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Technical component International Senior Advisors Thai Senior Advisors

Community  
Engagement -  
Public Awareness, 
Community  
Participation

• Wisoot Tantinan  
Partnership Advisor, UNDP Thailand

•	 ดร.ถวิลวดี	บุรีกุล	 
สถาบันพระปกเกล้า

•	 ผศ.ดร.กนกพร	รัตนสุธีระกุล	 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

•	 นายชิษนุวัฒน์	มณีศรีข�า	 
บริษัทสร้างสรรค์ปัญญา จ�ากัด

Data, Monitoring and 
Evaluation, Research

•	 Dr.Renu	Garg  
Medical Officer, WHO Thailand

•	 ดร.ภญ.ฐิติพร	สุแก้ว	 
ส�านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

•	 นายณัฐพงศ์	บุญตอบ  
มูลนิธิไทยโรดส์

•	 นางสุรีรัตน์	สันติภาภรณ ์ 
ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

Sustainable Transport 
and Active Travel

• Stefanie Holzwarth 
Urban Mobility, Urban Basic Services  
Section, Urban Practices Branch,  
UN-Habitat

•	 Mr.	Bert	Fabian 
Programme Officer (Air Quality and  
Mobility), UNEP Asia and the Pacific

•	 รศ.ดร.ภาวิณี	เอี่ยมตระกูล	 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 รศ.ดร.สรวิศ	นฤปิติ	 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายกสมาคม 
ระบบขนส่งและจราจร อัจฉริยะไทย

•	 รศ.ดร.	ชุมเขต	แสวงเจริญ	 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Technical component International Experts Thai Experts

Road Safety  
Management

• Dr.Chanin	Manopiniwes 
Senior Infrastructure Economist 
The World Bank Group

• ดร.สุเมธ	องกิตติกุล 
สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

• นพ.อนุชา	เศรษฐเสถียร 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนเพื่อความปลอดภัย 
ในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก

• นพ.ทักษพล	ธรรมรังสี	 
ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ 
ระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข

Safe Road  
Infrastructure

•	 Dr.Ishtiaque	Ahmed 
Economic Affairs Officer,  
Sustainable Transport Section,  
Transport Division,  
United Nations ESCAP

•	 รศ.ล�าดวน	ศรีศักดา	 
อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

•	 ศ.ดร.เกษม	ชูจารุกุล	 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
iRAP Center of Excellence

•	 รศ.ดร.กัณวีร์	กนิษฐ์พงศ์	 
ผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย  
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย 

Safe Vehicles •	 Bert	Fabian 
Programme Officer  
(Air Quality and Mobility),  
UNEP Asia and the Pacific

•	 รศ.ดร.สายประสิทธิ์	เกิดนิยม	 
อาจารย์ประจ�าและหวัหน้าศนูย์วจิยัเฉพาะทางวศิวกรรม
การประเมินและความปลอดภัยยานยนต์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

•	 ผศ.ดร.อนันต์ชัย	อยู่แก้ว 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

•	 นายสุชาติ	กลิ่นสุวรรณ	 
อดีตรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก

Safe Road  
User - Enforcement, 
Education and Literacy

•	 Ilaria	Favero 
Chief of Adolescent Development and 
Participation  
UNICEF Thailand 

• Sirirath Chunnasart 
Adolescent Development Specialist 
Adolescent Development and Participation 
Section UNICEF Thailand

•	 ผศ.ดร.พีระ	ตั้งธรรมรักษ์	 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

•	 พลต�ารวจโท	ธีระพล	ทิพย์เจริญ	 
ที่ปรึกษาส�านักงานต�ารวจแห่งชาติด้านการจราจร

•	 นางวาทินี	สุวรรณพงศ ์ 
อดีตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัย  
ส�านักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก

Post-crash Care •	 Dr.Witaya	Chadbunchachai,	 
WHO Collaborating Center on Injury  
Prevention and Safety Promotion,  
Trauma and Critical Care Center,  
Khon Kaen Regional Hospital

•	 ดร.วิภาดา	วิจักขณาลัญฉ ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

•	 นพ.ภูมินทร์	ศิลาพันธ ์ 
รองผู้อ�านวยการโรงพยาบาลฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
และบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

•	 นพ.รัฐระวี	พัฒนรัตนโมฬี	 
โรงพยาบาลขอนแก่น

คณะผู้เชี่ยวชาญ
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Technical component International Senior Advisors Thai Senior Advisors

Post-crash Care •	 Professor	Dr.Sanjeev	Bhoi	 
Professor of Emergency Medicine 

•	 Dr.Tej	Prakash	Sinha	 
Department of Emergency Medicine WHO 
Collaborating Center for Emergency and 
Trauma Care Jai Prakash Narayan Apex 
Trauma Center, Department of Emergency 
Medicine All India Institute of Medical 
Sciences 

•	 Associate	Professor	Bill	Lord	 
Adjunct Associate Professor Department of 
Paramedicine Monash University 

• Lee Wallis  
Lead, Emergency Care Clinical Services 
and Systems Integrated Health Services 
WHO Geneva

•	 นพ.วิทยา	ชาติบัญชาชัย	 
WHO Collaborating Center on Injury  
Prevention and Safety Promotion,  
Trauma and Critical Care Center,  

Khon Kaen Regional Hospital

Community  
Engagement -  
Public Awareness,  
Community  
Participation

• Anne Harris 
Director Behaviour, Education and  
Community Transport Accident  
Commission (TAC)

• Sharon Wishart 
Senior Policy Officer 
Safer Road Users, Driver Behaviour 
Road Safety Victoria 
Department of Transport  
Wurundjeri Country

•	 นายณัฐพงศ์	ศิริชนะ	 
อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดนครนายก

Data, Monitoring and 
Evaluation, Research

•	 Mr.David	Shelton 
Senior Transport Specialist (Road Safety) 
Sustainable Development and Climate 
Change Department Asian Development 
Bank 

•	 Assoc.	Prof.	Stuart	Newstead	 
Acting Director Monash University  
Accident Research Centre (MUARC) 

•	 น.ส.รัจนา	เนตรแสงทิพย์	 
อดีตรองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Sustainable Transport 
and Active Travel

• Professor Jennie Oxley 
Associate Director Graduate Research 
Monash University Accident Research 
Centre (MUARC)

•	 Dr.Steve	O’Hern 
Assistant Professor 
Sustainable Transport Planning,  
Faculty of Built Environment 
Tampere University

•	 ผศ.ดร.ทวีศักดิ์	แตะกระโทก	 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะที่ปรึกษา

Technical component International Senior Advisors Thai Senior Advisors

Road Safety  
Management

• Timothy Wilcox  
Program Management Officer  
(Asia and Pacific) United Nations Office 

for Disaster Risk Reduction (UNDRR) 

• Rob Klein Consultant  
Monash University Accident Research 
Centre (MUARC) 

• David Shelton  
Senior Transport Specialist (Road Safety) 
Sustainable Development and Climate 
Change Department Asian Development 
Bank

•	 นายสุริยะ	ประสาทบัณฑิตย์	 
อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

Safe Road  
Infrastructure

•	 Dr.Bruce	Corben 
Corben Consulting

• Wayne Moon 
Zero2050 Coordinator 
Road Safety Victoria,  
Department of Transport

•	 ศ.ดร.พิชัย	ธานีรณานนท์	 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

Safe Vehicles •	 Dr.David	Logan 
Senior Research Fellow 
Monash University Accident Research 
Centre (MUARC)

•	 Dr.Giovanni	Savino 
Department of Industrial Engineering 
University of Florence

•	 Dr.Khairil	Anwar	Bin	Abu	Kassim 
Secretary-General, The New Car 
Assessment Program for Southeast Asian 
Countries (ASEAN NCAP) 
Director-General, The Malaysian Institute 
of Road Safety Research (MIROS)

•	 นายธีระพงษ์	รอดประเสริฐ	 
อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงคมนาคม

Safe Road  
User - Enforcement,  
Education and Literacy

• Professor Jennie Oxley 
Associate Director Graduate Research 
Monash University Accident Research 
Centre (MUARC)

•	 Associate	Professor	Mark	King 
Deputy Director Queensland University of 
Technology (QUT)

•	 นพ.วิวัฒน์	โรจนพิทยากร 
อดีตผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจ�าประเทศ
มองโกเลีย
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ประเด็น

Road Safety  
Management

•	 นายนิกร	จ�านง	 
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อน 
การปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน

•	 ศ.นพ.ไพบูลย์	สุริยะวงศ์ไพศาล	 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

•	 นายปัญญา	จั่นสกุล		  
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

•	 นายสุทธิพงษ์	บุญนิธิ	 
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

•	 นายอานนท์	เหลืองบริบูรณ์	 
รองปลัดกระทรวงคมนาคม(ด้านอ�านวยการ)

•	 นพ.ทวีวงษ์	จุลกมนตรี	 
สมาชิกวุฒิสภา

•	 ดร.สุปรีดา	อดุลยานนท์	 
ผู้จัดการ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)

•	 นพ.ธนะพงศ์	จินวงษ์	 
ผู้จัดการ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัย 
ทางถนน

•	 พล.ต.ท.ด�ารงศักดิ์	กิตติประภัสร์	 
รองผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ  
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาต ิ
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

•	 นายวิศว์	รัตนโชติ	 
วิศวกรใหญ่ด้านบ�ารุงรักษาทาง 
และสะพาน กรมทางหลวงชนบท

•	 น.ส.ณฐิณี	สงกุมาร		  
ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ  
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

•	 นางกาญจนา	มังกโรทัย	 
นักพัฒนาระบบราชการช�านาญการพิเศษ 

•	 คณะท�างานป้องกันและแก้ไขปัญหา 

อุบัติเหตุทางถนน	จังหวัดสงขลา

•	 คณะท�างานป้องกันและแก้ไขปัญหา 

อุบัติเหตุทางถนน	จังหวัดนครสวรรค์

•	 คณะท�างานป้องกันและแก้ไขปัญหา 

อุบัติเหตุทางถนน	จังหวัดนนทบุรี

•	 คณะท�างานป้องกันและแก้ไขปัญหา 

อุบัติเหตุทางถนน	จังหวัดอุบลราชธานี

•	 คณะท�างานป้องกันและแก้ไขปัญหา 

อุบัติเหตุทางถนน	จังหวัดศรีสะเกษ

ประเด็น

Safe Road  
Infrastructure

•	 นายสุจิณ	มั่งนิมิตร	 
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม

•	 นายธนัญชัย	เมฆประเสริฐวนิช	 
ผู้อ�านวยการกองนโยบายและแผนงาน  
ส�านักการจราจรและขนส่ง (สจส.) 
กรุงเทพมหานคร

•	 ศ.ดร.เกษม	ชูจารุกุล	 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 ดร.สืบพงษ์	ไพศาลวัฒนา	 
ผู้อ�านวยการส�านักอ�านวยความปลอดภัย  
กรมทางหลวง

•	 น.ส.วริศรา	ไชยวงศ์	 
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานคมนาคม ส�านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

•	 นายศาศวัต	ภูริภัสสรกุล	 
ผู้อ�านวยการส�านักอ�านวยความปลอดภัยกรม
ทางหลวงชนบท

•	 น.ส.รวิพันธุ์	เด็ดแก้ว	 
ผู้อ�านวยการกองวางแผนปฏิบัติการ  
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

•	 นายสมบัติ	แก้วสุขสมบัติ	 
ผู้อ�านวยการกองกู้ภัย  
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

•	 ดร.กุลธน	แย้มพลอย	 
อุปนายกสมาคมคนที่ 1 สมาคมวิศวกรรมจราจร 
และขนส่งแห่งประเทศไทย

•	 ดร.นรบดี	สาระธรรม	 
อนุกรรมการ สภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

•	 นายนพดล	จรเจริญ	 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาความปลอดภัย  

และ น.ส.อุษนิศา	จิกยอง  
ส�านักนโยบายและขนส่งจราจร (สนข.)

•	 นายสุชาติ	ซิมพิทักษ์	 
หัวหน้ากองเทคนิคโครงการพัฒนาและระบบข้อมูล 
ฝ่ายช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย

•	 นายพิษณุ	พงษ์ไทย	 
วิศวกรก�ากับการกองทางถาวร ฝ่ายช่างโยธา  
การรถไฟแห่งประเทศไทย

ประเด็น

Safe Vehicle •	 นายชฎิล	ตู้จินดา	 
เลขานุการสมาคมระบบขนส่งจราจรและอัจฉริยะ

•	 นายอภิสิทธิ์	โกมลพันธ์พร	 
Head Of SHE Management, SCG

•	 นายภูมิพิทักษ์	ศิลปศร	 
Education Business Planning  
Senior Manager, SCG

•	 นายธันธัช	ฤทธิ์น�้า	 
ผู้ช่วยอุปนายกฝ่ายวิชาการ และ คุณวรรณคณิต 
นินทะวงษ์ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 

•	 น.ส.สิริลักษณ์	ชูโชติ	 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการรับรอง  
ผู้แทนส�านักงานมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 

•	 ดร.อารักษ์	พรประภา	 
สมาคมรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย

•	 นายอานนท์	ลิ้มสุวรรณ	 
นายกสมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย 

•	 น.ส.รุช	วรรณฤทัย	 
คณะท�างานด้านข้อก�าหนดเทคโนโลยียาน
ยนต์ สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

•	 น.ส.วิลาสินี	รอดนิ่ม	 
คณะท�างานด้านข้อก�าหนดเทคโนโลยียาน
ยนต์ สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

•	 นายบรรพจน์	เต็งวงษ์วัฒนะ	 
ประธานคณะท�างานด้านข้อก�าหนดทางเทคนิค 
ของยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

•	 นางวันดี	ตั้งถวิลถาวร	 
รองประธานคณะท�างานด้านความปลอดภัยบนท้อง
ถนน สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยและกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

•	 นายจักรกฤช	ตั้งใจตรง	 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมยานยนต์  
ส�านักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก

•	 นางวิศัลลยา	เริงทรัพย์	 
หัวหน้างานพัฒนาการขับรถชั้นสูง บ.ขนส่ง จ�ากัด

•	 รศ.ดร.ยศพงษ์	ลออนวล	 
อดีตนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

•	 นายกฤษฏา	อุตตโมทย์	 
นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

กองบรรณาธิการ

ผู้ให้ข้อมูล

•	 ศ.ดร.พิชัย	ธานีรณานนท์	 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์  
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

•	 ดร.สุเมธ	องกิตติกุล	 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

•	 น.ส.ณิชมน	ทองพัฒน์	 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

•	 ดร.ภญ.ฐิติพร	สุแก้ว	 
ส�านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

•	 ดร.ภญ.อรทัย	วลีวงศ์	 
ส�านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

•	 น.ส.สุพัตรา	ส�าราญจิตร์	 
แผนงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การ
อนามัยโลก ด้านความปลอดภัยทางถนน

•	 น.ส.ชญานิษฐ์	เพ็ชรรัตน์	 
แผนงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การ
อนามัยโลก ด้านความปลอดภัยทางถนน

•	 ดร.นพ.วรสิทธิ์	ศรศรีวิชัย	 
แผนงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การ
อนามัยโลก ด้านความปลอดภัยทางถนน
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ประเด็น

Safe Road  
User - Enforcement,  
Education and Literacy

•	 พล.ต.ต.เอกราช	ลิ้มสังกาศ	 
ผู้บัญชาการต�ารวจทางหลวง

•	 นายโยธิน	ทองพะวา	 
ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 

•	 นายปัญญา	จั่นสกุล	 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย  
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

•	 น.ส.กอบกุล	อินทรัตน์	 
นักวิชาการขนส่งช�านาญการพิเศษ  
กรมการขนส่งทางบก 

•	 นพ.แท้จริง	ศิริพานิช	 
เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ

•	 นายสถิรภาค	อ่อวิเชียร	 
ผู้ช่วยเลขาธิการส�านักงานอัยการสูงสุด

•	 นายวสันต์	ปิยสถิตธรรม	 
นักวิชาการแรงงานช�านาญการพิเศษ  
กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน

•	 นายยุทธศักดิ์	สัมปะชาโน	 
ผู้อ�านวยการส�านักนิติการ ส�านักงานอัยการสูงสุด

•	 คุณจุฑามาศ	อินปริงกานันท์	 
ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า

•	 นส.สิริกุล	วงษ์สิริโสภาคย์	 
รองผู้อ�านวยการ  

และ นส.กนกอร	งามนัก	 
นักวิชาการสาธารณสุข  
ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

•	 พล.ต.ต.วีรพัฒน์	ศิวะแพทย์	 
ผู้บังคับการกองแผนงานความมั่นคง สยศ  
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

•	 พล.ต.ต.ธีระพงษ์	วงศ์รัฐพิทักษ์	 
กองบัญชาการต�ารวจนครบาล

•	 พ.ต.อ.ชัยณรงค์	ทรัพยสาร	 
กองบัญชาการต�ารวจนครบาล

•	 นายรวิศุทธ์	คณิตกุลเศรษฐ์	 
รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

•	 นายพชรพรรษ์	ประจวบลาภ	 
เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

•	 นางพิชชาวีร์	ปัจฉิมานนท์	 
พนักงานคุมประพฤติช�านาญการพิเศษ  
กองบริหารและส่งเสริมเครือข่ายคุมประพฤติ

ประเด็น

Post-crash Care •	 นพ.อ�าพล	จินดาวัฒนะ	 
สมาชิกวุฒิสภา กรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉิน
และความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา

•	 นพ.พินิจ	กุลละวณิชย์	 
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย  
กรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉิน 
และความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา

•	 เรืออากาศเอก	นพ.อัจฉริยะ	แพงมา	 
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

•	 นายนพดล	สันติภากรณ์	 
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด

•	 ผศ.พิเศษ	นพ.ปราการ	ถมยางกูร	 
ที่ปรึกษากรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

•	 รศ.นพ.ไชยยุทธ	ธนไพศาล	 
หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายกสมาคมแพทย์
อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย

•	 นพ.วิทูรย์	อนันกุล	 
ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน  
ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

•	 น.ส.อุบลวรรณ	นิยมจันทร์	 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร ์
และแผนงาน ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

•	 นางณัฏฐิณา	รังสินธุ์	 
กองบริหารการสาธารณสุข ส�านักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข

•	 น.ส.ลัดดา	แซ่ลี้	 
ผู้อ�านวยการส�านักสิทธิประโยชน์ รองโฆษกส�านักงาน
ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

•	 นายวิธิวัต	ชุรินทร	 
กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
กระทรวงมหาดไทย

•	 นายชาลี	ศรีบุญมา	 
รักษาการในต�าแหน่งหัวหน้ากลุ่มวางแผนและพัฒนา
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

•	 นพ.พรเทพ	แซ่เฮ้ง	 
ผู้อ�านวยการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ส�านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร

•	 นพ.คมชิต	ชวนัสพร	 
หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน  
ศูนย์เอราวัณ ส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

•	 นายขจรศักดิ์	คงอินทร์	 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่กู้ภัย ผลัดที่ 1  
แผนกบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

•	 นายฐิติกร	เศวตนันทน์	 
รองผู้จัดการ มูลนิธิร่วมกตัญญู

•	 นายธวัชชัย	รื่นรมย์สิริ	 
รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครขอนแก่น

•	 นพ.สุทร	บวรรัตนเวช	 
ผู้อ�านวยการใหญ่ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ

•	 นพ.ไพโรจน์	เครือกาญจนา	 
รองผู้อ�านวยการฝ่ายการแพทย์  
โรงพยาบาลราชวิถี

•	 นพ.สมประสงค์	ทองมีศรี	 
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลชลบุรี

•	 นพ.ธวัชชัย	อิ่มพูล	 
ผู้อ�านวยการศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤติบ�าบัด  
โรงพยาบาลขอนแก่น

•	 นพ.พัฒธพงษ์	ประชาสันติกุล	 
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

ประเด็น

Community  
Engagement -  
Public Awareness,  
Community  
Participation

•	 นายธีระ	วัชรปราณี	 
ส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

•	 นายโยธิน	ทองพะวา	 
ประธานสภาเด็กและเยาวชน

•	 นายพรหมมินทร์	กัณธิยะ	 
ส�านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ

•	 นายทวิพล	สุดารา	 
ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร  
อสมท.

•	 น.ส.ปานจิตร	แสงอากาศ	 
ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กร อสมท.

•	 ดร.มนตรี	จุ้ยม่วงศรี	 
นักข่าวอาวุโส ส�านักข่าวอิศรา

•	 นายสมศักดิ์	แย้มขะมัง	 
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษสมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย 

•	 นางก่องกาญจน์	ทักษ์หิรัญฤทธิ์	 
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านัก 10 สสส. 

•	 นางอัจฉรา	บัวสมบูรณ์	และ	 

นางวีณา	เสรีอรุโณ	 
ผู้จัดการคลื่นวิทยุ จส.100

•	 นายสุริยัน	ปัญญาไว	 
MONO

•	 นายสุรสิทธิ์	ศิลปงาม	 
มูลนิธิเมาไม่ขับ

•	 นายพชรพรรษ์	ประจวบลาภ	 
สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย 

•	 นายศุภสัณฑ์	หนูสวัสดิ์	 
เลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

•	 นายประสงค์	เลิศรัตนวิสุทธิ์

•	 น.ส.ตติกานต์	เดชชพงศ	 
The Opener

•	 นพ.วิทยา	ชาติบัญชาชัย	 
ประธาน สอจร.

ประเด็น

Data, Monitoring and 
Evaluation, Research

•	 นพ.สุทัศน์	โชตนะพันธ์	 
ผู้อ�านวยการกองป้องกันการบาดเจ็บ  
กรมควบคุมโรค

•	 น.ส.ออมพิไล	มโนรัตน์	 

นายสุเมธ	วนาลีสุขสันต์	 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการ  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กระทรวงคมนาคม

•	 น.ส.บุศรา	แสงอรุณ	 
นักวิชาการสถิติช�านาญการพิเศษ  
ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

•	 ดร.ทรงฤทธิ์	ชยานันท์	 
รองผู้อ�านวยการส�านักอ�านวยความปลอดภัย  
กรมทางหลวง 

•	 นายพรหมชาติ	เชื้อทอง	 
ผู้อ�านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล  
ส�านักอ�านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท

•	 นายณัฐพงศ์	บุญตอบ	 
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมจราจร 
และกรรมการ มูลนิธิไทยโรดส์

•	 นายประยูร	ภู่แส	 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
บริษัทกลางคุมครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด

•	 ดร.สุเมธ	องคกิตติกุล	 
ผู้อ�านวยการวิจัย ด้านนโยบายการขนส่ง  
และโลจิสติกส์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา 
ประเทศไทย (TDRI)

•	 พ.ต.อ.หญิง	สมใจ	อันไชยะ	 
ผกก.กลุ่มงานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล  
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

•	 พ.ต.ท.นพดล	ชัยมงคล	 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

•	 ผศ.สุภาวดี	โพธิยะราช	 
ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง  
กลุ่มภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เชิงพื้นที่
และลดความเหลื่อมล�้าส�านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

•	 ดร.มนต์ศักดิ์	โซ่เจริญธรรม	 
ผู้อ�านวยการฝ่ายเดตาโซลูชันส์ภาครัฐ  
ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.)

•	 นายวิทยา	จันทน์เสนะ	 
ผู้อ�านวยการกองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ประเด็น

Sustainable Transport 
and Active Travel 

•	 นายทยากร	จันทรางศุ	 
วิศวกรโยธาช�านายการพิเศษ รักษาการแทน
ผอ.การกองมาตรฐานความปลอดภัยและบ�ารุงทาง

•	 นายคงศักดิ์	ชื่นไกรลาศ	 
มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค

•	 นายจ�ารูญ	ตั้งไพศาลกิจ	 
ประธานมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย

•	 นายกิติศักดิ์	อินทรวิศิษฎ์	 
(วิศวกร บ.Worley)

•	 ศ.กิตติคุณ	ดร.ธงชัย	พรรณสวัสดิ์	 
ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ 
แห่งประเทศไทย 

•	 นายวิชัย	กิตติชัย	 
ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนวิศวกรรม  
ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง

•	 นายภัทรพันธุ์	กฤษณา	 
อุปนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

•	 นายช�านาญ	อยู่สอาด	 
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายการเดินรถ  
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

•	 ดร.ประพัทธ์พงษ์	อุปลา	 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะเลขานุการร่วม

คณะท�างาน

กรมควบคุมโรค •	 นพ.สุทัศน์	โชตนะพันธ์	

•	 นางนงนุช	ตันติธรรม

•	 น.ส.ชลธิชา	ค�าสอ

•	 น.ส.รุ่งนภา	คุณเศรษฐ

ที่ปรึกษา คณะท�างาน

แผนงานความร่วมมือระหว่าง
รัฐบาลไทยและองค์การ
อนามัยโลกด้านความ
ปลอดภัยทางถนน

•	 นพ.วีระพันธ์	สุพรรณไชยมาตย์

•	 นพ.วิทยา	ชาติบัญชาชัย

•	 นพ.อนุชา	เศรษฐเสถียร

•	 นพ.วิวัฒน์	ศีตมโนชญ์

•	 ดร.นพ.วรสิทธิ์	ศรศรีวิชัย

•	 นพ.ไผท	สิงห์ค�า

•	 น.ส.สุพัตรา	ส�าราญจิตร์

•	 น.ส.ขวัญรักษ์	เม้งตระกูล

•	 น.ส.ศิริกุล	กุลเลียบ

•	 รศ.ดร.ปรีดา	จาตุรพงศ์

•	 น.ส.ธารทิพย์	กาญจนาภา

•	 น.ส.ชญานิษฐ์	เพ็ชรรัตน์

•	 น.ส.กิตติ์ธัญญา	ทอเพ็งภูมาลัย

•	 น.ส.เพ็ญนภา	พรสุพิกุล

ที่ปรึกษา คณะท�างาน

องค์การอนามัยโลก 
ประจ�าประเทศไทย

• Professor Jennie Oxley 
Associate Director Graduate  
Research, Monash University Accident 
Research Centre (MUARC)

•	 Dr.David	Logan	 
Senior Research Fellow, 

 Monash University Accident Research 
Centre (MUARC)

•	 นางรัตนาภรณ์	อิงแฮม

•	 ดร.ธีราณี	เตชะศรีวิเชียร	 
National Professional Officer (Public Health)

•	 น.ส.เบญจา	แซ่เซีย	 
Executive Assistant (Programme)

คณะท�างานขอขอบคุณในความสนับสนุนของ 
Dr.Nhan	Tran	

Head, Safety and Mobility Department of  
the Social Determinants of Health, WHO Geneva 

ทั้งทางด้านวิชาการและงบประมาณ
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เมื่อเปรียบการจัดการความปลอดภัยทางถนนของไทยกับการเดินทางไกล
หนทางที่ผ่านมามีทั้งหลุมบ่อ อุปสรรคขวากหนาม และภยันตรายข้างทาง 
หากแต่ความงดงามในระหว่างทางและคนร่วมทาง
ท�าให้ทุกคนในรถคันนี้ยังคงมุ่งมั่นไปสู่จุดหมายปลายทางที่อยู่ไกลๆ เบื้องหน้า

การหันมองกลับไปเพื่อสะท้อนย้อนคิดทบทวนการเดินทางที่ผ่านมา
ท�าให้นักเดินทางได้บทเรียนและแง่มุมจากประสบการณ์ในอดีต
เพื่อเป็นพลังในการเดินทางต่อไปในอนาคต 

การทบทวนการด�าเนินงานตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 - 2564
ตามหลักวิถีแห่งระบบที่ปลอดภัย (Safe System Approach) ในครั้งนี้
หวังว่าจะท�าหน้าที่เสมือนแผนที่น�าทาง 
ที่ท�าให้คนในรถเห็นเส้นทางที่ผ่านมา 
ต�าแหน่งแห่งที่ในปัจจุบัน 
เป้าหมายข้างหน้า 
และทิศทางไปสู่เป้าหมายนั้น

เพื่อให้การเดินทางอันยาวนานสังคมไทย
ไปถึงซึ่ง “ความปลอดภัยทางถนน” ที่หมายมั่นในไม่ช้า

    ด้วยความหวังและศรัทธา

    บรรณาธิการ

ค�าน�า

การทบทวนการด�าเนินงานตามแผนแม่บท
ความปลอดภัยทางถนนฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ตามหลักวิถีแห่งระบบที่ปลอดภัย

Review of the Implementation of 
the 4th Thailand Road Safety Master Plan (2008-2021) 
based on the Safe System Approach

เลขมาตรฐานสากลประจ�าหนังสือ:	978-616-11-4837-9

บรรณาธิการ:

	 •	 ศ.ดร.พิชัย	ธานีรณานนท์	

	 •	 ดร.สุเมธ	องกิตติกุล

	 •	 น.ส.ณิชมน	ทองพัฒน์

	 •	 ดร.ภญ.อรทัย	วลีวงศ์

	 •	 ดร.ภญ.ฐิติพร	สุแก้ว

	 •	 น.ส.สุพัตรา	ส�าราญจิตร์

	 •	 น.ส.ชญานิษฐ์	เพ็ชรรัตน์

	 •	 ดร.นพ.วรสิทธิ์	ศรศรีวิชัย

พิมพ์ครั้งที่: 1

จัดพิมพ์โดย: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ส�านักพิมพ์: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด

ปีที่พิมพ์: 2564
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การทบทวนครั้งน้ีใช้หลักการของ “วิถีแห่งระบบท่ีปลอดภัย” (Safe System  
Approach) โดยเน้นการมีส่วนร่วมและมีการรบัฟังความคิดเหน็ของผู้มีส่วนได้เสยีจาก
ทุกภาคส่วนท้ังกระบวนการ โดยทีมผู้เช่ียวชาญจากท้ังในประเทศและจากนานาชาติ เช่น 
องค์การอนามัยโลกส�านักงานใหญ่ เจนีวา องค์กรระหว่างประเทศ รวมไปถึง หน่วยงาน
อื่น ๆ ภายใต้องค์การสหประชาชาติ ตลอดจนหน่วยงานด้านวิชาการ และภาคประชา
สังคม

ในนามขององค์การอนามัยโลก ผมขอขอบคุณคณะท�างานและทุกท่านท่ีมีส่วนร่วม  
ท่ีได้สนับสนุนการทบทวนท่ีส�าคัญน้ี องค์การอนามัยโลกยังคงสนับสนุนประเทศไทย
อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายในการลดการบาดเจ็บและ 
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ตามเป ้าหมายแผนยุทธศาสตร ์ชาติ 20 ป ี  
(พ.ศ. 2560 - 2579) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

Dr.	Jos	Vandelaer	
นายแพทย์จอส	ฟอนเดลาร์	

ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจ�าประเทศไทย

ประเทศไทยประสบความส�าเร็จเป็นอย่างมาก และเป็นผู้น�าระดับโลกในงานด้าน
สาธารณสุขหลายด้าน แต่ยังคงมีผู้คนจ�านวนมากท่ีเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนนทุกวัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แม้จะมีความก้าวหน้า แต่ยังคงมีช่องว่างใน
การด�าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน

ปี พ.ศ. 2564 เป็นปีท่ีแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2561-2564 
ประเทศไทยสิ้นสุดลง และเป็นปีแห่งการเริ่มต้นของทศวรรษท่ี 2 แห่งความปลอดภัย
ทางถนน พ.ศ.2564-2573 จึงเป็นโอกาสอันดี ส�าหรับประเทศไทยที่จะท�าการทบทวน
การด�าเนินงาน เพือ่เป็นข้อเสนอแนะส�าหรบัพฒันาแผนแม่บทความปลอดภยัทางถนน
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2565 - 2570

การทบทวนการด�าเนินงานตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 – 2564 
ตามหลกัวถีิแห่งระบบท่ีปลอดภยั (Safe System Approach) ฉบบัน้ีจงึมีความส�าคัญ 
เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย 

องค์การอนามัยโลกประจ�าประเทศไทยมีความภาคภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการทบทวน
การด�า เ นินงานครั้ ง น้ี  ในความร ่วมมือและการสนับสนุนด ้านวิชาการจาก 
แผนงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การอนามัยโลกด้านความปลอดภัย
ทางถนน (WHO-RTG Country Cooperation Strategy Programme on Road 
Safety – CCS) และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธาน 
คณะอนุกรรมการด ้านการบริหารจัดการข ้อมูลและการติดตามประเมินผล  
(คณะอนุฯ 6) ของศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน 

ค�านิยม
องค์การอนามัยโลกประจ�าประเทศไทย

การทบทวนการด�าเนินงานตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	ฉบับที่		4	พ.ศ.	2561	–	2564	
ตามหลักวิถีแห่งระบบที่ปลอดภัย	(Safe	System	Approach)
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การประเมินแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับท่ี 4 ครั้งน้ีมีการวางแผน 
การประเมินและด�าเนินการประเมินอย่างเป็นระบบ โดยมีการวางกรอบการประเมิน  
ข้อค� าถามเพื่ อซักถามอย่างรอบด้าน โดยทีม ผู้ เ ช่ียวชาญจากทุกสาขา  
ท�าการสัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้องจากทุกภาคส่วนตามแผนแม่บทฉบับท่ี 4 จนท�าให้
ทราบถึงช่องว่างหรือความท้าทายท่ียังคงมีอยู่ และทราบถึงจุดแข็งหรือบทเรียน
ความส�าเร็จในการด�าเนินการของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน  
รวมท้ังภาคประชาสังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท�าให้ได้ข้อเสนอท่ีสามารถน�าไปก�าหนด
กลยุทธ์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดในแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ฉบับที่ 5 ได้เป็น
อย่างดี

ข อ ช่ื น ช ม แ ล ะ ข อ บ คุ ณ ค ณ ะ ท� า ง า น ข อ ง แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
ระหว่ างรั ฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลกด้านความปลอดภัยทางถนน  
(WHO-RTG Country Cooperation Strategy Programme on Road Safety – CCS)  
และองค์การอนามัยโลกประจ�าประเทศไทยท่ีสนับสนุนท้ังด้านงบประมาณและ 
ด้านวิชาการ เพื่อให้การประเมินในครั้งน้ีส�าเร็จเป็นอย่างดี หวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2565 – 2570) จะเป็น 
แผนแม่บทท่ีทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมก�าหนดทิศทาง และใช้เป็นกรอบในการ 
ด�าเนินงาน มีการติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ ส่งผลให้ประชาชน 
ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัยในการเดินทางมากข้ึน ท�าให้บรรลุเป้าหมาย  
และลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างเป็นรูปธรรม

นายแพทย์โอภาส	การย์กวินพงศ์

อธิบดีกรมควบคุมโรค
ประธานคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการข้อมูล

และการติดตามประเมินผล

ในช่วงทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2554 – 2563) 
ประเทศไทยยังไม่สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีจะลดลงครึ่งหน่ึงได้ ถึงแม้ว่าศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน
ได้มีการจัดท�าแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน เพ่ือเป็นกรอบแนวทางให้หน่วย
งานท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมน�าไปใช้ 
ด�าเนินงาน โดยฉบับปัจจุบันเป็นฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2561 – 2564) ในแผนดังกล่าว
ประกอบไปด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 18 เป้าหมาย และ 87 กลยุทธ์ การด�าเนินงาน 
ในช่วงแผนท่ีผ่านมา มีเรื่องท่ีประสบความส�าเร็จ และมีบางเรื่องท่ียังคงท้าทายและ 
เป็นปัญหา ขณะน้ีใกล้จะสิ้นสุดแผนฉบับดังกล่าวแล้ว กรมควบคุมโรคในฐานะ 
ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลและการติดตามประเมินผล  
(คณะอนุกรรมการชุดท่ี 6) ภายใต้ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับ
คณะท�างานของแผนยุทธศาสตรค์วามรว่มมือระหวา่งรฐับาลไทยกับองค์การอนามัยโลก 
ด้านความปลอดภัยทางถนน (WHO-RTG Country Cooperation Strategy  
Programme on Road Safety – CCS) และองค์การอนามัยโลกประจ�าประเทศไทย 
ร่วมกันประเมินการด�าเนินงานตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ฉบับท่ี 4  
เพื่อหาช่องว่างในการพัฒนาและปรับปรุงให้แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน 
ฉบับใหม่ มีความสมบูรณ์ น�าไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม และน�าไปสู่การลดการบาดเจ็บ
หรอืเสยีชีวติของประชาชนจากอุบติัเหตุทางถนนใหไ้ด้มากท่ีสดุ ซึง่ในการประเมินครัง้น้ี 
ได้ใช้หลักการวิถีแห่งระบบท่ีปลอดภัย (Safe System Approach) และใช้กรอบ 
ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Management  
Framework) มาเปน็แนวทางการประเมิน ซึง่ได้เชิญผู้เช่ียวชาญท้ังภายในประเทศไทย
และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้าร่วมท�าการประเมิน 

ค�านิยม
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การด�าเนินการประเมินแผนแม่บทครั้ง น้ี สะท้อนให้ เห็นถึงความมุ่งม่ันต้ังใจ 
ของคณะท�างาน ผู้เช่ียวชาญด้านความปลอดภัยทางถนนท้ังในและต่างประเทศ  
หน่วยงานและภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม
ท่ีร่วมกันให้ข้อมูลและความคิดเห็นจนสามารถสังเคราะห์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ในการจัดท�าแผนแม่บทฉบับท่ี 5 ซึ่งมีเป้าหมายจะลดการสูญเสียลงให้เหลือ 12  
ต่อแสนประชากรในปี 2570 ซึ่งต้องการพลังความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน 
และแนวทางเชิงกลยุทธ์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนงาน
ด้านความปลอดภัยทางถนนแบบองค์รวมไปสู่การลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 
ทางถนนตามเป้าหมายของประเทศและสากล

สุดท้ายน้ีผมขอขอบพระคุณทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานจนการประเมิน 
แผนแม่บทฉบับนี้ส�าเร็จลงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

นายแพทย์วิวัฒน์	ศีตมโนชญ์

ผู้จัดการแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย 
กับองค์การอนามัยโลกด้านความปลอดภัยทางถนน

แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนเป็นเหมือนแผนท่ีน�าทางส�าคัญในการสร้าง
ความร่วมมือเพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย และเป็น 
กรอบแนวทางส�าคัญให้กับหน่วยงานภาครัฐได้ด�าเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
โดยท่ีผ่านมาประเทศไทยได้มีความพยายามในการด�าเนินการตามกรอบแนวทาง
ระดับสากล และตามหลักการความปลอดภัยทางถนน อย่างไรก็ตามการด�าเนิน
การเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ยังเป็นความท้าทายอย่างมาก 
ส�าหรับประเทศไทย

โครงการประเมินแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2560 – 2564 เกิดข้ึน
จากมติของคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการข้อมูลและการติดตามประเมิน
ผลซึ่งมีหน้าท่ีประเมินผลการด�าเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจาก
การจราจรในภาพรวมของประเทศเพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการศูนย์อ�านวยการ 
ความปลอดภัยทางถนนและ ผู้บริ ห า รของห น่ วยงาน ท่ี เ ก่ี ยว ข้อง ไ ด้ เห็ น 
ความส�าคัญของการประเมินให้เป็นองค์ประกอบส�าคัญในการพัฒนาแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนนฉบับท่ี 5 โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองป้องกัน 
การบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค ในฐานะเลขานุการของอนุกรรมการฯ องค์การอนามัยโลก 
ประจ�าประเทศไทย และแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับ 
องค์การอนามัยโลกด้านความปลอดภัยทางถนน โดยมีหลักการส�าคัญ คือ  
การทบทวนเพื่อการพัฒนาสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานรับผิดชอบหลักต้ังแต่ 
แรกเริ่ม และเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของหน่วยงานรับผิดชอบหลัก อาศัย 
องค์ความรู้ของผู้เช่ียวชาญท้ังในและต่างประเทศ เป็นการใช้ความรู้ความเช่ียวชาญ 
จากศาสตรแ์ขนงต่าง ๆ  มาผสมผสานกัน ครอบคลมุประเด็นต่างๆ และเจาะลกึ เพือ่ศกึษา 
ถึง “เหตุใด” เพื่อน�าไปสู่ค�าตอบ “อย่างไร” ซึ่งจะสามารถสะท้อนช่องว่างและความ
ท้าทายส�าหรบัประเทศไทย ในการก�าหนดแผนยุทธศาสตรด้์านความปลอดภัยทางถนน
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2565 – 2570 

ค�านิยม
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ค�านิยม

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หวังเป็นอย่างย่ิงว่าผลจากการด�าเนินการโครงการ
ปร ะ เ มินแผนแม ่ บทความปลอดภั ยทา งถนน  พ.ศ .  2560  -  2564  
จะเป็นกรอบแนวทางการบูรณาการและขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย  
ในการลดอัตราการเสยีชีวติจากอุบติัเหตุทางถนน รวมท้ังเป็นเครือ่งมือในการก�ากับดูแล 
และติดตามผลการด�าเนินงานของแผนงาน โครงการต่างๆ ในแต่ละยุทธศาสตร ์ 
ให ้สามารถด�าเนินการได ้ตามเป ้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดเป ็น 
รูปธรรมต่อไป

นายบุญธรรม	เลิศสุขีเกษม

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน

แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 - 2564 ซึ่งเป็นกรอบแนวทาง 
ในการขับเคลื่อนการด�าเนินเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศ  
ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2564 ได้สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2564 ประกอบกับ  
เป้าหมายและแนวทางการด�าเนินงานสร้างความปลอดภัยในห้วงปี พ.ศ. 2564 - 2573 
ภ า ย ใ ต ้  “ ป ฏิ ญ ญ า ส ต อ ก โ ฮ ล ์ ม ”  ( S t o c k h o l m  D e c l a r a t i o n )  
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในประเด็นโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์
และดิจิทัล ก�าหนดให้การลดจ�านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เป็นเป้าหมายและ
ตัวช้ีวัดในแผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ โดยมีเป้าหมาย 
จะลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือ 12 คนต่อประชากรแสนคน 
ในปี พ.ศ. 2570 

ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว ่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
พ.ศ. 2554 ข้อ 5 (2) ให้ก�าหนดแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
โดยการก�าหนดมาตรการแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ด้านความปลอดภัยทางถนนให้มีประสิทธิภาพ ท้ังด้านการก�าหนดนโยบายหน่วยงาน
รับผิดชอบ การวางแผน งบประมาณ การด�าเนินงาน และการติดตามประเมินผล  
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการ 
ศนูย์อ�านวยการความปลอดภยัทางถนน ตระหนักถึงความส�าคัญของโครงการประเมิน 
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2560 - 2564 เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน 
ในการก�าหนดนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศ และเป็นแนวทาง 
การจัดท�าแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน เพื่อก�าหนดทิศทาง เป้าหมาย  
แนวทางปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการด�าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วน
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ระบบที่ปลอดภัย	(Safe	system)	พูดถึง

	 ในการทบทวนผลการด�าเนินงานตามแผนแม่บทดังกล่าว	 ได้

ใช้วิธีการแบบผสมผสาน	ประกอบด้วย	(1)	การหารือกับผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการท�างานด้านความปลอดภัยทางถนน	

จากหน่วยงานภาครัฐ	 ภาควิชาการ	 ภาคประชาสังคม	 และภาค

เอกชน	ทั้งในระดับส่วนกลางและระดับท้องถิ่น	(2)	การเก็บข้อมูล

พ้ืนฐานและการทบทวนเอกสาร	 รวมถึง	 (3)	 การทบทวนเชิง

วิสัยทัศน์ ที่มองว่า การตายและ
บาดเจ็บสาหัส (Deaths and  

Serious Injuries: DSI) 
สามารถท�าให้เป็นศูนย์ได้ในที่สุด

หลักการพื้นฐาน 4 ประการ  
ที่ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ

การปฏิบัติการและการใช้รถ 
ใช้ถนน โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อลด
การตายและบาดเจ็บสาหัส (DSI) 

ให้เป็นศูนย์

การด�าเนินการด้วยวิธีการและ
เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นไปตาม 

4 หลักการข้างต้น

01 การจัดการความปลอดภัยทางถนน 
 (road safety management)  
02 โครงข่ายถนนปลอดภัย 
 (safe road infrastructure)  
03 ยานพาหนะปลอดภัย (safe vehicle)  
04 ผู้ใช้ถนนปลอดภัย รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย  
 การสร้างความรอบรู้ด้านความปลอดภัย 
 ทางถนน และพฤติกรรมที่ปลอดภัย  
 (safe road users including law  
 enforcement, literacy, and safe  
 behaviours)  
05 การดูแลหลังเกิดเหตุ (post-crash care)  
06 การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมถึงการ
 สื่อสารสาธารณะ และการเข้าร่วมของชุมชน 
 (community engagement including 
 public communication and community 
 participation)  
07 การจัดการข้อมูล การติดตามและประเมินผล 
 และการศึกษาวิจัย (data management, 
 monitoring and evaluation, research)   
08 การสัญจรที่ปลอดภัยและการเดินทางด้วย
 การเดินหรือจักรยาน (safe mobility and 
 active travel)

ปริมาณ	 และ	 (4)	 การทบทวนเชิงคุณภาพ	 ส�าหรับขอบเขตของ

พ้ืนที่ในการศึกษาน้ันครอบคลุมการด�าเนินงานในระดับนโยบาย

ส่วนกลาง	 และในระดับจังหวัดที่ได้สุ่มคัดเลือกจ�านวน	 5	 จังหวัด	

โดยพิจารณาการเปล่ียนแปลงของจ�านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ทางถนนในช่วงทศวรรษแห่งปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน	

(พ.ศ.	2554-2563)	รวมถงึลักษณะของความเป็นเมืองและชนบท	

โดยมีเคร่ืองมือส�าคญั	คอื	แบบการสัมภาษณ์ที	่Monash	University	 

Accident	 Research	Centre	 (MUARC)	ประยุกต์จากเครื่องมือที่

พัฒนาโดยธนาคารโลก	 Road	 Safety	 Management	 Capacity	

Reviews	and	Safe	System	Projects	ผลผลิตที่ได้จากการทบทวน

แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับที่	4	(พ.ศ.	2561-2564)	

คือ	 ผลการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่างแผนแม่บทความ

ปลอดภัยดังกล่าว	และแผนของหน่วยงานภาครัฐทีเ่กีย่วข้อง	จดุแข็ง 

หรือความส�าเร็จ	 และช่องว่างหรือความท้าทายที่สามารถน�าไป

พัฒนาแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับที่	5	พ.ศ.	2565	-	

2570	ได้ผลการทบทวน

	 ภาพรวมการด�าเนินงานตามแผนแม่บทความปลอดภัยทาง

ถนน	พ.ศ.	2561	–	2564	พบว่า	อัตราการตายต่อแสนประชากร

ใน	พ.ศ.	2563	อยู่ที	่27.2	ยังสูงกว่า	18.0	ซึง่คอืเป้าหมายทีก่�าหนด

ไว้ในแผน	พ.ศ.	2564

	 ในส่วนการด�าเนินงานตามแผนแม่บทความปลอดภัยภายใต้	4	

ยุทธศาสตร์	คอื	(1)	แผนงานการปฏิรูประบบการจดัการด้านความ

ปลอดภัยทางถนน	 (2)	 แผนงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมความ

ปลอดภัยทางถนนอย่างย่ังยืน	(3)	แผนงานประเทศไทยขนส่งทาง

ถนนปลอดภัย	4.0	และ	(4)	แผนงานประชารัฐเพื่อถนนปลอดภัย	

พบว่า	แผนแม่บทฯ	ฉบับที่	4	สามารถด�าเนินงานได้โดยสอดคล้อง

กับพันธกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง	 และมีการสนับสนุน

ให้เกิดการด�าเนินงานในระดับพ้ืนที่	 อย่างไรก็ตาม	 กระบวนการ

ถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจในแผนแม่บทฯ	 ต่อหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทั้งภาครฐัและภาคเอกชน	ยงัคงเป็นไปอย่างจ�ากัดในบาง

ประเด็น	

	 ประเทศไทยได้แสดงความมุ่งม่ันในการด�าเนินงานตามแผน

ปฏิบัติการโลกส�าหรับทศวรรษแห่งปฏิบัติการความปลอดภัยทาง

ถนน	(Global	Action	Plan	for	the	Decade	of	Action	for	Road	

Safety	2011-2020)	มาอย่างต่อเน่ือง	และพยายามมุ่งสู่การบรรลุ

เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืนด้านถนนปลอดภัย	ทัง้เป้าหมายที	่3.6	

และ	 11.2	 โดยในปัจจุบันการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยทาง

ถนนในประเทศไทยอยู่ในช่วงของแผนแม่บทความปลอดภัยทาง

ถนนฉบับที่	4	พ.ศ.	2561-2564	ซึ่งมีพัฒนาการด้านยุทธศาสตร์

ทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติการมาโดยตลอด	 	 อย่างไรก็ตาม	

เนื่องด้วยแผนแม่บทดังกล่าว	จะสิ้นสุดลงในปี	2564	นี้	จึงจ�าเป็น

ต้องทบทวนผลการด�าเนินงานตามแผนแม่บทฯ	ดังกล่าวอย่างเป็น

ระบบ	 เพ่ือน�าข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปใช้ในการ

พัฒนากลยุทธ์ส�าหรับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบบัที	่5	

ต่อไป	ทัง้น้ี	กรมควบคมุโรค	ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้าน

การบริหารจัดการข้อมูลและการติดตามประเมินผล	 (คณะ 

อนุกรรมการฯ	 6)	 ของศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน	 

โดยความร่วมมือและการสนับสนุนด้านวิชาการจากแผนงาน 

ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การอนามัยโลกด้าน 

ความปลอดภัยทางถนน	(WHO-RTG	Country	Cooperation	Strategy	 

Programme	 on	 Road	 Safety	 –	 CCS)	 และองค์การอนามัยโลก 

ประจ�าประเทศไทย	 ได้ท�าหน้าที่เป็นคณะเลขานุการร่วมในการ

ทบทวนผลการด�าเนินงานตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน

ฉบับ	4	(พ.ศ.	2561-2564)	นี้

	 การทบทวนนี้	เป็นไปตามกรอบแนวคิดใหม่	คือ	วิถีแห่งระบบ

ที่ปลอดภัย	 (Safe	 System	 Approach)	 และภายใต้บริบทความ

ปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย	 การทบทวนจะครอบคลุมทั้ง

ประเด็นป ัญหาส�าคัญของประเทศไทยที่ เ ช่ือมโยงทุกด ้าน	

(cross-cutting	 theme)	 และประเด็นเชิงนโยบายเฉพาะด้าน	 

(specific	technical	theme)	ในกลุ่มแรกได้ทบทวนทัง้	3	ด้านได้แก่	

(1)	 ผู้ใช้รถจักรยานยนต์	 (motorcycle	 users)	 (2)	 วัยรุ่นและ

เยาวชน	(young	people)	และ	(3)	การจัดการความเร็ว	(speed	

management)	 ส่วนในกลุ่มที่สองได้ทบทวนตามเสาหลักรวม	 

8	ด้าน	ได้แก่	

วิถีแห่งระบบที่ปลอดภัย	(Safe	System	Approach)	
คือ	การด�าเนินการตาม	4	หลักการของระบบที่ปลอดภัย

ผู้ใช้ถนน ย่อมท�าผิดพลาด 
ซึ่งน�าไปสู่อุบัติเหตุ01

03

02

04

ร่างกายของมนุษย์มีความบอบบาง 
สามารถรับแรงกระแทกได้ในระดับหนึ่ง
เท่านั้นก่อนที่จะเกิดการบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต

ผู้ออกแบบถนน ผู้รับเหมา ผู้บ�ารุงรักษา
ถนน ผู้ผลิตยานพาหนะ ผู้ใช้รถใช้ถนน 
และผู้ให้บริการทางการแพทย์จะต้อง
รับผิดชอบร่วมกันในการป้องกันอุบัติเหตุ
ที่ท�าให้เกิดการตายและบาดเจ็บสาหัส

ทุกส่วนของระบบ 
จะต้องได้รับการสนับสนุนให้แข็งแกร่ง 
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ทวีคูณ  
หากส่วนหนึ่งเกิดล้มเหลว 
ผู้ใช้ถนนก็ยังคงได้รับการปกป้อง

บทสรุปผู้บริหาร
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03 ยานพาหนะปลอดภัย (safe vehicle)

04 ผู้ใช้ถนนปลอดภัย รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย  
 การสร้างความรอบรู้ด้านความปลอดภัย 
 ทางถนน และพฤติกรรมที่ปลอดภัย 
 (safe road users including law 
 enforcement, literacy, and safe  
 behaviours)

เสาหลักที่

เสาหลักที่

ในเสาหลักน้ี	 กรมการขนส่งทางบกมีบทบาทหลักในการ

ก�ากับดูแลสภาพตัวรถและมาตรฐานให้มีความปลอดภัยใน

การใช้งาน	 อย่างไรก็ตาม	 ช่องว่างที่เกิดข้ึนคือเน้ือหาของ 

แผนแม่บทฯ	 	 ยังไม่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐด้าน

อตุสาหกรรมทีมี่บทบาทในการก�าหนดมาตรฐานยานพาหนะ	

ท�าให้ ในปัจจุบันมาตรฐานยานพาหนะถูกก�าหนดจาก 

ความพร้อมของอุตสาหกรรมมากกว่ามุ่งเน้นที่เป้าหมาย 

การลดการตายและบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุ	 การสร้าง 

การมีส่วนร่วมกับผู ้ประกอบการเอกชนที่ มีมาตรฐาน 

การประกอบการเพ่ือผลิตยานพาหนะทีป่ลอดภัย	โดยเฉพาะ

รถจักรยานยนต์	จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายส�าหรับประเทศไทย	

จุดแข็งของการด�าเนินงานในเสาหลักที่	4	คือการมีกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนที่ครอบคลุมทุกมิติ	มี

บุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความช�านาญด้านกฎหมายใน

หน้าทีข่องตนเอง	มีการน�าอปุกรณ์อเิล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ

บังคับใช้กฎหมายอย่างกว้างขวางมากข้ึน	 เช่น	 ระบบ	 GPS	

และอยู่ในระหว่างการผลักดันระบบบริหารจดัการใบส่ังจราจร	

(Police	Ticket	Management:	PTM)	ที่เป็นจุดแข็งของการ

บังคับใช้กฎหมายที่สามารถพัฒนาต่อยอดให้สามารถใช้

ประโยชน์จากข้อมูลในระบบต่อไปได้	 แม้กระน้ัน	 ความ

ท้าทายของเสาหลักที่	 4	 คือ	 การที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยัง

ไม่มีการท�าแผนรองรับ	 ไม่มีการก�าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัด

ที่ชัดเจน	 มีเพียงการท�างานตามหน้าที่เพ่ือลดและป้องกัน

อบุติัเหตุ	(accident	prevention)	ซึง่ควรเป็นการลดและป้องกนั 

การตายและบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุมากกว่า	 ส่วนหน่ึง 

อาจเกิดจากการขาดความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาล 

ทางด้านความปลอดภยัทางถนน	(road	safety	governance)

05 การดูแลหลังเกิดเหตุ (post-crash care)
เสาหลักที่

ความส�าเรจ็ของการด�าเนนิงานภายใต้เสาหลกัที่	5	คือ	การมี

ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินทุกจังหวัด	และ

มีการพัฒนาบริการด้าน	post-crash	 care	อย่างกว้างขวาง	

ท�าให้เกิดการพัฒนาก�าลังคนด้านการแพทย์และพยาบาล

วิชาชีพเฉพาะทางการดูแลผู้บาดเจ็บ	 และมีการพัฒนาสิทธิ

ประโยชน์ในการคุ้มครองและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย

ทางถนน	อย่างไรก็ตาม	พบว่า	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

(อปท.)	โดยเฉพาะทีมี่ขนาดใหญ่ยังมีปัญหาการพัฒนาระบบ

บริการการดูแลผู้บาดเจ็บ	 อีกทั้งยังขาดข้อมูลการวิเคราะห์

ความต้องการก�าลังคนที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่	

06 การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมถึงการ
 สื่อสารสาธารณะ และการเข้าร่วมของชุมชน 
 (community engagement including 
 public communication and community 
 participation) 

เสาหลักที่

การสร ้ างการมีส ่ วนร ่วมของชุมชน	 (communi ty	 

engagement)การด� า เ นินงานภายใต ้ เสาหลักที่ 	 6	 

ประสบความส�าเร็จในการสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการด�าเนินงานความปลอดภัย 

ทางถนน	และสื่อมวลชนในการสื่อสารในช่องทางที่เข้าถึงคน

รุ ่นใหม่ได ้ดี ข้ึน	 อย่างไรก็ตาม	 ยังมีความท้าทายคือ	 

การขาดเจตจ�านงทางการเมือง	 (political	 will)	 ในการ

สนับสนุนประเด็นความปลอดภัยทางถนนให้เป็นวาระส�าคญั

ที่ต ้องเร ่ งด�า เ นินการให ้ เกิดผลและย่ังยืน	 การขาด 

องค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในเครือข่ายการ

ท�างาน	เช่น	องค์กรพัฒนาเอกชน	ภาคเอกชน	และส่ือมวลชน	

และการขาดฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มีการรวบรวมอย่างเป็น

ระบบ	 มีศูนย์ข้อมูลกลาง	 โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับประเด็น

ปัญหาในพื้นที่ของชุมชน	ตลอดจนการเข้าถึงโดยชุมชน	

	 จุดแข็งหรือความส�าเร็จในการด�าเนินการตามแผนแม่บทฯ		

ประกอบด้วย	การมีตัวช้ีวัดและเป้าหมายของแผนงานภาพรวม	การ

พัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทัง้ภาครัฐ	ภาคเอกชน	และองค์กร

ไม่แสวงหาก�าไร	 เกิดการปฏิรูประบบการจัดการด้านความ

ปลอดภัยทางถนน	ซึ่งมีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการส่งเสริมให้เกิด

การด�าเนินงานแบบบรูณาการ	เกดิการปฏิรูประบบข้อมูลอบุติัเหตุ

ทางถนน	 และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการด�าเนินงาน

ด้านความปลอดภัยทางถนนในหลายมิติ	 อีกทั้งแนวโน้มของการ

พัฒนาศักยภาพหน่วยงานในระดับพื้นที่ที่มีมากขึ้น	อย่างไรก็ตาม	

ในประเด็นช่องว่างหรือความท้าทายในภาพรวม	พบว่า	 แผนงาน

ภาพรวมยังขาดกลไกให้หน่วยงานส่วนใหญ่น�าไปขับเคล่ือนงาน	

โดยเฉพาะนโยบายทีต้่องการการท�างานร่วมกนั	โดยยังมีปัญหาเชิง

โครงสร้างขององค์ประกอบการด�าเนินงานด้านอุบัติเหตุทางถนน	

และการบรูณาการระหว่างหน่วยงานทียั่งไม่สัมฤทธิผ์ล	อนัเกดิจาก

ความไม่ชัดเจนในการก�าหนดความรับผิดชอบ	 (accountability)	

ของหน่วยงาน	นอกจากน้ี	 การก�าหนดเป้าหมายของแผนแม่บทฯ	

ฉบับที่	4	ยังขาดความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายในระดับนโยบาย

กับหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	 และยังขาดประเด็นส�าคัญหลาย

ประการ	 อาทิ	 รูปแบบการเดินทางที่หลากหลายและย่ังยืน	 โดย

เฉพาะส�าหรับกลุ่มผู้เดินทางที่เปราะบาง	 การขาดองค์ความรู้ด้าน

ความปลอดภยัทางถนนในหลายมติ	ิและขาดระบบตดิตามผลการ

ด�าเนินงานตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง

	 ส�าหรับการทบทวนประเด็นทีเ่ช่ือมโยงทกุด้าน	(cross-cutting	

theme)	พบว่า	 มีหน่วยงานที่ท�างานด้านความปลอดภัยทางถนน

ได้ด�าเนินการในประเด็นเกี่ยวกับผู้ใช้รถจักรยานยนต์	 วัยรุ่นและ

เยาวชน	 และการจัดการความเร็ว	 โดยแบ่งเป็นการด�าเนินงานที่

เก่ียวข้องกบัพันธกจิของหน่วยงานโดยตรง	เช่น	กรมการขนส่งทาง

บกด�าเนินการพัฒนาระบบการรับรองแบบยานยนต์และเคร่ือง

อุปกรณ์ส่วนควบตามข้อก�าหนด	UNECE	ส�าหรับรถจักรยานยนต์	

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยมีการด�าเนินงานประเด็นเฉพาะ

กับเยาวชน	หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในด้านความปลอดภัยทางถนน

มีการด�าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเร็ว	 เป็นต้น	 และ

การด�าเนินงานนอกเหนือจากพันธกิจของหน่วยงาน	 ซึ่งส่วนใหญ่

เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ที่	 2	 การเสริมสร้างวัฒนธรรมความ

ปลอดภัยทางถนนอย่างย่ังยืน	 เช่น	 การให้ความรู้ด้านความ

ปลอดภัยทางถนน	โดยกรมทางหลวงชนบท	องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น	ต�ารวจ	และสถานศึกษา	เป็นต้น

ส�าหรับการทบทวนประเด็นเฉพาะด้านตามเสาหลัก	
พบประเด็นจุดแข็งหรือความส�าเร็จ	และช่องว่างหรือ
ความท้าทายดังรายละเอียดต่อไปนี้

01 การจัดการความปลอดภัยทางถนน 
 (road safety management) 

02 โครงข่ายถนนปลอดภัย 
 (safe road infrastructure)

เสาหลักที่

เสาหลักที่

ในภาพรวมพบว่า	 แต่ละหน่วยงานมีการก�าหนดเป้าหมาย

ภาพรวมตามแผนแม่บทฯ	ทีชั่ดเจนมากข้ึน	คอื	การลดจ�านวน

ผู้เสียชีวิต	โดยมีการบรูณาการความร่วมมือทีชั่ดเจนระหว่าง

หน่วยงานของกรมควบคุมโรค	 กรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย	 และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 ในขณะที่ยังมี

กระทรวงคมนาคมทีมี่อ�านาจเต็มในการบงัคบัใช้กฎหมายได้

อย่างเอกเทศ	และมีกลไกของศนูย์อ�านวยการความปลอดภัย

ทางถนน	(ศปถ.)	จังหวัด	และ	ศปถ.	อ�าเภอ	ส่งเสริมให้เกิด

การบรูณาการของการท�างานร่วมกนัของหน่วยงาน	นอกจาก

น้ี	การจดัการความปลอดภัยทางถนนยังมีทศิทางการด�าเนิน

งานในระดับพ้ืนที่ที่ชัดเจนมากข้ึน	 จากการกระจายอ�านาจ 

ด้านบทบาทและความรับผิดชอบลงไปยังแต่ละพ้ืนที	่อย่างไร

กต็าม	การจดัสรรงบประมาณยังไม่สอดคล้องกบัการกระจาย 

อ�านาจในระดับพ้ืนที่	 และยังขาดการก�าหนดเป้าหมายข้ัน

กลางเกีย่วกบัปัจจยัเส่ียงต่างๆ	ทีชั่ดเจน	และขาดการส่งเสริม

ให้เกิดกระบวนการติดตามและประเมินผลของการท�างาน

ตามมาตรการ

การด�าเนินงานภายใต้เสาหลักที่	2	มีจุดแข็งคือ	การท�างานที่

เป็นเอกเทศของหน่วยงานสังกดักระทรวงคมนาคมซึง่มีแหล่ง

งบประมาณที่แน่นอนในการด�าเนินนโยบาย	 แต่ยังมีการ 

บรูณาการกบัหน่วยงานภายนอกในพ้ืนที	่เช่น	หน่วยงานด้าน

สาธารณูปโภค	ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม

แห่งชาติ	 และส�านักงบประมาณ	 เป็นต้น	 อย่างไรก็ตาม	

มาตรฐานถนนของประเทศยังจ�าเป็นที่จะต้องปรับปรุงเพ่ือ

เพ่ิมความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ถนนทุกกลุ่ม	 ไม่ใช่ให้ความ

ส�าคัญกับผู้ใช้รถยนต์เป็นหลักดังที่เป็นอยู่	 การจัดท�าข้อมูล

พ้ืนฐาน	 (baseline	 data)	 ที่ยังไม่สมบูรณ์ท�าให้ไม่สามารถ

ก�าหนดเป้าหมายในด้านกลไกการจัดการถนนและสัดส่วน

ถนนทีต้่องปรับปรุงเพ่ือให้สามารถเปรียบเทยีบกบัเป้าหมาย

ระดับสากล	การพัฒนาองค์ความรู้และน�าไปปฏิบติัยังต้องท�า

อย ่างต ่อเน่ืองเพ่ือลดการตายและบาดเจ็บสาหัสให้มี

ประสิทธิผลมากขึ้น
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เสาหลักที่	7	ให้ความส�าคัญกับการผลักดันให้เกิดการด�าเนินการ
เพ่ือแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างข้อมูล	โดยเฉพาะเพ่ือใช้ในการก�ากบั

ติดตามการท�าผิดกฎหมายจราจร	 รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูล

เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยทาง

ถนนอย่างบูรณาการ	

เสาหลักที่	8	ให้ความส�าคัญกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เข้ามา
ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนด้านความปลอดภัยมากข้ึน	เช่น	การสยบ

การจราจร	(Traffic	calming)	และการตรวจสอบความปลอดภัย

ทางถนน	(Road	safety	audit)	จัดสรรงบประมาณและการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานในการรองรับการใช้งานของกลุ่มเปราะบาง	รวม

ทั้งให้ความส�าคัญกับสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและพัฒนาระบบ

ขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ	ปลอดภัย	และทุกคนเข้าถึงได้	เพื่อ

ท�าให้การใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนบุคคลลดลง

	 ส�าหรับข้อเสนอต่อการจัดท�าแผนแม่บทความปลอดภัยทาง

ถนน	พ.ศ.	2565	–	2570	อยู่ภายใต้กรอบแนวคิดของการมุ่งสู่เป้า

หมายการปกป้องชีวิตประชาชนจากอบุติัเหตุทางถนน	โดยเน้นการ

ป้องกันและลดการตายและบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้อง

กับรถจักรยานยนต์	 ผ่านการออกแบบรากฐานโครงสร้างในการ

ท�างาน	 และวางกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อความ

ปลอดภัยตามแนวทาง	 วิถีแห่งระบบที่ปลอดภัย	 (Safe	 System	

Approach)	พร้อมด้วยการสนับสนุนให้เกดิการน�าแผนไปใช้ในทาง

ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล	 ทั้งน้ี	 กรอบแนวคิดดังกล่าวเป็นการ

พิจารณาข้อเสนอในระดับประเทศทีมี่ความสอดคล้องกบับริบทของ

กรอบนโยบายในระดับสากล	ควบคู่กับการสร้างความเชื่อมโยงไป

สู่แนวทางก�าหนดนโยบายในระดับพื้นที่	ทั้งนี้	 หลังจากที่ได้รับฟัง

ความเห็นจากผู้เช่ียวชาญในประเทศไทยและต่างประเทศ	สามารถ

สังเคราะห์ข้อเสนอในภาพรวมได้ดังนี้

•	 เน้นการด�าเนินงานในเร่ืองที่มีความส�าคัญต่อการลดจ�านวน 

	 ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส	 ส่งเสริมการกระจายอ�านาจ 

	 สู่ท้องถิ่น	 มีการก�าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	 และเผยแพร ่

	 ประเด็นผลกระทบจากอุบั ติ เหตุทางถนนสู ่สาธารณะ	 

	 เพื่อสนับสนุนความตระหนักต่อปัญหาดังกล่าวในสังคม

•	 ตัวชี้วัดมีความเรียบง่าย	มีจ�านวนไม่มาก	และสามารถติดตาม 

	 และประเมินผลได้จริง	 โดยในทุกเสาหลักจ�าเป็นต้องพิจารณา 

	 ประเด็นปัจจัยเส่ียงที่ส�าคัญของแต่ละเสา	 เพ่ือน�าไปสู  ่

	 การก�าหนดตัวชี้วัดที่เรียบง่ายและมีคุณภาพ

•	 ให้ความส�าคัญกับการลดจ�านวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส 

	 จากอุบั ติ เหตุทางถนน	 โดยให ้ความส�าคัญเป ็นพิเศษ 

	 กับการป้องกันและลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสของ 

	 ผู้ใช้รถจักรยานยนต์	ตลอดจนพัฒนาทางเลือกในการเดินทาง 

	 ที่ปลอดภัยและลดมลพิษให้แก่ทุกคน

•	 จั ด ล� า ดั บ ค ว ามส� า คั ญ ข อ งม าต รก า ร จ า กป ร ะ เ ด็ น 

	 ด้านความปลอดภัยทางถนนที่เช่ือมโยงกับหลายเสาหลัก	 

	 (cross-cutting	 theme)	 ได้แก่	 อุบัติเหตุรถจักรยานยนต	์ 

	 การจัดการความเร็ว	 ผู้ใช้รถใช้ถนนที่เป็นเยาวชน	 ความรู้	 

	 และทักษะการขับข่ีที่ปลอดภัย	 อุบัติเหตุจากการด่ืมแล้วขับ	 

	 การติดตามและประเมินผล	และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

	 ด้านความปลอดภัยทางถนน

•	 จัดท�าแผนแม่บทฯ	 ให ้สอดคล้องกับแผนทศวรรษโลก 

	 ด้านความปลอดภัยทางถนน	ค.ศ.	2021	–	2030	และ	voluntary	

	 global	performance	targets	and	indicators	for	road	safety	

	 risk	factors	and	service	delivery	mechanisms

•	 ค�านึงถึงประเด็นการเปล่ียนแปลงด้านคมนาคมและขนส่ง 

	 ในอนาคต	เช่น	การเข้ามาของยานพาหนะไร้คนขับ	การเพ่ิมข้ึน 

	 ของการใช้ยานพาหนะไฟฟ้า	 การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

	 การเดินทางและขนส่งอย่างมหาศาล	 อันเกิดจากเทคโนโลยี 

	 ที่ส่งผลกระทบรุนแรง	(Disruptive	 technology)	 เช่น	การใช ้

	 รถจักรยานยนต์ในธุรกิจรับส่งอาหารและสินค้า	 การใช  ้

	 รถส่วนตัวในการให้บริการรับจ้าง	เป็นต้น

•	 ประเมินความคืบหน้าในช่วงคร่ึงทางของการด�าเนินการ 

	 ตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับที่	5	พ.ศ.	2565	 

	 –	2570

•	 ให้ความส�าคัญกับการน�าแผนไปใช้โดยหน่วยงานภาครัฐ	 

	 ที่ด�าเนินการด้านความปลอดภัยทางถนน	 ที่มีการให้ค�าม่ัน 

	 ต่อสาธารณะในระดับกระทรวงต่อการน�าแผนแม่บทฯ	 ไปใช้	 

	 และแต่ละหน่วยงานควรมียุทธศาสตร์การด�าเนินงานทีส่อดรับ 

	 กับแนวทางของแผนแม่บทฯสร้างเจตจ�านงทางการเมือง 

	 ด้านความปลอดภัยทางถนนที่มุ่งม่ัน	 (Unwavering	 political	 

	 will)		ควบคูก่บัการเพ่ิมความตระหนักรู้ต่อหลักการของระบบ 

	 ทีป่ลอดภัย	(Principles	of	a	Safe	System)	และการด�าเนินงาน 

	 ตามแนวคิด	 วิถีแห ่งระบบที่ปลอดภัย	 (Safe	 System	 

	 Approach)	 ในระดับรัฐมนตรีและทุกเสาหลักและหน่วยงาน 

	 ที่เกี่ยวข้อง

ในประเด็นเฉพาะด้านตามเสาหลัก	 สามารถสรุปแนวทางส�าหรับ

แผนแม่บทฯ	ฉบับถัดไปได้ดังนี้

เสาหลกัท่ี	1	ให้ความส�าคญักบัการออกแบบโครงสร้างองค์กรการ
บริหารจดัการใหม่ทีเ่น้นการก�าหนดความรับผิดชอบทีชั่ดเจน	และ

การก�าหนดเป้าหมายทีท้่าทายแต่อยู่ในวิสัยทีส่ามารถด�าเนินการได้	

เสาหลกัท่ี	2	ให้ความส�าคญักับการก�าหนดทศิทางของนโยบายใน
ระดับสูง	ด้านการปรับปรุงมาตรฐานถนนของประเทศเพ่ือเพ่ิมความ

ปลอดภัยให้ผู้ใช้ถนนทกุกลุ่ม	และให้ความส�าคญัเป็นพิเศษส�าหรับ

เลนจักรยานยนต์	เพื่อขับเคลื่อนต่อในระดับล่างได้อย่างชัดเจน	

เสาหลักที่	3	 ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริม	การตรวจสอบ	การ
ทดสอบ	การประเมิน	และการก�าหนดมาตรฐานยานพาหนะที่มีใน

ปัจจบุนัและทีจ่ะเข้าสู่ถนนของไทย	โดยต้องมีการยกระดับในทกุข้อ

ก�าหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐาน	 UNECE	 ว่าด้วยเร่ืองยานพาหนะ

ปลอดภัย	โดยเน้นให้มีกลไกบงัคบัใช้กฎหมาย	และเพ่ิมงบประมาณ

ในการลงทนุด้านการวิจยัและทดสอบมาตรฐานยานพาหนะ	และให้

ความส�าคัญเป็นพิเศษส�าหรับจักรยานยนต์

เสาหลักท่ี	 4	 ให้ความส�าคัญกับการปรับปรุงกฎหมายด้านความ

ปลอดภัยทางถนนในหลายมิติให้สามารถน�าไปบังคับใช้ได้จริง	

พัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายควบคู ่กับการใช้

เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการด�าเนินงานให้เข้มแข็งย่ิงข้ึน	ทัง้น้ีจ�าเป็น

ต้องให้ความส�าคญักบัการจดังบประมาณทีส่อดคล้องกบัการบงัคบั

ใช้กฎหมาย	ซึง่ต้องปฏิบติัการตลอด	24	ช่ัวโมง	ปรับปรุงบทลงโทษ

ให้มีความเด็ดขาดมากข้ึน	 อีกทั้งผลักดันให้ความรู้ด้านความ

ปลอดภัยทางถนนเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรการเรียนการสอน	

รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

ทางถนนที่ยั่งยืน

เสาหลักที่	5	 เน้นย�้าเรื่องการจัดการข้อมูล	โดยการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเชิงบูรณาการและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

จัดการ	 เพ่ือใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการบริหารและบริการ 

ผู้บาดเจบ็อย่างครบวงจร	รวมทัง้การพัฒนาระบบส่ือสารให้มีความ

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน	 เพ่ือให้หน่วยปฏิบัติการการ

แพทย์ฉุกเฉินสามารถเข้าถึงผู้บาดเจ็บได้อย่างปลอดภัย	 รวดเร็ว	

และได้มาตรฐาน

เสาหลักท่ี	 6	 ก�าหนดให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนแม่
บทฯ	 โดยทุกภาคส่วน	 ให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่	 และมี

กระบวนการขับเคล่ือนแผนฯ	ที่เป็นรูปธรรม	ตลอดจนบูรณาการ

ข้อมูลและการเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาค

ประชาสังคมเข้ามามีบทบาทมากขึ้น	 โดยยังคงส่งเสริมให้เกิดการ

ท�างานแบบหุ้นส่วนพหุภาคีด้านความปลอดภยั	พร้อมกับให้ความ

รู้ด้านความปลอดภัยทางถนนแก่เด็กและเยาวชนและชุมชน

	 จากความส�าเร็จและความท้าทายในการด�าเนินงานตามแผนแม่

บทฯ		ข้างต้นพบว่า	ในภาพรวม	แนวทางที่ควรพิจารณาเพื่อน�าไป

ก�าหนดกลยุทธ์ในการจดัท�าแผนแม่บทฉบบัถดัไป	คอื	การก�าหนด

แนวทางที่ส่งเสริมให้เกิดการท�างานด้านความปลอดภัยทางถนน

ร่วมกันระหว่างหน่วยงานให้สัมฤทธิ์ผล	 โดยเฉพาะประเด็นการ

ท�างานภายใต้แนวคิดใหม่	 คือ	 วิถีแห่งระบบที่ปลอดภัย	 (Safe	

System	Approach)	ด้วยเจตจ�านงทางการเมืองทีม่ั่นคง	(unwavering	

political	 will)	 พร้อมกับงบประมาณที่ได้สัดส่วนกับภาระงาน 

ที่จะต้องรักษาชีวิตผู้ใช้ถนนประมาณ	20,000	คนใน	4	ปีข้างหน้า	

และเพ่ิมเติมประเด็นด ้านการเดินทางของกลุ ่มเปราะบาง	 

การพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในมิติต่างๆ	และ

การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลอย่างต่อเน่ือง	 นอกจากน้ี	 

07 การจัดการข้อมูล การติดตามและประเมินผล 
 และการศึกษาวิจัย (data management, 
 monitoring and evaluation, research)

08 การสัญจรที่ปลอดภัยและการเดินทางด้วย
 การเดินหรือจักรยาน (safe mobility and 
 active travel)

เสาหลักที่

เสาหลักที่

เสาหลักที่	7	นั้นเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ที่	1	การปฏิรูปการ

จัดการด้านความปลอดภัยทางถนน	 การเพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบฐานข้อมูลอบุติัเหตุทางถนนให้ได้มาตรฐาน	โดยพบว่า

โครงการบรูณาการข้อมูลการตาย	3	ฐาน	เป็นการบรูณาการ

ท�างานด้านความปลอดภัยทางถนนที่ชัดเจนที่สุด	 ซึ่งเป็น

ความส�าเร็จในการวางรากฐานทั้งด้านเทคโนโลยีและองค์

ความรู้เพ่ือการบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานและ

แนวนโยบายการสนับสนุนการจัดท�าฐานข้อมูลเปิดจาก 

ภาครัฐ	 อย่างไรก็ตาม	พบว่า	 ยังขาดก�าลังคนที่มีศักยภาพ 

ในการสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านความปลอดภัย 

ทางถนนเชิงลึก	 และบุคลากรยังขาดความรู ้ ในการใช้

ประโยชน์จากฐานข้อมูลในเชิงนโยบาย	

การด�าเนินงานภายใต้เสาหลักที่	8	พบว่า	หน่วยงานที่มีการ

ด�าเนินงานทางด้านสิทธิของผู้บริโภค	 การเดินเท้า	 การเดิน

ทางด้วยจักรยาน	ระบบราง	ระบบขนส่งสาธารณะ	และการ

วางผังเมือง	ยังไม่ได้มีบทบาทมากนัก	โดยการบูรณาการใน

ปัจจบุนัเป็นเร่ืองยาก	เน่ืองจากการด�าเนินงานทียั่งขาดความ

คล่องตัว	 ไม่มีความชัดเจนของแผนและความร่วมมือ	

นอกจากน้ี	การจดัสรรงบประมาณเกีย่วกบักลุ่มเปราะบางยัง

ไม่เพียงพอ	 จึงมีความจ�าเป็นที่ต้องเพ่ิมความส�าคัญกับกลุ่ม

เปราะบาง	เช่น	ผู้สูงอายุ	ผู้พิการ	ผู้เดินทางด้วยการเดินและ

จักรยาน	
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	 Thailand	 has	 expressed	 its	 commitment	 to	 
implementing	the	Global	Action	Plan	for	the	Decade	of	 
Action	 for	 Road	 Safety	 and	 achieving	 the	 Sustainable	 
Development	 Goals	 for	 Targets	 3.6	 and	 11.2.	 At	 
present,	road	safety	efforts	in	Thailand	are	guided	by	the	
4th	Road	Safety	Master	Plan	(2008-2021)	which	has	led	
to	 strategic	 policy	 and	 implementation	 outcomes.	 
However,	with	this	master	plan	coming	to	an	end	in	2021,	
i t 	 is 	 imperat ive	 that	 a	 comprehensive	 and	 
systematic	review	is	undertaken	to	inform	the	development	 
of	 the	 next	 road	 safety	master	 plan.	 To	 this	 end,	 the	 
Department	of	Disease	Control	(DDC)	within	the	Ministry	
of	Public	Health,	in	its	role	as	the	Chair	of	the	National	 
Road	Safety	Directing	Centre’s	Sub-committee	on	Data	
Management	 and	 Monitoring	 and	 Evaluation,	 in	 
partnership	with	WHO	Country	Office	for	Thailand	(WHO	
Thailand)	 and	WHO-Royal	 Thai	 Government	 Country	 
Cooperation	Strategy	(CCS)	on	Road	Safety	programme,	
have	been	designated	as	a	secretariat	for	the	assessment.		

	 The	 assessment	 encompassed	 various	 components	 
within	the	framework	of	the	Safe	System	approach	and	in	
the	context	of	road	safety	in	Thailand	that	covers	eight	
specific	technical	themes	as	well	as	three	cross-cutting	
themes.	The	review	of	technical	components	included	

comparison	with	the	goals	of	the	Decade	of	Action	for	Road	
Safety	 (2011-2020).	 Interview	 tools	 were	 developed	 
by	 the	Monash	 University	 Accident	 Research	 Centre	
(MUARC),	based	on	guidelines	from	the	World	Bank	‘Road	
Safety	Management	 Capacity	 Reviews’,	 ‘Safe	 System	 
Projects	Road	Safety	Management	Capacity	Reviews	and	
Safe	System	Projects’	and	the	GOSPA	framework1.	

	 The	goal	of	this	review	was	to	identify	the	strengths,	
achievements,	gaps	and	challenges	in	the	plan,	as	well	as	
to	 identify	 the	 linkages	 between	 the	 4th	 Road	 Safety	 
Master	 Plan	 and	 the	 operational	 plans	 of	 relevant	 
government	 agencies	 in	 order	 to	 develop	 the	 5th	 Road	
Safety	Master	Plan	(2022-2027).

	 Overall,	it	was	found	that	implementation	of	the	four	
strategies	 documented	 in	 the	 4th	 Master	 Plan	 were	 
generally	 aligned	with	 the	missions	 of	 the	 concerned	 
entities	and	supported	operations	at	the	local	level.	The	
process	of	disseminating	and	enhancing	understanding	of	
the	master	 plan	 to	 concerned	 government	 and	 private	
entities,	however,	was	limited	in	some	aspects.	

	 The	strengths	or	achievements	in	the	implementation	 
of	 the	 4th	Master	 Plan	 included:	 (a)	 the	 development	 
of	 comprehensive	 performance	 indicators	 and	 
targets;	 (b)	 the	 strengthening	 of	 the	 operating	 
network	 and	 collaboration	 between	 the	 public	 sector,	 
private	 sector,	 and	 non-profit	 organizations;	 
(c)	 the	 reform	 of	 the	 road	 safety	 management	 
system	with	the	strategic	target	of	promoting	integrated	 
operations;	(d)	the	reform	of	the	road	accident	database	
system;	and	(e)	the	technological	development	for	road	
safety	management	 in	 key	 areas	 such	 as	 commercial	 
vehicles	 enforcement	 with	 the	 GPS	 technology.	 The	 
increasing	 trend	 for	 building	 capacity	 among	 local	 
entities	was	also	observed.	

	 The	critical	gap	or	challenge	in	the	overall	action	plans	
is	 the	 ineffective	 inter-agency	 integration	 at	 
national	level	due	to	the	lack	of	clear	accountability	for	
individual	entities.	In	addition,	regarding	target	setting	for	
the	 4th	Master	 Plan,	 there	 was	 no	 explicit	 linking	 of	 
policy-level	targets	to	the	responsible	agencies.	Many	key	
issues	 were	 also	 missing,	 such	 as	 consideration	 
of	sustainable	modes	of	travel,	particularly	for	vulnerable	 
road	 users;	 the	 lack	 of	 road	 safety	 literacy	 in	many	 
aspects,	 and	 the	 absence	 of	 a	 system	 for	 regularly	 
monitoring	 the	 effectiveness	 of	 countermeasure	 
implementation.	

	 The	review	of	the	cross-cutting	themes	found	there	
were	 road	 safety-related	 agencies	 implementing	 
actions	on	the	issues	of	motorcyclists,	adolescents/young	
people,	 and	 speed	management.	 These	 actions	 were	
grouped	 into	 two	 categories.	 The	 first	 was	 operations	 
directly	aligning	with	the	entities’	missions	including	The	
Department	 of	 Land	 Transport	 certification	 system	 for	
motor	 vehicles	 and	 accessories	 according	 to	 UN	 
requirements	for	motorcycles,	the	addressing	of	specific	
youth	 issues	 by	 the	Department	 of	Disaster	 Prevention	 
and	 Mitigation,	 and	 speed-related	 issues	 being	 
addressed	 by	 other	 road	 safety	 agencies.	 The	 other	 
category	was	operations	outside	the	specific	mission	of	
the	 agencies,	 most	 of	 which	 were	 associated	 with	 
Strategy	 2.	 	 An	 example	 of	 this	was	 the	 promotion	 of	
sustainable	road	safety	culture	through	education	by	the	
Department	of	Rural	Roads,	local	governments,	police,	and	
educational	institutions.	

Executive Summary
The assessment of the implementation of Thailand’s 4th 
National Road Safety Master Plan

1
		Newstead,	S.N.,	Diamantopoulou,	K.,	2010.	A	proposed	framework	for	evaluation	of	road	safety	strategy	outcomes.		Proceedings	of	the	Australasian	Road	Safety	Research,	

Policing	and	Education	Conference.	Available	at:	https://acrs.org.au/article/a-proposed-framework-for-evaluation-of-road-safety-strategy-outcomes/

01 Road safety management

02 Safe road infrastructure 

03 Safe vehicle

04 Safe road users including law  
 enforcement, education,  
 and safe behaviours

05 Post-crash care

06 Community engagement including 
 public communication and community 
 participation

07 Data management, monitoring and  
 evaluation, research

08 Safe mobility and active travel

The three cross-cutting themes included  
(1) motorcycle riders, (2) young people, and 
(3) speed management. 

	 The 	 assessment 	 o f 	 the 	 implementa t i on	 
of	 the	 4th	 Road	 Safety	 Master	 Plan	 (2018-2021)	 
comprised	 a	multi-methods	 approach	 and	 included:	 
(1)	 stakeholder	 consultation	 among	 road	 safety	 
authorities	 from	 the	 government,	 academic,	 civil	 
society	 and	 private	 sectors	 at	 both	 central	 and	 
local	levels	and	(2)	collection	of	primary	information	and	
review	 of	 relevant	 documents	 (e.g.	 agency	 annual	 
reports).	 The	 review	 considered	 the	 operations	 of	 
central	 authorities	 and	 five	 randomly-selected	 
provinces	in	urban	and	rural	areas	through	analysis	of	the	
changing	trends	in	the	number	of	road	crash	deaths	in	
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02 Safe road infrastructure 

The	strength	of	the	operations	under	Pillar	2	was	the	
independent 	 ope ra t i ons 	 o f 	 au tho r i t i e s	 
under	the	Ministry	of	Transport	with	reliable	budget	
sources	 for	 policy	 implementation	 and	 integrated	
collaboration	with	other	external	entities	 including	
the	public	utility	agencies,	 the	National	Economic	 
and	Social	Development	Council,	the	Budget	Bureau,	
etc.	 However,	 the	 lack	 of	 both	 national	 
road	 standards	 and	 baseline	 data	 presented	 
a	 challenge	 in	 setting	 clear	 targets	 on	 road	 
management	 mechanisms	 and	 measuring	 
the	 proportion	 of	 improved	 roads,	 hindering	 
comparisons	with	international	standards	There	was	
also	 a	 lack	 of	 knowledge	 as	 to	 how	 to	 
proceed	 with	 more	 effective	 measures	 for	 
minimizing	loss	and	preventing	severe	injury.

Pillar

05 Post-crash care

The	achievements	of	operations	under	Pillar	5	were	
the	establishment	of	call	centres	and	a	command	
centre	 in	 every	 province.	 Furthermore,	 the	 
development	 of	 a	 wide	 range	 of	 post-crash	 care	
services	 resulted	 in	 strengthened	 capacity	 
among	 professional	 physicians	 and	 nurses	 
specializing	in	trauma	care.	This	has	improved	the	
benefits	 for	 protecting	 and	 assisting	 road	 crash	 
victims.	 However,	 it	 emerged	 that	 local	 
administrative	 organizations,	 especially	 the	 large	
ones,	 still	 had	 difficulties	 in	 developing	 an	 
adequate	 service	 system	 to	 provide	 access	 to	 the	
trauma	care	system	and	care	for	the	injured,	nor	was	
there	 data	 to	 support	 the	 estimation	 of	 
human	resource	needs	appropriate	to	local	areas.	

Pillar

06 Community engagement 

The	main	achievement	under	Pillar	6	was	to	promote	
the	engagement	of	local	administrative	organizations	
in	road	safety	implementation	and	to	foster	media	
involvement	in	communicating	through	channels	to	
better	 reaching	 the	 new	 generation.	Nevertheless,	 
there	were	still	some	challenges	including	the	lack	
of	 political	 will	 to	 support	 road	 safety	 as	 a	 key	 
agenda	that	must	be	accelerated	to	be	effective	and	 
sustainable;	the	lack	of	road	safety	knowledge	among	
the	 networks	 (such	 as	 the	 NGOs,	 the	 private	 
sector	 and	 the	 media)	 and	 the	 absence	 of	 a	 
relevant	 systematically-collected	 database	with	 a	 
centralized	 data	 centre	 to	 compile	 information	 on	
community	 problems	 and	 is	 accessible	 by	 
community.

Pillar

03 Safe vehicles 

The	Department	of	Land	Transport	played	a	key	role	
in	regulating	good	vehicle	condition	and	safe	vehicle	
standards.	However,	the	gap	was	that	the	4th	Master	
Plan	 did	 not	 cover	 the	 industrial	 government	 
agencies;	 e.g.,	 Ministry	 of	 Industry	 and	 Thai	 
Industrial	Standards	Institute	(TISI),	that	played	an	
important	 role	 in	 setting	 vehicle	 standards.	 As	 a	
result,	 vehicle	 standard	 setting	 is	 currently	 
based	 on	 the	 readiness	 of	 the	 industrial	 
sector,	 rather	 than	 a	 focus	 on	 road	 trauma	 
reduction.

Pillar

04 Safe road users including law enforcement,  
 road safety literacy, and safe behaviours  

The	Department	of	Land	Transport	played	a	key	role	
in	regulating	good	vehicle	condition	and	safe	vehicle	
standards.	However,	the	gap	was	that	the	4th	Master	
Plan	 did	 not	 cover	 the	 industrial	 government	 
agencies;	 e.g.,	 Ministry	 of	 Industry	 and	 Thai	 
Industrial	Standards	Institute	(TISI),	that	played	an	
important	 role	 in	 setting	 vehicle	 standards.	 
As	 a	 result,	 vehicle	 standard	 setting	 is	 
currently	 based	 on	 the	 readiness	 of	 the	 industrial	 
sector,	 rather	 than	 a	 focus	 on	 road	 trauma	 
reduction.

Pillar

07 Data management, monitoring and  
 evaluation and research

Pillar	 7	was	 aligned	with	 Strategy	 1:	Road	 safety	 
management	 reform	 by	 optimizing	 the	 road	 
accident	 database	 system	 to	meet	 standards.	 It	 
appeared	 that	 the	 initiative	 of	 an	 integrated	 road	
traffic	injuries	database	from	three	sources	was	the	
most	remarkable	integrated	operation.	This	was	an	
achievement	 in	 paving	 the	 foundation	 in	 terms	 
o f 	 t echno logy 	 and 	 know ledge 	 fo r 	 the	 
integration	of	inter-agency	databases	and	for	guiding	
the	 policy	 to	 support	 the	 establishment	 of	 open	 
databases	by	 the	government	sector.	On	 the	other	
hand,	 a	 lack	 of	 skilled	 personnel	 for	 applying	 
knowledge	from	in-depth	road	safety	research	and	
in	effectively	utilizing	policy	related	data	was	found.

Pillar

Within the specific themes of each pillar,  
the	review	concluded	the	following:

01 Road safety management 

The	overall	review	showed	that	the	agencies	had	set	
the	clear	target	of	reducing	the	number	of	road	crash	
fatalities	 through	 collaboration	 among	 agencies	 
under	 the	 Department	 of	 Disease	 Control,	 
Department	 of	Disaster	Prevention	and	Mitigation,	
and	the	Royal	Thai	Police.	The	Ministry	of	Transport	 
had	 full	 and	 independent	 authority	 in	 enforcing	 
applicable	 road	 safety	 laws.	 The	mechanisms	 of	
Provincial	 and	 District	 Road	 Safety	 Directing	 
Centres	were	found	to	have	enhanced	inter-agency	 
collaboration.	 Additionally,	 a	 clearer	 direction	 for	
local	 implementation	 was	 achieved	 by	 assigning	 
some	 roles	 and	 responsibilities	 to	 each	 area.	 
Nonetheless,	budget	allocation	was	insufficient	for	
the	decentralized	implementations	at	the	local	level.	
There	 was	 also	 a	 lack	 of	 specific	 intermediate	 
performance	targets	for	the	various	risk	factors	and	
support	for	a	monitoring	and	evaluation	process	of	
countermeasure	implementation	was	missing.

Pillar
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According	 to	 above-mentioned	 achievements	 and	 
challenges	 in	 the	 implementation	 of	 the	 4th	 Master	 
Plan,	it	is	recommended	that	the	next	Master	Plan	should:	
better	 encourage	 effective	 road	 safety	 collaboration	 
among	 agencies;	 address	 the	 issue	 of	 mobility	 for	 
vulnerable	road	user	groups;	enhance	road	safety	literacy	
across	 various	 dimensions;	 and	 develop	 a	 regular	 
monitoring	and	evaluation	system.	The	recommendations	
for	the	next	Master	Plan	within	the	specific	themes	can	
be	summarized	as	follows:		

Pillar	1:	should	place	an	emphasis	on	the	design	of	a	
new	 management	 structure	 that	 specifies	 clear	 
responsibilities	and	sets	challenging	but	practical	and	
measurable	performance	targets.

Pillar	2:	emphasis	should	be	placed	on	improving	the	
direction	 of	 the	 country’s	 high-level	 road	 standards	
policy	for	facilitating	specific	low-level	implementation.	

Pillar 3:	 should	 highlight	 the	 promotion,	 inspection,	
testing,	evaluation	and	standard	setting	for	current	and	
future	vehicles	on	Thai	roads.	It	is	imperative	to	scale	
up	all	the	requirements	specified	in	the	UN	standards	
for	safe	vehicles	by	focusing	on	enforcement	mechanisms	
and	 increasing	 investment	 for	 research	 and	 standard	
testing	for	vehicles.

Pillar	 4:	 should	 concentrate	 on	 strengthening	 the	
multi-dimensional	 road	safety	 legislation	that	can	be	
put	 into	 practice,	 improving	 the	 efficiency	 of	 
enforcement	 in	 parallel	with	 adopting	 the	 technology	 
for	 supporting	 operations,	 considering	 stricter	 
penalties,	 developing	 road	 safety	 literacy	 for	 learner	 
and	 newly	 licenced	 drivers	 or	 riders	 as	 well	 as	 
incorporating	 it	 in	 the	 education	 curriculum,	 and	 
conducting	 effective	 campaigns	 to	 promote	 a	 
sustainable	road	safety	culture.

Pillar	 5:	 should	 emphasize	 data	 management	 by	 
developing	 the	 integrated	 database	 system	 and	 the	
information	 system	 for	 management	 aiming	 at	 
supporting	 the	 management	 and	 provision	 of	 a	 
comprehensive	 trauma	 care	 service.	 In	 addition,	 a	 
rapid	 and	 efficient	 communication	 system	 should	 be	 
developed	to	ensure	the	quick	and	standardized	access	
for	trauma	care	by	emergency	medical	service	units.

Pillar	 6:	 encourage	 multi-sectoral	 engagement	 in	 
formulating	the	master	plan	that	is	appropriate	to	the	
local	 context,	 to	 develop	 a	 concrete	 process	 to	 
mobilize	the	plan,	to	have	data	integration,	and	to	allow	
local	administrative	organizations	and	the	civil	sector	to	
play	 vital	 roles.	 The	multilateral	 partnership	 on	 road	
safety	and	the	road	safety	education	to	children,	youth	
and	communities	should	also	be	promoted.

Pillar 7:	 should	 place	 emphasis	 on	 advocating	 the	 
operations	 to	 solve	 problems	 of	 data	 structure,	 
especially	 the	 data	 used	 for	 monitoring	 the	 traffic	 
violation,	 and	 developing	 a	 database	 system	 to	 track	
integrated	road	safety	progress.	In	addition,	there	is	a	
need	for	a	capacity	building	and	skill	development	plan	
to	ensure	evidence-informed	policy-making,	including	
such	topics	as	data	analytics.

Pillar 8:	 should	 prioritize	 the	 safe	 mobility	 of	 
vulnerable	 groups,	 such	 as,	 the	 elderly,	 people	 with	
disabilities,	 and	 those	 who	 travel	 by	 walking	 and	 
cycling.	

Overall,	the	5th	Master	Plan	should	focus	on	protecting	 
people	from	being	killed	or	seriously	injured	on	the	road	
system.	 In	 particular,	 a	 focus	 on	 the	 prevention	 
and	 the	 reduction	 of	 motorcycle	 crashes	 is	 
recommended.	The	 recommendations	should	consider	 
the	 following	 overarching	 concepts:	 designing	 
appropriate	 structure	 for	 work;	 developing	 an	 
ecosystem	that	is	conducive	to	safety	in	accordance	with	
the	 safe	 system	 approach;	 and	 supporting	 the	 
effective	implementation.	

While	in	line	with	international	policy	frameworks,	the	
overall	 suggestion	 considers	 the	 recommendations	 
both	 at	 national	 level	 and	 local	 levels.	 After	 
consultations	with	local	and	international	experts,	the	
following	recommendations	are	made:	

•	 Emphasis	should	be	placed	on	those	countermeasures	 
most	effective	at	eliminating	road	deaths	and	serious	
injuries	and	the	implementation	of	these	effectively	
translated	from	high-level	policy	to	implementation	
at	local	government	level.	It	is	also	important	to	raise	
public	 awareness	 of	 the	 substantial	 negative	 
consequences	of	road	deaths	and	serious	injuries	for	
society	 in	 order	 to	 help	 facilitating	 stronger	 
enforcement	efforts.	Further,	existing	licencing	and	
training	systems	should	be	reformed	to	be	used	as	
a	 tool	 for	 shaping	 a	 better	 behaviour	 and	 law	 
compliance	for	road	users	in	Thailand.

•	 The	 performance	 indicators	 developed	 should	 be	
simple,	not	too	numerous,	and	should	be	amenable	 
to	 regular	 monitoring	 and	 evaluation.	 It	 is	 
important	 to	 consider	 the	 risk	 factors	 of	 each	 
Pillar	to	lead	the	development/setting	of	the	most	 
effective	indicators.

•	 Focus	on	reducing	the	number	of	motorcycle	 road	
fatalities	 through	 crash	 prevention	 strategies	 
(e.g.	 motorcycle	 antilock	 brakes)	 and	 crash	 
outcome	 mitigation	 (e.g.	 improved	 helmet- 
wearing)	as	well	as	promoting	alternative	transport	 
modes	 for	 motorcyclists	 through	 improving	 the	 
convenience	and	affordability	of	public	transport.

•	 Prioritize	 attention	 to	 measures	 addressing	 the	
cross-cutting	 themes	 including	 motorcycle	 
crashes,	speed	management,	young	road	users	and	
crashes	involving	alcohol-impaired	drivers.	

•	 Improve	monitoring	 and	 evaluation	 practice	 and	
focus	 on	 capacity	 building	 for	 road	 safety	 
personnel.

•	 Align	the	5th	Master	Plan	to	the	new	Global	plan	and	
the	 12	 Global	 Targets.	 It	 is	 also	 recommended	 
that	 implementation	 of	 the	 Master	 Plan	 be	 
regularly	monitored	and	evaluated	mid-way	through	
its	term.

•	 Monitor	 emerging	 modes	 of	 transport	 and	 
changing	 mobility	 trends	 such	 as	 driverless	 
vehicles,	EVs	and	other	technology	trends	with	the	
potential	 to	 have	 a	 drastic	 impact	 on	 travel	 
behaviour	such	as	 the	use	of	motorcycles	 in	 food	
deliveries	and	logistics,	etc.

•	 Focus	 on	 the	 effective	 implementation	 of	 the	 5th 
Master	 Plan	 by	 the	 individual	 government	 
agencies	 responsible	 for	 road	 safety	 (those	 with	
public	 commitments	 at	 the	 ministry	 level	 to	 
implement	 the	Master	Plan).	Each	agency	should	
develop	 and	 follow	 an	 operational	 strategy	 
consistent	with	the	goals	of	the	Master	Plan.

•	 Stronger	 advocacy	 for	 a	 renewed	 political	 
commitment	to	improving	road	safety	in	Thailand,	
as	 well	 as	 increasing	 awareness	 of	 safety	 
principles	and	the	Safe	System	approach	across	all	
pillars	for	all	relevant	agencies.

08 Safe mobility and active travel

For	the	implementations	under	Pillar	8,	it	was	found	
that	 the	 entities	 responsible	 for	 consumer	 
rights,	the	mobility	by	walking,	cycling,	rail	system,	
the	public	transport	system,	and	the	city	planning	
did	 not	 play	 a	 vital	 role	 in	 the	 4th	Master	 Plan.	 
Integration	 is	 currently	 difficult	 because	 the	 
implementations	are	not	flexible	and	there	is	no	clear	
plan	or	collaboration	among	the	responsible	entities.	
Moreover,	the	budget	allocation	targeted	at	vulner-
able	road	user	groups	was	insufficient.	

Pillar
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	 แม้ว ่าปัจจุบันประเทศไทยจะยังไม่บรรลุเป้าหมายตาม 

แผนแม่บทฯ	แต่สถานการณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนใน

ช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีแนวโน้มดีขึ้น	กล่าวคือ	อัตราการเสียชีวิต

ลดลงจาก	34.27	ต่อ	100,000	ประชากร	ใน	พ.ศ.	2554	เหลือ	

27.20	ต่อ	100,000	ประชากร	ใน	พ.ศ.	2563

	 ด ้ วยตระหนักถึ งความส� าคัญของป ัญหาการสูญเ สีย 

ทางเศรษฐกิจและสังคมจากอุบัติเหตุทางถนน	 ส�านักงานสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห ่งชาติได ้ระบุประเ ด็น 

ความปลอดภัยทางถนนไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	

ประเด็นโครงสร้างพ้ืนฐาน	ระบบโลจสิติกส์	และดิจทิลั	(พ.ศ.	2561	

-	2580)	และก�าหนดเป้าหมายระยะยาวในการลดการเสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยลงเหลือ	 12	 ต่อ	 100,000	

ประชากร	 ภายใน	 พ.ศ.	 2570	 การต้ังเป้าหมายเช่นน้ีสะท้อน 

ความมุ่งม่ันของประเทศไทยทีจ่ะเร่งด�าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย

ใหม่ของประชาคมโลกก่อนก�าหนด	ได้แก่	ปฏิญญาสต็อกโฮล์ม	ค.ศ.	

2020	และมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ	74/299	ค.ศ.	2020	

ที่ประกาศให้	ค.ศ.	2021-2030	เป็นทศวรรษที่	2	แห่งปฏิบัติการ

เพ่ือความปลอดภัยทางถนน	 (2nd	 Decade	 of	 Action	 for	 Road	

Safety)	 และก�าหนดเป้าหมายในการลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต

ทั่วโลกลงอย่างน้อยร้อยละ	50	ภายใน	ค.ศ.	2030

01 แผนงานการปฏิรูประบบการจัดการ
 ด้านความปลอดภัยทางถนน [6 กลยุทธ์] 
02 แผนงานการเสริมสร้างวัฒนธรรม
 ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน 
 [3 กลยุทธ์]  
03 แผนงานประเทศไทยขนส่งทาง
 ถนนปลอดภัย 4.0 [2 กลยุทธ์]  
04 แผนงานประชารัฐเพื่อถนนปลอดภัย 
 [1 กลยุทธ์] 
และตั้งค่าเป้าหมายการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนที่ 18 ต่อ 100,000 ประชากร ภายใน 
พ.ศ. 2564

ปัจจุบันการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน 
ในประเทศไทยอยู่ในช่วงของแผนแม่บทความปลอดภัย
ทางถนนฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2561 - 2564)

	 ในการน้ี	 กรมควบคุมโรค	 ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ

ด ้านการบริหารจัดการข ้อมูลและการติดตามประเมินผล	 

(คณะอนุกรรมการฯ	 6)	 ของศูนย์อ�านวยการความปลอดภัย 

ทางถนน	 ในความร่วมมือและการสนับสนุนด้านวิชาการจาก 

แผนงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การอนามัยโลก

ด้านความปลอดภัยทางถนน	(WHO-RTG	Country	Cooperation	

Strategy	 Programme	 on	 Road	 Safety	 –	 CCS)	 และองค์การ 

อนามัยโลกประจ�าประเทศไทย	ได้ท�าหน้าทีเ่ป็นคณะเลขานุการร่วม 

ในการทบทวนการด�าเนินงานตามแผนแม่บทความปลอดภัย 

ทางถนนฉบับที่	4	(พ.ศ.	2561	-	2564)	โดยมีรายละเอียดของ

การทบทวนดังนี้	

ด้วยแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับท่ี 4 
(พ.ศ. 2561 - 2564) จะสิ้นสุดลงในปีปัจจุบัน  
กอปรกับเป้าหมายท่ีท้าทายในทศวรรษข้างหน้า  
จึงมีความจ�าเป็นท่ีจะต้องทบทวนการด�าเนินงานตาม
แผนแม่บทฯ ฉบับปัจจุบันอย่างเป็นระบบ เพื่อน�าข้อ
ค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปใช้ในการพัฒนา
กลยุทธ์ส�าหรับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน 
ในฉบับต่อไป

ประกอบด้วยยุทธศาสตร ์
แผนงานหลัก	4	ด้าน คือ

	 และต่อมาวาระน้ีได้ถูกบรรจไุว้ในกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่

ย่ังยืน	 (Sustainable	 Development	 Goals;	 SDGs)	 โดยมี 

สองเป้าหมายย่อยที่เก่ียวข้องกับถนนปลอดภัยโดยตรง	 ได้แก่	 

เป้าหมายที	่3.6	ลดการเสียชีวิตและบาดเจบ็สาหัสจากอบุติัเหตุทาง

ถนนลงครึ่งหนึ่งภายใน	ค.ศ.	2020	และ	เป้าหมายที่	11.2	จัดให้มี

การเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน	ได้อย่างปลอดภัย	ในราคา

ทีส่ามารถจ่ายได้ส�าหรับทกุคน	พัฒนาความปลอดภัยทางถนนโดย

การขยายการขนส่งสาธารณะและค�านึงเป็นพิเศษถึงกลุ่มผู้ใช้ถนน

ทีเ่ปราะบาง	รวมถงึ	ผู้หญงิ	เด็ก	ผู้มีความบกพร่องทางร่างกายและ

ผู้สูงอายุภายใน	ค.ศ.	2030

	 ประเทศไทยได้แสดงความมุ่งม่ันในการด�าเนินงานตามแผน

ปฏิบติัการโลกส�าหรับทศวรรษแห่งแผนปฏิบติัการความปลอดภัย

ทางถนน	(Global	Action	Plan	for	the	Decade	of	Action	for	Road	

Safety)	และการมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืนดังกล่าว	

โดยประกาศระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนน	พ.ศ.	2554	ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงาน

ที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 การจัดต้ังกลไกการด�าเนินการในระดับนโยบาย	

ระดับอ�านวยการ	 และระดับปฏิบัติการ	 และการก�าหนดให้ 

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย	กระทรวงมหาดไทย	ท�าหน้าที่

เป็นกรรมการและเลขานุการศูนย์อ�านวยการความปลอดภัย 

ทางถนน	 จัดท�าแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	 เพ่ือก�าหนด 

เป้าหมายและแนวทางการด�าเนินงานให้หน่วยงานของรัฐและ 

ผู้เกี่ยวข้องน�าไปปฏิบัติ	

ที่มาและความส�าคัญของโครงการ

01

ความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระการพัฒนาระดับโลก โดยสมัชชาใหญ่ 
แห่งสหประชาชาติได้ประกาศให้ ค.ศ. 2011-2020 เป็นทศวรรษแห่งปฏบิัติการ
เพื่อความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety)
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•	 มีความสอดคล้องกับปฏิญญาสต็อกโฮล์ม	ค.ศ.	2020

•	 เป็นองค์ประกอบส�าคญัในการพัฒนาแผนแม่บทความปลอดภัย 

	 ทางถนนฉบับที่	5

•	 เป็นการทบทวนเพื่อการพัฒนา

•	 เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

	 ต้ังแต่แรกเร่ิม	 และเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของ 

	 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

•	 อาศัยองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญท้ังในและต่างประเทศ

•	 เป็นการใช้ความรู้ความเช่ียวชาญจากศาสตร์แขนงต่างๆ	 

	 มาผสมผสานกัน

•	 ครอบคลุมทัง้ประเด็นปัญหาทีเ่ช่ือมโยงทกุด้าน	(cross-cutting	 

	 theme)	 และประเด็นเชิงนโยบายเฉพาะด้าน	 (specific	 

	 technical	theme)

หลักการในการทบทวน

03

•	 พิจารณาความปลอดภัยทางถนนในบริบท	 “การเดินทาง 

	 สัญจร”	(mobility)	และระบบที่ปลอดภัยส�าหรับผู้ใช้ถนนทุก 

	 ประเภท

•	 จ�าเป็นต้องเจาะลึกเพื่อศึกษาถึง	“เหตุใด”	เพื่อน�าไปสู่ค�าตอบ	 

	 “อย่างไร”

•	 ใช้ข้อมูลในช่วงการระบาดของโรคโควิด	 19	 เพ่ือพิจารณา 

	 การลดลงของการบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 

	 ทางถนน

•	 ควรทบทวนยุทธศาสตร์แต่ละด้านในแผนแม่บทความปลอดภัย 

	 ทางถนนฉบับที่	4

•	 ควรพิจารณาข ้อค ้นพบจากการประเ มินแผนแม ่บท 

	 ความปลอดภัยทางถนนฉบับก่อนหน้า	 และการประเมินแผน 

	 ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงอื่นๆ	ร่วมด้วย

จากการระดมสมองร่วมกันระหว่างคณะเลขานุการร่วมฯ และหน่วยงานท่ีมีบทบาทรับผิดชอบหลัก
และผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ มีข้อเสนอว่าการทบทวนควรอาศัยหลักการดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์

02

01 

เพื่อระบุช่องว่างหรือความท้าทาย 
และจุดแข็งหรือความส�าเร็จในการ
ด�าเนินการตามแผนแม่บทความ
ปลอดภัยทางถนนฉบับที่ 4 ตาม
หลักวิถีแห่งระบบที่ปลอดภัยทั้งใน
ระดับส่วนกลางและระดับท้องถิ่น

02 

เพื่อวิเคราะห์และระบุความเช่ือม
โยงร ะหว่ า งแผนแม่บทความ
ปลอดภัยทางถนนฉบับ ท่ี  4 
และแผนของหน่วยงานภาครัฐ
ท่ีเ ก่ียวข้อง และเป้าหมายและ
ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย
ทางถนนที่มีร่วมกัน

03 

เพ่ือก�าหนดกลยุทธ์ในการปฏิบัติ
การ (strategic action points) 
เป้าหมายและตัวช้ีวัดท่ีส�าคัญ
ในระดับการด�าเนินงาน (key  
performance targets and  
indicators) ท่ีต้องเน้นความ
ส�าคัญในแผนแม่บท ฯ ฉบับท่ี 5  
และในช่วงทศวรรษที่ 2 ของปฏิบัติ
การเพื่อความปลอดภัยทางถนน

จากการระดมสมองระหว่างคณะเลขานุการร่วมฯ และหน่วยงานที่มีบทบาทรับผิดชอบหลักและ 
ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ น�ามาซึ่งการก�าหนดวัตถุประสงค์ของการทบทวนการด�าเนิน
งานตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2561 - 2564) ดังนี้
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การทบทวนการด�าเนินงานตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับที่ 4  
(พ.ศ. 2561 - 2564) ใช้หลักการวิถีแห่งระบบที่ปลอดภัย (Safe System Approach)  
และใช้กรอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Management 
Framework) เป็นแนวทาง ดังรูปภาพด้านล่าง

PRINCIPLES

Humans Make Errors Economic Analysis Land Use
Planning

Improved
Mobility Options

Enforcement, Laws
and Regulation

Vehicle Design
and Technology

Street Desing
and Engineering

Speed 
Management

Education and
Capacity Building

Post-crash Emergency
Response and Care

Prioritles and Planning

Monitoring and Evaluation

Strong Targets and Data

Responsility is Shared

Proactive vs. Reactive

Humans Are Vulnerable
to Injury

No Death or Serious Injury
is Acceptable

Comprehensive 
Govermance and 

Management

CORE	ELEMENTS ACTION	AREAS

แนวทางและกรอบความคิด

04

ภาพที่	1		วิถีแห่งระบบที่ปลอดภัย	อ้างอิงจาก	Sustainable	&	Safe:	A	vision	and	guidance	for	zero	road	deaths,	
World	Resources	Institute
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ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อค้นพบ	
 ด�าเนินการร่วมกันโดยคณะผู้เช่ียวชาญทั้งจากหน่วยงานใน

ประเทศและหน่วยงานระหว่างประเทศ	 โดยมีกระบวนการการให้

ความเห็นเพ่ิมเติมจากคณะที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญอาวุโสใน

สาขาที่เกี่ยวข้องต่าง	ๆ

a.	 ประเด็นในการทบทวน

 การทบทวนจะครอบคลุมประเด็นต่างๆ  
 ตามกรอบแนวคิด Safe System  
 Approach และบริบทความปลอดภัย 
 ทางถนนในประเทศไทย ดังตามตารางที่ 1

3	ประเด็นเชื่อมโยงทุกด้าน	
(cross-cutting theme)

ผู้ใช้รถจักรยานยนต ์
(motorcycle 

users)

วัยรุ่นและเยาวชน	
(young people)

การจัดการความเร็ว	
(speed  

management)

8	เสาหลัก

01 การจัดการความปลอดภัยทางถนน (road safety management)

02 โครงข่ายถนนปลอดภัย (safe road infrastructure)

03 ยานพาหนะปลอดภัย (safe vehicle)

04 ผู้ใช้ถนนปลอดภัย รวมถึงการบงัคับใช้กฎหมาย การสร้างความรอบรูด้้านความปลอดภยั

ทางถนน และพฤติกรรมท่ีปลอดภยั (safe road users including law enforcement, 

literacy, safe behaviors)

05 การดูแลหลังเกิดเหตุ (Post-crash care)

06 การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมถึงการสือ่สารสาธารณะ และการเข้าร่วมของชุมชน 

(Community engagement including public communication and community 

participation)

07 การจัดการข้อมูล การติดตามและประเมินผล และการศึกษาวิจัย  

     (data management, monitoring and evaluation, research)

08 การสัญจรที่ปลอดภัยและการเดินทางด้วยการเดินหรือจักรยาน  

     (safe mobility and active travel)

ตารางที่	1	ประเด็นทบทวนการด�าเนินงานตามแผนแม่บทด้านความปลอดภัยทางถนนฉบับที่	4

05
ระเบียบวิธีการทบทวน

การทบทวนการด�าเนินงานตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับที่	4	 
(พ.ศ.	2561	-	2564)	ใช้วิธีการแบบผสมผสาน	ประกอบด้วย

การหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้าใจ 

ที่ตรงกันทั่วทุกหน่วยงานตั้งแต่เริ่มต้น

โครงการทบทวนจนจบสิ้นกระบวนการ

01

03

02

04

การเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
และการทบทวนเอกสาร
การเก็บข้อมูลพื้นฐานและทบทวนเอกสาร

ส�าคัญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	อาทิ	 

แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับที่	4	 

(พ.ศ.	2561	-	2564)	และแผนที่เกี่ยวข้อง

ของกระทรวงอื่นๆ	และรายงานการด�าเนิน

งานประจ�าปี	

การทบทวนเชิงปริมาณ
การเก็บข้อมูลค่าตัวชี้วัดพื้นฐาน	(baseline)	

และค่าตัวชี้วัด	ณ	ปีปัจจุบัน	ของตัวชี้วัดต่างๆ	

ที่ก�าหนดไว้ในแผนแม่บทความปลอดภัย 

ทางถนนฉบับที่	4	(พ.ศ.	2561	-	2564)	 

จากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ	และวิเคราะห์

ข้อมูล

การทบทวนเชิงคุณภาพ
การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบกลุ่ม

หรือแบบรายบุคคล	ผ่านระบบออนไลน์หรือ

แบบต่อหน้า	โดยคณะผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์

แขนงต่างๆ	จากหน่วยงานในประเทศและ

หน่วยงานระหว่างประเทศ	
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01 ผู้ให้ข้อมูลในระดับส่วนกลาง ได้แก่ ผู้แทนจาก

•	 หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทรับผิดชอบภายใต้แผนแม่บท 

	 ความปลอดภัยทางถนนฉบับที่	4	

•	 หน ่วยงานรัฐที่ก�ากับดูแลการพัฒนายุทธศาสตร ์ชาติ	 

	 การจัดการข้อมูลและสถิติระดับประเทศ	การติดตามประเมิน 

	 ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานภาครัฐในระดับประเทศ	 การวิจัย 

	 และการส�ารวจระดบัชาติ	และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

•	 หน่วยงานภาควิชาการ	ภาคประชาสังคม	และภาคเอกชนที่ม ี

	 ภารกิจเกี่ยวข้อง

•	 เครือข่ายเด็กและเยาวชน	 เครือข่ายผู้ใช้ถนน	 และเครือข่าย 

	 ผู้ได้รับผลกระทบ

•	 สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

•	 คณะกรรมาธิการและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในรัฐสภา

•	 แหล่งทุนที่ส�าคัญด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับ 

	 ประเทศ

02 ผู้ให้ข้อมูลในระดับจังหวัดและท้องถิ่น ประยุกต์ใช้รูปแบบเดียวกัน 

 กับผู้ให้ข้อมูลในระดับส่วนกลาง 

01 หัวหน้ากองบรรณาธิการ ท�าหน้าท่ีพัฒนาเค้าโครงรายงาน  

 ให้ทิศทางในการจัดท�ารายงานแก่คณะผู้เช่ียวชาญ เรียบเรียง 

 เน้ือหาและจัดท�าบทสรุปผู ้บริหารฉบับภาษาไทย ตรวจสอบ 

 ความสมบูรณ์ของรายงาน

02 Monash University Accident Research Centre ท�าหน้าท่ี 

 ผนวกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะท่ีปรึกษาไว้ใน 

 รายงานฉบับภาษาอังกฤษ และจัดท�าบทสรุปผู้บริหารเป็นภาษา 

 อังกฤษร่วมกับหัวหน้ากองบรรณาธิการ

03 คณะเลขานุการร่วม ได้แก่ กรมควบคุมโรค แผนงานความร่วมมือ 

 ระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การอนามัยโลกด้านความปลอดภัย 

 ทางถนน และ องค์การอนามัยโลกประจ�าประเทศไทย ท�าหน้าท่ี 

 รวบรวมร่างรายงานจากผู้เช่ียวชาญ และสนับสนุนหัวหน้ากอง 

 บรรณาธิการในการจัดท�ารายงานฉบับสมบูรณ์

04 ส�านักงานพฒันานโยบายสขุภาพระหว่างประเทศ (International  

 Health Policy Program) ท�าหน้าท่ีสนับสนุนคณะเลขานุการร่วม 

 ในการจัดท�ารายงานฉบับสมบูรณ์

e.	 ผู้ให้ข้อมูล	(Key	informants)

 การทบทวนฯ จ�าเป็นต้องอาศัยข้อมูลจาก 
 หน่วยงานที่มีบทบาทในการด�าเนินงานตาม 
 ความปลอดภัยทางถนนฉบับที่ 4  
 (พ.ศ. 2561 - 2564) และหน่วยงานอื่นๆ  
 ที่มีบทบาทสนับสนุนหรือเกี่ยวข้อง ดังนี้

f.	 บทบาทและองค์ประกอบของ 
	 กองบรรณาธิการในการจัดท�า 
	 รายงานการทบทวน

 กองบรรณาธิการมีบทบาทหลักในการจัดท�า 
 รายงานการทบทวนฯ ประกอบด้วย 

•	 แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของจ�านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 

	 ทางถนนในช่วงทศวรรษแห่งปฏิบัติการความปลอดภัย 

	 ทางถนน	 (พ.ศ.	 2554	 –	 2563)	 โดยพิจารณาเลือกจังหวัด 

	 ที่มีแนวโน้มการเปล่ียนแปลงสูงสุด	 2	 จังหวัด	 และต�่าสุด	 

	 2	 จังหวัด	 และอาจเพ่ิมจังหวัดที่มีแนวโน้มการเปล่ียนแปลง 

	 ปานกลางอีก	2	จังหวัด

•	 ลักษณะของความเป็นเมืองและชนบทของจังหวัด	 โดย 

	 พิจารณาเลือกจังหวัดที่มีความเป็นตัวแทนความเป็นเมือง 

	 และความเป็นชนบทให้เท่าๆ	กัน	

01 ข้อค�าถามเบื้องต้นเพื่อเก็บข้อมูลในภาพรวมท่ีพัฒนาข้ึนจ�านวน  

 4 ข้อ ท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการทบทวน เพื่อให  ้

 หน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับกรมให้ข้อมูลเบื้องต้น

02 ข้อมูลสถานการณ์ถูกพัฒนาตามกรอบรายการตัวช้ีวัดต่างๆ  

 ท่ีก�าหนดไว้ในแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับท่ี 4  

 (พ.ศ. 2561 - 2564) เพื่อให ้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบใน 

 ระดับกรมให้ข้อมูลเบือ้งต้น

03 เครื่องมือสัมภาษณ์ ท่ีพัฒนาโดย Monash University  

 Accident Research Centre (MUARC) ท่ีประยุกต์จาก 

 เ ค รื่ อ ง มื อ ท่ี พัฒนา โดยธนาคา ร โ ลก  Road  S a f e t y  

 Management Capacity Reviews and Safe System  

 Projects ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการทบทวนและ 

 ขอบเขตในการทบทวน เพื่อให้คณะผู ้เ ช่ียวชาญในประเทศ 

 ให้ความเหน็เพ่ิมเติมก่อนน�าไปใช้ในการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลกั

01 คณะผู้เช่ียวชาญ ท�าหน้าท่ีสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก วิเคราะห ์

 ข ้อมูลน�าเข ้าอ่ืนๆ ท่ีคณะเลขานุการร ่วมฯ ได้จัดเตรียมไว ้  

 และจัดท�าร่างรายงานตามเค้าโครงท่ีพัฒนาโดยกองบรรณาธิการ  

 คณะผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มนี้ประกอบด้วย

•	 ผู้เช่ียวชาญจากภาควิชาการในประเทศไทยที่มีความช�านาญ 

	 ตามขอบเขตในการทบทวน

•	 ผู้เช่ียวชาญจากภาคปฏิบัติหรือภาคนโยบายในประเทศไทย 

	 ที่มีความช�านาญตามขอบเขตในการทบทวน	และเกษียณอาย ุ

	 ราชการแล้ว

•	 ผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานสหประชาชาติในประเทศไทย	 และ 

	 ศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกด้านการป้องกัน 

	 การบาดเจ็บ

02 คณะท่ีปรึกษา ท�าหน้าท่ีทบทวนร่างรายงานท่ีจัดเตรียมโดยคณะ 

 ผู้เช่ียวชาญและกองบรรณาธิการ และให้ความเห็นเชิงวิชาการ 

 และนโยบายต่อแผนงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและ 

 องค์การอนามัยโลกด้านความปลอดภัยทางถนน และองค์การ 

 อนามัยโลกประจ�าประเทศไทย เพื่อให้รายงานมีความสมบูรณ ์

 มากยิ่งขึ้น คณะที่ปรึกษาในกลุ่มนี้ประกอบด้วย

•	 ผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานระดับนานาชาติที่มีความช�านาญ 

	 ตามขอบเขตทั้ง	8	ด้านของการทบทวน	

•	 ผู ้ เ ช่ียวชาญอาวุโสจากภาควิชาการ	 ภาคปฏิบั ติ	 และ 

	 ภาคนโยบายในประเทศไทยที่มีความช�านาญตามขอบเขตทั้ง	 

	 8	ด้านของการทบทวน	

b.	 การเลือกพื้นที่ในการเก็บข้อมูล

 การทบทวนการด�าเนินงานตามแผนแม่บท 
 ความปลอดภัยทางถนนฉบับที่ 4  
 (พ.ศ. 2561 - 2564) จะเน้นการทบทวน 
 การด�าเนินงานในระดับส่วนกลาง 
 และจะพิจารณาระดับจังหวัดจ�านวน 4-6 จังหวัด  
 โดยมีเกณฑ์ในการสุ่มจังหวัด ดังนี้

c.	 เครื่องมือที่ใช้ในการทบทวน

 เครื่องมือที่ใช้ในการทบทวนมีการพัฒนาขึ้น 
 ตามขั้นตอนหลัก ดังต่อไปนี้

d.	 บทบาทและองค์ประกอบของ 
	 ผู้เชี่ยวชาญในการทบทวน

 การทบทวนฯ จะอาศัยความรู้ความช�านาญของ 
 ผู้เชี่ยวชาญจากศาสตร์แขนงต่างๆ ในการ 
 วิเคราะห์และจัดท�ารายงาน โดยมีองค์ประกอบ 
 และบทบาท ดังนี้ 
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01 กรมควบคุมโรค รับผิดชอบ และจัดสรรงบประมาณด้าน

•	 การสนับสนุนการพัฒนากรอบแนวคิดในการทบทวน	 และ 

	 เครื่องมือที่ใช้	

•	 การจัดต้ังคณะท�างาน	 และการเตรียมข้อมูลน�าเข้าส�าหรับ 

	 การทบทวนฯ

•	 การประสานกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ	 ใน 

	 การก�าหนดตัวผู้ให้ข้อมูลหลัก

•	 การประสานนัดหมายกับผู้ให้ข้อมูลหลัก

•	 การจัดการประชุมออนไลน์ผ่านระบบซูมหรือแบบต่อหน้าเพ่ือ 

	 สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก

•	 การสนับสนุนการจัดเตรียมรายงานฉบับร่างและฉบับสมบูรณ์

•	 การจัดพิมพ์รายงานฉบับสมบูรณ์	(ภาษาไทย)

02 แผนงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การ 
 อนามัยโลกด้านความปลอดภัยทางถนน รับผิดชอบ  
 และจัดสรรงบประมาณด้าน

•	 การประสานและการจัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่ มี 

	 ส่วนเกี่ยวข้องในประเทศ	

•	 การสนับสนุนการพัฒนากรอบแนวคิดในการทบทวน	 และ 

	 เครื่องมือที่ใช้	

•	 การก�าหนดรายช่ือหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลร่วมกับ 

	 กรมควบคุมโรค

•	 การประสานและจดัจ้างผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานใประเทศไทย 

	 เพื่อเข้าร่วมในการทบทวน	

•	 การประสานผู้เช่ียวชาญไทยในคณะที่ปรึกษาเพ่ือร่วมให้ 

	 ความคิดเห็น

•	 การประสานและจัดจ้างบรรณาธิการ

•	 การจัดประชุมออนไลน์ผ่านระบบซูมหรือแบบต่อหน้าเพ่ือ 

	 สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก

•	 การจดัเตรียมรายงานฉบบัร่างและฉบบัสมบรูณ์เป็นภาษาไทย

03 องค์การอนามัยโลกประจ�าประเทศไทย รับผิดชอบ และ 
 จัดสรรงบประมาณด้าน

•	 การจัดจ้างที่ปรึกษา	 และประสาน	 Monash	 University	 

	 Accident	 Research	 Center	 เพ่ือพัฒนากรอบแนวคิดใน 

	 การทบทวน	และเครื่องมือในการทบทวน

•	 การประสานผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานของสหประชาชาติและ 

	 ศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกด้านการป้องกัน 

	 การบาดเจ็บเพ่ือเข้าร่วมในการทบทวน	

•	 การประสานผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศในคณะที่ปรึกษาเพ่ือ 

	 ร่วมให้ความคิดเห็น

•	 การจัดประชุมออนไลน์ผ่านระบบซูมหรือแบบต่อหน้าเพ่ือ 

	 สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก

•	 การแปลเอกสารที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงรายงานฉบับร่าง	 และ 

	 การจัดเตรียมล่ามแปลภาษาในระหว่างการประชุมและ 

	 การสัมภาษณ์

•	 การจัดเตรียมบทสรุปผู้บริหารเป็นภาษาอังกฤษส�าหรับ 

	 รายงานฉบับสมบูรณ์

h.	 งบประมาณในการทบทวนและ 
	 บทบาทของคณะเลขานุการร่วม

 การทบทวนการด�าเนินงานตามแผน 
 แม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับที่ 4  
 (พ.ศ. 2561 - 2564) ใช้งบประมาณของ 
 คณะเลขานุการร่วม ได้แก่ กรมควบคุมโรค  
 ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการ 
 บริหารจัดการข้อมูลและการติดตามประเมินผล  
 (คณะอนุฯ 6) ของศูนย์อ�านวยการ 
 ความปลอดภัยทางถนน แผนงานความร่วมมือ 
 ระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การอนามัยโลก 
 ด้านความปลอดภัยทางถนน (WHO-RTG  
 Country Cooperation Strategy  
 Programme on Road Safety – CCS) และ 
 องค์การอนามัยโลกประจ�าประเทศไทย 
 บทบาทและการสนับสนุนงบประมาณและการ 
 สนับสนุนด้านอื่นๆ ของคณะเลขานุการร่วม  
 มีดังนี้

ตารางที่	2	กรอบเวลาการทบทวนการด�าเนินงานตามแผนแม่บทด้านความปลอดภัยทางถนนฉบับที่	4	พ.ศ.	2561	-	2564

กิจกรรม
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
(หลัก/รอง)

กรอบเวลา

เม.ย.
Wk3-4

พ.ค.
Wk1-2

พ.ค.
Wk3-4

มิ.ย.
Wk1-2

มิ.ย.
Wk3-4

ก.ค.
Wk1-2

ก.ค.
Wk3-4

ส.ค.
Wk1-2 

ส.ค.
Wk3-4

ก.ย.
Wk1-2

ก.ย.
Wk3-4

ระดมสมองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
CCS	คณะอนุฯ	6	
WHO

21 
เม.ย.

5 
พ.ค.

2 
มิ.ย.

พัฒนากรอบแนวคิด
WHO,	MUARC	
/	คณะอนุฯ	6,	
CCS

X X

พัฒนาเครื่องมือ	(ภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ)	ได้แก่	ข้อค�าถามเบื้องต้น	 
ตารางติดตามตัวชี้วัด	แนวทางสัมภาษณ์

MUARC,	WHO	
คณะอนุฯ	6	/	
CCS

X X X

รวบรวมข้อมูลและเอกสารส�าคัญประกอบ
การทบทวน

คณะอนุฯ	6	CCS	
/	WHO

X X X

ก�าหนดและประสานคณะผู้เชี่ยวชาญ	 
คณะที่ปรึกษา	และบรรณาธิการ	

CCS,	WHO	/	
คณะอนุฯ	6

X X X

เสนอความก้าวหน้าต่อคณะอนุ	6	และศูนย์
ถนนฯ

คณะอนุฯ	6	/	
CCS

15 
มิ.ย.

ประสาน	ศวปถ.	และ	สอจร.	เพื่อเชื่อมโยง 
การทบทวนกับการประเมินที่เกี่ยวข้อง 
ใน	76	จังหวัด

CCS	และ	คณะ
อนุฯ	6

X X

ก�าหนดและประสานผู้ให้ข้อมูลหลัก
คณะอนุฯ	6	และ	
CCS

X X X

ประชุมเตรียมความพร้อมในการเก็บข้อมูลกับ
คณะผู้เชี่ยวชาญ	และหน่วยงานให้ข้อมูลหลัก

กองบรรณาธิการ	 X

สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดสัปดาห์	
คณะอนุฯ	6	CCS	
WHO

12-16

รวบรวมร่างรายงานจากคณะผู้เชี่ยวชาญใน
แต่ละด้าน	และจัดท�ารายงานฉบับร่าง	 
(ภาษาไทย)

กองบรรณาธิการ	 X

แปลรายงานเป็นภาษาอังกฤษ WHO	 X X

รวบรวมความเห็นจากคณะที่ปรึกษา	และ
ผนวกความเห็นในรายงานฉบับภาษาอังกฤษ

WHO	MUARC X X

จัดท�ารายงานภาษาไทย กองบรรณาธิการ	 X

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและสอบทวน
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อรายงาน 
ฉบับภาษาไทย

กองบรรณาธิการ	 X

จัดท�ารายงานฉบับสมบูรณ์	(ภาษาไทย)	
และบทสรุปผู้บริหาร	(ภาษาไทย	และภาษา
อังกฤษ)

กองบรรณาธิการ	 X

พัฒนาแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน
ฉบับที่	5

ปภ.	กระทรวง
มหาดไทย

X X X X X X X X X X X

g.	 กรอบเวลาในการทบทวน	

 การทบทวนจะครอบคลุมระยะเวลารวมทั้งสิ้น  
 26 สัปดาห์ ระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือน 
 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียด 
 ดังตารางที่ 2   



1
		การวิเคราะห์ความสอดคล้องกบัแผนแม่บทฯ	มีความแตกต่างกันระหว่างเสาหลัก	บางเสาหลัก 

วิเคราะห์โดยเปรียบเทียบตามที่ปรากฏในเอกสาร	 บางเสาหลักเปรียบเทียบการด�าเนินงาน 

ตามยุทธศาสตร์	จึงเปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่างเสาหลักได้ค่อนข้างยาก
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ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 ทั้งจากเสาหลักที่	 4	 และ	 7	 ยัง 

ไม่ทราบรายละเอียดของแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	

พ.ศ.	 2561	 –	 2564	 จึงไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดว่า	 

การด�าเนินงานที่ผ่านมามีความสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ	 

ด้านใด	 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการถ่ายทอดและสร้าง

ความเข้าใจในแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2561	

–	2564	ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีอย่างจ�ากัด	

•	 อย่างไรก็ตาม	 เน่ืองจากแผนแม่บทฯ	 เขียนไว้ในภาพกว้าง	 

จึงพบว่าการด�าเนินงานในหลายหน่วยงาน	 โดยเฉพาะ 

หน่วยงานในกระทรวงคมนาคม	หน่วยงานด้านความปลอดภัย

ทางถนนในเสาหลักที่	 2	 รวมถึงหน่วยงานที่สนับสนุนการมี 

ส่วนร่วมของชุมชนในเสาหลักที่	 6	 ค่อนข้างสอดคล้องกับ 

แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	 พ.ศ.	 2561	 –	 2564	 

โดยทางอ้อม	

•	 ในช่วงเวลาของแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2561	

–	2564	พบเครือข่ายการด�าเนินงานทัง้ภาครัฐและเอกชน	เช่น	

บริษัท	 กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	 จ�ากัด	 ที่สนับสนุน 

การด�าเนินงานโดยกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย	(ปภ.)	

แ ล ะ ก อ ง ป ้ อ ง กั น ก า ร บ า ด เ จ็ บ 	 ก ร ม ค ว บ คุ ม โ ร ค	 

กระทรวงสาธารณสุข	 โดยมีแหล่งทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน	

เช่น	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 

มูลนิธิเมาไม่ขับ	 และภาคีรณรงค์ต่างๆ	 ในการสนับสนุน 

การด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่	4	

ทั้งนี้	ประเด็นที่มีความแตกต่างเฉพาะในบางเสาหลักสามารถสรุป

ได้ตามตารางที่	3	

ผลการทบทวน 
การด�าเนินงานตามแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	 
พ.ศ.	2561	–	2564

06

a.	 ภาพรวมความเชื่อมโยงระหว่าง 
	 แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	 
	 พ.ศ.	2561	–	2564	และแผนของ 
	 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	และ 
	 เป้าหมายและปฏิบัติการด้านความ 
	 ปลอดภัยทางถนนที่มีร่วมกัน

ภาพรวม1

การทบทวนการด�าเนินงานตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	

พ.ศ.	 2561	 –	 2564	 พบว่า	 อัตราการตายต่อแสนประชากร 

ใน	พ.ศ.	2563	อยู่ที	่27.2	ยังสูงกว่า	18.0	ซึง่คอืเป้าหมายทีก่�าหนด

ไว้ในแผน	พ.ศ.	2564

•	 การด�าเนินงาน	 ทั้ง	 4	 ยุทธศาสตร์	 พบว่า	 มีการด�าเนินงาน 

ตามพันธกิจหน่วยงานโดยตรง	 เช่น	 การด�าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ประเทศไทยขนส่งทางถนนปลอดภัย	 4.0	 ซึ่ง

สอดคล้องกับพันธกิจของกรมทางหลวง	 ยุทธศาสตร์ปฏิรูป

ระบบจดัการด้านความปลอดภัยทางถนน	ด้านการปฏิรูประบบ

ข ้ อ มูลทางถนนซึ่ งสอดคล ้ องกับ พันธกิ จการ พัฒนา 

ฐานข้อมูลของกรมทางหลวง	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 และ

กองป้องกนัการบาดเจบ็	กรมควบคมุโรค	กระทรวงสาธารณสุข	

รวมถึงยุทธศาสตร์ของกรมการขนส่งทางบกด้านการพัฒนา

และส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัย	 

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

•	 ความส�าเร็จที่ชัดเจนในช่วงของแผนแม่บทความปลอดภัย 

ทางถนน	 พ.ศ.	 2561	 –	 2564	 คือการสนับสนุนให้เกิด 

การด�าเนินงานระดับพื้นที่ในเบื้องต้น	ได้แก่	การพัฒนาระบบ

ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลจัดการความเสี่ยงในพื้นที่	

•	 พบข้อสังเกตที่ส�าคัญจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	

แม้กระทั่งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก	 เช่น	 หน่วยงานภายใต้
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•	 การก�ากับดูแลความปลอดภัยในระบบการขนส่งของหน่วยงานภาคเอกชน	 

โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพสูงของประเทศ	 รวมถึงการรณรงค์ 

และสร้างทักษะในการขับข่ีให้แก่เยาวชนของผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์	 

มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านประชารัฐเพ่ือถนนปลอดภัย	 แต่ยัง 

ไม่สามารถเช่ือมโยงการประเมินผลตามตัวช้ีวัดระหว่างภาคเอกชนและ 

แผนแม่บทได้อย่างเป็นรูปธรรม

04  
ผู้ใช้ถนนปลอดภัย  
รวมถึงการบังคับใช้  
(Safe road users) 

•	 หน่วยงานส่วนใหญ่ในเสาหลักที่	 4	 ไม่มีการท�าแผนรองรับ	 ไม่มีการก�าหนด 

เป้าหมายและตัวช้ีวัดที่ชัดเจน	 มีเพียงการท�างานตามหน้าที่เพ่ือลดและป้องกัน

อบุติัเหตุ	(accident	prevention)	ตามแนวทางหรือกรอบอ�านาจหน้าทีข่องตนเอง	

ซึ่งพบส่วนที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนแม่บท 

ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2561	–	2564

05  
การดูแลหลังเกิดเหตุ  
(Post-crash care)

•	 หน่วยงานส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2561	

–	 2564	 มีเพียงหน่วยงานเดียวในกระทรวงสาธารณสุขที่น�าแผนแม่บท 

ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2561	–	2564	มาใช้ในการพิจารณาเพื่อก�าหนด 

แผนงานของหน่วยงาน	 และมีเพียง	 2	 หน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยงานราชการ	 

ที่น�าแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	 2561	 –	 2564	 มาประกอบใน 

การด�าเนินงานของหน่วยงาน

06  
การสร้างการมีส่วนร่วม 
ของชุมชน (Community  
engagement) 

•	 หน่วยงานต่างๆ	 มีการด�าเนินการที่สอดคล้องกับแผนแม่บทความปลอดภัย 

ทางถนน	พ.ศ.	2561	–	2564	ในเรื่องการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย	และ

การท�างานแบบประชารัฐ	โดยภาพรวมพบการด�าเนินงานที่สอดคล้องกัน	แม้มี

ทรัพยากรที่จ�ากัด	แต่หน่วยงานต่างๆ	ก็มีความพยายามที่จะด�าเนินการเพื่อไป

สู่เป้าหมายร่วมกัน	ถึงแม้จะไม่ได้มีความเข้าใจหรือไม่เคยเห็นแผนแม่บทก็ตาม	

นับว่ายังมีการด�าเนินการที่สอดคล้องกับแผนแม่บทดังกล่าว	 ด้วยกลวิธี 

ด�าเนินงานที่แตกต่างกันไปตามบริบทของหน่วยงาน	พื้นที่	และสภาพแวดล้อม	

ตลอดจนทรัพยากรที่มี	

•	 พบความคดิริเร่ิมในการท�างานเป็นเครือข่ายทัง้ภาครัฐ	ภาคเอกชน	ประชาสังคม	

ส่ือมวลชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่รัฐก�าหนด

เป็นนโยบายในการรณรงค์อย่างชัดเจน

•	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 เป็นหัวใจของ 

การท�างานด้านการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม	และเป็นหน่วยงานทีผ่ลักดันให้เกดิ

องคาพยพในการท�างานด้านวิชาการและการส่ือสารเพ่ือขับเคล่ือนอย่างต่อเน่ือง	

โดยท�าให้เกดิหน่วยงานเครือข่ายทางวิชาการทีส่ามารถเป็นทีป่รึกษาทางวิชาการ

และผลิตข้อมูลทางวิชาการทีเ่ป็นประโยชน์ในการจดัท�าแผน	การด�าเนินงาน	และ

การตัดสินใจของหน่วยงานอื่นๆ	 และท�าให้ได้ข้อมูลที่ส่ือสามารถน�าไปใช้ใน 

การเขียนข่าว	 ท�ารายการเพ่ือเผยแพร่ให้ความรู้และสร้างความตระหนักใน 

เรื่องความปลอดภัยทางถนน

8	เสาหลัก
ผลการวิเคราะห์ภาพรวมความเชื่อมโยงระหว่าง 

แผนแม่บทฯ	และแผนของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

01  
การจัดการความปลอดภัยทาง
ถนน (Road safety manage-
ment)

•	 แต่ละหน่วยงานมีการก�าหนดเป้าหมายภาพรวมตามแผนแม่บทความปลอดภยั

ทางถนน	 พ.ศ.	 2561	 –	 2564	 ที่มีความชัดเจนข้ึน	 ได้แก่	 การลดจ�านวน 

ผู ้ เสียชีวิต	 แต่การก�าหนดเป้าหมายข้ันกลางเกี่ยวกับปัจจัยเส่ียงต่างๆ	 

ยังไม่ชัดเจน

•	 ส�าหรับหน่วยงานหลักที่ต้องรับผิดชอบการด�าเนินงานตามเสาหลักที่	2,	3	และ	

4	มีทิศทางการด�าเนินงานเพื่อลดการเสียชีวิตที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น	

•	 มีทศิทางในการด�าเนินงานในระดับพ้ืนทีท่ีชั่ดเจนมากข้ึน	แต่ละพ้ืนทีมี่การก�าหนด

ประเด็นที่ต้องให้ความส�าคัญ	 โดยในแต่ละจังหวัดมีการก�าหนดเป้าหมาย	 

และการสนับสนุนด้านการติดตามประเมินผลของหน่วยงานต่างๆ	 เร่ิม 

ประสบความส�าเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายในระดับพื้นที่	

•	 มีการกระจายอ�านาจ	(decentralization)	ให้แก่พ้ืนที	่มีการขยายผลเพ่ิมข้ึนหลาย

พ้ืนที่ในด้านบทบาทและความรับผิดชอบ	 ยกเว้นด้านงบประมาณที่ไม่ได้รับ 

การพิจารณาให้สอดคล้องมาต้ังแต่ต้น	 หน่วยงานรัฐในระดับพ้ืนที่ต้องเน้น 

ด�าเนินงานตามหน้าที่หลักของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	 ท�าให ้

การขับเคล่ือนงานในระดับพ้ืนที่ยังข้ึนกับหน่วยงานรัฐที่ได้รับการจัดสรร 

งบประมาณตามแผนฯ

•	 ยังขาดการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการติดตามและประเมินผลของการท�างาน

ตามมาตรการ	 โดยยังต้องการการสนับสนุนชุดความรู้หรือมีหน่วยงานที่มี 

ความเป็นอิสระเป็นผู้ด�าเนินการ

•	 มีช่องทางการส่งเสริมให้หน่วยงานในระดับพ้ืนที่	 โดยเฉพาะองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น	 เข้าถึงกลไกสนับสนุนการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช ้

งบประมาณของส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน	(สตง.)

•	 มีความพยายามเพ่ิมข้ึนในการขับเคล่ือนนโยบายในระดับมหภาค	 รวมถึง 

การผลักดันการติดตามและประเมินผลทางวิชาการในการด�าเนินมาตรการต่างๆ	

ให้เกิดการหารือเชิงนโยบาย	(policy	dialogue)

03  
ยานพาหนะปลอดภัย  
(Safe vehicle)

•	 หน่วยงานภาครัฐ	 เช่น	 กรมการขนส่งทางบกมีบทบาทหลักในการก�ากับดูแล

สภาพตัวรถและมาตรฐานให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน	โดยมีแผนการท�างาน

เพื่อขับเคลื่อนการก�าหนดมาตรฐานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม	แต่ยังจ�าเป็นต้อง

มีการปรับปรุงแนวทางการบูรณาการท�างานร่วมกับส�านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ตารางท่ี	 3  สรุปผลประเด็นท่ีมีความแตกต่างในแต่ละเสาหลักจากการวิเคราะห์ภาพรวมความเช่ือมโยงระหว่างแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 – 2564 และแผนของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง และเป้าหมายและปฏิบัติการ 
ด้านความปลอดภัยทางถนนที่มีร่วมกัน
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b.	 Cross-cutting	theme

ภาพรวม 

การด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ	 cross-cutting	 theme	 ข้ึนอยู่กับ 

พันธกิจของหน่วยงาน	เช่น	

•	 การด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของหน่วยงานโดยตรง	 

	 เช่น	

•	 ทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในด้านความปลอดภัยทางถนน 

มีการด�าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเร็ว	

•	 กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน	 กรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย	 มีการด�าเนินงานประเด็นเฉพาะกับ

เยาวชน	 โดยใช้บทบาทการด�าเนินงานด้านการสร้าง 

ความเข้มแข็งของประชาชนผ่านโครงการบูรณาการเพ่ือ

สร้างความรู้และวัฒนธรรมจราจรในสถานศึกษา	

•	 ส�านักวิศวกรรมยานยนต์	กรมการขนส่งทางบก	ด�าเนินการ 

พัฒนาระบบการรับรองแบบยานยนต์และเคร่ืองอุปกรณ์

ส่วนควบตามข้อก�าหนด	 UNR	 ส�าหรับรถจักรยานยนต	์

(R22,	R28,	R39,	R41,	R78	และ	R81)

•	 กองป้องกันการบาดเจ็บ	กรมควบคุมโรค	วิเคราะห์ข้อมูล

สถิติอุบัติเหตุเพ่ือประเมินกลุ่มเส่ียง	 และมีโครงการ 

เกีย่วกบักลุ่มวัยรุ่นทีขั่บข่ีรถจกัรยานยนต์	ซึง่เป็นโครงการ

ที่ ริเร่ิมจากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุในกลุ่มเส่ียงดังกล่าว	 

โดยข้อมูลจะถูกถ่ายทอดให้กลุ ่มมาตรการป้องกัน 

การบาดเจ็บด�าเนินการต่อไป

•	 การด�าเนินงานนอกเหนือจากพันธกิจของหน่วยงาน	ส่วนใหญ่

เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ที่	 2	 การเสริมสร้างวัฒนธรรม 

ความปลอดภัยทางถนนอย่างย่ังยืน	 เช่น	 การด�าเนินงาน 

ด้านการให ้ความรู ้ด ้านความปลอดภัยทางถนน	 ของ 

กรมทางหลวงชนบท	 องค ์กรปกครองส ่ วนท ้องถิ่ น	

กรุงเทพมหานคร	 บริษัท	 กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	

จ�ากัด	โรงเรียนและสถานศึกษา	และต�ารวจในพื้นที่	

ทั้งนี้	ประเด็นที่มีความแตกต่างเฉพาะในบางเสาหลักสามารถสรุป

ได้ตามตารางที่	4		

ตารางท่ี	 4  สรุปประเด็นท่ีมีความแตกต่างในแต่ละเสาหลักจากผลการวิเคราะห์ภาพรวมความเช่ือมโยงระหว่างแผนแม่บทฯ  
และแผนของหน่วยงานภาครัฐ ตาม Cross-cutting theme

8	เสาหลัก
ผลการวิเคราะห์ภาพรวมความเชื่อมโยงระหว่าง 

แผนแม่บทฯ	และแผนของหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง

05  
การดูแลหลังเกิดเหตุ  
(Post-crash care)

•	 หน่วยงานด้าน	post-crash	care	ส่วนใหญ่ระบุปัญหาการบาดเจ็บจากการขับขี่

รถจักรยานยนต์	การขับขี่ด้วยความเร็ว	สภาพของถนน	และการไม่ใช้อุปกรณ์

นิรภัยป้องกันตนเองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

06  
การสร้างการมีส่วนร่วม 
ของชุมชน (Community  
engagement) 

•	 แผนงานและกจิกรรมมุ่งเป้าไปทีก่ลุ่มเยาวชนและผู้ขับข่ีรถจกัรยานยนต์เป็นการ

เฉพาะ	เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีสถิติการสูญเสียสูง	และการด�าเนินงานจะเห็น

ได้ชัดในช่วงเทศกาลส�าคัญ

•	 การรณรงค์และอ�านวยความสะดวกในการท�างานระหว่างหน่วยงานของรัฐ	 

ทั้งฝ่ายต�ารวจและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพ่ือให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่

ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการดื่มสุรา

07  
การจัดการข้อมูล การติดตาม
และประเมินผล  
และการศึกษาวิจัย  
(Data management,  
monitoring and  
evaluation, research)

•	 การด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเสาหลักที่	 7	 โดยตรงได้แก่	 ยุทธศาสตร์ที่	 1	 

การปฏิรูปการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน	 การเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มาตรฐาน	 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเพ่ิม 

ขีดความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลอุบัติเหตุโดยเฉพาะช่วงเทศกาล 

เชิงรุก	 รวมถึงใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการด�าเนินงานของหน่วยงาน	

ได้แก่	 ฐานข้อมูลบูรณาการการตาย	 3	 ฐาน,	 HAIMS,	 ARMS,	 TRAMS	 และ	

CRIMES	 และการจัดต้ังศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ	 (HTOC)	 โดย 

กรมทางหลวง

08  
การสัญจรที่ปลอดภัยและการ
เดินทางด้วยการเดิน 
หรือจักรยาน (Safe  
mobility and active travel)

•	 หน่วยงานทีมี่การด�าเนินงานทางด้านสิทธขิองผู้บริโภค	การเดินเท้า	การเดินทาง

ด้วยจักรยาน	 ระบบราง	 ระบบขนส่งสาธารณะ	 และการวางผังเมือง	 ซึ่งเป็น 

องค์ประกอบของ	 safe	mobility	 and	 active	 travel	 ยังไม่ได้มีบทบาทหน้าที่ 

ภายใต้แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2561	–	2564	มากนัก	จึงมี 

การท�างานที่มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ	ในระดับต�่า	โดยมีบางหน่วยงาน

เท่าน้ันทีพิ่จารณากรอบแนวทางของแผนแม่บทฯ	ในการจดัท�าแผนงาน	โครงการ	

หรือกิจกรรม	 เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับแผนแม่บทที่เก่ียวข้องกับประเด็น

ความปลอดภัยทางถนนในเร่ืองของระบบราง	 การเดินเท้า	 การเดินทาง 

ด้วยจักรยาน
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c.	 การบูรณาการท�างาน 
	 ด้านความปลอดภัยทางถนน

ภาพรวม 

•	 ยุทธศาสตร์การด�าเนินงานของแผนแม่บทความปลอดภัยทาง

ถนน	พ.ศ.	2561	–	2564	ได้ก�าหนดวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับ

การบูรณาการท�างานผ่านยุทธศาสตร์ที่	 1	 การก�าหนดกลไก

จดัสรรงบประมาณและทรัพยากรเชิงบรูณาการ	ยุทธศาสตร์ที่	

4	 ประชารัฐเพ่ือถนนปลอดภัย	 จากการสัมภาษณ์พบ 

การตระหนักถงึความส�าคญัของการบรูณาการท�างาน	อย่างไร

ก็ตามนอกเหนือจากโครงการบูรณาการข้อมูลการตาย	 

3	 ฐาน2	 	 ยังไม่พบการด�าเนินงานเชิงบูรณาการอย่างเป็น 

รูปธรรม	

2
	 การด�าเนินงานด้านฐานข้อมูลมีแนวโน้มการพัฒนาคุณภาพข้อมูลอย่างย่ังยืน	 ในปัจจุบันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลน�าเข้าในฐานข้อมูลอย่างต่อเน่ือง	 รวมถึงมี 

การประชุมร่วมกับเครือข่ายผู้สนับสนุนข้อมูลบูรณาการการตาย	3	ฐานและมีการสะท้อนกลับคุณภาพข้อมูลระหว่างหน่วยงาน	

•	 ข้อจ�ากัดด้านทรัพยากร	ทั้งด้านงบประมาณและก�าลังคนเป็น

ข้อจ�ากดัหลักของหน่วยงานภาครัฐในการบรูณาการการท�างาน

ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน	 โดยเฉพาะหน่วยงานระดับพ้ืนที่	 

การบูรณาการการท�างานจึงเป็นการขับเคล่ือนจากส่วนกลาง

มากกว่าการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างแท้จริง

•	 งบประมาณที่สนับสนุนการบูรณาการระหว่างหน่วยงานใน

หลายเสาหลักมาจากหน่วยงานสนับสนุน	 เช่น	 ส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	ศูนย์วิชาการ

เพ่ือความปลอดภัยทางถนน	 (ศวปถ.)	 ฯลฯ	 และหน่วยงาน

เอกชนอย่างบริษัท	 กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	 จ�ากัด	

เป็นต้น

ทั้งนี้	ประเด็นที่มีความแตกต่างเฉพาะในบางเสาหลักสามารถสรุป

ได้ตามตารางที่	5	

ตารางท่ี	 5	  สรุปประเด็นท่ีมีความแตกต่างในแต่ละเสาหลักจากผลการวิเคราะห์ภาพรวมความเช่ือมโยงระหว่างแผนแม่บทฯ 
และแผนของหน่วยงานภาครัฐ ตามมิติการบูรณาการท�างานด้านความปลอดภัยทางถนน 

8	เสาหลัก
ผลการวิเคราะห์ภาพรวมความเชื่อมโยงระหว่าง 

แผนแม่บทฯ	และแผนของหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง

01  
การจัดการความปลอดภัยทาง
ถนน (Road safety manage-
ment)

•	 การแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรมควบคุมโรค	 กรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย	 และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มี 

การท�างานบูรณาการร่วมกันค่อนข้างชัดเจนกว่าหน่วยงานอื่น	 โดยเฉพาะ 

ในระดับพ้ืนที่	 เน่ืองด้วยความจ�ากัดของทรัพยากรการเงินและบุคลากรของ 

หน่วยงาน	ท�าให้ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล	รับการสนับสนุนงบประมาณ	และ

ด�าเนินการบังคับใช้มาตรการ	 ในการขับเคล่ือนนโยบายให้บรรลุเป้าหมายของ

แต่ละหน่วยงานที่มีร่วมกัน

•	 ในขณะที่หน่วยงานภายใต้กระทรวงคมนาคมมีอ�านาจเต็มในการบังคับใช้

กฎหมายและมีงบประมาณในการสนับสนุน	 จะขับเคล่ือนนโยบายได้เองโดย 

ไม่ต้องพ่ึงพาหน่วยงานอื่น	 แต่มีการขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเติม

•	 การรณรงค์ของภาคส่วนต่างๆ	 เพ่ือให้ประชาชนมีความตระหนักถึงการขับ 

ยานพาหนะด้วยความเร็วจนเกิดอันตรายและการใช้หมวกนิรภัย	 โดยเฉพาะ 

ในสถานศึกษาที่มีการรณรงค์ให้เยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจ	 และสามารถ

ปฏิบัติได้จริง	 ซึ่งนับว่าเป็นการท�างานที่สอดคล้องกับแผนแม่บทและหน่วยงาน

เหล่านี้สามารถท�างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี

•	 การด�าเนินการด้านการให้ความรู้โดยผ่านช่องทางต่างๆ	 ทั้งที่เป็นทางการและ

ไม่เป็นทางการร่วมกัน

07  
การจัดการข้อมูล การติดตาม
และประเมินผล  
และการศึกษาวิจัย  
(Data management,  
monitoring and  
evaluation, research)

•			การออกแบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการประเมินการด�าเนินงานในทั้ง	3	ประเด็น	

คือ	เยาวชน	ผู้ใช้จักรยานยนต์	และการขับขี่ด้วยความเร็ว

•	 	 	 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 (สกสว.)	 

มีการสนับสนุนแผนงานวิจยัท้าทายไทย	เร่ืองถนนปลอดภัย	ซึง่พัฒนานวัตกรรม

ทีเ่กีย่วข้องกบัทัง้	3	ประเด็นในหลายด้าน	เช่น	นวัตกรรมเพ่ือการตัดแต้มจราจร	

นวัตกรรมตรวจวัดความเร็วบนท้องถนน	เคร่ืองจ�าลองสถานการณ์	(simulator)	

เพ่ือใช้ฝึกหัดขับข่ีรถจักรยานยนต์	 และนวัตกรรมรถจักรยานยนต์ซึ่งประเมิน

ทักษะผู้ขับได้	

08  
การสัญจรที่ปลอดภัยและการ
เดินทางด้วยการเดิน 
หรือจักรยาน (Safe  
mobility and active travel)

•	 ประเด็นด้านเยาวชนรวมอยู่ในการด�าเนินโครงการและท�ากิจกรรมของ 

หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเดิน	 การใช้จักรยาน	 ระบบขนส่งสาธารณะ	

และระบบราง	 โดยค�านึงถึงกลุ่มผู้ใช้งานที่หลากหลาย	ทั้งกลุ่มประชาชนทั่วไป

และกลุ่มเปราะบาง	 (ผู้สูงอายุ	 ผู้พิการ	 เยาวชน)	 เช่น	 การเตรียมความพร้อม

รองรับสังคมผู้สูงอายุ	 การท�ากิจกรรมการรณรงค์และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ในการเดินทางให้แก่กลุ่มผู้พิการ	และโครงการรถรับส่งนักเรียน	เป็นต้น

•	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งและระบบรางมีกิจกรรมและโครงการ 

เกีย่วกบัการขับข่ีด้วยความเร็ว	อาท	ิการตรวจจบัความเร็วในการขับข่ีรถโดยสาร

สาธารณะ	ฯลฯ	แต่มาตรการลงโทษยังไม่มีความเด็ดขาด
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•	 ขาดหน่วยงานทีท่�าหน้าทีป่ระสานงานบรูณาการข้อมูลก�ากบัติดตามการท�างาน	

ท�าให้ขาดศูนย์กลางของการประสานงานและศูนย์กลางของข้อมูลที่เช่ือถือได	้ 

เข้าถึงได้ง่าย	

•	 พบการจดัท�าส่ือทีไ่ม่สอดคล้องกบักลุ่มเป้าหมาย	รวมถงึไม่สอดคล้องกบับริบท

ของพื้นที่และวิถีปฏิบัติใหม่	 เช่น	การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสื่อสารและการมี

ส่วนร่วมของพลเมืองในช่วงวิกฤติ	COVID-19	

•	 การสร้างแรงจูงใจในการท�างานให้แก่ภาคส่วนต่างๆ	รวมถึงกลุ่มจิตอาสา

•	 การปฏิบติังานของบางหน่วยงานราชการทีท่�าให้การประสานงานและด�าเนินการ

แบบเป็นหุ้นส่วนท�าได้ยาก	ตลอดจนระเบยีบราชการทีไ่ม่เอือ้ต่อการใช้ทรัพยากร

•	 การขาดความรู ้และทักษะของผู ้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ส่ือขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น	องค์กรพัฒนาเอกชน	และภาคเอกชนต่างๆ	

•	 การติดตามและประเมินผลที่ไม่เหมาะสม	 ทั้งเชิงคุณภาพและความเหมาะสม 

ต่อบริบทของพื้นที่

•	 การขาดการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนและกระแสเร่ืองสิทธิมนุษยชนและ

สิทธิเสรีภาพที่ท�าให้การท�างานกับคนรุ่นใหม่ยากขึ้น

07  
การจัดการข้อมูล การติดตาม
และประเมินผล  
และการศึกษาวิจัย  
(Data management,  
monitoring and  
evaluation, research)

•	 พบความเข้มแข็งในการบูรณาการงานระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท�า 

ฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน	โดยเฉพาะการจัดท�าข้อมูล	3	ฐาน	

•	 มีภาคีเครือข่ายภาควิชาการที่สนับสนุนการวิจัยเพ่ือออกแบบและติดตามผล 

การใช้มาตรการทางถนน	ซึง่ต้องใช้ประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะ	เช่น	

กรมทางหลวง	 กรมการขนส่งทางบก	 กรมทางหลวงชนบท	 สถาบันวิจัยเพ่ือ 

การพัฒนาประเทศไทย	 (TDRI)	 ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน	

(ศวปถ.)	และมูลนิธิไทยโรดส์	(ThaiRoads)	ฯลฯ

08  
การสัญจรที่ปลอดภัยและการ
เดินทางด้วยการเดิน 
หรือจักรยาน (Safe  
mobility and active travel)

•	 การบูรณาการในปัจจุบันเป็นเร่ืองยาก	 เน่ืองจากการด�าเนินงานที่ยังขาด 

ความคล่องตัว	 ไม่มีความชัดเจนของแผนและความร่วมมือ	 ซึ่งจ�าเป็นต้องมี 

การปรับกลไกให้มีความคล่องตัว	ท�าให้หน่วยงานมองเห็นถึงโอกาสในการท�างาน

ร่วมกัน	ทั้งการแบ่งปันข้อมูล	การเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญและงานวิจัย	การเข้าไป

มีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน	ติดตามและประเมินผลร่วมกัน

•	 ขาดตัวแทนหรือแนวทางในการประสานเพ่ือด�าเนินการหรือบรูณาการการท�างาน

ร่วมกันกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือกลุ่มนอกภาคี	อาทิ	กลุ่มหาบเร่แผงลอย	

กลุ่มซาเล้ง	กลุ่มขับรถส่งอาหาร	ฯลฯ	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเช่นกัน

•	 ส�าหรับการท�างานในระดับพ้ืนที่	 กลไกของศูนย์อ�านวยการความปลอดภัย 

ทางถนน	(ศปถ.)	จังหวัด	และ	ศปถ.	อ�าเภอ	ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการของ

การท�างานร่วมกันของหน่วยงาน	 แต่ยังมีอุปสรรคในด้านงบประมาณ	 ทั้งน้ี	

จังหวัดศรีสะเกษ	 สุรินทร์	 และสงขลา	 มีการบูรณาการการท�างานในพ้ืนที ่

ค่อนข้างชัดเจน	 โดยจังหวัดสงขลามีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานวิชาการ 

ในจังหวัดเพ่ือแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุมาอย่างต่อเน่ือง	 ในขณะที่จังหวัดสุรินทร์มี

กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ	 (พชอ.)	 เข้ามาช่วยใน 

การท�างาน	อย่างไรกต็าม	การให้ความส�าคญัของผู้บงัคบับญัชาในระดับจงัหวัด

มีส่วนส�าคญัต่อการสนับสนุนให้เกดิการประสานงานในการท�างานของหน่วยงาน

ระดับปฏิบัติการในพื้นที่

02  
โครงข่ายถนนปลอดภัย (Safe 
road  
infrastructure)

•	 มีการด�าเนินงานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกในพ้ืนที่	 เช่น	 หน่วยงาน 

ด้านสาธารณูปโภค	 หรือหน่วยงานต่างๆ	 ในจังหวัด	 กับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน

•	 มีการบรูณาการภายใต้แผนบรูณาการของชาติ	เน่ืองจากการเสนอของบประมาณ

การพัฒนาถนนต้องอยู่ในแผนงานหลักของส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติและส�านักงบประมาณ

06  
การสร้างการมีส่วนร่วม 
ของชุมชน (Community  
engagement)

•	 พบการท�างานแบบเป็นหุ้นส่วนโดยการจัดสรรทรัพยากรร่วมกัน	 ระหว่าง 

ภาคเอกชน	 สถาบันการศึกษา	 องค์กรพัฒนาเอกชน	ประชาสังคม	หน่วยงาน 

ภาครัฐ	ส่ือมวลชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	และชุมชน	ในการร่วมกนัท�างาน

เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน

•	 เครือข่ายด้านส่ือมวลชนมีการพัฒนาแนวทางการด�าเนินงาน	โดยเพ่ิมการส่ือสาร

ผ่านช่องทางส่ือสังคมออนไลน์เพ่ือให้เข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้มากข้ึน	

และมีความต้องการพัฒนาศักยภาพในการน�าเสนอข่าวสารเพ่ือการรณรงค์ 

ด้านความปลอดภัยทางถนน	ประกอบกับการมีแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือได้	 เข้าถึง

ได้ง่าย	ท�าให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่สื่อสามารถท�างานสื่อสารด้านนี้ได้อย่างดี

•	 พบการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีบนพ้ืนฐานของการเคารพและไว้วางใจ	 รวมถึงการมี 

ส่วนร่วมของชุมชนอย่างมีประสิทธิผล	ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อ

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	

•	 การมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานส่งผลต่อการเข้าถงึข้อมูลข่าวสารทีดี่ข้ึน	รวมถงึ

การแลกเปลีย่นข้อมูลและให้ข้อมลูย้อนกลบัเพือ่การประมวลผลและพฒันาการ

ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

•	 ความต้องการการสนับสนุนทรัพยากรในการด�าเนินการของฝ่ายต่างๆ	ในปัจจบุนั

ยังพบการขาดทรัพยากรในการด�าเนินการของผู้ปฏิบัติหน้าที่ส่ือและการจัดท�า

สื่อที่เกี่ยวข้อง	

•	 ขาดข้อมูลที่ทันสมัย	 เข้าถึงได้ง่าย	 มีความเป็นวิชาการ	 และสามารถน�าไปใช้

ประโยชน์ได้จริง
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03  
ยานพาหนะปลอดภัย  
(Safe vehicle)

•	 ทุกหน่วยงานเห็นสอดคล้องกันในด้านการสร้างการรับรู้ของประชาชนผ่าน 

หลักฐานเชิงประจักษ์และข้อมูลทางวิชาการในการก�าหนดมาตรฐานและ 

การบังคับใช้มาตรฐาน

04  
ผู้ใช้ถนนปลอดภัย  
รวมถึงการบังคับใช้  
(Safe road users) 

•	 สังคม	 รัฐบาล	 และผู้บริหารระดับสูงยังไม่ให้ความส�าคัญ	 หรือตระหนักใน 

ความส�าคัญของปัญหาความปลอดภัยทางถนนเท่าที่ควร

•	 การขาดการบูรณาการการท�างานอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างหน่วยงานที่ 

รับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยทางถนน

•	 พบทศันคติทีไ่ม่ดีของผู้ใช้รถใช้ถนน	ทัง้ค่านิยมทีผิ่ด	พฤติกรรมเส่ียง	การปฏิบติั

ตามความเคยชิน	ความไม่รู้กฎหมาย	พฤติกรรมจงใจฝ่าฝืนกฎหมาย	ฯลฯ

•	 การปฏิบัติงานด้านการจราจรในพ้ืนที่จะให้ความส�าคัญในการแก้ไขปัญหา 

การจราจรติดขัด	และการอ�านวยการจราจรแก่บคุคลส�าคญั	มากกว่าการป้องกนั

การตายและบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนน	ดังนั้นบทบาทการด�าเนินงาน

ด้านความปลอดภัยทางถนนของกองบังคับการต�ารวจจราจร	 (บก.จร.)	 จึงไม่

ปรากฏชัดเจน

05  
การดูแลหลังเกิดเหตุ  
(Post-crash care)

•	 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	digital	แบบ	real	time	มาช่วยในการบริหารและ

การบริการผู้บาดเจ็บอย่างครบวงจร

•	 การบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุระดับประเทศจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

•	 การบูรณาการการด�าเนินการและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีทุกภาคส่วน

•	 การผลิตและพัฒนาบุคลากร	post-crash	care	อย่างเป็นระบบ

•	 การเร่งรัดผลักดันให้เกิดหมายเลขเพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉินเบอร์เดียว

•	 การผลักดันให้เกิดศูนย์อุบัติเหตุและ	Trauma	and	Emergency	Administration	

Unit:	TEA	unit	ทุกจังหวัด

06  
การสร้างการมีส่วนร่วม 
ของชุมชน (Community  
engagement) 

•	 การพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ

•	 การจัดตั้งหน่วยงานประสานงานหลัก	

•	 การมีระบบจดัการข้อมูลทีเ่หมาะสม	มีมาตรฐาน	และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์

ได้

•	 การเพิ่มการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนน

d.	 ความเห็นที่สอดคล้องกัน
	 ของแต่ละหน่วยงาน	และความเห็น
	 ที่แตกต่างกันที่ส�าคัญ

ภาพรวม 

 

•	 อปุสรรคด้านการบรูณาการในการท�างานของหน่วยงานหลาย 

	 ภาคส่วนเป็นความเห็นที่สอดคล้องกันในทุกเสาหลัก

•	 ด้านการบังคับใช้มาตรฐานยานยนต์	 แต่ละหน่วยงานมี

ความเห็นต่อบทบาทและความรับผิดชอบของตัวเอง 

แตกต่างกัน	 โดยล้วนเห็นว่าจ�าเป็นต้องมีการบูรณาการ 

กระบวนการบังคับใช้อย่างเป็นระบบและมีโครงสร้าง 

การท�างานที่ชัดเจนมากขึ้น

•	 การท�างานเพ่ือสนับสนุน	 safe	 mobility	 and	 active	 

travel	ระหว่างหน่วยงานยังมีความไม่คล่องตัว	

•	 สนับสนุนให้มีการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยส่งเสริม

และสนับสนุนการเดินทางที่ปลอดภัย

•	 สนับสนุนการก�ากับติดตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง	

•	 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการด�าเนินงานในระดับท้องถิ่น	

ทั้งนี	้ประเดน็ที่มคีวามแตกต่างเฉพาะในบางเสาหลกัสามารถสรปุ

ได้ดังตารางที่	6

ตารางที่	6	 ความเห็นที่สอดคล้องกันของแต่ละหน่วยงาน และความเห็นที่แตกต่างกันที่ส�าคัญตามเสาหลัก

8	ประเด็นเชิงนโยบาย
เฉพาะด้าน

ความเห็นที่สอดคล้องกันของแต่ละหน่วยงาน

01  
การจัดการความปลอดภัยทาง
ถนน (Road safety  
management)

•	 เพ่ิมบทบาทของระบบการศึกษาเพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยข้ึน 

ในประเทศ	

•	 ผลักดันให้เกิดสถาบันวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนที่มีความเป็นอิสระ	 

ทีส่ามารถด�าเนินงานศกึษาวิจยัและให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายตามหลักวิชาการ

ได้	 รวมถึงสามารถผลักดันให้เกิดการบังคับใช้นโยบายที่มีความส�าคัญต่อ 

การก�าหนดนโยบายประเทศได้ทันการ

02  
โครงข่ายถนนปลอดภัย  
(Safe road infrastructure)

•	 หน่วยงานในเสาหลักที่	 2	 เกือบทุกหน่วยงานมีการด�าเนินงานในประเด็น 

รถจักรยานยนต์	และความเร็ว	

•	 ความส�าเร็จด้านการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนส่งผลให้เกดิการลดลงของ

สถิติอุบัติเหตุ	

•	 มีการปรับปรุงฐานข้อมูลของหน่วยงานภายใต้กระทรวงคมนาคม

•	 มีการใช้	social	media	เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	

•	 ข้อจ�ากัดด้านงบประมาณ	ส�าหรับการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี

•	 ความต้องการพัฒนาทักษะของบุคลากร	 ทั้งทางด้านเทคนิค	 การจัดการ	 และ

กฎหมาย	
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ในส่วนน้ีแบ่งการสรุปประเด็น
ส�าคัญออกเป็น	4	หัวข้อ	ได้แก ่

01 จุดแข็งหรือความส�าเร็จในการด�าเนินการ
 ตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน  
 พ.ศ. 2561 – 2564 

02 ช่องว่างหรือความท้าทายในการด�าเนินการ 
 ตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน  
 พ.ศ. 2561 – 2564 

03 แนวโน้มสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องและ 
 สถานการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้น 

04	 อุปสรรค - สิ่งท้าทาย ในการพัฒนาและ 
 ด�าเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัย 
 ทางถนน พ.ศ. 2565 – 2570 

05 ล�าดับความส�าคัญของประเด็นที่ควรด�าเนินการ 
 ในแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน  
 พ.ศ. 2565 – 2570 รายละเอียดในภาพรวม 
 และความเห็นต่อประเด็นเฉพาะ ดังต่อไปน้ี

e.	 สรุปประเด็นส�าคัญของการด�าเนิน 
	 งานตามแผนแม่บทความปลอดภัย 
	 ทางถนน	พ.ศ.	2561	–	2564

ภาพรวม 

 

•	 แผนงานภาพรวมมีตัวชี้วัดและเป้าหมาย	

•	 การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือของหน่วยงาน	ทัง้ภาครัฐ	

ภาคเอกชน	 และองค์กรไม่แสวงหาก�าไร	 เพ่ือขับเคล่ือนทุก

ยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2561	

–	2564

•	 การปฏิรูประบบการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน	ซึ่งมี

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการส่งเสริมให้เกดิการด�าเนินงานแบบ

บูรณาการ

•	 การปฏิรูประบบข้อมูลอบุติัเหตุทางถนน	ท�าให้มีความก้าวหน้า

ในการพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุระดับชาติและระบบ 

ข้อมูลเชิงลึก	 เช่น	 ระบบบูรณาการข้อมูลการตาย	 3	 ฐาน	 

ระบบฐานข้อมูลของกระทรวงคมนาคม	 (กรมทางหลวง	 

กรมทางหลวงชนบท	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย)	ฯลฯ

•	 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพ่ือใช้ ในการด�าเนินงานด้าน 

ความปลอดภัยทางถนนในหลายมิติ	 เช ่น	 การพัฒนา 

ฐานข้อมูล	การบงัคบัใช้กฎหมาย	และการส่ือสารสาธารณะ	ฯลฯ

•	 แนวโน้มของการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ที่มี

มากขึ้น	

ทั้งนี้	ประเด็นที่มีความแตกต่างเฉพาะในบางเสาหลักสามารถสรุป

ได้ดังนี้

 

เสาหลักที่	1

•	 ความต่ืนตัวและเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนากลไกขับเคล่ือน

นโยบายที่ ส นับสนุนการบรรลุ เป ้ าหมายเ ชิงกลยุทธ  ์

ด้านลดอบุติัเหตุทางถนน	ซึง่ประกอบด้วย	การมีกฎหมายและ 

ข้อบังคับในการด�าเนินมาตรการที่ชัดเจน	 (law)	 หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบนโยบายมีอ�านาจเบ็ดเสร็จในการก�ากับดูแล	 

(authority)	 การขับเคล่ือนนโยบายด ้วยองค ์ความรู 	้ 

(knowledge)	การสนับสนุนการด�าเนินนโยบายด้วยเทคโนโลยี	

(technology)	 การมีระบบติดตามและประเมินผลการด�าเนิน

มาตรการ	 (monitoring	 and	 evaluation)	 และการมีแหล่ง 

งบประมาณในการด�าเนินนโยบายที่ต่อเนื่อง	(financing)

เสาหลักที่	2	และ	3

•	 หน่วยงานภายใต้กระทรวงคมนาคม	อันได้แก่	กรมทางหลวง	

กรมทางหลวงชนบท	และกรมการขนส่งทางบก	มีอ�านาจเต็ม

ในการบังคับใช ้กฎหมายได้อย ่างเอกเทศ	 และมีแหล่ง 

งบประมาณทีแ่น่นอน	ท�าให้การด�าเนินนโยบายเกดิประสิทธผิล

01 จุดแข็งหรือความส�าเร็จในการด�าเนินการตาม 
 แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน  
 พ.ศ. 2561 – 2564

07  
การจัดการข้อมูล การติดตาม
และประเมินผล  
และการศึกษาวิจัย  
(Data management,  
monitoring and  
evaluation, research)

•	 ความส�าเร็จของการจัดท�าข้อมูล	3	ฐาน	

•	 การขาดงบประมาณในหลายหน่วยงาน	

•	 การขาดก�าลังคนโดยเฉพาะในระดับพื้นที่	

•	 การขาดทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ท�าให้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลได ้

ไม่เต็มที่

08  
การสัญจรที่ปลอดภัยและการ
เดินทางด้วยการเดิน 
หรือจักรยาน (Safe  
mobility and active travel)

•	 หน่วยงานมีความเห็นที่สอดคล้องกันในด้านการบริหารจัดการ	 โดยหน่วยงาน

ทางด้าน	 safe	 mobility	 and	 active	 travel	 มีความเกี่ยวข้องกับแผนแม่บท 

ความปลอดภัยทางถนน	 พ.ศ.	 2561	 –	 2564	 ค่อนข้างน้อย	 นอกจากน้ี	 

การจัดสรรงบประมาณเก่ียวกับกลุ่มเปราะบางน้อยกว่าการพัฒนาระบบขนส่ง

มวลชนทางรางและถนนและยังไม่เพียงพอ	 อีกทั้งไม่ได้ค�านึงถึงการจัดสรรให้

ประชาชนหรือองค์กรภายนอกสามารถเข้าถึงได้

•	 หน่วยงานมีความเห็นที่สอดคล้องกันในด้านนโยบาย	 โดยเห็นว่าควรเพ่ิม 

ความส�าคัญกับกลุ่มเปราะบาง	(กลุ่มผู้สูงอายุ	คนพิการ	ผู้เดินทางด้วยการเดิน

และจกัรยาน)	โดยการพัฒนาควรมองภาพรวมของระบบการเดินทางทีป่ลอดภัย	

เช่น	 การสนับสนุนระบบการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ	 การเดิน	 และ

จักรยาน	 เพ่ิมข้ึนจากเดิมที่เน้นพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบรางและถนน	 

รวมถงึการสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการใช้งานจกัรยานทีค่รอบคลุม

ทั้งทางจักรยานและที่จอด	 ฯลฯ	 ตลอดจนควรให้ความส�าคัญกับการพิจารณา

แนวทางในการลดการเสียชีวิตและบาดเจบ็สาหัสของผู้ใช้จกัรยานยนต์ทางอ้อม	

ด้วยการเพิ่มระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ	ปลอดภัย	และสามารถเข้าถึงได้

ทั้งด้านราคาและความสะดวก
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เสาหลักที่	5

•	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะที่มีขนาดใหญ่ยังมี

ปัญหาการพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการการดูแลผู้บาดเจ็บ	

•	 การขาดข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการก�าลังคนด้าน 

การแพทย์ฉุกเฉินที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่	

 

เสาหลักที่	6

•	 การขาดเจตจ�านงทางการเมือง	 (political	 will)	 ในการ

สนับสนุนประเด็นความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระส�าคัญที่

ต้องเร่งด�าเนินการให้เกิดผลและยั่งยืน

•	 การขาดองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในเครือข่าย

การท�างาน	เช่น	องค์พัฒนาเอกชน	ภาคเอกชน	และส่ือมวลชน	

ฯลฯ

•	 การขาดฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มีการรวบรวมอย่างเป็นระบบ	

มีศูนย์ข้อมูลกลาง	โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหาใน

พื้นที่ของชุมชน	ตลอดจนการเข้าถึงโดยชุมชน

 

เสาหลักที่	7

•	 การขาดแคลนก�าลังคนทีมี่ศกัยภาพในการสร้างองค์ความรู้จาก

งานวิจัยด้านความปลอดภัยทางถนนเชิงลึก	

•	 มีความจ�าเป็นต้องพัฒนาก�าลังคนในทกุหน่วยงานทีเ่ป็นเจ้าของ

ฐานข้อมูลในการด�าเนินงานด้านเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศ

เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในเชิงนโยบาย

 

เสาหลักที่	8

•	 แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2561	–	2564	ยังไม่

ได้เน้นการก�าหนดตัวช้ีวัดของมาตรการที่น�าไปสู่การลด 

การตายและบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุ

•	 การจดัสรรงบประมาณยังไม่เพียงพอต่อการน�าไปสู่การปฏิบติั

กับทุกองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

03 แนวโน้มสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องและ 
 สถานการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้น 

•	 สถานการณ์	COVID-19	ทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางของ

ประชาชน	

•	 การเข้ามาของ	 Global	 Targets	 ทั้ง	 Global	 performance	 

targets	 for	 road	 safety	 risk	 factors	 and	 service	 delivery	

mechanisms,	SDGs,	ปฏิญญาสตอกโฮล์ม	อนุสัญญาเวียนนา

ว่าด้วยการจราจรทางถนน	 ค.ศ.	 1968	 ที่อาจช่วยเพ่ิม	 

commitment	ของรัฐบาลต่องานด้านความปลอดภัยทางถนน

•	 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของหน่วยงานวิจัยระดับประเทศ 

ทีส่่งผลต่อการเปล่ียนแปลงยุทธศาสตร์การจดัสรรทนุวิจยั	และ

การขับเคล่ือนให้เกิดหน่วยงานวิชาการเพ่ือสนับสนุนการ 

ขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยทางถนนในระดับประเทศ	

ทั้งนี้	ประเด็นที่มีความแตกต่างเฉพาะในบางเสาหลักสามารถสรุป

ได้ดังนี้

 

เสาหลักที่	3

•	 การขับเคล่ือนนโยบายภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์

แห่งชาติ	 20	 ปี	 และยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย	

4.0	 ระยะ	 20	 ปี	 (พ.ศ.	 2560-2579)	 ที่ส่งเสริมให้เกิด

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการทดสอบเพ่ือสร้างนวัตกรรมตาม

มาตรฐานสากลและการยกระดับมาตรฐานต่างๆ	 ภายใน

ประเทศ	การพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้	และการส่งเสริม

ยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดมลพิษ

 

เสาหลักที่	4

•	 การพัฒนาทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย	

 

เสาหลักที่	5

•	 สหพันธ์สภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดงระหว่างประเทศ	

(The	 International	 Federation	 of	 Red	 Cross	 and	 Red	 

Crescent	Societies:	IFRC)	ให้ความส�าคัญในการต้องร่วมกัน

แก้ปัญหาความปลอดภัยทางถนนโดยขอความร่วมมือจาก

กาชาดประเทศต่างๆ	

•	 คณะกรรมการบูรณาการกู ้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัย 

ทางถนน	วุฒิสภา	สามารถพิจารณา	ศึกษา	ประสานงาน	และ

บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ	เอกชน	และประชาชน

ให้เกิดข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและยกระดับ

มาตรฐานในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทางถนน

•	 การมีกฎหมายให้การบริการการแพทย์ฉุกเฉินเป็นหน้าที่ของ

องค์กรปกครองท้องถิ่น	 มีหลักเกณฑ์ในการด�าเนินงาน 

ตามแผนกระจายอ�านาจ	 รวมทั้งก�าหนดให้องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด	(อบจ.)	ตั้งกองสาธารณสุขได้

 

ภาพรวม 

•	 สถานการณ์	 COVID-19	 ที่ส่งผลกระทบต่อนโยบายของภาค

รฐั	ซึง่อาจส่งผลต่อทรพัยากรทั้งด้านก�าลงัคนและงบประมาณ	

เน่ืองจากหลายหน่วยงานภาครัฐ	 (ยกเว้นคมนาคม)	 ยังไม่มี

การจัดสรรงบประมาณด้านอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะ	

เสาหลักที่	4	

•	 การมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนที่

ครอบคลุมทุกมิติ	

 

เสาหลักที่	5

•	 มีศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินทุกจังหวัด	

•	 มีการพัฒนาบริการด้าน	post-crash	care	เช่น	มีศนูย์อบุติัเหตุ,	

ER	 คุณภาพ,	 Trauma	 &	 Emergency	 Administration	 Unit	

(TEA	Unit),	มีตึกผู้ป่วยในแผนก	trauma,	Trauma	ICU	

•	 มีการพัฒนาก�าลังคน	 ด้านแพทย์พยาบาลวิชาชีพเฉพาะ

ทางการดูแลผู้บาดเจ็บ	

•	 มีการพัฒนาสิทธิประโยชน์คุ ้มครองและช่วยเหลือเยียวยา 

ผู้ประสบภัยทางถนน	

 

เสาหลักที่	6	

•	 การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 

ในการด�าเนินงาน

•	 การมีส่วนร่วมของส่ือมวลชนในการส่ือสารในช่องทางทีเ่ข้าถงึ

คนรุ่นใหม่ได้ดีขึ้น	

 

เสาหลักที่	7	

•	 การวางรากฐานทั้งด้านเทคโนโลยีและองค์ความรู้เพ่ือการ 

บูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

•	 นโยบายการสนับสนุนการจัดท�าฐานข้อมูลเปิดจากภาครัฐ	

02 ช่องว่างหรือความท้าทายในการด�าเนินการ 
 ตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน  
 พ.ศ. 2561 – 2564 

•	 องค์ความรู้ที่ส�าคัญยังไม่เพียงพอในการด�าเนินงานด้าน 

ความปลอดภัยทางถนนในหลายมิติ	

•	 การขาดระบบติดตามผลการด�าเนินงานตามมาตรการอย่างต่อ

เน่ือง	 รวมถึงขาดฐานข้อมูลด้านอุบัติเหตุทางถนนส�าหรับ

ท�างานเฉพาะทางด้านถนนและปัญหาในพื้นที่ชุมชน

ทั้งนี้	ประเด็นที่มีความแตกต่างเฉพาะในบางเสาหลักสามารถสรุป

ได้ดังนี้

 

เสาหลักที่	2

•	 ขาดการสังเคราะห์องค์ความรู้เพ่ือหาข้อสรุปในการด�าเนินการ

ต่อบางประเด็น	 เช่น	 การก�าหนดความเร็วจ�ากัด	 (speed	 

limit)	 ในแต่ละพ้ืนที่	 การปรับใช้เทคโนโลยี	 การอ�านวย 

ความปลอดภัยแก่รถจักรยานยนต์และรถจักรยาน	เป็นต้น

•	 การก�าหนดเป้าหมายในด้านกลไกการจดัการถนนและสัดส่วน

ของถนนทีส่ามารถปรับปรุงได้	เพ่ือให้สามารถเปรียบเทยีบกบั

เป้าหมายระดับสากล	ยังเป็นงานส�าคญัทีจ่ะต้องท�า	และยังไม่มี

การจดัท�าข้อมูลพ้ืนฐาน	(baseline	data)	ส�าหรับการวิเคราะห์

ข้อมูลเพื่อตัดสินใจทางนโยบาย

 

เสาหลักที่	3

•	 การก�าหนดมาตรฐานยานพาหนะจากความพร้อมของ

อุตสาหกรรมมากกว่าเป้าหมายการลดการตายและบาดเจ็บ

สาหัสจากอุบัติเหตุ

•	 แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	 พ.ศ.	 2561	 –	 2564	 

ไม่ครอบคลุมหน่วยงานจากภาคอุตสาหกรรมที่มีบทบาทใน

การก�าหนดมาตรฐานยานพาหนะ	 ดังน้ัน	 กิจกรรมของหน่วย

งานดังกล่าวจงึไม่สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	เป้าหมาย	

และตัวชี้วัด	ของแผนแม่บทฯ	

•	 แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2561	–	2564	ยัง 

ไม่สามารถสร้างการรับรู้ให้เกิดข้ึนกับผู้ประกอบการขนส่งที่

ด�าเนินงานโดยเอกชนชั้นน�าเท่าที่ควร	ท�าให้เสียโอกาสในการ

สร ้างการมีส ่วนร ่วมกับภาคเอกชนที่ มีมาตรฐานด ้าน 

ความปลอดภัยของการประกอบการ

•	 การก�ากบัดูแลมาตรฐานยานพาหนะของการประกอบการบาง

รูปแบบยังไม่สามารถด�าเนินการได้	 เช่น	 การขนส่งของ 

ผู้ประกอบการรายย่อย	 การขนส่งผู้โดยสารในต่างจังหวัด	 

การให้บริการรถรับจ้าง	ฯลฯ	โดยประเด็นส�าคญัมักมาจากการ

ก�ากับดูแลทีไ่ม่สอดคล้องกับต้นทนุการให้บริการ	และการขาด

นโยบายระดับพ้ืนทีใ่นการสนับสนุนบริการขนส่งผู้โดยสารทีมี่

มาตรฐาน

 

ภาพรวม 

•	 แผนงานภาพรวมยังขาดกลไกให้หน่วยงานส่วนใหญ่น�าไป 

ขับเคล่ือนงาน	โดยเฉพาะนโยบายทีต้่องการการท�างานร่วมกนั

•	 ปัญหาเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบการด�าเนินงานด้าน

อุบัติเหตุทางถนน	ทั้งด้าน	law,	authority	และ	knowledge	ซึ่ง

ส่งผลลบต่อการเกิดข้ึนของ	 technology,	 monitoring	 and	

evaluation	และ	financing	

•	 การบูรณาการระหว่างหน่วยงานยังไม่สัมฤทธิ์ผล	 ขาดความ

คล่องตัว	และไม่มีความชัดเจนของผู้รับผิดชอบ

•	 การก�าหนดเป้าหมายยังขาดความเช่ือมโยงระหว่างเป้าหมาย

ในระดับนโยบายกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	

•	 แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2561	–	2564	ยังไม่

ได้เน้นรูปแบบการเดินทางและกลุ่มผู้เดินทางที่เปราะบาง



62 63

เสาหลักที่	7

•	 การขาดแคลนก�าลังคนที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและ

เทคโนโลยี	 เพ่ือขยายกรอบการด�าเนินงานด้านฐานข้อมูลเพ่ือ

ก�ากับติดตามการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน	

เสาหลักที่	8

•	 กลไกที่สนับสนุนความคล่องตัวของหน่วยงานทั้งในแง่ของ

ความร่วมมือเชิงปฏิบัติและงบประมาณ

05 ล�าดับความส�าคัญของประเด็นที่ควรด�าเนินการ 
 ในแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน  
 พ.ศ. 2565 – 2570 รายละเอียดในภาพรวม 
 และความเห็นต่อประเด็นเฉพาะ ดังต่อไปน้ี

01	ด้านกลยุทธ์ในการด�าเนินการภาพรวม	
 

ควรให้ความส�าคัญกับ

•	 การก�าหนดความรับผิดชอบ	 (accountability)	 ที่ชัดเจนของ

หน่วยงานในโครงสร้างการบริหารจัดการควบคู่กับก�าหนด

แนวทางการบริหารงบประมาณที่ชัดเจน

•	 การกระจายสู่ท้องถิ่น	 (localization)	 ทั้งด้านการผลักดัน

นโยบาย	และการสร้างการมีส่วนร่วม

•	 การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลของการด�าเนิน

นโยบายอย่างต่อเนื่อง	ที่ประกอบไปด้วย

•	 การพัฒนาระบบฐานข ้อมูลอุบั ติ เหตุทางถนนให ้ มี

ประสิทธิภาพต่อการท�างานแต่ละเสาหลัก

•	 การก�าหนดเป้าหมายแบบ	 result	 focus	 ของแต่ละ 

หน่วยงานในแต่ละมาตรการ	

•	 การรายงานผลต่อภาคนโยบายระดับสูงเพ่ือตัดสินใจ 

ด�าเนินมาตรการ	 และส่ือสารต ่อสาธารณะให ้ เกิด 

ความตระหนักเพื่อร่วมกันป้องกันความเสี่ยง

•	 การประเมินความคืบหน้าในช่วงคร่ึงทาง	 (mid-term	

review)	ของการด�าเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัย

ทางถนน	พ.ศ.	2565	–	2570

•	 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	(capacity	building)	ทั้งใน

ระดับส่วนกลางและท้องถิ่น	 โดยเฉพาะด้านการติดตามและ

ประเมินผล	และองค์ความรู้เฉพาะทางในการท�างาน

•	 การก�าหนดแผนที่น�าทางของงานวิจัย	 (research	mapping)	

เพ่ือผลักดันการก�าหนดและด�าเนินนโยบายด้วยงานวิจัยที่มี

ความถูกต้องทางวิชาการสนับสนุน

ภาพรวม 

	 ประเด็นที่ควรให้ความส�าคัญในแผนแม่บทความปลอดภัย 

ทางถนน	พ.ศ.	2565	–	2570	แบ่งออกเป็น	2	ด้านได้แก่	

(1)	 ประเด็นด้านกลยุทธ์ ในการด�าเนินการภาพรวม	 และ	 

(2)	ประเด็นด้านมาตรการส�าคัญในแต่ละเสาหลัก	ดังนี้

เสาหลักที่	6

•	 การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่ล�้าสมัย	 (cutting-edge	 

technology)	ซึ่งจะมีส่วนสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพลเมือง

 

เสาหลักที่	7

•	 การพัฒนา	 พรบ.	 สถิติแห่งชาติและนโยบายการขับเคล่ือน

นโยบายของรัฐบาลด้านข้อมูลเปิด

•	 การพัฒนาเทคโนโลยีและการวางโครงสร้างการด�าเนินงาน

ความปลอดภัยทางถนน	

•	 การปรับรูปแบบการขอทุนสนับสนุนวิจัยโดยหน่วยงาน

สนับสนุนงานวิจัยในระดับประเทศ

เสาหลักที่	8

•	 การวางนโยบาย	 ยุทธศาสตร์	 แผน	 และแนวทางปฏิบัติเพ่ือ

รองรับสังคมสูงวัย

•	 การวางนโยบาย	 ยุทธศาสตร์	 แผน	 และแนวทางปฏิบัติเพ่ือ

รองรับการเปล่ียนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ยานพาหนะ

เสาหลักที่	2

•	 นโยบายระดับสูงในการก�าหนดตัวช้ีวัดระดับถนนปลอดภัยที่

ชัดเจน	เช่น	star	rating	ฯลฯ

•	 การก�าหนดแผนงานสนับสนุนการวิจัยเชิงประยุกต์	 ที่ด�าเนิน

งานร่วมกันระหว่างภาควิชาการและหน่วยงานด้านคมนาคม	

เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และหาข้อสรุปในทางนโยบายและ 

การด�าเนินการ

•	 ใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ของ	WHO	และ	World	 Bank	

เช่น	เร่ืองประสิทธผิลของเลนจกัรยานยนต์	(Motorcycle	lane)	

ในการลดการเสียชีวิต

เสาหลักที่	3

•	 การก�าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการที่แบ่งบทบาทหน้าที่

ความรับผิดชอบของภาครัฐ	 ในการก�าหนดมาตรฐานและ

กฎหมายเกี่ยวกับยานยนต์	 ให้มีความชัดเจนและไม่เกิด 

ความซ�้าซ้อน

•	 การรับฟังความเห็นของตัวแทนผู้ใช้รถใช้ถนน	 ภาควิชาการ	

และองค์กรคุ ้มครองผู้บริโภค	 ในการก�าหนดข้อก�าหนด 

ทางเทคนิคของยานพาหนะปลอดภัย

•	 สมาคมผู้ผลิตช้ินส่วนและสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 

ซึ่งมีบทบาทต่อการก�าหนดมาตรฐานยานพาหนะในประเทศ	 

ให้ความส�าคัญกับการลดอุบัติเหตุจากพฤติกรรมผู้ขับข่ี

มากกว่าการยกระดับความส�าคัญของยานพาหนะที่ปลอดภัย

เสาหลักที่	4

•	 ธรรมาภิบาลทางด้านความปลอดภัยทางถนน	 (Road	 Safety	

Governance)	เช่น	ส�านึกรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ	การบังคับ

ใช้กฎหมาย	 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ	 การเปิดเผยข้อมูล	

ความโปร่งใสในการท�างาน	ฯลฯ

•	 การปลูกฝังความส�าคญัของการมีส่วนร่วมของบคุลากรภายใน

องค์กรจากผู้บริหารสูงสุดถึงผู้ปฏิบัติงาน

เสาหลักที่	5

•	 ความเส่ียงในการเกดิอบุติัเหตุทีรุ่นแรงข้ึนจากการพัฒนาถนน

และยานพาหนะ	

เสาหลักที่	6	

•	 ค่านิยมของประชาชนที่เปล่ียนแปลงไปมีความเป็นปัจเจก	

(individualism)	 มากข้ึน	 การรวมตัวกันท�ากิจกรรมใน 

บางพื้นที่จึงเป็นไปได้ยากขึ้น

•	 การขาดฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มีการรวบรวมอย่างเป็นระบบ	

มีศูนย์ข้อมูลกลาง	โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหาใน

พื้นที่ของชุมชน	ตลอดจนการเข้าถึงโดยชุมชน

•	 เจตจ�านงทางการเมืองที่สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิน่และและชุมชนเข้ามามีบทบาทมากข้ึนในการเสริมสร้าง

ความปลอดภัยทางถนน

04	 อุปสรรค - สิ่งท้าทาย ในการพัฒนาและ 
 ด�าเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัย 
 ทางถนน พ.ศ. 2565 – 2570

ภาพรวม 

•	 การก�าหนดเป้าหมายการท�างานที่สามารถติดตามผลการ

ด�าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง	

•	 การออกแบบโครงสร้างการบริหารจัดการที่สนับสนุนให้เกิด

ความรับผิดชอบร่วมกนัในการด�าเนินนโยบาย	ซึง่ต้องออกแบบ

ให้เกดิการก�าหนดความรับผิดชอบ	(accountability)	ทีชั่ดเจน	

เพื่อให้เกิดการบูรณาการการท�างานอย่างเป็นรูปธรรม	

•	 กลไกในการเช่ือมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด�าเนินการ 

อย่างสอดคล้องกับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	 พ.ศ.	

2565	–	2570	ที่สามารถติดตามและประเมินผลได้	รวมถึงมี

การรายงานผลสู่สาธารณะ

•	 การผลักดันให้เกิดแนวคิด	 Vision	 Zero,	 Towards	 Zero	 หรือ	

Safe	 system	 ในการท�างานด้านความปลอดภัยทางถนนของ

ประเทศให้ครอบคลุมทุกเสาหลัก

ทั้งนี้	 ประเด็นที่มีความแตกต่างเฉพาะในบางเสาหลักสามารถสรุป

ได้ดังนี้
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•	 จัดระบบการดูแลผู้บาดเจ็บ	ณ	 จุดเกิดเหตุที่เข้าถึงได้อย่าง

รวดเร็วและได้มาตรฐาน	 ต้องพัฒนารถพยาบาลระดับสูงที่มี

อปุกรณ์ทางการแพทย์ทีไ่ด้มาตรฐาน	มีความปลอดภัยสูง	และ

มีระบบส่ือสาร	 telemedicine	 รวมทั้งมีระเบียบปฏิบัติที่ลด

ความซ�้าซ้อน

•	 มีนโยบายที่ชัดเจนเร่ืองบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่	ในด้านการบริการการแพทย์ฉกุเฉนิ	พัฒนาระบบ 

ศูนย์บริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินในกรุงเทพมหานคร	

•	 พัฒนาและรับรองคุณภาพศูนย์อุบัติเหตุ	 (trauma	 center)	 

ที่กระจายอย่างทั่วถึงทั้งภาครัฐและเอกชน	 ผลักดันให้เกิด	

Trauma	 and	 Emergency	 Administrative	 unit:	 TEA	 unit	 

ในทุกจังหวัด	

•	 ส่งเสริมให้ต�ารวจ	 นักเรียน	 ประชาชนมีความรู ้ ในเร่ือง 

การปฐมพยาบาล	การช่วยฟื้นคืนชีพและการใช้เครื่องกระตุก

หัวใจอัตโนมัติ	(CPR	&	AED)	

เสาหลักที่	6

•	 จัดให้มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนโดยทุกภาคส่วน	 สอดคล้อง

กับบ ริบทพ้ืนที่ 	 และ มีกระบวนการ ขับ เค ล่ือนแผนฯ	 

ที่เป็นรูปธรรม

•	 มีกลไกกลางในการท�างานเพ่ือเช่ือมประสานกับหน่วยงาน

ต่างๆ	ตลอดจนบูรณาการข้อมูล

•	 เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามี

บทบาทมากข้ึน	 โดยการพัฒนาศักยภาพผู้น�าขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน	 ตลอดจนการให้ความรู้และ

พัฒนาทักษะแก่บุคลากร

•	 เร่งปรับกระบวนทัศน์ของผู้น�าในทุกภาคส่วน	 เพื่อให้มีความรู้	

ความเข้าใจ	และทักษะในการท�างานที่เกี่ยวข้อง

•	 ส่งเสริมการท�างานแบบหุ้นส่วนพหุภาคด้ีานความปลอดภัยเพ่ือ

เป็นเครือข่ายในการท�างานของภาคประชาสังคม	 องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	ภาครัฐ	เอกชน	และประชาชน

•	 การให้ความรู้ชุมชน	การปรับปรุงการให้บริการ	การออกแบบ

โครงการ พัฒนาแนวคิดและการแก ้ป ัญหาประ เ ด็น 

ความปลอดภัยทางถนนในชุมชน	

•	 การพัฒนาศกัยภาพส่ือให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง	และ

มีกองทนุสนับสนุนการท�างานของส่ือในด้านน้ี	เพ่ือคณุภาพและ

ความต่อเนื่องของการสื่อสาร

•	 การส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน	โดยผ่านช่องทาง 

การส่ือสารรูปแบบต ่างๆ	 ให ้ โรงเ รียนเป ็นศูนย ์กลาง 

ของชุมชน	 และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียน

เป็นฐานในการด�าเนินโครงการ

เสาหลักที่	7

•	 การด�าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างข้อมูล	โดยเฉพาะ

เพ่ือใช ้ ในการก�ากับติดตามการท�าผิดกฎหมายจราจร	 

การสนับสนุนการเช่ือมโยงข้อมูลกบัหน่วยงานองค์กาปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น

•	 การใช้เทคโนโลยีและแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการก�ากับ

ติดตามการบงัคบัใช้กฎหมายแทนการใช้ก�าลังคนซึง่มีอยู่จ�ากดั

•	 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการ

ด�าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างบูรณาการ	 

โดยการพัฒนาฐานข้อมูลอบุติัเหตุโดยใช้ทกัษะและแนวปฏิบติั 

จากการพัฒนาฐานข้อมูลการตาย	3	ฐาน

•	 การเพ่ิมงบประมาณสนับสนุนการด�าเนินงานระหว่างภาค ี

เครือข่ายผ่านส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 

วิจยัและนวัตกรรม	(สกสว.)	ผ่านหน่วยบริหารและจดัการทนุ

ที่เหมาะสม	 เพ่ือการได้งบประมาณที่สูงข้ึนและสนับสนุน 

การบูรณาการร่วมกันระหว่างเครือข่าย	

•	 เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาคเอกชนมีบทบาทในการด�าเนินงาน	

โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีซึ่งมีการลงทุนสูง	

เสาหลักที่	8

•	 การจดัสรรงบประมาณทีเ่พียงพอในการปฏิบติั	มีการจดัล�าดับ

ความส�าคัญของความเสี่ยง

•	 การให้ความส�าคญักบักลุ่มรูปแบบการเดินทางทีเ่ปราะบางและ

กลุ่มผู้ใช้งานทีเ่ปราะบาง	ในกระบวนการวางนโยบายและแผน

ของการสร้างระบบขนส่งที่ยั่งยืน

•	 การพัฒนากลไกทีส่ร้างความคล่องตัวในการบริหารจดัการและ

ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินโครงการที่สอดคล้อง

กับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565	–	2570

•	 การให้ความส�าคัญกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริม

และสนับสนุนด้านความปลอดภัยมากขึ้น

•	 การเพิ่มสัดส่วนภาคประชาชนในการขับเคลื่อนนโยบาย	รวม

ถึงบทบาทในการติดตามและตรวจสอบ

•	 การปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยน�าไปสู่การเปล่ียน

พฤติกรรมได้	รวมถงึปรับปรุงมาตรฐานส�าหรับการเดินทางที่

ปลอดภัยขึ้นของไทย

02	ประเด็นด้านมาตรการส�าคัญเพิ่มเติมในแต่ละเสาหลัก	

ควรให้ความส�าคัญกับ

•	 การก�าหนดวาระแห่งชาติในการลดการตายและบาดเจบ็สาหัส

จากอบุติัเหตุรถจกัรยานยนต์	และการเพ่ิมทางเลือกในการเดิน

ทางที่ปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ถนนทุกกลุ่ม

•	 การก�าหนดมาตรฐานความปลอดภัยของถนนไทยเพ่ือความ

ปลอดภัยในการสัญจรของทุกคน

•	 การยกระ ดับทุกข ้ อก� าหนดมาตรฐานยานพาหนะที่ 

ตามมาตรฐาน	UNECE	ทั้งยานพาหนะที่มีในปัจจุบันและที่จะ

เข้าสู่ถนนของไทย

•	 การปรับปรุงระบบการให้ใบอนุญาตขับข่ี	 และการผลักดัน

กฎหมายจราจรที่มีความเข้มงวด	 ตลอดจนเร่งรัดการเพ่ิม

ประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายด้วยเทคโนโลยี 

อย่างระบบตัดแต้มให้ส�าเร็จ

•	 การเร่งรัดให้เกิดระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินเบอร์เดียวและพัฒนา

ประสิทธิภาพการส่ือสาร	 ตลอดจนการผลักดันให้รถทุกคัน 

มีการท�าประกันภัยรถภาคบังคับ

ส�าหรับรายละเอยีดของการเรียงล�าดับความส�าคญัในแต่ละเสาหลัก

มีรายละเอียดดังนี้

เสาหลักที่	1

•	 การออกแบบโครงสร้างองค์กรการบริหารจดัการใหม่ทีค่วรต้อง

เน้นการก�าหนดความรับผิดชอบทีชั่ดเจน	และสนับสนุนให้เกิด

การท�างานร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรม	 เพ่ือผลักดันนโยบาย

ในระดับมหภาคได้	

•	 การก�าหนดเป้าหมายที่ท้าทายแต่อยู่ในวิสัยที่สามารถด�าเนิน

การได้	 และก�าหนดเป้าหมายตามบทบาทของหน่วยงานตาม	

value	chain	ในการขับเคล่ือนนโยบาย	เพ่ือสร้างเป้าหมายการ

ด�าเนินงานร่วมกัน

•	 การก�าหนดแนวทางการบริหารงบประมาณที่ชัดเจน	 และ 

เ พ่ิม เ ติมกลไกทางการเงิน เ พ่ือสนับสนุนความ ย่ัง ยืน 

ของการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน	

•	 การพัฒนาและขับเคล่ือนระบบฐานข้อมูลเชิงบูรณาการ 

ในระดับประเทศให้เกิดขึ้นจริง	

•	 การพัฒนาให้เกิดระบบติดตามและประเมินผลอย่างต่อเน่ือง 

ในทุกระดับการด�าเนินนโยบาย

เสาหลักที่	2

•	 การเร่งก�าหนดทิศทางของนโยบายในระดับสูง	 เพื่อขับเคลื่อน

ต่อในระดับล่าง

•	 การเร่งก�าหนดนโยบายการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานถนน

ปลอดภัยส�าหรับผู้ใช้ถนนทุกกลุ่ม

•	 การก�าหนดเป้าหมายที่มีความชัดเจน	 สามารถติดตามและ

ประเมินผลได้

•	 การเร่งขับเคล่ือนการด�าเนินนโยบายของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ด้วยงานวิจัย

เสาหลักที่	3	

•	 แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	 พ.ศ.	 2565	 –	 2570	 

จะต้องเร่งให้ความส�าคัญของการส่งเสริม	 การตรวจสอบ	 

การทดสอบ	การประเมิน	และการก�าหนดมาตรฐานยานพาหนะ

ที่มีในปัจจุบันและที่จะเข้าสู่ถนนของไทย	เพื่อสนับสนุนให้เกิด

ระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันและขณะเกิดเหตุ	 ด้วยการใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ

เสาหลักที่	4

•	 เร่งปรับปรุงกฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนนในหลายมิติ

ให้สามารถน�าไปบังคับใช้ได้จริง	

•	 เร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับ 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงาน	

•	 ปรับปรุงบทลงโทษให้มีความเด็ดขาดมากขึ้น	

•	 เร่งใช้มาตรการลงโทษทางสังคม	 (social	 sanction)	 ร่วมกับ

การตั้งศาลจราจร	เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

•	 บรรจคุวามรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนเข้าเป็นส่วนหน่ึงของ

หลักสูตรการเรียนการสอนต้ังแต่เด็กและเยาวชน	 และสร้าง

เกณฑ์ทดสอบทักษะในการขออนุญาตขับขี่ที่เหมาะสม	

•	 รณรงค์และประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างวัฒนธรรมทางถนนทีย่ั่งยืน	

เสาหลักที่	5

•	 พัฒนาพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงบูรณาการและระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหาร	 (Management	 Information	 

System:	MIS)	เชื่อมต่อข้อมูล	digital	จากทุกหน่วยงานอย่าง

ครบวงจรและ	real	time	วิเคราะห์เพื่อท�า	risk	management	

สังเคราะห์ภาพใหญ่	 ด้วย	 big	 data	 เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ

สนับสนุนการบริหารและบริการผู้บาดเจ็บอย่างครบวงจร	

•	 มีแผนก�าลังคนทีร่องรับการดูแลผู้บาดเจบ็อย่างเป็นระบบ	รวม

ถึงการส่งเสริมให้แพทย์เวชศาสตร์จราจรเข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

•	 ต้องเร่งรัดให้เกิดระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินเบอร์เดียว	 รวมถึงการ

พัฒนาระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



	 ทั้งนี้	กรอบแนวคิดดังกล่าวเป็นการพิจารณาข้อเสนอในระดับ

ประเทศที่มีความสอดคล้องกับบริบทของกรอบนโยบายในระดับ

สากล	 ควบคู่กับการสร้างความเช่ือมโยงไปสู่แนวทางก�าหนด

นโยบายในระดับพื้นที่	

	 กรอบข ้อ เสนอเ ชิงนโยบายต ่อการจัดท� าแผนแม ่บท 

ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565	–	2570	ประกอบด้วย	8	องค์

ประกอบส�าคัญ	 (specific	 technical	 themes)	 2	 รากฐานและ

โครงสร้างในการท�างาน	5	กลยทุธ์ในปฏิบัติการ	(strategic	action	

points)	 ตามกรอบ	 safe	 system	 approach	 การส่งเสริมการขับ

เคล่ือนการท�างานตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	 พ.ศ.	

2565	 –	 2570	 (implementation	 support)	 และ	 ข้อเสนอเชิง

นโยบายต่อเป้าหมายและตัวช้ีวัดที่ส�าคัญในการด�าเนินงาน	 

(key	 performance	 targets	 and	 indicators)	 ในแผนแม่บท 

ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565	–	2570	และช่วงทศวรรษที่	

2	ของปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนตาม	8	เสาหลัก
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01 ภาพรวมของข้อเสนอ	
	 (Overview)
 
 ข้อเสนอต่อการจดัท�าแผนแม่บทความปลอดภยัทาง
ถนน พ.ศ. 2565 – 2570 อยู่ภายใต้กรอบแนวคิดของ
การมุ่งสู่เป้าหมาย คือ

“การป้องกันและลดการตายและบาดเจ็บสาหัสของ
ประชาชนจากอุบัติเหตุทางถนน	 โดยเน้นกลุ ่มผู ้ใช้ 
รถจักรยานยนต์	 (Preventing	 and	 Reducing	 
Road	 Deaths	 and	 Serious	 Injuries	 Focusing	 
on	Motorcycle	 Users)	 ผ่านการออกแบบรากฐาน
โครงสร้างในการท�างาน	 และวางกลยุทธ์เพื่อพัฒนา
ระบบนิเวศน์ท่ีเอ้ือต่อความปลอดภัยตามแนวทางวิถี
แห่งระบบท่ีปลอดภัย	 (Safe	 system	 approach)	
พร้อมด้วยการสนับสนุนให้เกิดการน�าแผนไปใช้ใน 
ทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล”

ภาพที่	3		กรอบข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการจัดท�าแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565	–	2570
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01	Structural	Design

02	Management	Mechanism

03 Enforcement Strengthening

04	Awareness	&	Literacy

05	Community	Engagement

07
การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
จากผลการทบทวนการด�าเนินงาน 
ตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	 
พ.ศ.	2561	–	2564
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ตารางที่	7	 สรุปประเด็นการทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐาน

ประเด็น ค�าอธิบาย

ภาพรวม •	 ก�าหนดเน้ือหากฎหมายที่ชัดเจน	 เช่น	 ค�านิยาม	 การก�าหนดหลักฐานในการ 

ด�าเนินคดี	 อ�านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย	 และบทลงโทษ 

ที่มีระดับความรุนแรงและระยะเวลาในการได้รับโทษที่เหมาะสม	ฯลฯ

•	 ก�าหนดบทบาทของหน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย

การลดความเสี่ยงด้าน
พฤติกรรมขับขี่

•	 เร่งกระบวนการปรับปรุงกฎหมายจราจรที่มีความเข้มงวดมากข้ึนและเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายด้วยระบบตัดคะแนนความประพฤติ	 

รวมถึงการพิจารณาร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดีจราจร

•	 ปรับปรุงกฎระเบียบและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตขับข่ี 

ให ้สามารถคัดกรองผู ้ ขับข่ีที่ มีทักษะที่ ดี 	 และมีพฤติกรรมการขับข่ีที่ มี 

ความปลอดภัย

•	 ก�าหนดแนวทางเพ่ือสร้างกลไกการป้องปรามการกระท�าผิดผ่านกระบวนการ

ยุติธรรม	(deterrence	mechanism)

•	 ก�าหนดนโยบายและระบบการป้องกนัการกระท�าผิดซ�า้	โดยเฉพาะกรณีอบุติัเหตุ

ที่มีความรุนแรง

•	 ก�าหนดแนวทางการด�าเนินคดีทางกฎหมายและระบบยุติธรรม

การลดความเสี่ยงด้านยาน
พาหนะและโครงสร้างพื้นฐาน
ทางถนน

•	 จดัท�าแผนในการก�าหนดมาตรฐานยานพาหนะปลอดภัยของไทยตามข้อก�าหนด

ของ	 UNECE	 โดยให้ความส�าคัญกับรถจักรยานยนต์	 ซึ่งทุกหน่วยงานที่มีส่วน

เกี่ยวข้องต้องด�าเนินตาม

•	 ให้ความส�าคัญเร่งด่วนกับการติดต้ังระบบเบรก	 ABS	 ในรถจักรยานยนต์ 

ที่ประชาชนนิยมใช้

•	 ก�าหนดทศิทางการยกระดับการตรวจสภาพความปลอดภัยยานยนต์	โดยเฉพาะ

รถจักรยานยนต์

•	 ก�าหนดทิศทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของถนนไทยตาม	 Safe	

system	approach	เช่น	การสยบการจราจร	(Traffic	calming)	การตรวจสอบ

ความปลอดภัยทางถนน	(Road	safety	audit)

•	 ก�าหนดแนวทางการจ�ากัดความเร็วของถนนแต่ละประเภทตามสภาพอากาศ

02 แปดองค์ประกอบส�าคัญ 
	 ของกรอบข้อเสนอเชิงนโยบาย		
	 (8	specific	technical	themes)
 
 องค์ประกอบท่ีส�าคัญของกรอบข้อเสนอเชิงนโยบาย 
ได้แก่ 
 
01 ความท้าทายส�าคัญของความปลอดภัยทางถนนไทย 

 ที่มีผลต่อการก�าหนดเป้าหมายการแก้ไขปัญหา 

 อุบัติเหตุทางถนนในทศวรรษข้างหน้า 

 
02 การออกแบบรากฐานโครงสร้างในการท�างานที่ส�าคัญ 

 ในด้านกรอบกฎหมายและระบบฐานข้อมูล 

 
03 กลยุทธ์ 5 ประการในการปฏิบัติการเพื่อพัฒนา 

 ระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อความปลอดภัยตามแนวทาง  

 safe system approach 

 
04 แนวทางการสนับสนุนการน�าแผนแม่บท 

 ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565 – 2570  

 ไปใช้อย่างมีประสิทธิผล 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ความท้าทายส�าคัญต่อความปลอดภัยทาง
ถนนของประเทศไทย ท่ีควรให้ความส�าคัญ
ในการออกแบบนโยบาย

01	 พัฒนาความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถจกัรยานยนต์ในทกุมิติ	เพ่ือ

ลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ

02	 ออกแบบเมืองและเพ่ิมทางเลือกในการเดินทางทีป่ลอดภัยอย่าง

ยั่งยืนให้กับทุกคน

• ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยของกลุ่มเปราะบาง	 เช่น	

การออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านความปลอดภัย 

ที่รองรับการเดินทางของคนเดินเท้าทุกวัย	ฯลฯ

•	 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ปลอดภัยและลดมลพิษ	 ควบคู ่

กับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและส่งเสริมการ 

เดินทางในรูปแบบ	 active	 mobility	 เช่น	 ส่งเสริมสิทธิ 

คนเดินเท้า	 คนใช้จักรยาน	 และการเดินทางส่วนบุคคล 

รูปแบบอื่นๆ	 (personal	 mobility)	 รวมถึงส่งเสริมการ 

เข ้ าถึ ง ระบบบ ริการขนส ่ งสาธารณะที่ ปลอดภัย 

และมีคุณภาพ	ฯลฯ

03	 เพ่ิมประสิทธภิาพการด�าเนินงานด้านการดูแลหลังเกดิอบุติัเหตุ	

(post-crash	care)

•	 พัฒนามาตรฐานการบริการทางการแพทย์ก ่อนถึง 

โรงพยาบาลทั้ง	 10	 องค์ประกอบการพัฒนาระบบ 

แจ้งเหตุฉกุเฉนิเบอร์เดียว	(single	number	and	command	

system)	 ในการแจ้งเหตุและส่ังการเม่ือเกิดอุบัติเหตุ 

ทางถนน

สองรากฐานและโครงสร้างในการท�างาน

การทบทวน	ปรบัปรงุ	พฒันากฎหมาย	กฎระเบยีบ	และ
มาตรฐาน	(law	and	regulations)

01	 ทบทวนกฎหมาย	กฎระเบียบ	และมาตรฐาน	พร้อมทั้งเร่งรัด

กระบวนการผลักดันและก�าหนดแผนในการปรับปรุงให ้มี 

ความทันสมัย	 สามารถน�าไปสู ่การลดความเส่ียงในปัจจุบัน	 

ทัง้พฤติกรรมการขับข่ี	ยานพาหนะ	และโครงสร้างพ้ืนฐานทางถนน	

ดังสรุปในตารางที่	7
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	 •	 อาศัยกลไกการด�าเนินงานของประเทศเพ่ือการบรรลุ 

	 	 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(Sustainable	development	 

	 	 goals:	SDGs)	

	 •	 อาศัยกลไกคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	 (ก.พ.ร.)	 

	 	 ที่ท�าให ้	 ก.พ.ร.	 เพ่ิม	 KPI	 ของหน่วยงานราชการ 

	 	 ด้านความปลอดภัยทางถนน	 นอกเหนือจากที่ก�าหนด 

	 	 ในยุทธศาสตร์ชาติ

	 •	 พัฒนากลไกการประเมินผลหน่วยงานที่เช่ือมโยงไปยัง 

	 	 ผลประเมินหัวหน้าหน่วยราชการ

	 •	 ก�าหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก	 

	 	 (Lead	 agencies)	 ให้มีความชัดเจน	 ไม่เกิดความซ�้าซ้อน	 

	 	 ในการท�างานด้านมาตรฐานความปลอดภัยยานยนต  ์

	 	 และอุปกรณ์ความปลอดภัย	 มาตรฐานถนนปลอดภัย	 

	 	 และการดูแลหลังเกิดอุบัติเหตุ

03	 เพ่ิมความครอบคลุมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจ 

ขับเคลื่อนนโยบายในโครงสร้างองค์กรของแต่ละเสาหลัก

	 •	 เพ่ิมหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทส�าคัญต่อการก�าหนด 

	 	 นโยบายให้ครอบคลุม	 (เช่น	 หน่วยงานในกระทรวง 

	 	 อุตสาหกรรมที่ มีบทบาทต ่อการก�าหนดมาตรฐาน 

	 	 ยานพาหนะ	ฯลฯ)

	 •	 เพ่ิมภาควิชาการ	 หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค	 ผู้แทน 

	 	 กลุ่มเปราะบาง	 ในทุกเสาหลัก	 เพ่ือร่วมก�าหนดทิศทาง 

	 	 ด้านนโยบาย

	 •	 เพ่ิมบทบาทการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วน 

	 	 ท้องถิ่นให้อยู ่ในโครงสร้างองค์กรของแต่ละเสาหลัก	 

	 	 เพ่ือสร้างการรับรู้ทิศทางของแผนแม่บทฯ	 และร่วมมือ 

	 	 ขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่	

04	 พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากร	 (Capacity	 

building)	ทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่

	 •	 พัฒนากลไกสนับสนุนให้หน่วยงานในระดับพ้ืนที่และ 

	 	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทิศทางในการท�างาน 

	 	 เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยทางถนน

	 •	 พัฒนาแนวท า งก า ร จั ดท� า แผนก า รด� า เ นิ น ง าน	 

	 	 การก�าหนดเป ้าหมาย	 การติดตามและประเมินผล	 

	 	 ตลอดจนการรายงานผลในระดับพ้ืนที่

	 •	 ส ่งเสริมการเข ้าถึงกลไกสนับสนุนการสร้างความรู  ้

	 	 ความเข ้ า ใจในการใช ้ งบประมาณของส� า นักงาน 

	 	 การตรวจเงินแผ่นดิน

	 •	 ส่งเสริมการท�างานในระดับพ้ืนที่	 ด ้วยการขยายผล 

	 	 แ ล ะ ถ ่ า ย ท อ ด บ ท เ รี ย น ก า ร ท� า ง า น ข อ ง พ้ื น ที ่

	 	 ทีป่ระสบความส�าเร็จไปสู่พ้ืนทีอ่ืน่	(Peer-to-peer	support)

	 •	 ก�าหนดแนวทางพัฒนาก�าลังคนด้านความปลอดภัย 

	 	 ทางถนนของแต่ละเสาหลัก	(เช่น	แพทย์เวชศาสตร์จราจร	 

	 	 ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน)	 รวมถึงก�าลังคน 

	 	 ในด้านการวิจัยด้านพฤติกรรมผู้ขับขี่

05	 ก�าหนดแนวทางการขับเคลื่อนทางนโยบายตาม	Safe	system	

approach	 ต้ังแต่ระดับนโยบายไปยังพ้ืนที่	 โดยผลักดันให้เกิด

เจตจ�านงที่ม่ันคงและความมุ่งม่ันทางการเมือง	 (Unwavering	 

political	 will	 and	 commitment)	 ด้านความปลอดภัยทางถนน	 

ผ่านการสร้างความตระหนักและความมุ่งม่ันของผู้น�าต้ังแต่ระดับ

นโยบายไปยังพื้นที่

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ด ี
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการท�างาน	 
(Management	mechanism)

01	 พัฒนาการประสานงานในการท�างานร่วมกับหลายภาคส่วน	 

ทั้งภาคเอกชน	ประชาสังคม	และวิชาการ

	 •	 เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน	 ทั้งการร่วมลงทุนในการ 

	 	 พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือความปลอดภัยทางถนน	 และการ 

	 	 ร่วมก�าหนดมาตรฐานยานพาหนะ

	 •	 เพ่ิมบทบาทของภาคประชาสังคม	 ได้แก่	 เครือข่าย 

	 	 ควบคุมแอลกอฮอล์	 เครือข่ายเด็กและเยาวชน	 เครือข่าย 

	 	 ผู้ได้รับผลกระทบ	เครือข่ายผู้บริโภค

	 •	 เพ่ิมบทบาทภาควิชาการในกระบวนการติดตามและ 

	 	 ประเมินผลของการด�าเนินมาตรการต่างๆ	 รวมถึงผลัก 

	 	 ดันให้เกิดการหารือเชิงนโยบาย	(Policy	dialogue)	หรือ 

	 	 การขับเคลื่อนนโยบาย

02	 พัฒนากระบวนการก�าหนดและผลักดันนโยบายทีมี่องค์ความรู้

จากงานวิชาการเป็นฐาน	(Knowledge-based	policy)

	 •	 พัฒนาแผนท่ีการวิจัย	(Research	roadmap)	ของประเทศ 

	 	 ด้านความปลอดภัยทางถนน	 เพ่ือส่งเสริมการศึกษาเชิง 

	 	 ลึกที่น�าไปสู่การผลักดันนโยบาย

	 •	 พัฒนากลไกการจัดหาและจัดสรรทุนเพ่ือการท�าวิจัย	 

	 	 ที่เชื่อมโยงกับ	research	roadmap	ของประเทศ

	 •	 ขับเคล่ือนสถาบันวิชาการอิสระ	 ควบคู ่กับการพัฒนา 

	 	 เครือข่ายภาควิชาการระหว่างประเทศ

	 •	 สร้างระบบนิเวศน์เพ่ือรองรับการผลิตผลงานวิชาการ	 

	 	 (Research	 ecosystem)	 ที่มีความเป็นอิสระได้อย่าง 

	 	 ต่อเนื่อง

03	 บรูณาการกบัการท�างานเชิงนโยบายอืน่ๆ	ในระดับประเทศ	เช่น	

นโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ฯลฯ

02	 ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อลดอุปสรรค

ต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย 

ทางถนน	เช่น	การลงทนุและการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการบงัคบัใช้

กฎหมายของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ฯลฯ

03	 ก�าหนดกฎหมาย	กฎระเบียบ	เพ่ือเตรียมพร้อมในการป้องกัน

ความเส่ียงที่จะเกิดข้ึน	 จากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในอนาคต	

อันเนือ่งมาจากพฒันาการทางเทคโนโลย	ีเศรษฐกิจ	และสังคม	เช่น	

การเพ่ิมข้ึนของยานยนต์ไฟฟ้า	 และการมียานพาหนะที่ขับเคล่ือน

อัตโนมัติ	ฯลฯ

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการท�างาน 
ด้านอุบัติเหตุทางถนน	(Database)

01	 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการท�างานร่วมกันของแต่ละเสาหลัก	

(เช่น	 การท�างานด้านถนนปลอดภัย	 การบังคับใช้กฎหมาย	 

และการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ	ฯลฯ)

	 •	 พัฒนาระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงระดับพื้นที่

	 •	 พัฒนาระบบฐานข ้อ มูลการด� า เ นินมาตรการของ 

	 	 หน่วยงานหลักและในระดับพื้นที่	

	 •	 พัฒนาระบบฐานข ้อมูลความสูญเสียในระดับพ้ืนที ่

	 	 และในภาพรวม

	 •	 จัดให้สาธารณะ	(เช่น	ภาควิชาการ	และสื่อมวลชน	ฯลฯ)	 

	 	 สามารถเข้าถึงฐานข้อมูล	 เพ่ือประโยชน์ต่อการขับเคล่ือน 

	 	 งานด้านความปลอดภัยทางถนนร่วมกันได้

02	 พัฒนาการใช ้ประโยชน์ของข้อมูลจากแต่ละหน่วยงาน	 

เพ่ือจัดท�าฐานข้อมูลในการระบุปัญหา	 และก�าหนดแนวทางแก้ไข

ปัญหาในแต่ละพื้นที่ได้	เช่น	

	 •	 การจัดท�าข้อมูลพ้ืนฐาน	 (baseline	 data)	 ด้านถนน 

	 	 ในประเทศไทยของหน่วยงานที่รับผิดชอบ	

	 •	 ก�าหนดให้มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก	(lead	agencies)	 

	 	 ด้านการบริหารจัดการข้อมูลส�าหรับการท�างานแต่ละด้าน

03	 เพ่ิมศักยภาพของการจัดท�าระบบฐานข้อมูลด้วยเทคโนโลยี	 

ให้สามารถพัฒนาไปสู่การใช้งานข้อมูลได้ทันที	 เพ่ือแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน ้าในพ้ืนที่ 	 เช ่น	 การร ่วมมือกับกระทรวงดิจิทัล 

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาฐานข้อมูลแบบ	big	data	ฯลฯ

04	 ส่งเสริมทักษะของผู้จัดการและผู้ ใช้งานระบบฐานข้อมูล	 

โดยเฉพาะในระดับพื้นที่

05	 ก�าหนดให้มีการรายงานผลจ�านวนผู้บาดเจบ็สาหัสและเสียชีวิต

ประจ�าสัปดาห์ต่อคณะรัฐมนตรี	 และส่ือสารต่อสาธารณะให้เกิด

ความตระหนักเพื่อร่วมกันป้องกันความเสี่ยง

ห้ากลยุทธ์ในปฏิบัติการ  
(Strategic action points)  
ตามกรอบ Safe system

การออกแบบโครงสร้างองค์กรเพื่อท�างาน 
ด้านความปลอดภัยทางถนนร่วมกัน	 
(Structural	design)

01	 ก�าหนดหน่วยงานอิสระในการยกระดับมาตรฐานยานพาหนะ

และถนนปลอดภัยของประเทศไทย

	 •	 ก�าหนดหน่วยงานอิสระที่ท�าหน้าที่ผลักดันให้ยานพาหนะ 

	 	 ใหม่ในประเทศผ่านการประเมินมาตรฐานยานพาหนะ 

	 	 ใหม่ที่เหมาะสม	เช่น	ASEAN	NCAP	ฯลฯ

	 •	 ก�าหนดหน่วยงานอิสระที่ท�าหน้าที่สืบสวนความบกพร่อง 

	 	 ของยานพาหนะ	(Office	of	vehicle	defects	investigation)

	 •	 ก�าหนดหน่วยงานอิสระที่ท�าหน้าที่ประเมินมาตรฐานถนน 

	 	 ปลอดภัยของประเทศ	(Thai	RAP)

	 •	 ก�าหนดหน่วยงานอสิระทีท่�าหน้าทีป่ระเมินความปลอดภัย 

	 	 ของโครงการถนนภายใต้กรอบของระบบที่ปลอดภัย	 

	 	 (Safe	system	assessment	framework)

02	 แก้ไขช่องว่างในการก�าหนดบทบาทและความรับผิดชอบของ

หน่วยงานในแต่ละเสาหลัก	 เพ่ือขับเคล่ือนนโยบายและมาตรการ

จากระดับประเทศสู่ระดับพื้นที่

	 •	 สร้างความเช่ือมโยงระหว่างแผนแม่บทฯ	แผนยุทธศาสตร์ 

	 	 ระดับประเทศ	 และแผนการท�างานด้านความปลอดภัย 

	 	 ทางถนนของหน่วยงาน

	 •	 พัฒนาแผนแม่บทฯ	ฉบับที่	5	ที่บูรณาการกับยุทธศาสตร ์

	 	 ชาติและแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

	 •	 พัฒนากลไกที่ท�าให้แผนการท�างานของแต่ละหน่วยงาน 

	 	 อ้างอิงจากแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	 พ.ศ.	 

	 	 2565	 –	 2570	 (เช่น	 หน่วยงานในกระทรวงคมนาคม	 

	 	 หน่วยงานในกระทรวงมหาดไทย	 ส�านักงานต�ารวจ 

	 	 แห่งชาติ	หน่วยงานด้าน	post-crash	care	ฯลฯ)

	 •	 พัฒนาการก�ากับดูแล	 รายงาน	 ติดตาม	 และประเมินผล 

	 	 การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	ผ่านกรอบระบบราชการ	
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•	 ก�าหนดกลยุทธ์ที่เฉพาะเจาะจงต่อกลุ่มเยาวชน	 ซึ่งเป็น 

กลุ่มเสี่ยงสูงและสร้างความสูญเสียสูง

•	 มุ ่งปรับทัศนคติของสังคมเ ร่ือง	 “ด่ืมไม ่ ขับ”	 และ	

“วัฒนธรรมถนนปลอดภัย”

•	 ก�าหนดกลยุทธ์การรณรงค์สร้างความตระหนักเฉพาะกลุ่ม

เป้าหมาย	เช่น	ผู้ผลิตรถ	และผู้ประกอบการขนส่ง	ฯลฯ

03	 สร้างแหล่งข้อมูลที่น่าเชือ่ถือและเข้าถึงง่ายในการสร้างความรู้

ความเข้าใจให้กับประชาชน	 ตลอดจนส่งเสริมการด�าเนินงาน 

ตามมาตรการในแต่ละเสาหลักอย่างมีประสิทธิภาพ	เช่น

•	 พฤติกรรมการขับข่ียานพาหนะแต่ละประเภทให้ปลอดภัย	

•	 การเลือกใช้ยานพาหนะทีป่ลอดภัยเหมาะกบัแต่ละรูปแบบ

ถนน

•	 ความรู้ด้านการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ	

04	 สร้างความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยทางถนนแก่เด็กและ

เยาวชนผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนในระบบการศึกษา

05	 ท�างานร่วมกับองค์กรส่ือและกลไกสนับสนุนการท�างาน	 

เช่น	 การจัดต้ังกองทุนสนับสนุนการท�างานของส่ือในด้านน้ี	 

เพื่อคุณภาพและความต่อเนื่องของการสื่อสาร	ฯลฯ

06	 ก�าหนดแนวทางส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพ 

ด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับเครือข่ายในการท�างาน	 เช่น	

องค์กรพัฒนาเอกชน	ภาคเอกชน	และสื่อมวลชน	ฯลฯ

การมีส่วนร่วมของสาธารณะ	พลเมือง	 
และชุมชน	(Community	engagement)	 
ในการสร้างสังคมที่มีความปลอดภัยทางถนน

01	 ส่งเสริมให้จังหวัดและท้องถิ่นพัฒนานโยบายถนนปลอดภัย

ระดับพ้ืนที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่	 เช่น	 

เมืองปลอดภัย	(Safe	city)	การออกแบบเมืองตาม	Safe	system	

approach	ฯลฯ	

02	 ให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชนและเปิดโอกาสให้ชุมชน 

มีส่วนร่วม	 โดยมีโรงเรียนเป็นฐานในการด�าเนินโครงการในกลุ่ม

เด็กและเยาวชน

03	 สนับสนุนบทบาทของภาคเอกชนในการร่วมลงทุนเพ่ือพัฒนา

ความปลอดภัยทางถนน	เช่น	การพัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุนความ

ปลอดภัย	 มาตรฐานยานพาหนะ	 มาตรฐานการอบรมพนักงาน 

ขับรถ	ฯลฯ

การส่งเสริมการขับเคลื่อนการท�างาน 
ตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน 
พ.ศ. 2565 – 2570  
(Implementation support)

01	 พัฒนาการก�าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดที่ เป ็นรูปธรรม	 

มีความท้าทายแต่อยู่ในวิสัยทีส่ามารถท�าได้	ทัง้จ�านวนความสูญเสีย	

ความเสี่ยง	และการด�าเนินมาตรการ

•	 ก�าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดในระดับนโยบายของแต่ละ

เสาหลัก	ทีแ่ต่ละหน่วยงานหลักต้องน�าไปเป็นเป้าหมายและ

ตัวชี้วัดในการท�างาน

•	 ก�าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดในระดับพ้ืนที่ของแต่ละ 

เสาหลัก	 ทั้ งที่ ได ้ รับการถ ่ ายทอดจากส ่วนกลาง	 

และที่ก�าหนดให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

•	 ก�าหนดเป้าหมายที่จัดล�าดับความส�าคัญของมาตรการ	 

และมีความเรียบง่ายในการถ่ายทอดสู่ระดับปฏิบัติการ

02	 พัฒนาระบบติดตามและประเ มินผลให ้ เป ็น รูปธรรม 

และมีความโปร่งใส

•	 ก�าหนดให้มีการรายงานผลการประเมินตามตัวช้ีวัด 

ของหน่วยงานแต่ละเสาหลัก	และการท�างานในระดับพ้ืนที่

•	 พัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือรายงานผลการด�าเนินมาตรการ 

ของหน่วยงานหลัก	และในระดับพื้นที่

•	 ก�าหนดหน่วยงานภาควิชาการให้ท�าหน้าที่ ติดตาม 

และประเมินผลจากภายนอก	 (External	 evaluation)	 

เพื่อขยายผลและน�าไปสู่การขับเคลื่อนนโยบาย

03	 จัดท�าแผนการท�างาน	 (Action	 plan)	 ที่ระบุก�าหนดการของ

กิจกรรมการด�าเนินงานด้านต่างๆ	 โดยแสดงผลการติดตาม 

การท�างาน

04	 ทบทวนและประเมินความคืบหน้าในช่วงครึ่งทาง	 (Mid-term	

review)	ของการด�าเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	

พ.ศ.	2565	–	2570

04	ก�าหนดแนวทางจัดหาและจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร 

ในการด�าเนินมาตรการ

	 •	 ก�าหนดแหล ่งงบประมาณในการด�าเนินมาตรการ 

	 	 ที่ชัดเจน

	 •	 จัดสรรงบประมาณหลักประจ�าปีของหน่วยงานราชการ	 

	 	 และก�าหนดแนวทางในการสนับสนุนให้เกิดการจัดสรร 

	 	 งบประมาณแบบบรูณาการ	เพ่ือท�างานด้านความปลอดภัย 

	 	 ทางถนน	 เช่น	 การก�าหนด	 KPI	 ของส�านักงบประมาณ	 

	 	 ในการจัดสรรงบประมาณส�าหรับโครงการที่เกี่ยวข้อง	 

	 	 ฯลฯ

	 •	 ก�าหนดแนวทางการระดมงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม 

	 	 จากแหล่งทุนต่างๆ	(เช่น	เงินค่าปรับ	ภาษีน�้ามันเชื้อเพลิง	 

	 	 ค่าธรรมเนียมการต่อทะเบียนรถ	 การร่วมลงทุนจากภาค 

	 	 เอกชน	 การให้ทุนอุปถัมภ์จากองค์กรเพ่ือการพัฒนา	 

	 	 ฯลฯ)	รวมถึงการจัดตั้งกองทุน

	 •	 ก�าหนดการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับการ 

	 	 ก�าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดของหน่วยงาน	 ทั้งในระดับ 

	 	 ส่วนกลางและพ้ืนที่

	 •	 พัฒนาระบบประเมินการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ 

	 	 เพ่ือการด�าเนินงานในระดับประเทศและระดับพ้ืนที่	 เช่น	 

	 	 การวิเคราะห์ความคุ ้มค่าในการด�าเนินมาตรการด้วย	 

	 	 Cost-benefit	 analysis	 หรือ	 Cost-effectiveness	 

	 	 analysis	ฯลฯ

05	 สร้างกลไกการก�ากับติดตามตามการท�างานทั้งในระดับ

ประเทศและพ้ืนที่	 ด้วยตัวช้ีวัดที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ	

เพื่อให้เกิดวงจรการป้อนกลับ	 (Feedback	 Loops)	สามารถท�าให้

หน่วยงานเกิดความรับผิดชอบที่จะแก้ไขปัญหาให้ดีข้ึนอยู่ตลอด

เวลา

การพัฒนาศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
และข้อบังคับดังกล่าว	(Enforcement	
strengthening)

01	 พัฒนาศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิผล	 

มุ่งเป้าหมายให้เกิดกลไกการป้องปรามการกระท�าผิดและส่งเสริม

พฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัย

	 •	 เร ่ ง รัดกระบวนการบั งคับใช ้กฎหมายด ้วยระบบ 

	 	 ตัดคะแนนความประพฤตขิองผู้กระท�าผิดกฎหมายจราจร	 

	 	 ที่เชื่อมโยงกับระบบใบอนุญาตขับขี่ให้ส�าเร็จเป็นรูปธรรม

	 •	 สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย	 ผ่านกฎระเบียบและ 

	 	 มาตรการองค์กร	 ได้แก่	 หน่วยงานราชการ	 สถานศึกษา	 

	 	 และสถานบริการสาธารณสุขต่างๆ	เช่น	การออกนโยบาย 

	 	 ให้บุคลากรและผู้ที่มารับบริการสถาบัน/หน่วยงานต้อง 

	 	 ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด	ฯลฯ

02	 ส่งเสริมให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีในการบังคับใช้กฎหมาย

อย่างมีประสิทธิภาพ

	 •	 ก�าหนดแนวทางส่งเสริมการลงทุนด้านเทคโนโลยีในการ 

	 	 ท�างานของหน่วยงานภาครัฐที่ท�าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย	 

	 	 เช ่น	 การก�าหนดแนวทางที่ ชัดเจนด้านการจัดสรร 

	 	 งบประมาณให้เพียงพอ	ฯลฯ

	 •	 ก� าหนด ให ้ มี ก า รศึ กษา เ พ่ื อหาแนวทางผ ลัก ดัน 

	 	 การ มีส ่ วนร ่ วมของประชาชนด ้ านการบั งคับ ใช  ้

	 	 กฎหมายผ่านการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ�าวัน	 เช่น	 

	 	 กล้องติดรถยนต์	ฯลฯ

03 ก�าหนดตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ	 เช่น	 การรายงานผลด้านการ

บังคับใช้กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ

04	 สร้างความร่วมมือกับทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกับกระบวนการ

พิจารณาตัดสินและลงโทษผู้กระท�าผิดกฎหมายจราจรให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน	เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการบังคับใช้กฎหมาย

05	สนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอและได้สัดส่วนกับภาระงานที่

ต้องปฏิบัติการแบบตลอด	24	ชั่วโมง

การสร้างความรู้ความตระหนักของสังคม 
อย่างมุ่งเป้า	(Awareness	and	literacy)

01	 พัฒนาระบบการอบรมและทดสอบของกระบวนการออก 

ใบอนุญาตขับข่ี	 รวมถึงกระบวนการต่อใบอนุญาตขับข่ี	 โดยเน้น

ความส�าคัญกับการสร้างผู ้ขับข่ีจักรยานยนต์ที่ มีพฤติกรรม

ปลอดภัย

02	 ก�าหนดกลยุทธ์การส่ือสารและรณรงค์สาธารณะ	 เพ่ือสร้าง

ความตระหนักระดับประเทศ	ผ่านรูปแบบและช่องทางต่างๆ	

•	 รายงานสถิติการตายและบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุ 

ทางถนนทุกวันผ่านส่ือทุกช่องทาง	 เพ่ือให้ประชาชนรับรู้

ถึงความรุนแรงและร่วมกันป้องกัน

•	 ก�าหนดกลยุทธ์ที่มีความเฉพาะเจาะจงในการสร้างผู้ขับข่ี

จักรยานยนต์ที่มีพฤติกรรมปลอดภัย	 รวมถึงรณรงค ์

ให้รถจักรยานยนต์ท�าประกันภัยภาคบังคับเพิ่มขึ้น



74 75

•	 ก�าหนดตัวช้ีวัดที่ เน ้นติดตามการเปล่ียนแปลงของ

อุบัติเหตุและความเส่ียงจากการด�าเนินมาตรการ 

ด้านรถจกัรยานยนต์	การจดัการความเร็ว	ผู้ใช้รถใช้ถนน

ที่เป็นเยาวชน	 และอุบัติเหตุจากการด่ืมแล้วขับที่แผน 

ให้ความส�าคัญบนโครงสร้างถนนที่อยู่ในการดูแลของ

แต่ละหน่วยงาน	ควบคูก่บัตัวช้ีวัดทีเ่น้นการติดตามความ

คบืหน้าของการท�างานด้านถนนปลอดภัย	โดยก�าหนดให้

มีการรายงานผลความก้าวหน้าของการด�าเนินงานตาม

แผนตามกรอบเวลา

เสาหลักที่

03 ยานพาหนะที่ปลอดภัย

•	 ยกระดับทุกข้อก�าหนดมาตรฐานยานพาหนะที่ตาม

มาตรฐาน	 UNECE	 ทั้งยานพาหนะที่ มีในป ัจจุบัน 

และที่จะเข ้าสู ่ถนนของไทย	 โดยเฉพาะที่ เกี่ยวกับ 

รถจักรยานยนต์อันได้แก่	 UNECE	 R78	 (ระบบเบรก 

รถจกัรยานยนต์)	และ	UNECE	R22	(หมวกกนัน็อคและ

กระบังหน้า)

•	 ประยุกต์ใช้มาตรฐานความปลอดภัยยานยนต์ระดับ

ภูมิภาค	 เช่น	 ASEAN	 NCAP	 เป็นต้น	 มาใช้	 ผ่านการ

ก�าหนดมาตรฐานข้ันต�่าที่เหมาะสมส�าหรับประเทศไทย	

ควบคู่กับการส่งเสริมการให้ความรู้กับผู้บริโภคเกี่ยวกับ

ข้อมูลด้านความปลอดภัยของรถยนต์	 ด้วยการส่ือสาร

ผ่านระบบการให้ดาวของ	NCAP	เพ่ือให้เกดิการให้คณุค่า

เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านยานยนต์ของผู้บริโภค	 

อันจะผลักดันให้ผู ้ผลิตรถยนต์ ให ้ความส�าคัญกับ

มาตรฐานความปลอดภัยของยานยนต ์มาก ข้ึน	 

และส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงรถที่มีมาตรฐาน 

ความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้มากขึ้น

•	 ส่งเสริมการใช้ยานพาหนะอย่างปลอดภัยให้สอดคล้อง

กบัมาตรฐานของยานพาหนะ	เช่น	การแก้ปัญหาการซ้อน

รถจักรยานยนต์โดยผู้ขับข่ีมากกว่า	 2	 คน	 การปรับ

เปล่ียนพฤติกรรมการใช้รถกระบะบรรทุกผู้โดยสาร

บริเวณท้ายรถ	การจ�ากดัการใช้งานรถสองแถวดัดแปลง

ในถนนหลัก	เป็นต้น

•	 ใช้กลไกผู้จัดการความปลอดภัยของสถานประกอบการ

ในการเพ่ิมมาตรการควบคุมดูแลรถสาธารณะ	 และรถ 

ในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าของภาคเอกชน	

•	 ก� า หนดทิ ศท า งก า รยกร ะ ดับก า รตรวจสภาพ 

ความปลอดภัยยานยนต์	โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์

•	 ก�าหนดตัวช้ีวัดทีเ่น้นติดตามจ�านวนอบุติัเหตุแยกประเภท

รถและพฤติกรรมการขับขี่	รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ

อุบัติเหตุและความเส่ียงของรถเชิงพาณิชย์ที่อยู่ภายใต้

การก� ากับ ดูแล	 ควบคู ่ กับ ตัว ช้ี วัดที่ เน ้น ติดตาม 

•	 พัฒนาแผนที่การศึกษาวิจัย	 (research	 roadmap)	 

ด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศ	 เพ่ือส่งเสริม

การศกึษาเชิงลึกทีน่�าไปสู่การผลักดันนโยบาย	ควบคูก่บั

การขับเคลื่อนสถาบันวิชาการอิสระ

•	 ส่งเสริมให้เกดิการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน

อย่างต่อเน่ืองในทกุระดับการด�าเนินนโยบาย	ตามหลักการ	

Plan	Do	Check	Act	(PDCA)	และ	feedback	loop

•	 ส ่ ง เส ริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด ้ าน 

ความปลอดภัยทางถนน	 ทั้งในระดับส่วนกลางและ 

ท้องถิ่น	โดยเฉพาะด้านการติดตามและประเมินผล	และ

องค์ความรู้เฉพาะทางในการท�างาน

•	 ก�าหนดตัวช้ีวัดทีเ่น้นติดตามการเปล่ียนแปลงความเส่ียง

จากการด�าเนินมาตรการด้านรถจกัรยานยนต์	การจดัการ

ความเร็ว	 ผู้ใช้รถใช้ถนนที่เป็นเยาวชน	 อุบัติเหตุจาก 

การเมาแล้วขับ	 ที่แผนให้ความส�าคัญ	 ควบคู่กับตัวช้ีวัด 

ทีเ่น้นติดตามความคบืหน้าของการท�างานด้านโครงสร้าง

และการบริหารจัดการ	 โดยก�าหนดให้มีการรายงาน 

ผลความก ้ าวหน ้ าของการด� า เ นินงานตามแผน 

ตามกรอบเวลา

เสาหลักที่

02 ถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย

•	 เน้นก�าหนดมาตรฐานความปลอดภัยของถนนไทยเพ่ือ

ความปลอดภัยในการสัญจรส�าหรับผู้ใช้ถนนทกุประเภท	

โดยเฉพาะทางส�าหรับคนเดินเท้าและกลุ่มเปราะบาง

•	 เน้นย�้าให้ด�าเนินการตามกรอบแนวทางการด�าเนินงาน

ระดับโลกด้านความปลอดภัยทางถนน	 โดยเฉพาะการ

ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน	(Road	safety	audit)

•	 น�ากรอบการประเมินโครงการถนนตามระบบทีป่ลอดภัย

มาใช้	(Safe	system	assessment	framework)

•	 ก�าหนดแนวทางการจ�ากัดความเร็วของถนนแต่ละ

ประเภทตามสภาพอากาศ	 และให้ความส�าคัญกับการ

สยบการจราจร	 (Traffic	 calming)	 หรือการออกแบบ

มาตรการหรือโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยชะลอความเร็ว	

•	 พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ทางเทคนิคด้านถนน

ปลอดภัยของหน่วยงานและบุคลากร	 ผ่านองค์กรเครือ

ข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย	 เช่น	

ThaiRAP	 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ์	เป็นต้น

03 ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อเป้าหมาย 
	 และตัวชี้วัดที่ส�าคัญในระดับ 
	 การด�าเนินงาน	
	 (Key	performance	targets	and	 
	 indicators)	 

ในแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565 – 
2570 และช่วงทศวรรษท่ี 2 ของปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนน

 

เป้าหมายภาพรวมของแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน  
พ.ศ. 2565 – 2570

•	 เน้นการด�าเนินงานในเร่ืองทีส่�าคญัต่อการลดจ�านวนผู้เสียชีวิต

และบาดเจ็บสาหัส	 ส่งเสริมการกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่น	 

มีความชัดเจนว่าใครเป็นผู ้รับผิดชอบ	 และควรเผยแพร  ่

ในวงกว้างสู่สาธารณะ

•	 ตัวชีว้ดัมคีวามเรยีบง่าย	มจี�านวนไม่มาก	และสามารถติดตาม

และประเมินผลได้จริง	 โดยในทุกเสาหลักจ�าเป็นต้องพิจารณา

ประเด็นปัจจัยเส่ียงของแต่ละเสาที่ส�าคัญ	 เพ่ือน�าไปสู  ่

การก�าหนดตัวชี้วัดที่มีคุณภาพ

•	 ให้ความส�าคัญกับการลดจ�านวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส	

จากอุบัติเหตุทางถนนโดยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 

ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้รถจักรยานยนต์	 ตลอดจนพัฒนาทางเลือก

ในการเดินทางทีป่ลอดภัยและลดมลพิษให้แก่ทกุกลุ่มผู้ใช้ถนน

•	 จัดล�า ดับความส�าคัญของมาตรการจากประเด็นด ้าน 

ความปลอดภัยทางถนนที่ เ ช่ือมโยงกับหลายเสาหลัก	

(Cross-cutting	 theme)	 ได้แก ่	 อุบัติเหตุจากการใช  ้

รถจักรยานยนต์	 การจัดการความเร็ว	 ผู้ใช้รถใช้ถนนที่เป็น

เยาวชน	 อุบัติเหตุจากการด่ืมแล้วขับ	 การติดตามและ 

ประ เ มินผล	 และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด ้ าน 

ความปลอดภัยทางถนน

•	 จัดท�าแผนแม่บทฯ	 ให้สอดคล้องกับแผนทศวรรษโลกด้าน 

ความปลอดภัยทางถนน	ค.ศ.	2021	–	2030	และ	voluntary	 

global	performance	targets	and	indicators	for	road	safety	

risk	factors	and	service	delivery	mechanisms

เสาหลักที่

01 การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน

•	 เน ้นการบริหารจัดการที่ สามารถลดผู ้ เ สีย ชี วิต 

จากอุบัติเหตุทางถนนร่วมกันได้จริง	(Results-focused	

management)	 โดยก�าหนดตัวช้ีวัดที่ชัดเจนเช่ือมโยง 

ทุกเสาหลักในการท�างาน	 (Cross-pillars	 KPI)	 

มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบการด�าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ทีชั่ดเจน	มีการรายงานความก้าวหน้าของการด�าเนินงาน

ตามตัวช้ีวัดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างสม�่าเสมอ	

และมีผู้บริหารติดตามตรวจสอบการผลด�าเนินงานและ

กลยุทธ์

•	 ด้านโครงสร้างองค์กร	 เน้นระบบส่ังการเดียว	 (Single	

command	 system)	 ส ่งเสริมการท�างานร ่วมกัน	 

(Collaboration)	 ระหว่างหน่วยงาน	 โดยมีผู้ติดตาม 

การด�าเนินงาน	(Steering	bodies)	

•	 จัดท�าแผนบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณ 

เพ่ือรองรับการด�าเนินงานต่างๆ	 ตามแผน	 โดยเฉพาะ

มาตรการด้าน	Cross-cutting	theme	ทีแ่ผนให้ความส�าคญั

เป้าหมายที่ควรให้ความส�าคัญของแต่ละ
เสาหลัก ส�าหรับแผนแม่บทความ
ปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565 – 2570

•	 ค�านึงถึงประเด็นการเปล่ียนแปลงด้านคมนาคมและขนส่ง 

ในอนาคต	 เช่น	 การเข้ามาของยานพาหนะไร้คนขับ	 การเพ่ิม

ข้ึนของการใช้ยานพาหนะไฟฟ้า	 การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

การเดิน/ขนส่งอย ่างมหาศาล	 อันเกิดจากเทคโนโลยี 

ที่ส่งผลกระทบรุนแรง	 (disruptive	 technology)	 เช่น	การใช้

รถจักรยานยนต์ในธุรกิจรับส่งอาหารและสินค้า	 การใช  ้

รถส่วนตัวในการให้บริการรับจ้าง	เป็นต้น

•	 ประเมินความคืบหน้าในช่วงคร่ึงทางของการด�าเนินการ 

ตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565	–	2570

•	 ให้ความส�าคัญกับการน�าแผนไปใช้โดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ด�าเนินการด้านความปลอดภัยทางถนน	 ที่มีการให้ค�าม่ัน 

ต่อสาธารณะในระดับกระทรวงต่อการน�าแผนไปใช้	และแต่ละ

หน่วยงานควรมียุทธศาสตร์การด�าเนินงานที่สอดรับกับ

แนวทางของแผน

•	 สร้างเจตจ�านงทางการเมืองด้านความปลอดภัยทางถนน 

ที่ม่ันคง	 (Unwavering	 political	 will)	 เช่นเดียวกับการเพ่ิม

ความตระหนักรู้ต่อหลักการความปลอดภัยและการด�าเนินงาน

ตามแนวคิด	 วิถีแห่งระบบที่ปลอดภัย	 (The	 safe	 system	 

approach)	ในทุกเสาหลักและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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•	 รณรงค ์ด ้ านความปลอดภัยทางถนนเ พ่ือสร ้ าง 

ความตระหนักรู้อย่างมีกลยุทธ์และเฉพาะเจาะจงในแต่ละ

กลุ่มเป้าหมาย

•	 พัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย 

ทางถนนระดับท้องถิ่นในวงกว้าง

•	 สนับสนุนให ้ เกิดกลไกการแบ ่งป ันประสบการณ์ 

การท�างานและองค์ความรู้ในระดับท้องถิ่น	 (Peer-to-

peer	exchange)	อย่างเป็นทางการเพื่อพัฒนาศักยภาพ

การด�าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของท้องถิ่น

เสาหลักที่

07 การจัดการข้อมูล การติดตาม 
 และการประเมินผล และการศึกษาวิจัย

•	 ก�าหนดเป้าหมายแบบ	Result	focus	ของแต่ละหน่วยงาน

ในแต่ละมาตรการให้มีมีทิศทางเดียวกัน	 และเลือก 

ตัวช้ีวัดที่ส�าคัญเพ่ือให้การท�างานในระดับท้องถิ่น 

มีแนวทางหลักในการด�าเนินงาน

•	 ติ ด ต าม แล ะป ร ะ เ มิ น ผลก า รด� า เ นิ น ง า นด ้ า น 

ความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเน่ือง	 โดยประเมิน 

ตวัชีว้ดัระหว่างช่วงครึง่ทางของการด�าเนนิงานตามแผน	

ซึ่งควรระบุค่าเป้าหมายระหว่างแผน	 (Interim	 target)	 

ที่มีการสนับสนุนข้อมูลและกระบวนการติดตามและ

ประเมินผลส�าหรับช่วงระหว่างแผน	 และอาจมีการจัด

ประ ชุมประจ� าป ี เ พ่ือ ติดตามผลการด� า เ นินงาน 

ด้านความปลอดภัยทางถนนในแต่ละเรื่อง

•	 ก�าหนดหน่วยงานในการติดตามและประเมินผลตัวช้ีวัด

ด้านความปลอดภัยทางถนนในแต่ละเสาหลัก	 และ 

หน่วยงานหลักที่มีอ�านาจเบ็ดเสร็จในการเข้าถึงข้อมูล	

โดยมีผู้เช่ียวชาญหรือมีอ�านาจในการรวบรวมผู้เช่ียวชาญ

ให้เข้ามาช่วยด�าเนินการประเมินและติดตามผลได้

•	 รายงานผลของตัวช้ีวัดให้คณะรัฐมนตรีทราบเพ่ือการ

ตัดสินใจทางนโยบาย	และให้ประชาชนในวงกว้างรับรู้ถงึ

ความรุนแรงและร่วมกันป้องกัน

•	 พัฒนาระบบฐานข้อมูลอบุติัเหตุทางถนนมีประสิทธภิาพ

ต่อการท�างานแต่ละเสาหลัก	 และส่งเสริมการพัฒนา 

ฐานข้อมูลแบบเปิดเพ่ือให้การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุ 

ทางถนนมีความทันสมัยและสามารถด�าเนินการได้ใน

ระดับท้องถิ่น

•	 จดัท�าฐานข้อมูลด้านความเส่ียงต่ออบุติัเหตุทางท้องถนน

ในระดับท้องถิน่	โดยสนับสนุนให้พ้ืนทีตั่วอย่างได้แบ่งปัน

ประสบการณ์การท�างานและองค์ความรู้ให้พ้ืนที่อื่นๆ	 

รับทราบอย่างสม�่าเสมอ	 ทั้งน้ีฐานข้อมูลควรสามารถ 

เข้าถึงได้โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด	 เพ่ือให้สามารถ 

น�าข้อมูลไปวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางป้องกันการเกิด

อุบัติเหตุในพ้ืนที่ของตนเองได้	 อีกทั้งควรมีการก�าหนด

กระบวนการในการน�าข้อมูลไปใช้ให้เกดิประโยชน์สูงสุด

เพื่อระบุถึงจุดเสี่ยงและแนวทางแก้ไขจุดเสี่ยง

•	 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรนักวิจัยและ 

นักจัดการข้อมูลด้านการติดตามและประเมินผล	เพื่อให้

ได้มาซึง่ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องอย่างมีคณุภาพ	อกีทัง้ยังจ�าเป็น

ต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 

ในการน�าส่งและแบ่งปันข้อมูล

เสาหลักที่

08 การสัญจรที่ปลอดภัยและการเดินทาง 
 โดยการเดินหรือจักรยาน

•	 ก�าหนดหน่วยงานภายใต้กระทรวงคมนาคมที่มีบทบาท

หน้าที่ในการด�าเนินงานด้านการขนส่งที่ ย่ังยืนและ 

การเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์

•	 ออกแบบยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกบัแนวทางการออกแบบ 

เมืองและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเดินทางที่ย่ังยืน	 

ส่งเสริมการเดินทางทีป่ลอดภัยในทกุรูปแบบการเดินทาง	

โดยเน้นส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยาน	และใช้หลัก

อารยสถาปัตย์ในการออกแบบเพ่ือคนทัง้มวลเพ่ือรองรับ

สังคมผู้สูงอายุในอนาคต	 และให้ความส�าคัญกับกลุ่ม

เปราะบางตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง

•	 ก�าหนดเป้าหมายเพ่ือมุ ่งสู ่การมีระบบการเดินทาง 

ที่หลากหลาย	 (multimodal	 transport	 system)	 ได้แก่	

การมีระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ	 การมี 

สภาพแวดล้อมและส่ิงอ�านวยความสะดวกส�าหรับ 

การเดินและการใช ้จักรยาน	 เ พ่ือสร ้างทางเลือก 

การเดินทางที่หลากหลายอื่นๆ	 และท�าให้คนเปล่ียน 

รูปแบบการเดินทางจากรถยนต ์ส ่วนบุคคลและ 

รถจักรยานยนต์มาใช้การเดินทางแบบอื่นๆ	 ซึ่งจะท�าให้

เกิดความปลอดภัยบนท้องถนนได้ในท้ายที่สุด

•	 ก�าหนดเป้าหมายด้านสัดส่วนงบประมาณข้ันต�่าที่ต้อง

จัดสรรให้กับโครงสร้างพ้ืนฐานส�าหรับการเดินทางที่ไม่

ใช้เครื่องยนต์	(non-motorized	transport)	และก�าหนด

ตัวช้ีวัดที่เน้นติดตามและประเมินผลการเปล่ียนรูปแบบ

การเดินทางจากรถจักรยานยนต์ไปสู่การเดินทางด้วย

ระบบขนส่งสาธารณะ	เพราะเป็นการลดจ�านวนผู้เสียชีวิต

และบาดเจ็บสาหัสจากอุบั ติ เหตุรถจักรยานยนต ์ 

ในทางอ้อม

•	 ก�าหนดตัวช้ีวัดที่ เน ้นติดตามการเปล่ียนแปลงของ

พฤติกรรมความเส่ียงจากการด�าเนินมาตรการด้าน 

รถจักรยานยนต์	 การจัดการความเร็ว	 ผู้ใช้รถใช้ถนน 

ที่เป็นเยาวชน	 และอุบัติเหตุจากการด่ืมแล้วขับที่แผน 

ให้ความส�าคัญบนโครงสร้างถนนที่อยู่ในการดูแลของ

แต ่ละหน ่วยงาน	 ควบคู ่ กับตัวช้ี วัดที่ เน ้นติดตาม 

ความคบืหน้าของการท�างานด้านผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย	

โดยก�าหนดให้มีการรายงานผลความก้าวหน้าของการ

ด�าเนินงานตามแผนตามกรอบเวลา

•	 สนับสนุนการส่ือสารเพ่ือการพัฒนา	 (Communication	

for	development:	C4D)	และนวัตกรรมโดยการใช้ข้อมูล

เชิงลึกด้านพฤติกรรม	(Behavioural	insights)	มากกว่า

การลงโทษ	 ซึ่งเหมาะสมกับประชากรกลุ่มเยาวชน	 

โดยเฉพาะในประเด็นดื่มแล้วขับ

เสาหลักที่

05 การตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ

•	 ก�าหนดแนวทางประสานความร่วมมือด้านการกู ้ชีพ

ฉุกเฉินระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลและ

กระทรวงสาธารณสุขมากขึ้น	

•	 เร่งรัดให้เกิดระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินเบอร์เดียวและพัฒนา

ประสิทธิภาพการสื่อสาร	

•	 ผลักดันให้รถทุกคันมีการท�าประกันภัยรถภาคบังคับ	 

โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์

•	 พัฒนาบุคลากรทางด้านแพทย์เวชศาสตร์จราจร

•	 ก�าหนดตัวช้ีวัดทีเ่น้นติดตามการเปล่ียนแปลงของจ�านวน

การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจราจรในแต่ละพ้ืนที่	

จ�าแนกตามความรุนแรงของการบาดเจ็บ	 และการ

เปล่ียนแปลงของจ�านวนผู้ประสบอุบัติเหตุที่ได้รับสิทธิ

ประกันภัยรถภาคบังคับ	 ควบคู่กับตัวช้ีวัดที่เน้นติดตาม

ความคบืหน้าของการท�างานด้านการตอบสนองหลังเกดิ

อุบัติเหตุ	 โดยก�าหนดให้มีการรายงานผลความก้าวหน้า

ของการด�าเนินงานตามแผนตามกรอบเวลา

เสาหลักที่

06 การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน  
 รวมถึงการสื่อสารสาธารณะ  
 และการเข้าร่วมของชุมชน

•	 สร ้างกระบวนการมีส ่วนร ่วมด ้วยการจัดประชุม 

คณะท�างานของท้องถิน่ทกุไตรมาส	เพ่ือหารือแลกเปล่ียน

เรียนรู้ในการท�างานร่วมกัน	 และเป็นการสร้างแนวร่วม 

ที่เข้มแข็งในการท�างานด้านความปลอดภัยทางถนน

ความคืบหน้าของการท�างานด้านยานพาหนะปลอดภัย	

โดยก� าหนดให ้ มีการรายงานผลความก ้าวหน ้า 

ของการด�าเนินงานตามแผน	ตามกรอบเวลา

เสาหลักที่

04 ผู้ใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย

•	 เร่งกระบวนการปรับปรุงกฎหมายจราจรทีมี่ความเข้มงวด

มากข้ึนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย

ด้วยระบบตัดคะแนนความประพฤติ	รวมถงึการพิจารณา

ร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดีจราจร

•	 ปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตขับข่ีให้เป็นแบบ	

“ระดับ”	 (Graduated	 driver	 licensing	 systems)	 

โดยเฉพาะระบบการให้ใบอนุญาตขับข่ีรถจักรยานยนต	์

ให้เกิดระบบการให้ใบอนุญาตเป็นระดับ	 ส�าหรับผู้ขับข่ี

หน้าใหม่เม่ือผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดจะได้ใบขับข่ีระดับ 

คมุประพฤติ	(Probationary	license)	เม่ือผ่านเกณฑ์และ

ระยะเวลาที่ก�าหนดก็จะได้ใบอนุญาตขับข่ีระดับเต็ม	

(Full	license)

•	 ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการอบรมส�าหรับ 

ผู้ขับขี่	ทั้งหลักสูตรส�าหรับผู้ขับขี่หน้าใหม่	และหลักสูตร

ส�าหรับรถเชิงพาณิชย์ที่ควรให้ภาคเอกชนเข้ามามี 

ส่วนร่วม

•	 เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายเดิม	โดยเน้น

การบงัคบัใช้กฎหมายตลอดกระบวนการยุติธรรม	(สูงสุด

ที่ระดับอัยการ)	 เพ่ือให้ความรับผิดเก่ียวกับการละเมิด

กฎจราจรเกิดข้ึนจริง	และผู้กระท�าผิดได้รับบทลงโทษจริง	

ตัวอย่างการบังคับใช้กฎหมายจราจร	 เช่น	 การช�าระ 

ค่าปรับตามใบส่ัง	การยึดป้ายวงกลม	การคมุประพฤติคดี

ด่ืมแล ้วขับ	 เป ็นต ้น	 ตลอดจนให ้ความส�าคัญกับ 

การท�างานร่วมกบัหน่วยงานด้านถนนต่างๆ	ในการบงัคบั

ใช้กฎหมาย

•	 สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุน 

น�าเทคโนโลยีมาช่วยในการบังคับใช้กฎหมาย	 ทั้งระบบ

การจัดซื้ออุปกรณ์	 การบ�ารุงรักษา	 การด�าเนินการใช้

เคร่ืองมือ	โครงสร้างพ้ืนฐานเกีย่วกบัระบบใบส่ังอตัโนมัติ	

และระบบศาลที่ท�างานรวดเร็วและมีความยุติธรรม	

•	 เน้นการส่ือสารต่อสาธารณะเพ่ือลดแรงต้านในการบงัคบั

ใช้กฎหมายของต�ารวจ	โดยส่งเสริมการสื่อสารทั้งในเชิง

ตระหนักและเชิงตระหนก	

•	 เดินหน้าผลักดันให้บรรจุเน้ือหาเกี่ยวกับความปลอดภัย

ทางถนนในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 โดยต้อง 

ผลักดันร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	
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ภาคผนวก	ก

	 จากการรับฟ ังความคิดเ ห็นของผู ้ มีส ่ วนได ้ส ่ วนเ สีย	 

และผู้เช่ียวชาญจากในประเทศและต่างประเทศ	 สามารถสรุป

ประเด็นที่น ่าสนใจซึ่งสามารถใช้เป ็นแนวทางในการจัดท�า 

แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	 พ.ศ.	 2565	 –	 2570	 

(แผนแม่บทฯ)	ดังนี้

01	 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลยุทธ์ในภาพรวมของ 
	 แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	 
	 พ.ศ.	2565	–	2570

ความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	และผู้เชี่ยวชาญจากในประเทศไทย

•	 ในภาพรวม	 แผนแม่บทฯ	 ควรเน้นการด�าเนินงานในเร่ือง 

ทีส่�าคญัต่อการลดจ�านวนผู้เสียชีวิต	อกีทัง้ต้องมีความเรียบง่าย	

และส่งเสริมการกระจายอ�านาจสู ่ท้องถิ่น	 (Prioritized,	 

Simplified,	Localized)	

•	 ให้ความส�าคัญกับการลดจ�านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 

ทางถนนโดยการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ 

รถจักรยานยนต์

•	 ประเด็นด้านความปลอดภัยทางถนนที่เช่ือมโยงกับหลาย 

เสาหลัก	(Cross-cutting	theme)	จ�าเป็นต้องได้รับการส่งเสริม

เชิงนโยบายและให้ความส�าคัญมากขึ้น	เช่น	อุบัติเหตุจากการ

ใช้รถจักรยานยนต์	การจัดการความเร็ว	ผู้ใช้รถใช้ถนนที่เป็น

เยาวชน	และการติดตามและประเมินผล	เป็นต้น

•	 จัดท�าแผนแม่บทฯ	 ให ้สอดคล้องกับแผนทศวรรษโลก 

ด้านความปลอดภัยทางถนน	ค.ศ.	2021	–	2030	โดยจ�าเป็น

ต้องมีการพิจารณาประเด็นส�าคัญต่างๆ	อาทิ	การจัดหาแหล่ง

ทุน	 กรอบการด�าเนินงานด้านกฎหมาย	 การจัดการความเร็ว	

การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย 

ทางถนน	ความเท่าเทียมทางเพศ	และการใช้เทคโนโลยีในการ

ด�าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน	

•	 มีการปรับแก้แผนแม่บทฯ	 เม่ือถึงช่วงคร่ึงหน่ึงของการ 

ด�าเนินการ	 หากสถานการณ์ด้านความปลอดภัยทางถนนมี 

การเปล่ียนแปลงหรือการด�าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ที่ก�าหนด

สรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เชี่ยวชาญจากในประเทศและต่างประเทศ

ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน.	2562.	“แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2561-2564.”
Bliss,	Tony,	and	Jeanne	Breen.	2009.	“Country	Guidelines	for	the	Conduct	of	Road	Safety	Management	 

Capacity	REviews	and	Specification	of	Lead	Agency	Reforms,	Investment	Strategies	Reforms,	Investment	Strategies	and	
Safe	System	Projects.”	The	World	Bank	Global	Road	Safety	Facility,	329.	 
http://siteresources.worldbank.org/EXTTOPGLOROASAF/Resources/traffic_injury_prevention.pdf.

Monclús,	J.	Fundación	MAPFRE.	2019.	Road	Safety	and	the	SDGs,	A	Guide	for	Private	Sector	Organizations.	Fundación	
MAPFRE.	https://doi.org/10.37055/slw/133858.

UNECE.	2019.	“Road	Safety	for	All.”	https://unece.org/sites/default/files/2020-12/Road_Safety_for_All.pdf.
World	Health	Organization.	2021.	“Global	Plan:	Decade	of	Action	for	Road	Safety	2021-2030.”

เอกสารอ้างอิง
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•	 จัดต้ังสถาบันวิจัยด้านความปลอดภัยทางถนน	 โดยอาจ

เป็นสถาบันภายใต้มหาวิทยาลัย	 และมีการสนับสนุน

แหล่งเงินทุนในการท�าวิจัยจากภาคเอกชน

•	 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ท�างาน 

ในหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางถนน

เสาหลักที่

02 ถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย

ความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	และผู้เชี่ยวชาญ 

จากในประเทศไทย

•	 เน้นย�้าให้ด�าเนินการตามกรอบแนวทางการด�าเนินงาน

ระดับโลกด้านความปลอดภัยทางถนน	 โดยเฉพาะ 

การตรวจประเมินถนน	(road	safety	audit)

•	 เพ่ิมเติมเร่ืองการใช้มาตรการหรือโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที่ช่วยชะลอความเร็ว	(traffic	calming)

•	 การด�าเนินงานภายใต้เสาหลักที่	 2	 ใช้งบประมาณสูง	

จ�าเป็นต้องมีการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม	 

โดยเฉพาะการจดัสรรงบประมาณส�าหรับการบ�ารุงรักษา

ถนน	 การขีดสีตีเส้น	 และไฟส่องสว่าง	 ซึ่งในปัจจุบัน 

พบว่ามีการจัดสรรงบประมาณต�่ากว่าที่ควร	 ท�าให้ถนน

ไม่ได้รับการบ�ารุงรักษาตามระยะเวลาที่เหมาะสม

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

•	 แผนแม่บทฯ	 ควรมีการกล่าวถึงการออกแบบถนน 

ที่ปลอดภัยมากข้ึนและการก่อสร้างถนนแบบสมบูรณ์	

(complete	street)	โดยมีการปรับปรุงมาตรฐานถนนใน

ประเทศไทยให้ตอบโจทย์ด้านความปลอดภัยส�าหรับผู้ใช้

ถนนทุกประเภท

•	 นอกจากหน่วยงานภาครัฐ	 องค์กรเครือข่ายด้านความ

ปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย	 เช่น	 ThaiRAP	

เป็นต้น	สามารถประสานองค์ความรู้ทางเทคนิคเพ่ือช่วย

ให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายที่	 3	 ของ	 12	 เป้าหมาย

ด้านความปลอดภัยทางถนนได้	

เสาหลักที่

03 ยานพาหนะที่ปลอดภัย

ความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	และผู้เชี่ยวชาญ 

จากในประเทศไทย

•	 ควรเพิ่มเติมประเด็นการใช้ยานพาหนะอย่างปลอดภัยที่

สอดคล้องกับมาตรฐานของยานพาหนะ	 เช่น	 การแก้

ปัญหาการซ้อนรถจกัรยานยนต์โดยผู้ขับข่ีมากกว่า	2	คน	

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้รถกระบะบรรทุกผู้

โดยสารบริเวณท้ายรถ	 การจ�ากัดการใช้งานรถสองแถว

ดัดแปลงในถนนหลัก	เป็นต้น

•	 ควรมีการส่งเสริมการให้ความรู้กับผู้บริโภคเกี่ยวกับ

ข้อมูลด้านความปลอดภัยของรถยนต์	เพื่อให้เกิดการให้

คณุค่าเกีย่วกบัความปลอดภัยของยานยนต์ของผู้บริโภค	

อันจะผลักดันให้ผู ้ผลิตรถยนต์ ให ้ความส�าคัญกับ

มาตรฐานความปลอดภัยของยานยนต์มากขึ้น	ทั้งนี้อาจ

เร่ิมส่ือสารผ่านระบบการให้ดาวของ	 NCAP	 ซึ่งมี 

ความเข้าใจง่าย

•	 ใช้กลไกผู้จัดการความปลอดภัยของสถานประกอบการ	

ในการเพ่ิมมาตรการควบคมุดูแลผู้ขับข่ีรถสาธารณะ	และ

ผู้ขับขี่ในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าของภาคเอกชน	

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

•	 เพ่ิมเติมการก�าหนดมาตรฐานความปลอดภัยยานยนต ์

ในประเทศไทยให้สอดคล้องกบัมาตรฐานความปลอดภัย

ขององค์การสหประชาชาติ	 ประกอบด้วย	 UN	 R78	

(ระบบเบรกรถจักรยานยนต ์ ) 	 และ	 UN	 R22	 

(หมวกกันน็อคและกระบังหน้า)

•	 ไม่เห็นด้วยกับการสร้างมาตรฐานความปลอดภัย 

ยานยนต์ของประเทศไทยโดยเฉพาะ	(Thai	NCAP)	แต่

ควรประยุกต์ใช้มาตรฐานความปลอดภัยยานยนต์ระดับ

ภูมิภาค	เช่น	ASEAN	NCAP	เป็นต้น	มาใช้	โดยควรลงทนุ

จั ดห าอุ ป ก รณ ์ ส� า ห รั บทดสอบตามมาตร ฐ าน	 

ASEAN	NCAP	ในอนาคต

•	 แผนแม ่บทฯ	 ควรค�า นึงถึ งประเด็นการเปล่ียนแปลง 

ด้านคมนาคมขนส่งในอนาคต	 เช่น	 การเข้ามาของรถยนต ์

ไร้คนขับ	 การเปล่ียนถ่ายไปสู ่การใช้ยานพาหนะไฟฟ้า	 

การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีที่ส ่งผลกระทบรุนแรง 

ต่อพฤติกรรมการเดินทาง	 (Technology	 Disruption)	 เช่น	 

การใช้รถจักรยานยนต์ในธุรกิจรบัส่งอาหารและสนิค้า	เป็นต้น

•	 ตัวชี้วัดควรมีจ�านวนไม่มาก	 และสามารถติดตามและประเมิน

ผลได้จริง	โดยในทกุเสาหลักจ�าเป็นต้องพิจารณาประเด็นปัจจยั

เส่ียงของแต่ละเสาหลักทีส่�าคญั	เพ่ือน�าไปสู่การก�าหนดตัวช้ีวัด

ที่มีคุณภาพ

•	 การท�างานด้านความปลอดภัยทางถนนควรได้รับเจตจ�านง

ทางการเมือง	(Political	will)	มากขึ้น

•	 หลักการ	5E	เดิม	(Engineering,	Education,	Enforcement,	

Emergency	Services,	Evaluation)	ยังคงมีความส�าคญั	จ�าเป็น

ต้องมีการพิจารณาในการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย 

ทางถนนของทุกเสาหลัก	

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

•	 ในภาพรวม	 แผนแม่บทฯ	 ควรมีความเรียบง่ายของตัวช้ีวัด	 

มีความชัดเจนว ่าใครเป ็นผู ้ รับผิดชอบ	 และควรได ้ รับ 

การเผยแพร่ในวงกว้างสู่สาธารณะ	(Simple,	Clear,	Public)	

•	 ให้ความส�าคัญกับการน�าแผนแม่บทฯ	 ไปใช้โดยหน่วยงาน 

ภาครัฐทีด่�าเนินการด้านความปลอดภัยทางถนน	โดยควรมีการ

ให้ค�าม่ันต่อสาธารณะในระดับกระทรวงต่อการน�าแผนแม่บทฯ	

ไปใช ้ 	 และแต ่ละหน ่วยงานภาครัฐควรมียุทธศาสตร  ์

การด�าเนินงานที่สอดรับกับแนวทางของแผนแม่บทฯ

•	 แผนแม่บทฯ	ควรสนับสนุนการตอบสนองเชิงนโยบายของผู้มี

อ�านาจตัดสินใจระดับสูง	 โดยมีการบริหารจัดการและ 

ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่ชัดเจน	 รวมทั้งมีแผนจัดสรร

ทรัพยากรและงบประมาณรองรับส�าหรับการด�าเนินงานต่างๆ

•	 นอกจากเช่ือมโยงกับแผนทศวรรษโลกด้านความปลอดภัย 

ทางถนน	 ค.ศ.	 2021	 –	 2030	 ควรเช่ือมโยงกับ	 voluntary	

global	performance	targets	and	indicators	for	road	safety	

risk	factors	and	service	delivery	mechanisms	เพ่ือประโยชน์

ในการเปรียบเทยีบการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน

กับประเทศอื่นๆ	ได้

•	 การสร้างความตระหนักรู้ต่อหลักการความปลอดภัยและการ

ด�าเนินงานตามแนวคิด	Safe	system	approach	ควรมีมากขึ้น

ในทุกเสาหลักและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท�างาน	

•	 เน้นให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน	 (community	

engagement)

02	 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลยุทธ์ของเสาหลัก 
	 ในแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	 
	 พ.ศ.	2565	–	2570

เสาหลักที่

01 การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน

ความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	และผู้เชี่ยวชาญ 

จากในประเทศไทย

•	 มีระบบการส่ังการเดียว	 (Single	 command	 system)	 

มีผู้ติดตามการด�าเนินงาน	 (Steering	 bodies)	 และมี 

งบประมาณกลางส� าห รับการด� า เ นิน ง านด ้ าน 

ความปลอดภัยทางถนนโดยเฉพาะ	 โดยแนะน�าให้มี 

การท�างานร่วมกับส�านักงบประมาณเพ่ือวางแผนการ

จัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม

•	 ส ่ ง เ ส ริมการ ให ้ ค� า ม่ั นต ่ อการด� า เ นินการด ้ าน 

ความปลอดภัยทางถนนตามแผนแม่บทฯ	 โดยมี 

ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

•	 ส่งเสริมการท�างานร่วมกัน	 (collaboration)	 ระหว่าง

หน ่วยงาน	 มากกว ่าการท�างานแบบบูรณาการ	 

(Integration)	

•	 ส่งเสริมให้เกดิการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน

อย่างต่อเน่ือง	ตามหลักการ	Plan	Do	Check	Act	(PDCA)	

และ	Feedback	loop

•	 เร ่งกระบวนการออกกฎหมายใหม่ที่ เ ก่ียวข้องกับ 

ความปลอดภัยทางถนน	ประกอบด้วย	กฎหมายเกีย่วกบั

ศาลจราจร	การตัดแต้มผู้ขับข่ี	และการแก้ไข	พรบ.จราจร

ทางบก	พ.ศ.	2522

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

•	 จ�าเป็นต้องมีองค์กรน�า	(lead	agency)	ในการด�าเนินงาน

ด้านความปลอดภัยทางถนนซึ่งสามารถบริหารจัดการ

การด�าเนินงานของหน่วยงานในแต่ละเสาหลัก

•	 เน้นการบริหารจัดการที่สามารถลดผู้เสียชีวิตจาก

อุบั ติ เห ตุทางถนนได ้ จ ริ ง 	 (Resu l t s- focused	 

management)	 โดยมีการก�าหนดตัวช้ีวัดที่ชัดเจนซึ่ง

เชื่อมโยงทุกเสาการท�างาน	(Cross-pillars	KPI)	มีผู้รับ

ผิดชอบการด�าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ชัดเจน	 มีการ

รายงานความก้าวหน้าของการด�าเนินงานตามตัวช้ีวัด

โดยหน่วยงานทีรั่บผิดชอบอย่างสม�า่เสมอ	และมีผู้บริหาร

ติดตามตรวจสอบการผลด�าเนินงานและกลยุทธ์
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เสาหลักที่

06 การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมถึง 
 การสื่อสารสาธารณะ และการเข้าร่วม 
 ของชุมชน

ความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	และผู้เชี่ยวชาญ 

จากในประเทศไทย

•	 การด�าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนสามารถ 

สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมได้ด้วยการจัดประชุม 

คณะท�างานของท้องถิน่ทกุไตรมาส	เพ่ือหารือแลกเปล่ียน

เรียนรู้ในการท�างานร่วมกัน	 และเป็นการสร้างแนวร่วม 

ที่เข้มแข็งในการท�างานด้านความปลอดภัยทางถนน

•	 การรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนนเพ่ือสร้างความ

ตระหนักรู ้ควรมีความเฉพาะเจาะจงในแต่ละกลุ ่ม 

เป้าหมาย

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

•	 ควรมีการพัฒนาศักยภาพของผู ้ปฏิบั ติงานด ้าน 

ความปลอดภัยทางถนนระดับท้องถิ่นในวงกว้าง

•	 ควรสนับสนุนให้เกิดกลไกการแบ่งปันประสบการณ ์

การท�างานและองค์ความรู้ในระดับท้องถิ่น	 (peer-to-

peer	exchange)	อย่างเป็นทางการเพื่อพัฒนาศักยภาพ

การด�าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของท้องถิ่น

•	 ควรเพ่ิมความร่วมมือในการท�างาน	 (stakeholders	 

coordination)	 ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดการน�า

แผนแม ่บทด ้ านความปลอดภัยทางถนนไปใช 	้ 

(implementation)	ให้มากขึ้น

เสาหลักที่

07 การจัดการข้อมูล การติดตาม 
 และการประเมินผล และการศึกษาวิจัย

ความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	และผู้เชี่ยวชาญ 

จากในประเทศไทย

•	 ควรมีการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน 

ด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง	 โดยประเมิน

ตัวช้ีวัดระหว่างช่วงคร่ึงทางของการน�าแผนแม่บทฯ	มาใช้

•	 มีการรายงานผลของตัวช้ีวัดให้คณะรัฐมนตรีและ

ประชาชนในวงกว้างรับทราบ

•	 ส่งเสริมการพัฒนาฐานข้อมูลแบบเปิดเพ่ือให้การรายงาน

ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนมีความทันสมัยและสามารถ

ด�าเนินการได้ในระดับท้องถิ่น

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

•	 การ ติดตามและประ เ มินผลควรมีทิศทาง เ ดียว 

กับเป้าหมายหลักคือการลดจ�านวนผู ้เสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่เป็นเยาวชน	 และมีการเลือก

ตัวช้ีวัดที่ส�าคัญเพ่ือให้ท้องถิ่นยึดเป็นแนวทางในการ

ด�าเนินงานเป็นหลัก	 (แนะน�าตัวช้ีวัดที่เป็นประเด็นร่วม

ของแต่ละเสาหลัก	 เช่น	 มาตรฐานความปลอดภัย 

รถจักรยานยนต์	มาตรฐานความปลอดภยัของถนน	และ

การจัดการความเร็ว)	

•	 หน ่ วยงานติดตามและประ เ มินผลตัว ช้ี วัดด ้ าน 

ความปลอดภัยทางถนนควรมีอ�านาจเบด็เสร็จในการเข้า

ถึงข้อมูล	 โดยมีผู้เชี่ยวชาญหรือมีอ�านาจในการรวบรวม 

ผู้เช่ียวชาญให้เข้ามาช่วยด�าเนินการประเมินและติดตาม

ผลได้

•	 ตัวช้ีวัดควรระบุค่าเป้าหมายช่วงระหว่างแผน	 (interim	

target)	 โดยมีการสนับสนุนข้อมูลและกระบวนการ

ติดตามและประเมินผลส�าหรับช่วงระหว่างแผนด้วย	 

อาจมีการจัดประชุมประจ�าปีเพ่ือติดตามผลการด�าเนิน

งานด้านความปลอดภัยทางถนนในแต่ละเรื่อง

•	 งานตดิตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยทางถนน

จ�าเป็นต้องอาศัยขีดความสามารถของบุคลากรนักวิจัย

และนักจัดการข้อมูล	 เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

และเป็นข้อมูลทีมี่คณุภาพ	นอกจากน้ียังจ�าเป็นต้องได้รับ

การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน�าส่งและ

แบ่งปันข้อมูล	

•	 แนะน�าให ้ มีการจัดท�าฐานข ้อมูลด ้านความเ ส่ียง 

ต่ออุบัติเหตุบนท้องถนนในระดับท้องถิ่น	 โดยมีการ

สนับสนุนให้ท้องถิน่ตัวอย่างได้แบ่งปันประสบการณ์การ

ท�างานและองค ์ความรู ้ ให ้ท ้องถิ่นอื่นๆ	 รับทราบ 

อย่างสม�า่เสมอ	ทัง้น้ีฐานข้อมูลควรสามารถเข้าถงึได้โดย

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด	 เพ่ือให้สามารถน�าข้อมูลไป

วิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางป้องกนัการเกดิอบุติัเหตุในพ้ืนที่

ของตนเองได้	 อีกทั้งควรมีการก�าหนดกระบวนการ 

ในการน�าข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือระบุถึง 

จุดเสี่ยงและแนวทางแก้ไขจุดเสี่ยง

เสาหลักที่

04 ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

ความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	และผู้เชี่ยวชาญ 

จากในประเทศไทย

•	 เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายเดิม	โดยเน้น

การบงัคบัใช้กฎหมายตลอดกระบวนการยุติธรรม	(สูงสุด

ที่ระดับอัยการ)	 เพ่ือให้ความรับผิดเก่ียวกับการละเมิด

กฎจราจรเกิดข้ึนจริง	และผู้กระท�าผิดได้รับบทลงโทษจริง	

ตัวอย่างการบังคับใช้กฎหมายจราจรเช่น	 การช�าระ 

ค่าปรับตามใบส่ัง	การยึดป้ายวงกลม	การคมุประพฤติคดี

ดื่มแล้วขับ	เป็นต้น

•	 ให้ความส�าคัญกับการท�างานร่วมกับแขวงทางหลวง

ชนบทในการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือควบคุมพฤติกรรมที่

ไม่เหมาะสมบริเวณทางร่วม-ทางแยก-ทางกลับรถ	อาทิ	

การขายของในพื้นที่ทางร่วม-ทางแยก-ทางกลับรถ	

•	 เพ่ิมบทลงโทษส�าหรับผู้ที่ไม่ตรวจสภาพรถ	 จากเดิม 

ที่มีเพียงการยึดใบอนุญาตขับขี่

•	 เน้นการส่ือสารต่อสาธารณะเพ่ือลดแรงต้านในการบงัคบั

ใช้กฎหมายของต�ารวจ	โดยส่งเสริมการสื่อสารทั้งในเชิง

ตระหนักและเชิงตระหนก	

•	 เดินหน้าผลักดันให้บรรจุเน้ือหาเกี่ยวกับความปลอดภัย

ทางถนนในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 โดยต้อง 

ผลักดันร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน 

พื้นฐาน	(สพฐ.)	

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

•	 ควรมีแนวทางทีชั่ดเจนเกีย่วกบัการปรับปรุงระบบการให้

ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์

•	 การน�าเทคโนโลยีมาช่วยในการบงัคบัใช้กฎหมายจ�าเป็น

ต้องมีการพิจารณาบริบทการท�างานทีเ่กีย่วข้อง	ทัง้ระบบ

การจัดซื้ออุปกรณ์	 การบ�ารุงรักษา	 (แนวทางการบ�ารุง

รักษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง)	การด�าเนินการใช้เครื่อง

มือโดยต�ารวจ	 โครงสร้างพ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบใบส่ัง

อัตโนมั ติ 	 และระบบศาลที่ท� างานรวดเ ร็วและมี 

ความยุติธรรม

•	 ควรให ้ภาคเอกชนเข ้ามามีส ่วนร ่วมในการลงทุน

เทคโนโลยีส�าหรับความปลอดภัยทางถนน	 และการ

ก�าหนดมาตรฐานการฝึกอบรมผู้ขับขี่มากขึ้น

•	 ระบบการอบรมผู้ขับข่ีไม่จ�าเป็นต้องเพ่ิมเติมเน้ือหาใดๆ	

แล้ว	แต่ควรท�าให้ม่ันใจว่าผู้ขับข่ีทกุคนจะต้องผ่านการฝึก

อบรมเต็มรูปแบบก่อนที่จะได้ใบอนุญาตขับขี่

•	 สนับสนุนการส่ือสารเพ่ือการพัฒนา	 (communication	

for	development:	C4D)	และนวัตกรรมโดยการใช้ข้อมูล

เชิงลึกด้านพฤติกรรม	(behavioural	insights)	มากกว่า

การลงโทษ	 ซึ่งเหมาะสมกับประชากรกลุ่มกลุ่มเยาวชน	

โดยเฉพาะในประเด็นดื่มแล้วขับ

เสาหลักที่

05 การตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ

ความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	และผู้เชี่ยวชาญ 

จากในประเทศไทย

•	 ควรมีแนวทางประสานความร่วมมือด้านการกูภั้ยฉกุเฉนิ

ระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลและกระทรวง

สาธารณสุขมากขึ้น	

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

•	 ควรเพ่ิมเติมเน้ือหาเกี่ยวกับการจัดหาเคร่ืองมือทางการ

แพทย ์ที่ มีประ สิทธิภาพ	 และเ พ่ิมประสิทธิภาพ 

ของข้ันตอนการท�างานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	 ประกอบ

ด้วย	

•	 การออกใบรับรองให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินก่อนถึง

สถานพยาบาล	(pre-hospital	care)

•	 เพ่ิมผู้อ�านวยการด้านการแพทย์ในศนูย์ปฏิบติัการฉกุเฉนิ

ก่อนถึงสถานพยาบาล

•	 ระเบยีบเกีย่วกบัปฏิบติัการฉกุเฉนิก่อนถงึสถานพยาบาล

•	 การจัดให้มีคนขับและผู้ดูแลในรถพยาบาล	

•	 เป้าหมายเวลาส�าหรับการตอบสนองต่อการโทรฉุกเฉิน 

ที่มีล�าดับความส�าคัญสูงสุด	

•	 เกณฑ์การอ้างอิงเพ่ือให้แน่ใจว่าผู ้ป่วยได้รับส่งต่อ 

อย่างเหมาะสม	

•	 แนวปฏิบัติทางคลินิก	 ระเบียบการส่งมอบงานจาก 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินก่อนถึงสถานพยาบาลไปยัง 

สถานพยาบาล
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•	 จัดต้ังสถาบันวิจัยด้านความปลอดภัยทางถนน	 โดยอาจ

เป็นสถาบันภายใต้มหาวิทยาลัย	 และมีการสนับสนุน

แหล่งเงินทุนในการท�าวิจัยจากภาคเอกชน	ทั้งนี้งานวิจัย

ด้านความปลอดภัยทางถนนที่มีคุณภาพซึ่งด�าเนินการ

โดยคนไทย	 และมีการอบรมการท�าวิจัยอย่างเหมาะสม	

จะช่วยให้การแก้ปัญหาเชิงระบบที่ซับซ้อนสามารถ

ด�าเนินการได้	ยกตัวอย่างเช่น	ประเด็นด้านความปลอดภัย 

ทางถนนที่ เ ก่ียวข ้องกับพฤติกรรมของผู ้ ขับข่ีและ 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสังคม

•	 ประเทศไทยควรเข้าร่วม	The	Asia-Pacific	Road	Safety	

Observatory	 (APRSO)	 ซึ่งเป็นการรวมตัวของประเทศ

ในภูมิภาคในการแบ่งปันข้อมูลด้านการติดตามและ

ประเมินผลด้านความปลอดภัยทางถนน	 จะช่วยให้เกิด

การพัฒนาศักยภาพในการติดตามและประเมินผลได ้

มากขึ้น

เสาหลักที่

08 การสัญจรที่ปลอดภัยและการเดินทาง 
 ที่ไม่ใช้ยานยนต์

ความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	และผู้เชี่ยวชาญ 

จากในประเทศไทย

•	 ควรมีหน่วยงานภายใต้กระทรวงคมนาคมที่มีบทบาท

หน ้าที่ ในการด� า เ นินงานด ้ านการขนส ่ งที่ ย่ั ง ยืน 

และการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์

•	 เช่ือมโยงประเด็นด้านความปลอดภัยทางถนนกับการ

ออกแบบเมืองและสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเดินทางที่

ยั่งยืน	ส่งเสริมการเดินทางที่ปลอดภัยในทุกรูปแบบการ

เดินทาง	 และใช้หลักอารยสถาปัตย์ในการออกแบบเพ่ือ

คนทั้งมวล	เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

•	 แนวทางการพัฒนาตามเสาหลักที	่8	ควรมุ่งสู่การมีระบบ

การเดินทางที่หลากหลาย	 (multimodal	 transport	 

system)	ซึง่ประกอบด้วยการมีระบบขนส่งสาธารณะทีมี่

ประสิทธิภาพ	 การมีสภาพแวดล้อมและส่ิงอ�านวย 

ความสะดวกส�าหรับการเดินและการใช้จกัรยาน	ทัง้น้ีเพ่ือ

สร้างทางเลือกการเดินทางทีน่่าดึงดูดและท�าให้คนเปล่ียน

รูปแบบการเดินทางจากรถยนต ์ส ่วนบุคคลและ 

รถจักรยานยนต์มาใช้การเดินทางแบบอื่นๆ	 ซึ่งจะท�าให้

เกิดความปลอดภัยบนท้องถนนได้ในที่สุด

•	 แผนแม่บทควรครอบคลุมถึงประเด็นการเดินทางที ่

หลากหลายอื่นๆ	 เช่น	 การใช้ยานพาหนะน�้าหนักเบา	

(micromobility)	 จักรยานไฟฟ้า	 (e-bike)	 และการ

พัฒนามาตรฐานการก่อสร้างช่องทางส�าหรับจักรยาน	

เป็นต้น

•	 ควรมีการก�าหนดเป้าหมายว่า	 งบประมาณการก่อสร้าง

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมอย่างน้อยร้อยละ	 20	 

จะต้องถูกจัดสรรให้กับโครงสร ้างพ้ืนฐานส�าหรับ 

การเดินทางที่ไม่ใช้เคร่ืองยนต์	 (Non-motorized	 

transport)

•	 ควรมีการออกแบบยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแนวทาง

การออกแบบเมืองที่ส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยาน	

เช่น	หลักการเมืองกระชับ	(compact	city)	การจัดสรร

การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน	 (mixed	 use)	 

การส่งเสริมการเข ้าถึงระบบขนส่งสาธารณะด้วย 

การเดิน	เป็นต้น

•	 การส่งเสริมการเดินทางที่ ย่ังยืนตามแผนแม่บทฯ	 

ควรให้ความส�าคัญกับการเดินทางที่ปลอดภัยของกลุ่ม

เปราะบางต้ังแต่ต้นทางถงึปลายทาง	เช่น	การลดอบุติัเหตุ

จากการหกล้มหรือเกิดอันตรายต่อร่างกายระหว่าง 

การเดินไปเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะ	เป็นต้น

•	 ควรมีตัวช้ีวัดที่เน้นติดตามและประเมินผลการเปล่ียน 

รูปแบบการเดินทางจากรถจกัรยานยนต์ไปสู่การเดินทาง

ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ	 เพราะเป็นการลดจ�านวน

อุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์ในทางอ้อม

สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์หน่วยงาน 
ด้านความปลอดภัยทางถนน

เสาหลักที่	

01

การสร้างความสามารถในการบริหารจัดการ
ความปลอดภัยทางถนน

(Road	Safety	Management)	

ภาคผนวก	ข



86 87

กระทรวงคมนาคม

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 หน่วยงานมีหน้าที่ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทความ

ปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2561	-	2564	ในเสาหลักที่	2	3	และ	

4	 รวมถึงมีการพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการด�าเนินงานของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

02
ยุทธศาสตร์

	 แผนยทุธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม	(2560	-	2564)	

สอดคล้องกับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับที่	 4	

(พ.ศ.	2561	-	2564)	โดยหน่วยงานภายใต้กระทรวงมีเป้า

หมายลดจ�านวนผู้เสียชีวิตลงและมีแผนด�าเนินการทีส่อดคล้อง

กบัหน้าทีข่องหน่วยงานภายใต้แผนแม่บทความปลอดภัยทาง

ถนนฉบับที่	4

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

	 มีแผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ต้ังไว้ของกระทรวง	 ส่วน

แผนที่ เกี่ยวข ้องกับประเด็น	 cross	 cutting	 จะเน ้นที ่

การให้ความรู้แก่เยาวชนที่ใช้รถจักรยานยนต์	 โดยอยู่ใน

ระหว่างการประเมินผลของโครงการน�าร่อง

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 ก�าหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับแผนแม่บทความ

ปลอดภัยทางถนนฉบับที่	 4	 แต่มีเฉพาะเป้าหมายอัตรา 

ผู้เสียชีวิต

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

	 ความท้าทายที่ส�าคัญ	 คือ	 การลดอุบัติเหตุของรถ

จักรยานยนต์ด้วยการเน้นเร่ืองความเร็ว	 ส่งเสริมวินัยจราจร	

และการใช้เทคโนโลยี

06
การจัดหาทรัพยากร

	 มีข้อจ�ากัดด้านงบประมาณและอัตราก�าลัง	 ซึ่งส่งผลต่อ

การท�างานโดยเฉพาะการขยายหน่วยงานด้านความปลอดภัย

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	ยกระดับเรื่องเทคโนโลยี	โดยเฉพาะการก�าหนดข้อบังคับ

เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยรถยนต์	เช่น	ระบบ

การขนส่งอจัฉริยะ	(Intelligent	Transport	System	-	ITS)	

การเตือนอุบัติเหตุข้างหน้า

02	ส่งเสริมวินัยการจราจรเร่ืองความปลอดภัย	 สร้างความ

ตระหนักรู้	 โดยกระทรวงศึกษาและองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น

03	สร้างฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์อุบัติเหตุเชิงลึก

หน่วยงานส่วนกลาง ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน	 

ตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับที่	 4	 โดยได้

พัฒนาระบบฐานข้อมูลและจดัท�าโครงการให้ความรู้ในชุมชน

เพ่ือสนับสนุนการท�างานภายใต ้แผนแม่บทฯ	 รวมถึง 

ร่วมด�าเนินงานกับหน่วยงานต่างๆ	 ภายใต้โครงสร้าง 

ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนทั้งในระดับประเทศ 

และจังหวัด

02
ยุทธศาสตร์

	 	 -

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

	 ได้ผลักดันการออกกฎหมายที่มีความเข้มข้นข้ึนและมี

แผนการด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง	 ส�าหรับการบังคับใช้

กฎหมายมีการร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและเอกชนใน

การน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้	 แต่ยังขาดการพัฒนาระบบข้อมูล

เ พ่ือใช ้ ในการด�า เ นินงานในระดับพ้ืนที่ 	 ส ่วนในด ้าน

จกัรยานยนต์เน้นประเด็นการบงัคบัใช้กฎหมายการสวมหมวก

นิรภัยทียั่งไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้เพราะขาดหน่วยงาน

ที่ดูแลอย่างจริงจัง

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 ก�าหนดเป้าหมายจ�านวนผู้เสียชีวิตและอบุติัเหตุควบคูก่บั

การก�าหนดเป้าหมายการลดความเส่ียง	 เช่น	 อัตราการสวม

หมวกนิรภัยในระดับพ้ืนที่	 โดยสร้างแรงจูงใจให้พ้ืนที่ต้ังเป้า

หมาย	นอกจากนี้	 ยังมีการน�าผลในเชิงพื้นที่อย่างด่านชุมชน

มาใช้ในการวางแผนป้องกันต่อไป

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

	 ความส�าเร็จที่ผ ่านมา	 คือ	 การท�างานลดอุบัติเหตุ 

ของต�ารวจเป็นไปในทิศทางที่ดีข้ึน	 มีการจับกุมมากข้ึน	 และ

ลดจ�านวนอุบัติเหตุได้	 ในขณะที่ความท้าทาย	 คือ	 การสร้าง

ความตระหนักให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องจริงจังมากข้ึน	 

โดยเฉพาะหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ประสานงานหลักอย่าง 

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย	(ปภ.)	และความสามารถ

ในการท�างานของเจ้าพนักงานต�ารวจ

06
การจัดหาทรัพยากร

	 ปัญหาด้านก�าลังคนท�าให้การใช้เทคโนโลยีกลายเป็นตัว

ช่วยที่ส�าคัญ	แต่ยังมีข้อจ�ากัดด้านงบประมาณ

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	 มีการปรับระบบให้มีความโปร่งใส	 มีการบูรณาการการ

ท�างานร่วมกัน

02	 ใช้ระบบด่านและใช้เทคโนโลยี	 ที่สามารถเช่ือมกับระบบ

ฐานข้อมูลได้

03	ต้องมีระบบการประเมินผลอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
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ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ	(สศช.)

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 มีหน้าที่จัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

และพิจารณาความเหมาะสมของแผนแม่บทฯ	 รวมถึงมี 

ส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบาย	 โดยมีการก�าหนดแผนที่

สนับสนุนด้านความปลอดภัยทางถนนในส่วนของการพัฒนา

ระบบขนส่งสาธารณะให้ดีขึ้น

02
ยุทธศาสตร์

	 เป็นแนวทางที่ท�าให้แผนแม่บทฯ	 ฉบับที่	 4	 ก�าหนด

ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	แต่ยังไม่มี

หน่วยงานทีชั่ดเจนภายในส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ	(สศช.)	ที่รับผิดชอบเรื่องความปลอดภัย

ทางถนน

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

	 มีแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป ้าหมายที่ ต้ังไว ้	 โดยเน้น 

การกระจายอ�านาจไปยังท้องถิน่เพ่ือเกบ็ข้อมูลตัวช้ีวัด	ส�าหรับ

ติดตามการด�าเนินงานตามแผน	 โดยความพร้อมของ 

หน่วยงาน	เช่น	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีภาระ

งานมากอาจเป็นอปุสรรคทีจ่ะด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้	

จึงควรหาหน่วยงานมาดูแลด้านความปลอดภัยทางถนน 

ในระดับท้องถิ่น

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 สศช.	ก�าหนดเฉพาะเป้าหมายการเสียชีวิต	โดยเห็นว่าควร

มีการสร้างกลไกในการผลักดันตัวช้ีวัดร่วมกัน	และก�าหนดตัว

ชี้วัดในระดับท้องถิ่น	รวมถึงควรเพิ่มตัวชี้วัดอื่นๆ	ที่เน้นเรื่อง

ความปลอดภัยทางถนน

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

	 ความท้าทายที่ส�าคัญ	 คือ	 การสร้างวัฒนธรรมความ

ปลอดภัยผ่านระบบการศึกษาและการให้ความรู้

06
การจัดหาทรัพยากร

	 -

 

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	การวิจัยเชิงลึกของการเกิดอุบัติเหตุ

02	การปรับหลักสูตรการศึกษา

03	การวิจัยด้านจราจรของรถจักรยานยนต์สาธารณะ

04	 มีการจัดล�าดับความส�าคัญของแผนงานและออกแบบ

โครงสร้างองค์กรที่เห็นบทบาทความรับผิดชอบที่ชัดเจน

กรมการขนส่งทางบก

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 มีหน้าทีค่รอบคลุมด้านคนและรถเป็นส�าคญั	โดยรับผิดชอบ 

ต้ังแต ่การออกใบอนุญาตขับข่ี	 การก�าหนดมาตรฐาน 

ยานพาหนะและอปุกรณ์ให้มีมาตรฐานความปลอดภัย	และให้

ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลบริการขนส่งเชิงพาณิชย์ให้มี

มาตรฐานความปลอดภัย

02
ยุทธศาสตร์

	 -

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

	 มีการก�าหนดแผนการด�าเนินงานเพ่ือให้เกิดการพัฒนา 

ต่อเน่ือง	 รวมถึงมีการประเมินผลของแผนงานทางด้านการ

ก�ากับความเร็วของรถขนส่งเชิงพาณิชย์ด้วยระบบ	 GPS	 

ที่เชื่อมโยงถึงการลดจ�านวนอุบัติเหตุลงได้

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 ติดตามเป้าหมายจากข้อมูลการท�างานของกรมการขนส่ง

ทางบก	 ซึ่งเป้าหมายดังกล่าว	 ได้แก่	 คนมีใบขับข่ีเพ่ิมข้ึน	 

และรถมีมาตรฐานดีขึ้น

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

	 -

06
การจัดหาทรัพยากร

 มีความแน ่นอนของแหล ่งทุนจากงบประมาณรัฐ	 

และสามารถขอรับสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือความปลอดภัย 

ในการใช้รถใช้ถนน	(กปถ.)	ได้

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570
 

01	ก�าหนดเป้าหมาย	 โดยมีเป้าหมายกลางที่ให้แต่ละหน่วย

งานไปจัดท�าแผนว่าสามารถด�าเนินเป้าหมายใดได้บ้าง	

มากกว่าร่วมรับเป้าหมายจ�านวนผู้เสียชีวิต

02	ก�าหนดภารกจิศนูย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนใน

แต่ละเรื่องเป็นแผนการท�างานร่วมกันทุกหน่วยงาน

03	ออกแบบระบบงบประมาณให้เรียบร้อยในแผนแม่บท

ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2561	-	2564	เน้นใช้งบ

ประมาณต้นสังกัด	 และก�าหนดกิจกรรมที่สามารถของบ

ประมาณเสริมได้	 (เช่น	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุน 

การสร้างเสริมสุขภาพ	ฯลฯ)	

 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 ให้ความส�าคัญกับเรื่องความปลอดภัยเชิงโครงสร้าง	การ

จัดการในภาวะฉุกเฉิน	บูรณาการการแพทย์	รถฉุกเฉิน	อาสา

สมัคร	และต�ารวจ

02
ยุทธศาสตร์

	 -

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

	 ให้ความส�าคัญกับพ้ืนที่	 โดยการกระจายหน้าที่ให้แต่ละ

องค์กร	โดยท�าโครงการร่วมกับหลายหน่วยงาน	และก�าหนด

ตัวช้ีวัดเพ่ือติดตามการท�างาน	อย่างไรกต็าม	ศกัยภาพในการ

ท�างานอย่างต่อเน่ืองและการรายงานผลในแต่ละพ้ืนที	่รวมถงึ

ข้อจ�ากัดด้านงบประมาณถือเป็นอุปสรรคที่ส�าคัญ

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

 -

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

 -

06
การจัดหาทรัพยากร

 ยังมีอุปสรรคในการของบประมาณจากรัฐเพ่ือสนับสนุน

การท�างานแบบบูรณาการ
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07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570 

01	 เน้นเชิงพื้นที่	(area-based)

02	 เน้นระบบการจัดการข้อมูลที่แม่นย�า

03	สร้างวัฒนธรรมการขับข่ีที่ปลอดภัยให้แก่เด็กต้ังแต่ 

วัยประถมปลาย

04	คณะกรรมการนโยบายมีส่วนพิจารณาและให้ความเห็น

ชอบระบบงบประมาณ

กรมทางหลวงชนบท

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 สร้างและพัฒนาความปลอดภัย	 โดยหน่วยงานส่วนใหญ่

ในองค์กรมีภาระงานทีต้่องรับผิดชอบด้านความปลอดภัย	โดย

เฉพาะด้านการตรวจสอบความปลอดภัยที่ได้ร่วมมือกับ

สถาบันการศึกษา	โดยรับผิดชอบตั้งแต่การส�ารวจ	ออกแบบ	

และก่อสร้าง

02
ยุทธศาสตร์

 เน้นออกแบบกระบวนการท�างานของทุกหน่วยในองค์กร

ที่เน้นให้เกิดถนนปลอดภัย	ตั้งแต่การออกแบบจนถึงการเปิด

ให้ใช้บริการ	 โดยคาดว่าจะบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บท

ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2561	-	2564

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

 แผนงานของทุกหน่วยงานสอดคล้องกับการสร้างความ

ปลอดภัยทางถนนทกุกระบวนการ	และครอบคลุมถงึประเด็น

จักรยานยนต์	 เยาวชน	 และความเร็ว	 โดยร่วมมือกับสถาน

ศกึษาและชุมชนในภารกิจเพ่ิมเติมจากงานหลักขององค์กร	อกี

ทั้งยังมีการประเมินการท�างานภายในองค์กรด้านการอบรม

และการด�าเนินงานช่วงเทศกาลเพ่ือติดตามความส�าเร็จของ

งานอยู่เสมอ

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

 ทกุหน่วยงานมีเป้าหมายการท�างานทกุข้ันตอนทีใ่ห้ความ

ส�าคญักบัความปลอดภัย	ซึง่องค์กรคาดหวังจะบรรลุเป้าหมาย

ตามแผนแม่บทฯ	คือมาตรฐานคุณภาพถนน	5	ดาว	โดยเน้น

ก�าหนดการประเมินภายในองค์กร	 (ประเมินเอกลักษณ์กรม

ทางหลวงชนบท)	ทีส่ามารถติดตามและประเมินผลการด�าเนิน

งาน	 โดยมีข้ันตอนการหาแนวทางปรับปรุงในกรณีไม่ผ่าน

เกณฑ์

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

	 ความส�าเร็จที่ส�าคัญ	 คือ	 สัดส่วนงบประมาณมากข้ึน	

เน่ืองจากเม่ือทุกหน่วยงานเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย	 

จงึมีความรับผิดชอบทีชั่ดเจน	รวมถงึมาตรการการแก้ไขความ

ปลอดภัยหน้าโรงเรียนได้รับรางวัลระดับสากล	(IRF)	ในขณะ

ที่ความท้าทายที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 การสร้างมาตรฐานความ

ปลอดภัยให้กบัถนนแต่ละล�าดับ	การดูแลและควบคมุ	รวมถงึ

การมีศูนย์ข้อมูลงานด้านอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ 

ที่เชื่อถือได้

06
การจัดหาทรัพยากร

	 มีความแน่นอนของแหล่งทุนจากงบประมาณรัฐ

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	ระบบข้อมูลของประเทศ	 โดยควรแบ่งเฟสการท�างานที่

แผนแม่บทต้องก�าหนดเป้าหมายให้เกดิข้ึนได้อย่างชัดเจน

02	 เยาวชนมีความรู้	 ความเข้าใจ	 และความตระหนักเร่ือง

ความปลอดภัย

03	 พัฒนามาตรฐานของถนนแต่ละประเภทเป็นมาตรฐาน

ประเทศ	โดยกระทรวงคมนาคมรับเป็นหน่วยงานหลักใน

การด�าเนินการ

กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 ท�าหน้าทีภ่ายใต้แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	

2561	-	2564	คือ	พัฒนาระบบข้อมูล	ควบคู่กับการติดตาม

และประเมินผล	โดยหน้าทีป่ระจ�าของหน่วยงานในฐานะเป็นผู้

ถือกฎหมายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีส่วนส่งเสริมการ

ท�างานภายใต้แผนแม่บทฯ	รวมทัง้หน้าทีข่ององค์กรและหน่วย

งานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง	โดยเฉพาะการท�างานในระดับพ้ืนทีท่ีมี่ราย

ละเอียดถึงระดับอ�าเภอและต�าบล

02
ยุทธศาสตร์

	 เน ้นการป้องกันและควบคุมโรครวมถึงภัยสุขภาพ 

ของประชาชนให้ได้มาตรฐานสากล	โดยสนับสนุนการท�างาน

ในระดับพื้นที่

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

	 เน้นแผนงานทีส่อดคล้องกบัยุทธศาสตร์องค์กร	ทัง้ในการ

ควบคุมแอลกอฮอล์และพัฒนาระบบข้อมูลในระดับจังหวัด	

เพื่อก�าหนดเป้าหมายและวางแผนการท�างาน

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 -

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

	 มีความส�าเร็จในการสร้างกระบวนการท�างานด้านความ

ปลอดภัยทางถนนในระดับอ�าเภอ	 ในขณะที่การประเมินผล

ด้วยตัวช้ีวัดจ�านวนผู้เสียชีวิตยังไม่สามารถท�าได้	แม้ว่าจะเห็น

ผลส�าเร็จในกระบวนการท�างาน	โดยเหตุผลส�าคญัคอืการขาด

ข้อมลูที่จะน�ามาวเิคราะห์ให้เหน็ถงึสาเหตสุ�าคัญที่น�าไปสูก่าร

วางนโยบายแก้ไข

06
การจัดหาทรัพยากร

	 งบประมาณค่อนข้างจ�ากัดเม่ือเทียบกับภาระงาน	 โดย

กรอบงานที่ยังไม่ชัดเจนที่จะเกิดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

เฉพาะได้ส่งผลต่อการขอรับงบประมาณ	 จึงยังต้องคาดหวัง 

ให้ท้องถิ่นสามารถใช้งบประมาณในการด�าเนินงานเอง 

ได้ในบางกิจกรรม	เช่น	การตรวจแอลกอฮอล์	

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	 เน้นเรื่องจักรยานยนต์	โดยเฉพาะเรื่องการขับขี่

02	 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

จราจรให้มีความสมบรูณ์จนสามารถใช้วางแผนได้ชัดเจน

ยิ่งขึ้น

03	การสร้างผู้เช่ียวชาญระดับปฏิบติัการความปลอดภัยทาง

ถนนในระดับอ�าเภอ	คล้ายเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในการ

ท�างาน	 (จป.)	 ประจ�าโรงงาน	ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูล

เพื่อวางแผนและแก้ปัญหาในระดับอ�าเภอได้
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คณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อน 
การปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 ผลักดันนโยบายความปลอดภัยทางถนน	เน้นด้านเยาวชน

และจักรยานยนต์ที่มีความสูญเสียสูง	 โดยมุ่งด�าเนินงาน 

ด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเน่ืองจนกว่าจะบรรลุ 

เป้าหมายเหลือศูนย์

02
ยุทธศาสตร์

	 แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2561	-	2564	

ยึด	12	เป้าหมายของ	WHO	เป็นหลักเพ่ือลดอบุติัเหตุทางถนน

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

	 -

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 -

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

 -

06
การจัดหาทรัพยากร

 -

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	สร ้างความร ่วมมือจากทุกภาคส ่วน	 โดยก�าหนด 

ให้เป้าหมายหลัก	คือ	ประชาชนปลอดภัย	

02	การบริหารจัดการควรเป็นแบบ	single	command	

03	มีกฎหมายแม่บท	(master	law)	

04	 เน้น	enforcement	เป็นหลัก

05	 เปลี่ยน	DNA	ที่ระบบการศึกษา	ให้เยาวชนมาช่วยกันคิด

แก้ปัญหา

มูลนิธิไทยโรดส์

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 มีบทบาทหลักในการประเมินผลทางนโยบาย	

02
ยุทธศาสตร์

	 -

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

	 -

หน่วยงานส่วนสนับสนุน
04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

 -

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

	 แม้จะเคยจัดท�ารายงานการประเมินผล	 แต่ไม่แน่ใจว่า 

ได้กลายเป็น	policy	dialogue	หรือไม่

06
การจัดหาทรัพยากร

	 -

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	การจัดสรรทุนวิจัยให้กับหน่วยงานที่หลากหลาย	ให้มีนัก

วิจัยหน้าใหม่	 มีประเด็นการวิจัยใหม่ที่มีส่วนช่วยลด

อุบัติเหตุทางถนน	

02	ความกล้าหาญของภาควชิาการในเสนอแนะทางนโยบาย

ทีเ่หมาะสมตามหลักการ	ซึง่ต้องออกแบบ	ecosystem	มาร

องรับ

03	ความโปร่งใสของระบบข้อมูลราชการ

04	การร่วมมือกับภาคประชาสังคม

มูลนิธิสถาบันวิจัย 
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 มีบทบาทหลักในการวิจยัเพ่ือเป็นส่วนร่วมของการก�าหนด

แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2561	-	2564	และ

แผนแม่บทของกระทรวงคมนาคม	รวมทัง้ร่วมก�าหนดนโยบาย

ในการเป็นอนุกรรมการด้านบริหารจัดการ	 ด้านยานพาหนะ	

และด้านข้อมูลและการติดตามและประเมินผล

02
ยุทธศาสตร์

	 -
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03
แผนงานและการด�าเนินงาน

	 เน้นพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความเส่ียง

ส�าคัญ	เช่น	การยกระดับมาตรฐานจักรยานยนต์	โดยมีความ

ต้ังใจจะขับเคล่ือนไปถึงเร่ืองมาตรฐานใบขับข่ี	 และคนขับ	

อย่างไรกต็าม	ความท้าทายส�าคญัคอืการผลักดันให้หน่วยงาน

ระดับนโยบายเห็นภาพและก�าหนดแนวทางที่ชัดเจน

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 -

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

	 -

06
การจัดหาทรัพยากร

	 -

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	ก�าหนดเป้าหมาย	(ต้องท้าทาย	แต่อยู่ในวิสัยที่จะท�าได้)	

ที่มีทั้งเป้าหมายภาพรวมและเป้าหมายย่อยในแต่ละเสา

หลักเพ่ิมเติมจาก	12	เป้าหมายของ	WHO	ทีมี่รายละเอยีด

ชัดเจน	 โดยหน่วยงานประเมินศักยภาพตัวเองและร่วม

ก�าหนดเป้าหมาย	แทนการก�าหนดเป้าหมายจากงานประจ�า

02	กระจายการก�าหนดเป้าหมายสู่ท้องถิ่น

03	 พัฒนาระบบข้อมูลที่มากกว่าการเสียชีวิตให้ไปถึงการใช้

ระบบ	big	data	เพื่อการตัดสินใจทางนโยบาย

04	ผลักดันโครงสร้างทีมี่สถาบนัวิชาการอสิระ	เพ่ือสนับสนุน

นโยบายด้วยหลักวิชาการ

วุฒิสภา	–	กรรมาธิการ 
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 ท�าหน้าที่วุฒิสภาเป็นหลัก

02
ยุทธศาสตร์

	 แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2561	-	2564	

มีความสอดคล้องกบัแผ่นแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ	ประเด็นเร่ือง

ปฏิรูปความปลอดภัยทางถนน

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

	 สร้างระบบบรูณาการเช่ือมโยงต้ังแต่ชุมชน	ต�าบล	อ�าเภอ	

จังหวัด	 เป็นการตอบสนองนโยบายให้ทั่วถึง	 โดยเฉพาะด้าน

การบงัคบัใช้กฎหมายและการให้ความรู้	โดยมีการลงพ้ืนทีเ่พ่ือ

ติดตามการด� า เ นินงานทั่ วประ เทศ	 อีกทั้ ง ยั ง มีแผน 

ด้านอบุติัเหตุรถจกัรยานยนต์ทีเ่น้นด้านมาตรฐานยานพาหนะ

และทางสัญจรเฉพาะ

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 -

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

	 -

06
การจัดหาทรัพยากร

	 -

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	การเชื่อมโยงและบูรณาการงาน

02	สามารถท� า ให ้ เ กิ ด ขึ้ นจ ริ งและ เป ็ น ไปตามแผน 

อย่างต่อเนื่อง

03	ท�าศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉินให้เกิดขึ้นจริง	สัมฤทธิ์ผล	และท�า

ศนูย์ข้อมูลอบุติัเหตุทางถนนโดยใช้ทรัพยากรเดิมทีมี่การ

เชื่อมโยงข้อมูลกันอยู่

ส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน	พร้อมทั้งเป็น	 compliance	

และ	 performance	 audit	 ในการใช้งบประมาณด้านความ

ปลอดภัยทางถนนและการก่อสร้างถนนให้กบัทัง้หน่วยงานรัฐ

ส่วนกลาง	ส่วนภูมิภาค	และส่วนท้องถิ่น

02
ยุทธศาสตร์

	 -

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

	 -

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 -

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

	 ความท้าทายส�าคัญ	ได้แก่

•	 รูปแบบการเดินทางบนถนนที่ต ้องก�าหนดกลไก 

ก�ากับดูแลให้ครอบคลุม	มีประสิทธิภาพ

•	 การบังคับใช้กฎหมายที่เกิดข้ึนได้จริง	 บังคับให้คน

กลัวและเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริง

•	 ก ารน� าน วัตกรรมและ เทค โน โล ยี เ ข ้ าม า ใช  ้

อย่างมีประสิทธิภาพ

06
การจัดหาทรัพยากร

	 -

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	 เน้นความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการ

02	ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ด้านการเดินทาง

03	ความเสมอภาคของผู้ใช้ถนนทกุคน	ทกุพ้ืนที	่ทีส่ามารถมี

ถนนได้เหมือนกัน	 โดยหากลไกทางการเงินและภาษ ี

เข้ามาสนับสนุน
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
สุขภาพ	(สสส.)

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 สนับสนุนการสร้างเสริมเร่ือง	 ความปลอดภัยทางถนน 

ในฐานะหนึ่งในการสนับสนุนสุขภาพ	โดยดูช่องว่างที่จะท�าให้

ความปลอดภัยทางถนนสูงข้ึน	 ซึ่งต้องมีการท�างานร่วมกัน

ระหว่างพันธมิตรด้านวิชาการและการส่ือสารการตลาด	 

โดยเฉพาะการส่ือสารการตลาดมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วย	 

(โตโยต้า	 ปตท.)	 รวมถึงมีกองทุนอื่นๆ	 มาร ่วมด้วย	 

(กองทุนสื่อกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน)

02
ยุทธศาสตร์

	 แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2561	-	2564	

มีส่วนในการก�าหนดแผน	สสส.	โดยเฉพาะเป้าหมายในการลด

จ�านวนผู้เสียชีวิต	อย่างไรกต็าม	สสส.	ยังไม่สามารถขับเคล่ือน

ระดับนโยบายมหภาค	เช่น	ระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้

รถส่วนบุคคล	 ได้มากเท่าใดนัก	 ท�าได้เพียงการขับเคล่ือน 

การท�างาน	โดยมีส่วนในการก�าหนดกลไกในระดับพ้ืนทีใ่ห้กบั

ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน	(ศปถ.)

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

	 แผนงานที่ผ ่านมามุ ่งเน้นการสนับสนุนงานวิชาการ	 

เครือข่ายการท�างาน	 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล	 และ 

การส่ือสารสังคมในภาพรวม	 แต่ยังไม่สามารถผลักดัน

นโยบายในระดับมหภาคได้เร็วพอ	 เน่ืองจากโครงสร้าง 

งบประมาณขององค์กรที่เก่ียวข้องยังไม่เปล่ียน	 กลไกบูรณา

การยังไม่เกิดข้ึนในทางปฏิบติัในแต่ละ	sector	ส่วนการส่ือสาร

ยังไม่สามารถสร้างภาพจ�าที่ดีของงาน	Road	safety	ต่อสังคม

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 ก�าหนดเป้าหมายสุดท้ายคอื	จ�านวนการเสียชีวิตแต่ยังไม่

เข ้มข ้นพอ	 โดยเฉพาะในระ ดับจั งห วัดหรืออ� า เภอ	 

ซึ่งต้องพิจารณาตามความเส่ียงที่ต่างกัน	 ควรมีการก�าหนด 

เป้าหมายการท�างานตามเสาหลัก	 โดยเฉพาะในมาตรการที่

เห็นว่ามีความส�าคัญ	 ดังน้ันจึงจ�าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพ 

ด้านข้อมูลให้ดีขึ้น

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

	 ความส�าเร็จคอื	การพัฒนาระบบต่างๆ	ส�าหรับการท�างาน

ให้ดขีึ้น	แต่ความท้าทายส�าคัญ	ได้แก่	การผลักดนันโยบายใน

ระดับประเทศ	การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการลดภาระ

ของระบบสาธารณสุข	 และการแก้ปัญหาในระดับโครงสร้าง

และเชิงระบบ

06
การจัดหาทรัพยากร

	 แม้จะมีเงินงบประมาณขององค์กร	 แต่เห็นว่าเป็นงาน 

ในส่วนสนับสนุน	 ซึ่งถ้าเป็นไปได้ควรเพ่ิมงบประมาณในส่วน

ที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

	 แผนใหม่ควรคิดนอกกรอบให้สามารถสร้าง	 setting	 

ในเชิงองค์กรระดับมหภาคที่จะขยายผลของแผนได้

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา 
ระบบราชการ	(กพร.)

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 มีหน้าที่พัฒนาระบบราชการทุกระดับ	 ยกเว้นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 เพ่ือให้บริการประชาชนและขับเคล่ือน

ยุทธศาสตร์ราชการ	ท�าให้ต้องประเมินผลหน่วยงานราชการ	

โดยหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย 

ทางถนนตามแผนชาติจะถูกประเมินผ่าน	 KPI	 แผนของ 

หน่วยงาน	และแผนบูรณาการ

02
ยุทธศาสตร์

	 ก�าหนด	 KPI	 แผนของหน่วยงานราชการ	 และแผน

บรูณาการ	ตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานราชการ	ทีส่อดคล้อง

กับแผนชาติด้านความปลอดภัยทางถนน

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

	 มีการก�าหนด	joint	KPI	ด้านความปลอดภัยทางถนนตาม	

value	 chain	 ของการด�าเนินแผนงานและประเมินผลทุกป	ี

ท�าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบความคืบหน้าในการท�างาน

และอุปสรรคต่อความส�าเร็จ	 ซึ่งมีโอกาสปรับปรุงจนบรรลุ 

เป้าหมายได้ในอนาคต

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 ติดตามความคบืหน้าแผนงานของหน่วยงานราชการตาม	

joint	 KPI	 ทุกปี	 โดยหากไม่เป็นไปตามเป้า	 หน่วยงานที่ถูก

ประเมินจะต้องรายงานปัญหาและอุปสรรค

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

	 ความท้าทายส�าคัญ	 คือ	 KPI	 จะไม่สามารถก�ากับ 

หน่วยงานภายใต้บางกระทรวงที่ไม่ได้ให้	 priority	 กับงาน 

ด้านความปลอดภัยทางถนนได้	 เน่ืองจากการก�าหนด	 KPI	 

ของ	 กพร.	 จะเน้นตัวเป้าหมายเป็นหลัก	 โดยตอบโจทย ์

แผนชาติ	ตอบสนองประชาชน	ตามล�าดับ	ในขณะที่ด้านอื่นๆ	

ควรต้องมีกลไกเพ่ือก�าหนดตัวช้ีวัดแยก	 แล้วน�ามาหารือ 

ด้านการติดตามกับ	 กพร.	 อีกที	 จึงควรดึง	 กพร.	 เข้ามามี 

ส่วนร่วมในการพัฒนาแผนแม่บทฯ

06
การจัดหาทรัพยากร

	 -

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	 ในการก�าหนดแผนควรก�าหนดเป้าหมายทีชั่ดเจน	และ

ก�าหนด	 value	 chain	 ที่จะไปถึงเป้าหมายดังกล่าว 

เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานเห็นภาพเดียวกนั	ส่วนในระดับ

พ้ืนที่ควรมีกลไกภาคประชาชนและเอกชน	 อีกทั้ง 

ควรก�าหนดผู้รับผิดชอบทีชั่ดเจน	มีระบบติดตามและ

ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

02	อาจเพิ่มการก�าหนดตัวชี้วัดระดับจังหวัดได้	โดยเน้น

ที่จังหวัดที่มีความสูญเสียสูง	

03	ท�าให้ผลประเมินขององค์กรเช่ือมกับผลประเมิน 

ของหัวหน้าส่วนราชการ
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

•	 ท�าหน้าทีผ่ลักดันนโยบายและการน�านโยบายไปใช้ทัง้ขาข้ึน 

และขาลงผ่านการสร้างพันธมิตรและความร่วมมือใน 

ระดับพ้ืนที่เพ่ือจัดท�าชุดความรู้มาใช้ประกอบการด�าเนิน

งานให้บรรลุผล

•	 อย่างไรกต็าม	การผลักดันนโยบายในระดับพ้ืนทีข้ึ่นอยู่กบั

ประสิทธภิาพขององค์กรบงัคบับญัชาส่วนภูมิภาคในระดับ

จังหวัด	

02
ยุทธศาสตร์

	 มียุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	 โดยในช่วงแผนปัจจุบัน 

เน้นที่การจัดการในระดับพ้ืนที่	 ซึ่งมีส่วนช่วยก�าหนดการ

ด�าเนินงานให้หน่วยงานในระดับพ้ืนที่ผ่านชุดความรู้	 โดยให้

ต�าบลเป็นหน่วยปฏิบัติและอ�าเภอเป็นจุดจัดการ

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

	 แผนการท�างานเน้นการสร้างระบบ	accountability	ในการ

ผลักดันนโยบายตามที่ก�าหนดในแผน	ทั้งการจัดการในระดับ

พ้ืนทีต่ามยุทธศาสตร์ส�าคญัของหน่วยงาน	และการด�าเนินงาน

ในประเด็น	cross	cutting

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 ก�าหนดเป้าหมายของแผนงานคือ	 การสร้างชุดความรู ้

และเคร่ืองมือให ้ฝ ังอยู ่ ในระบบโครงสร ้างการท�างาน 

ด้านความปลอดภัยทางถนนในทุกระดับของประเทศ	 และมี

ระบบการประเมินผลของแผนงานที่ท�า

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

	 ความส�าเร็จในการมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบาย 

ของแต่ละคณะอนุกรรมการต่างๆ	 ในขณะที่ความท้าทาย 

ทีส่�าคญัด้านการผลักดันชุดความรู้คอื	ข้อจ�ากดัของโครงสร้าง

องค ์กรในป ัจจุบันที่ มีทิศทางต ่ างกัน	 โดยเฉพาะใน 

ด้านการจัดท�าตัวช้ีวัดที่สามารถน�ามาประเมินผลการด�าเนิน

งานได้	 ตลอดจนความจ�ากัดของงานวิชาการที่มีส่วนช่วย

สนับสนุนการผลักดันทางนโยบาย

06
การจัดหาทรัพยากร

	 -

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

	 ควรต้ังเป้าเพ่ือแก้ปัญหาทียั่งเป็นช่องว่างให้ครบ	ออกแบบ

โครงสร้างครอบคลุมส่วนสนับสนุน	 ตลอดจนเน้นการพัฒนา

ระบบการติดตามและประเมินผลให้เกิดข้ึนอย่างสม�่าเสมอ	

ประกอบกบัต้องมีการสนับสนุนทางด้านวิชาการทีดี่ควบคูก่นั

ไป	โดยประเด็นทีค่วรให้ความส�าคญั	ได้แก่	โครงสร้างการเดิน

ทางที่ครอบคลุมทุกป ัจจัย	 ระบบขนส ่ง พ้ืนฐาน	 และ 

การยกระดับการเรียนรู้ให้กับประชาชน

จังหวัดสงขลา

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 ผสานความร่วมมือในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้ง	

NGO	และภาควิชาการ	ในระดับพื้นที่	เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ	

โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 (อบจ.)	 เป็นศูนย์ส่ังการ 

รับแจ้งเหตุฉุกเฉินและสนับสนุนเครื่องมือให้กับท้องถิ่น

02
ยุทธศาสตร์

	 เน้นด�าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่	2	และ	4

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

	 ด�าเนินงานตามแผนของจงัหวัด	โดยมีภาคร่ีวมด�าเนินงาน

เช่น	ภาควิชาการ

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 ก�าหนดเป้าหมายจ�านวนผู้เสียชีวิตในระดับจังหวัด

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

	 ความส�าเร็จ	 คือ	 ระดับจังหวัดรับรู้ปัญหาของทั้งพ้ืนที ่

อย่างสม�า่เสมอ	และมีการส่ังการโดยตรงไปยังอ�าเภอ	แต่ยังมี

ความท้าทาย	คือ	 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนน	

ทั้งเรื่องการสวมหมวกนิรภัยและผู้ขับขี่ที่เป็นเยาวชน

06
การจัดหาทรัพยากร

	 เพียงพอทั้งบุคลากร	 งบประมาณ	 และเคร่ืองมือหรือ

อุปกรณ์

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	มาตรการในการจดัการความเร็วในเขตชุมชนกบัเขตเมือง

02	การจัดท�าเลนจักรยานยนต์

03	 พัฒนาและน�านวตักรรมมาใช้งานในการป้องกันอุบัตเิหตุ

04	 มีกิจกรรมที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย	 เช่น	 กลุ่มผู้สูงอายุใน

จังหวัดสงขลาที่เพิ่มขึ้น	

05	ส่งเสริมการด�าเนินการต�าบลปลอดภัยของท้องถิ่น

06	แนวทางในการจ�ากัดการใช้รถจักรยานยนต์	

07	การมีหลักสูตรการเอาตัวรอดบนท้องถนน

08	กลไกการประสานงานระหว่างพ้ืนที	่และการใช้เทคโนโลยี

ในการป้องกันอุบัติเหตุ

จังหวัดสุรินทร์

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 -

02
ยุทธศาสตร์

	 -

หน่วยงานส่วนภูมิภาค
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03
แผนงานและการด�าเนินงาน

	 มีแผนการท�างานครอบคลุมทัง้เร่ือง	คนและถนน	โดยเน้น

การบังคับใช้กฎหมาย	 การจ�ากัดความเร็ว	 การให้ความรู	้ 

การปรับปรุงจดุเส่ียง	และการแพทย์ฉกุเฉนิ	โดยทกุหน่วยงาน

ร่วมกันด�าเนินงานและมีกลยุทธ์	 RTI	 team	 ช่วยขับเคล่ือน 

ในพื้นที่

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 มี เป ้าหมายระดับจังหวัดที่ก� าหนดการลดจ�านวน 

การเสียชีวิตลง	 5%	ต่อปี	 และมีเป้าหมายเพ่ิมการบังคับใช้

กฎหมายของต�ารวจ

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

	 งบประมาณของจังหวัดไม่มีความต่อเน่ืองในบางช่วง	 

และยังไม่ประสบความส�าเร็จในการน�าเทคโนโลยีมาช่วย 

ในการสอบใบขับข่ี	 ตลอดจนปัญหาการส่ือสารลงมาสู่ระดับ

พ้ืนทีข่องแผนแม่บทฯ	ท�าให้หน่วยงานในพ้ืนทีไ่ม่รู้ว่าแผนงาน

ที่ด�าเนินการอยู่นั้นสอดคล้องกับแผนแม่บทหรือไม่

06
การจัดหาทรัพยากร

	 งบประมาณไม่มีความต่อเน่ืองท�าให้ต้องอาศยังบประมาณ

ของแต่ละหน่วยงาน

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	ส่งเสริมการป้องกันอย่างยั่งยืน

02	การมีส่วนร่วมของชุมชน	 โดยราชการช่วยสนับสนุนและ

เป็นแกนในการผลักดันนโยบาย

03	อยากให้ต�ารวจและขนส่งเช่ือมข้อมูลกันได้เพ่ือให  ้

การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ

04	 ผู้บริหารในระดับนโยบายเห็นความส�าคัญและก�าหนด

ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน	 แผนครอบคลุมทั้งในแนวราบ 

และแนวดิ่ง

05	 มีระบบก�ากับติดตามและการประเมินผลจากการด�าเนิน

งานนอกจากการลดจ�านวนคนตายอย่างเดียว

จังหวัดอุบลราชธานี

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 การขับเคลื่อนตามแนวทาง	5	 เสาหลัก	ที่ให้ความส�าคัญ

ต้ังแต่จังหวัด	 อ�าเภอ	 และท้องถิ่น	 มีการส่งเสริมวัฒนธรรม

ความปลอดภัยทางถนน	 เน้นความปลอดภัยรถโดยสาร

สาธารณะ	 การบังคับใช้กฎหมาย	 และมาตรการองค์กร 

ที่ ขับเคล่ือนโดยส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	 (สสจ.)	 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 (ปภ.)	 และภาคเอกชน	

โดยแผนงานสนับสนุนการป้องกนัอบุติัเหตุจราจรระดับจงัหวัด	

(สอจร.)	 และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 

สุขภาพ	(สสส.)	เป็นผู้จัดหางบประมาณ	รวมถึงมีทีมพี่เลี้ยง

และทีมวิชาการเขตที่เช่ือมโยงการสนับสนุนในระดับกลไก 

ไปยังระดับอ�าเภอ

02
ยุทธศาสตร์

	 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้ขับเคล่ือนการ

ท�างานให้เป็นไปตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	

2561	 -	 2564	 ผ่านยุทธศาสตร์ทั้ง	 4	 ด้านและการจัดท�า

โครงการที่ เกี่ยวข้องกับการขับเคล่ือนในภาพรวมของ 

ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

	 มีแผนการท�างานร่วมกันส�าหรับแต่ละหน่วยงานใน

ประเด็นความเส่ียงของจงัหวัด	โดยมีระบบกลไกทีเ่ข้มแข็งและ

ครอบคลุมทุกระดับ	 มีการประสานงานที่ดี	 มีภาคีเครือข่าย	

แต่ละหน่วยงานขับเคล่ือนตามภารกิจ	 สามารถด�าเนินงาน 

ได้เอง	ทีมงานเข้มแข็ง	มีข้อมูลที่ไปในทางเดียวกัน

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 ด้านการก�าหนดเป้าหมายจ�านวนผู้เสียชีวิต	 ส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้ให้นโยบาย	 และแต่ละอ�าเภอเป็น 

ผู้ด�าเนินการ	 โดยจะมีการติดตามอย่างต่อเน่ือง	 ในขณะที่

ต�ารวจมีการก�าหนดเป้าหมายทั้งการจับกุม	10	ข้อหาจราจร	

และจ�านวนอุบัติเหตุและการเสียชีวิตที่ลดลง

 

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

	 แม้จะมีข้อได้เปรียบในการเป็นจงัหวัดปลายทางและคนที่

เดินทางในอบุลราชธานีส่วนใหญ่คอืคนในพ้ืนที	่แต่ความเจริญ

ของพ้ืนทีท่ีท่�าให้มีผู้ใช้รถใช้ถนนมากข้ึนส่งผลต่อความท้าทาย

ในการก�ากับพฤติกรรมการขับขี่

06
การจัดหาทรัพยากร

	 มีอปุสรรคด้านงบประมาณ	บคุลากร	และเคร่ืองมือ	อกีทัง้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เป็น

ผู้ขับเคล่ือนศูนย์ส่ังการและประสานงานให้ท้องถิ่นกลับมี

ปัญหาด้านงบประมาณของท้องถิ่นกับส�านักงานการตรวจ 

เงินแผ่นดิน

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพ่ือรับรู้ความเปล่ียนแปลง

ของพฤติกรรมของคน	เช่น	Smart	city	ฯลฯ

02	 เน้นกลุ่มวัยรุ ่น	 โดยให้มีการปลูกฝังทักษะและวินัย 

การขับขี่

03	 มีนโยบายการให้ความรู้เป็นประจ�าอย่างต่อเน่ืองแก่เด็ก

และเยาวชนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

04	ความต่อเน่ืองของการประสานงานและก�ากับดูแล	 

การเชื่อมต่อของจังหวัด	อ�าเภอ	และท้องถิ่น

05	สนับสนุนการท�างานร่วมกัน	

06	ควรมีการเชื่อมต่อภาคีประชาสังคมกับกลไกรัฐ

จังหวัดศรีสะเกษ

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 พัฒนาและขับเคล่ือนกลไกในระดับจังหวัด	 อ�าเภอ	 และ

ต�าบล	 ผ่านการประสานงานและประชุมทุกเดือนในทุกระดับ	

เพ่ือหารือปัญหาการท�างาน	 รายงานข้อมูล	 และติดตาม

สถานการณ์

02
ยุทธศาสตร์

	 จังหวัดจะให ้หน ่วยงานที่ รับผิดชอบในหน้าที่ น้ันๆ	 

ด�าเนินงานตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	 พ.ศ.	 

2561	 -	 2564	 โดยทุกหน่วยงานด�าเนินงานสนับสนุน 

แผนแม่บทฯ

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

	 แต่ละหน่วยงานด�าเนินการตามหน้าทีข่องตัวเอง	แต่มีการ

ติดตามเป ้าการท�างานทุกเดือนผ ่านการประชุมศูนย  ์

อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการ

จังหวัดเป็นประธาน	 โดยแผนงานด้านความเร็วมีการติดตาม

และประเมินผลด้วยข้อมูล

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นหน่วยงานที่มีระบบ

ข้อมูลในการติดตามความคืบหน้าของการด�าเนินงานที่

สามารถวางแผนการด�าเนินงานเมื่องานไม่คืบหน้าได้
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05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

	 ความส�าเร็จส�าคัญที่ผ่านมา	คือ	การมีผู้บังคับบัญชาที่ให้

ความส�าคัญเป็นวาระจังหวัด	 และภาคีมีความเข้มแข็ง	 

โดยเฉพาะภาควิชาการ	 เช่น	 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	

และภาคประชาสังคม	ส่วนความท้าทายทีส่�าคญั	คอื	การสร้าง

ความเข้มแข็งในระดับชุมชน	 การบรรลุเป้าหมายจังหวัด	 

และการขับเคลื่อนในระดับท้องถิ่น

จังหวัดนครสวรรค์

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 มีแผนในการท�างานเชิงบรูณาการร่วมกนัและพยายามขับ

เคล่ือนสู่ท้องถิ่น	 โดยเฉพาะการสอบสวนจุดเกิดเหตุและ

วิเคราะห์ความเสี่ยงร่วมกัน

02
ยุทธศาสตร์

	 มีการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์สู ่อ�าเภอและมีการพัฒนา 

กลไกศักยภาพความปลอดภัยในถนนระดับอ� า เภอ	 

ทั้งน้ียุทธศาสตร์ที่เน้น	 คือ	 การวิเคราะห์จุดเส่ียงในเสาที่	 5	 

ร่วมกับหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน	 (EMS)	 และ	 ส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด	(สสจ.)	โดยใช้เทคโนโลยี

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

	 มีแผนงานตามยุทธศาสตร ์ที่ ต้ั งไว ้ของกระทรวง	 

ส่วนแผนที่เกี่ยวข้องกับประเด็น	 cross	 cutting	 จะเน้นที ่

การให้ความรู้แก่เยาวชนที่ใช้รถจักรยานยนต์	 โดยอยู่ใน

ระหว่างการประเมินผลของโครงการน�าร่อง

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 -

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

	 ความส�าเร็จ	 คือ	 มีผลงานเชิงประจักษ์ที่ เห็นได้ ใน 

บางอ�าเภอทีมี่การร่วมมือระดับท้องถิน่	ในขณะทีอ่ปุสรรค	คอื	

การให้ความส�าคัญที่ต่างกันในแต่ละอ�าเภอ	 เน่ืองจากมี 

การเปล่ียนผู้บริหารและมีภาระงานประจ�ามากจึงมีข้อจ�ากัด

ด้านเวลา

06
การจัดหาทรัพยากร

	 -

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	การบังคับใช้กฎหมาย	 สนับสนุนการศึกษาภาคบังคับ	

สนับสนุนให้พลเมืองดีร่วมมือ	และการใช้เทคโนโลยี

02	ทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัย	โดยเน้นในกลุ่มเด็ก

03	ยกระดับมาตรฐานของถนนและส่งเสริมระบบขนส่ง

สาธารณะให้เป็นรูปธรรม

04	ก�าหนดเป้าหมายและประเมินผลการท�างานของศูนย์

อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนในทุกระดับ	 เน้นที่

กระบวนการท�างานควบคู่กับการติดตามผลของนโยบาย

05	สนับสนุนหน่วยงานนโยบายให้ท�างานร่วมกันแบบต่อ 

จิ๊กซอว์

06	บริษทัยานยนต์ควรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทางถนน

มากขึ้น

06
การจัดหาทรัพยากร

	 งบประมาณในการท�างานในระดับจังหวัดเป็นการใช้ 

งบประมาณตามหน่วยงานต้นสังกัด	 ซึ่งมีข้อจ�ากัดที่แตกต่าง

กันไปในแต่ละหน่วยงาน	ทั้งนี้	หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง

เป็นจ�านวนมาก	 เช่น	 กรมการขนส่งทางบก	 จะพบปัญหา 

ข้อจ�ากัดด้านจ�านวนคน

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	การสร้างความร่วมมือและกลไกในระดับท้องถิ่น	 และ

ชุมชน

02	การประสานงานและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

03	การสร้างความตระหนักรู้	โดยเฉพาะในด้านการศึกษา

04	ก�าหนดให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นวาระส�าคัญของ

จังหวัด	 โดยมีการประชาสัมพันธ ์และการส่ือสาร 

ให้ประชาชนทราบ
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สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์หน่วยงาน 
ด้านความปลอดภัยทางถนน

เสาหลักที่	

02

ถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย
(Safer	Roads	and	Mobility)

ส�านักอ�านวยความปลอดภัย	
กรมทางหลวง	(ทล.)

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

•	 ออกแบบ	 ก ่อสร ้าง	 บ�ารุง/บูรณะ	 ติดต้ังอุปกรณ์ 

เพื่อความปลอดภัยทางถนน

•	 พัฒนาฐานข้อมูลอุบัติเหตุของหน่วยงาน	 คือ	 ระบบ

สารสนเทศอุบัติเหตุบนทางหลวง	(HAIMS)	

•	 สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย	 เช่น	 

เน้นพฤติกรรมการใช้รถใน	Work	zone	ฯลฯ

•	 ท�างานร่วมกับภาคีเครือข่าย

02
ยุทธศาสตร์

	 หน่วยงานมีการด�าเนินงานทีส่อดคล้องกบัทกุยุทธศาสตร์

ของแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2561	-	2564	

โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่	3

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

•	 การพัฒนาระบบ	HAIMS	ที่ดีขึ้น

•	 การขับเคลื่อนเรื่องจุดเสี่ยง	(Black	spot:	BS)	การตรวจ

สอบความปลอดภัยทางถนน	(Road	Safety	Audit:	RSA)	

การประเมินมาตรฐานถนนปลอดภัย	(International	Road	

Assessment	 Programme:	 iRAP)	 และมาตรการ 

ความปลอดภัยทางถนนหน้าโรงเรียน	 สะพานลอด/ 

ทางลอด	

•	 การจัดท�าแผนที่มีลักษณะบูรณาการ	 ได้แก่	 แผนงาน

ป้องกันอันตรายข้างทาง	 ที่ได ้ รับงบประมาณเพ่ิม 

เป็น	 700-800	 ล้านบาทต่อปี	 การจัดการจุดกลับรถ 

โดยสะพานบกและทางลอด	และการปรับการจดัล�าดับช้ัน

ของทางหลวง	(road	hierarchy)	แต่ละสาย	

•	 การจัดท�าตัวช้ีวัดเพิ่ม	คือ	ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์

ทางด้านต้นทุนทางเวลาและต้นทุนอุบัติเหตุ	 (time	 and	

accident	 cost)	 นอกเหนือจากจ�านวนและอัตราการเกิด

อุบัติเหตุ	

•	 การจัดการรูปแบบทางโดยเน้นที่ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกกลุ่ม	

เช่น	การจัดรูปแบบทางเท้า	สะพานคนเดินข้าม	ทางลอด	

การปรับภูมิทัศน์	ฯลฯ

•	 การจัดการความเร็ว	 โดยคิดถึงรถหลายประเภท	 มีทั้ง 

การเพิ่มความเร็วในบางช่องจราจร	 และการลดความเร็ว

ในชุมชน

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 ปัจจุบันหน่วยงานก�าหนดเป้าหมายจ�านวนผู้เสียชีวิตและ

ผู้บาดเจ็บ	โดยมีแนวคิดที่จะก�าหนด	severity	index	เพิ่มเติม	

ซึง่ปัจจบุนัมีการติดตามการด�าเนินงานด้วยการจดัท�ารายงาน

จ�านวนผู้เสียชีวิตรายเดือน

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

•	 ความส�าเร็จของหน่วยงาน	 คือ	 การจัดท�าระบบข้อมูล

อุบัติเหตุ	 HAIMS	 และการปรับแนวคิดที่ให้ความส�าคัญ 

ในด้าน	RSA	และ	iRAP	มากขึ้น	แม้จะยังมีความท้าทาย

ด้านการบริหารจัดการในทางปฏิบัติ

•	 ความท้าทายที่ส�าคัญ	 คือ	 การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ

จักรยานยนต์	 การใช้ความเร็ว	 และอุบัติเหตุที่เกิดกับ

เยาวชน	 รวมถึงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้

โทรศัพท์มือถือ

06
การจัดหาทรัพยากร

	 ไม่ได้มีอปุสรรคด้านทรัพยากรทางการเงนิในการด�าเนินงาน	 

แต่มีอุปสรรคด้านทักษะของบุคลากรและจ�านวนบุคลากร 

ด้านวิศวกรและช่างเทคนิคที่ไม่เพียงพอต่อการท�างาน 

ด้านความปลอดภัยทางถนน	 โดยบุคลากรที่ มีทักษะ 

เฉพาะเหล่าน้ีต้องไปรับผิดชอบงานด้านอื่น	 เช่น	 งานธุรการ	

การจัดการเรื่องร้องเรียน	ฯลฯ



106 107

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	การขับเคล่ือนงานทีส่นับสนุนการขนส่งทีไ่ม่ใช้เคร่ืองยนต์	

(Non-Motorized	Transport:	NMT)	ของกรมทางหลวง

02	การเชื่อมโยง	NMT	กับการขนส่งสาธารณะ

03	การเพ่ิมตัวช้ีวัดจากจ�านวนผู้เสียชีวิต	 ที่เช่ือมโยงกับ 

งบประมาณ

ส�านักอ�านวยความปลอดภัย	 
กรมทางหลวงชนบท	(ทช.)

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

•	 ด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงเฉพาะในส่วนที่

เกีย่วข้องกบัทางหลวงชนบท	รวมทัง้กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง	

เช่น	 การก่อสร้างถนน	 สะพาน	 เส้นทางลัด-ทางเล่ียง	

เป็นต้น

•	 วิจัยและพัฒนางานก่อสร้าง	 บูรณะ	 และบ�ารุงรักษา

ทางหลวงชนบท

•	 ด�าเนินการจดัท�ามาตรฐานและข้อก�าหนดทางหลวงชนบท	

ตลอดจนก�ากบัและตรวจสอบเพ่ือให้มีการด�าเนินการตาม

เกณฑ์มาตรฐานและข้อก�าหนด

•	 ด�าเนินการฝึกอบรมและจดัท�าคูมื่อ	ตลอดจนให้ค�าปรึกษา

แนะน�าเกีย่วกบัวิศวกรรมงานทางแก่หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	

เช่น	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ฯลฯ

•	 ร่วมมือและประสานงานด้านงานทางกับองค์กรและ 

หน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องทัง้ในและนอกประเทศ	โดยมีการ

ร่วมมือภายในประเทศที่ครอบคลุมย่ิงข้ึนในปัจจุบัน	 

ทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงาน 

ในกระทรวงคมนาคม	บริษัท	 กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย

จากรถ	จ�ากดั	และหน่วยงานต�ารวจ	การฝึกอบรมเยาวชน

ร่วมกับโรงเรียน	 และให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค 

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางส�านักส่งเสริม 

การพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น

02
ยุทธศาสตร์

	 ยุทธศาสตร์ที่	 1	 ของหน่วยงานในด้านความปลอดภัย 

ทางถนน	 เป็นการพัฒนาโครงข่ายชนบทเข้าสู่พ้ืนที่ต่างๆ	 

อย่างทั่วถึงและใช้งานอย่างปลอดภัย	 พร้อมทั้งส่งเสริมและ

สนับสนุนทางหลวงท้องถิ่นเพ่ือความม่ันคงของประเทศ	 ซึ่ง

สอดคล้องกับแผนแม่บททั้งในส่วนการบริหารจัดการระบบ

ข้อมูลอุบัติเหตุ	การเสริมสร้างวัฒนธรรมเพื่อความปลอดภัย

ทางถนน	ถนนปลอดภัย	4.0	และประชารัฐเพ่ือถนนปลอดภัย	

โดยการร่วมมือกับประชาชนและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

•	 การด�าเนินการตาม	7	แผนงาน	ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน	

(ก)	 ขยายสะพานแคบ	 (ข)	 ขยายไหล ่ทาง	 (ค)	 

ปรับลักษณะทางเรขาคณิตของทาง	 (ง)	 ปรับไฟฟ้า/สี

สะท้อนแสงเมื่อเข้าสู่ทางแยก	(จ)	ปรับปรุงจุดเสี่ยง	(ฉ)	

ปรับปรุงย่านชุมชน	และ	(ช)	ปรับปรุงทางแยกและจดุต่อ

เชื่อม

•	 การปรับปรุงความปลอดภัยหน้าโรงเรียนประมาณ	 500	

แห่งทั่วประเทศ	 ด้วยรูปแบบที่ชัดเจนเป็นที่ประจักษ์	 

ส่งผลให้จ�านวนอุบัติเหตุหน้าโรงเรียนมีน้อยมาก

•	 การจัดท�าโครงการน�าร่องด้านจักรยานยนต์	 เช่น	 เพ่ิม 

ช่องทางจอดรอที่ทางแยก	 ขยายช่องทางจราจรให้กว้าง

ขึ้นในอุโมงค์ทางลอด

•	 โครงการรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนนกับเยาวชน

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 หน่วยงานมีการประเมินกระบวนการท�างานด้านการแก้ไข

จุดเส่ียง	 แต่ยังไม่ได้ท�าครบทุกจุดที่มีการแก้ไข	 โดยมีการ

เปรียบเทยีบด้วยสถติิอบุติัเหตุระหว่างก่อนและหลังการแก้ไข	

นอกจากน้ี	 หน่วยงานยังได้เร่ิมประเมินความคุ้มค่าในการ

ด�าเนินมาตรการ	 ทั้งในเชิงปริมาณ	 (quantitative)	 และ

ประเมินในเชิงความเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ	

(subjective)	เช่น	ความพึงพอใจ	การตัดขาดชุมชน	วิถีชีวิต	

เป็นต้น	 ทางด้านเป้าหมายภาพรวมของหน่วยงานมีการ

ก�าหนดเป้าหมายให้อัตราการตายต่อแสนประชากรลดลง	 

โดยทบทวนความก้าวหน้าของการด�าเนินงานด้วยตัวช้ีวัด

อัตราการตายต่อแสนประชากรเป็นประจ�า

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

•	 ความส�าเร็จ	 ได้แก่	 การด�าเนินมาตรการความปลอดภัย

ทางถนนหน้าโรงเรียน	และผลผลิตจากการด�าเนินงานตาม	

7	แผนงาน

•	 ความท้าทาย	ได้แก่	

•	 การลดจ�านวนผู้เสียชีวิตให้เป็นศูนย์ต้องอาศัยปัจจัย

คนและการใช้ความเร็วซึ่งเสมือนเป็นต้นน�้าของ

อุบัติเหตุ	แต่อยู่นอกการควบคุมของหน่วยงานทาง

•	 การน�าเทคโนโลยีและหรือระบบการขนส่งอัจฉริยะ	 

(Intelligent	Transport	System:	ITS)	มาใช้ในงานทาง

•	 การวิจัย/การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย

ใหม่ๆ	กับบริบทของประเทศไทย	เช่น	(1)	การใช้สี	

cold	 plastic	 แทนสี	 Thermoplastic	 (2)	 ผิวทาง 

หรือเส้นจราจรที่สะท้อนแสงได้ดีกว่าเม่ือฝนตก	 

(3)	 เสาล้มลุก	 เสาป้ายคอนกรีต	 ที่ชนแล้วล้มง่าย	 

คนจะได้บาดเจ็บน้อยลง	และ	(4)	rubber	fender	&	

barrier	 ที่สามารถดูดซับแรงชนและผลักให้รถ 

เบนกลับเข้าในเลน

06
การจัดหาทรัพยากร

	 การสนับสนุนงบประมาณควรเพิ่มขึ้น	 เมื่อเทียบกับภาระ

งานหรือจดุทีต้่องแก้ไขตาม	7	แผนงาน	อกีทัง้จ�านวนบคุลากร

ด้านวิศวกรและช่างในส�านักอ�านวยความปลอดภัยยังมี 

ค่อนข้างน้อย	และยังต้องพัฒนาด้านทกัษะเพ่ิมข้ึน	โดยเฉพาะ

ทักษะภาคสนามของการท�างานด้าน	RSA

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	ลดการตายและการบาดเจ็บรุนแรงด้วยมาตรการที่เกี่ยว

กับคนและการบังคับใช้กฎหมาย	 (enforcement)	 ก่อน	

โดยมีมาตรการด้านถนนปลอดภัยเป็นส่วนสนับสนุน	 

ภายใต้หลักการ	 forgiving	 highway	 (เช่น	 การติดต้ัง	

fender	และ	barrier	ฯลฯ)

02	ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมเติมให้เหมาะกับบริบท

ประเทศไทย	 ส�าหรับการท�า	 forgiving	 highway	 หรือ 

การติดตั้งอุปกรณ์ลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ

ฝ่ายการบ�ารุงรักษาทางและสะพาน	 
กรมทางหลวงชนบท

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 ทุกระดับของหน่วยงานได้รับการปลูกฝังแนวคิดเร่ือง

ความปลอดภัยทางถนนในบคุลากร	ท�าให้ทกุหน่วยงานภายใน	

ทั้ งส ่วนกลางและส ่วนภูมิภาค	 ให ้ความส�าคัญต้ังแต ่ 

การวางแผน	ส�ารวจออกแบบ	ก่อสร้าง	ทัง้ระหว่างการก่อสร้าง

และก่อนเปิดใช้งาน	 ติดต้ังอุปกรณ์ความปลอดภัย	 และการ

ซ่อมบ�ารุงรักษา	นอกจากน้ี	ส�านักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวง

ท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานภายใน	 มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ

ด้านวิชาการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 โดยมีอ�านาจ 

ในการจัดท�าแผนแม่บทและก�าหนดแนวทางการพัฒนา 

โครงข่ายทางหลวงท้องถิ่น	 ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐาน

ทางหลวงท้องถิ่น	 ก�ากับดูแลด้านวิชาการเกี่ยวกับงาน

ทางหลวงท้องถิ่น	 ส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

ทางหลวง	 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	 ตลอดจนปฏิบัติงาน

ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 

ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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02
ยุทธศาสตร์

	 เพ่ือให้สอดคล้องการวิธต้ัีงงบประมาณของส�านักงานสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(สศช.)	และส�านักงบ

ประมาณทีเ่น้นการต้ังงบประมาณในเชิงการบรูณาการ	หน่วย

งานจึงตั้งงบประมาณในแผนงานต่างๆ	ได้แก่

•	 แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถใน 

การแข่งขัน

•	 แผนงานบูรณาการการขับเคล่ือนการแก้ปัญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต้	

•	 แผนงานบรูณาการการสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ว

•	 แผนงานบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

•	 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโล

จสิติกส์	แบ่งเป็นโครงการพัฒนาทางและสะพานโครง

ข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนด้านคมนาคมและระบบ

โลจิสติกส์	 และโครงการอ�านวยความปลอดภัย

สนับสนุน	ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

•	 แผนงานบรูณาการการพัฒนาพ้ืนทีเ่ขตเศรษฐกจิพิเศษ	

•	 แผนงานบรูณาการเขตพัฒนาเศรษฐกจิภาคตะวันออก

 

	 ทั้งน้ี	 กิจกรรมด้านถนนปลอดภัยได้รวมอยู่ในแต่ละ 

แผนงาน	เช่น	ถนนเข้าสู่แหล่งท่องเทีย่วอาจไม่เน้นใช้ความเร็ว	

แต่มาตรฐานทางเป็นถนนทีแ่คบกว่า	มีรถหลากหลายประเภท	

เช่น	รถยนต์ส่วนบุคคล	รถจักรยานยนต์	รถจักรยาน	เป็นต้น

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

•	 ด�าเนินการหาจุดหรือบริเวณอันตรายในโครงข ่าย

ทางหลวงชนบท	 โดยใช้การค้นหาจากฐานข้อมูลกรม

ทางหลวงชนบทผสมกบัการตรวจสอบ	(road	inspection)	

และ	 RSA	 โดยใช ้ 	 auditor 	 ที่ เป ็นบุคลากรของ	 

กรมทางหลวงชนบท	อย่างไรกต็าม	หน่วยงานยังไม่ได้น�า	

star	rating	มาใช้	เนื่องจากทางส่วนใหญ่ที่กรมทางหลวง

ชนบทดูแลไม่ได้มีการเวนคืนที่ดิน	 แนวเส้นทางอาจจะ 

คดเคี้ยว	 หักศอก	 หรือแคบ	 และมีเขตทางเป็นไปตาม 

ที่ประชาชนบริจาคให้	 อาจไม่เหมาะที่จะใช้	 iRAP	 

ได้โดยตรง	 จึงจ�าเป็นต้องพิจารณาหาวิธีให้	 star	 rating	 

ที่เหมาะกับบริบทดังกล่าว

•	 เข้าร่วมกับภาคีในพ้ืนที่เพ่ือด�าเนินการอบรมให้ความรู ้

แก่นักเรียนและท�าสื่อการเรียนสนับสนุน

•	 ด�าเนินการจ�ากดัความเร็ว	30	กม./ชม.	หน้าโรงเรียน	และ

มีความพยายามทีจ่ะก�าหนดมาตรฐานทางทีเ่หมาะสมกบั

พื้นที่เขตเมืองและย่านชุมชน

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 -	

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

•	 ความส�าเร็จ	 ได้แก่	 ความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช ้

วงเวียนและ	optical	speed	bar	(OSB)	เพื่อเป็น	traffic	

calming	ของทางหลวงชนบทและทางหลวงท้องถิ่น

•	 ความท้าทาย	ได้แก่

•	 การแก้ไขปัญหาจักรยานยนต์ยังไม่มีวิธีการที่ชัดเจน

ที่จะน�าไปสู่การปฏิบัติได้	 โดยต้องมีการวางแผน 

แบ่งความกว้างของช่องจราจรใหม่	 ให้รถยนต์และ

จักรยานยนต์เดินทางร่วมกันได้อย่างปลอดภัย	

•	 การจดัการถนนและอปุกรณ์ความปลอดภัยทีเ่หมาะสม 

กับความเร็ว	 120	 กม./ชม.	 ท�าได้ยากและมีค่า 

ใช้จ่ายสูง

06
การจัดหาทรัพยากร

	 -	

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	ก�าหนดมาตรฐานความปลอดภัยของถนนทุกระดับ 

ในประเทศไทย

02	 พัฒนาระบบข้อมูลอบุติัเหตุทางถนนทีค่รอบคลุม	โปร่งใส	

เหมาะแก ่การน�ามาใช ้ ในการด�าเนินงานให ้ส�าเร็จ 

เป็นรูปธรรม

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	(กทพ.)

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 หน่วยงานท�าหน้าที่สร ้างและด�าเนินงานทางพิเศษ	 

ที่จะดึงดูดการจราจรส่วนหน่ึงออกจากทางที่ระดับพ้ืนทั่วไป	

เป็นการช่วยลดปริมาณการจราจรใน	 กทม.	 และปริมณฑล	 

ซึ่งจะช่วยลดจ�านวนอุบัติเหตุลง

02
ยุทธศาสตร์

	 แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2561	–	2564	

ไม่ได้ระบุหน้าที่ของหน่วยงาน	แต่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ในการขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษอย่างย่ังยืน 

มีความสอดคล้องกับความปลอดภัยทางถนน	และสอดคล้อง

กับแผนแม่บทฯ

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

•	 ติดต้ังและด�าเนินการอุปกรณ์เ พ่ือความปลอดภัย 

ในการเดินทางบนทางพิเศษ	ทัง้หมด	8	เส้นทาง	ความยาว

รวม	224.6	กม.	เช่น	เคร่ืองหมาย	ป้าย	สัญญาณ	อปุกรณ์

ปกป้องการชน	 guardrail	 และ	 crash	 cushion	 การใช ้

กล้องวงจรปิด	 CCTV	 ติดตามและตรวจการกระท�าผิด	 

โดยเฉพาะการตรวจจบัความเร็วทีเ่กนิก�าหนด	และส่งภาพ

ให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจ	

•	 วางแผนจัดการกับอุบัติการณ์ที่เกิดข้ึน	 (incidence	 

management)	และการกู้ภัย
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04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 หน่วยงานมีการประเมินการด�าเนินงานโดยการเกบ็ข้อมูล

และเปรียบเทียบกับ	 KPI	 เช่น	 (1)	 จ�านวนและอัตราของ 

การเกดิอบุติัเหตุ	การบาดเจบ็	และการเสียชีวิต	(2)	เวลาเข้าถงึ

จุดเกิดเหตุ	 ทั้งน้ี	 หน่วยงานมีการทบทวนความก้าวหน้า 

ด้วยตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นประจ�า

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

• ความส�าเร็จ 

•	 งานจัดการกับกรณีฉุกเฉิน	 โดยขณะน้ีก�าลังพัฒนา

แอปพลิเคชันทีผู้่ใช้ทางสามารถใช้รายงานอบุติัการณ์

ได้อย่างแม่นย�า

•	 การติดตั้งเครื่องหมาย	ทาสี	ตีเส้น	และอุปกรณ์เพิ่ม	

ในบริเวณ	gore	area,	antiskid	surface	และแก้ไขการ

เกิดอุบัติเหตุบนไหล่ทาง

• ความท้าทาย

•	 อุบั ติ เห ตุการชนท ้ ายที่ มี จ� านวน เ พ่ิม ข้ึนและ 

มีความรุนแรงสูงขึ้น

•	 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ	เพื่อความปลอดภัย

ทางถนน	 รวมถึงการใช้	 Internet	 of	 Thing	 (IOT)	 

ในอนาคต

06
การจัดหาทรัพยากร

	 แม้จะมีข้อจ�ากัดด้านทรัพยากรบางคร้ัง	 แต่หน่วยงาน 

แก ้ป ัญหาโดยใช ้ วิธีการจ ้างเหมาได ้ ในข้ันตอนต่างๆ	 

ของการพัฒนาทางพิเศษ	เช่น	ส�ารวจ	ออกแบบ	จัดท�า	RSA	

แบบและทางในสภาพปัจจบุนั	(existing)	โดยใช้	auditor	อสิระ	

ในขณะทีก่ารจดัหาอปุกรณ์ราคาแพงต้องด�าเนินแผนเป็นระยะ	

เป็นต้น	 นอกจากน้ี	 ในปัจจุบันมีการสนับสนุนการศึกษาต่อ 

ของวิศวกรและช่าง	 เพ่ือจะยกระดับงานเป็นศูนย์ปลอดภัย 

ทางพิเศษต่อไปในอนาคต

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	จัดการความเร็ว	ด้วยการบังคับใช้กฎหมาย

02	ก�าหนดประเภททางและการใช้งานตามมาตรฐานให้

ชัดเจน

การรถไฟแห่งประเทศไทย	(รฟท.)1 

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 หน่วยงานท�างานร่วมกบัผู้มีส่วนเก่ียวข้อง	เช่น	หน่วยงาน

ผู้ดูแลถนน	(กรมทางหลวง	กรมทางหลวงชนบท	และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น)	 และประชาชน	 โดยหน่วยงานผู้ดูแล

ถนนจะเป็นผู้ลงทุนปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟ	 ซึ่งมี	 รฟท.	 

เป็นผู้ก�าหนดความต้องการทางเทคนิคและอุปกรณ์ที่ติดต้ัง	

ทั้งน้ี	 หน่วยงานมีเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุที่จุดตัด 

ทางรถไฟ	 แต่ไม่ปรากฏอยู่ในแผนแม่บทความปลอดภัย 

ทางถนน	พ.ศ.	2561	-	2564

02
ยุทธศาสตร์

	 การด�าเนินงานของหน่วยงานเพ่ือลดและป้องกนัอบุติัเหตุ

ที่จุดตัดทางรถไฟ	

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

	 หน่วยงานร่วมมือกับผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการแก้ไขจุด 

ตัดรถไฟในพ้ืนที่	 โดยการรถไฟก�าหนดความต้องการใน 

การเดินรถ	 การช่วยเหลือทางเทคนิควิชาการ	 (know-how)	 

ในการ ติด ต้ั ง อุ ปกรณ ์ที่ จุ ด ตัดและการด� า เ นิ นการ	 

1
		หน่วยงานในที่นี้หมายถึง	การรถไฟแห่งประเทศไทยโดยภาพรวม	และหน่วยที่เกี่ยวข้องกับจุดตัดทางรถไฟ

2
	เนือ่งจากหน่วยงานอยูใ่นระหว่างการพฒันาองคก์ร	ผู้ให้สมัภาษณ์ได้สรปุความเปน็มาของหน่วยงาน	TOSC	รวมถงึความเชือ่มโยงกบัหน่วยงานอื่นในกระทรวงคมนาคม	แต่ตวัอย่างจะเปน็เรือ่งความ
ปลอดภัยทางถนน

รวมถึงการบ�ารุงรักษาเขตทาง	 เช่น	 การตัดต้นไม้ในเขต 

ทางรถไฟเพ่ือช่วยการมองเห็น	 และการเปล่ียนแผ่นพ้ืนรอง

ทางผ่านคอนกรีตก�าลังสูง	 ฯลฯ	 โดยมีการประเมินการ 

ด�าเนินงาน	 นอกจากน้ี	 หน่วยงานได้ด�าเนินงานเพ่ือจัดการ

ความเร็วก่อนเข้าจุดตัดรถไฟ	 ด้วยการติดต้ังเคร่ืองหมาย	 

ป้าย	และสัญญาณต่างๆ	

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 หน่วยงานก�าหนดเป้าหมายจ�านวนผู้เสียชีวิตเป็นศูนย	์ 

และก�าหนดตัวช้ีวัดด้วยจ�านวนอุบัติเหตุ	 จ�านวนผู้เสียชีวิต	 

และผู้บาดเจ็บ	

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

	 ความร่วมมือในหลายภาคส่วน	ทัง้ภายใน	รฟท.	หน่วยงาน 

ระดับกระทรวง	และหน่วยงานส่วนท้องถิน่	ถอืเป็นความส�าเร็จ

ที่ ส� าคัญของการจัดการด ้ านจุด ตัดรถไฟ	 ในขณะที ่

ความท้าทาย	 คือ	 การไม่เปล่ียนพฤติกรรมในการข้ามทาง

รถไฟที่จุดตัด	 และงบประมาณของท้องถิ่นที่มีนโยบายใน 

การสนับสนุนไม่เท่ากัน	

06
การจัดหาทรัพยากร

	 แม้เป็นการสนับสนุนงบประมาณโดยแต่ละหน่วยงาน 

ผู้บริหารจัดการถนนในการแก้ไขปัญหาที่จุดตัดทางรถไฟ	 

แต่แขวงบ�ารุงทางซึ่งเป็นหน่วยงานของ	รฟท.	ต้องลงทุนเอง

ในการดูแลจุดตัดทางรถไฟบางส่วน	 เช่น	 การตัดต้นไม ้

ในเขตทางรถไฟเพื่อช่วยการมองเห็น	ฯลฯ	โดยการจัดล�าดับ

ความส�าคัญเพ่ือของบประมาณที่เน้นจุดตัดทางรถไฟก่อน	

ส่วนจุดลักผ่านอยู่ในความส�าคัญล�าดับรอง	 ส�าหรับด้าน

บคุลากร	นโยบายการลดจ�านวนบคุลากรของ	รฟท.	ท�าให้ต้อง

มีการจ้างเหมาการซ่อมบ�ารุงที่ต้องใช้ความช�านาญควบคู่ 

ไปด้วย	 อีกทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่พนักงานรุ่นใหม ่

ยังท�าได้ยากขึ้น

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	 ให้ความส�าคัญกับการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟ	เพราะมี

แนวโน ้มที่จ�านวนจะเพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวของ 

บ้านเรือนประชาชน

02	สนับสนุนให้จัดท�าผังเมืองและการดูแลระบบการสัญจร 

ที่มีประสิทธิภาพ	(เช่น	ระบบ	local	road	ฯลฯ)	เพื่อลด

จุดตัดทางรถไฟที่ระดับเดียวกันลง	 หรือใช้จุดตัดที่เป็น	

overpass	และ	underpass	มากขึ้น

ศูนย์ปฏิบัติ 
การความปลอดภัยทางถนน	 
(Transport	Operation	Safety	Center)2 

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 หน ่วยงานได ้ก� าหนดหน ้าที่ ครอบคลุมตามแผน

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม	

02
ยุทธศาสตร์

	 หน่วยงานมีการด�าเนินงานทีส่อดคล้องกบัทกุยุทธศาสตร์

ของแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2561	-	2564

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

•	 จดัท�าแผนงาน	School	Zone	Safety	มากกว่า	6,000	แห่ง	

ที่ด�าเนินการโดยกรมทางหลวง	กรมทางหลวงชนบท

•	 จัดท�าแผนงานแก้ไขจุดเสี่ยง	(BS)
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04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 การติดตามและประเมินผลเป็นเพียงการรวบรวมข้อมูล

ก่อนและหลังการด�าเนินมาตรการ	ยังไม่ได้มีการวิเคราะห์และ

จัดท�ารายงานอย่างต่อเน่ือง	 อย่างไรก็ตาม	 การประเมินผล 

ด้วยจ�านวนการเสียชีวิตหรืออบุติัเหตุเป็นผลลัพธ์	(outcome)	 

อาจจะไม่เหมาะต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ถนนปลอดภัย	 (Safe	 Road	 Infrastructure	 -	 SRI)	 เพราะ

เพียงร้อยละ	20	ของอุบัติเหตุทางถนนเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับ

ปัจจัยทางถนน	 จึงควรจะวัดประสิทธิภาพของผลผลิต	 

(output)	มากกว่า

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

	 ความส�าเร็จ	 คือ	 การสามารถท�าให้ประชาชนต่ืนตัว 

ด้านความปลอดภัยทางถนน	 ในขณะที่การก�าหนดมาตรการ

ด ้านจักรยานยนต์ที่ เหมาะกับบริบทประเทศไทยเป ็น 

ความท้าทายที่ส�าคัญ	 เช ่น	 ทางจักรยานยนต์เฉพาะ	 

(motorcycle	lane)	สะพานกลับรถจักรยานยนต์	การจัดการ

กับรถจักรยานยนต์ที่เล้ียวขวา	 ฯลฯ	 รวมไปถึงการก�าหนด

กฎหมายด้านการจ�ากัดความเร็วในเขตเมืองหรือชุมชน

06
การจัดหาทรัพยากร

•	 งบประมาณไม่เพียงพอ	 เช่น	 สี/เส้นจราจรบนพ้ืนทาง 

ที่ลบเลือนเพราะหมดอายุการใช้งาน	แต่ไม่มีงบประมาณ

•	 ทักษะของบุคลากรไม ่พอ	 ขาดแคลนผู ้ เ ช่ียวชาญ 

ด้านความปลอดภัยทางถนน	 ต้องได้รับการสนับสนุน 

จากที่ปรึกษา	 นักวิชาการ	 หรือบุคลากรจากส�านักแผน

ปลอดภัยของส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง 

และจราจร	(สนข.)

07
ประเด็นส�าคัญที่เป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	 เน้นการจัดการจักรยานยนต์และการจัดการกับความเร็ว

02	 ให้ความส�าคญักบัการสร้างทกัษะในการขับข่ี	ซึง่เช่ือมโยง

กับการได้มาซึ่งใบขับข่ีให้มีคุณภาพข้ึน	 รวมถึงร่วมกับ

ภาคี	เช่น	กระทรวงศึกษาธิการ	ฯลฯ

03	 เพ่ิมความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ	 เช่น	 ESCAP,	

ADB, 	 WB, 	 GRSP	 ฯลฯ	 เ พ่ือ รับการสนับสนุน 

ด้านงบประมาณ3 

04	ผลักดันให้ประเทศไทยลงสัตยาบัน	 (Ratification)	 ใน

ความร่วมมือ	 Asian	 Highway	 Standards	 กับประเทศ

สมาชิก

ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง 
และจราจร	(สนข.)

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 ท�างานร่วมกบัหลายหน่วยงานในสังกดักระทรวงคมนาคม

และหน่วยงานอื่นๆ	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	อีกทั้งเป็น

ผู้จัดท�าแผนบูรณาการความปลอดภัยในช่วงเทศกาลและวัน

หยุดยาว	 แต่ไม่ปรากฏอยู่ในแผนแม่บทความปลอดภัยทาง

ถนน	พ.ศ.	2561	-	2564

02
ยุทธศาสตร์

	 หน่วยงานไม่ได้มีประเด็นยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัย

ทางถนนโดยตรง	 แต่มีประเด็นกลยุทธ์ที่	 1	 ยุทธศาสตร์ที่	 1	

ของหน่วยงาน	 คือการพัฒนานโยบายและแผนงานคมนาคม

เพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน	ทีมี่กลยุทธ์ด้าน	Green	and	

Safe	 Transport	 และ	 Inclusive	 Transport	 ที่เกี่ยวข้องกับ 

ความปลอดภัยทางถนน	 ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทความ

ปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2561	-	2564

3
	ข้อเสนอแนะจาก	Dr.	Ishtiaque	Armed

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

•	 บรูณาการแผนการจดัการในช่วงเทศกาลและวันหยุดยาว

เสนอต่อกระทรวงคมนาคม

•	 จัดท�าแผนปฏิบัติการลดอุบั ติเหตุทางถนน	 10	 ป ี	 

(2561	-	2570)	เสนอกระทรวงคมนาคมและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

•	 ก�าหนดแผนงานเกี่ยวกับจักรยานยนต์	 อุบัติเหตุในกลุ่ม

เยาวชน	รวมถึงการขับขี่ด้วยความเร็ว	

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 หน่วยงานมีแผนงานเพ่ือประเมินผลลัพธ์	โดยเปรียบเทยีบ

กับจ�านวนอุบัติเหตุในปีที่ผ่านมาว่าลดลงถึงร้อยละ	5	หรือไม่	

และอุบัติเหตุรถขนส่งสาธารณะเป็นศูนย์หรือไม่	 อีกทั้งยังมี

การติดตามและประเมินผลด้วยตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการ 

ที่ก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	

(กพร.)	ทุก	6	เดือน

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

	 ความท ้าทายด ้านความชัดเจนของนโยบายด ้าน 

ความปลอดภัยทางถนน	ทีส่่งผลต่อการท�างานของหน่วยงานย่อย 

ภายในองค์กร	 รวมถึงการจัดการด้านงบประมาณที่ยังไม่ได้

จัดท�าเป็นงบบูรณาการ	ท�าให้หน่วยงานย่อยต่างๆ	ต้องเสนอ

ขอรับงบประมาณ

06
การจัดหาทรัพยากร

	 มีข้อจ�ากัดด้านงบประมาณในการศึกษาที่แตกต่างกัน 

ในแต่ละปี	 และมีจ�านวนบุคลากรในส�านักแผนปลอดภัยที่

เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัยทางถนนน้อย

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	แก้ไขปัญหาหลักด้านจักรยานยนต์

02	 เน้นการกวดขันวินัยการใช้รถใช้ถนน

03	สร้างความเข้มแข็งให้กับการบังคับใช้กฎหมาย

ส�านักงานนโยบาย 
และแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม	(สผ.)

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 หน่วยงานท�าหน้าที่เป็นเลขานุการในคณะกรรมการ 

ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติที่เป็นผู้พิจารณารายงานผลกระทบ 

ส่ิงแวดล้อม	 ส�าหรับโครงการที่ต้องมีการศึกษาผลกระทบ 

ส่ิงแวดล้อมหรือความปลอดภัยทางถนนที่เป็นประเด็น 

การศึกษาผลกระทบต่อระบบการคมนาคมขนส่งในพ้ืนที	่ 

ซึ่งรวมอยู่ในการศึกษาผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ของ

มนุษย ์และคุณภาพชีวิต	 ทั้ งขณะก ่อสร ้าง	 (dur ing	 

construction)	 และระหว่างการด�าเนินการ	 (during	 

operation)	 ทั้งน้ี	 โครงการด้านคมนาคมขนส่งที่กฏหมาย

ก�าหนดให้ต้องท�า	 EIA	 ได้แก่	 ทางพิเศษ	ทางที่ตัดผ่านพ้ืนที ่

ที่อ่อนไหวต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม	เช่น	ผ่านพื้นที่ลุ่มน�้าชั้น	1	

พ้ืนที่ชุ่มน�้า	 ชายทะเล	 พ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่า	 และอุทยาน 

แห่งชาติ	โครงการขนส่งมวลชน	ท่าอากาศยาน	และท่าเทยีบเรือ	 

เป็นต้น	 ซึ่งในคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมจะมีผู้เช่ียวชาญ 

ในแต่ละสาขาเพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้อง

	 อย่างไรก็ตาม	การส�ารวจ	การออกแบบ	 วิธีการก่อสร้าง

และการ	 operation	 และการจัดท�าการศึกษาผลกระทบ 

ส่ิงแวดล้อม	 เป็นภาระของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของเจ้าของ

โครงการ	 เช่น	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	(กทพ.)	และ

กรมทางหลวง	 เป็นต้น	 ดังน้ัน	 หน่วยงานจึงท�าหน้าที่เป็น 

ผู้ประสานงานระหว่างเจ้าของโครงการกับคณะกรรมการ 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
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02
ยุทธศาสตร์

	 -

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

	 -

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 -

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

	 -

06
การจัดหาทรัพยากร

	 -

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

	 -

อนุกรรมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 
และการเสียชีวิต	สมาคมวิศวกรรมสถาน 
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	 
(วสท.)

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 ผู้ให้สัมภาษณ์มีบทบาทจดัการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย 

ทางถนน	 และเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ	 เช่น	 วสท.	

ศปถ.	 กปถ.	 ฯลฯ	 โดยในส่วนของหน่วยงาน	 วสท.	 มี 

การร่วมมือกบัภาคเีพ่ือด�าเนินการด้าน	Road	Safety	Audit	(RSA)	

และแก้ไขจดุเส่ียง	เช่น	บริเวณทางโค้งถนนรัชดาภิเษก	เป็นต้น	

ทั้งน้ี	 ในอนาคตหน่วยงานยังเน้นการสร้างการมีส่วนร่วม 

ด้านนโยบายความปลอดภัยทางถนน	โดยเน้นกลุ่มเปราะบาง	

(Vulnerable	Road	Users:	VRUs)

02
ยุทธศาสตร์

	 การด�าเนินงานของหน่วยงานมีความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ที	่3	ของแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	

2561	-	2564	

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

	 สนับสนุนในทางวิชาการเป็นหลักในประเด็นต่อไปนี้

•	 เสาหลักที่	 2	 ถนนปลอดภัย	 ที่เน้น	 Safe	 System	 

Approach	

•	 Good	practice	จากต่างประเทศ	ทัง้ด้านโครงสร้างพ้ืน

ฐานถนนปลอดภัย	(Safe	Road	Infrastructure:	SRI)	

และการด�าเนินงานให้บริการ	(operation)

•	 การจัดท�าทางจักรยานยนต์	(motorcycle	lane)

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 -

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

	 ความส�าเร็จ	 คือ	 การมีจ�านวนนักวิจัยที่เพียงพอและมี 

ผลงานการวิจัย	แต่ยงัมีความท้าทายคือ	(1)	การผลักดันงาน 

ด้าน	 RSA	 ให้ส�าเร็จ	 (2)	 ความจ�ากัดของข้อมูลอุบัติเหตุ 

รถจักรยานยนต์ที่ไม่เพียงพอต่อการจัดหาอุปกรณ์เพ่ือลด

ความรุนแรงของอุบัติเหตุ	 เช่น	 motorcycle	 guardrail	 

การขยายไหล่ทางเพ่ือลดการเฉี่ยวชนโดยรถยนต์	 ฯลฯ	 และ	

(3)	การนิยมใช้ความเร็วในการขับข่ีจกัรยานยนต์ของเยาวชน

06
การจัดหาทรัพยากร

	 ไม่มีอุปสรรคด้านทรัพยากรการเงิน	 โดยได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณจาก	วสท.	และภาคเอกชน

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	 เผยแพร่ความรู ้สู ่สาธารณะในหลากหลายช่องทาง	 

เช่น	เครือข่ายสังคมออนไลน์	(social	network)

02	ควรมีจ�านวนเจ้าหน้าทีใ่นการบงัคบัใช้กฎหมายทีเ่พียงพอ
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สมาคมวิทยาการการจราจรและขนส่ง 
แห่งประเทศไทย	(วจข.)	หรือ	TSTS

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 เน้นด้านความปลอดภัยทางถนน

02
ยุทธศาสตร์

	 การด�าเนินงานของหน่วยงานมีความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

	 เน้นด้านความปลอดภัยทางถนน	โดยเฉพาะการฝึกอบรม	

และการเข้าร่วมเป็นคณะท�างานต่างๆ	 รวมถึงท�าหน้าที่เป็น 

ผู้ตรวจสอบ	 (auditor)	 ในการท�า	 RSA	 และแก้ไขจุดเส่ียง	 

รวมถึงมีการท�างานที่เน้น	Safe	System	Approach

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 -

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

	 ความส�าเร็จคือการที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมมากข้ึน	 

นอกเหนือจากหน่วยงานด้านถนน	 เช่น	 กรมทางหลวง	 

กรมทางหลวงชนบท	 และกรุงเทพมหานคร	 ในขณะที ่

ความท้าทายในเชิงวิชาการ	ได้แก่	(1)	การก�าหนดแบบจ�าลอง

การ เ สีย ชี วิตที่ ส ะท ้ อนป ั จจั ยการ เป ล่ียนแปลงของ 

สถานการณ์ในประเทศ	 เช่น	 ปริมาณการเดินทาง	 ฯลฯ	 และ	

(2)	 การก�าหนดแบบจ�าลองที่สามารถประเมินประสิทธิภาพ

หรือประสิทธผิลของมาตรการต่างๆ	เช่น	ความสามารถในการ

ลดอุบัติเหตุจักรยานยนต์	ฯลฯ

06
การจัดหาทรัพยากร

	 -

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	ควรมีความต่อเน่ืองของมาตรการ	โดยลงรายละเอยีดมาก

ขึ้น	เช่น	ก�าหนดหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน	ฯลฯ

02	ก�าหนดงบประมาณในการสร้างถนนที่ค�านึงถึงอุปกรณ์

ความปลอดภัยที่ครบถ้วนตั้งแต่ต้น

03	ก�าหนดแนวทางการแก้ปัญหาเร่ืองการอนุญาตให้ท�า 

ทางเช่ือม	 โดยเฉพาะในต่างจังหวัด	 ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง

กบัการจดัการกบัแรงต้านและแรงกดดันจากผู้ประกอบการ 

ข้างทาง	รวมถึงภาคประชาชน

สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์หน่วยงาน 
ด้านความปลอดภัยทางถนน

เสาหลักที่	

03

ยานพาหนะที่ปลอดภัย 
(Safer	Vehicles)



118 119

ส�านักวิศวกรรมยานยนต์	 
กรมการขนส่งทางบก

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 หน่วยงานก�ากับดูแลด้านยานพาหนะ	 โดยมีเป้าหมาย 

ให้สภาพตัวรถมีความปลอดภัยในการใช้งาน

02
ยุทธศาสตร์

	 หน่วยงานมียุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร ์

ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทดังนี้

• ยุทธศาสตร์ท่ี	 1	 ด ้านการพัฒนาและส่งเสริมระบบ 

การขนส่งทางถนนให้มีคณุภาพ	ประสิทธภิาพ	และแข่งขัน

ได้	 รวมทั้งสามารถให้บริการแก่คนทั้งมวล	 (Universal	

design)

•	 เป้าประสงค์ย่อยที	่1.1	ด้านการขนส่งคนโดยสารด้วย

รถสาธารณะที่มีคุณภาพ

•	 เป้าประสงค์ย่อยที่	 1.2	 ด้านการขนส่งสินค้าด้วย 

รถบรรทุกที่มีคุณภาพ

• ยุทธศาสตร์ท่ี	 2	 ด ้านการพัฒนาและส่งเสริมระบบ 

การขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัย	 เป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อม

•	 เป้าประสงค์ที่	2	รถและคนขับขี่ปลอดภัย

•	 เป้าประสงค์ที่	 3	 การขนส่งทางถนนเป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อม

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

•	 พัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรฐาน 

ด้านส่ิงแวดล้อมของรถทุกประเภท	 รวมถึงรถประกอบ

และรถดัดแปลงให้มีมาตรฐานที่เท่าเทียมกันและเป็น

มาตรฐานสากล

•	 พัฒนาระบบการรับรองแบบยานยนต์และเคร่ืองอุปกรณ์

ส่วนควบตามข้อก�าหนด	UNR	อาท	ิรถจกัรยานยนต์:	R28	

R39	 R41	 R81	 รถยนต์:	 R14	 R16	 R17	 R28	 R39	 

R43	R51

•	 บังคับใช้มาตรการติดต้ัง	 GPS	 บนรถโดยสารสาธารณะ	

รถบรรทุก	รถบรรทุกวัตถุอันตราย

•	 ก�าหนดหลักเกณฑ์การบ�ารุงรักษารถระหว่างการใช้งาน	

และมาตรฐานผู ้ท�าการซ่อมบ�ารุง	 โดยมีการจัดท�า 

ประกาศฯ	มาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้า	ดังนี้

•	 ประกาศกรมการขนส่งทางบก	 เร่ือง	 ก�าหนดก�าลัง 

ของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ขับเคล่ือนรถตามกฎหมาย 

ว่าด้วยรถยนต์	พ.ศ.	2563

•	 ร่างประกาศฯ	UN	R100	ความปลอดภัยรถยนต์ไฟฟ้า

•	 ร่างประกาศฯ	UN	R136	ความปลอดภัยรถจกัรยานยนต์

ไฟฟ้า

•	 ร่างประกาศฯ	UN	R10	คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 แนวทางการก�าหนดทศิทางในการด�าเนินงานและติดตาม

ความคืบหน้าของการท�างาน	ได้แก่

•	 จัดท�าแผนการออกข้อก�าหนดทางเทคนิคในแต่ละปี

•	 ติดตามการออกข้อก�าหนดทางเทคนิคว่าเป็นไปตามแผน 

หรือไม่

•	 ทบทวนการออกข้อก�าหนดทางเทคนิคเป็นประจ�า 

ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

	 ความท้าทายของการบงัคบัใช้มาตรการติดต้ังระบบ	GPS	

ในรถโดยสารและรถบรรทกุเพ่ือก�ากบัดูแล	ด้านการหารือกบั

ผู้ประกอบการ	 เพ่ือสร้างความเข้าใจและออกข้อก�าหนด 

ตามมาตรฐานได้อย่างเหมาะสม

06
การจัดหาทรัพยากร

	 การมีแหล่งทนุสนับสนุนภายในหน่วยงานท�าให้มีข้อจ�ากดั

ทางการเงนิต�า่	ยกเว้นกรณีเงนิทนุด้านการปฏิบติัการทดสอบ

และการบ�ารุงรักษา	 อีกทั้งมีความพร้อมที่เพียงพอของ

บคุลากรซึง่มีความเข้าใจมาตรฐานยานพาหนะตามมาตรฐาน

สากล

07
ประเด็นส�าคัญที่เป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

	 ยานพาหนะต้องมีความปลอดภัย	และต้องมีการยกระดับ

ในทุกข้อก�าหนดที่ระบุไว้ ในมาตรฐาน	 UN	 ว่าด้วยเร่ือง 

ยานพาหนะปลอดภัย	 โดยแนวทางการด�าเนินงานที่ควรเน้น

ได้แก่	

01	ควรมีกลไกบังคับใช้กฎหมาย

02	 เพ่ิมงบประมาณในการลงทุนด้านวิจัยและทดสอบ

มาตรฐานยานพาหนะ

ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ ์
อุตสาหกรรม	

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

•	 ก�าหนดมาตรฐานยานยนต์และชิ้นส่วนยานพาหนะ

•	 ออกใบอนุญาตการผลิตช้ินส่วนยานยนต์และอุปกรณ ์

ที่เกี่ยวข้องที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

02
ยุทธศาสตร์

	 หน่วยงานมีแผนในการก�าหนดมาตรฐานช้ินส่วนยานยนต์

ทั่วไปและมาตรฐานบังคับใช้	 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายที่	 2	

ยุทธศาสตร์ที	่3	ของแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	

2561	-	2564

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

•	 ก�าหนดมาตรฐานกลุ่มผลิตภัณฑ์ยานยนต์ในปี	 2561	 -	

2564	ส�าเร็จตามแผนของหน่วยงาน

•	 ก�าหนดมาตรฐานบังคับกลุุ ่มผลิตภัณฑ์ยานยนต์ใน 

ปี	2561	-	2564	ส�าเร็จตามแผนของหน่วยงาน

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 แนวทางการก�าหนดทศิทางในการด�าเนินงานและติดตาม

ความคืบหน้าของการท�างาน	ได้แก่

•	 ก�าหนดเป ้าหมายจ�านวนมาตรฐานที่ออก 

ในแต่ละปี

•	 ก�าหนดตัวช้ีวัดทั้งจ�านวนมาตรฐานทั่วไปและ

มาตรฐานบังคับใช้

•	 ทบทวนความคืบหน้าของการก�าหนดมาตรฐาน

เป็นประจ�า	

•	 มีแนวทางการด�าเนินงานเพ่ิมเติม	 ตามสภาวะ

ฉุกเฉินที่เป็นประเด็นของสังคม

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

	 ความท ้าทายของการก�าหนดมาตรฐานอุปกรณ ์ 

ความปลอดภัยต่างๆ	 ให้เป็นมาตรฐานบังคับ	 อันได้แก่	 

หมวกนิรภัย	 เข็มขัดนิรภัย	 ยางล้อรถยนต์	 รวมถึงยางในรถ

จักรยานยนต์และรถ	Moped	ประกอบด้วย

•	 ความคิดเห็นที่แตกต่างกันขององค์ประชุมที่มา

จากหลายภาคส่วน	 เช่น	 การพิจารณาระหว่าง 

มุมมองทางวิชาการและต้นทุนทางอุตสาหกรรม	

ฯลฯ

•	 ความพร้อมในการปรับตัวของบริษัท	โดยเฉพาะ

ในกลุ่ม	SME	ทีไ่ม่สามารถผลิตได้ตามข้อก�าหนด

ในการผลิต
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06
การจัดหาทรัพยากร

	 การพิจารณาก�าหนดมาตรฐานจ�าเป็นต้องใช้งบประมาณ

ในการประชุมมากกว่าที่ก�าหนดไว้

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	ควรบูรณาการการท�างานร ่วมกันให ้ เป ็นรูปธรรม	 

โดยเฉพาะการท�างานร่วมกบักรมการขนส่งทางบกเพ่ือน�า

มาตรฐานไปใช้บงัคบัใช้	ซึง่มีเป้าหมายเพ่ือความปลอดภัย

ของประชาชน

02	ควรมีการสนับสนุนด้วยข้อพิสูจน์เชิงประจักษ์และข้อมูล

ทางวิชาการในการก�าหนดมาตรฐานและการน�าไปใช้งาน	

(implementation)	 รวมถึงการสร้างการรับรู ้ของ

ประชาชน

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร ์
นานาชาติสิรินธรไทย	-	เยอรมัน

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

•	 หน่วยงานบริการวิชาการทีใ่ห้ความรู้เกีย่วกบัยานพาหนะ

ปลอดภัย

•	 หน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวกับยานพาหนะ

•	 หน่วยงานประเมินความปลอดภัยยานยนต์ร่วมกบัองค์กร

นานาชาติ

02
ยุทธศาสตร์

	 แผนการท�างานของหน่วยงานสอดคล้องเป้าหมายที่	 2	

ยุทธศาสตร์ที่	 3	 ของแผนแม่บทในการยกระดับยานพาหนะ

มาตรฐานปลอดภัย	ด้านรถจักรยานยนต์ต้องมีระบบ	ABS	ที่

นั่งในรถรับส่งนักเรียนต้องปลอดภัย

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

•	 ทดสอบความปลอดภัยร่วมกับเอกชนในการประเมิน

คุณภาพรถพยาบาลจากการทดสอบการชน

•	 สร้างห้องปฏิบติัการทดสอบการชนตามมาตรฐานสากลที่

สอดคล้องกับ	ASEAN	NCAP	และ	UNECE	regulation	ที่

เกี่ยวข้องกับการชนด้านหน้าและด้านข้าง

•	 ทดสอบประสิทธภิาพและสาธติการท�างานของระบบเบรก	

ABS	ในรถจักรยานยนต์

•	 จัดกิจกรรม	 Stop	 the	 crash	 ร่วมกับ	 Global	 NCAP	 

ในประเทศไทยเพ่ือให้เห็นความส�าคัญของยานพาหนะ

ปลอดภัยในภาคสนาม

•	 ออกแบบและสร ้างต ้นแบบที่ น่ังเด็กในรถกระบะที่

ปลอดภัยเพื่อใช้ส�าหรับรถขนส่งนักเรียน

•	 ออกแบบและสร้างต้นแบบที่นั่งเด็กในรถจักรยานยนต์

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด

	 -

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

• ความส�าเร็จ	ได้แก่

•	 การสร้างองค์ความรู้ทางด้านมาตรฐานยานพาหนะ

ปลอดภัย

•	 การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบาดเจ็บของผู้ใช้รถ

ใช้ถนนในทางวิศวกรรมยานยนต์

•	 การเป ็นแหล่งพัฒนาคนในการป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในส่วนของยานพาหนะปลอดภัย

• ความท้าทาย	 ได้แก่	 การสร้างความเข้าใจเร่ืองคุณภาพ 

ยานพาหนะปลอดภัยที่จะมีส่วนช่วยในการลดอุบัติเหตุ 

แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้ก�าหนดนโยบาย

06
การจัดหาทรัพยากร

	 -	

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	ยกระดับความมาตรฐานความปลอดภัยยานยนต  ์

ในประเทศไทย

02	สร้างความตระหนักการรับรู้ความเส่ียงจากอบุติัเหตุ	โดย

สร้างประสบการณ์ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน	 ผ่านการจ�าลอง

สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทย

03	ยกระดับคุณภาพถนนในระดับต� าบลและอ� า เภอ 

ให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกับถนนในกรุงเทพมหานคร

สมาคมระบบขนส่งจราจรและอัจฉริยะ

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

•	 ดูแลการจราจร	 ส่ือสารกับผู้ ใช้รถใช้ถนน	 สนับสนุน 

การเข้าถึงข้อมูลการจราจรโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

•	 ส ่งเสริมการใช ้เทคโนโลยีความปลอดภัยทางถนน	

ประชาสัมพันธ์	 และสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยว

กับการระบุสาเหตุ	ต้นเหตุ	และค�าแนะน�า

•	 ให้บริการข้อมูลอุบัติเหตุทั่วไทย

02
ยุทธศาสตร์

	 แผนการท�างานของหน่วยงานมีความสอดคล้องกับ 

เป้าหมายที	่5	ในยุทธ์ศาสตร์ที	่3	ของแผนแม่บท	ด้านการพัฒนา

บคุลากรทีมี่ความเช่ียวชาญและเป็นมืออาชีพด้านความปลอดภัย

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

•	 วิเคราะห์ข ้อมูลอุบัติเหตุและข้อมูลการจราจร	 เช่น	 

ช่วงเวลาไหนรถจะติดมากที่สุด	 เพ่ือน�าไปใช้ประโยชน ์

ทางจราจร

•	 ให้ความรู้และการใช้เทคโนโลยีประจ�า	

•	 แนะน�าหน่วยงานยุทธศาสตร์และกรรมาธิการ

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 -

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

01 ความส�าเร็จ	ได้แก่

•	 ความร่วมมือท่ีหลากหลายจากภาครัฐและเอกชน

•	 สร้างความเป็นกลางเพ่ือหลีกเล่ียงการหาผลประโยชน์

จากภาคเอกชนและภาครัฐ

•	 สามารถเกบ็ข้อมูลทัว่ประเทศไทยทัง้ข้อมูลจราจรและ

อุบัติเหตุ	

•	 สร้างระบบข้อมูลจราจรที่มีรายละเอียดของความเร็ว

รถที่ระบุพิกัดด้วย	 GPS	 ได้	 โดยเฉพาะความเร็ว 

รถทั้งหมดขององค์กร	(fleet)

•	 สร ้างระบบข ้อมูลอุบั ติ เหตุที่ก� าหนดต�าแหน ่ง	 

(location-based)	ขาเข้า-ขาออก	จากกล้องหน้ารถ

หรือส่ือสังคมออนไลน์	 (social	 media)	 ตลอด	 

24	ชั่วโมง

•	 มีแนวทางพัฒนาระบบการวิเคราะห์ ในมิติของ 

การเชื่อมโยงเทคโนโลยีระหว่างคน	รถ	และถนน

02 ความท้าทาย	ได้แก่

•	 การน�าไปสู่การลดจ�านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

•	 การท�าให้เกิดการสัญจรด้วยรถท่ีเหมาะสม

•	 การสร้างความร่วมมือในการให้บริการข้อมูลอบุติัเหตุ

ทั่วไทย	

06
การจัดหาทรัพยากร

	 -	
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07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	 ให้ความส�าคญักับเทคโนโลยี	ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน	เช่น	

ถนนและไฟส่องสว่างที่เหมาะสม	และ	มาตรฐานรถยนต์

ที่เหมาะสมในการสร้างความปลอดภัย

02	สนับสนุนการให้ความรู้ด้านการใช้รถใช้ถนนที่เน้นเร่ือง

ความปลอดภัย	เช่น	การขับรถทีป่ลอดภัย	ฯลฯ	โดยเฉพาะ

กับเยาวชนผ่านการเรียนการสอน

03	สนับสนุนการให ้ สิทธิ พิ เศษทางด ้านภาษี เกี่ยวกับ 

ความปลอดภัยในรถยนต์	 เช่น	 นโยบายของภาครัฐ 

ที่สนับสนุนให้คนเข้าถึงรถยนต์ที่ปลอดภัยในราคา 

ที่เหมาะสม	 ควบคู ่กับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที่เหมาะสมรองรับ	ฯลฯ

 สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

•	 ดูแลผู ้ประกอบการและท�างานตามนโยบายของ 

กรมการขนส่งทางบก

•	 ประสานงานร ่ วม กับหน ่วยงาน	 ทั้ งภาคเอกชน	 

(โรงเรียนสอนขับรถ)	และรัฐบาล	(กรมการขนส่งทางบก

และต�ารวจ)	ในเรื่องการขับขี่ปลอดภัย

•	 ประชาสัมพันธ์และรณรงค์งานของกรมการขนส่งทางบก

•	 ทักท้วงเพ่ือแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบของกรมการขนส่ง

ทางบก	ในกรณีของการฝึกอบรม

02
ยุทธศาสตร์

	 -	

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

•	 การก�ากับดูแลการตรวจสภาพรถ

•	 การจัดประชุมและประชาสัมพันธ์แก่สมาชิก

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 -	

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

• ความส�าเร็จ	ได้แก่

•	 สมาชิกพร้อมให้ความร่วมมือเพ่ือให้เกิดการใช้รถ 

ที่ปลอดภัย	

•	 การประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน

 

• ความท้าทาย	ได้แก่

•	 การแก้ปัญหารถผ่านการรับรองการตรวจสภาพ 

แต่ไม่ได้เข้ารับการตรวจสภาพจริง

•	 ความสามารถของพนักงานตรวจสภาพ

•	 การก�ากับดูแลผู้ประกอบการที่ท�าหน้าที่ตรวจสภาพ

06
การจัดหาทรัพยากร

	 -	

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	สนับสนุนการมีใบอนุญาตขับข่ี	 และการสร้างความรู ้

ความเข้าใจในตัวรถ	

02	สนับสนุนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม	

03	แก้ปัญหารถที่ไม่ได้จดทะเบียน	

04	สนับสนุนการต่อประกันภัยรถและการตรวจสภาพรถ

05	ยกระดับการตรวจสภาพรถให้เหมาะสมกับเทคโนโลยี 

ที่เปลี่ยนแปลงไป	

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

•	 ส่งเสริมการลดมลภาวะในภาคขนส่ง	

•	 สนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

•	 ร่วมขับเคล่ือนนโยบายของคณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้า

แห่งชาติ

02
ยุทธศาสตร์

	 หน่วยงานมียุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่

สอดคล้องกับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2561	

-	2564	ดังนี้

•	 ยุทธศาสตร์ที่	 3	 เป้าหมายที่	 6	 ตัวช้ีวัด	 6.1	 ด้าน 

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

•	 ยุทธศาสตร์ที่	3	เป้าหมายที่	2	ตัวชี้วัด	2.1	(แต่ไม่มี

ตัวช้ีวัด)	 ตัวช้ีวัด	 2.2	 โดยมีการผลิตรถบัสไฟฟ้า	 

ตัวช้ีวัดที่	 2.3	 โดยมีการประกาศกฎหมาย	 สมอ.	 

ตามมาตรฐาน	 UNECE	 ต้ังแต่ปี	 2562	 แล้วเสร็จ 

รวม	45	ฉบับภายในปี	2564

	 นอกจากน้ี	 หน่วยงานยังมีความเห็นว่าควรต้องมีแผน 

เพ่ิมเติม	เน่ืองด้วยยานยนต์ไฟฟ้าควรมีเทคโนโลยียานพาหนะ

ที่ สูงกว ่ามาตรฐานสากลข้ันต�่าที่ก�าหนดโดย	 UNECE	 

ทั้งด้าน	active	safety	(เช่น	 lidar	 radar	และ	camera	ฯลฯ	 

ซึ่งข้ึนอยู่คุณภาพเทคโนโลยี)	 และด้าน	 passive	 safety	 ใน 

ด้านตัวถังนิรภัย	 ตลอดจนประเด็นเร่ืองเสียงที่ เกิดข้ึน 

ในยานยนต์ไฟฟ้า

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

•	 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน	 เช่น	 สถานีอัดประจุไฟฟ้า

รถ	EV	ฯลฯ

•	 สร้างมาตรฐานการติดตั้ง	โดยตรวจสอบการติดตั้งสถานี

ไฟฟ ้า	 (สนับสนุนทุนโดยส�านักงานนโยบายและ 

แผนพลังงาน:	สนพ.)

•	 ให้ความรู้ผ่านเวทีสัมมนา	 และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเครือ

ข่ายและสื่อต่างๆ

•	 ท�า	MOU	ด้านการวิจยัและพัฒนาแบตเตอร่ียานยนต์ไฟฟ้า

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 -

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

• ความส�าเร็จ	ได้แก่

•	 มุ่งม่ันรณรงค์ผลักดันการลดมลพิษ	 โดยเฉพาะใน 

ภาคการศึกษา

•	 มุ่งม่ันในการเปล่ียนถ่ายเทคโนโลยีในด้าน	powertrain	

ที่ค�านึงถึงความปลอดภัยยานยนต์

• ความท้าทาย	ได้แก่

•	 การลดมลพิษ	 การเพ่ิมจ�านวนสถานีเติมพลังงาน

ส�าหรับรถยนต์ไฟฟ้า

•	 ราคาการเปลี่ยนถ่ายแบตเตอรี่

•	 การสื่อสารและให้ความรู้การใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า

•	 การค�านึงถึงระยะทางการใช้งานของยานยนต์ไฟฟ้า	

การใช้วัสดุที่ผลิตเป็นโครงสร้างยานยนต์ไฟฟ้าที่ยัง

คงความปลอดภัย

•	 คุณภาพของแบตเตอรี่ในยานยนต์ไฟฟ้าที่ปลอดภัย

•	 การจ�ากัดแบตเตอรี่เก่าของยานยนต์ไฟฟ้า

06
การจัดหาทรัพยากร
	 -
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07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	สนับสนุนยานยนต์อัตโนมัติ	 (autonomous	 vehicle)	 

ใน	 level	 3	 ในด้านความปลอดภัย	 และ	 product	 

reliability	 ตามมาตรฐาน	 UNECE	 ที่สอดคล้องกับ

กฎหมาย	 เพ่ือลดข้อจ�ากัดในการใช้งานของมนุษย์	 

(human	error)

02	ส่งเสริมข้อมูลในการขับข่ีปลอดภัยมากข้ึน	 (active	 

warning)	ในด้าน	vehicle	to	traffic	ด้าน	connectivity	

03	ก�าหนดพื้นที่	(zoning)	ในการขับขี่ยานพาหนะของถนน

ชั้นใน

สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์แห่ง
ประเทศไทย

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

•	 รณรงค์การขับข่ีปลอดภัยของผู้ ใช้รถใช้ถนนในกลุ่ม 

รถจักรยานยนต์

•	 ร่วมกับภาครัฐในการช่วยเหลือลดอุบัติเหตุทางถนน

02
ยุทธศาสตร์

	 แผนการท�างานของหน่วยงานมีความสอดคล้องกับ 

เป้าหมายที	่5	ในยุทธ์ศาสตร์ที	่3	ของแผนแม่บทความปลอดภัย 

ทางถนน	พ.ศ.	2561	-	2564	ด้านการพัฒนาบุคลากรที่เป็น

ครูฝึกในการอบรมการขับข่ีปลอดภัย	 ร่วมกับกรมการขนส่ง

ทางบก	

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

•	 โครงการกลุ่มนักเรียนไม่มีใบขับข่ี	 โดยให้ความรู้และฝึก

วิ นัยจราจร 	 ที่ ท� า ร ่ วมกันกับหน ่ วยงานใน พ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร

•	 โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยของเยาวชนและ 

การแจกหมวกนิรภัยให้แก่เยาวชน

•	 สนับสนุนการรณรงค ์ผ ่ านเค รือข ่ ายของร ้ านค ้ า 

เพื่อเพิ่มการเข้าถึงผู้ใช้รถจักรยานยนต์

•	 เป็นตัวกลางประสานงานกับครูฝึก

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 -

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

• ความส�าเร็จ	ได้แก่

•	 สร้างเครือข่ายสมาชิก	400	กว่าแห่งทัว่ทกุจงัหวัดและ

อ�าเภอ	เพ่ือสนับสนุนด้านการรณรงค์จดักจิกรรมการ

ขับข่ีปลอดภัยในทุกระดับพ้ืนที่	 ต้ังแต่ครอบครัว

ปลอดภัย	โรงเรียนปลอดภัย	หมู่บ้านปลอดภัย	ต�าบล

ปลอดภัย	และจะขยายเป็นอ�าเภอปลอดภัย	ต่อไป

•	 สร้างองค์ความรู้ในการขับขี่ปลอดภัย

• ความท้าทาย	ได้แก่

•	 การลดจ�านวนอุบัติเหตุเป็นศูนย์	 ด้วยการให้ความรู้

ด้านทักษะการขับขี่

•	 การละเลยของผู้ขับขี่ในการสวมหมวกนิรภัย

•	 การเพ่ิมจ�านวนผู้ขับข่ีทีต่ระหนักในการขับข่ีปลอดภัย

06
การจัดหาทรัพยากร

	 -	

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	สร้างความรู้ความเข้าใจในการขับข่ีเพ่ิมเติม	เพ่ือให้ผู้ขับข่ี

สามารถคาดการณ์อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดข้ึนได้	 และ 

การปลูกจิตส�านึกในเด็ก

02	มาตรการองค์กร	ให้ทกุหน่วยงานมีหน้าทีก่�ากบัพฤติกรรม

ความปลอดภัยและค�านึงถึงความปลอดภัย

03	 การแก้ปัญหาจากการพิจารณาข้อมูลอบุติัเหตุทีเ่กดิข้ึนจริง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุรี

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 ก�าหนดมาตรฐานของสถานีและตัวรถร่วมกับส�านักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม	(สมอ.)	กระทรวงอตุสาหกรรม	 

และจัดท�างานวิจัย

02
ยุทธศาสตร์

	 แผนการท�างานของหน่วยงานมีความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ที่	 3	 เป้าหมายที่	 2	 ตัวช้ีวัดที่	 2.2	 คุณภาพ 

ความปลอดภัยยานพาหนะ	 และเป้าหมายที่	 6	 ส่งเสริม 

การเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

•	 ผลักดันนโยบายร่วมกับกรมการขนส่งทางบก

•	 ก�าหนดมาตรฐานร่วมกับ	สมอ.	

•	 จ�าแนกประเภทรถ	PHEV	

•	 น�าเสนอแนวทางการจ�าแนกประเภท	EV	จากทะเบียนรถ
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04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 -

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

• ความส�าเร็จ	ได้แก่

•	 สร้างเครือข่ายทัง้ภาคเอกชน	ภาควิชาการ	และภาครัฐ 

ให้สามารถหาจุดสมดุลในการท�างานได้	

•	 หน่วยงานมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายภาครัฐ		

•	 สามารถจดัประชุมการท�างานด้านมาตรฐานยานยนต์

ร่วมกันได้

• ความท้าทาย	ได้แก่

•	 การแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุและการติดไฟได้ง่าย

ของยานยนต์ไฟฟ้า

•	 การอบรมการกู้ชีพจากอบุติัเหตุทีเ่กิดจากยานยนต์ไฟฟ้า	

06
การจัดหาทรัพยากร

	 -	

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	สร ้างความตระหนักและสร ้างแนวคิด	 (mindset)	 

ในการจัดการปัญหาจักรยานยนต์	 โดยร่วมมือกันทุก 

ภาคส่วน

02	 เตรียมความพร้อมการน�าเทคโนโลยีมาใช้	เช่น	ยานยนต์

อัตโนมัติ	(autonomous	vehicle)	ฯลฯ

03	ปรับปรุงถนนหรือโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับยานยนต์

ควบคู่กันไป

บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)		

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

•	 สนับสนุนความปลอดภัยทางถนนภายในหน่วยงาน	 

โดยใช้ระบบบริหารจัดการ	 5	 เสาหลักเหมือนภาครัฐ	 

และเพิ่มประเด็น	4E	(engineering,	education,	enforce	

and	encouragement)	ในการอบรม	ส่งเสริม	และการให้

รางวัล	

•	 ส่งเสริมร่วมกับภาครัฐในโครงการประชารัฐขับดีมีสุข

02
ยุทธศาสตร์

	 การท�างานภายในหน่วยงานที่ผ ่านมาสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ที	่3	ของแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	

2561	-	2564	ดังนี้

•	 เป้าหมายที่	 2	 ด้านมาตรฐานตัวรถในการยกระดับ

มาตรฐาน	 และการเปล่ียนแปลงตามรอบและระยะ

ทางการซ่อมบ�ารุง

•	 เป้าหมายที่	3	การท�าถนน	U-turn

•	 เป้าหมายที่	 4	 การใช้ข้อมูลอุบัติเหตุ	 NGV	 มาสร้าง

นวัตกรรมการประเมินความเส่ียงจากคนขับและตัวรถ

ให้มีความปลอดภัย	สามารถตรวจสอบตามระยะทาง

และเส้นทางที่เหมาะสม

•	 เป้าหมายที	่5	การมีระบบการขับข่ี	Defensive	driving	

ของหน่วยงาน	นอกเหนือจากใบขับขี่	

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

•	 ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกในการสนับสนุนการท�า 

ใบขับขี่	

•	 โครงการรถมาทีหลัง	(Defensive	driving)

•	 จัดต้ังศูนย์	 command	 center	 ตรวจสอบกล้อง	 ติดตาม	

contractor	

•	 โครงการ	Eco	driving	ให้ประหยัดน�้ามัน	

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 -

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

• ความส�าเร็จ	ได้แก่

•	 ความร่วมมือกับภาคราชการและมูลนิธิเมาไม่ขับ

•	 มีการจัดการองค์ความรู้ภายในด้านความปลอดภัย	

Hazard	perception	training	

•	 Refresh	การอบรมใหม่	

•	 ตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่	การให้คะแนน	

•	 หลักสูตร	Defensive	driving	

•	 มีทรัพยากร	บุคลากร	และงบประมาณที่เพียงพอ	

•	 จัดตั้ง	Transport	Safety	Unit	

• ความท้าทาย	ได้แก่

•	 การลดอุบัติเหตุร้ายแรงให้เป็นศูนย์	

•	 การผลักดันการเตือนความเสี่ยงในแต่ละเส้นทาง

•	 การจัดการระเบียบของหน่วยงานในการให้คนอื่น 

ขับรถ	รวมถึงการแก้ไขสัญญา	

06
การจัดหาทรัพยากร

	 -

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	มาตรการความปลอดภัยของพนักงาน

02	รณรงค์ให้มีการใช้หมวกนิรภัย

03	ส่งเสริมสภาพถนนที่ปลอดภัยให้เกิดความพร้อมใช  ้

ในบริเวณสถานประกอบการ	

04	สร้างจิตส�านึกความปลอดภัย	

05	สร้างจิตส�านึกในโรงเรียนทางบวก	

บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(SCG)		

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

•	 ด�าเนินธุรกิจด้านขนส่งตามมาตรฐาน	 ISO	 39100	 

โดยรถขนส่งทุกประเภทมีการด�าเนินการ	 road	 safety	 

management

•	 ก�าหนดนโยบายและกฎระเบียบภายในหน่วยงานที่เน้น 

ด้านความปลอดภัย

•	 ก�าหนดกฎระเบียบภายในหน่วยงานให้ตรงกับ 

กฎระเบียบของรัฐบาลทั้งหมด	 15	 ข ้อ	 โดยมี 

การก�าหนด	 DGSI	 index	 ซึ่งให้ความส�าคัญกับ 

ความปลอดภัย	 โดยต้องมีการจัดส่งรายงานและมี

คณะท�างานที่ดูแลโดยเฉพาะ

•	 จัดต้ังบริษัทลูกในการอบรมการขับข่ีให้กับพนักงาน 

ขับรถ	 ทั้ งการ เ พ่ิมทักษะและทบทวนทักษะ	 

(upskill	and	reskill)

•	 ก�าหนดนโยบายองค ์กรที่ เ รียกว ่า	 กฎพิทักษ ์ ชี วิต	 

(Life	saving	rule)

•	 ก�าหนดแนวทางการบริหารความเส่ียงของหน่วยงาน 

ที่รวมเรื่องความปลอดภัยทางถนนไว้ด้วย

•	 ก�าหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการด�าเนินงาน	 

good	 transport	 safety	manual	 ให้แก่ผู้รับเหมา	 โดยมี

ประเด็นด้านการจดัการยานพาหนะปลอดภัยรวมอยู่ด้วย

•	 จัดตั้ง	Logistic	command	center	24	ชั่วโมงของระบบ	

GPS	และ	Telematics

02
ยุทธศาสตร์

	 การท�างานของหน่วยงานมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย

ทุกข้อของแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2561	-	

2564	 อย่างไรก็ตาม	 หน่วยงานเห็นว่าควรก�าหนดแนวทาง

ด้านนโยบายความปลอดภัยทางถนนเพ่ิมเติม	 ได ้แก	่ 

การก�าหนดมาตรฐานรถที่เกี่ยวข้องกับ	 ADAS	 และการปรับ

มาตรฐาน	EURO	6
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03
แผนงานและการด�าเนินงาน

	 หน่วยงานด�าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

ด้านคน	รถ	และถนน

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 -

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

• ความส�าเร็จ	ได้แก่

•	 การพัฒนาการควบคุมพฤติกรรมการขับข่ีปลอดภัย	

ความเร็ว	 และการติดตามการใช้กล้อง	 AI	 เช่น	

Telematics	ฯลฯ

•	 ผู้บริหารสูงสุดเห็นความส�าคัญของนโยบายความ

ปลอดภัยทางถนน

•	 หน่วยจัดการด้านการท�างานที่เป็นส่วนกลางในการ

ติดตาม

•	 การบูรณาการองค์ความรู้	 เช่น	 การใช้รถยนต์ไฟฟ้า	

ฯลฯ

•	 ระบบบริหารภายในหน่วยงานเพ่ือน�านวัตกรรมเข้ามา

ใช้อย่างสม�่าเสมอ

• ความท้าทาย	ได้แก่

•	 การไม่มีรถของบรษิัทเองจึงต้องผลักดันให้รถร่วมใน

กลุ่มท�าตามที่บริษัทก�าหนด

•	 ข้อจ�ากัดในช่วงการระบาดของโควิด-19	 ที่มีต่อการ

สื่อสาร

•	 สภาพถนนมีความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้	

•	 การก�าหนดเป้าหมายความปลอดภัยในการประเมิน	

performance	ของบุคลากร

06
การจัดหาทรัพยากร

	 -

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	การเชื่อมโยงให้สามารถใช้โรงเรียนของ	SCG	 เพื่ออบรม

การขับขี่ปลอดภัย

02	การสร้างเครือข่ายกับบริษัทอื่นๆ	 เพ่ือการถ่ายทอดการ

ขับรถบรรทุกปลอดภัยให้มากขึ้น

03	การบรูณาการความร่วมมือเป็นพ่ีเล้ียงในการจดัการด้าน

การพัฒนาความปลอดภัยทางถนนของ	SME

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

•	 ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ใช้ภายในประเทศและส่งออก	

•	 สนับสนุนช้ินส่วนที่เป็น	 OEM	 กลุ่มที่เป็น	 safety	 parts	 

ตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์	 และมี	 specification	 

compile	ให้กับ	OEM	

•	 ผลิตอะไหล่ทดแทนในอุตสาหกรรมยานยนต์	เช่น	กันชน	

ฯลฯ	ให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม	

•	 ผลิตอะไหล่เสริม	เช่น	ชุดแต่ง	สปริง	โช้ค	สปอยเลอร์	ฯลฯ	

ซึ่งจะต้องไม่ขัดกับกฎหมายและเป็นไปตามมาตรฐาน	

สมอ.	 รวมถึงผลิตอุปกรณ์ลดความรุนแรงและป้องกัน 

ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ	

02
ยุทธศาสตร์

	 หน ่ วยงานด� า เ นินการสอดคล ้อง กับแผนแม ่บท 

ในยุทธศาสตร์ที่	 3	 เป้าหมายที่	 2	 ที่เน้นช้ินส่วนมาตรฐาน 

ยานพาหนะ	

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

•	 จัดสัมมนาวิชาการด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในการ

ผลิต	รวมถึงมาตรฐานต่างๆ	ที่ก�าหนดไว้	6	ครั้งต่อปี

•	 โครงการการดูงาน	3-4	ครั้งต่อปี

•	 จัดประชุมสามัญประจ�าปี	 และจัดประชุมคณะกรรมการ

ของสมาคมทุกเดือน	 โดยมีวาระที่เน้นประเด็นมาตรฐาน

ต่างๆ	 จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	

(สมอ.)	และกรมการขนส่งทางบก

•	 จัดงาน	TAPMA	ทุก	2	ปี	

•	 จัดกิจกรรมขับขี่	rally	ขับรถปลอดภัย

•	 ให้ความรู้กับพนักงานในกลุ่มโรงงาน	 เช่น	 ให้ผู ้ ใช้ 

รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย	ฯลฯ

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 -

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

• ความส�าเร็จ	ได้แก่

•	 การแลกเปล่ียนองค์ความรู้ภายในสมาคมผู้ผลิต 

ชิ้นส่วนฯ	

•	 สมาคมให้ค�าแนะน�ากับภาครัฐที่เหมาะสม	

• ความท้าทาย	ได้แก่

•	 การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีของยานพาหนะในด้าน

พลังงานไฟฟ้า	

•	 เทคโนโลยีของยานยนต์อัตโนมัติ	

•	 การใช้เทคโนโลยีของแบตเตอรี่ที่ไม่ได้มาตรฐาน

•	 คุณภาพของการชาร์จแบตเตอรี่ท่ีจุดชาร์จ	

•	 คุณภาพของยานยนต์อัตโนมัติ	 ในบริบทการใช้งาน

และถนนในประเทศไทย
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06
การจัดหาทรัพยากร

	 -

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	ก�าหนดยุทธศาสตร์การจัดการประเภทยานพาหนะที่มี

เทคโนโลยีต่างกันในเมือง	เช่น	ยานยนต์อัตโนมัติและรถ

ธรรมดา	ฯลฯ

02	จัดการรถในระบบขนส่งสินค้าและยกระดับอุปกรณ์ช่วย

เหลือคนขับในการขนส่งระยะไกล	 โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่

เกี่ยวข้องกับโครงการ	EEC	

03	ยกระดับอปุกรณ์ช้ินส่วนส�าหรับผู้ใช้รถจกัรยานยนต์	เช่น	

หมวกนิรภัยส�าหรับเด็ก	เป็นต้น

สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

•	 ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์	ITARDA

•	 ประสานงานกับภาครัฐ

•	 สร้างมาตรการองค์กร

•	 พัฒนาทักษะของคนใช้รถใช้ถนนให้สามารถคาดการณ์

การเกิดอุบัติเหตุได้	(prediction	training)

02
ยุทธศาสตร์

	 หน ่วยงานด�าเนินการสอดคล ้องกับแผนแม ่บทใน

ยุทธศาสตร์ที่	 3	 เป้าหมายที่	 2	 เร่ืองของการใช้รถใช้ถนนที่

ปลอดภัย	

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

•	 สนับสนุนการเข้าพูดคยุประสานงานระหว่าง	ITARDA	และ

ภาครัฐ	

•	 จัด	 workshop	 กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	

กรมการขนส่งทางบก	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

•	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้	best	practice	มาตรการองค์กร	

•	 จัดสัมมนาในงานมอเตอร์โชว์เกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 -

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

• ความส�าเร็จ	ได้แก่

•	 มี	partner	เจ้าของ	technology	ถ่ายทอด	know-how	

องค์ความรู้ให้แก่บุคลากร

•	 มีการประสานและถ ่ายทอดองค ์ความรู ้ ให ้แก  ่

หน่วยงานภาครัฐ	

•	 มีมาตรฐานเทคโนโลยีใหม่	

• ความท้าทาย	ได้แก่

•	 หน่วยงานความรับผิดชอบของ	 ITARDA	 มีหลาย 

หน่วยงาน	ท�าให้เกิดการบูรณาการได้ยาก	

•	 การก�าหนดกฎระเบยีบทีมี่แรงต้าน	เช่น	ABS/CBS	ฯลฯ

•	 กฏหมายที่มีความซ�้าซ้อน	ท�าให้กระบวนการขอการ

รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานซ�้าซ้อน

06
การจัดหาทรัพยากร

	 -

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	สนับสนุนระบบข้อมูลที่ระบุสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 

เชิงลึก

02	สร้างความร่วมมือและการบูรณาการ	 อีกทั้งควรมีการ

ก�าหนดเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนนในองค์กร

03	ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความตระหนักเร่ืองอุบัติเหตุ

ตั้งแต่ระดับเยาวชน

งานพัฒนาการขับรถขั้นสูง	 
บริษัท	ขนส่ง	จ�ากัด

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

•	 บริหารความความปลอดภัยเพ่ือเน้นและสร้างความ 

เชื่อมั่นให้ผู้โดยสาร

•	 อบรมให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามมาตรฐานของบริษัท

ให้เป็นแนวทางเดียวกนั	โดยมีหลักสูตรในการอบรมต้ังแต่

ระดับการเรียนรู้พ้ืนฐานของพนักงาน	 ระดับเช่ียวชาญ	

(professional	 level)	 ไปจนถึงระดับสูงสุด	 รวมทั้ง

หลักสูตรผู้จัดการความปลอดภัย

02
ยุทธศาสตร์

	 หน ่วยงานด�าเนินการสอดคล ้องกับแผนแม ่บทใน

ยุทธศาสตร์ที่	 3	 เป้าหมายที่	 2	 เร่ืองของการใช้รถใช้ถนนที่

ปลอดภัย

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

	 กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการแต่งต้ังกรรมการบริหาร 

ความปลอดภัย	 สาขาผู ้ ขับข่ี	 การแต ่งต้ังคณะท�างาน 

ศูนย์ทดสอบมาตรฐาน	 และการแต่งต้ังคณะท�างานด้านการ

จัดการความปลอดภัย	(safety	manager)

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 -

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

	 ความส�าเร็จที่ส�าคัญคือการแต่งต้ังคณะท�างานคู ่มือ

มาตรฐาน	 10	 เล่ม	 ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนให้แก่

พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง

06
การจัดหาทรัพยากร

	 -

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

	 เพิ่มบทบาทการน�าเทคโนโลยีมาเพิ่มทักษะการขับขี่	เช่น	

driving	simulator	ฯลฯ
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สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์หน่วยงาน 
ด้านความปลอดภัยทางถนน

เสาหลักที่	

04

ผู้ใช้ถนนปลอดภัย	รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย	การสร้างความรอบรู ้
ด้านความปลอดภัยทางถนน	และพฤติกรรมที่ปลอดภัย	
(Safe	road	users	including	law	enforcement,	 
literacy,	and	safe	behaviours)	

กองบริหารและส่งเสริมเครือข่าย 
คุมประพฤติ

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 กองบริหารและส่งเสริมเครือข่ายคุมประพฤติมีหน้าที ่

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและทัศนคติของผู้กระท�าความผิด 

โดยเฉพาะใน	 4	 ฐานความผิดที่เป็นอันตรายต่อการใช้รถ 

บนถนน	 ได้แก่	 1)	 ขับรถขณะเมาสุรา	 2)	 เสพส่ิงเสพติด	 

3)	ขับรถประมาท	และ	4)	ขับรถเร็วเกนิกว่ากฎหมายก�าหนด	

โดยความผิดดังกล่าวเป็นความผิดที่เกิดจากค�าส่ังของศาล	

หน้าที่หลักจะเป็นการป้องกันการกระท�าผิดซ�้าด้วยการ 

ปรับเปล่ียนทัศนคติของผู้กระท�าความผิด	 และคอยติดตาม

หลังการกระท�าความผิดเพ่ือลดโอกาสการกระท�าความผิดซ�า้

02
ยุทธศาสตร์

	 ยุทธศาสตร์ในการด�าเนินการด้านความปลอดภัยทางถนน

ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานเพ่ือป้องกัน 

การกระท�าความผิดซ�้า	 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	 3	

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่	1	

	 การปฏิรูประบบการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน	

เป็นการขับเคล่ือนการบริการงานด้านความปลอดภัยทางถนน	

โดยใช้วิธีการบูรณาการกับหน่วยงานในพ้ืนที่	 และเครือข่าย

ภาคประชาชน	(อาสาสมัครคมุประพฤติในชุมชน:	อสค.)	และ

ภาคีเครือข่ายอื่นๆ	 ในการอบรม	 ให้ความรู้	 และแก้ไข

พฤติกรรมผู้กระท�าความผิด

ยุทธศาสตร์ที่	2	

	 การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่าง

ย่ังยืน	 เป็นการจัดอบรมเสริมสร้างวัฒนธรรมทางปลอดภัย 

บนท้องถนน	โดยมีตัวช้ีวัด	คอื	อตัราการเสียชีวิตจากอบุติัเหตุ	

โดยสามารถประเมินจากการกระท�าความผิดซ�า้ย้อนหลัง	3	ปี

ของแต่ละรายว่ามีการกระท�าความผิดเพ่ิมข้ึนหรือลดลง

อย่างไร

ยุทธศาสตร์ที่	4	

	 ประชารัฐเพ่ือถนนปลอดภัย	กรมคมุประพฤติได้มีหนังสือ

แจ ้งเ วียนให ้ทุกองค ์กรในสังกัดก�าหนดโทษทางวินัย 

ต่อเจ้าหน้าที่	 ในการกระท�าความผิดใน	 4	 ฐานความผิด	 

เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนในพื้นที่

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

	 แผนงานด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของกองบริหาร

และส่งเสริมเครือข่ายคุมประพฤติที่ผ่านมามีด้วยกัน	 4	 แผน	

ได้แก่	 1)	 แผนปฏิบัติราชการของกรมคุมประพฤติ	 ในการ

แก ้ ไขปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู ้กระท�าความผิด	 ตาม	

พ.ร.บ.จราจรทางบก	 เพ่ือลดจ�านวนผู้กระท�าความผิดซ�้า	 

2)	แผนบูรณาการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน

ช่วงเทศกาลส�าคัญ	 ร่วมกับศูนย์อ�านวยการความปลอดภัย 

ทางถนน	 โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดจ�านวนผู้กระท�าความผิดซ�้า	 

3)	แผนการลดปัญหาการด่ืมสุราขณะขับ	โดยการลด	ละ	เลิก	

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลเข ้าพรรษา	 และ	 

4)	แผนการบ�าบัดผู้ที่ติดสุรา

	 ส�าหรับการประเมินการด�าเนินงานของแผนงานมี	5	รูปแบบ	 

ได้แก่	 1)	 การติดตาม	 โดยมีการแจ้งส�านักงานคุมประพฤติ 

ทั่ วประเทศให ้ มีการรายงานไปยังกรมคุมประพฤติ	 

2)	การแก้ไข	ฟ้ืนฟูผู้กระท�าผิด	โดยมีการประเมิน	และจ�าแนก

ความเส่ียง	 พร้อมทั้งคีย ์ข ้อมูลในระบบสารสนเทศของ 

หน่วยงาน	 ในประเด็นของการด�าเนินการ	 การวิเคราะห	์ 

และประมวลผล	 3)	 การส่งบ�าบัดในโรงพยาบาล	 โดยมีการ

ติดตามหลังจากการบ�าบัดแล้ว	 ผู้กระท�าความผิดมีการลด

ปริมาณการด่ืม	ลดการกระท�าความผิดลงหรือไม่	โดยรายงาน

ให้กรมคุมประพฤติทราบ	 4)	 การเก็บข้อมูลและรายงานผล	

โดยใช้ฐานข้อมูล	 ติดตาม	 และประเมินผล	 กลับไปยัง 

กรมคุมประพฤติ	และ	5)	การติดตามดูแลผู้กระท�าความผิด	

โดยมีกลไกอาสาสมัครคุมประพฤติในชุมชนที่มีหน้าที่ในการ

เยี่ยมเยียนคนในชุมชน	และมีการประสานงานกับอาสาสมัคร

ในพื้นที่	โดยเน้นเรื่องของลด	ละ	เลิกสุรา
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04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 ตัวช้ีวัดในการดูแลผู้กระท�าความผิดใน	 4	 ฐานความผิด 

ที่เป็นอันตรายต่อการใช้รถบนท้องถนน	มีตัวชี้วัด	4	ประเด็น	

ดังน้ี	1)	ร้อยละของผู้ถกูคมุประพฤติทีไ่ด้รับการคดักรองและ

ติดตามตามมาตรฐานที่ก�าหนด	 2)	 ร้อยละของผู้ถูกคุม

ประพฤติที่ได้รับการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ก�าหนดในแต่ละ

แผนการบ�าบัดฟื้นฟู	 3)	 ร้อยละของผู้ถูกคุมประพฤติที่มี 

อาสาสมัครช่วยดูแลในพ้ืนที่โดยสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ที่ควบคุมได้	 และ	 4)	 พนักงานคุมประพฤติที่มีหน้าที่แก้ไข

ฟื้นฟูพฤติกรรมผู้กระท�าผิดสามารถปฏิบัติงานสอดคล้องกับ

สภาพปัญหาของผู้ถูกคุมประพฤติแต่ละคน

	 โดยปกติจะมีการติดตามและประเมินโดยกรอกข้อมูล 

เข้าระบบสารสนเทศที่ท�าหน้าที่ประมวลผลการด�าเนินงาน 

เป็นผลคะแนนทุก	3-6	เดือน	หากการด�าเนินการไม่คืบหน้า

พอ	ตัวช้ีวัดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	กรมคมุประพฤติจะเข้าไป

ตรวจสอบข้อมูล	 อีกทั้งผู้บริหารกรมคุมประพฤติจะต้องมี 

การประชุมทีมงานเร่งรัดด�าเนินการให้เป็นไปตามแผน	 

โดยในระยะยาวกรมคุมประพฤติจะต้องทบทวนแผนของปีที่

ผ่านมาว่าได้ด�าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่	 เพ่ือ

ก�าหนดเป็นแผนของกรมคุมประพฤติในปีต่อไป	

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

	 ความส�าเร็จจากการด�าเนินโครงการด้านความปลอดภัย

บนท้องถนน	 พบว่าในช่วงเวลา	 3-5	 ปีที่ผ่านมา	 มีอัตรา 

การกระท�าผิดซ�้าในกลุ่มผู้กระท�าความผิดใน	4	ฐานความผิด

ที่เป็นอันตรายต่อการใช้รถบนท้องถนนลดลงอย่างต่อเน่ือง	

อกีทัง้ยังได้รับความร่วมมือและการบรูณาการในพ้ืนที	่ซึง่เป็น

จุดแข็งของโครงการ

	 ในส่วนของความท้าทาย	 มีด้วยกัน	 2	 ประเด็น	 คือ	 

1)	ด้านงบประมาณ	 เนื่องจากปริมาณกิจกรรมของโครงการ

ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนไม่สอดคล้องกับงบประมาณ

ที่ได้รับ	 ท�าให้กองบริหารและส่งเสริมเครือข่ายคุมประพฤติ

จ�าเป็นต้องจัดท�าโครงการร่วมกับหน่วยงานภายนอกอื่นๆ	 

ซึ่งมีลักษณะของงานด้านการรณรงค์	 ย่ิงไปกว่าน้ัน	 ความ

ท้าทายในประเด็นที่	 2)	 ได้แก่	 การเปล่ียนพฤติกรรมมนุษย ์

ซึ่งเป็นส่ิงที่ท�าได้ยาก	 เน่ืองจากทัศนคติมีความแตกต่าง 

หลากหลาย	 จึงนับได้ว่าเป็นความท้าทายที่ส�าคัญของการ

ท�างานเรื่องความปลอดภัยบนถนน

06
การจัดหาทรัพยากร

	 ในการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการอบรม

บคุลากร	เจ้าหน้าที	่เพ่ือให้สามารถน�าความรู้ทีไ่ด้ไปท�าหน้าที่

วิทยากรในการอบรมผู ้กระท�าความผิด	 ซึ่งในปัจจุบัน 

การอบรมยังคงมีอยู่อย่างต่อเน่ือง	 แต่หากดูในประเด็น 

ความพร้อมในระดับประเทศยังไม่เพียงพอ	อีกทั้งการพัฒนา

ทักษะของเจ้าหน้าที่ที่มีความส�าคัญอย่างย่ิง	 ไม่ว่าจะเป็น	

โปรแกรมการจ�าแนกระดับความเส่ียงของผู ้กระท�าผิด	 

หรือกิจกรรมต่างๆ	ที่เป็นส่วนช่วยในการแก้ปัญหาผู้กระท�า

ความผิด	

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

	 ประเด็นส�าคัญที่เป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 

ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	 2565	 -	 2570	 ยังคงอยู่ใน

ประเด็นของการลดการกระท�าความผิดซ�้า	 การปรับเปล่ียน

พฤติกรรม	 แต่ควรที่จะก�าหนดเป้าหมายที่เพ่ิมข้ึนจากป ี

ก่อนหน้า	 และเสนอให้มีการบริหารจัดการความเส่ียง	 เช่น	

ความเร็ว	การไม่สวมหมวกนิรภัย	ทีเ่หมาะสม	นอกจากน้ีควร

มีภาคส ่วนต ่างๆ	 เข ้ามาเป ็นเจ ้าภาพและจัดการเป ็น 

รายประเด็น	ท�าหน้าที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อหามาตรการ

ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	

มูลนิธิเมาไม่ขับ

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 ในอดีตที่ผ่านมามูลนิธิเมาไม่ขับยังไม่มีบทบาทในการ 

จัดท�าแผนแม่บท	 โดยการจัดท�าแผนแม่บทความปลอดภัย 

ทางถนนฉบับที่	4	พ.ศ.	2561	-	2564	นี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น

ของการเข้ามามีบทบาทในการขับเคล่ือนแผนของทางมูลนิธิ	

ส�าหรับบทบาทของมูลนิธิเมาไม่ขับด้านความปลอดภัย 

ทางถนนมีอยู่	3	บทบาท	ได้แก่	1)	การป้องกันการเมาไม่ขับ

ด้วยการรณรงค์ความตระหนักรู้และการแก้ไขกฎหมาย	 

2)	การส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในเด็กเล็ก	ปัจจุบันอยู่ใน

ระหว่างการด�าเนินงานร่วมกบัท้องถิน่ซึง่ยังติดปัญหาอปุสรรค

เร่ืองกฎระเบียบต่างๆ	 อยู่บ้าง	 และ	 3)	 การรณรงค์เร่ือง 

การลงโทษทางสังคม	 (social	 sanction)	 กับคนที่กระท�า 

ความผิด	 พร้อมทั้งรณรงค์ให้มีการติดต้ังกล้องหน้ารถ	 

ด้วยการให้รางวัลตอบแทนแก่คนที่บันทึกคลิปอุบัติเหตุที่ 

ชี้ตัวผู้กระท�าความผิดได้

02
ยุทธศาสตร์

	 -

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

	 มูลนิธิเมาไม่ขับได้รับเงินสนับสนุนจากส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	โดยตลอดการท�างาน	

25	 ป ีที่ผ ่านมา	 มูลนิธิได ้ท�าโครงการในประเด็นของ 

ความตระหนักรู้ประมาณร้อยละ	 50	 โดยส่วนใหญ่เป็นเร่ือง

ของการรณรงค์	ย่ิงไปกว่าน้ันยังมีการแก้ไขกฎหมาย	ด้วยการ

จัดเวทีเสวนาต่างๆ	เช่น	กฎหมายบังคับให้เป่าเพื่อตรวจสอบ

ปริมาณแอลกอฮอล์	 การสร้างเครือข่ายเหย่ือผู ้ที่ได้รับ 

ความเสียหายจากผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุทางถนน	เป็นต้น

	 ในส่วนของโครงการทีส่�าคญัด้านความปลอดภัยทางถนน

ที่ ผ ่ านมาที่ มี นั ยส� าคัญต ่ อการลดอุบั ติ เห ตุ 	 ได ้ แก ่	 

1)	การรณรงค์	7	วันอนัตราย	หรือโครงการ	You	Drink	I	drive	

ซึ่งจะเหน็ได้ว่าในอดีตที่ผ่านมาค่อนข้างได้ผลตอบรับที่ดีจาก

การเห็นตัวเลขสถิติการใช้บริการที่มีแนวโน้มที่ดีมากข้ึน 

จนปัจจุบันได้กลายเป็นธุรกิจอย่างหน่ึง	 2)	 การรณรงค์ 

การสวมหมวกนิรภัยให้เด็กในศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก	โดยร่วมมือ

กบักรมการปกครองส่วนท้องถิน่	เพ่ือให้เด็กเล็กมีหมวกนิรภัย

สวมในการเดนิทางไปศูนย์พฒันาเดก็เล็ก	ซึ่งเป็นการฝึกวินัย

การสวมหมวกนิรภัยต้ังแต่วัยเยาว์	 และ	 3)	 โครงการ 

กล้องหน้ารถ	 สร้างความรับรู้ว่าเราโดนจับตาโดยรถคันอื่น	 

มีเป้าหมายหลักเพ่ือปรับพฤติกรรม	 อย่างไรก็ตาม	 ปัจจุบัน

โครงการดังกล่าวยังขาดการสนับสนุนจากรัฐบาล	 เช่น	 

ภาษีกล้องหน้ารถ	 และการออกกฎหมายก�าหนดให้กล้อง 

หน้ารถเป็นอุปกรณ์ส่วนควบของรถทุกคัน	เป็นต้น	

	 แผนงานและการด�าเนินงานดังกล่าวทั้ง	 3	 โครงการ	

เป็นการด�าเนินการในรูปแบบการรณรงค์และการแสวงหา

ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกมูลนิธิ

04	
ความสอดคล้องของการด�าเนินงาน
กับแผนแม่บทฉบับที่	4

	 การด�าเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์

ของแผนแม่บทฉบับที่	4	คือ	ยุทธศาสตร์ที่	2	การเสริมสร้าง

วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างย่ังยืน	 โดยมี

วัตถุประสงค์	2	ประการ	ได้แก่	1)	เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม

ความปลอดภัยทางถนนส�าหรับประชาชนทุกกลุ ่มและ 

ทุกช่วงวัย	 2)	 เพ่ือปรับปรุงระบบการจัดการปัจจัยเส่ียง 

ทีน่�าไปสู่การเกดิอบุติัเหตุทางถนน	เพ่ือลดอตัราความสูญเสีย

จากพฤติกรรมการขับข่ีที่ไม่เหมาะสม	 อันได้แก่	 เมาแล้วขับ	

ขับรถเร็ว	การขับขี่รถจักรยานยนต์ในการรับ-ส่งอาหาร	และ

ความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กและเยาวชน	

05	
ความร่วมมือทางด้านความปลอดภัยทางถนน	 
และบทบาทการท�างานต่อไปในอนาคต

	 มูลนิธเิมาไม่ขับได้รับความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ	เช่น	

1)	หน่วยงานภาครัฐ	เช่น	กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย	

กระทรวงมหาดไทย	 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	 สมาชิก

วุฒิสภา	 เป็นต้น	 และ	 2)	 หน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐ	 ได้แก่	 

เครือข่ายด้านอุบัติเหตุทางถนน	เครือข่ายงดเหล้า	ส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	เป็นต้น
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06	
ความส�าเร็จและความท้าทาย

	 จุดแข็งของมูลนิธิเมาไม่ขับ	 คือ	 ความได้เปรียบทางด้าน

ความน่าเช่ือถือของมูลนิธิ	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านอุบัติเหตุ	

ท�าให้มีเครือข่ายทีช่่วยสนับสนุนการท�างานให้มีประสิทธภิาพ

มากยิ่งขึ้น

	 ในส่วนของความท้าทายของมูลนิธเิมาไม่ขับ	คอื	เร่ืองของ

การปรับพฤติกรรมมนุษย์	 ซึ่งเป็นเร่ืองยากที่	 ต้องอาศัย 

ระยะเวลาและการรณรงค์ควบคูก่บัความตระหนักรู้ส่วนบคุคล

ที่จะต้องปรับเปล่ียนมุมมองทัศนคติต่อความปลอดภัย 

ทางถนน	 ทั้ง น้ีการลดอุบั ติ เหตุทางถนนจะต ้องอาศัย 

ความร่วมมือจาก	 2	 ประเด็นดังกล่าวเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ 

อย่างเป็นรูปธรรมเร็วที่สุด

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	ส่งเสริมให้เด็กเล็กต้องสวมหมวกนิรภัยทุกคร้ังที่ น่ัง 

รถจักรยานยนต์	

02	ผลักดันให้กล้องหน้ารถเป็นอุปกรณ์ที่ติดต้ังมาพร้อมกับ

รถที่ผลิตออกจากโรงงาน	

03	ปรับปรุงกฎหมายเร่ืองเมาแล้วขับ	 เม่ือเกิดอุบัติเหตุ 

มีผู้บาดเจ็บ	ผู้เสียชีวิต	ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

ในการส่งตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์	หากไม่ยินยอมให้

ตรวจให้ถือว่าขับรถในขณะเมาสุรา	

04	ปรับปรุงกฎหมายกรณีรถชนคนจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต	 

ผู้กระท�าผิดต้องรับโทษจ�าคุกทันที	 12	 -	 15	 ปี	 ไม่รอ

ลงอาญา	

05	 ผู้น่ังไปกับผู้ขับข่ีทีเ่มาสุราต้องมีโทษเมาแล้วขับด้วย	ทัง้น้ี

ควรมีการติดตามแผนเป ็นระยะเพ่ือสะท้อนถึงผล 

การด�าเนินงานเป็นไปตามแผนหรือไม่	 พร้อมทั้งให้มี 

การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนเป็นระยะในเวลา 

อันสมควรและมีการปรับปรุงแผนตลอดเวลา

ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 เน่ืองจากบริษัท	 อุตสาหกรรมและวิจัยฮอนด้า	 มหาชน	

จ�ากัด	 เป็นหน่ึงในผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์

รายใหญ่ของประเทศไทย	 จึงมีการจัดต้ังศูนย์ขับข่ีปลอดภัย

ฮอนด้าข้ึน	ภายใต้วัตถปุระสงค์หลักในด้านการให้องค์ความรู้

ทางด้านทฤษฏีและภาคปฏิบัติต่อผู้ใช้รถใช้ถนน	 ตลอดจน 

การรณรงค์และให้การสนับสนุนด้านการขับข่ีปลอดภัย	 ซึ่ง

โครงการน้ีถือเป็นหน่ึงในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม

และส่ิงแวดล้อม	(Corporate	Social	Responsibility)	ทีส่�าคญั

ของบริษัท

02	
แผนงานและการด�าเนินงาน

	 โครงการและกิจกรรมที่ด�าเนินการส่งเสริมและสนับสนุน

ความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทยตลอดช่วงระยะเวลา	

3-5	ปีทีผ่่านมา	จะมุ่งเน้นไปทีก่ลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นกลุ่มผู้ขับข่ี

รถจักรยานยนต์	 โดยมีกิจกรรมที่โดดเด่นด้วยกันทั้งส้ิน	 

3	กิจกรรม	ดังนี้

01	การสนับสนุนงบประมาณการศึกษาวิจัยให้แก่ศูนย์วิจัย

ความปลอดภัยทางถนน	 (TARC)	 เพ่ือสืบหาสาเหตุหลัก

ของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	โดยผลการศึกษาของงาน

วิจัยได้ถูกน�ามาบูรณาการออกแบบเป็น	 1)	 หลักสูตร

อบรมผู้ขับข่ีของศูนย์ขับข่ีปลอดภัยฮอนด้า	 ซึ่งทางศูนย์

ได้ด�าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวผ่านการเป็น

วิทยากรอบรมให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ	 เอกชน	 และ

สถานศกึษา	(เช่น	โครงการ	Safety	for	kid	ambassador)	

2)	 โปรแกรม	 Honda	 Safety	 Accident	 Prediction	 

ที่เผยแพร่ใน	 Website	 ของบริษัทในลักษณะของเกมส์	 

เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้คนทั่วไปได้สามารถทดสอบการขับข่ี

และฝึกทกัษะการคาดการณ์อบุติัเหตุในกรณีทีแ่ตกต่างกนั	

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย	 คือ	 กลุ่มวัยรุ่น	 และ	 3)	 ข้อค้นพบ

ส�าคัญด้านความปลอดภัยทางถนนถูกน�าไปบรรจุเป็น	

check-list	ทีส่�าคญั	5	ข้อ	ใน	Honda	application	ส�าหรับ

ลูกค้าฮอนด้า		

02	การถ่ายทอดความรู้การขับข่ีจักรยานยนต์ปลอดภัย 

ผ่านทาง	dealer	ของฮอนด้าในพ้ืนทีต่่างๆ	ทัว่ประเทศ	เพ่ือ

ให้กลุ่ม	 dealer	 เหล่าน้ันเป็นตัวแทนในการถ่ายทอด 

องค์ความรู้ให้แก่กลุ่มลูกค้า	ตลอดจนชุมชนในพื้นที่นั้นๆ

03	การรณรงค์ขับข่ีปลอดภัยร่วมกับภาครัฐโดยใช้ ส่ือ

ประชาสัมพันธ์	

03 
ความสอดคล้องของการด�าเนินงาน 
กับแผนแม่บทฉบับที่	4

	 แม้ว่าผู้ด�าเนินงานของศูนย์ขับข่ีปลอดภัยฮอนด้าจะระบุ

กบัผู้วิจยัว่า	ไม่ได้รับทราบถงึรายละเอยีดและเน้ือหาของแผน

แม่บทฉบับที่	4	มาก่อน	แต่จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัยพบว่า	

การด�าเนินการของศูนย ์ขับข่ีปลอดภัยฮอนด้ามีความ

สอดคล้องกบัแผนแม่บทที	่4	ในยุทธศาสตร์ที	่2	การเสริมสร้าง

วฒันธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยัง่ยนื	และเป้าหมาย

ที่	3	การส่งเสริมให้เกิดผู้ขับขี่คุณภาพ

04	
ความร่วมมือทางด้านความปลอดภัยทางถนน	 
และบทบาทการท�างานต่อไปในอนาคต

	 ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าเคยร่วมงานกับหลายภาคส่วน	

เช่น	 1)	 การสนับสนุนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	

(ปภ.)	 ในการร่วมพัฒนาศูนย์ฝึกขับข่ีปลอดภัย	 12	 แห่ง 

ทั่วประเทศ	 2)	 การสนับสนุนจากส�านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษาในการสร้างศูนย์ขับขี่ปลอดภัย	60	แห่ง	โดย

มีการฝึกอบรมให้กับอาจารย์เพ่ือเป็นครูฝึกให้กับนักศึกษา 

อีกทอดหน่ึง	 3)	 การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ต�ารวจและมูลนิธิ 

เมาไม่ขับในการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย	เป็นต้น	นอกจากน้ี 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการหารือกับกรมการขนส่งทางบกเพ่ือน�า

เน้ือหาในโปรแกรม	 Honda	 Safety	 Accident	 Prediction	 

ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสอบขับขี่ใบขับขี่จราจร	

	 ในอนาคตทางศูนย์มีโครงการพัฒนาศูนย์ฝึกฮอนด้าให้

เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในการขับข่ีรถจักรยานยนต์ให้

ปลอดภัย	 และก�าลังจะมีโครงการ	 Zero	 accident	 society	 

ด้วยการรณรงค์และสนับสนุนให้พ้ืนที่ชุมชนเป็นพ้ืนที่ขับข่ี

ปลอดภัย	 โดยเร่ิมต้นจากชุมชนเล็กๆ	 ในพ้ืนที่ที่มี	 dealer	

ด�าเนินการอยู่เป็นฐานที่ส�าคัญ	 นอกจากน้ีจะมีโครงการที่จะ

ผลักดันการบรรจุหลักสูตรการขับข่ีปลอดภัยเข้าไปเป็นหน่ึง

ในหลักสูตรทีส่�าคญัในสถานศกึษาเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้และ

จิตส�านึกในการขับขี่ปลอดภัยตั้งแต่วัยเด็ก	
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05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

	 จุดแข็งของการท�างานด้านความปลอดภัยทางถนนของ

ศูนย์ขับข่ีปลอดภัยฮอนด้า	 คือ	 การที่บริษัทเป็นองค์กรที่มี

ความรู้ความช�านาญด้านการขับขี่รถจักรยานยนต์	โดยได้รับ

การถ่ายทอดมาจากบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น	ท�าให้สามารถออกแบบ

หลักสูตรการขับขี่ปลอดภัยที่มีมาตราฐาน

	 มุมมองด้านจุดแข็งของการท�างานด้านความปลอดภัย 

ทางถนนในประเทศไทย	มองว่า	ประเทศไทยมีหน่วยงานทีใ่ห้

ความส�าคญักบัความปลอดภัยทางถนนหลากหลายหน่วยงาน	

ซึ่งมีแผนการท�างานที่ต่อเน่ือง	 โดยที่ทุกภาคส่วนล้วนมี 

ความพยายามทีจ่ะท�าให้การด�าเนินงานดังกล่าวเกดิผลส�าเร็จ	

	 ด้านความท้าทายต่อการท�างานด้านความปลอดภัย 

ทางถนนในประเทศไทย	 ทางศูนย์ขับข่ีปลอดภัยฮอนด้า	 

ระบุว่า	 ความท้าทายที่ส�าคัญ	 คือ	 การสร้างวินัยจราจรและ

ทัศนคติในเร่ืองของการขับข่ีปลอดภัยเป็นเร่ืองที่ยากและ 

อาศัยระยะเวลา	 ดังน้ัน	 ทางเลือกหน่ึงที่ส�าคัญ	 คือ	 การเร่ิม 

ปลูกฝังวินัยจราจรตั้งแต่เด็กเล็ก	

06
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565	-	2570

01	การปลูกฝังวินัยจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนน

02	การรณรงค์ส่ือสารเร่ืองความปลอดภัยบนท้องถนนให้แก่

ผู้ใช้รถเพ่ือเป็นการช่วยเตือน	 โดยเน้นการส่ือสารเชิง

คุณภาพในเรื่องสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

03	การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

01
บทบาทด้านความปลอดภัยทางถนน 
ในประเทศไทย

	 สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยเป็นสถาบันที่ท�างาน 

ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่เด็กและเยาวชน	 โดยมี

ภารกิจหลัก	 คือ	 การรณรงค์ให้เด็กสวมหมวกนิรภัยอย่าง 

ถูกต้อง	 พร้อมทั้งสร้างมาตรฐานคุณภาพของหมวกนิรภัย 

ให้สูงข้ึนเพ่ือป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนน	

ทั้ ง น้ีสถาบันยุวทัศน ์แห ่งประเทศไทยมีบทบาทด ้าน 

ความปลอดภัยทางถนน	3	ประเด็น	ได้แก่	1)	เพิ่มอัตราการ

สวมหมวกนิรภัยในเด็ก	 เน่ืองจากในปัจจุบันพ่อแม่สนับสนุน

ให้เด็กขับรถจักรยานยนต์ไปโรงเรียนเองมากข้ึน	 2)	 สร้าง

ความเข้าใจในเร่ืองความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา	

เน่ืองจากในปัจจบุนัการให้ความรู้ในสถาบนัการศกึษายังมีอยู่

น้อยมาก	 และ	 3)	 ผลักดันให้รถจักรยานยนต์มีมาตรฐาน 

ความปลอดภัยมากข้ึน	 เช่น	 ติดต้ังระบบเบรก	 ABS	 ในรถ

จักรยานยนต์ทุกรุ่น	

02	
แผนงานและการด�าเนินงาน

	 ในช่วง	3	-	5	ปีทีผ่่านมา	สถาบนัยุวทศัน์แห่งประเทศไทย

ได้เรียกร้องให้ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ติดต้ังระบบเบรก	 ABS	

ในรถจักรยานยนต์ทุกคัน	 พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู ้ 

ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถจักรยานยนต์	 โดยได้

ด�าเนินกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ	 ได้แก่	 1)	 กิจกรรม 

รักออกแบบได้	 ที่ให้คู ่รักออกแบบหมวกนิรภัยคู่กันในวัน

วาเลนไทน์	 2)	 รณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนนโดยมี	

influencer	ที่เป็น	net	idol	มาประชาสัมพันธ์การสวมหมวก

นิรภัยผ่านส่ือต่างๆ	3)	ร่วมมือกบัส�านักงานกองทนุสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 ในการสร้างเกมจ�าลอง 

การเรียนรู้การขับข่ีปลอดภัย	4)	จดับรรยาย/สัมมนาให้ความรู้ 

เกี่ยวกับกฎหมายและการมีใบขับข่ีที่ถูกต้องแก่เด็กและ

เยาวชนระดับมัธยมต้น	มัธยมปลาย	และอาชีวะในสถานศกึษา

กว่า	 100	 แห่ง	 และ	 5)	 จัดกิจกรรมท�าส่ือความปลอดภัย 

ทางถนนในกลุ่มเด็กระดับอาชีวะ

03
ความสอดคล้องของการด�าเนินงาน 
กับแผนแม่บทฉบับที่	4

	 ไม่รู ้จักแผนแม่บทฉบับที่	 4	 มาก่อน	 แต่ในเบื้องต้น 

สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยมีการท�างานใกล้เคียงกับ 

การรณรงค์เรื่องของความปลอดภัย

04	
ความร่วมมือทางด้านความปลอดภัยทางถนน	 
และบทบาทการท�างานต่อไปในอนาคต

	 สถาบันยวุทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมมือกับภาคีเครือข่าย

ต่างๆ	เช่น	ศนูย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน	(ศวปถ.)	

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ	 และสถาบันการศึกษาต่างๆ	

เป็นต้น	 โดยในอนาคตสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยยังมี

ความต้องการที่จะร่วมงานกับหน่วยงานอื่นๆ	เพื่อให้สามารถ

ท�างานร่วมกันได้หลากหลายมิติมากย่ิงข้ึน	 เช่น	 สภาเด็ก 

และเยาวชน	 เน่ืองจากมีเครือข่ายทั่วประเทศและหลายระดับ	

เท่ากับน�าจุดแข็งของหน่วยงานอื่นๆ	 และจุดแข็งของสถาบัน

ยุวทศัน์ไปเสริมกนัเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ทีมี่ประสิทธผิลมากย่ิงข้ึน

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

	 ส�าหรับจดุแข็งของความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย	

คือ	 ประเด็นทางด้านกฎหมาย	 ซึ่งกฎหมายในประเทศไทย

ถอืว่ามีประสิทธภิาพอยู่ในระดับดี	แต่ทว่ามีจดุอ่อนในเร่ืองของ

การบังคับใช้ที่ค่อนข้างมีความผ่อนหนักผ่อนเบา	 อีกทั้ง

ประชาชนไทยยังขาดความรับผิดชอบต่อสังคมอกีด้วย	ในส่วน

ของสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยมีจุดแข็งในด้านของการ

ผลิตส่ือ	โดยในปัจจบุนัมีการจดัท�าแบบทดสอบความปลอดภัย

ทางถนนรูปแบบออนไลน์	 ซึ่งในระยะเวลาประมาณ	1	 เดือน 

ที่ผ่านมา	มีผู้เข้าร่วมตอบแบบทดสอบมากกว่า	7,000	คน

	 ในส่วนของความท้าทายต่อการท�างานด้านความปลอดภัย

ทางถนน	คือ	พฤติกรรมของคนไทยมีความเสี่ยงจากการขาด

ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของความปลอดภัยบนท้องถนน	 

อีกทั้งยังมีพฤติกรรมที่เคารพต่อกฎจราจรค่อนข้างต�่า	 เช่น	

การสวมหมวกนิรภัย	การใช้ความเร็ว	การฝ่าฝืนสัญญาณไฟ	

การขับขี่รถบนทางเท้า	การข้ามถนนในทางข้าม	และการเร่ง

ท�ารอบของรถรับ-ส่งอาหาร	เป็นต้น	

06	
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565	-	2570

01	 ให้ความส�าคัญกับสถาบันครอบครัว	เช่น	ผู้ปกครองขับขี่

รถจกัรยานยนต์ไปส่งบตุรหลานทีโ่รงเรียน	แต่ผู้ปกครอง

หรือบตุรหลานไม่สวมหมวกนิรภัย	จงึควรให้ความส�าคญั

ในการให้ครอบครัวหันมาดูแลซึ่งกันและกัน	 โดยอาศัย

ความรักและความเอาใจใส่ของคนในครอบครัว	

02	ด้านการศึกษา	 โดยมีการให้ความรู้กับเด็กและเยาวชน 

ในสถานศึกษามากกว่าน้ี	 โดยลดการเรียนรู้ด้านวิชาการ

และเพ่ิมทกัษะด้านการใช้ชีวิต	เช่น	ทกัษะการใช้รถใช้ถนน	

03	ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	โดยให้รับผิดชอบต่อผู้อื่น

ให้มากข้ึน	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงประชาชนควรมีความ 

รับผิดชอบต่อตนเอง	 สังคม	 และผู้อื่น	 เช่น	 เม่ือด่ืมสุรา 

ไม่ควรขับข่ีรถ	ไม่ใช้ความเร็วสูงในเขตพ้ืนทีชุ่มชน	เป็นต้น

	 โดยบทบาทของสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยในอีก	 

5	 ปีข้างหน้าจะรณรงค์ในเร่ืองส่ิงแวดล้อม	 การใช้พลังงาน

ทดแทนในการเดินทาง	 และการเพ่ิมป้ายจราจรในจุดอับ

สายตามากข้ึน	เช่น	โค้งอนัตรายแต่ไม่มีป้ายเตือน	การส่งเสริม

การใช้รถสาธารณะซึ่งจะช่วยลดปริมาณรถบนถนนและลด

อุบัติเหตุได้	 อีกทั้งอยากให้เครือข่ายเด็กและเยาวชนอื่นๆ	 

ในพ้ืนที่ต่างๆ	 เข้ามามีบทบาทในการท�ากิจกรรมการรณรงค์

ในพื้นที่ตนเองมากยิ่งขึ้น



140 141

กองบังคับการต�ารวจทางหลวง

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 กองบังคับการต�ารวจทางหลวงมีหน้าที่ความรับผิดชอบ

ดูแลความปลอดภัยบนทางหลวง	 โดยประสานงานกับกรม

ทางหลวง	 อีกทั้งยังเป็นผู้ให้ความรู้ด้านการป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนบนทางหลวงโดยการบังคับใช้กฎหมายซึ่ง

เป็นเคร่ืองมือที่ท�าให้สังคมสงบสุข	 ถ้าผู้กระท�าความผิด 

ไม่ทราบข้อกฎหมาย	 ต�ารวจทางหลวงต้องให้ความรู้	 แต่ถ้า 

ผู้กระท�าผิดด้วยเจตนา	ต�ารวจต้องบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 

และปรับทัศนคติกับผู้ที่กระท�าความผิดบนท้องถนน

02
ยุทธศาสตร์

•	 การพัฒนาเคร่ืองมือและอปุกรณ์ในการบงัคบัใช้กฎหมาย	

เช่น	 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพสามารถ

เช่ือมโยงไปสู่การเพ่ิมประสิทธภิาพการบงัคบัใช้กฎหมาย	

การแก้ไขกฎหมาย	 เช่น	 ศาลจราจร	 การตัดคะแนน 

ความประพฤติ	

•	 การป้องกนัอบุติัเหตุทางถนน	เช่น	การปรับปรุงทางกายภาพ 

ร่วมกับกรมทางหลวง	 โดยน�าข้อมูลในแต่ละจุดเส่ียง 

มาวิเคราะห์เพ่ือน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาอบุติัเหตุทางถนน

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

•	 การพัฒนาบุคลากร	 การปรับทัศนคติในการคัดกรองผู้ที่

เจตนากระท�าผิดและไม่เจตนากระท�าผิด	 และการบังคับ

ใช้กฎหมายกับผู้ที่เจตนากระท�าผิด	

•	 การพัฒนาเคร่ืองมือและอปุกรณ์ในการบงัคบัใช้กฎหมาย	

โดยน� าข ้อ มูลการ วิ เคราะห ์จุด เ ส่ียงที่ ได ้ รับจาก 

กรมทางหลวงมาติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์	เช่น	กล้อง

ตรวจจับความเร็ว	 พร้อมจัดต้ังศูนย์บริหารจัดการใบส่ัง

ภายในกองบังคับการต�ารวจทางหลวง	 เพ่ือให้บริหาร

จัดการใบสั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

•	 การพัฒนาระบบการบังคับใช้กฎหมาย	 เช่น	 การแก้ไข

กฎหมาย	การตัดคะแนนความประพฤติ	และศาลจราจร

•	 จัดต้ังคณะท�างานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	 โดยเป็นการ

ร่วมมือกันระหว่างต�ารวจทางหลวงกับกรมทางหลวง

	 ส�าหรับโครงการที่เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์	เยาวชน	และ

ความเร็วของกองบงัคบัการต�ารวจทางหลวงมีความหลากหลาย 

เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน	ดังนี้	

•	 โครงการด้านผู้ขับข่ีรถจกัรยานยนต์	โดยต�ารวจทางหลวง

มุ่งเน้นไปยังโครงการ	“เปลี่ยนไฟท้าย”

•	 โครงการด้านเยาวชน	โดยต�ารวจทางหลวงจดัท�าโครงการ	

“ครูสองข้างทาง”	 ซึ่งเป็นการให้ความรู้ในสถานศึกษา 

ที่อยู่ในเส้นทางข้างทางหลวง	

•	 โครงการด้านการป้องกันอุบัติเหตุในเส้นทางหลวง	 โดย

อบรมให้ความรู้อาสาสมัครจราจร	 และให้เป็นผู้ดูแล 

ความปลอดภัยทางถนน	 ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ระหว่าง

ด�าเนินการรับสมัครและอบรมออนไลน์	

•	 โครงการด้านความเร็วในการขับข่ี	 ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญ

อย่างมากบนถนนหลวงทีน่�าไปสู่การเกดิอบุติัเหตุ	โดยได้

จัดท�าโครงการติดต้ังกล้องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ

บริเวณจุดเสี่ยงบนทางหลวงทั่วประเทศ	จ�านวน	316	ตัว	

ปัจจุบันติดตั้งแล้วประมาณ	30	ตัว

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 ตัวช้ีวัดผลการด�าเนินงานของโครงการของกองบงัคบัการ

ต�ารวจทางหลวงยังไม่ถูกก�าหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม	 แต่ใช้

วิธกีารประชุมติดตามการด�าเนินโครงการพร้อมทัง้คอยสังเกต

จุดบกพร่อง	แล้วปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้

บรรลุเป้าหมายทีต้ั่งไว้	โดยเป้าหมายของการด�าเนินโครงการ

บางส่วนที่สามารถก�าหนดได้	 เช่น	 1)	 การแก้ไขจุดเส่ียง 

อย่างน้อยเดือนละ	 5	 จุด	 ซึ่งเป็นส่วนที่ต�ารวจทางหลวง

สามารถด�าเนินการได้	 และ	2)	การอบรมให้ความรู้นักเรียน

อย่างน้อยสถานีต�ารวจทางหลวงละ	1	ครั้งต่อเดือน

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

	 การด�าเนินโครงการที่ผ่านมามีความส�าเร็จที่เกิดข้ึนอยู	่ 

3	ประเด็น	1)	ระบบการบริหารจัดการใบสั่ง	 ในระบบ	PTM	 

ที่สร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ต�ารวจจราจร	 สามารถอ�านวย

ความสะดวกในการบังคับใช้กฎหมายและเก็บสถิติต่างๆ	 ได้		

2)	 การน�าระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในประเทศไทย	

โดยไม่ได้ใช้งบประมาณปกติของหน่วยงาน	 แต่ได้รับการ

สนับสนุนจากภาคเอกชน	 และ	 3)	 ผลักดันการบังคับใช้

กฎหมายด้วยระบบ	 PTM	 ให้มีประสิทธิภาพร่วมกับกรม 

การขนส่งทางบก	

	 ในส่วนของความท้าทาย	 คือ	 การท�าให้กรมการขนส่ง 

ทางบกมีความเห็นสอดคล้องกับต�ารวจทางหลวงในการ 

ด�าเนินการตามมาตรา	141/1	ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจร

ทางบกฯ	 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบังคับใช้กฎหมาย 

ด้วยระบบ	PTM	

06
การจัดหาทรัพยากร

	 ด้านทรัพยากร	 งบประมาณของกองบังคับการต�ารวจ

ทางหลวงยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการ	 หรือ

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเท่าที่ควร	 ถึงแม้ว่าทางกอง

บังคับการต�ารวจทางหลวงเคยท�าโครงการของบประมาณ 

ไปยังหน่วยงานภาครัฐแต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนแต่อย่างใด	

โดยส่วนใหญ่ทางต�ารวจทางหลวงได้รับการสนับสนุนจาก 

ภาคเอกชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแทน	 ในส่วนของ 

อัตราก�าลังเจ้าหน้าที่ต�ารวจทางหลวงมีไม่เพียงพอ	 (2,138	

อัตรา)	 เม่ือเทียบกับระยะทางหลวงที่รับผิดชอบประมาณ	

19,000	กิโลเมตร	คิดเป็นสัดส่วน	2	นาย	ต่อ	190	กิโลเมตร	

แต่ได้แก้ปัญหาโดยสร้างเครือข่ายอาสาจราจรทางหลวงให้มา

ช่วยงาน	ได้แก่	กลุ่มมูลนิธิกู้ชีพและประชาชนในพื้นที่	

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

	 จะต้องเป็นแผนแม่บทที่สามารถปฏิบัติได้จริง	 โดยมี

กระบวนการไปในทศิทางเดียวกนั	พร้อมทัง้ต้องมีการประเมิน

ผล	 มีมาตรการลงโทษและการให้รางวัล	 ย่ิงไปกว่าน้ันการ 

ออกแผนแม่บทควรมียุทธศาสตร์ที่หนักแน่น	 จัดล�าดับ 

ความส�าคัญ	 และปฏิบัติให้ได้ผลอย่างจริงจัง	 โดยเน้นหนัก 

ด้านการบังคับใช้กฎหมายเป็นอันดับแรก	

ส�านักงานอัยการสูงสุด

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 ส�านักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่หลักในการอ�านวยความ

ยุติธรรมทางอาญาให้แก่ประชาชน	 รักษาผลประโยชน์ของ

ภาครัฐ	 และคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือด้านกฎหมายให้แก่

ประชาชน	โดยส�านักงานอัยการสูงสุดไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

กับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	 และแผนแม่บท 

ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2561	-	2564	โดยตรง	จงึไม่มี

เป้าหมายการด�าเนินงานด้านการลดอุบัติเหตุ	 แต่มีหน้าที ่

ในการพิจารณาคดีต่างๆ	 รวมไปถึงคดีด้านจราจร	 โดย

ส�านักงานอัยการสูงสุดอาศัยการพิสูจน์หลักฐานที่ เป ็น

วิทยาศาสตร์จากการใช้ข ้อมูลจากกองพิสูจน์หลักฐาน	 

การตรวจสอบประวัติ	 และกระบวนการทางการแพทย	์ 

ซึ่งเป็นการร่วมมือกันกับหน่วยงานอื่น

	 หน้าที่ความรับผิดชอบตาม	พ.ร.บ.องค์กรอัยการ	 พ.ศ.	

2553	 พนักงานอัยการมีหน้าที่	 ดังน้ี	 1)	 การอ�านวยความ

ยุติธรรมทางอาญาให้แก่ประชาชน	 โดยจะพิจารณาพยาน 

หลกัฐานจากส�านวน	ชัง่น�า้หนกัพยานต่างๆ	รวมถึงการตรวจ

พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์	น�ามาใช้ประกอบในการพิจารณา	โดย

ในส่วนของคดีจราจรทางบกได้ส่ังการให้พนักงานอัยการใช้

ดุลยพินิจในการด�าเนินคดีกับผู้กระท�าความผิดโดยเคร่งครัด	

เพ่ือให้ผู้กระท�าความผิดเกดิความเข็ดหลาบ	และให้ประชาชน

ทั่วไปทราบว่าการกระท�าแบบน้ีเป็นความผิดตามกฎหมาย	 

2)	การรักษาผลประโยชน์ของรัฐ	และ	3)	การคุ้มครองสิทธิ์

และให้การช่วยเหลือประชาชน
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02
ยุทธศาสตร์

	 การด�าเนินงานของส�านักงานอยัการสูงสุดไม่มียุทธศาสตร์

ด้านความปลอดภัยทางถนน	แต่มีการด�าเนินการจะด�าเนินการ

ใน	 2	 ส่วน	 คือ	 เพ่ือให้ผู้กระท�าความผิดเกิดความเข็ดหลาบ	

และเพ่ือให้ผู้ที่ไม่ได้กระท�าความผิด	 หรือประชาชนทั่วไป 

มีความเกรงกลัว	และหลีกเลี่ยงต่อการกระท�าความผิด

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

	 ส�านักงานอัยการสูงสุดมีแผนงานการเผยแพร่ความรู ้

ด้านกฎหมายต่างๆ	 ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ	 ประชาชน	 และกลุ่ม 

เป้าหมายทีก่�าหนดตามความเหมาะสมของพ้ืนที	่โดยมีหนังสือ

แจ้งหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศให้ด�าเนินการดังกล่าว	 

ส่วนวิธดี�าเนินการ	เน้ือหาการให้ความรู้	และกลุ่มเป้าหมายน้ัน	

แต่ละพ้ืนทีเ่ป็นผู้พิจารณาเอง	โดยทีม่าผ่านมามีโครงการ	ดังน้ี	

1)	 การเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้ประชาชนและกลุ่ม 

เป้าหมาย	เช่น	นักเรียนนักศึกษา	และ	2)	โครงการเผยแพร่

กฎหมายแต่ละด้านในพื้นที่

	 โดยสรุป	ส�านักงานอยัการสูงสุดไม่มีโครงการและกจิกรรม

ที่เน้นด้านความปลอดภัยทางถนนโดยตรง	 ส่วนการให  ้

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรไม่มีการด�าเนินการเป็นการ

เฉพาะ	 ข้ึนกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที	่ 

ซึ่งต้องขอความร่วมมือต�ารวจจราจรในพื้นที่เป็นผู้บรรยาย

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 ส�านักงานอัยการสูงสุดมีการด�าเนินงานใน	2	ประเด็น	คือ	

การคุ้มครองทางกฎหมาย	 และการให้ค�าปรึกษา	 เผยแพร ่

ข้อกฎหมาย	 ส�าหรับโครงการเผยแพร่และให้ค�าปรึกษา 

ด้านกฎหมาย	 ไม่สามารถก�าหนดเป้าหมายได้อย่างชัดเจน	 

แต่มีการติดตามในระบบรายงานและประมวลผลน�าเสนอ 

ผู้บริหาร	 ในส่วนของการคุ้มครองทางกฎหมาย	 ส�านักงาน

อยัการสูงสุดส่ังการให้หน่วยงานในสังกดัพิจารณาด�าเนินการ

เองตามความเหมาะสมของพ้ืนที่	 โดยมีการทบทวนแผน 

ในแต่ละปีงบประมาณ	 กรณีที่ไม่เป็นตามแผน	 หน่วยงาน 

ต้องชี้แจงและอาจมีการปรับแผนแต่ละปีต่อไป

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

•	 การคุ้มครองสิทธิ์และการช่วยเหลือด้านกฎหมาย	 โดย

ประชาชนจ�านวนมากเช่ือม่ันในการมาขอรับบริการให ้

ค�าปรึกษาจากส�านักงานฯ	ทุกแห่ง	

•	 การเผยแพร่ข้อกฎหมาย	 โดยได้รับความร่วมมือจาก

หน่วยงานในพื้นที่	รวมทั้งประชาชนยินดีให้ความร่วมมือ

เข้าร่วมกจิกรรมน้ี	โดยเฉพาะการให้บริการย่ืนค�าร้องโดย

ไม่คิดค่าใช้จ่ายกับประชาชน

06
การจัดหาทรัพยากร

	 ส�านักงานอยัการสูงสุดมีข้อจ�ากดัทางทรัพยากรเงนิ	ท�าให้

ต้องจดัสรรงบประมาณให้เป็นไปตามค�าของบประมาณ	ดังน้ัน

การด�าเนินโครงการจะต ้องด�าเนินการไปตามวงเงิน 

งบประมาณที่ได้รับ	 แต่ในส่วนของทรัพยากรมนุษย์ในการ

อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายต่างๆ	 ซึ่งพนักงานอัยการมี 

ความเช่ียวชาญทางกฎหมายดังกล่าวอยู่แล้ว	 แต่ถ้าหากเป็น 

กฎจราจรโดยเฉพาะ	 ส�านักงานฯ	 สามารถประสานขอความ

ร่วมมือต�ารวจในพื้นที่ได้	

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

	 ควรมุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน 

ไม่เฉพาะด้านกฎหมายจราจร	พร้อมทั้งน�าเทคโนโลยีในการ

ตรวจจบัการกระท�าผิดบริเวณจดุเส่ียงและจดุอนัตรายบนถนน

มาใช้ในการบังคับใช้กฎหมายให้กับเจ้าพนักงานจราจร	

พนักงานสอบสวน	 ย่ิงไปกว่าน้ันต้องมีปรับปรุงลักษณะ 

ทางกายภาพของถนนให้มีความปลอดภัย	 เพ่ือลดโอกาส 

การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในอนาคต

ส�านักงานคณะกรรมการควบคุม 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

มีหน้าที่ความรับผิดชอบอยู่	 3	 ประเด็น	 ได้แก่	 1)	 ก�าหนด

มาตรการต่างๆ	 ในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	 เช่น	

สถานที่ขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	 เวลาขาย	 คุณสมบัติผู้ซื้อ	

เป็นต้น	 เพ่ือจ�ากัดการเข้าถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของ

ประชาชน	 2)	 ก�าหนดมาตรการการบ�าบัดรักษาหรือฟื้นฟู

สภาพผู้ติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	 ซึ่งเกี่ยวข้องกับแผนแม่บท

ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2561	–	2564	ในส่วนของการ

ผลักดันการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	

และ	 3)	 การจับและปรับผู้กระท�าผิดตามกฎหมายควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

02
ยุทธศาสตร์

	 ส�านักงานฯ	คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

คุน้เคยกบัแผนแม่บทฯ	ฉบบัที	่4	เป็นอย่างดี	และมีการด�าเนิน

การตามยุทธศาสตร์ในแผนแม่บทฯ	ฉบับที่	4	ที่เกี่ยวกับการ

ลดปัจจัยเส่ียงโดยการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	 อีกทั้ง 

ส�านักงานฯ	 อยู่ภายใต้ส�านักโรคไม่ติดต่อ	 ซึ่งมีหน้าที่หลัก 

ในการก�าหนดยุทธศาสตร์

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

	 การท�างานด้านความปลอดภัยทางถนนของส�านักงาน

คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	 ได้แก่	 1)	 การ 

บรูณาการร่วมกบัหลายภาคส่วน	เช่น	ต�ารวจ	กรมคมุประพฤติ	

สรรพสามิต	 ในการตรวจสอบการกระท�าผิดตามกฎหมาย

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	 โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล	 

ร่วมกับกรมคุมประพฤติ	 ในเร่ืองการลดอัตราคนเมาแล้วขับ

บนท้องถนนในช่วงเทศกาล	 ร่วมกับราชวิทยาลัยจิตแพทย์	 

ใ น ก า ร พัฒน า แ ล ะ จั ด ท� า คู ่ มื อ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ภ า ว ะ 

การเมาสุราเบือ้งต้น	เพ่ือให้อาสาสมัครทีป่ระจ�าตามด่านชุมชน

ในช่วงเทศกาลน�าไปใช้ประเมินภาวะการเมาสุราของผู้ขับข่ี

แทนการใช้เคร่ืองเป่าแอลกอฮอล์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19	

เป็นต้น	 2)	 มีการท�าฐานข้อมูลอุบัติเหตุเกี่ยวกับเมาสุรา	 

3)	การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกีย่วกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	

เช่น	 น�ากฎหมายห้ามเด็กอายุต�่ากว่า	 18	 ปีด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์กลับมาบังคับใช้	 เป็นต้น	 และ	 4)	 มีการด�าเนิน

โครงการการเจาะเลือดเพ่ือตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในผู้ขับข่ี

ที่ประสบอุบัติเหตุ	 โดยขอรับงบประมาณสนับสนุนค่าตรวจ

เลือดจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	

(สสส.)	 และกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	

(กปถ.)	

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 ลดความรุนแรงและจ�านวนของอุบัติเหตุจากการเมาสุรา	

โดยมีตัวช้ีวัด	 คือ	 ร้อยละของผู้ขับข่ีและผู้โดยสารที่เกิด

อุบัติเหตุจากเมาสุราลดลง	 แต่ตัวเลขของตัวช้ีวัดจะให้แต่ละ

จังหวัดก�าหนดเอง	 โดยในอดีตที่ผ ่ านมาส�านักงานฯ	 

เคยก�าหนดไว้ให้ลดลงปีละร้อยละ	5–10

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

	 ความส�าเ ร็จที่ เกิด ข้ึนของโครงการของส�านักงาน 

คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ที่ได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณส�าหรับเจาะเลือดผู้ขับข่ีที่เกิดอุบัติเหตุ

ทางถนนจากส�านักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	

(สสส.)	 และกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	

(กปถ.)	 อีกทั้งได้รับงบประมาณส�าหรับจัดหาเคร่ืองเป่า

แอลกอฮอล์	 3,000	 เคร่ือง	 ให้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

ผ่านทางคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 ในส่วน

ของความท้าทาย	คอื	การหางบประมาณมาด�าเนินการบริหาร

จัดการด้านการจราจร
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06
การจัดหาทรัพยากร

	 งบประมาณที่ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ได้รับมาจากงบประมาณแผ่นดินและการสนับสนุน

จากส�านักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	

แต่ไม่เพียงพอ	 โดยทางส�านักงานฯ	 มีงบประมาณภาษีสุรา 

ที่ให้กับกระทรวงมหาดไทยร้อยละ	 10	 ซึ่งถ้าสามารถน�า 

งบประมาณส่วนน้ีมาใช้ได้ก็จะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระ 

ด้านงบประมาณได้มากพอสมควร

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

	 ข ้อเสนอแนะของส�านักงานคณะกรรมการควบคุม 

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	คอื	การน�ามาตรการ	Drink	Don’t	Drive	

และ	 Drive	 Don’t	 Drink	 กลับมาใช้อีกคร้ัง	 พร้อมทั้งสร้าง 

ค่านิยมและความรับผิดชอบต่อสังคมเกี่ยวกับการดื่มสุรา	คือ	

ดื่มได้	แต่ถ้าเมื่อต้องขับรถ	ต้องไม่ดื่ม

สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยมีบทบาทการท�างาน

หลักใน	 2	 มิติ	 คือ	 มิติการพัฒนาและมิติการคุ้มครอง	 โดย

ด�าเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนร่วมกับมูลนิธิ

สาธารณสุขแห่งชาติและส่วนราชการทีเ่ก่ียวข้องใน	3	ประเด็น	

ได้แก่	1)	คุม้ครองความปลอดภัยทางถนนแก่เด็กและเยาวชน	

2)	ส�ารวจความคดิเห็นของเด็กและเยาวชนในด้านพฤติกรรม

เสี่ยงด้านความปลอดภัยทางถนน	 เพื่อน�าข้อมูลมาจัดท�าเป็น

ข ้อเสนอแนะ	 น�าเสนอเชิงนโยบายให้แก ่ รัฐบาล	 และ	 

3)	 จัดกิจกรรมเพ่ือความปลอดภัยทางถนนกับเด็กและ

เยาวชน	 โดยสภาเด็กและเยาวชนร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 

ในระดับจังหวัด	 อ�าเภอ	 ต�าบล	 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	 พ.ศ.	 2561	 -	 2564	 

ในพ้ืนที่	 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กแรกเกิดจนถึงระดับ

มัธยมปลายและระดับอุดมศึกษา

02
แผนงานและการด�าเนินงาน

	 โครงการของสภาเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่เป็นการจัด

กิจกรรมในระดับพืน้ที่แต่ละจังหวดั	โดยรูปแบบของกิจกรรม

พิจารณาจากเร่ืองที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในแต่ละ

พ้ืนที	่ส�าหรับโครงการ/กจิกรรมด้านความปลอดภัยทางถนน

ที่ด�าเนินการไปแล้ว	 ได้แก่	 1)	 การอบรมการใช้รถใช้ถนน 

ให้ปลอดภัย	 พร้อมทั้งบูรณาการการใช้อุปกรณ์	 เคร่ืองมือ

ต่างๆ	 ในการประกวดการจัดท�าส่ือรณรงค์	 2)	 จัดต้ังกลุ่ม 

สภาเด็กและส่งข้อมูลตัวเลขสถิติอุบัติเหตุทางถนนของเด็ก

และเยาวชนรายวันให้สภาเด็กและเยาวชนเพ่ือน�าไปหา

แนวทางแก้ไขต่อไปในอนาคต	

03  
ความสอดคล้องของการด�าเนินงาน 
กับแผนแม่บทฉบับที่	4

	 การด�าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนมียุทธศาสตร ์

ไม่ค่อยสอดคล้องกับแผนแม่บทฉบับที่	4	โดยการด�าเนินงาน

ส่วนใหญ่ค�านึงถงึปัญหาของเด็กเป็นส�าคญั	เพ่ือน�ามาวางแผน

ท�ากิจกรรมที่มุ ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาของเด็ก 

ที่เกิดขึ้น	

04	
ความร่วมมือทางด้านความปลอดภัยทางถนน	 
และบทบาทการท�างานต่อไปในอนาคต

	 ในอนาคตมูลนิธิเด็กและเยาวชนจะมีความร่วมมือกับ

หน่วยงานต่างๆ	ในด้านความปลอดภัยทางถนนเพ่ือขอรับการ

สนับสนุนทางด้านองค์ความรู้และงบประมาณ	

	 ส�าหรับความช่วยเหลือทางด้านงบประมาณ	 มูลนิธิเด็ก

และเยาวชนมีความประสงค์ที่จะร ่วมงานกับส�านักงาน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	

(ปปช.)	ส่วนความช่วยเหลือ	ด้านองค์ความรู้	เช่น	การแก้ไข

ปัญหาด้านอุบัตเิหตุทางถนนนัน้	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นหน่วยทีมี่ส่วนส�าคญัมาก	ดังน้ันหากเปิดโอกาสให้สภาเด็ก

และเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมจะท�าให้สามารถสร้างแผนงาน

และท�างานได้ส�าเร็จมากยิ่งขึ้น

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

	 จุดแข็งของมูลนิธิเด็กและเยาวชน	 คือ	 ความสามารถ 

ในการเข้าถงึเด็กและเยาวชนได้มากกว่าหน่วยงานอืน่ในระดับ

พ้ืนที	่อกีทัง้ยังสามารถเป็นตัวกลางเช่ือมโยงระหว่างส่วนกลาง

และระดับภูมิภาค	 โดยน�าข้อมูลจากระดับพ้ืนที่มาเสนอ 

ในระดับนโยบาย	ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับการ

แก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนนในเด็กและเยาวชน	

	 ความท้าทายต่อการท�างานด้านความปลอดภัยทางถนน

ในประเทศไทยส่วนใหญ่มากจาก	2	ปัจจัย	ได้แก่	1)	ทัศนคติ

และพฤติกรรมของคนไทย	 เช่น	 พฤติกรรมการสวมหมวก

นิรภัยที่มีหมวกนิรภัยไว้ป้องกันการถูกกุมจับมากกว่าการ

ป้องกันอุบัติเหตุ	 2)	 ลักษณะทางกายภาพของถนน	 ซึ่งมี

ลักษณะที่ไม่เหมาะสม	 เอื้อต่อการเกิดอุบัติเหตุมากข้ึน	 เช่น	

ทางม้าลายและจดุกลับรถทีไ่ม่สัมพันธ์กบัพฤติกรรมการใช้รถ

ตามท้องถนน	ในบางพ้ืนทีใ่นแหล่งชุมชนไม่มีจดุกลับรถ	ท�าให้

เกิดการขับรถย้อนศรหรือจุดลักผ่านจนเกิดอุบัติเหตุได้

06
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565	-	2570

01	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ควรให้ความส�าคญักบัเด็กและ

เยาวชนมากขึ้น	ควรเข้ามาร่วมมือกับภาควชิาการในการ

จัดกิจกรรมต่างๆ	 เพ่ือปลูกฝังวินัยด้านความปลอดภัย 

ทางถนนให้แก่เด็กและเยาวชน	

02	 ระบบบริการขนส่งสาธารณะต่างๆ	 ควรมีความสะดวก	

ปลอดภัย	 มีการบริการที่ ดี 	 มีก�าหนดเวลาเดินรถ 

ที่ตรงเวลา	 เพ่ือให้ประชาชนหันไปนิยมใช้รถสาธารณะ

มากข้ึนซึ่งจะลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนลงได้มาก	 

พร้อมทัง้สร้างแรงจงูใจให้ประชาชนหันมาใช้ระบบบริการ

สาธารณะมากย่ิงข้ึน	 ย่ิงไปกว่าน้ันควรน�านวัตกรรม 

และเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้มี

ประสิทธิภาพเพื่อดึงดูดในคนรุ่นใหม่หันมาใช้มากยิ่งขึ้น

03	สร้างการส่ือสารทีเ่หมาะสม	โดยเฉพาะแอปพลิเคชันใหม่ๆ	

ที่สามารถใช้เป็นช่องการทางส่ือสาร	 ประชาสัมพันธ ์

ทีเ่ข้าถงึกลุ่มคนได้มากย่ิงข้ึน	เช่น	TikTok	หรือ	Instagram	 

อีกทั้งการส่ือสารในช่องทางดังกล่าวเป็นการส่ือสาร 

แบบ	 2	 ทาง	 ที่สามารถสะท้อนความคิดเห็นกลับมา 

ทางหน่วยงานที่สามารถน�าไปสู่การพัฒนาปรับปรุง 

หน่วยงานได้อีกด้วย

กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

•	 การคุ้มครองแรงงาน	 สวัสดิการ	 แรงงานสัมพันธ์	 และ

มาตรฐานแรงงาน	

•	 ก�ากับดูแลเร่ืองความปลอดภัยแรงงานในการท�างาน	 

โดยให้สถานประกอบการวางระบบความปลอดภัยใน 

การท�างานให้แก่พนักงานลูกจ้างโดยบังคับใช้เป ็น

กฎหมาย

•	 ดูแลเร่ืองความปลอดภัยทางถนน	 เช่น	 การขนส่งต่างๆ	

หากเป็นการท�างานให้กบันายจ้าง	เม่ือเกดิอบุติัเหตุจะเป็น

งานของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน	เป็นต้น

02
ยุทธศาสตร์

	 มุ่งเน้นด้านความปลอดภัย	แต่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงในด้าน

ของความปลอดภัยบนท้องถนน	 ซึ่งมีความสอดคล้องกับ 

แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	 พ.ศ.	 2561	 –	 2564	 

ในด้านความปลอดภัย	 และการบังคับใช้กฎหมาย	 และด้าน 

การมีส่วนร่วมกับหลายภาคส่วนในการสร้างความปลอดภัย

ในการใช้ท้องถนนให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

	 มุ่งเน้นไปยังภารกิจการตรวจก�ากับสถานประกอบการ 

ให้ปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย	 โดยให้วางระบบ

และสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการท�างานในทุกด้าน

ให้กบัพนักงานลูกจ้าง	อกีทัง้ยังมีกจิกรรมด้านความปลอดภัย

ทางถนน	 ได้แก่	 กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยแก่เด็ก 

และเยาวชนโดยเสริมสร้างความรู ้ด ้านความปลอดภัย 

ทางท้องถนนแก่เยาวชนในสถานศึกษา
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04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 เป้าหมายของการด�าเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย 

ทางท้องถนนของกรมสวัสดิการคุม้ครองแรงงาน	คอื	ลดอตัรา

การเสียชีวิต	 ทุพพลภาพ	 และหยุดงานเกิน	 3	 วันจากการ

ท�างานของลูกจ้างลงไม่ต�่ากว่าร้อยละ	 5	 ต่อปี	 ในส่วนของ

โครงการตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการจะมี

ตัวชี้วัดเป็นจ�านวนในการตรวจสถานประกอบการ

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

	 ความส�าเร็จจากการด�าเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย

ทางท้องถนนของกรมสวัสดิการคุ ้มครองแรงงานมีอยู่	 3	

ประเด็น	 ได้แก่	 1)	 การบังคับใช้กฎหมาย	 โดยกรมฯ	 

ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบก�ากับในสถานประกอบการบ่อยๆ	

ท�าให้สถติิการเสียชีวิตและบาดเจบ็จากอบุติัเหตุในการท�างาน

มีแนวโน้มลดลง	แต่ยังคงมีจ�านวนมากอยู่	2)	การออกข้อบงัคบั 

ใหม่ๆ	 ด้านความปลอดภัยเพ่ิมข้ึน	 เพ่ือบังคับให้ลูกจ้างต้อง

สวมอุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บในการท�างาน	 หากพบว่า

นายจ้างไม่ได้ควบคุมให้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย	

จะให้เวลาในการปรับปรุงแก้ไข	ขณะเดียวกันก็มีการส่งเสริม

การรณรงค์เพ่ือความปลอดภัยในการท�างานควบคูก่นัไปด้วย	

และ	 3)	 การประกวดสถานประกอบการดีเด่น	 ได้ก�าหนด

เงือ่นไขความปลอดภัยนอกเวลางานทีน่อกเหนือจากกฎหมาย	

ซึ่งรวมเร่ืองความปลอดภัยในการเดินทางของพนักงาน	 เช่น	

รถรับส่งพนักงานต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยตามที่

ก�าหนด	เช่น	คนขับ	เข็มขัดนิรภัย

	 ในส่วนของความท้าทายเป็นเร่ืองความร่วมมือของสถาน

ประกอบการในการสร้างความปลอดภัยในการท�างานและ 

การไม่ปฏิบติัตามกฎระเบยีบของลูกจ้าง	ซึง่ความท้าทายหลัก

มาจากประเด็นของนายจ้างมากกว่าลูกจ้าง	 เน่ืองจาก 

ถ้านายจ้างเล็งเห็นถึงความปลอดภัยมากพอจะสามารถสร้าง

กฎระเบียบที่ชัดเจนให้ลูกจ้างปฏิบัติตามได้

06
การจัดหาทรัพยากร

	 ทรัพยากรเงินของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเป็น 

ข้อจ�ากดัในการด�าเนนิงานอย่างยิง่	นอกจากงบประมาณปกติ

ของหน่วยงานที่ไม่ค่อยเพียงพอต่อการท�างานแล้ว	 กรมฯ	 

ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากกองทุน 

เงินทดแทนด้วย	

	 ในส่วนของทรัพยากรมนุษย์	 ค่อนข้างมีความพร้อมด้าน

ความรู้จากการพัฒนาอบรมความรู้เพ่ิมเติมให้แก่พนักงาน

ตรวจความปลอดภัยอยู่เสมอ	แต่ทว่ายังมีข้อจ�ากดัในด้านของ

ปริมาณก�าลังคน	โดยพนักงานของกรมฯ	ยังมีไม่เพียงพอต่อ

การท�างาน	ซึง่อาจจะสามารถแก้ไขโดยอาศยัความร่วมมือจาก

ภาคีเครือข่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	(จป.)	ร่วมด้วย

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	การจัดท�าระบบมาตรฐานความปลอดภัย	 ISO	 39000	 

ที่ควรจะก�าหนดให้สถานประกอบการสร้างมาตรฐาน

ความปลอดภัย	 แต ่การที่จะด�า เ นินการได ้ต ้องมี 

งบประมาณสนับสนุนให้ด้วย	โดยเร่ิมในสถานประกอบการ 

ที่มีความพร้อมก่อน	

02	การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานประกอบการ

และกลุ่มแรงงาน	

03	ก�าหนดบทลงโทษที่รุนแรงเพียงพอที่จะท�าให้สามารถ

ป้องกันผู้ฝ่าฝืนได้	เช่น	การเมาแล้วขับ

04	การดูแลแรงงานประเภทใหม่ๆ	เช่น	พนักงานขับรถรับส่ง

อาหาร	 r ider	 ที่ ไม ่ มีนายจ ้างคุ ้มครองดูแลเ ร่ือง 

ความปลอดภัย		

กองแผนงานความมั่นคง	 
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 มีบทบาทด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย	 

2	ประเด็น	คอื	1)	การอ�านวยความสะดวกด้านการจราจร	และ	

2)	ดูแลความปลอดภัยทางถนนในการป้องกนัและลดอบุติัเหตุ	

ในส่วนของภารกจิหลักของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	คอื	การ

บงัคบัใช้กฎหมาย	ส่วนงานด้านอืน่ๆ	จะเป็นไปตามภารกจิของ

ภาคีเครือข่าย	เช่น	เมื่อกรมทางหลวงก�าหนดความเร็วการใช้

ท้องถนน	 ทางต�ารวจจะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายความเร็ว 

ดังกล่าว	 เป็นต้น	 อีกทั้งยังมีส่วนที่ไปหนุนเสริมการท�างาน 

ให้แก่หน่วยงานอื่นๆ	 เช่น	 	 การฝึกอบรม	 การให้ความรู ้

เกีย่วกบักฎหมายจราจรแก่ประชาชนทัว่ไป	หน่วยงานภาครัฐ	

และเอกชน	เพื่อสร้างวัฒนธรรมในการขับขี่รถที่ถูกต้อง	

02
ยุทธศาสตร์

	 เม่ือพิจารณาบทบาทหน้าทีข่องส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน	 พบว่า	 สอดคล้องกับ 

แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	 พ.ศ.	 2561	 –	 2564	 

อย่างย่ิง	 เน่ืองจากส�านักงานต�ารวจแห่งชาติมีหน้าที่ดูแล 

ความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับทุกฝ่าย	 ทุกภาคส่วน	 

พร้อมทั้งพัฒนาระบบต่างๆ	 ให้ทันสมัยสอดคล้องกับการ

ท�างานในยุคปัจจุบันย่ิงข้ึน	 โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร	์ 

4	ประเด็นได้แก่	ยุทธศาสตร์ที่	1	การปฏิรูประบบการจัดการ

ด้านความปลอดภัยทางถนน	ยุทธศาสตร์ที่	2	การเสริมสร้าง

วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างย่ังยืน	ยุทธศาสตร์ที	่3	 

ประเทศไทยขนส่งทางถนนปลอดภัย	4.0	และ	ยุทธศาสตร์ที	่4	 

ประชารัฐเพื่อถนนปลอดภัย
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03
แผนงานและการด�าเนินงาน

	 มีโครงการหลายประเภทซึ่งมุ ่งเน ้นด้านการรักษา 

ความปลอดภัยทางท้องถนน	 เช่น	 1)	 การจัดเก็บข้อมูล

อบุติัเหตุและข้อมูลผู้เสียชีวิต	เพ่ือน�าข้อมูลมาวิเคราะห์และน�า

เข้าสู ่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบังคับใช้กฎหมายและ 

ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน	(ศปถ.)	เพื่อน�าไปสู่

การแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	2)	ระบบบริหาร

ใบส่ัง	 PTM	 และระบบตัดคะแนนความประพฤติ	 พร้อมทั้ง

ก�าหนดอัตราค่าปรับให้เป็นมาตรฐานสากล	 3)	 ปรับปรุง 

เพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและแก้ไขกฎหมาย 

ด้านความปลอดภัยทางถนน	 เช่น	 การคาดเข็มขัดนิรภัย	 

เมาแล้วขับ	 พยายามให้มีการเพ่ิมโทษ	 เม่ือมีการกระท�า 

ความผิดซ�้าจะไม่ให้มีการรอลงอาญา	 และ	 4)	 การอบรม 

ความปลอดภัยทางถนน	

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 สะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยบนท้องถนน	คือ	สถิติ

จ�านวนอบุติัเหตุทีเ่กดิข้ึน	ในส่วนของการวัดผลการด�าเนินงาน

จะอยู่ในรูปแบบของการประชุมคณะอนุกรรมการบังคับใช้

กฎหมายและการแก้ไขปัญหา	พร้อมทั้งมีการติดตามผลการ

ปฏิบัติงานเป็นประจ�าทุกเดือนในประเด็นของหน่วยงานน้ันๆ	

ว่าสามารถลดปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่รับผิดชอบได้ดีหรือไม่

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

	 ความส�าเร็จของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติในด้านความ

ปลอดภัยทางถนนในช่วงปี	 2563	 พบว่ามีสถิติอุบัติเหตุ 

และการเสียชีวิตที่ลดลง	 แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีนัยส�าคัญ 

ต่อความส�าเร็จมากนัก	 แต่ส่ิงที่ช้ีชัดได้	 คือ	 การผลักดัน

กฎหมายและการสร้างมาตรฐานการจ่ายค่าปรับ	 อีกทั้ง

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติสามารถแสวงหาความร่วมมือจาก

ภาคีเครือข่ายได้หลายรูปแบบเพ่ือน�าไปสู่ความร่วมมือใน 

การลดอบุติัเหตุบนท้องถนน	ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือของการ

ปรับปรุงพัฒนากฎหมายและน�าเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสาน

ในการท�างาน	 เช่น	 การปรับปรุงระบบการช�าระค่าปรับ 

ผ่านระบบบริหารจัดการใบสั่งจราจร	PTM	

	 ในส่วนของความท้าทาย	 คือ	 ที่ผ่านมามีหลายหน่วยงาน

ร่วมมือกันแต่ยังขาดการบูรณาการ	 เช่น	 ศูนย์อ�านวยการ 

ความปลอดภัยบนท้องถนนส่ังการไปแล้วแต่หน่วยงานไม่ได้

น�าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง	 ย่ิงไปกว่าน้ัน	 คือการสร้างความ 

น่าเช่ือถือให้แก่ประชาชนในการบังคับใช้กฎหมาย	พร้อมทั้ง

การแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	 โดย

ก�าหนดให้มีการทดสอบวัดผลความรู้เจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจร

เป็นระยะ

06
การจัดหาทรัพยากร

	 การท�างานของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติยังมีงบประมาณ

ที่ยังไม่เพียงพอต่อการด�าเนินงาน	 แต่ทางส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติได้พยายามแสวงหาการสนับสนุนจากหน่วยงานอืน่ๆ	

ทั้งทางด้านงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ	พร้อมทั้งการน�า

เงินค่าปรับที่ได้จากผู้กระท�าผิดมาต้ังเป็นกองทุนจราจร 

เพื่อน�ามาเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการของงานจราจร	

	 ในส่วนของทรัพยากรบุคคล	 	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

ยังขาดบคุลากรทางด้านงานจราจร	เน่ืองจากเป็นหน้าทีท่ีต้่อง

รับความเส่ียงจากสภาพอากาศฝุ่นควันจากการปฏิบัติหน้าที	่

ซึง่ท�าให้ต�ารวจไม่อยากท�าหน้าทีง่านจราจรหากไม่มีแรงจงูใจ

ทีดี่พร้อมทัง้มีการเพ่ิมทกัษะให้แก่เจ้าหน้าทีต่�ารวจ	โดยมีการ

อบรมทดสอบความรู้เจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจรเพ่ือคัดเลือก 

เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานจราจร

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

	 มีอยู่หลากหลายประเด็นที่เจาะกลุ่มเป้าหมายต้ังแต่เด็ก

จนถงึผู้ใหญ่	เช่น	การปลูกฝังความรู้ด้านการจราจร	เพ่ือสร้าง

พฤติกรรมที่ดี	 โดยอาจก�าหนดเป็นหลักสูตรความปลอดภัย

ทางถนนในช้ันเรียนที่เหมาะสมของนักเรียน	พร้อมทั้งสร้าง

วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนและสร้างมาตรการลงโทษ

ทางสังคม	(social	sanction)	ย่ิงไปกว่าน้ันควรสร้างมาตรฐาน

ของการได้มาซึ่งใบขับข่ี	 เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ขับรถ 

มีพฤติกรรมที่เหมาะสม	 เคารพต่อกฎจราจร	 เพ่ือลดปัญหา

อุบัติเหตุทางถนนที่อาจจะเกิดขึ้นได้

	 ในด้านความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอบุติัเหตุทางถนน	

ควรได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนมากข้ึน	 ซึ่ง 

ในปัจจุบันการร่วมมือยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	 และ 

อาจเกิดจากการที่ผู ้บริหารระดับสูงไม่ได้เล็งเห็นถึงความ

ส�าคัญของความปลอดภัยทางถนนเท่าที่ควร	

กรมการขนส่งทางบก

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 มีหน้าทีดู่แลเร่ืององค์ประกอบทีเ่กีย่วข้องกบัการเดินทาง

บนถนนให้เกดิความปลอดภัย	ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยของ

ยานพาหนะ	 ผู ้ ขับข่ี	 และระบบขนส ่งสาธารณะ	 เช ่น	 

การอนุญาตให้บุคคลใช้ยานพาหนะบนท้องถนน	 โดย 

กรมขนส่งทางบกก�ากับดูแล	3	ประเด็นหลัก	ได้แก่

01	ยานพาหนะ	 โดยจะต้องมีการตรวจสภาพรถให้มี

อุปกรณ์ส่วนควบและสภาพที่ปลอดภัยที่ออกไปใช ้

ในถนน	 เร่ิมต้ังแต่รถที่ผลิตออกจ�าหน่ายจะต้องผ่าน

การทดสอบว่ามีมาตรฐานความปลอดภัยก่อนน�า 

ออกจ�าหน่าย	 ในส่วนของรถใช้แล้ว	 กรมการขนส่ง 

ทางบกจะมีหน้าที่ในการตรวจให้มีสภาพที่ปลอดภัย

ในการน�าไปใช้ในท้องถนน

02	 ผู ้ขับข่ี	 ผู ้ขับข่ียานพาหนะจะต้องมีการคัดกรอง 

อย่างมีมาตรฐาน	โดยมีกระบวนการคัดกรอง	3	ด้าน	

ได้แก่	 ด้านกายภาพ	 คือ	 ความสามารถทางด้าน

ร่างกาย	 เช่น	 การทดสอบสายตา	 ด้านการทดสอบ 

ภาคทฤษฎี	 ในเ ร่ืองความรู ้ เข ้าใจในกฎหมาย	 

กฎระเบียบ	และสิ่งที่ควรปฏิบัติ	มารยาทในการขับขี่	

และด ้านการทดสอบภาคปฏิบั ติในเ ร่ืองทักษะ 

การควบคุมรถหรือการใช้รถ

03	 ระบบขนส่งสาธารณะ	ทัง้ประเภทขนส่งผู้โดยสารและ

ขนส่งสินค้า	จะต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยตามที่

กฎหมายก�าหนด	 มีเงื่อนไขของผู้ประกอบการที่จะ

ต้องดูแลทั้งรถและคนให้เกิดความปลอดภัยใน

การขนส่ง	โดยมีกองตรวจการขนส่งทางบกเป็นผู้รับ

ผิดชอบบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการในกลุ่ม 

ดังกล่าว

	 นอกจากน้ี	 ยังมีการจัดต้ังกองทุนเพ่ือความปลอดภัยใน

การใช้รถใช้ถนน	โดยมีรายได้จากการประมูลทะเบยีนเลขสวย	

โดยสามารถน�าเงินออกไปใช ้ ในด ้านการดูแลผู ้ พิการ 

จากอุบัติเหตุทางถนน	 ช่วยในด้านงานวิจัยความปลอดภัย 

ทางถนน	 ช่วยสนับสนุนงบประมาณการด�าเนินงานด้านการ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับหน่วยงานภายในและ

ภายนอกกรมฯ	ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

02
ยุทธศาสตร์

	 การท�างานของกรมการขนส่งมีความเช่ือมโยงกับแผน

แม่บทความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2561	–	2564	ทั้งหมด	

มีการให ้ความรู ้ และความรับผิดชอบต ่อ สังคมด ้ าน 

ความปลอดภัย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 เครื่องมือในยุคใหม่	 เช่น	

การพัฒนาระบบข้อมูล	GPS	ให้สมบูรณ์ขึ้น	ซึ่งสามารถน�าไป

เช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพ่ือใช้ประโยชน์ได้ใน

อนาคต	เช่น	หากพบความผิดบ่อยหรือแต้มเหลือน้อยอาจต้อง

จ่ายค่าประกันภัยเพิ่มขึ้น	เป็นต้น	

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

	 โครงการของกรมการขนส่งทางบกด้านความปลอดภัย 

บนท้องถนนช่วง	3-5	ปีที่ผ่านมา	มี	4	โครงการหลัก	ได้แก่	

1)	 การพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตขับข่ี	 โดยให้

โรงเรียนสอนขับรถที่มีความพร้อมของสถานที่สอน

ขับรถและบุคลากรเข้ามามีบทบาทในการอบรม 

ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั

ตามมาตรฐานที่กรมฯ	 ก�าหนด	 ช่วยให้เกิดอาชีพครู 

ผู้สอนขับรถ	 โดยกรมการขนส่งทางบกท�าหน้าที่

ควบคุมมาตรฐานและคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถ	

2)	 การพัฒนาหลักสูตรการอบรมและทดสอบผู้ขอรับ 

ใบอนุญาตขับรถ	 โดยน�าเน้ือหาการรับรู้อันตราย 

ขณะขับขี่	 (Hazard	Perception)	มาใส่ในการอบรม

และทดสอบผู้ขอรับใบขับขี่	

3)	การติดตั้งระบบ	GPS	เพื่อติดตามพฤติกรรมการขับขี่

ในรถขนส่งสาธารณะ	 รถขนาดใหญ่	 รถโดยสาร	 

รถบรรทกุต้ังแต่สิบล้อข้ึนไป	ซึง่มีกลไกในการควบคมุ

ทัง้เร่ืองการใช้ความเร็วขณะขับข่ี	การระบตัุวตนผู้ขับ

ด้วยเครื่องรูดบัตร	และระยะเวลาในการขับขี่		
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	 ในส่วนที่ เกี่ยวกับกิจกรรมด้านผู ้ขับข่ีจักรยานยนต	์

เยาวชน	และความเร็ว	กรมการขนส่งทางบกมีการด�าเนินการ	

ดังนี้

 ด้านเยาวชน 

	 มีโครงการสนามจราจรเยาวชน	 ซึ่งเป็นการส่ือสารและ 

ให ้ความ รู ้ เกี่ ยวกับกฎจราจรและการใช ้ รถใช ้ถนน 

อย่างปลอดภัยให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ	 

มีการฝึกภาคปฏิบัติโดยให้ขี่จักรยานในสนามจราจรจ�าลอง	

 ด้านจักรยานยนต ์

	 มีโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับข่ี	 เป็นการอบรม 

ภาคทฤษฎีและฝึกทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์	 แล้วส่งไป

สอบเพ่ือท�าใบขับข่ีที่ส�านักงานขนส่งฯ	 โดยกลุ่มเป้าหมายคือ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา

 ด้านความเร็ว 

	 นอกจากระบบ	GPS	แล้ว	ยงัมโีครงการตรวจจับความเรว็

ของรถขนส่งขนาดใหญ่	 โครงการจัดท�าส่ือประชาสัมพันธ ์

เผยแพร่ด้านความปลอดภัยทางถนนซึ่งรวมเร่ืองการใช้

ความเร็วอยู่ด้วย	เป็นต้น

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 อยู่ในรูปแบบของการรายงาน	 ติดตามประเมินผล	 เป็น

ประจ�าทุกเดือน	 ทั้งภายในหน่วยงานและหน่วยงานที่ได้รับ

มอบเงินกองทุนฯ	 โดยทุกโครงการจะมีตัวช้ีวัดของโครงการ	

และมีการประเมินผลเม่ือเสร็จส้ินโครงการ	หากไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายก็จะต้องมีการช้ีแจงเหตุผลเพ่ือปรับปรุงต่อไป 

ในอนาคต

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

	 ในการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน	 กรมการ

ขนส่งทางบกมีจดุแข็ง	3	ประการ	ได้แก่	1)	การเป็นหน่วยงาน

ทีอ่อกกฎระเบยีบเก่ียวกบัใบขับข่ีและตัวรถ	2)	มีความพร้อม

ของเครือข่ายที่เข้มแข็ง	 มีบุคลากรที่มีศักยภาพที่จะสามารถ

เข้าไปด�าเนินการในสถานศึกษา	 3)	 มีความพร้อมด้าน 

เงนิสนับสนุนการด�าเนินโครงการด้านความปลอดภัยทางถนน

จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

	 ความส�าเร็จของกรมการขนส่งทางบก	คือ	สถิติอุบัติเหตุ

รถโดยสารสาธารณะลดลง	 เน่ืองจากการด�าเนินมาตรการ

ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอุบัติเหตุรถโดยสาร	เช่น	การลด

ความสูงของรถโดยสาร	 และการทดสอบการทรงตัวของ 

รถโดยสาร	 ซึ่งเป ็นการปรับปรุงมาตรฐานตัวรถให ้มี 

ความปลอดภัยมากข้ึน	 รวมถึงการติดต้ังระบบ	 GPS	 ใน 

รถโดยสารทุกคัน	ยกเว้น	รถสองแถว

	 ส่วนความท้าทายในการท�างานด้านน้ี	 คือ	 การสร้าง

วัฒนธรรมความปลอดภัยที่จะท�าให้คนห่วงใยตัวเองมากข้ึน	

การยกระดับมาตรฐานผู้ขับข่ีรถจักรยายนต์ซึ่งมีจ�านวนมาก	

อาจต้องทุ่มทรัพยากรเป็นจ�านวนมากเพ่ือให้บรรลุผลส�าเร็จ	

การให้ความรู้ด้านการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยแก่เยาวชน	

ซึง่กรมฯ	ไม่สามารถท�าเพียงล�าพัง		ต้องร่วมมือกบัหน่วยงาน

อื่น	 เช่น	 โรงเรียน	 และความท้าทายในเร่ืองประสิทธิภาพ 

ในการบังคับใช้กฎหมายเรื่องความเร็ว

06
การจัดหาทรัพยากร

	 กรมการขนส่งทางบกไม่มีปัญหาทางด้านทรัพยากรเงิน	

แต่มีปัญหาทางด้านทรพัยากรมนษุย์ที่มีความรู้ความช�านาญ

เฉพาะด้าน	 เช่น	 บุคลากรที่มีความช�านาญเป็นพิเศษที่ไม่ใช่

ข ้าราชการที่สามารถสอนการขับรถได้อย ่างมืออาชีพ	 

พร้อมทั้งมีสถานฝึกการสอนการขับข่ีในระดับสูง	 เพ่ือที ่

ในอนาคตจะมีการปรับปรุงองค์กรแยกออกจากระบบราชการ

ให้เป็นศูนย์ฝึกสอนขับรถมืออาชีพระดับประเทศ

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

	 การสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในสังคมไทย	

พร้อมทั้งให้สถานประกอบการภายใต้กฎหมายแรงงาน 

ก�าหนดเกณฑ์ความปลอดภัยทางถนน	โดยให้องค์กรในทกุระดับ

ทกุรูปแบบมีความตระหนักหรือมีนโยบายเร่ืองความปลอดภัย

ทางถนน	 เช่น	 นอกจากมีเจ้าหน้าที่ดูแลเร่ืองความปลอดภัย

ภายในสถานประกอบการแล้ว	ควรมีการดูแลพนักงานให้เกดิ

ความปลอดภัยขณะเดินทางด้วย	 และการจัดท�าคู่มืออบรม 

ผู ้ขอรับใบขับข่ี	 ที่สามารถอธิบายผลกระทบหากผู้ขับข่ี 

ไม่ปฏิบัติตามวิธีการขับขี่ที่ปลอดภัย	และรวมเนื้อหา	hazard	

perception	และบรรจแุบบฝึกหัดไว้ในเล่มเดียวกนัด้วย

ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 จดัท�าร่างกฎหมายและให้ความเห็นต่อร่างกฎหมายจราจร

ทางบก	และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ	เช่น	กฎหมายขนส่งทางบก	

กฎหมายรถยนต์	 กฎหมายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล	์

กฎหมายทางหลวง	 เป็นต้น	 รวมไปถึงการร่างกฎหมายใหม	่

การออกกฎกระทรวง	และการแก้ไขกฎหมายต่างๆ	ทีบ่ญัญติั

ข้ึนเพ่ือให้เกดิความปลอดภัยทางถนน	โดยต้องมีการออกแบบ

กลไกทางกฎหมายให้มีความสอดคล้องกับสภาพความเป็น

จริง	บริบทของสังคม	และถูกต้องตามหลักกฎหมายสากล

02
ยุทธศาสตร์

	 การด�าเนินงานของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามี

ยุทธศาสตร์และความสอดคล้องของการด�าเนินงานกับแผน

แม่บทความปลอดภัยทางถนน	 พ.ศ.	 2561	 –	 2564	 ใน

ยุทธศาสตร์ที่	1	เรื่องการปฏิรูปด้านความปลอดภัยทางถนน	

และปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยสอดคล้องกับบริบทใน

ปัจจบุนั	อย่างไรกต็ามส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่ได้

เกี่ยวข้องกับประเด็นความปลอดภัยทางถนนโดยตรง	 แต่อยู่

ในบริบทของการเสนอกฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาอบุติัเหตุทางถนน	

โดยส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาต้องพจิารณาทุกปจัจัย

ที่เกี่ยวข้อง	 และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง 

ในประเด็นของกฎหมายด้านความปลอดภัยบนท้องถนน

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

•	 แก้ไขกฎหมายจราจรเกี่ยวกับบทลงโทษเมาแล้วขับ	โดย

เปล่ียนจากโทษปรับเป็นการตัดคะแนนความประพฤติ

แทน	 เน่ืองจากสามารถสะท้อนพฤติกรรมการขับข่ี	 และ

ท�าให้มีผลต่อการต่อใบอนุญาตการขับข่ีด้วย	 ซึ่งต้องมี 

การบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างต�ารวจกับกรมขนส่ง

ทางบก

•	 การแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งรถในท้องถนน	 โดย

ได้ขยายฐานความผิดไปยังร้านแต่งรถให้มีความผิด 

ร่วมด้วย	 พร้อมทั้งแก้ไขกฎกระทรวง	 ด้านการก�าหนด

อัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือ

ทางหลวงชนบทที่ก�าหนด	พ.ศ.	2564	เป็นต้น	

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่มีเป้าหมายและตัวช้ี

วัดการด�าเนินงาน	 เนื่องจากรูปแบบของการด�าเนินงานอยู่ใน

ภาคส่วนของการร่างกฎหมาย	 ออกแบบกฎหมาย	 และร่าง

กฎหมายเป็นหลัก

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

	 จุดแข็งของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 คือ	 การที่

มีบุคลากรบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย	 จนน�าไปสู่

ความส�าเร็จ	คือ	การร่างกฎหมายที่มีความทันสมัยสอดคล้อง

กับบริบททางสังคมในปัจจุบัน	 ซึ่งในรอบ	 3-5	 ปีที่ผ่านมา	 

การเมาแล้วขับลดลงอย่างเห็นได้ชัด	ผู้ขับข่ีและผู้ซ้อนท้ายรถ

จักรยานสวมหมวกนิรภัยมากข้ึน	 และการคาดเข็มขัดนิรภัย	

โดยเป็นการวางกลไกให้มีเสียงเตือนเม่ือไม่คาดเข็มขัดนิรภัย	

ซึ่งเป็นการผลักดันของกรมการขนส่งทางบก	 ในการก�าหนด

ให้ผู้ผลิตรถสร้างระบบเตือนด้วยเสียงหากไม่คาดเข็มขัด	

เป็นต้น

	 ในส่วนของความท้าทาย	 เป็นเร่ืองของความยากในการ

พิจารณากฎหมาย	ท�าอย่างไรให้มีการแก้กฎหมายทีส่อดคล้อง

กบับริบทของสังคมในปัจจบุนั	โดยให้กฎหมายมีความสมดุลกนั	

เช่น	 1)	 หลักการบังคับใช้กฎหมาย	 กับ	 สิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน	 2)	 ประโยชน์ระหว่างส่ิงที่กฎหมายประสงค์	 กับ	

ประโยชน์ที่ขัดแย้งกัน	และ	3)	ความสมดุลของอ�านาจหน้าที่

มีหลายหน่วยงานร่วมมือกัน	 ย่ิงไปกว่าน้ัน	 คือ	 การที่ภาค

ประชาชนและสังคมไม่มีความตระหนักด้านความปลอดภัย

ทางถนน	ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายที่ดีเพียงใด	 ถ้าประชาชน

ไม่เคารพและตระหนักถึงผลที่จะเกิดข้ึน	 กฎหมายก็จะแทบ

ไม่มีประโยชน์ต่อสังคมเลย
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06
การจัดหาทรัพยากร

	 ส�าหรับประเด็นของทรัพยากรเงนิทีมี่จ�ากัดน้ัน	ส�านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาสามารถจดัสรรงบประมาณให้ใช้จ่าย

อย่างเหมาะสมได้	 แต่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ยังขาดนักวิชาการที่มีองค์ความรู้เก่ียวกับการแก้ปัญหา

อุบัติเหตุทางถนน	 เน่ืองจากการแก้ไขกฎหมายด้านความ 

ปลอดภัยทางถนนต้องมีหน่วยงานที่สามารถให้ข ้อมูล	 

และต้องค�านึงถึงผลกระทบที่ตามมาในมิติอื่นๆ	 ด้วย	 ดังน้ัน	 

ผู้ทีร่่างกฎหมายใดๆ	ต้องเข้าใจในประเด็นดังกล่าวอย่างถ่องแท้	

เพ่ือให้กฎหมายออกมาในทิศทางที่ถูกต้องและมีประสิทธิผล

มากที่สุด

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

	 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอว่า	กฎหมายที่

เ ก่ียวข ้องกับการจราจรค่อนข้างจะมีอยู ่ครบถ้วน	 ใน

ประเทศไทยมีองค์กรหลายภาคส่วนที่มาดูแลเร่ืองความ

ปลอดภัยทางถนน	 โดยแต่ละองค์กรมีเป้าหมายที่จะลด

อบุติัเหตุเช่นเดียวกนั	แต่ทว่าในแต่ละองค์กรต่างมียุทธศาสตร์

และหน้าทีก่ารท�างานเป็นของตนเอง	ซึง่การท�างานยังแยกส่วน

กันอยู่	 เช่น	 เร่ืองของผู้ขับข่ีดูแลโดยกรมการขนส่งทางบก	

ต� ารวจดูแลเ ร่ืองกฎจราจร	 และ เ ร่ืองถนนดูแลโดย 

กรมทางหลวง	กรมทางหลวงชนบท	และท้องถิน่	ซึง่การประสาน

งานกนัของแต่ละหน่วยยังไม่ดีพอ	อกีทัง้ในแต่ละหน่วยงานยัง

มีก�าแพงกัน้กนัอยู่พอสมควร	เช่น	การแลกเปล่ียนและเช่ือมโยง

ข้อมูลกันระหว่างกรมการขนส่งทางบกกับต�ารวจยังไม่

สามารถประสานตกลงกันได้	 เป็นต้น	 ซึ่งงานด้านความ

ปลอดภัยบทท้องถนนทุกประเด็นไม่ว่าจะเป็นผู้ขับข่ี	 ถนน	 

กฎระเบียบจราจร	ควรจะเป็นเรื่องเดียวกัน	 เพราะฉะนั้นแล้ว

แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบบัที	่5	พ.ศ.	2565	-	2570	

ควรบรูณาการร่วมกนัเพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาความปลอดภัย

บนท้องถนนได้อย่างมีประสิทธิผลมากที่สุด

กองบัญชาการต�ารวจนครบาล

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 การอ� านวยความสะดวกด ้านการจราจรในพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร	พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาการจราจร	 การ

อ�านวยการจราจรแก่บุคคลส�าคัญ	 การถวายความปลอดภัย	

และรวมถึงการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย	

02
ยุทธศาสตร์

	 กองบญัชาการต�ารวจนครบาลด�าเนินงานตามแผนแม่บท

ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	 2561	 -	 2564	 ในด้านของ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	การบริหารงานความปลอดภัยทางถนน	

และส่งเสริมการอ�านวยการจราจรของประชาชน	โดยเน้นด้าน

การบังคับใช้กฎหมาย	 และการประสานงานความร่วมมือ 

กับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

	 การด�าเนินโครงการด้านความปลอดภัยทางถนนของ 

กองบญัชาการต�ารวจนครบาลทีผ่่านมามี	4	ด้านหลักๆ	ได้แก่	 

1)	รับผิดชอบด้านโครงการพระราชด�าริ	โดยจัดยานพาหนะ

และก�าลังพล	ท�าหน้าที่ในการอ�านวยความสะดวกการจราจร	

และ	 2)	 ท�างานร ่วมกับภาคี เครือข ่ายกองบังคับการ 

ต�ารวจจราจร	 (บก.จร.)	 รับผิดชอบทั้งพ้ืนที่ถนนทางราบ 

และถนนทางยกระดับ	3)	จดักิจกรรมต่างๆ	ตามนโยบายของ

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 เช่น	 จัดกิจกรรมการฝึกอบรม	

บรรยายให้ความรู้เกีย่วกบักฎหมายจราจรแก่นักเรียน	ผู้ขับข่ี	

และฝึกอบรมอาสาจราจรในพ้ืนที่	 และ	 4)	 การบังคับใช้

กฎหมาย	 โดยเน้นไปที่การขับรถในขณะเมาสุรา	 การแข่งรถ

ในท้องถนน	เป็นต้น

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 เน่ืองจากการด�าเนินงานของกองบญัชากาต�ารวจนครบาล

มุ่งเน้นไปที่การอ�านวยความสะดวกด้านการจราจรและแก้ไข

ปัญหาการจราจรในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร	 เพราะฉะน้ัน 

ตัวชี้วัดที่เหมาะสม	คือ	สถิติอัตราการเกิดอุบัติเหตุและระยะ

เวลาการเดินทางไปถึงสถานที่เกิดเหตุภายในเวลาไม่เกิน	 

5	นาที

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

	 ความส�าเร็จของกองบัญชาการต�ารวจนครบาลด้าน 

ความปลอดภัยบนท้องถนน	 คือ	 เจ้าหน้าที่ต�ารวจมีความรู	้

ความสามารถ	มีความช�านาญในพ้ืนที	่และสามารถปฏิบติังาน

ได้อย่างดี	 แต่มีความท้าทาย	 คือ	 ข้อจ�ากัดของเจ้าหน้าที	่

เน่ืองจากก�าลังเจ้าหน้าต�ารวจทีมี่จ�านวนน้อย	ซึง่ไม่สอดคล้อง

กับปริมาณถนนในพื้นที่ในกรุงเทพมหานครที่มีจ�านวนมาก	

06
การจัดหาทรัพยากร

	 ปัญหาด้านทรัพยากรของกองบัญชาการต�ารวจนครบาล	

คือ	 การมีงบประมาณที่ไม่เพียงพอ	 โดยเฉพาะส่วนของ 

ค่าน�า้มันเช้ือเพลิง	เน่ืองจากหน้าทีห่ลักคอืการด�าเนินการด้าน

การจราจร	 ซึ่งต้องใช้ยานพาหนะในการเดินทางตามสถานที่

ต่างๆ	ในกรุงเทพมหานคร

	 ในส่วนของด้านทรัพยากรบุคคลมีข้อกัด	 คือ	 เจ้าหน้าที่

ต�ารวจมีการโยกย้ายเปล่ียนต�าแหน่งบ่อยคร้ัง	 ท�าให้การ

ท�างานขาดความต่อเนื่อง	คนที่ย้ายมาด�ารงต�าแหน่งใหม่ต้อง

ใช้เวลาในการเรียนรู้งานด้านจราจรและความปลอดภัย 

ทางถนน

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

	 ด้านการบังคับใช้กฎหมาย	 โดยเสนอให้มีกฎหมาย 

ทีส่ามารถท�าให้ประชาชนเกดิความเกรงกลัวต่อกฎหมายและ

มีความเคารพกฎหมายมากข้ึน	 หรือให้มีกฎหมายที่สามารถ

ควบคมุการขับข่ีของผู้ใช้รถได้อย่างมีประสิทธภิาพมากย่ิงข้ึน	

อีกทั้งให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยให้แก่ผู ้ ใช้รถ 

ใช้ถนนอย่างเพียงพอ	 เช่น	 การติดต้ังไฟแสงสว่างที่เพียงพอ	 

ติดต้ังเค ร่ืองหมายสัญญาณจราจร	 ป ้ายสะท ้อนแสง	 

ป้ายประชาสัมพันธ์	ที่ชัดเจน	เป็นต้น
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สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์หน่วยงาน 
ด้านความปลอดภัยทางถนน

เสาหลักที่	

05

การตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ	
(Post-Crash	Response)

สมาชิกวุฒิสภา	กรรมการบูรณาการ 
กู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน	
วุฒิสภา

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

•	 วุฒสิภา	มีกรรมาธกิาร	ไม่มีหน้าทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหาร

ของรัฐ

•	 สมาชิกวุฒิสภาตระหนักด้าน	post-crash	care	แต่ไม่รู้ว่า

พัฒนาตามแผนแม่บทไปแล้วแค่ไหน	

•	 คณะกรรมการบรูณาการกูชี้พฉกุเฉนิและความปลอดภัย

ทางถนน	 มีอ�านาจหน ้าที่ ในการพิจารณา	 ศึกษา	 

เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดข้องในการ 

ช่วยเหลือผู้ป่วยฉกุเฉนิและผู้ประสบอบุติัเหตุ	แนวทางการ

ปรับปรุงเพ่ือยกระดับมาตรฐานการช่วยเหลือผู้ป่วย

ฉุกเฉินและการป้องกันอุบัติเหตุให้อยู่ในระดับมาตรฐาน

สากล	 และแนวทางการลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ 

ทางถนน	 ตลอดจนบูรณาการ	 ประสานงานหน่วยงาน 

ทีเ่กีย่วข้องให้เกดิความร่วมมือระหว่างภาครัฐ	เอกชนและ

ประชาชนในการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหา	ให้เป็นรูปธรรม

02
ยุทธศาสตร์

•	 คณะกรรมการบรูณาการกูชี้พฉกุเฉนิและความปลอดภัย

ทางถนนมีระเบยีบให้ประธานมีอ�านาจในการต้ังกรรมการได้	

โดยประธานท�าหน้าทีป่ระสานหน่วยงานของรัฐ	เป็นการใช้ 

การท�างานโดยกลไกของประธาน

•	 ท�าหน้าทีแ่ลกเปล่ียน	หนุนเสริม	ซึง่ไม่ใช่กลไกของวุฒิสภา	

•	 เป ็นการบริหารงานด้วยนิติบัญญัติ	 คอยเช่ือมโยง	 

ประสาน	 พัฒนาข ้อเสนอ	 ตรวจสอบการท�างาน	 

มีคุณประโยชน์	 หลายเร่ืองเป็น	 action	 ท�าให้เกิดการ 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ของคนท�างานด้วยกันจากหลายฝ่าย	

และยังมีลักษณะของกัลยาณมิตร	 ท�าให้ช่วยฝ่ายรัฐบาล

ซึ่งไม่มีโครงสร้างในลักษณะนี้

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

	 -

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

•	 ควรท�าพ้ืนที่ให้เล็กลง	 เป็น	 micro	 management	 unit	

อุบัติเหตุเกิดที่ใดควรให้หน่วยปฏิบัติการเข้าถึงได้เร็ว	

อุบัติเหตุเกิดที่ถนนรองมาก	 ต้องมององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่ให้มากข้ึน	แต่ท้องถิน่ของประเทศไทยมีหลาย	

scale	ควรเป็น	scale	เล็ก	

•	 ต้องพัฒนารถและอุปกรณ์	 trauma	 center	 และ	 ER	 

ให้คุณภาพดีขึ้น	

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

•	 แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2561	-	2564	

เขียนดี	แต่ถ้าข้อมูลมากจะท�าให้คนไม่อ่าน	ท�าให้ต้องสกดั

แล้วเสนอขึ้นไป

•	 แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2561	-	2564	

ควรเขียน	situational	analysis	ว่าปัจจบุนัมีอะไรบ้างแล้ว	

ถ้าปริมาณครอบคลุมแล้ว	 จะได้ไปพัฒนาคุณภาพ 

ให้สมบูรณ์	 ควรมีการประเมินด้านความเสมอภาคและ 

การเข้าถึงบริการ	เพื่อมาตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย

•	 ระบบ	โครงสร้าง	และวิธปีฏิบติัของประเทศไทยไม่เหมือน

ต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศพัฒนาแล้ว	 ในประเทศไทย 

ดีข้ึนตามล�าดับแต่มาตรฐานยังหย่อนยานอยู่	 การบังคับ

ใช ้กฎหมายยังท�าไม่ค ่อยได้	 แต่กระบวนการต้อง	 

benchmark	กับประเทศที่พัฒนาแล้ว

•	 ระบบ	 EMS	 ของประเทศไทยอาสาสมัครมีความส�าคัญ 

สูงมาก	เป็น	volunteer-based	system	จึงควร	empower	

อาสาสมัครให้มีความสามารถ	 การผลิตบุคลากรวิชาชีพ

ยากกว่ามาก	แต่มีความจ�าเป็นที่จะต้องพัฒนา

•	 ระดับพ้ืนทีต้่องมองภาพรวม	แต่การจดัการต้องท�าในพ้ืนที่

ขนาดเล็กที่ควรบริหารโดยท้องถิ่น	 ความท้าทาย	 

คือ	ความร่วมมือของท้องถิ่น	

•	 ระบบไม่ควรเป็น	single	system	ควรมีการถอดบทเรียน

และจัดการความรู้	pluralistic	model	ที่เป็นอยู่	 เพื่อการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้	เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

•	 คุณภาพการบริการ	การเข้าถึงบริการ	output	outcome	

ควรท�า	research	system
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06
การจัดหาทรัพยากร

	 -

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	จะต้องศึกษาสถานการณ์และช่องว่างในระบบบริการ 

การแพทย์ฉุกเฉิน

02	จะต้องตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนา

03	จะต้องมีแผนการพัฒนาบุคลากรทุกประเภท	 ทุกระดับ	

อย่างเป็นระบบและยั่งยืน

04	จะต้องสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและพัฒนางานวิชาการ

05	จะต ้อง มีระบบการก� ากับ ติดตามประเ มินผลที่ มี

ประสิทธิภาพ

06	น่าจะมีการฟอร์มกลไกลักษณะน้ีในหรือนอกสภา	 และ 

น่าจะมีกลไกในการ	inform	สมาชิก

สภากาชาดไทย	กรรมการบูรณาการ 
กู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน	
วุฒิสภา

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 สภากาชาดไทยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริการ

ทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย	 ให้บริการรักษาพยาบาล 

ให้แก่ประชาชนและผู้ด้อยโอกาส	 ให้บริการชีววัตถุและยา

ปราศจากเช้ือทีมี่ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย

และปลอดภัยตามมาตรฐานสากล	 อีกทั้งผลิตบุคลากร

พยาบาลเฉพาะทาง

02
ยุทธศาสตร์

•	 กาชาดสากลพยายามผลักดันประเทศไทยในด้าน	 

road	safety

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

•	 อบรมเจ้าหน้าที่เป็น	 role	model	 คนขับรถทุกคนต้องมี

ความรู้เร่ือง	 first	 aid,	 CPR	 และ	 การใช้เคร่ือง	 AED	 

ให้สอบใบขับข่ีโดยมีการอบรมกับกรมการขนส่งทางบก

และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	(สพฉ.)	

•	 ขยายไปที่โรงเรียน	 โดยต้องจัดการต้นน�้าที่กระทรวง

ศึกษาธิการ

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 -

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

 ความส�าเร็จ

•	 มีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

•	 มี	Emergency	number

•	 มีโครงสร้างที่แข็งแรง

•	 มีผู้เชี่ยวชาญท้ังภาครัฐและเอกชน

•	 มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 (อสม.)	 

และอาสากาชาด	ที่มีการอบรมกลุ่มละล้านกว่าคน

 ความท้าทาย

•	 คนจ�านวนมากยังไม่มีคุณภาพ	 ถ้าคนดี	 มีวินัย	 

มีความรับผิดชอบ	ก็จะไม่เกิดปัญหา

•	 การท�างานระหว่างหน่วยงานยังไม่บูรณาการ	

06
การจัดหาทรัพยากร

	 -

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	จะต้องมี	lead	agency	ในเรื่อง	post-crash	care

02	จะต้องมีระบบการแจ้งเหตุที่มีประสิทธิภาพ

03	หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินต้องมีมาตรฐานระดับสูง		

04	จะต้องมีแผนการพัฒนาให้มีศูนย์อุบัติเหตุที่กระจาย 

อย่างทั่วถึง

05	มีระเบียบปฏิบัติที่ลดความซ�้าซ้อน

06	 มีระบบการบันทึกข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพ่ือน�ามาใช้

วิเคราะห์และพัฒนา

07	 มีการวางแผนผลิต	 กระจาย	 และธ�ารงรักษา	 บุคลากร 

ที่ส�าคัญ	เช่น	trauma	surgeon,	rehabilitation	specialist

08	จะต้องมีระเบียบให้รถทุกคันในพ้ืนที่ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย

ต้องมี	first	aid	kit	

09	ต�ารวจ	 นักเรียน	 ประชาชน	 ต้องมีความรู้ในเร่ืองการ

ปฐมพยาบาล	CPR	AED

10	จะต้องมีแผนการประชาสัมพันธ์ที่กระตุ้นให้ประชาชน 

อยากจะบริจาคโลหิต

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	(สพฉ.)

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

•	 จัดท�าแผนหลักเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินเสนอต่อ 

คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน	(กพฉ.)

•	 จัดท�ามาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการแพทย์

ฉุกเฉินเสนอต่อ	 กพฉ.	 รวมทั้งก�าหนดเกณฑ์และวิธีการ

ปฏิบัติการฉุกเฉินตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่	 กพฉ.	

ก�าหนด

•	 จดัให้มีระบบปฏิบติัการฉกุเฉนิ	รวมถงึการบริหารจดัการ

และการพัฒนาระบบส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการฉุกเฉิน

•	 ศึกษา	 ค้นคว้า	 วิจัยและพัฒนา	 รวมทั้งเผยแพร่ความรู้

ทางการแพทย์ฉุกเฉิน

•	 จัดให้มีการศึกษาและฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

การแพทย์ฉุกเฉิน

•	 ประสานงาน	 ติดตาม	 และประเมินผลการปฏิบัติการ

ฉุกเฉิน

•	 เป็นศูนย์กลางประสานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ด�าเนินงานเกี่ยวกับ 

การแพทย์ฉุกเฉิน

•	 เรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินและการด�าเนิน

กิจการของสถาบัน

02
ยุทธศาสตร์

	 -
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03
แผนงานและการด�าเนินงาน

•	 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินมีส ่วนร ่วมในแผนแม่บท 

ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2561	-	2564	ค่อนข้างน้อย	

เข้าร่วมในลักษณะ	event

•	 ประเทศไทยมีศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการ	 80	 แห่ง	 

หน่วยปฏิบัติการประมาณ	 8,000	 หน่วย	 เป็นท้องถิ่น	

5,000	หน่วย	 ส่วนใหญ่เป็นระดับ	 Basic	 Life	 Support	

(BLS)	 ที่มีมาตรฐานผู้ปฏิบัติการทุกประเภททุกระดับ	 

มี เกณฑ ์มาตรฐาน	 และ มีการ รับรองมาตรฐาน 

หน่วยปฏิบัติการ

•	 มีกฎหมายรองรับ	 มีการอภิบาลระบบ	 และการปรับปรุง

กฎหมาย

•	 มีกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน	

•	 มีเครือข่ายวิชาชีพ	 โรงพยาบาล	 องค์การบริหารส่วน 

ท้องถิ่น	มูลนิธิ	ภาคประชาชน

•	 การบรกิารการแพทย์ฉุกเฉินเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นตั้งแต่

ปี	2560	มีหลักเกณฑ์ในการด�าเนินงานของท้องถิ่น	โดย

แผนกระจายอ�านาจก�าหนดให้องค์การบริหารส่วนจงัหวัด

ตั้งกองสาธารณสุขขึ้น

•	 มีการพัฒนาด้านต่างๆ	เช่น

•	 พัฒนาระบบ	EMS	ในแผนการพัฒนาด้านสาธารณสุข

ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	(EEC)	

•	 พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติการทั้งทางบก	 ทางน�้า	 

ทางอากาศ	

•	 พัฒนาศูนย์รับเร่ืองและจ่ายงานฉุกเฉินการแพทย์ 

ให้เป็นดิจิทัล	เชื่อมระบบแพทย์อ�านวยการ

•	 การจัดบริการการใช้สิทธิรักษาพยาบาล	 (UCEP)	 ใช้	 

พรบ.	 สถานพยาบาล	 มาตรา	 33/1	 พรบ.ควบคุมโรค	 

พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

•	 มีการสื่อสารสาธารณะ	เช่น	การ	CPR	AED	เพื่อเพิ่มการ

เข้าถึงจากประชาชนทุกกลุ่ม	ทุกพื้นที่	และผู้พิการ

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 -

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

	 -

06
การจัดหาทรัพยากร

	 -

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	จะต้อง	integrate	แผนหลักของ	สพฉ.	เข้ากับแผนแม่บท

02	จะต้องส่งเสริมการพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

(อปท.)	มีบทบาทในด้านการแพทย์ฉุกเฉินมากขึ้น

03	จะต้องพัฒนาระบบให้ประชาชนเข้าถึงบริการแพทย์

ฉุกเฉินได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

04	 จะต้องพัฒนาระบบการส่ือสารให้มีประสิทธภิาพมากย่ิงข้ึน

05	จะต้องมียุทธศาสตร์การลดความแออัดในห้องฉุกเฉิน

06	จะต้องมีการบูรณาการระบบข้อมูลการเจ็บป่วยฉุกเฉิน

ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

07	จะต้องมีระบบการก�ากับติดตามหน่วยปฏิบัติให้เป็นไป

ตามมาตรฐาน

08	จะต้องมีแผนการพัฒนาบุคลากร	 รวมถึงการสร้าง

โรงเรียนส�าหรับผู้น�าในเรื่องการแพทย์ฉุกเฉิน

บริษัท	กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	
จ�ากัด

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 บริษัท	กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	จ�ากัด	ก่อตั้งใน	

พ.ศ.	 2540	 โดยใช้งบภาคเอกชน	ภายใต้กฎหมายคุ้มครอง 

ผู้ประสบภัยจากรถ	มีบทบาท

•	 ให้บริการเกี่ยวกับการรับค�าร้องขอค่าเสียหายเบื้อง

ต้นและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือเงินต่าง	 ๆ	

ตามพระราชบญัญติัน้ี	และด�าเนินกจิการตามทีบ่ริษทั

หรือส�านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะได้ 

มอบหมาย

•	 ประกอบธรุกจิประกนัวินาศภัยเฉพาะการประกนัภัยรถ 

ตามพระราชบัญญั ติ น้ีตามที่ ได ้ รับอนุมั ติจาก 

คณะรัฐมนตรี	

02
ยุทธศาสตร์

	 เป็นการประกันบุคคลที่	3	แก่ผู้ขับขี่รถ	เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

จะได้ช่วยเหลือผู้เสียหายโดยรวดเร็ว	แต่ไม่คุม้ครองทรัพย์สิน	

ต่อมาคุ ้มครองทั้งความเสียหายหรือผู้ขับข่ีที่เป็นฝ่ายผิด	 

เพื่อเป็นการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขกัน	

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

•	 ได้เอาแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนเป็นแนวทาง 

การด�าเนินงาน	

•	 โครงการทีผ่่านมาเป็นการดูแลเร่ืองการเยียวยาการพัฒนา	

innovation	ระบบข้อมูล	e	claim	และศูนย์ข้อมูลอุบัตเิหตุ

ที่เชื่อมและแชร์ข้อมูล

•	 โครงการ	MIS	for	sustainable	road	safety

•	 สนับสนุนให้หน่วยกู ้ ชีพมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ มี

คุณภาพในการเข้าถึงและดูแลผู้ประสบภัย	 เช่น	 spinal	

board	

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

•	 10	กว่าปีทีผ่่านมารูปแบบอบุติัเหตุเปล่ียนไป	การดูข้อมูล

ย้อนหลังไม่พอ	ต้องมองไปข้างหน้า

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

•	 พัฒนาศนูย์ข้อมูลอบุติัเหตุให้เป็นข้อมูลสาธารณะ	เพ่ือให้

ท้องถิน่สามารถใช้ข้อมูลได้	โดยมีการเร่ิมเกบ็ข้อมูลต้ังแต่	

พ.ศ.	2554	และส่งให้ต�ารวจใน	พ.ศ.	2558	โดยมีการใช้

ข้อมูลอย่างเป็นระบบ	

•	 จะต้องพัฒนาระบบการเช่ือมต่อข้อมูล	 digital	 e-claim	

ครบวงจรจากทุกหน่วยงาน	 และวิเคราะห์	 สังเคราะห์

ข้อมูลภาพใหญ่ด้วย	 big	 dataเพ่ือการใช้ประโยชน  ์

ทัง้ในองค์กร	ระหว่างองค์กร	(เช่น	กูชี้พ	กูภั้ย	สพฉ.)	และ

สาธารณะ	

•	 หัวใจ	คอื	ไม่อยากให้ท�างานเป็น	event	แต่ไม่มีความส�าเร็จ	

ปรัชญาในการบริหารงานคือ	 ยึดศาสตร์พระราชา	 

ศาสตร์พระศาสดา	ศาสตร์ธุรกิจ	คือ	ไม่หวังสิ่งตอบแทน	

ปิดทองหลังพระ	ธรรมาภิบาล	และมีการท�างานเป็นระบบ

•	 ตอนแรกไม่มี	 mindset	 เร่ืองการลดอุบัติเหตุ	 ต่อมา

ก�าหนดให้	บ.กลาง	มีบทบาทในการบริหารความเส่ียงด้วย	

ทัง้ลด	หลีกเล่ียง	ป้องกนั	เตรียมพร้อม	รับมือ	และจะต้อง

สร้างหลักประกันสู่ประชาชนที่ประสบภัยให้ทั่วถึง

•	 จุดอ่อนของประเทศไทย	 คือ	 ไม่มีองค์ประกอบในการ 

ร่วมกันท�างานเป็นทีม

06
การจัดหาทรัพยากร

	 -
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07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	แผนงานในแผนหลักทุกแผนจะต้องมีผู ้ รับผิดชอบ 

อย่างชัดเจน

02	จะต้องสร้างกลไกการปฏิบติังานร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

03	จะต้องส่งเสริมให้มีกระบวนการคุณภาพ	(PDCA)	และมี

ความยั่งยืน

ที่ปรึกษากรมการแพทย์	 
กระทรวงสาธารณสุข

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 พัฒนาวิชาการด้านการบ�าบดัรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทย์ฝ่ายกาย	 โดยมีการศึกษา	 วิจัย	 พัฒนา	 

และถ่ายทอดองค์ความรู ้และเทคโนโลยีทางการแพทย  ์

ที่เหมาะสม	 การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่

บุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางที่มีคุณภาพ	 ให้บริการ

ทางการแพทย์เฉพาะด้านหรือในระดับตติยภูมิที่ยุ ่งยาก 

ซับซ้อนอย่างได้มาตรฐานเพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจ

02
ยุทธศาสตร์

	 -

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

	 กรมการแพทย์	มีศูนย์นเรนทร	ต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2537

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 -

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

 จุดแข็ง 

•	 มีเครือข่ายมาก	 ประชาชนให้ความร่วมมือหลบ 

รถพยาบาล	

•	 มีหน่วยวิชาการ	 มีการอบรมแพทย์ด้านเวชศาสตร์

ฉุกเฉิน	(Emergency	physician	-	EP)	ศัลยศาสตร์	

(Trauma	and	neuro	surgeon)	ทีมี่ความรู้และท�างาน

ได้จริง

•	 มี	ward	trauma	ที่มีคุณภาพ

 จุดอ่อน 

•	 ช่วงสถานการณ์	 COVID-19	 มีความเส่ียงและท�าให้

ท�างานได้ยากล�าบาก	

•	 การปรับเพิ่มอัตราก�าลัง	เช่น	EP	

•	 อยากให ้มีการจัดต้ัง	 Trauma	 &	 Emergency	 

Administration	Unit	(TEA	Unit)	ซึ่งเป็นมาตรฐาน

ในการดูแลผู้บาดเจ็บแต่ยังท�าได้ไม่เท่าที่ควร	

06
การจัดหาทรัพยากร

	 -

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	ควรมีการพิจารณาแนวทางการเปล่ียนแผนสู่การปฏิบัติ

ให้ได้จริง

02	จะมีต้องผลักดันให้เกิด	 TEA	 unit	 และ	 function	 ในทุก

จังหวัด

03	จะต้องมีการก�ากับติดตามตัวชี้วัดที่เฉพาะเจาะจง

04	จะต้องวางแผนเพ่ิมปริมาณหน่วยปฏิบัติการการแพทย์

ฉุกเฉินขั้นสูง	(Advanced	life	Support:	ALS)	ให้มากขึ้น

และครอบคลุม

05	จะต้องมีแผนการผลิต	การกระจาย	การบริหาร	การธ�ารง

รักษาบุคลากร	ได้แก่	EP	พยาบาล	นักปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์	 (Paramedic)	 แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	 และ

จิตแพทย์

06	จะต้องมีการก�าหนดมาตรฐานทุกการให้บริการ

07	การติด	internet	บนรถ	ambulance	

08	จะต้องวางแผนการร่วมมือกับต่างประเทศ

09	จะต้องวางแผนให้ภาคประชาชน	 ประชาสังคม	 เข้ามามี

ส่วนร่วมทั้งการบริการและการพัฒนา

10	 พัฒนาวิชาการในระดับประเทศ	 นานาชาติ	 และภูมิภาค	

ในเรื่องนวัตกรรมด้านอุบัติเหตุ

คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
/	สมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

•	 พัฒนาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้านอุบัติเหตุ	 

มี	fellow	trauma	ปีละ	1	คน

•	 ตั้งหน่วย	trauma	care

02
ยุทธศาสตร์

	 -

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

	 -

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 ต้ังหน่วย	trauma	ทีท่�างานวิจยัมากข้ึน	ท�าหัตถการใหม่	ๆ 	 

เช่น	 Emergency	 Room	 –	 Resuscitative	 Endovascular	 

Balloon	 Occlusion	 of	 the	 Aorta	 (ER-REBOA)	 ในผู้ป่วย	

trauma	

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

ความส�าเร็จ

•	 ระบบถนนดีข้ึน	 รถดีข้ึน	 อุบัติเหตุรุนแรงข้ึน	 แต่	 case	

traffic	 accident	 ลดลง	 เสียชีวิตลดลง	 domestic	 accident	

เยอะขึ้น	

ความท้าทาย

•	 ต้องผลักดันสนับสนุนให้มี	specialist	ทาง	trauma	มากข้ึน	

มี	incentive	เช่น	1)	ให้เกียรติและศักดิ์ศรี	2)	สนับสนุน

สิ่งแวดล้อมในการท�างานให้สามารถท�างานได้สะดวก	

•	 ต้องมีอาจารย์แพทย์ทีก่ดัไม่ปล่อย	attitude	ดี	มีจติวิญญาณ 

ของการเป็นอาจารย์	 ต้องสอน	 ไม่ใช่ใช้ให้	 resident	 

มาท�างานแทน	

•	 ชวนพยาบาลมาท�างาน	เขียนหนังสือด้วยกัน

•	 ศัลยแพทย์ทั่วไป	 (General	 surgeon)	 ของโรงพยาบาล

ใกล้เคียงดูแล	 case	 neuro	 ไม่ได้	 ต้องส่งต่อ	 แต่ส่งมาที ่

โรงพยาบาลศรีนครินทร์	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	ไม่ส่งผู้ป่วยตามระบบเขต	โดยให้แพทย์สื่อสาร

โดยตรง

06
การจัดหาทรัพยากร

	 -
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07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	จะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผลิต	กระจาย	และธ�ารง

รักษาบุคลากรที่ส�าคัญแต่ยังขาดแคลน	 เช่น	 trauma	

surgeon	ผ่านกลไกส�าคัญ	เช่น	รัฐสภา	หรือสังคม

02	 รัฐบาลและผู้บริหารระดับสูง	จะต้องเข้าใจ	ให้นโยบาย	และ

สนับสนุนอย่างจริงจังในการพัฒนาบุคลากรที่ขาดแคลน

แต่มีความส�าคัญนี้	อาทิ

•	 ควรจัดเป็นสาขาขาดแคลนอย่างรุนแรง

•	 สนับสนุนให้คนมา	train	ปัจจบุนัมีกรอบ	มีทนุ	แต่ไม่มี

คนมาเรียน	

•	 สมาคมแพทย์อบุติัเหตุต้องผลักดันผ่านคณะอนุกรรมการ

ฝึกอบรมและสอบความรู้ความช�านาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม	(อฝส.)	Trauma	

03	แผนต้องมีเจ้าภาพในการน�าไปปฏิบัติ	มี	accountability

กองสาธารณสุขฉุกเฉิน	 
ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 รับผิดชอบด้านการแพทย์ฉกุเฉนิของกระทรวงสาธารณสุข

ครบวงจรในกรอบ	 chain	 of	 survival	 งานความปลอดภัย 

ทางถนนเป็นงานในโครงสร้างของกองสาธารณสุขฉุกเฉิน

02
ยุทธศาสตร์

	 -

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

•	 ผู้ป่วยส่วนใหญ่เสียชีวิต	ณ	ทีเ่กดิเหตุ	60%	ขณะเคล่ือนย้าย	 

20%	 ห้องฉุกเฉิน	 10%	 ต้องลดการเสียชีวิตใน	 2	 

ส่วนหลัง

•	 ห้องฉุกเฉินพัฒนาได้ดีพอสมควรแล้ว	น่าจะมีการพัฒนา

ในระหว่างการน�าส่ง

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 -

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

จุดอ่อน 

•	 ยังมีความไม่ชัดเจนระดับนโยบายว่า	การแจ้งเหตุ	การส่ังการ	 

ควรเป ็นอย ่างไร	 ควรอยู ่กับใคร	 องค ์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดรับผิดชอบศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการหรือไม	่

โดยต ้อง มีความเ ช่ียวชาญ	 โครงสร ้ างที่ รอง รับ	 

ระบบที่สนับสนุน	และแรงจูงใจ

•	 มีหน่วยงานรับผิดชอบในเร่ือง	 Pre-hospital	 services	

มาก	แต่ขาดหน่วยงานหลักในการประสานการด�าเนินงาน	

ต้องมี	authority

•	 บุคลากร	 ยังไม่มีการวิเคราะห์ให้เหมาะสมตามพ้ืนที่	 

กรอบอัตราก�าลังบุคลากรยังจ�ากัด

•	 ระบบข้อมูล	ITEMS	และ	IS	ยังไม่	real	time	ยังไม่เช่ือมกนั	

การแชร์ข้อมูลยังจ�ากัด

06
การจัดหาทรัพยากร

	 -

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	ควรจะพิจารณาให้มีหน่วยงานหลักในการเป็นองค์กรน�า

ในการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

02	จะต้องเร่งรัดให้เกิดระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินเบอร์เดียว	 

รวมถงึการพัฒนาระบบการส่ือสารทีมี่ประสิทธภิาพย่ิงข้ึน

03	จะต้องมีนโยบายทีชั่ดเจนถงึทศิทางการพัฒนาศนูย์รับแจ้ง

เหตุและสั่งการระดับจังหวัด

04	จะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 

เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานมากยิ่งขึ้น

05	 จะต้องมียุทธศาสตร์	ออกแบบ	และวางแผนการด�าเนินการ

ให้ทมีกูชี้พเข้าถงึจดุเกดิเหตุในเวลาอนัรวดเร็ว	(response	

time)	รวมถึงความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงการบริการ

06	จะต้องมีการพัฒนาระบบความปลอดภัยของรถพยาบาล

ทุกประเภท	ทุกระดับ

07	จะต้องวางแผน	 ลงทุน	 เพ่ิมทีมระดับ	 Advanced	 Life	

Support	(ALS)	ให้มากขึ้น	

08	จะต้องมีแผนการผลิต	 การกระจาย	 การธ�ารงรักษา

บุคลากรที่ส�าคัญ	เช่น	Paramedic

09	จะต้องพัฒนาระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพ่ือใช้ในการ

พัฒนา	การก�ากับติดตาม	และการวิจัย

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	 
ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

•	 ความปลอดภัยทางถนนเป็นงานหน่ึงของกองยุทธศาสตร์

และแผนงาน

•	 ใช้ข้อมูล	 SDGs	 แผน	 20	 ปี	 แผนแม่บทต่างๆ	 และ 

แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข	ในการท�าแผนของส�านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	แต่ไม่ได้	implement	โดยเป็น

หน้าที่ของกรม	กองจะน�าไป	implement

02
ยุทธศาสตร์

	 เม่ือเกดิอบุติัเหตุ	การดูแลต้องรวดเร็ว	ได้มาตรฐาน	ระบบ

ส่งต่อมีประสิทธิภาพ	ER	ได้มาตรฐานสากล

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

•	 มีแบ่งงานกนัในกระทรวงสาธารณสุขทีชั่ดเจน	มีผู้บริหาร

ระดับรองปลัดดูแลชัดเจน

•	 จะมีการทบทวนตัวช้ีวัดทกุปี	จดัเป็นประชุมเชิงปฏิบติัการ	

มี	 input	 ให้ผู ้เข้าประชุมปรับแก้ตัวช้ีวัดด้วยตัวเอง	

ตัวอย่าง:	จ�านวนผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินที่มาด้วย	EMS	ไม่มี

แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี	

•	 ข้อมูลระดับประเทศ	ใช้ข้อมูลตาย	3	ฐาน	ไม่ได้ใช้ข้อมูล

สาธารณสุขอย่างเดียว	 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน	 

กรมการแพทย์	กองบริหารสาธารณสุข	ควรบรูณาการกนั

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

•	 Road	 safety	 ควรจะถูกก�าหนดเป็นประเด็นและตัวช้ีวัด

ของการตรวจราชการของสาธารณสุข

•	 อัตราการเสียชีวิตใน	ER	ใน	24	ชั่วโมง	เป็นตัวชี้วัดที่เก็บ

รวมทัง้	admit	จากอบุติัเหตุและเหตุอืน่	ข้อมูลจงึไม่ชัดเจน

และไม่เฉพาะเจาะจง	

•	 ร้อยละของประชากร	ที่เข้าถึง	 EMS	 เป็นปริมาณจ�านวน

ครั้ง	จึงไม่เห็นด้านคุณภาพ

•	 ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ที่ผ่านเกณฑ์	 ER	 คุณภาพ	 

ซึ่งกองบริหารการสาธารณสุขดูแล
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05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

 จุดแข็ง 

•	 เป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงสาธารณสุขทีมี่โครงสร้าง

และบุคลากรที่มีทักษะด้านนโยบายและยุทธศาสตร	์ 

การเปล่ียนผู้บริหารสูงสุดของกระทรวง	 ไม่มีผลต่อการ 

ท�าแผนเพราะท�าอย่างเป็นระบบแล้ว

•	 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	(กยผ.)	มีช่องว่างด้านการ

สื่อสารบ้าง	ซึ่งก็ได้พยายามปิดช่องว่าง	

•	 ในเชิงนโยบายควรสร้างความเข้มแข็งของ	5	เสาหลัก	โดย

ดึงหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ที่ เกี่ยวข ้องมาบูรณาการกัน 

อย่างจริงจัง	 ต้องมีการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง

กระทรวงให้มีเป้าหมายเดียวกัน	 และมีบทบาทที่เป็น 

รูปธรรมมากกว่านี้	ต้องมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ในด้านการส่งข้อมูลที่เป็นจริงและเอาข้อมูลไปพัฒนา	

•	 แผนของกรมควบคมุโรคดีแล้ว	แต่ขาดความเข้มแข็งของ

เครือข่าย	 ควรบูรณาการ	 เสริมสร้างความเข้มแข็งของ 

ทุกภาคส่วนให้เป็นรูปธรรมมากกว่าน้ี	 งานน่าจะส�าเร็จ

มากขึ้น	

•	 แต่ละพ้ืนทีมี่สถานการณ์แตกต่างกัน	ควรเอากลไก	พชอ.	

(คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ)	 มามี

ส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

06
การจัดหาทรัพยากร

	 -

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	ควรจะต้องจัดท�ามาตรฐานในการให้บริการในระบบ

บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

02	ควรจะมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการตรวจราชการ

03	ควรจะต้องมีการบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งในกระทรวงและระหว่าง

กระทรวงอย่างเป็นรูปธรรม

04	ควรจะต้องมีการพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือเป็นเคร่ืองมือ 

ในการก�ากับติดตาม

กองบริหารการสาธารณสุข	 
ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

•	 จัดท�าและเสนอแนะนโยบาย	 ยุทธศาสตร์	 และมาตรฐาน

ของระบบบริการสุขภาพ	 ระบบบริการเฉพาะ	 และระบบ

สนับสนุนบริการ

•	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ	 

ระบบบริการเฉพาะ	 และระบบสนับสนุนบริการให้มี

คุณภาพและประสิทธิภาพ

•	 จัดท�าและเสนอแนะนโยบาย	 ยุทธศาสตร์	 และมาตรฐาน

ของระบบบริหารจดัการทรัพยากรในระบบบริการสุขภาพ

ของหน่วยงานด้านสาธารณสุขในสังกัดที่เกี่ยวข้อง

•	 ส่งเสริม	 พัฒนารูปแบบ	 และกลไกเกี่ยวกับระบบบริการ

สุขภาพให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์

•	 ส่งเสริมและประสานความร่วมมือด้านการจดัระบบบริการ

สุขภาพกับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการบริการหรือ

หน่วยบริการสุขภาพของชุมชน	ท้องถิน่	กรุงเทพมหานคร	

และภาคเอกชน

•	 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

02
ยุทธศาสตร์

	 -

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

•	 Service	 plan:	 Trauma	 &	 Emergency	 Administration	

Unit	 (TEA	 Unit)	 ศูนย์บริหารจัดการรถพยาบาล	 

(Ambulance	Operation	Center:	AOC)	พัฒนาแนวทาง

ปฏิบัติ	trauma	care

•	 มีการพัฒนานโยบาย	optimal	service	1	ใน	5	เร่ือง	burn,	

surgery,	neuro	intervention,	AOC,	ER

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

•	 ER	คุณภาพ

•	 กรมแพทย์รับผิดชอบตัวชี้วัดบางตัว

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

จุดอ่อน 

•	 การระบาดของ	 COVID-19	 ท�าให้	 TEA	 Unit	 ย้ายไป 

กรมการแพทย์

•	 มาตรการการก�ากับติดตามยังไม่เข้มแข็ง

•	 ไม่มีนโยบายและการก�าหนดในโครงสร้าง

•	 ผู้ประสานงานรับผิดชอบภารกิจหลายด้าน

06
การจัดหาทรัพยากร

	 -

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	กระทรวงสาธารณสุขควรก�าหนดนโยบายให้โรงพยาบาล

ระดับ	A	S	M1	ต้องจัดท�า	TEA	Unit

02	ควรวางแผนสนับสนุนทรัพยากรตามนโยบาย

03	ควรวางแผน	 การผลิต	 การกระจาย	 การพัฒนา	 

การธ�ารงรักษา	บุคลากรทุกประเภท	ทุกระดับ

04	ควรมีมาตรการการก�ากับติดตามการด�าเนินงาน 

ตามนโยบาย

05	ควรวางแผนการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับภาคี

เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง



166 167

ส�านักสิทธิประโยชน์	 
ส�านักงานประกันสังคม	กระทรวงแรงงาน	

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

•	 ปฏิบติัราชการให้เกิดผลสัมฤทธิแ์ละเป็นไปตามเป้าหมาย	

แนวทาง	และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง	

•	 ด�าเนินการตามกฎหมายว ่าด ้วยการประกันสังคม	

กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน	และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	

•	 บริหารกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน	

•	 คุ ้มครอง	 ดูแลผู้ประกันตนและลูกจ้างให้ได้รับสิทธิ

ประโยชน์ตามที่กฎหมายก�าหนด	

•	 พัฒนาระบบ	รูปแบบ	มาตรการ	วิธกีารด้านประกนัสังคม

และเงินทดแทน	 รวมทั้งประสานแผนการปฏิบัติงานของ

ส�านักงาน	

02
ยุทธศาสตร์

	 -

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

•	 ดูแลลูกจ้างในระบบทุกคน	ทุกกรณี	รวมแรงงานต่างชาติ

ที่ขึ้นทะเบียน	

•	 การประสบอันตรายจากการท�างานบนถนนมีกองทุนเงิน

ทดแทน	 ถ้าไม่ใช่เกิดจากการท�างานเบิกจากกองทุน

ประกันสังคม	

•	 ถ้าพิการ	ฟ้ืนฟูสมรรถภาพและหาอาชีพใหม่จากศนูย์ฟ้ืนฟู	

5	ศูนย์	

•	 นายจ้างอาจปฏิเสธการจ่าย	 ถ้าเกิดจากการประมาท

เลินเล่ออย่างร้ายแรง	 ลูกจ้างสามารถฟ้องศาล	 อุทธรณ์

หากไม่ได้ดูแลคู่กรณี	 นายจ้างต้องแจ้งภายใน	 15	 วัน	

ยกเว้นโรคจากการท�างานต้องให้แพทย์วินิจฉัยและ 

ยื่นเรื่องได้ใน	2	ปี	ถ้าเป็นอุบัติเหตุต้องแจ้งทันที	สัดส่วน

การจ่ายให้ผู้ประกันตนด้านอุบัติเหตุทางถนนมากกว่า 

ที่เกิดจากการท�างาน

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 ด ้ านบริการ	 สิทธิประโยชน ์ 	 ด ้ านการให ้ข ้อ มูล	 

ด้านเสถียรภาพ	ความโปร่งใส

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

จุดแข็ง

•	 มีเสถียรภาพ

•	 ลูกจ้างเพิ่มขึ้น

•	 เพิ่มสิทธิประโยชน์

•	 มีระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ	สามารถตรวจสอบได้

จุดอ่อน

•	 บางส่วนไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบว่า	มีแรงงานที่ไม่ได้

ขึ้นทะเบียนหรือไม่	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อสร้าง

06
การจัดหาทรัพยากร

	 -

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	ควรมีการพัฒนาระบบข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับงาน

ประกันสังคมให้เป็นระบบ	 digital	 และเช่ือมโยงกัน 

ได้ทั้งหมด

02	ควรจะมีการสร้างความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือ 

ในงานประกันสังคมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ป้องกัน

บรรเทาสาธารณภัย	ผู้ประกอบการ	ลูกจ้าง

03	ควรจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพ่ือลด 

ความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร 
งานท้องถิ่น	กรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่น	กระทรวงมหาดไทย

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

•	 พัฒนาระบบ	รูปแบบ	และโครงสร้างขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	

•	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จดัท�า	

ประสาน	และบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น	

•	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 และประสานการบริหารจัดการ 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 สาธารณสุข	

และสิ่งแวดล้อม	

•	 ศึกษา	 วิจัย	 จัดท�า	 และพัฒนามาตรฐานการบริการ

สาธารณะและตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการบริหารงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ตลอดจนก�ากบัดูแลให้เป็นไป

ตามมาตรฐานที่ก�าหนด	

•	 ด�าเนินการวางระบบในการติดตามและประเมินผลการ 

ด�าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้เป็นไปตาม

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเกณฑ ์

ชี้วัดที่ก�าหนด	

•	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบ 

การด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

•	 ประสาน	 รวบรวม	 วิเคราะห์	 และด�าเนินการเกี่ยวกับ 

การจัดท�างบประมาณเงินอุดหนุน	 ให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเพ่ือประกอบการจัดท�าค�าของบประมาณ 

รายจ่ายประจ�าปีของกรม	

02
ยุทธศาสตร์

	 -

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

	 -

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 -

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

•	 ไม่มีงบประมาณด้านความปลอดภัยทางถนน	 ให้ท้องถิ่น

ดูแลกันเอง

•	 รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ	 เคยมีนโยบายต้ังงบ	 1	 แสนบาท 

ในการดูแลอบุติัเหตุ	แต่อาจไม่เป็นไปตามนโยบายทกุแห่ง

•	 กรมก�าหนดเป็นภาคบังคับได้	 แต่ไม่สามารถท�าได้ทุกที	่

เน้นการป้องกันมากกว่า	

•	 ท้องถิ่นที่ใช้จ่ายเงินในการด�าเนินงาน	 EMS	 บางท้องถิ่น

ท�าได้	กฎหมายเขียนไว้กว้าง	ๆ	ส�านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน	(สตง.)	อาจตีความไม่เหมือนกัน

06
การจัดหาทรัพยากร

	 -

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร ่วมกับเครือข่าย 

ที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	

กระทรวงสาธารณสุข	ควรมีบทบาทร่วมกนัในการก�าหนด

นโยบาย	บทบาท	มาตรฐาน	แนวทางปฏิบติั	และการก�ากบั

ติดตามการด�าเนินงานการบริหารจดัการด้านงบประมาณ

ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

02	ควรมีระบบข้อมูลในระดับกรมเพ่ือใช้ในการก�ากบัติดตาม

การด�าเนินงานของท้องถิ่น

03	อาจก�าหนดเป็นกฎหมาย	 นโยบาย	 สามารถจัดท�าข้อ 

สั่งการของอธิบดีให้ทุกพื้นที่มีรถ	EMS	ได้	ก�ากับติดตาม

และประเมินผลโดยผู้ตรวจราชการ	(Local	Performance	

Assessment:	LPA)	
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กลุ่มวางแผนและพัฒนาคุ้มครอง 
สิทธิประโยชน์	ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 
ประกันภัย	(คปภ.)

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็น

รัฐวิสาหกิจ	 มีฐานะเป็นนิติบุคคลท�าหน้าที่	 ด�าเนินงานตาม

นโยบายที่ก�าหนด	 โดยคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย	 มีหน้าที่ก�ากับและพัฒนาธุรกิจ

ประกันภัยและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการ

ประกันภัยหลังเกิดเหตุ

02
ยุทธศาสตร์

	 -

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

•	 การประกันภัยรถภาคบังคับ

•	 ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยทางรถ

•	 ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างเป็นธรรม

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

•	 ส่งเสริม	ดูแล	เยียวยาผู้ประกันภัย

•	 ดูแลเร่ิมต้ังแต่การร้องเรียนความเป็นธรรมโดยไม่มี 

ค่าเสียหายใด	ๆ

•	 กระบวนการอนุญาตตุลาการเพ่ือช้ีขาดผู้ประสบภัยจาก

รถเรียกร้องบริษัทประกันภัยบุคคลที่	3	ขอค่าเสียหายได้	

เช่น	เฉี่ยวชนแล้วหลบหนีถ้าท�าผิดจะไล่เบี้ยเรียกคืน

•	 ใช้สิทธิผ่าน	e-claim	

•	 คปภ.	มีในทุกจังหวัดและใช้ระเบียบเดียวกัน

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

•	 มีการรายงานผ่าน	 platform	 เม่ือระบบได้รับข้อมูลแล้ว 

จะส่ง	 email	 ไปบริษัทประกันภัยอัตโนมัติ	 เม่ือทราบว่า 

ผู้เสียหายประกันไว้กับบริษัทใดก็ประสานการพิจารณา 

ค่าสินไหมทดแทนและติดตามการชดใช้ค ่าสินไหม

ทดแทน

•	 มีปัญหาการไม่ท�าประกันภัยแล้วมาใช้สิทธิ	คปภ.

06
การจัดหาทรัพยากร

	 -

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	ควรจะต้องเร่งรัดมาตรการต่าง	ๆ 	ในการจดัการให้เจ้าของ

รถทุกประเภทจัดท�าประกันภัยตาม	 พ.ร.บ.	 คุ้มครอง 

ผู้ประสบภัยจากรถ

02	ควรจะต้องมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการเอาผิด

เจ้าของรถที่ไม่ท�า	พ.ร.บ.ฯ

03	ควรจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมีบทบาท 

ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนลูกบ้านให้ท�า	พ.ร.บ.ฯ

04	ควรจะมีระบบข้อมูลที่ติดตามผลการด�าเนินงาน

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	
กรุงเทพมหานคร	(ศูนย์เอราวัณ)	 
ส�านักการแพทย์	กรุงเทพมหานคร

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

•	 บริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเขต

กรุงเทพมหานคร

•	 เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการ	 ให้ค�าปรึกษาแนะน�า 

ด้านปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

•	 เป็นศูนย์กลางประสานงานและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือ

สนับสนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินทั้งใน

สถานการณ์ปกติและกรณีเกิดสาธารณภัย	

•	 รวบรวมและจัดท�าสถิติข้อมูล	

•	 พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

•	 ศึกษา	วิจัย	พัฒนางานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	

02
ยุทธศาสตร์

	 -

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

•	 กรุงเทพมหานครมีอุบัติเหตุจราจรเป็นปัญหาหลักของ

กรุงเทพมหานคร	 แต่เป็นกรณีผู้ป่วยสีเขียวเป็นหลัก	 

มีสีแดงน้อย	มีโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนจ�านวนมาก	

ผู ้ป ่วยสีเหลืองได ้ รับการบริการค ่อนข ้างรวดเร็ว	

กรุงเทพมหานครจึงไม่ท�า	 trauma	 center	 เพราะมี 

โรงพยาบาลที่มีศักยภาพอยู่แล้ว	

•	 Pre-hospital	 care	 มีอาสาสมัครกู้ชีพของมูลนิธิก่อนมี

ระบบ	 EMS	 จึงต้องให้เข้ามาในระบบ	 ต้องพัฒนาอาสา

สมัครกู้ชีพของ	 ให้มีกรอบการท�างานที่เหมือนกัน	 มีรถ

ระดับ	ALS	BLS	FR	ทีมี่การตรวจข้ึนทะเบยีน	ALS	ทกุ	1	ปี	

BLS	FR	ทุก	2	ปี	การประสานงานกับ	ER	ต่างๆ	แม่โซน

ท�าได้หมด	โดยมีศนูย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน

แต่ไม่มีระดับเขต	อ�าเภอ	

•	 ลาดกระบงัโมเดลมีการถอดบทเรียนปัญหาจราจรซึง่ไม่ใช่

สาเหตุการเสียชีวิตเป็นล�าดับแรก	 มีทีมของส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาติเป็นทีมวิชาการ	 ศึกษาผู้ป่วยที่เสียชีวิต	

โดย	 บ.กลาง	 ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน	

เอราวัณ	 มาประชุมกันทุกเดือน	 จัดการความรู้จากงาน 

ที่ท�าไปเป็นบทเรียนให้แก่จังหวัดอื่น	

•	 7	วันอันตรายช่วงเทศกาลมีการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุ	 โดย

เก็บข้อมูลกับมูลนิธิป่อเต็กต๊ึง	 และ	 ที่ห้อง	 ER	 ของ	 97	 

โรงพยาบาล	 สังกัดส�านักการแพทย์	 กรุงเทพมหานคร	 

ส่งข้อมูลให้	บ.กลาง	แต่ก็ยังได้ข้อมูลไม่ครบ	

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 -
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05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

•	 โปรแกรมที่กรมควบคุมโรคท�าอยู ่ 	 น ่าจะมีช ่องใน

กรุงเทพมหานครเข้าไปใส่ข้อมูล	น่าจะท�าโปรแกรมกลาง

ให้คนหน้างานทกุฝ่าย	key	ข้อมูลได้	มีการเช่ือมโยงข้อมูล

กนั	ศนูย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนจงัหวัดน่าเป็น

แม่งานหลักในการด�าเนินการ

•	 บทเรียนจาก	COVID-19	บอกว่ากรุงเทพมหานครท�า	EOC	

ได้ยาก	อาจต้องออกเป็น	พรบ.	 ให้มี	 single	 command	 

ที่ปรับได้ตามสถานการณ์	 ถ้ามีระบบการแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ที่ใช้หมายเลขฉุกเฉินเบอร์เดียวอาจจะบูรณาการกัน 

มากขึ้น

•	 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติท�ามาตรฐานแต่ไม่ได้

มองว่าจะน�าไปใช้ในความเป็นจริงได้หรือไม่

•	 รถพยาบาลยังไม่ได้ติด	 GPS	 ตามสถาบันการแพทย์

ฉุกเฉินก�าหนด	

06
การจัดหาทรัพยากร

	 -

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	จะต้องมีระบบรวมศูนย์การบริหารจัดการการบริการ 

การแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	รวมถึงการมี	

single	 EOC	 ที่มีกฎหมายรองรับ	 สามารถปฏิบัติงาน 

ได้อย่างมีประสิทธภิาพทัง้ในภาวะปรกติและภาวะฉกุเฉนิ

02	จะต้องผลักดันให้เกดิระบบการแจ้งเหตุฉกุเฉนิเบอร์เดียว

03	จะต้องออกแบบระบบที่สามารถเพ่ิมหน่วยปฏิบัติงาน 

เพื่อลด	response	time	

04	ถ้าสามารถมี	 trauma	 center	 เป็น	 node	 จะมีเจ้าภาพ	

สามารถ	empower	และท�า	trauma	registry	ได้

05	 จะต้องมีการบูรณาการการเก็บข้อมูลของภาคีเครือข่าย

อย่างมีประสิทธิภาพ

06	จะต้องผลักดันให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานซึ่งทุก 

เครือข่ายยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

07	 จะต้องมีการตรวจสอบและรับรองคุณภาพศูนย์อุบัติเหตุ

ทุกระดับของทุกภาคส่วน

แผนกบรรเทาสาธารณภัย	 
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 ด�าเนินงานสาธารณะกุศลในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ	 

ผู้ประสบภัย	เก็บศพ	และงานการศึกษาปฐมพยาบาล

02
ยุทธศาสตร์

	 -

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

•	 ปฏิบัติงานเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 นนทบุรี	

ปทุมธานี	สมุทรปราการ	สมุทรสาคร	ระดับ	BLS	FR	โดย

แบ่งการออกเหตุเป็นวันคู่วันคี่กับมูลนิธิร่วมกตัญญู

•	 ศูนย์เอราวัณส่ังการ	 จัดระบบ	 มีการประชุมบ่อยยกเว้น

ช่วง	COVID-19	

•	 แผนกฝึกอบรม	 มีหน้าที่ฝ ึกอบรมให้แก่เจ ้าหน้าที	่ 

อาสาสมัคร	ประชาชน	ทั้ง	onsite	online

•	 มีศูนย์เอราวัณ	 กรมป้องกันและบรรเทาและสาธารณภัย	

และกองทัพ	มาช่วยฝึกอบรมให้	ซ้อมแผนร่วมกัน

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

•	 ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย	 ปฏิบัติงานตามการส่ังการ/

ร้องขอ	ไม่ได้ก�าหนดเป้าหมายไว้	

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

•	 มีระบบการน�าส่งผู้ป่วย	มีแนวทางการปฏิบติัและมีการพูด

คุยกัน	แต่ยังมีปัญหาในทางปฏิบัติอยู่	

•	 ปัญหาพื้นที่ซ�้าซ้อน	

•	 รถ	ALS	ของโรงพยาบาลไม่พร้อมออกผู้ป่วยสีแดง

•	 ปัญหาค่า	case	ตอบแทนการส่งรพ.เอกชน

06
การจัดหาทรัพยากรด้าน	post-crash	care

•	 ไม่ค่อยได้ของบจากภาครัฐมากนัก	ต้องการการสนับสนุน

ที่ไม่ใช่เงิน	เช่น	เวชภัณฑ์	ความรู้	

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	ควรมีแผนการสนับสนุนพัฒนาและฟื้นฟูความรู้ให้แก่

อาสาสมัคร

02	ควรมีการบริหารจัดการบูรณาการเครือข่ายกู ้ชีพทุก 

ภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ

03	ควรมีแนวทางปฏิบัติหรือข้อตกลงที่เป็นมาตรฐานที ่

ทุกหน่วยถือปฏิบัติร่วมกัน

04	ควรมีระบบการก�ากับติดตามทุกหน่วยปฏิบัติการให้

ปฏิบัติตามข้อก�าหนด

มูลนิธิร่วมกตัญญู

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 ด�าเนินงานสาธารณะกุศล	 ในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ	 

ผู้ประสบภัย	เก็บศพ	และงานการศึกษาปฐมพยาบาล

 

02
ยุทธศาสตร์ในการด�าเนินการ

	 -

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

•	 ปฏิบัติการกู้ชีพ	กู้ภัย	โดยศูนย์เอราวัณสั่งการ

•	 มีการก�ากบัการปฏิบติังาน	บคุลากรต้องมีพ้ืนฐานด้านรถ	

มีอบรมหัวหน้าชุด	 หัวหน้าเขต	 มีกรรมการเขตดูแล	 

เพ่ือให้ได้คนทีมี่คณุภาพ	ดูแลพฤติกรรมต่อเน่ือง	และการ

สอบสวนด้วยหัวหน้าทีม	ด้านจริยธรรม	คุณธรรม

•	 มีการพัฒนาระบบข้อมูลของมูลนิธิ	 สามารถน�าไป 

เชื่อมโยงกับระบบข้อมูลของหน่วยงานอื่น

•	 มีบทบาทการอบรมประชาชน	ในเรื่อง	first	aid	CPR

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 -
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05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

จุดแข็ง

•	 มีการประสานการท�างานอย่างดีกับศูนย์เอราวัณ

จุดอ่อน 

•	 เจ้าหน้าที่เป็นอาสาสมัคร	ซึ่งมีข้อจ�ากัดในการปฏิบัติงาน	

การฝึกอบรมยังน้อย	 อาจยังไม่มีความรู้เพียงพอ	 ไม่รู้

หน้าที่ของตัวเอง	

•	 ความไม่พร้อมของรถในการปฏิบัติงาน	 ในต่างจังหวัดมี

ความขาดแคลนด้านอุปกรณ์อยู่มาก

•	 สถิติข้อมูลมีความแตกต่างกัน	ขาดการบูรณาการ	ข้อมูล

ขาดหายไป

•	 ผู้ป่วยไม่รู้สิทธ์ิของตัวเอง

06
การจัดหาทรัพยากร

•	 เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับงบการสนับสนุนจากภาครัฐได้รับ 

งบสนับสนุนจากภาคประชาชนเป็นส่วนใหญ่	ไม่ได้เบกิค่า

ออกปฏิบัติการ

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	ควรจะวางแผนการจัดระบบให้หน่วยบริการการแพทย์

ฉกุเฉนิทกุหน่วยข้ึนทะเบยีนด้วยความสมัครใจ	เพ่ือให้เกดิ

เอกภาพในการด�าเนินงานด้วยมาตรฐานเดียวกัน

02	ควรจะมีการบูรณาการข้อมูลของเครือข่ายทุกเครือข่าย	

เพื่อจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วน

03	ควรจะมีแผนการพัฒนาบุคลากรที่พอเพียงและต่อเน่ือง

ให้กับมูลนิธิ

04	ควร มีระ เบี ยบปฏิบั ติที่ เ ป ็ นมาตรฐานเหมาะสม	 

(ความเข้าใจ	 บริบท	 คุณธรรม)	 ทั้งด้านกระบวนการ	 

การพัฒนาบุคลากร	การสนับสนุนด้านอุปกรณ์

05	ควรจะมีกระบวนการท�าความเข้าใจ	 ให้เกียรติ	 ให้การ

ยอมรับ	ระหว่างภาคี	หน่วยงาน	ที่เกี่ยวข้อง

06	ควรจะพัฒนาระบบการประสานงานทีดี่ระหว่างหน่วยงาน

เทศบาลนครขอนแก่น

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 การสาธารณสุข	การอนามัยครอบครัว	การรักษาพยาบาล	

และบรรเทาสาธารณภัย

02
ยุทธศาสตร์

•	 เน้นการป้องกัน	 เช่น	 การปรับโครงสร้างด้านกายภาพ	 

เช่น	ทางข้ามหน้าโรงเรียน	หรือการสร้างจิตส�านึก

•	 การดูแลหลังเกิดเหตุ	มีหน่วยกู้ชีพอาสาสมัครของมูลนิธิ

ออกเหตุ	 ท�างานประสานงาน	 มีเครือข่ายที่ประสาน 

การท�างานร่วมกัน

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

	 โครงการ	City	RTI

•	 เมื่อได้รบัข้อมลู	จะเข้าไปดแูลหลงัเกิดเหต	ุหาสาเหตเุพือ่

วางแผนแก้ไข	เช่น	การจ�ากัดความเร็ว

•	 มีคณะกรรมการและคณะท�างานเป็นองค์กรน�าในการ 

แก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและมีทีมผู้เช่ียวชาญมาช่วย

กันท�าแผนงานป้องกันอุบัติเหตุ	 ทั้งในเร่ืองเคร่ืองมือ

สนับสนุนในการบังคับใช้กฎหมาย	 และการแก้ไขปัญหา

จุดเสี่ยง

•	 มีระบบข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา	ติดตามแก้ไข

ปัญหา	เช่น	ฐานข้อมูลจุดเกิดเหตุ	ใช้วิเคราะห์หาจุดเสี่ยง	

กลุ่มเส่ียง	เพ่ือจดัการแก้ปัญหาจดุเส่ียงทนัทด้ีวยพหุภาคี

โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	 หากต้องแก้ระยะยาว 

ใช้การน�าเข้าที่ประชุมหารือและวางแผน	 มีความร่วมมือ

ระหว่างเทศบาลในอ�าเภอเมืองอย่างเข้มแข็ง

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 -

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

•	 ความส�าเร็จจากการแก้ปัญหาหน่ึง	ต่อยอดท�าให้เกดิความ

พยายามที่จะแก้ไขปัญหาอื่นๆ	ต่อ

•	 ปัญหา	คือ	มีพันธกิจเร่งด่วนในการจัดการกับการระบาด

ของโควิด-19

06
การจัดหาทรัพยากร

	 -

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	 ต้องน�าเทคโนโลยีมาช่วยทัง้การจดัการข้อมูล	การส่ือสาร	

และสนับสนุนยุทธศาสตร์การบังคับใช้กฎหมาย

02	ต้องส่งเสริมให้มีการท�างานบูรณาการร่วมกันของ 

เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ

03	กระบวนการงบประมาณต้องเปิดช่องให้องค์การบริหาร

ส่วนท้องถิ่นมีอ�านาจในการใช้งบประมาณเพ่ือแก้ปัญหา

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน	เช่น	สาธารณภัย
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เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

•	 เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ	 มีนโยบายการดูแลผู้ป่วย

อุบัติเหตุ	โดยศูนย์อุบัติเหตุและออร์โธปิดิกส์

02
ยุทธศาสตร์

	 โรงพยาบาลกรุงเทพ	เน้น	ER	ก่อน	แล้วจะเน้น	pre-hos-

pital	และ	inter	facility	น่าจะจดัต้ังเป็น	regional	จะดีกว่าเป็น

ศนูย์ใหญ่	ต้องท�าให้โรงพยาบาลมีมาตรฐานและมีคณุภาพใน

การดูแลผู้ป่วย	trauma	แบบเอาจริงเอาจัง	

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

•	 ประเทศไทยมีข้อดีที่มีหน่วยงานมาท�า	post-crash	เยอะ	

แต่ถ้าไม่ประสานให้ดี	จะเกิดปัญหาได้	ต้องจัดระบบให้ดี		

•	 ควรท�ารายจังหวัด	 และอาจมีศูนย์ย่อยในจังหวัดที่มี 

ขนาดใหญ ่ 	 เพราะคนไข ้อุบั ติ เห ตุต ้องการดูแล 

อย่างรวดเร็ว

•	 ควรมีฐานข ้อมูล	 ศักยภาพ	 ทรัพยากร	 มีแผนที	่ 

และแนวทางการส่งต่อ	 (criteria	 for	 transfer)	 ที่ต้อง	

update	 ฐานข้อมูลสม�่าเสมอ	 ท�า	 surge	 capacity	 

ทั้ง	trauma	และ	non-trauma	emergency	ของจังหวัด

•	 ควรส่ือสารประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงให้ประชาชนรู้ว่า 

จะใช้เบอร์ไหนในการแจ้งเหตุฉุกเฉิน	

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

•	 เป้าหมาย	 ต้องการให้โรงพยาบาลทุกแห่ง	 มีมาตรฐาน

ระดับสากล	มีศักยภาพ

•	 การที่มีโรงพยาบาลในทุกภาค	 ก็เอื้ออ�านวยต่อการสร้าง

เครือข่าย	

•	 ต้องสร้างทัศนคติ	 ให้คนท�างานว่าผู้ป่วยเป็นคนไทย	 

ต้องช่วยกันดูแลผู้บาดเจ็บ	ไม่คิดว่าต้องได้เงิน

•	 มีหน้าที่ต้องดูแลให้ปลอดภัยก่อนจะ	refer

•	 เป้าหมาย	คอื	โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานจากราชวิทยาลัย

ศัลยแพทย์

•	 ต้องฝึกบุคลากร	 มีเคร่ืองมือ	 ท�าให้เป็น	 trauma	 center	

จริง	ๆ	ตามมาตรฐานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์

•	 พัฒนาความรู้

•	 หวังว่ามาตรฐานทีเ่ราก�าหนดจะเป็นมาตรฐานสากลในการ

ดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ

•	 มีกระบวนการพัฒนาของผู้ปฏิบัติงานที่ดีข้ึนเป็นล�าดับ	

เป็นความภาคภูมิใจของประเทศและต่างประเทศด้วย

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

•	 ภาคเอกชนต้องการใช้ความรู้ความสามารถที่มีไปเสริม

ภาครัฐ	 แต่ค ่อนข้างจะมีอุปสรรค	 ส่วนหน่ึงเพราะ 

ภาคเอกชนต้องแบกรับค่าใช้จ่ายท�าให้อาจถูกมองว่าเป็น

ภาคธรุกจิ	อกีส่วนหน่ึงอาจเน่ืองจากเคยมีปัญหาการน�าส่ง

ผู้ป่วยให้โรงพยาบาลเอกชนแล้วได้เงินตอบแทน

•	 ไม่มีกรอบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน	ควรมี	

working	 group	 คุยกันว่าจะมีมาตรการอย่างไรที่จะให ้

ภาคเอกชนไปเสริมภาครัฐ	 ที่ผ่านมาจะเป็นการประสาน

ส่วนตัว	แต่ละจังหวัดไม่เหมือนกัน

•	 กระทรวงสาธารณสุขไม่มีสถิติผู้บาดเจ็บทางถนนที่ไป

รักษาที่เอกชน	ควรรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน

06
การจัดหาทรัพยากร

•	 ภาคเอกชนอยากใช้ศักยภาพไปช่วยเหลือภาครัฐเท่าที ่

จะท�าได้	 เช่น	 การถ่ายทอดความรู้จากที่มี	 expert	 

มีเคร่ืองมือที่ทันสมัยกว่า	 มีการประสานการท�างาน 

ร่วมกับภาครัฐ	มีการซ้อมแผนร่วมกัน

•	 การส่ือสารและแบบฟอร์มบนัทกึข้อมูลควรเป็นแบบเดียว

และเป็น	electronic

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	ควรมีการก�าหนดกรอบความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน	 

แล ้ ว ให ้ เอกชนเข ้ ามา มีส ่ วนร ่ วมมาก ข้ึน	 ควรมี 

คณะกรรมการร่วมพิจารณาแสวงหาโอกาสที่จะสร้าง

ความร่วมมือในมิติต่างๆ	

02	มาตรฐานและแนวทางการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล

ทุกแห่งต้องได้รับ	accreditation

03	การส่งต่อผู้ป่วย	การติดต่อสื่อสาร	

04	การบูรณาการระบบข้อมูล	ระบบรายงาน	

05	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	การ	share	ทรัพยากร

โรงพยาบาลราชวิถี

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

•	 มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้น�าทางวิชาการ	เพื่อเป็นศูนย์การแพทย์

ชั้นน�าระดับนานาชาติ

•	 ให้บริการดูแลรักษา	 สร้างเสริมสุขภาพ	 ตามมาตรฐาน

วิชาชีพในระดับตติยภูมิและสูงกว่า	รวมทัง้ระบบรับส่งต่อ

ที่มีคุณภาพ

•	 บุคลากรท� างานร ่ วมกันอย ่ าง มีความสุข	 และมี

ประสิทธิภาพด้วยระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

•	 มีระบบเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	Emergency	Medical	Service	

(EMS)	ซึง่มีความสามารถ	ให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย

ฉุกเฉินและผู้บาดเจ็บที่มีความพร้อมสูง	อันประกอบด้วย	

ระบบการรักษา	พยาบาลก่อนถึงโรงพยาบาล	และระบบ

ห้องฉกุเฉนิ	การให้การรักษาพยาบาลก่อนถงึโรงพยาบาล	

(Pre-Hospital	 Care)	 ซึ่งประกอบด้วย	 ศูนย์บัญชาการ 

กู้ชีพนเรนทร	 ซึ่งเป็นหน่วยเคล่ือนที่เร็ว	 ประกอบด้วย

แพทย์	 พยาบาล	 และหน่วยกู้ชีพออกไปให้บริการ	ณ	 

จุดเกิดเหตุเพื่อให้ผู้ประสบเหตุ	 ได้รับการรักษาพยาบาล

อย ่างถูก วิธีและทันเวลา	 พร ้อมทั้ ง มีระบบน�าส ่ ง 

สถานพยาบาลอย ่างรวดเร็วเป ิดให ้บริการตลอด	 

24	ชั่วโมง

02
ยุทธศาสตร์

•	 การบูรณาการแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	

2561	-	2564	ยังน้อยอยู่	ควรบูรณาการกัน

•	 Post-crash	care	ดีขึ้นตามล�าดับแต่ควรจะดีกว่านี้

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

•	 ระบบการแจ้งเหตุและการส่ังการ	 ถ้ามีความพร้อม 

ควรแยกโซนให้ชัดเจนเพือ่ให้ท�างานได้คล่องตัว	สามารถ

ใช้ศักยภาพของตนเองให้เต็มที่	 ควรให้การโทรแจ้งเหตุ

ฉกุเฉนิแล้วไปติดทีศ่นูย์รับแจ้งเหตุและการส่ังการพ้ืนทีน้ั่น	

•	 Pre-hospital	care	ในกรุงเทพมหานคร	ยังไม่เป็นระบบ	

หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินออกเหตุพร้อมกันเยอะ	 มีฝัก 

มีฝ่าย	ทมี	ALS	ควรพัฒนาให้ท�างานได้	24	ช่ัวโมง	ปัจจบุนั

ยังใช้ทีม	BLS	FR	ออกแทนอยู่	

•	 In-hospital	 care	 ควรมีกระบวนการในการจัดการที่ดี	 

ในต่างจังหวัดค่อนข้างดี	 ในกรุงเทพมหานครควรพัฒนา

เป็น	trauma	center	level	1

•	 Inter-hospital	 care	 ในกรุงเทพมหานครยังช่วยกันดี

ระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลสังกัดอื่น	 

แต่ต้องพัฒนาระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ

•	 ควรผลิตศัลยแพทย์เฉพาะทางด้าน	 neuro	 ortho	 CVT	 

มากขึ้น

•	 หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขควรคุยกันให้ชัดเจน	

(กรมสนับสนุนบริการ	กรมการแพทย์	กรมควบคุมโรค)

•	 ควรน�าข้อมูล	 IS	 ไปวิเคราะห์	 case	 ที่ไม่ควรเสียชีวิต 

แต่เสียชีวิตควรน�ามาวิเคราะห์ให้เป็น	 lesson	 learned	 

เพื่อปรับปรุงแก้ไข	

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 -



176 177

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

•	 ปัญหา	 คือ	 เร่ืองของข้อมูล	 ที่ควรเป็นระบบและรวดเร็ว	

(real	time)	และบูรณาการกันมากขึ้น

•	 สถานการณ์อุบัติเหตุในสถานการณ์การระบาดของ 

โควิด-19	เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

06
การจัดหาทรัพยากร

	 -

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	ควรมีการบูรณาการระบบข้อมูลที่มีอยู่หลายแหล่ง

02	ควรมีการก�าหนดเป้าหมายและตัวชีว้ดัที่สะท้อนคุณภาพ

การบริการและก�ากับตัวชี้วัด

03	ควรมีการจัดท�าแผนการพัฒนาและแนวทางปฏิบัติการ 

ทุกรายละเอียด	 เช ่น	 ระบบการแจ ้ง เหตุ ส่ังการ	 

การ	 Zoning	 ป้องกันการออกเหตุซ�้าซ้อน	 มาตรฐาน

บุคลากร	 มาตรฐานรถพยาบาล	 ระบบการน�าทางของ 

รถพยาบาล	การส่งต่อผู้ป่วย

04	ควรผลักดันหมายเลขฉุกเฉินเบอร์เดียวให้เกิดเป็นจริง

05	ควรมีแผนการผลิตและกระจายบุคลากรทุกประเภท	 

ทุกระดับ

06	ควรมีระบบการรับรองคุณภาพศูนย์อุบัติเหตุทั้งภาครัฐ	

เอกชน

07	ควรมีแผนยกระดับการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บ 

ที่ยุ่งยากซับซ้อนให้ท�าได้ในทุกภูมิภาค	 เช่น	 acetabular	

fracture,	vascular	injury

08	ควรมีการวิเคราะห์สาเหตุการเสียชีวิตที่ป้องกันได้และ 

น�ามาป้องกันแก้ไข

09	ควรมีการวางแผนงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา 

ที่เหมาะสม

โรงพยาบาลชลบุรี

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 โรงพยาบาลศูนย์	ระดับ	A

02
ยุทธศาสตร์

•	 Burden	ของประเทศไทย	คอื	การบาดเจบ็ทีศ่รีษะ	ควรหา

เจ ้าภาพที่ ดูแลบาดเจ็บที่ศีรษะให้ชัดเจน	 การดูแล 

พร้อมกันที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลในกระทรวง

สาธารณสุขยังไม่เข ้มแข็งนัก	 ควรพัฒนา	 Trauma	 

activated	team

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

	 การมี	ER	to	OR	เช่น	โรงพยาบาลชลบุรีที่มีมากกว่า	30	

รายต่อปี	สามารถลดการเสียชีวิตได้มาก

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 -

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

•	 เขตสุขภาพที่	 6	 ผู้ป่วยสีแดงเข้าสู่ระบบสาธารณสุข	 

ส่วนสีอื่นอาจเข้าสู่ระบบโรงพยาบาลสังกัดอื่น

•	 ควรพัฒนาโรงพยาบาล	 Level	 A	 ให้เทียบเท่า	 trauma	

center	ระดับ	1,	2	โดยแยก	trauma	กับ	non	trauma

•	 โรงพยาบาลที่มี	 trauma	 ICU	ในการดูแลผู้ป่วย	 trauma	 

สีแดง	อัตราตายจะลดลงอย่างมีนัยส�าคัญอย่างมาก

•	 Trauma	&	Emergency	Administration	Unit	(TEA	Unit)	

ในโรงพยาบาล	ระดับ	A	S	M1	ดีมาก	แต่มีปัญหาที	่career	

path	 ของพยาบาลไม่ชัดเจน	ท�าให้ต้องแก้ไขเฉพาะหน้า

โดยใช้กรอบ	 ER	 หรือกลุ ่มอื่น	 ในระยะยาวควรมี 

ในโครงสร้าง	

•	 ปัจจัยความส�าเร็จ	คือ	ประสาทศัลยแพทย์	ความร่วมมือ

ของพยาบาล	 ER	 CT	 EP	 Paramedic	 ALS	 full	 time	 

แบบมืออาชีพ	

•	 การ	 set	 ฐานข้อมูลและการน�าข้อมูลมาใช้ขับเคล่ือน 

ด้วยข้อมูล	 โดยใช้	 big	 data	 การบริหารจัดการระบบ 

ฐานข้อมูลที่ เป ็นระบบ	 หากฝ่ายบริหาร	 support	 

การพัฒนางานอุบัติเหตุและบาดเจ็บจะเป็นไปได้ด้วยดี	

โดยต้องน�าเสนอส่ิงทีจ่บัต้องได้ให้ผู้บริหารเห็น	ทัง้	formal	

กับ	 informal	 ในเชิงการดูแลผู ้ป ่วย	 emergency	 

โดย	trauma	emergency	director	ต้องคยุกบัศนูย์คณุภาพ

เป็นเน้ือเดียวกัน	 เพราะใช้ข้อมูลเหมือนกัน	 ดึงผู้บริหาร

ระดับสูงเข้ามาให้ต่อเน่ือง	 และจ�าเป็นต้องจัดอบรม	 

trauma	emergency	director	เพ่ือท�าความเข้าใจ	concept	

ให้ตรงกัน	และท�า	knowledge	sharing	และการยกระดับ	

TNC	TMD

•	 การมีคณะกรรมการ	 ATLS	 ในทุกคณะอนุกรรมการฝึก 

อบรมและสอบความรู้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม	 (อฝส.)	 จะเป็นตัวขับเคล่ือนการอบรมและ 

ผ่านเข้าไปใน	service	plan	ศัลยกรรมและอุบัติเหตุ

06
การจัดหาทรัพยากร

	 -
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07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	จะต้องยกระดับการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

02	จะต้องผลักดันให้มี	TEA	unit	ในโรงพยาบาล	ระดับ	A	S	

M1

03	จะต้องมีการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยหนัก	 ยุ่งยาก	 

ซับซ้อน	 และเป็นปัญหา	 เช่น	 ผู้ป่วยอุบัติเหตุที่บาดเจ็บ 

ที่ศีรษะ	fast	track	ต่างๆ

04	จะต้องสร้าง	 trauma	 director,	 trauma	 coordinator	 

ในโรงพยาบาลที่มี	TEA	unit	ให้มีทัศนคติ	มีความเข้าใจ

ในบทบาทหน้าที	่ตลอดจนมีแรงจงูใจและมีความก้าวหน้า

ที่ชัดเจน

05	จะต้องมี	trauma	unit	และ	trauma	ICU	ในโรงพยาบาล	

ระดับ	A

06	จะต้องส่งเสริมให้แพทย์เวชศาสตร์จราจร	 เข้ามามี 

ส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาระบบบริการการแพทย์

ฉุกเฉิน

07	จะต้องมีการพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือใช้ ในการก�ากับ

ติดตามประเมินผล

ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤติบ�าบัด	 
โรงพยาบาลขอนแก่น

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

•	 โรงพยาบาลศูนย์	ระดับ	A	

•	 มีศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤติบ�าบัด

02
ยุทธศาสตร์

•	 เป็นหนึ่งใน	the	Haddon	Matrix	

•	 มีระบบ	 EMS	 และ	 Post-crash	 care	 ที่ดี	 รวมถึงการ	

transfer	ด้วย

03
แผนงานและการด�าเนินงาน

	 -

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 -

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

• เครือข่าย

•	 การ	training	FR	ช่วง	COVID-19	ห่างขึ้น

•	 อยากให้ทีมกู้ชีพกระจายทุกพื้นท่ีของจังหวัด

•	 หน่วย	 EMS	บางหน่วยอาจไม่พร้อมออกเหตุ	 ไม่ท�า

ตามข้อก�าหนด

• ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	(EMS)

•	 มี	Trauma	and	Emergency	Conference	(TEC)	และ	

EMS	day	ของจังหวัด

•	 มี	AED	กระจายตามจุดต่าง	ๆ	

•	 ER	มีนโยบายเรื่อง	 social	distancing	มีระบบ	 fast	

track	head	injury	ค่อนข้างชัดเจน

•	 ด้านคุณภาพการดูแล	มีการ	review	case	ที่เสียชีวิต

ทั้งที่	ER	ที่	Ward	และระหว่างการ	refer	มี	guideline	

ในการ	refer

•	 เขตสุขภาพที่	 7	 มีระบบรับ	 refer	 ของเขต	 ทั้งใน 

โรงพยาบาลรัฐ	มหาวิทยาลัย	และเอกชน	

•	 มีปัญหาจุดอับสัญญาณเสาวิทยุ	 ถึงมีทีมกระจาย 

ในพ้ืนที่แต่ไม่พร้อมที่จะออกเหตุ	 และบุคลากรกับ

อุปกรณ์ยังไม่พร้อม

•	 ควรเน้นการใช้	application	ในงาน	EMS	มากขึ้น

•	 มีระบบ	 telemedicine	 ที่จะพยายามขยายให้ครบ 

ทุกโรงพยาบาล

•	 เพิ่ม	Line	Application	ในการ	consult	ผู้เชี่ยวชาญ	

มี	online	offline	MD

•	 ควรให้มีศัลยแพทย์อยู่ที่	ER	24	ชั่วโมง

• ด้านบุคลากร

•	 มี	 EP	 11	 คน	 มีระบบแพทย์อ�านวยการปฏิบัติการ

ฉุกเฉิน	consults	ที่	ER	มี	line	ชัดเจน

•	 ความย่ังยืนของแพทย์	 trauma	 surgeon	 ดูแลต้ังแต่	

ER	ถึง	definitive	care	มีน้อย	ศัลยแพทย์ทั่วไปเน้น

ผ่าตัดผ่านกล้องมากขึ้น	อาจจะเกี่ยวกับค่าตอบแทน	

•	 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ควรท�าให้	 trauma	 surgeon	

กับ	general	surgeon	ถูกมองเห็นบทบาทและผลงาน	

รวมถึงค่าตอบแทน	

•	 ศลัยแพทย์ไม่ค่อยท�างานวิจยัจงึไม่ได้แสดงศกัยภาพ

เท่าที่ควร

•	 มีการอบรม	TNC	มา	5	ปี	แต่ช่วง	COVID-19	ห่างขึ้น	

ช่วยได้มากทั้งการประสานงาน	 การดูแล	 case	 fast	

track	ท�าให้แพทย์ดูแลผู้ป่วยได้ง่ายข้ึน	พยาบาลทีไ่ม่

ได้อบรม	 TNC	 ควรอบรมด้านอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับ	

trauma	

• Trauma care

•	 เราอาจดึงศกัยภาพมาใช้ไม่เต็มที	่โดยเฉพาะใน	ward	

ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ	trauma	นัก

•	 มีพยาบาล	TNM	TNC	ที่	ER	และ	ward	trauma	ด้วย

•	 งาน	 inclusive	 trauma	 care	 ต้องเร่ิมต้ังแต่งาน	 

prevention

• Trauma and Emergency Admin Unit 

•	 เป็นหน่วยงานที่เน้นข้อมูลเป็นหลักแต่บูรณาการงาน

อื่นด้วย	พยายามให้มีในทุกโรงพยาบาลระดับ	A,	S,	

M1	 ซึ่งยังไม่ครบทุกโรงพยาบาล	 บางแห่งที่ยังเกิด	

TEA	 unit	 ไม่ได้	 แต่อย่างน้อยที่สุดให้มีสถานที่ก่อน

แล้วค่อยพัฒนาให้สามารถเอาข้อมูลไปใช้ต่อไป	 

ถ้าจะยั่งยืนต้องท�าให้ทุกคนเห็นความส�าคัญ

•	 มี	WHO	Collaborating	Center	ด้าน	prevention	ซึ่งต้อง

มีผลงานเพ่ือให้	recognize	และ	approve	ต่อ	เป็นการเสริม

งาน	trauma	

06
การจัดหาทรัพยากร

	 -

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	 ควรมีการน�าเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการบริการให้มากข้ึน

02	ควรมีแผนยกระดับของระบบการสื่อสารสั่งการ

03	ควรวางแผนสนับสนุนให้มีการจดัต้ังหน่วยกูชี้พให้กระจาย

ครอบคลุมทุกต�าบล

04	ควรมีแผนการยกระดับการพัฒนาศกัยภาพของบคุลากร

ในทุกระดับ	ทุกประเภท

05	ควรมีแผนโครงสร้างบุคลากร	 การกระจายบุคลากร	 

แรงจูงใจ	และความก้าวหน้า

06	ควรมีการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ	

การส่งต่อ	และการประสานงานระหว่างเครือข่าย

07	ควรมีการต้ังเป้าหมายและแผนการให้ความรู้แก่ประชาชน

ด้านการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ

08	ควรพิจารณาระบบทีส่นับสนุนให้เกดิการพัฒนา	TEA	unit	

ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	โรงพยาบาล
เจ้าพระยายมราช	จังหวัดสุพรรณบุรี

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 โรงพยาบาลศูนย์	ระดับ	A

 

02
ยุทธศาสตร์ในการด�าเนินการ

•	 บทบาทในเรื่องการพัฒนาบุคลากร

•	 จัดท�าแนวทางเวชปฏิบัติ	(CPG)	ระดับ	จังหวัด	เขต	

ประเทศ

•	 Training	แพทย์	ทีมงาน

•	 ท�าความเข้าใจ	 Know	 how	 เพ่ือลดความเส่ียง	 ลดอัตรา 

การตาย

•	 คนท�างานด้านความปลอดภัยทางถนน	ควรมีข้อมูลน�าเข้า	

ท�า	risk	management
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03
แผนงานและการด�าเนินงาน

•	 มีการท�าแผนพัฒนา	แพทย์	พยาบาล	บุคลากร	TEA	Unit	

ท�าเป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วย	head	injury,	vascular	injury	

มีการพัฒนาระบบข้อมูลเกี่ยวข ้องกับการบาดเจ็บ	 

การเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลชุมชน

 

04	
เป้าหมายและตัวช้ีวัด	 ผลการด�าเนินงานด้าน	 post-
crash care

•	 เป้าหมาย	เป็นศูนย์แพทย์

•	 มีตัวช้ีวัดผลการด�าเนินการ	 preventable	 loss,	 risk	 

management	 การลดอัตราการเสียชีวิต	 แต่ยังมีปัญหา

การเข้าถึงข้อมูล

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

•	 เน้น	tertiary	prevention	มีระบบ	quality	management	

โรงพยาบาลชุมชนใช้ระบบ	 ECS	 คุณภาพตาม	 service	

plan	

•	 ความท้าทายด้านการจัดการและพัฒนาบุคลากร	ยังขาด

แพทย์เฉพาะทาง	การก�าหนดประเภทบคุลากรทีต้่องการ

ตามแผนงาน	ECS	ที่จะท�า	การพัฒนาตาม	guide	line

•	 ปัญหาการน�าเข้าข้อมูล	ถ้าไม่มี	TEA	unit	จะล�าบากมาก

•	 การเข้าถึงหน่วยงานอื่น	 ๆ	 นอกสาธารณสุขยังมีความ 

ยากล�าบาก

•	 ผู ้บริหาร	 อปท.	 ยังไม่ได ้สนับสนุนความก้าวหน้า	 

(career	 path)	 ของเจ้าหน้าที่ด้าน	 pre-hospital	 care	 

รวมถึงค่าตอบแทน	(incentive)	ที่เป็นมาตรฐาน

06
การจัดหาทรัพยากร

	 -

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	ควรจะพัฒนามาตรฐานกลางในทุกองค์ประกอบของ 

ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

02	ส่วนกลางควรมีนโยบายที่ชัดเจน	 ในบทบาทหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในด้านการบริการการแพทย์

ฉุกเฉิน

03	จะต้องส่งเสริมให้มีการบูรณาการภาคีที่ร่วมด�าเนินการ

ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ยั่งยืน

04	 จะต้องมีการประเมินผลการด�าเนินงานและพัฒนาในส่วนขาด

05	จะต้องมีระบบการธ�ารงรักษาบุคลากรทุกประเภท	 

โดยเฉพาะสาขาขาดแคลน	เช่น	Neurovascular	

06	จะต้องพัฒนาระบบการส่งต่อ	 ลดข้ันตอน	 ไร้รอยต่อ	 

ไม่จ�ากัดเขตสุขภาพ

สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์หน่วยงาน 
ด้านความปลอดภัยทางถนน

เสาหลักที่	

06

การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน	 
รวมถึงการสื่อสารสาธารณะ	และการเข้าร่วมของชุมชน

(Community	engagement	including	 
public	communication	and	community	participation)
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สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
แห่งประเทศไทย	

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 เป็นศูนย์ประสานงานด้านต่างๆ	 ขององค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด	(อบจ.)	76	จังหวัด	ด้านความปลอดภัยทางถนน	

ท�าหน้าที่	 1)	 เช่ือมประสานระดับจังหวัด	 และ	 2)	 ท�างาน 

ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	(ปภ.)	 ในระดับ

จงัหวัด	เช่น	ในช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์	อบจ.จะร่วมเป็น

คณะกรรมการกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือบูรณาการ 

การท�างานร่วมกนั	โดย	อบจ.	ได้รับมอบหมายหน้าทีก่ารดูแล

ถนนที่	 อบจ.	ก่อสร้าง	 เช่น	การปรับปรุงถนนให้อยู่ในสภาพ 

ทีใ่ช้งานได้ดี	รวมทัง้ไฟถนน	ไฟสัญญาณและป้ายเตือน	ตีเส้น

ช่องทางจราจรให้ชัดเจน	 และการท�าหนังสือแจ้งผู้รับเหมา 

ล่วงหน้า	 45	 วันก่อนช่วงเทศกาลในการปรับปรุงถนนเพ่ือ

แก้ไขจุดเส่ียง	 และมีท�างานตามแผนของกรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยที่แจ้งลงมายังแต่ละจังหวัด	 โดย	 อบจ.	 

มีการจัดต้ังงบประมาณเพ่ือปรับปรุงถนนโดยมีการท�างาน

ตลอดทัง้ปี	แต่ในช่วงเทศกาล	จะส่งช่างและรถน�า้และรถยนต์

ของอบจ.	เข้าไปร่วมช่วยเหลือกรณีเกดิอบุติัเหตุและการซ่อม

ถนน	และช่วยบริการที่ด่านร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ

ช่างเทคนิคเป็นพิเศษ

02
ยุทธศาสตร์

	 ปัจจุบันมีทรัพยากรที่เอื้อต่อการท�างานความปลอดภัย 

ทางถนน	คือ	1)	มีเครื่องจักรกล	รถยนต์	เผื่อเกิดเหตุการณ์

ฉุกเฉินจะใช้ได้ทันที	2)	มีบุคลากรเข้าเวร/ท�างานด้านต่างๆ	

ช่วงเทศกาล	 และ	 3)	 มีงบประมาณจากภาษีที่สามารถใช ้

ในการท�างาน	 โดยต้องท�าแผนงาน	 น�าเข้างบประมาณ	 และ

ผ ่านการอนุมัติจากสมาชิกสภาเทศบาลก ่อนจึงจะน�า 

งบประมาณนี้ไปใช้ได้

03 
ข้อเสนอแนะต่อแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565	-	2570

01	การรณรงค์ปลูกฝังจติส�านึกให้เด็กและเยาวชนรู้กฎจราจร	

โดยการส่งเสริมให้เข้าสู ่หลักสูตรการเรียนการสอน 

อย่างจริงจัง	โดยมีการจัดตั้งเป็นรายวิชา		

02	การด�าเนินการกับผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ให้สวมหมวก

นิรภัย	โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน	รวมทัง้การตรวจสภาพ

ความพร้อมต่อการใช้งานของรถก่อนที่จะน�ามาขับข่ี 

บนท้องถนน

03	 ต้ังศูนย์ฝึกอบรม	 โดยเชิญหน่วยงานท้องถิ่นและเชิญ

วิทยากรมาอบรมได้	แต่ต้องแก้ไขข้อจ�ากัดของระเบียบ/

กฎหมายในการใช้งบประมาณเพ่ิมเพ่ือให้ด�าเนินงาน 

ได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น

04	จดัสรรงบประมาณให้ท้องถิน่อย่างเพียงพอ	และพัฒนาให้

เจ ้าหน้าที่ มีทักษะการด�าเนินงานตามแผนงานด้าน 

ความปลอดภัยทางถนนที่มีการท�างานเช่ือมโยงกลไก

ระดับจังหวัด	อ�าเภอ	และต�าบล

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 เป็นศนูย์กลางในการประสานการด�าเนินงานของเทศบาล	

มีบทบาทในการประสานงบประมาณที่ขาดไปให้น�ามาใช้ใน

การท�างานด้านอุบัติเหตุและความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน	

02	
ข้อเสนอแนะต่อแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565	-	2570	

01	ควรมีกระบวนการจัดการชุมชนต้นแบบปลอดอุบัติเหตุ	

เช่น	 การควบคุมความเร็วในเขตเทศบาล	 ศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก	โรงเรียน	โดยเน้นเด็กและเยาวชน	เพ่ือสร้างโมเดล

จากจิตส�านึกให้เกิดข้ึน	 และน�ามาส่ือสา	 ประชาสัมพันธ์ 

เพื่อสร้างแรงจูงใจในการด�าเนินงาน	

02	แต่ละท้องถิ่นต้องมีแผนความปลอดภัยทางถนนของ 

ตัวเองที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้		

03	การพิจารณาใช ้ เงินกองทุนท ้องถิ่นของส�านักงาน 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	 เพ่ือจัดการ 

ความปลอดภัยทางถนน	

04	 ให ้ท ้องถิ่นมีส ่วนร ่วมในการจัดท�าแผนแม่บทและ 

แผนระดับพื้นที่		

มูลนิธิเมาไม่ขับ

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 มูลนิธิเมาไม่ขับเน้นการรณรงค์เร่ืองการเมาแล้วขับ	 

และสนับสนุนการบงัคบัใช้กฎหมายเมาขับซึง่เกดิข้ึนในปี	พ.ศ.	

2539	แต่ยังไม่มีการบงัคบัใช้	จงึจดัต้ังมูลนิธข้ึินเพ่ือสนับสนุน

การบงัคบัใช้กฎหมาย	ต้ังแต่ปี	2540	-	2541	มูลนิธมีิบทบาท

ในการสนับสนุนการบงัคบัใช้กฎหมายผ่านส่ือมวลชน	รวมทัง้

สนับสนุนการด�าเนินงานของต�ารวจในการด�าเนินงาน 

ตามกฎหมาย	เช่น	การตั้งด่าน

02
ยุทธศาสตร์

	 มียุทธศาสตร์การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม	 เพราะ

ต�ารวจจราจรมีจ�านวนน้อย	 เช่น	 การชวนประชาชนมาเป็น

อาสาจราจร	 มีการท�าจดหมายถึงผู้ผลิตรถยนต์เพ่ือให้แถม

กล้องหน้ากล้องหลัง	และช่วยเป็นหูเป็นตาให้ต�ารวจ	

แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุ
จราจรระดับจังหวัด	(สอจร.)

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 สอจร.	 เป็นแผนงานของส�านักงานสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 ท�าหน้าที่สนับสนุนการขับเคล่ือน 

การป้องกันอุบัติเหตุระดับจังหวัด	 ท�าหน้าที่เป็นพ่ีเล้ียง 

ในศนูย์ถนนของจงัหวัด	ให้เทคนิค	วิชาการ	และการประสานงาน

ในการช้ีแนะ	 การบูรณาการ	 การร้อยเรียงเครือข่ายในระดับ

จังหวัดให้เป็นเอกภาพมากขึ้นในระดับพื้นที่

02
ยุทธศาสตร์

 ยุทธศาสตร์หลัก	 คือ	 การเสริมสร้างศักยภาพของภาค ี

เครือข่าย	มีวัฒนธรรมการท�างานตามหลักการ	5	ส.	สหสาขา

วิชาชีพ	สุดเส่ียง	สุดคุม้	สารสนเทศช้ีเป้าและจดุเส่ียง	และการ

มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่ท�างานทุกคนให้มี	 mindset	 

วิธีคิด	และมีวิธีการ	5	ช.	คือ	 เสนอข้อมูล	ชวนคนมาท�างาน	

เชื่อมภาคีเครือข่าย	ช้อนความรู้	และเช็คผลการท�างาน	

 ยุทธศาสตร์ที่	2	มาตรการการบังคับใช้กฎหมายที่ถูกต้อง	

มีการจดัท�ามาตรการเพ่ือความปลอดภัยทางถนนโดยด�าเนินการ

ร่วมกบัพ้ืนที	่เช่น	โรงเรียน	โรงงาน	องค์การบริหารส่วนต�าบล	

(อบต.)	เป็นต้น	

 ยุทธศาสตร์ท่ี	 3	 การพัฒนาระบบข้อมูล	 มีการจัดท�า

สถานการณ์การสูญเสีย	 การเจ็บการตายจากอุบัติเหตุ 

ทางถนน	 รวมถึงสถานการณ์การสวมหมวกนิรภัย	 และการ

บังคับใช้กฎหมาย	 โดยการจัดท�า	 National	 status	 report	 

ฉบับที่	5	ในระดับประเทศและระดับจังหวัดเพื่อให้ทุกจังหวัด

ได้ใช้ประโยชน์ในการท�างาน

 ยุทธศาสตร์ท่ี	 4	 การผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะ	 

ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐรับช่วงนโยบายไปด�าเนินการต่อ	 

เช่น	 นโยบายรถโรงเรียนของจังหวัดเชียงราย	 โดยกรมการ

ขนส่งทางบก	 ทางลอดของจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์	โดยกระทรวงคมนาคม	หรือทางลัดผ่านทาง

ข้ามทางรถไฟ	โดยกระทรวงคมนาคมร่วมกับท้องถิ่น	
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	 รวมถงึมีการส่ือสารสาธารณะเชิงรุกผ่านทางโซเชียลมีเดีย	

การท� ามาตรการองค ์กร 	 และงาน วิจัย เ พ่ือท ้องถิ่ น	 

(Community-Based	Research:	CBR)	ของภาคีเครือข่าย	

03 
แผนงานและการด�าเนินงาน	

	 การด�าเนินงานส ่วนที่ เป ็นประเด็นส�าคัญจากการ 

ด�าเนินงานทั้ง	8	ระยะ	

•	 การขับเคล่ือนงานเพ่ือจดัการกับปัญหาอบุติัเหตุทีม่าจาก

รถจักรยานยนต์	80%	

•	 เน้นการด�าเนินงานร่วมกับพ้ืนที่ในระดับอ�าเภอ	 ต�าบล	

หมู่บ้านร่วมกับศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน

อ�าเภอ	เช่น	งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น	(CBR)	

•	 การสร้างเครือข่ายการด�าเนินงานทีเ่ข้มแข็ง	มี	focal	point	

และ	 change	 agents	 ของเครือข่าย	 เพ่ือให้เกิดการ 

ผลักดันการด�าเนินงานที่ยั่งยืน	

04	
ความส�าเร็จและความท้าทาย

ความส�าเร็จ

•	 การสร้างภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง

•	 การท�า	National	status	report

•	 การน�าข้อมูลไปใช้ในการท�างานกับผู้ว่าราชการจังหวัด	

ต�ารวจ	 จนหน่วยงานหลักน�าไปใช้ประโยชน์	 ท�าให  ้

ทุกจังหวัดรู้จัก	สอจร.	และอยู่ในกรรมการภาคีภาครัฐ

•	 การขับเคล่ือนการส่ือสารสาธารณะ	 ท�าให้เกิดการสร้าง

ภาคีส่ือที่ให้ความสนใจเร่ืองอุบัติเหตุทางถนน	 รับเป็น

ภาระหน้าทีท่ีมี่การประชาสัมพันธ์ทกุวัน	เป็นแนวโน้มทีดี่

ที่ท�าให้ชุมชน	 สังคมโดยรวมมีความตระหนักเพ่ิมข้ึน	 

มีการขับเคลื่อนเพิ่มมากขึ้น

05	
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565	-	2570	

	 หัวใจส�าคัญในการท�าแผนแม่บทความปลอดภยัทางถนน	

พ.ศ.	2565	-	2570	ได้แก่	

01	การมีกระบวนการถอดบทเรียนจุดแข็งจุดอ่อนจาก

การด�าเนินงานในแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	

พ.ศ.	2561	-	2564	เช่น	ขาดการมีส่วนร่วมในการ

ท�าแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	 พ.ศ.	 2561	

-	2564

02	แผนคว รค รอบค ลุมปร ะ เ ด็ นด ้ า นก า ร ดู แ ล 

ความปลอดภัย	 ภาคีเครือข่าย	 การสร้างมาตรการ

องค์กร	และสร้างการมีส่วนร่วม	

03	การประกาศใช้แผนแม่บทไม่ให้มีความล่าช้า	 ดังเช่น

การประกาศใช้แผนแม่บทปี	 2561	 -	 2564	 ในปี	

2563

04	แก้ปัญหาในการน�าแผนไปใช้ในทางปฏิบัติ	 และการ

ขาดการก�ากับติดตามในแผนแม่บทความปลอดภัย

ทางถนน	พ.ศ.	2561	–	2564	โดยมีการสร้างแรงจงูใจ

ในการท�าให้นโยบายเกิดข้ึนจริง	 โดยการก�าหนด 

การก�ากับติดตามการด�าเนินงานตามแผนให้เป็น 

ลายลักษณ์อกัษร	โดยเร่ิมจากการสร้าง	KPI	ทีชั่ดเจน

ให้กับหน่วยงานทัง้ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	รวมถงึ

มี	 KPI	 ระหว่างทางซึ่งต้องมีการออกแบบร่วมกับ 

นักวิชาการ	เช่น	อตัราการสวมหมวก	การใช้ความเร็ว

ในการขับข่ี	 การเมาแล ้วขับ	 มีการสนับสนุน 

งบประมาณและเทคนิคในการก� ากับ ติดตาม 

การด�าเนินงานตามแผน

05	 มีภาคใีนการท�างานแต่ละองคาพยพ	ควรระบเุจ้าภาพ

ในทุกระดับ	 เพ่ิมบทบาทการรับผิดชอบของภาครัฐ	

เช ่น	 ศูนย ์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน	 

ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ	 รวมถึงมีการ

ก�ากับติดตามและการตรวจสอบการด�าเนินงาน 

ของภาครัฐ			

06	 มียุทธศาสตร์ในการเสริมสมรรถภาพด้านวิชาการ 

ให้แก่ภาคีเครือข่าย	

07	 มีการสร้างบคุคลทีเ่ป็น	change	agents	หลักในพ้ืนที/่

ท้องถิ่น	 เพ่ือเป็นหลักประกันส�าคัญของความย่ังยืน	 

มีการสร้าง	 focal	 point	 เพ่ือเช่ือมโยงเครือข่าย 

การด�าเนินงานและสร้างคนขึ้นมารองรับ		

08	ควรเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย

09	 ให้ความส�าคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยมากกว่า

ผลกระโยชน์ทับซ้อนกับภาคเอกชน	 เช่น	 การวาง

มาตรฐานความปลอดภัยรถจักรยานยนต์	

10	 มีการจัดต้ังสถาบันที่มีโครงสร้างองค์กรที่เข้มแข็ง	

โดยอาจเป็นสถาบัน	 กรม	 กอง	 ที่ใหญ่พอ	 มีอ�านาจ 

ในการก�ากับติดตาม	 มีการให้คุณให้โทษ	 เช ่น	 

National	 Highway	 Traffic	 Safety	 Administration	

(NHTSA)	 ในอเมริกา	 หรือสถาบันด ้านน้ีของ

ออสเตรเลีย	ญี่ปุ่น	มาเลเซีย	เวียดนาม	เป็นต้น	

11	 มีหน่วยงานที่ท�างานเร่ืองความปลอดภัยทางถนน

อย่างเป็นระบบ	 มีการคัดเลือกคนเข้ามาท�างาน	 

เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญมาท�างานที่ซับซ้อนได้

ส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 ส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและเครือข่ายองค์กร 

งดเหล้าเป็น	NGOs	ทีท่�างานเร่ืองการด�าเนินงานตามแผนงาน

ควบคุมแอลกอฮอล์	

02
ยุทธศาสตร์

	 มีการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์แผนงานเพ่ือควบคุม

แอลกอฮอล ์ซึ่ งบรรจุอยู ่ ในแผนยุทธศาสตร ์กระทรวง

สาธารณสุข	 กรอบการด�าเนินงานประกอบด้วย	 การลด 

การแพร่กระจายแอลกอฮอล์	 การลดอุบัติเหตุจากการด่ืม

แอลกอฮอล์	และการรณรงค์สาธารณะ		

03 
แผนงานและการด�าเนินงาน	

•	 การด� า เ นินงานร ่วมกับกรมป ้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย	(ปภ.)	ในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างต่อเน่ือง	

โดยการขับเคล่ือนนโยบายผ่านปภ.	ไปยังพ้ืนทีท่กุจงัหวัด

ให้เป็นเขตปลอดแอลกอฮอล์	ด�าเนินงานร่วมกบัเครือข่าย

ทัง้ในส่วนกลางและในระดับจงัหวัดผ่านปภ.	แต่ละจงัหวัด	

โดยรวมแผนการลดการบริโภคแอลกอฮอล์เข ้ากับ 

แผนความปลอดภัยทางถนน		

•	 การต้ังกองทนุเพ่ือการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

จากอุบัติเหตุหรือความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดจาก

แอลกอฮอล์	รวมถึงการสื่อสารกรณีตัวอย่างดังกล่าวเพื่อ

ลดเครดิตฝั่งธุรกิจแอลกอฮอล์

•	 การให้งบสนับสนุนการด�าเนินงานจากส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแก่ต�ารวจในช่วงเทศกาล

แทนบริษัทแอลกอฮอล์	 ท�าให้สามารถลดสถิติการเกิด

อุบัติเหตุจากแอลกอฮอล์		

04	
เป้าหมายและตัวชี้วัด

	 มีการก�าหนดเป้าหมายระดับชาติ	 เช่น	 การลดอัตราการ

ดื่มแอลกอฮอล์ของประชากร	ความชุกในการดื่มแอลกอฮอล์

ของประชากรอายุ	15	-	19	ปี	จ�านวนโครงการที่ด�าเนินการ	

รวมถงึการขยายการด�าเนินงานของพ้ืนทีต้่นแบบ	การประเมินผล

โดยทีมประเมินภายใน	 โดยใช้ข้อมูลจากส�านักงานสถิติ 

แห่งชาติ	 และข้อมูลที่เก็บตามการด�าเนินงานของโครงการ

เฉพาะ	 เช่น	 การด�าเนินงานในเยาวชนหรือการใช้ข้อมูล 

ร้องเรียนในการติดตามการด�าเนินงานบังคับใช้กฎหมาย	

05	
ความส�าเร็จและความท้าทาย

จุดแข็ง

•	 ความส�าเร็จในการรณรงค์งดเหล้า	 คือ	 มีการสร้าง 

เครือข่ายสมาชิกโครงการงดเหล้าทีเ่ป็นทีรู้่จกัและไว้วางใจ

ในระดับระดับชุมชน	 ต�าบล	 และอ�าเภอ	 มีแผนงาน 

การเฝ้าระวังด้านการตลาดเร่ืองแอลกอฮอล์เพ่ือท�าเร่ือง

ร้องเรียนให้มีกลไกภาครัฐเข้ามาสนับสนุนการด�าเนินงาน

•	 มีการประเมินผลด้วยการเก็บข ้อมูลอุบั ติ เหตุจาก 

โรงพยาบาลและกู้ภัย	 ซึ่งจะได้ข้อมูลที่รวดเร็วกว่าข้อมูล

บูรณาการการตาย	3	ฐาน

สิ่งท้าทาย

•	 การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร	เช่น	ผู้ว่าราชการจังหวัด	หรือ

มีการเลือกต้ังใหม่	 ภาคธุรกิจก็ขอเข้ามาเป็นสปอนเซอร์	

ซึ่งจ�าเป็นต้องมีการแสดงจุดยืนเดิม

•	 การลดทอนกฎหมายที่ออกใหม่	 กฎหมายโลก	 รวมถึง

นโยบายการค้าเสรีทีล่ดการกดีกันการค้า	ท�าให้ต้องมีการ

ผ่อนปรนกฎหมายแอลกอฮอล์ภายในประเทศ	

•	 การป้องกนันักด่ืมหน้าใหม่	ทีก่ารรักษาจดุยืน	กระแสสิทธิ

มนุษยชนและสิทธิเสรีภาพที่ท�าให้การท�างานกับคน 

รุ่นใหม่ยากขึ้น

•	 การท�างานในช่วงเทศกาล	
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บริษัท	อสมท.	จ�ากัด	(มหาชน)

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

•	 อสมท.	ท�าหน้าทีส่่งต่อข้อมูลให้แก่ประชาชนทัว่ไป	ทัง้ทาง

โทรทัศน์	วิทยุ	และดิจิทัล	มีบทบาทให้ความช่วยเหลือในการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	 เป็นช่องทางหน่ึงในการน�าเสนอให้

ประชาชนทั่วไปรับทราบข้อมูลสถานการณ์ความปลอดภัย 

ทางถนน	รวมทั้งเรื่องการรณรงค์ด้านอุบัติเหตุทางถนน

•	 อสมท.	ร่วมด�าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนทัง้กบั

รฐัและเอกชน	เช่น	การร่วมมอืกับโตโยต้าเรือ่งถนนสีขาว

และกับฮอนด้าเรื่องหมวกกันน็อค	

•	 ด�าเนินงานร่วมกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ	(สสส.)	ในประเด็นเมาไม่ขับ	ในช่วง	7	วัน

อันตราย	

สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยเดิมมีการท�างานเร่ือง 

ส่ือปลอดภัยสร้างสรรค์ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม	 แต่ใน

ปัจจุบันก�าลังอยู่ระหว่างการจัดท�ากฎหมายตามระเบียบของ

มหาดไทยในการจัดตั้งมูลนิธิ	ท�าหน้าที่

•	 สร ้างกระแสการรับรู ้ เ ร่ืองความปลอดภัยทางถนน	 

สร้างพฤติกรรมของคนในเชิงบวกได้

•	 ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย	

•	 สนับสนุนการส�ารวจข้อมูลความปลอดภัยทางถนน	

•	 การรณรงค์เร่ืองหมวกนิรภัย	 การคาดเข็มขัดนิรภัยที่น่ัง

ด้านหลัง	 ปัจจุบันมีการด�าเนินการใน	 3	 เร่ืองหลัก	 คือ	 บุหร่ี	

การพนันออนไลน์	และอบุติัเหตุ	และมีแผนการด�าเนินงานเร่ือง

แอลกอฮอล์	

02	
แผนงานและการด�าเนินงาน

•	 มีกิจกรรม	คือ	การท�างานร่วมกับภาคเอกชน	เช่น	บริษัท	

MG	 ประเทศไทย	 เพ่ือจัดท�าสนามฝึกขับข่ีปลอดภัยให้เด็ก 

ได้รับรู้เร่ืองการขับข่ีรถยนต์อย่างถูกต้อง	 มีการท�าหน้าที่

ส่ือสารร่วมกับค่ายเพลงได้หมดถ้าสดช่ืน	 เพ่ือให้เกิดการ 

สอดแทรกแคมเปญในวิดีโอคลิป	MV	เพลง	

03 
ความส�าเร็จและความท้าทาย

ความส�าเร็จ

•	 การท�างานกบัภาคนโยบายทีมี่การด�าเนินงานเช่ือมโยงกบั

กลุ่มนักการเมือง	ซึง่จดัเป็นจดุแข็งของยุวทศัน์ทีเ่ช่ือมโยง

กับนโยบายได้

ความท้าทาย

•	 หน่วยงานภาครัฐขาดความเข้าใจปัญหาทีเ่กดิกบัเด็กและ

เยาวชน	 ท�าให้ขาดการพิจารณาถึงประเด็นของเด็กและ

เยาวชนในการออกแบบความปลอดภัยของยานยนต์	หรือ

การออกแบบแผนความปลอดภัยทางถนนโดยทั่วไป	

•	 ยังขาดการบูรณาการกันในการท�างาน

04	
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565	-	2570

01	จดัให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการ

จัดท�าแผนฯ	ตั้งแต่ต้นน�้า	กลางน�้า	ปลายน�้า	

02	ควรให้เด็กและเยาวชนช่วยด�าเนินการในพ้ืนที	่เพราะเป็น

คนที่ มีความเข ้าใจในป ัญหาจริงๆ	 ซึ่ งจุดเน ้นของ 

ความปลอดภัยทางถนนไม่ใช่การซ่อมสร้าง	 แต่ต้องเป็น

ทัง้ระบบทีก่ารสัญจรทางบก	น�า้	อากาศ	ราง	ต้องไปด้วยกนั	

ส�านักงานกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

		 เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ	 

มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกองทุน	 จัดต้ังข้ึนตามพระราช

บัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	พ.ศ.	 2544	

โดยมีหน้าที่ริเร่ิม	 ผลักดัน	 กระตุ้น	 สนับสนุน	 และร่วมกับ 

หน่วยงานต่างๆ	ในสังคม	ในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้าง

เสริมสุขภาพ	 เพ่ือให้คนไทยมีสุขภาพดีครบ	 4	 ด้าน	 คือ	 

กาย	 จิต	 ปัญญา	 และสังคม	 และร่วมสร้างประเทศไทย 

ให้น่าอยู่

	 สสส.	 จัดเป็นหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ให้การสนับสนุนให ้

ภาคส่วนต่างๆ	 สามารถท�างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี	 และ

สนับสนุนการเกิดองค์กรย่อยที่มาด�าเนินการในด้านต่างๆ	 

ทีเ่กีย่วข้องและเติมเต็มในส่วนทีภ่าครัฐทีมี่ภารกจิตรงยังไม่ได้

ท�า	หรือยังต้องการหนุนเสริมจากภาคส่วนอืน่ๆ	และมีแผนการ

ท�างานของหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนแม่บท	

02
แผนงานและการด�าเนินงาน

	 แผนความปลอดภัยทางถนน	 มียุทธศาสตร์การท�างาน

คล ้ายกับเ ร่ืองเหล ้าบุหร่ี	 มี ยุทธศาสตร ์แบบไตรพลัง	

(สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา)	คือ	

•	 การด�าเนินงานด้านวิชาการ	 มีการจัดต้ังศูนย์วิชาการ 

ความปลอดภัยทางถนน	 เพ่ือขับเคล่ือนเชิงนโยบาย	 

การส่ือสารความรู้ตอบสถานการณ์ที่มีส่ือสนใจเป็นการ

สนับสนุนหลัก	 และมีมูลนิธิไทยโรดส์เป็นกลุ่มวิศวกร 

ที่ท�างานส�ารวจพฤติกรรมเสี่ยงเรื่องหมวกกันน็อค	ตั้งแต่

ปี	 2553	 –	 2562	 โดยปัจจุบันก�าลังค้นหาวิธีการใหม ่

ในการส�ารวจโดยไม่ต้องใช้งบประมาณสูงในการด�าเนิน

งาน	และมีการด�าเนินงานวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง

•	 การด�าเนินงานร่วมกบัภาคประชาสังคม	มีการด�าเนินงาน

ผ่านเครือข่ายด้านการรณรงค์	 ประชาสัมพันธ์ด้าน 

ความปลอดภัยทางถนน	ซึ่งปัจจุบันมีการขยายเครือข่าย

การท�างานกับหมออนามัย	 เพ่ือกระจายนโยบายจาก 

บนลงล่างได้อย่างแท้จริง	 มีการด�าเนินงานร่วมกับมูลนิธิ

เมาไม่ขับ	รวมถึงการท�าเรื่อง	social	sanctions	รณรงค์

เรื่องกล้องหน้ารถ	
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•	 การด�าเนินการร่วมกับมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภคและเครือข่าย

องค์กรเพ่ือผู้บริโภค	 เร่ิมจากรถตู้เป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง	

และขยายมาท�าต่อในรถโรงเรียน	 รถโดยสารสาธารณะ	

ระบบขนส่งมวลชน

•	 งานส่ือสารอืน่ๆ	ทีส่นับสนุนเครือข่ายในการดึงความรู้และ

ส่ือสารงานในพ้ืนที่	 เพ่ือกระตุ้นงานด้านอุบัติเหตุให  ้

ภาคเอกชนและภาคนโยบายต่ืนตัวในการท�างานแก้ไข

เรื่องอุบัติเหตุ	ท�างานเชื่อมประสานความรู้

•	 งานด้านนโยบาย	 เน้นการท�างานกับศูนย์อ�านวยการ 

ความปลอดภัยทางถนนที่มีกรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย	(ปภ.)	กระทรวงสาธารณสุขทีมี่กรมควบคมุ

โรคเป็นหลัก	 และต�ารวจ	 โดย	 สสส.	 ท�าหน้าที่สนับสนุน 

งบประมาณ	มี	สอจร.	เป็นกลไกทีช่่วยบรูณาการเช่ือมร้อย

การท�างานในพื้นที่	

03 
เป้าหมายและตัวชี้วัด

•	 สสส.	จะมีการท�าแผนหลัก	3	ปี	ต้องท�าแผนประจ�าปีและ

มีตัวชี้วัด	คือ	ลดการตาย

•	 สสส.	 น�าแผนแม่บทฯ	 ไปใช้ในศึกษาก่อนการเขียนแผน	 

ที่ยึดหลักการคือ	5	เสาหลัก	และมองแผนทศวรรษ	10	ปี	

มากกว่าแผนแม่บทฯ

ส�านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ	(สคอ.)

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 ส�านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ	 มีการรณรงค์และการ

ประชาสัมพันธ์เป็นภารกิจหลัก	มีการประชาสัมพันธ์เชิงกว้าง

ร่วมกับเครือข่ายส่ือมวลชน	 มีการดึงข้อมูลมาจากศูนย์

วิชาการของส�านักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	

(สสส.)	การท�างานมีความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

คณะ	 1	 และทีมงานที่ เป ็นผู ้ เ ช่ียวชาญด้านการส่ือสาร

ประชาสัมพันธ์ของ	สสส.

02	
แผนงานและการด�าเนินงาน

	 การท�างานเน้นเร่ืองการลดความเร็ว	ความเส่ียง	ด่ืมไม่ขับ	

หมวกนิรภัย	 และมีการท�างานกับภาคีเครือข่ายเกือบทุก

ประเด็น	

•	 การรณรงค์ ส่ือสารโดยด�าเนินการเร่ืองการส่ือสาร	

ยทุธศาสตร์	และขยายภาคีช่องทางการสื่อสารกับภาคีได้

มากขึ้น	โดยใช้	mass	media	ผ่านสื่อทีวีและวิทยุส�าหรับ

ท้องถิ่น	

•	 งานแก้ไขพฤติกรรมเส่ียงและจุดเส่ียงร ่วมกับภาค ี

เครือข่ายผ่านการรณรงค์	เช่น	เชลล์	ธนชาติประกันภัย

•	 จัดท�าหลักสูตรความปลอดภัยในการเรียนการสอนร่วม

กับซีพีออล	 การฝึกอบรมเร่ืองจิตส�านึกความปลอดภัย	

ส�าหรับกลุ่มระดับอาชีวะเป็นคณะอนุกรรมการผลักดัน

หลักสูตรความปลอดภัยทุกหลักสูตร	 เร่ิมท�าจากกลุ่ม

เครื่องยนต์เล็ก	3	ชั่วโมง	

•	 การท�างานกบัเครือข่ายหมออนามัย	หนุนเสริมการท�างาน

ในระดับพ้ืนทีใ่ห้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล	ระดับบน	ท�าเร่ือง	

D-RTI	 (District	 Road	 Traffic	 Injury)	 ประเมินหมอ

อนามัย	 แพทย์	 พยาบาลในการสอบสวนเคส	 ประเมิน

ติดตามใน	 รพ.สต.	 มีทีมหมออนามัยมีส่วนช่วยในการ

พัฒนา	ฝึกอบรม	ติดตาม	และวิเคราะห์ข้อมูลระดับพื้นที่

โดยการใช้	Haddon	Matrix	เมื่อวิเคราะห์แล้วจะส่งต่อไป

ยังศนูย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนจงัหวัด	อ�าเภอ	

ท้องถิน่	โดยเน้นการท�างานเชิงพ้ืนทีร่่วมกบัภาคส่วนต่างๆ

03 
เป้าหมายและตัวชี้วัด

	 มีการติดตามประเมินผล	2	รูปแบบ	คือ	1.	การประเมิน

จากผู ้ รับ ส่ือ	 มีแบบฟอร ์มตอบรับ	 และแบบประเมิน 

ความพึงพอใจ	ประสิทธิภาพการใช้งาน	และรับฟังความเห็น	

และ	 2.	 ช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์จะมีทีม	 สคอ.	 ออกไป

ท�างานในพ้ืนทีภ่าคเหนือ	ภาคอสีาน	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	

และภาคใต้	พบปะภาคเีครือข่ายช่วงเทศกาล	เป็นการประเมินส่ือ

ที่ส ่งไปให้และส่ือที่ท้องถิ่นผลิตเองว่ามีความพร้อมและ

สมบูรณ์เพียงใด

	 ประเด็นการส่ือสาร	มีการต้ังวงกบัผู้ใหญ่	เด็กและเยาวชน	

และภาคีเครือข่าย	หา	 key	massage	ช่วยให้เกิดการกระตุก

ความสนใจ	 สร้างความเข้าใจและความเห็นร่วม	 แต่ยัง 

ไม่สามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมได้เน่ืองจากยังมีข้อจ�ากัด

อืน่ด้วย	เช่น	หากส่ือสารแรงเกนิไปกจ็ะมีปัญหาเร่ืองจริยธรรม	

หรือหากตรงเกินไปก็ไปทับซ้อนบทบาทของหน่วยงานอื่น	 

อีกทั้ง	 สคอ.	 มีงบประมาณและเจ้าหน้าที่จ�านวนจ�ากัด	 

จึงท�างานได้ตามศักยภาพที่มีและอาศัยการท�างานร่วมกับ 

ภาคีเครือข่ายเสริมด้วย

04	
การจัดหาทรัพยากร

	 ภายใน	 สคอ.	 มีการพัฒนาองค์กร	 ได้แก่	 1)	 มีการส่ง 

เจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมพัฒนากับกิจกรรมที่	 สสส.	 และภาคี

เครือข่ายจดั	เช่น	บริษทั	กลางคุม้ครองผู้ประสบภัยจากรถ	จ�ากดั	

2)	 การพัฒนาความรู้หน้างาน	 ท�าให้บุคลากรมีความรู้	 และ

เลือกรับเจ้าหน้าที่ให้ตรงกับงาน	

05	
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565	-	2570

01	ผลักดันพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	

02	ส่งต่อกิจกรรมแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	

2561	–	2564	ให้มีความชัดเจน	ครอบคลุม	รวดเร็ว	เช่น	

บทบาทของศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน	

(ศปถ.)	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 ที่มี 

ความชัดเจน	

03	การใช้กลไก	ศปถ.	ในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการจัดการความเส่ียง	 เพ่ือน�าไปสู่การจัดท�าข้อเสนอ

และงบประมาณการแก้ไขเข้าสู่ท้องถิ่น	 และน�าเสนอการ

สนับสนุนงบประมาณของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพ่ือจดัการ

ความเสี่ยง	

ส�านักข่าวอิศรา

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 ส�านักข่าวอศิราเป็นส่ือมวลชนทีท่�าหน้าทีผ่ลิตและติดตาม

ข ่าวเ ร่ืองความปลอดภัยทางถนน	 เป ็นองค ์กรเล็กๆ	 

เน้นกระบวนการท�างาน	 ไม่มีการกระจายลงพื้นที่ต่างจังหวัด	

มีการอบรม	 การให้ค�าปรึกษา	 ท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง	 และการ

แลกเปล่ียนข้อมูลประเด็นต่างๆ	 ในพ้ืนที่ให้แก่ผู้ที่เข้ารับการ

ฝึกอบรม	 มีการเปิดเว็บไซต์	 และรวมส�านักข่าวหลายศูนย	์ 

มีศูนย ์ข ่าวสาธารณะ	 ศูนย ์ข ่าวภาคใต ้	 และศูนย ์ข ่าว 

ที่ด�าเนินการโดยเฉพาะ	

02	
แผนงานและการด�าเนินงาน

•	 ส�าหรับกจิกรรมการท�างานทีเ่กีย่วข้อง	คอื	ส�านักข่าวอศิรา

มีฝ่ายนโยบายสาธารณะ	ในเรื่องความปลอดภยัทางถนน

จัดเป็นล�าดับแรกในการท�าข่าว	ติดตามข่าว	และสื่อสาร	

•	 มีการฝึกอบรมการท�าข่าวเชิงสืบสวนให้กับองค์กร 

ที่ เกี่ยวข ้องกับการท�างานความปลอดภัยทางถนน	 

เพื่ออบรมให้กับนักข่าวท้องถิ่นในการท�าข่าวในพื้นที่

•	 ฝึกอบรมร่วมกับเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน	 

ท�าเรื่องการสืบสวน	การคิดประเด็นข่าว	การเขียนเนื้อหา	

การต้ังข้อสังเกต	 การถ่ายรูป	 การน�าเสนอ	 ให้นักข่าว 

กลับไปท�าข่าวในพื้นที่

•	 ระดับจังหวัดมีการใช้เคร่ืองมือส่ือสารออนไลน์	 มีการ

สืบสวน	และใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์มาช่วยในการ

ท�างานงานและการวิเคราะห์ข่าวร่วมด้วย

•	 เน้นการส่ือทางเว็บไซต์	 มี	 Facebook	 ในสายส่งข่าวเพ่ือ

การส่ือสารสู่สาธารณะมากข้ึน	 โดยเน้นเร่ืองการรักษา 

ผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก
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03 
ความร่วมมือในการท�างานกับภาคี

•	 ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน	 เครือข่าย 

ความปลอดภัยทางถนน	เป็นผู้ให้ข้อมูล	รวมทัง้ข้อมูลจาก

งานวิจัยด้วย	

•	 มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมระหว่างส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 กับส�านักข่าว 

อิศรา	 ท�าให้มีการรายงานข้อเท็จจริงจากอุบัติเหตุ 

ที่น่าสนใจมากข้ึน	 มีการน�าข้อมูลงานวิจัยมาใช้	 ท�าให้

การน�าเสนอข่าวในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีความเข้าใจ 

มากขึ้นและสามารถน�าเสนอในหลายมุมมากขึ้น

04	
ความส�าเร็จและความท้าทาย
ความท้าทาย

•	 การท�าให้ประชาชนและผู้บริหารเห็นความส�าคัญของ

ปัญหาอุบัติเหตุ	เช่น	การสวมหมวกนิรภัย

•	 การจดัการเร่ืองรถจกัรยานยนต์	ซึง่ต้องให้ความส�าคญักบั

การค้นหาความรู้เพื่อแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า

•	 กฎหมายและการบังคับใช้เร่ืองการควบคุมความเร็ว 

ที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ

05	
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565	-	2570	

	 ข้อเสนอในการขับเคลื่อนเชิงโครงสร้างที่ต้องมีกลไก	คือ

01	การก�าหนดความเร็วในเขตเมืองและต่างจงัหวัดอย่าง

ชัดเจน

02	การให้ความส�าคัญกับการบังคับใช้กฎหมาย

03	การพัฒนาข้อมูลสถิติอุบัติเหตุและการเข้าถึงข้อมูล	

ควรมีศูนย์รวมข้อมูลตรงกลาง	 (one	 stop	 service)	

ให้สามารถน�าข้อมูลไปใช้งานได้

จส.100

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 จส.100	 เป็นคล่ืนวิทยุที่รับการแจ้งปัญหาเร่ืองอุบัติเหตุ

และจราจรเพ่ือน�าไปสู่การช่วยเหลือ	 เป็นการส่ือสารสองทาง	

(two-way	communication)	ที่ในปัจจุบันมีสื่อสังคมออนไลน์

เข้ามาเกีย่วข้อง	และมีส่วนในการผลักดันกฎหมายและรณรงค์

เรื่องอุบัติเหตุโดยการสื่อสารข้อมูล	

02
แผนงานและการด�าเนินงาน

•	 การจัดกิจกรรมรณรงค์	

•	 การจดัท�า	application	และรายการวิทยุเพ่ือช่วยแก้ปัญหา

อุบัติเหตุและจราจร

03 
ความร่วมมือในการท�างานกับภาคี

	 มีการร่วมท�างานกับเครือข่าย	เช่น		อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย	

มูลนิธิร่วมกตัญญู	 มูลนิธิปอเต็กต๊ึง	 และหน่วยงานต่างๆ	 

ทั้งภาคราชการและภาคเอกชน	เช่น	บก.02	ต�ารวจโครงการ

พระราชด�าริ	 หน่วยดับเพลิง	 กทม.	 และกรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย	 (ปภ.)	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	และศนูย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัย

ทางถนน	(ศวปถ.)	

ช่อง	MONO	

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

•	 ช่องรายการข่าว	เพจออนไลน์	ซึ่งมีการรายงานข่าวเรื่อง

อุบัติเหตุ	

•	 เดิมหน่วยงานจะเน้นการแถลงข่าว	การส่งข่าวแจก	ต่อมา

มีการปรับเปล่ียนเป็นการเพ่ิมเติมข้อมูลส�าหรับการท�า	

social	 media	 มากข้ึน	 โดยเน้นจากผู ้ ส่ือข่าวไปสู	่ 

influencer	 เพ่ิมกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้สนใจเร่ืองน้ีให้มา

สนใจโดยตรง	

02	
จุดแข็งและความท้าทาย	

ความท้าทาย

•	 เรื่องข้อมูลเป็นปัญหามาก	ในแง่ที่เมื่อนักข่าวสนใจท�าเอง

และไปขอข้อมูล	หน่วยงานกต็อบข้อมูลให้ไม่ได้	ท�าให้เสีย

โอกาสในการท�าข่าว	

•	 ข้อมูลเชิงวิชาการจากแต่ละหน่วยงานไม่ตรงกนั	ท�าให้เกดิ

ปัญหาในการหาข้อมูล	เพราะการท�าข่าวต้องรวดเร็วและ

ชัดเจน	หากการใช้ข้อมูลยากนักข่าวก็อาจจะไม่ใช้ข้อมูล

เลย	ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขตัวเลขจะไม่ค่อยตรง

ดูเป็นข้อมูลเพื่อประมาณการมากกว่า

•	 หน่วยงานรัฐเข้าถงึยาก	เม่ือเทยีบกบัเครือข่าย	เช่น	สอจร.	

มูลนิธิไทยโรดส์	 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	 (Asian	

Institute	of	Technology	-	AIT)	

•	 ขาดเครือข่ายนักข่าวสายความปลอดภัยทางถนนโดยตรง	

ซึ่งควรสนับสนุนการสร้างเครือข่ายสื่อดังกล่าวต่อไป

The Opener

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

•	 เป็นส่ือใหม่ทีก่่อต้ังโดยนักข่าวอาวุโส	เน้นเผยแพร่ผ่านส่ือ

สังคมออนไลน์	 เว็บไซต์	 Facebook	 YouTube	 และ	 text	 

ใน	Blog	คนท�างานมาจากสื่ออื่นๆ	เช่น	วอยซ์ทีวี	ทีวีไทย	

และไทยรัฐ	 โดยเคยท�าเร่ืองความปลอดภัยทางถนน 

อยู่แล้ว	 เม่ือมาก่อต้ัง	 The	 opener	 ก็ยังเกาะติดเร่ืองน้ี

เหมือนเดิม	

02
แผนงานและการด�าเนินงาน	

•	 ท�าการส่ือสารเร่ืองความปลอดภัย	 โดยใช้ข้อมูลจาก	 

สอจร.	การรณรงค์เมาไม่ขับ	งานวิจยัทีเ่ผยแพร่ในเว็บไซต์

ของหน่วยงานต่างๆ	ที่น่าสนใจ

•	 กิจกรรมการท�างาน	 เช่น	 รณรงค์เร่ืองหมวกนิรภัย	 

การใช้หมวกนิรภัยที่ชุมชนท้องถิ่น	

•	 มีการประมวลข่าวเป็นสื่ออื่นๆ	หรือ	text	ที่มีการรายงาน

ข่าวอย่างสม�่าเสมอ	

03 
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565	-	2570	

01	การออกกฎหมายที่ส่งผลกระทบกับผู้ใช้รถใช้ถนนและ

ระบบสาธารณูปโภคควรมีการรับฟังความคิดเห็นจาก

เครือข่ายภาคประชาชนด้วย	

02	 มีการบูรณาการท�างานและมีหน่วยงานที่มีอ�านาจในการ

จัดการแบบรวมศูนย์

03	การสนับสนุนส่ือ	 เช่น	 การต้ังกองทุนช่วยส่ือด้านการจัด

อบรม	ทั้งด้านการค้นหาข้อมูล	การเข้าถึงข้อมูล	และการ

ตรวจสอบข้อมูล	และด้านสถิติ	

04	 มีช่องทางส่ือทีส่ามารถเข้าถงึกลุ่มเป้าหมาย	เช่น	เด็กและ

เยาวชน	

05	มีข้อมูลและการสื่อสารที่เข้าใจง่าย	

06	 ใช้ส่ือในการท�าความเข้าใจและสร้างทัศนคติที่ดีของผู้ใช้

รถใช้ถนน



192 193

สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์หน่วยงาน 
ด้านความปลอดภัยทางถนน

เสาหลักที่	

07

การจัดการข้อมูล	ติดตามและประเมินผล	และการศึกษาวิจัย
(Data	management,	monitoring	and	
evaluation,	and	research)

กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน	
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 หน่วยงานมีหน้าทีเ่ป็นตัวแทนของกรมป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัย	 ในการบูรณาการการด�าเนินงานระหว่างภาครัฐ

และภาคเอกชน	 เ พ่ือขับเคล่ือนแผนแม ่บทหลักด ้าน 

ความปลอดภัยทางถนนของประเทศ	และไม่มีการด�าเนินงาน

ด้านความปลอดภัยทางถนนนอกเหนือจากแผนแม่บท 

ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2561	-	2564

02
ยุทธศาสตร์

•	 หน่วยงานมีการด�าเนินงานผ่านยุทธศาสตร์ความปลอดภัย

ทางถนนตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	 พ.ศ.	

2561	-	2564	และแผนยุทธศาสตร์ของกรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย	2560	-	2564		ซึ่งมี	3	ยุทธศาสตร์

ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	

2561	 -	 2564	 ได้แก่	 1)	 การเพิ่มศักยภาพการจัดการ

ความเส่ียงจากสาธารณภัย	 2)	 บูรณาการจัดการ 

ความเสี่ยงระหว่างหน่วยงาน	3)	การสร้างความเข้มแข็ง

ของประชาชน	

03 
แผนงานและการด�าเนินงาน	

•	 การด�าเนินงานจะเป็นไปตามระเบียบของส�านักนายก

รัฐมนตรี	เน่ืองจากเป็นฝ่ายเลขาของศนูย์ฯ	และด�าเนินการ

ร่วมกับคณะนโยบายความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติ	

(นปถ.)	 คณะกรรมการศูนย์อ�านวยความปลอดภัย 

ทางถนน	 (ศปถ.)	 และคณะกรรมการความปลอดภัย 

ทางถนน	 เพ่ือร่วมกันก�าหนดมาตรการและแผนงาน	 

แผนกลยุทธ์นโยบายด้านความปลอดภัยทางถนน	

•	 ขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

เพ่ือลดอบุติัเหตุในระดับพ้ืนทีผ่่านศนูย์ความปลอดภัย

ทางถนนในระดับจังหวัด	อ�าเภอ	และท้องถิ่น	

•	 บรูณาการร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการป้องกนั

และลดอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะช่วงเทศกาล	

•	 การรณรงค์	ประชาสัมพันธ์	สร้างความตระหนักรู้	และ

สร้างจิตส�านึกให้ประชาชน

•	 การบูรณาการข้อมูลการเสียชีวิต	3	ฐาน	

•	 การสนับสนุนเคร่ืองมือวัสดุอปุกรณ์	เพ่ือการบงัคบัใช้

กฎหมาย	เช่น	เครื่องวัดความเร็ว	

•	 มีการประเมินการด�าเนินงานตามแผนประจ�าปีและการ

ประเมินแผนงานเฉพาะ	มีการใช้สถติิพฤติกรรมเส่ียงจาก

การวิเคราะห์ฐานข้อมูลการเสียชีวิต	3	ฐาน	และเครือข่าย

ในการประเมินการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	

•	 มีการด�าเนินงานเฉพาะประเด็นที่ส�าคัญ	 เช่น	 โครงการ 

บูรณาการเพ่ือสร้างความรู้และวัฒนธรรมจราจรใน 

สถานศกึษา	อบรมการขับข่ีปลอดภัยในสถานศกึษาระดับ

มัธยม	 และจัดหาเคร่ืองมือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือตรวจจับ 

แอลกอฮอลล์	หรือใช้ความเร็วเกินกฎหมายก�าหนด	

•	 จุดแข็ง	 คือ	 การผนึกก�าลังทุกภาคส่วนเพ่ือลดอุบัติเหตุ	

ความท้าทาย	ได้แก่	พฤติกรรมของผู้ขับข่ี	และการบรูณาการ

ฐานข้อมูลซึ่งยังมีช่องว่างในการพัฒนา

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 ใช้เป้าหมายตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	

2561	-	2564	คือ	อัตราตายต่อประชากรปี	2564	ไม่เกิน	18	

ต่อแสนประชากร	 ตัวช้ีวัดอื่นที่ใช้เป็นการด�าเนินงานตาม 

เป้าหมาย	เช่น	1)	ตัวช้ีวัดลดอนัดับประเทศทีมี่ผู้เสียชีวิตจาก

อุบั ติ เห ตุทางถนนและผ ่ านเกณฑ ์การประเ มินด ้ าน 

ความปลอดภัยทางถนน	 โดย	WHO	 2)	 กลไกการบริหาร

จัดการทางถนนร่วมกันระหว่างภาครัฐในระดับประเทศและ

ท ้องถิ่น 	 3)	 ตัว ช้ี วัดแผนบูรณาการการด�า เ นินงาน 

ความปลอดภัยทางถนนในระดับกระทรวง	 เช่น	 กระทรวง

คมนาคม	กระทรวงมหาดไทย	กระทรวงศกึษาธกิาร	ส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาติ	กระทรวงสาธารณสุข	และกรมประชาสัมพันธ์	

การติดตามตัวช้ีวัดจะด�าเนินการเม่ือส้ินสุดแผนในแผนแม่บท

ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2561	-	2564	เพ่ือน�าไปพัฒนา

แผนแม่บทฉบับถัดไป
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05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

ความส�าเร็จ	ได้แก่	

•	 การสร้างกลไกศนูย์อ�านวยการความปลอดภัยในทกุระดับ	

โดยความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	

•	 การจัดท�าแผนที่มีการบูรณาการระหว่างกระทรวง	และมี

การจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบายให้คณะรัฐมนตรี	 เพ่ือให้

มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด�าเนินการต่อไป	

ความท้าทาย	ได้แก่

•	 ด้านการจดัการพฤติกรรมเส่ียงของผู้ใช้รถและความเส่ียง

ภายใต้วิถีใหม่	เช่น	จักรยานยนต์	delivery

06
การจัดหาทรัพยากร

•	 หน่วยงานได้รับงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติมจากภาคี

เครือข่าย	 เช่น	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 กองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการ

ใช้รถใช้ถนน	(กปถ.)	ในการด�าเนินงานในระดับพื้นที่

•	 จ�านวนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจัดว่าเพียงพอ	 แต่ยังต้อง

เสริมทักษะ	 เช่น	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 การประเมิน

สถานการณ์ความเส่ียง	 เพ่ือใช้ประโยชน์ข้อมูลในทาง

นโยบาย	

•	 ขาดก�าลังคนในการด�าเนินงานในพ้ืนที	่เน่ืองจากมีพันธกจิ

อืน่ในการด�าเนินงานนอกจากด้านความปลอดภัยทางถนน	

จึงยังไม่สามารถผลักดันให้เกิดเจ้าหน้าที่ด้านน้ีในระดับ

อ�าเภอหรือท้องถิ่น	

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	จักรยานยนต์	

02	 ความเร็ว	

03	 การดื่มแล้วขับ	

	 ซึง่กรมฯ	สามารถสนับสนุนทกุด้านทีท่�าได้	ทัง้การบริหาร

จัดการ	เครื่องมือ	การให้ความรู้	รวมถึงการท�าแผนหลักและ

แผนปฏิบัติการ

ค�าเสนอแนะน�า 

01	 ก�าหนดกรอบการด�าเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

โลก	

02	 ใช้กลไกศนูย์ความปลอดภัยทางถนนทกุระดับ	เน้นให้เกดิ

ความเข้มแข็งของกลไกในระดับพื้นที่	

03	 ต ้องมีการบริหารจัดการเพ่ือยกระดับการจัดการ 

ปัจจัยเสี่ยงทั้ง	3	ด้าน	

04	บูรณาการข้อมูลตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า	

05	 จัดให้มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง	

กองป้องกันการบาดเจ็บ	กรมควบคุมโรค

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 มีพันธกจิเกีย่วข้องกบัแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	

พ.ศ.	2561	-	2564	คอื	ท�าหน้าทีป่ระสานงานเชิงนโยบายและ

สนับสนุนข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางถนน

ตามบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านการบริหาร

จัดการข้อมูลและการติดตามประเมินผล	 (คณะอนุฯ	 6)	 

มีบทบาทส�าคัญ	2	ด้าน	ได้แก่	

•	 ด้านนโยบายและแผนด้านการป้องกันอุบัติเหตุ 

ทางท้องถนน	 ท�าหน้าที่ประสานกับหน่วยงาน

ภายนอก	และสนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้ด�าเนินการ	เช่น	

ข้อมูลบูรณาการการเสียชีวิต	 3	 ฐาน	 ข้อมูลระดับ

แอลกอฮอล์	

•	 ด้านมาตรการด้านการป้องกันการบาดเจ็บทางถนน	

เป็นการน�าตัวอย่างมาตรการป้องกนัอบุติัเหตุลงไปใน

พื้นที่	เช่น	ประเด็นวัยรุ่นขับขี่มอเตอร์ไซค์	

	 นอกเหนือจากงานในแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	

พ.ศ.	2561	-	2564	หน่วยงานมีบทบาทสนับสนุนข้อมูลตรวจ

แอลกอฮอลล์ ในผู ้ เกิดอุบั ติเหตุเพ่ือการขับเคล่ือนการ 

ด�าเนินการตาม	พรบ.	ควบคุมโรค		

02
ยุทธศาสตร์

•	 ยุทธศาสตร์การป้องกันการบาดเจ็บทางถนนสอดคล้อง

กับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	 พ.ศ.	 2561	 -	

2564	โดยหน่วยงานพยายามวางกรอบการด�าเนินงานให้

บรรลุเป้าหมาย	คือ	ลดอุบัติเหตุในปี	2573	

•	 มีการด�าเนินงานล้อตามยุทธศาสตร์ของแหล่งทุน	 เช่น	

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	มูลนิธิ

เพื่อความปลอดภัยทางถนน	

03 
แผนงานและการด�าเนินงาน	

•	 โครงการที่ด�าเนินการ

•	 การจัดท�าข้อมูลบูรณาการการเสียชีวิต	3	ฐาน

•	 การด�าเนินงานตามปัจจัยเส่ียง	 เช่น	 การตรวจจับ

แอลกอฮอล์	

•	 การรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุในประเทศให้แก่

ศูนย์อ�านวยความปลอดภัยทางถนน	

•	 กิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนในกรม	 เช่น	 

การเฝ ้าระวังการสวมหมวกนิรภัยในกระทรวง

สาธารณสุข

•	 มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวัยรุ่นที่ข่ีรถจักรยานยนต์

โดยตรง	 ซึ่งเป็นโครงการที่ริเร่ิมจากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ

ในกลุ่มเส่ียงดังกล่าว	 และข้อมูลจะถูกถ่ายทอดให้กลุ่ม

มาตรการป้องกันการบาดเจ็บเพ่ือใช้เป็นตัวช้ีวัดของ 

กรมควบคุมโรค

•	 มีการด�าเนินงานร่วมกับเครือข่ายในการใช้มาตรการเพ่ือ

ลดอบุติัเหตุในวัยรุ่น	เช่น	ร่วมกบัสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉนิ

แห่งชาติ	(สพฉ.)	และหน่วยงานระดับพ้ืนทีโ่ดยการอบรม

ครู	ก.	ร่วมกนั	และมีการสนับสนุนส่ือและอปุกรณ์เพ่ือการ

ด�าเนินงานในพ้ืนที่	 รวมถึงการสนับสนุนข้อมูลการตรวจ

แอลกอฮอล์ให้แก่เครือข่าย	

•	 ไม่พบข้อจ�ากัดในการด�าเนินงานร่วมกับเครือข่าย	

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

•	 ใช้การลดอัตราการเสียชีวติต่อแสนประชากรเป็นตัวชี้วัด

ความคืบหน้าในการด�าเนินงาน	

•	 ก�าหนดตัวช้ีวัดตามพันธกิจซึ่งมีหลายด้าน	 เช่น	 ตัวช้ีวัด

ตามแผนแม่บทฯ	ตัวช้ีวัดตามทีก่รมหรือกระทรวงก�าหนด	

ตัวช้ีวัดโครงการฯ	 ที่ด�าเนินการ	 รวมไปถึงมีการน�า	 12	

เป้าหมายโลก	 มาใช้เป็นตัวก�าหนดตัวช้ีวัดในการด�าเนิน

งานของหน่วยงานต่างๆ	ในฐานะคณะอนุฯ	6	

•	 การทบทวนตัวชี้วัดเป็นระยะ	 รวมทั้งมีการสะท้อนข้อมูล

กลับให้เครือข่ายเพื่อปรับปรุงการด�าเนินงาน	

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

	 ความส�าเร็จเชิงกระบวนการจาก	1)	การบรูณาการข้อมูล	

2)	ความร่วมมือระหว่างเครือข่าย	3)	การติดตามประเมินผล

ที่ดีขึ้น	

ความท้าทาย	คือ	การท�าให้ผู้บริหารเห็นความส�าคัญของงาน

ด้านความปลอดภัยทางถนน	

06
การจัดการทรัพยากร

•	 ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพียงพอทั้งจากงบประมาณ

แผ่นดินและงบสนับสนุนจากองค์กรไม่แสวงหาก�าไร	เช่น	

ส�านักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส).	

กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	(กปถ.)	

•	 บุคลากรมีทักษะในการด�าเนินงานด้านสาธารณสุข 

เพียงพอ	
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07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

 ประเด็นส�าคญั	1)	การบังคับใช้กฎหมาย	2)	มาตรฐานรถ

โดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์	 3)	 มาตรฐานถนน	 ซึ่งหน่วยงาน

สามารถสนับสนุนข้อมูลที่มีส�าหรับใช้ประเมินการด�าเนินการ

ตามกฎหมาย	ยานพาหนะ	ถนน	

 ข้อเสนอแนะ	คือ	ควรมีการจัดแบ่งให้มีงบประมาณเฉพาะ

ด้านความปลอดภัยทางถนนออกมาให้เป็นรูปธรรมชัดเจน

ส�านักอ�านวยความปลอดภัย	กรมทางหลวง	

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

•	 ขับเคลื่อนนโยบาย	ยุทธศาสตร์	มาตรการ	แนวทาง	และ

ผลงานของคณะอนุกรรมการด้านถนนและการสัญจร

อย่างปลอดภัย	

•	 ศกึษาวิจยัเพ่ือความปลอดภัยทางถนนและแผนบรูณาการ

พัฒนาด้านคมนาคมและโลจิสติกส์

•	 จัดท�าฐานข้อมูล	 Highway	 Accident	 Information	 

Management	 System	 (HAIMS)	 ซึ่งสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ที่	3	ของแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	

พ.ศ.	 2561	 -	 2564	 และมีการด�าเนินงานควบคู่กับ 

กรมทางหลวงชนบทเพ่ือการบรรลุเป ้าหมายโลก 

ด้านความปลอดภัยทางถนน	12	เป้าหมาย

02
ยุทธศาสตร์

	 ยุทธศาสตร์การด�าเนินงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลัก

ที่	3	ประเทศไทยขนส่งปลอดภัย	4.0

03 
แผนงานและการด�าเนินงาน	

•	 การด�าเนินการตามพันธกิจหลักของหน่วยงานได้แก่	

•	 การด�าเนินงานตามแผนพ้ืนฐานด้านการอ�านวย 

ความปลอดภัยทางถนน	 และแผนบูรณาการพัฒนา

ด ้านคมนาคมและโลจิสติกส ์ 	 เช ่น	 การจัดต้ัง 

ศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ	 (Highway	

Traffic	Operation	Center:	HTOC)	

•	 การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางถนนเพ่ือเพ่ิม

ความปลอดภัยทางถนน

•	 การศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนางานด้านความปลอดภัย 

ทางถนน	 เช่น	 การวิจัยเพ่ือสนับสนุนการปรับระดับ

ความเร็วบนทางหลวง	 จัดท�าข้อมูลการจ�าแนก 

ล�าดับช้ันของโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินทั่วประเทศ	

(road	hierarchy)	เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการวางแผน

พัฒนาและบริหารจัดการทางหลวง	 ซึ่งจัดว่าเป็น	

blueprint	ของการจัดการความปลอดภัย

•	 การด�าเนินงานใน	 3	 ประเด็นหลัก	 หน่วยงานไม่มีการ

ด�าเนินงานใน	3	ประเด็นหลักโดยตรง	แต่มีการด�าเนินงาน

ในประเด็นดังกล่าวร่วมกับเครือข่ายคณะกรรมการ 

ด้านการสัญจร	ผ่านโครงการ	road	hierarchy	

	 ข้อค้นพบจากการท�างานเป็นเครือข่าย	 คือ	 รูปแบบ 

การด�าเนินงานร่วมกับเครือข่ายสนับสนุนให้เห็นแง่มุม 

การด�าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนที่รอบด้าน	

อย่างไรก็ตามการด�าเนินงานโดยการส่งตัวแทนจากแต่ละ

องค์กรส่งผลให้เกิดการส่ือสารสองต่อ	 และอาจเกิดความไม่

ต่อเน่ืองในการด�าเนินงานหากมีการโยกย้ายบคุลากร	นอกจาก

นี้ยังพบข้อจ�ากัดด้านภาระงานของเครือข่ายในระดับพื้นที่

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 มีการติดตามการด�าเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติ

ราชการ	

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

ความส�าเร็จ	ได้แก่

•	 การใช้เทคโนโลยีในการรายงานข้อมูลความปลอดภัย 

ทางถนนผ่านระบบ	HAIMS	รวมถงึการจดัต้ังศนูย์บริหาร

จัดการจราจรและอุบัติเหตุ	(HTOC)		

•	 การรวมข้อมูล	3	ฐาน	ซึ่งในปัจจุบันมีความพยายามที่จะ

พัฒนาการใช้ฐานข้อมูลในระดับพื้นที่

•	 การเปิดรับและให้โอกาสจากผู้บริหารหน่วยงานในการน�า

องค์ความรู้ใหม่และเทคโนโลยีเข้ามาการประยุกต์ใช้ใน

การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ	 รวมไปถึงการขับเคล่ือนงาน

ด้านความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงาน

ความท้าทาย	ได้แก่

•	 ความท้าทายจากลักษณะโครงสร้างของถนน	 เช่น	 

ความไม่สามารถเชื่อมถนนในพื้นที่นอกเขตทางได้	

•	 การด�าเนินงานร่วมกับเครือข่ายในระดับปฏิบัติการ 

ในประเด็นแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2561	

-	2564	ยังขึ้นกับกลุ่มบุคคล	การโยกย้ายบุคลากรจะส่ง

ผลต่อความต่อเนื่องในการด�าเนินงานได้

•	 การขาดทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งส่งผลให้มีความ

ท้าทายในการใช้ข้อมูลทางนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ	

•	 การขาดความต่อเน่ืองด้านงบประมาณที่จ�าเป็น	 ทั้งการ

จ้างบุคลากร	รวมถึงงบบ�ารุงรักษาเทคโนโลยี	

06
การจัดหาทรัพยากร

•	 ความท้าทายด้านงบประมาณ	 ในปัจจุบันต้องอาศัยเงินกู้

เพื่อด�าเนินงานด้านความปลอดภัย	

•	 ขาดก�าลังคนที่มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเช่น	 data	

analysts,	data	scientist	

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	ก�าหนดยุทธศาสตร์และกลไกทีส่ามารถน�าไปใช้ปฏิบติัได้

จริง	เพื่อให้เห็นผลการด�าเนินงานที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น	

02	 เพ่ิมการตระหนักรู้เร่ืองความส�าคญัของอบุติัเหตุทางถนน

ให้เท่าเทียมกับปัญหา	COVID-19	

03	ควรให้ความส�าคญักบัการบงัคบัใช้กฎหมายโดยใช้วิธใีหม่	

เช่น	 มาตรการทางสังคม	 (social	 sanction)	 เพ่ือลด

พฤติกรรมเส่ียงทางถนน	 เช่น	 การตัดสิทธิ์สมัครงาน	 

การข้ึนค่าประกัน	 ซึ่งต้องด�าเนินการควบคู่กับการจัดต้ัง

หน่วยงานทีท่�าหน้าทีแ่ลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน	

ซึ่งส�านักอ�านวยความปลอดภัยสามารถสนับสนุนข้อมูล

เพื่อขับเคลื่อนแผนด�าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย

04	การจดัต้ังศาลจราจรควบคูก่บัการใช้	social	media	ในการ

ตรวจจับ/แก้ปัญหาการท�าผิดจราจร	

05	สนับสนุนการจัดต้องกองทุนค่าปรับการท�าผิดกฎจราจร	

เ พ่ือใช ้สนับสนุนการแก ้ ไขป ัญหาอุบั ติ เหตุจราจร 

ในประเทศ

ส�านักอ�านวยความปลอดภัย	 
กรมทางหลวงชนบท	

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

•	 มีบทบาทในแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	 พ.ศ.	

2561	 -	 2564	 ในด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพฐานข้อมูล

โดยการปฏิรูปการเกบ็ข้อมูล	ในปัจจบุนัทางกรมทางหลวง

ชนบทได้พัฒนาระบบฐานข้อมูล	 ARMS	 ซึ่งเช่ือมต่อกับ

ระบบ	HAIMS	ของกรมทางหลวง

•	 มีบทบาทในการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย 

ทางถนนในกลุ่มเยาวชน	 เพ่ือถ่ายทอดความรู้และวินัย

จราจรให้นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในถนนของทางหลวง

ชนบท

•	 เครือข่ายในการด�าเนินงาน	 ได้แก่	 ต�ารวจ	 กลุ่มกู้ชีพ	 

หน่วยงานกู้ภัย	 และบริษัท	 กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย 

จากรถ	จ�ากัด	
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02
ยุทธศาสตร์

	 ยุทธศาสตร์การด�าเนินงานล้อมาจากแผนแม่บทของ

กระทรวงคมนาคม	หากยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ	สอดคล้อง

กับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	 พ.ศ.	 2561-2564	 

จะสรุปทางอ้อมได้ว่ามีความสอดคล้องการด�าเนินงาน

03 
แผนงานและการด�าเนินงาน	

•	 เป็นการด�าเนินการตามพันธกิจหลักของหน่วยงานได้แก่	

•	 โครงการปรับปรุงสภาพทางหลวงชนบท	เช่น	การติด

ป้ายจราจร	การท�าระบบกระตุ้นเตือนที่ถนน	

•	 การด�าเนินการจัดการและอ�านวยความปลอดภัย 

ทางถนนให้กับชุมชน	ที่ได้รับรางวัลระดับโลก	

•	 หน่วยงานมีการประเมินผลการด�าเนินงานประจ�า	 เช่น	 

การประเมินคุณภาพวัสดุจราจรในพ้ืนที่ รับผิดชอบ	 

การประเมินประสทิธิผลของการใช้อุปกรณ์เชิงวิศวกรรม

ในพ้ืนที	่และมีการใช้ข้อมูลสถติิอบุติัเหตุและความพึงพอใจ

ของประชาชนในการประเมินการด�าเนินงานตามแผนงาน	

•	 มีบทบาทในการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย 

ทางถนนในกลุ่มเยาวชน	 การด�าเนินการทางอ้อม	 ได้แก	่

การดูแลถนนเพิ่มความปลอดภัย	เช่น	การวาด	bike	box	

บนถนน	การติดป้ายเตือนความเร็ว

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

•	 มีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดอัตราการตายต่อแสนประชากร 

ในระดับกระทรวงลงสู่กรมฯ	

•	 การใช้	 star	 rating	 เป็นตัวช้ีวัดความปลอดภัยทางถนน	

โดยมีการพัฒนาตัวช้ีวัด	3	ดาว	ในถนนของกรมทางหลวง

ชนบท	 ซึ่งเป็นระบบที่เฉพาะเจาะจงกับสภาพถนนของ 

กรมทางหลวงชนบท	

•	 การใช้ระบบ	 ARMS	 เพ่ือวิเคราะห์	 hot	 spot	 พ้ืนที่ 

เกดิอบุติัเหตุบนถนนของกรมทางหลวงชนบท	เพ่ือประเมิน

การบรรลุเป้าหมายตลอดเวลา	

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

ความส�าเร็จ	ได้แก่

•	 การด�าเนินการสนับสนุนความปลอดภัยทางถนนร่วมกับ

พื้นที่	

•	 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในระดับพ้ืนที่เร่ือง 

องค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน	 (road	 safety	

auditor)

ความท้าทาย	ได้แก่

•	 การมองเร่ืองอบุติัเหตุให้เป็นเร่ืองของระบบ	(Safe	system	

approach)	มากกว่าแค่เรื่องของบุคคล	

•	 การส่ือสารการท�างานของกรมให้เป็นทีเ่ข้าใจต่อสาธารณชน	

เนื่องจากต้องมีการพึ่งพาชุมชนในการท�างาน	

06
การจัดหาทรัพยากร

•	 มีข้อจ�ากดัด้านงบประมาณ	จงึมีความจ�าเป็นต้องปรับแผน

ระยะยาวให ้เป ็นแผนระยะส้ันเพ่ือให ้เหมาะสมกับ 

งบประมาณที่ได้รับ		

•	 บคุลากรในส่วนกลางมีทกัษะเพียงพอ	แต่ยังข้อจ�ากดัของ

บุคลากรในพื้นที่	ทั้งด้านภาระงานและองค์ความรู้ในการ

ท�างาน	

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

 ประเด็นหลัก	 1)	 การบูรณาการแผนการด�าเนินงาน

ระหว่างภาคีเครือข่ายเพ่ือลดความซ�้าซ้อนระหว่างหน่วยงาน	

2)	 การให้ความส�าคัญกับมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับการดื่มแอลกอฮอลล์	การขับรถเร็ว	และการไม่สวมหมวก

นิรภัย	 โดยจัดท�าแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและท�าได้จริง	 เช่น	

การจ�ากัดสิทธิ์การรักษาพยาบาลหากท�าการท�าผิดกฎหมาย	

การพิจารณาเพ่ิมโทษของการท�าผิดซ�้า	 3)	 การปฎิรูป 

หน่วยงานที่รับผิดชอบและดูแลถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ของท้องถิน่	เพ่ือสนับสนุนการเข้าถงึข้อมูลและการจดัการเร่ือง

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับถนน	โดยหน่วยงานสามารถสนับสนุน

ด้านวิชาการให้กับท้องถิ่นได้	

 ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงาน 

•	 มีการก�าหนดนโยบายที่เข ้มงวดและมีผลกระทบใน 

วงกว้าง	

•	 มีการก�าหนดเป้าหมายให้เหมาะสมกบับริบทของประเทศ

•	 การวางยุทธศาสตร์และแนวทางการด�าเนินงานให้สามารถ

ปฏิบัติการได้จริง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
กระทรวงคมนาคม

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 มีพันธกิจในการบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุบนโครงข่าย

คมนาคม	 ผ่านระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุ	 (Transport	 

Accident	Management	 Systems	 –	 TRAMS)	 ซึ่งเป็นฐาน

ข้อมูลทั้งทางบก/น�้า/อากาศ	 ซึ่งรวมข้อมูลอุบัติเหตุที ่

โครงข่ายถนนที่กระทรวงคมนาคมรับผิดชอบ	บทบาทหน้าที่ 

ไม ่ ได ้ตรงตามแผนแม ่บทความปลอดภัยทางถนน	 

พ.ศ.	 2561	 -	 2564	 โดยตรง	 และไม่มีพันธกิจในการ 

ด�าเนินงานอื่น	

02
ยุทธศาสตร์

	 ไม่มียุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยทางถนนโดยตรง	 

หน่วยงานด�าเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ของกระทรวง

คมนาคมซึ่งมีบทบาทในการด�าเนินงานสอดคล้องกับ 

แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2561	-	25644

4
		จัดเป็นความสอดคล้องทางอ้อมเช่นเดียวกัน
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03 
แผนงานและการด�าเนินงาน	

•	 การปรับปรุงระบบ	 TRAMS	 ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 

ในกระทรวงคมนาคม	ปรับโครงสร้างฐานข้อมูลให้สามารถ

ถ่ายโอนข้อมูลอุบัติเหตุ	 และเช่ือมโยงฐานข้อมูลกับ 

บริษัท	 กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	 จ�ากัด	 และ

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 โดยหน่วยงานมีการวัด 

การด�าเนินงานโดยตกลงความถี่ในการส่งข้อมูล	 และ 

ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลก่อนน�าเข้าฐานข้อมูล		

•	 ฐานข้อมูลได้ถกูออกแบบให้สามารถสนับสนุนการประเมิน

การด�าเนินงานในทั้ง	 3	 ประเด็นหลัก	 (เยาวชน	 ผู้ขับข่ี

จักรยานยนต์	 และการขับข่ีด้วยความเร็ว)	 และมีการ 

รับฟังความเห็นเครือข่าย	 (กรมควบคุมโรค	 ต�ารวจ	 

บริษัท	 กลางคุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถ	 จ�ากัด	 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	เพือ่คัดเลอืกข้อมูล

น�าเข้าให้สามารถประเมินสถานการณ์ความเส่ียงทางถนน

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 ใช้การส่ือสารระหว่างหน่วยงานเพ่ือสะท้อนกลับคุณภาพ

ของข้อมูล	ตัวช้ีวัดเฉพาะของกระทรวงฯ	คอืการมีระบบข้อมูล

สมบูรณ์และเพียงพอต่อการประเมินผลด้านความปลอดภัย

ทางถนนส�าหรับหน่วยงานภายใต้สังกัดของกระทรวงคมนาคม

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

	 ความส�าเร็จ	คือ	การพัฒนาระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุ

บนโครงข่ายคมนาคม	 (TRAMS)	 ที่สามารถรองรับการ 

เช่ือมโยงกับหน่วยงาน	 ซึ่งจุดแข็งของ	 TRAMS	 คือ	 มีการ

รวบรวมข้อมูลเกีย่วกบัอบุติัเหตุในทกุมิติ	แต่ยังมีความท้าทาย

ในการพยายามบรูณาการฐานข้อมูลให้สมบรูณ์	ทัง้การจดัเกบ็

ข้อมูล	การประเมินผล	และความยั่งยืนของฐานข้อมูล

06
การจัดหาทรัพยากร

	 งบประมาณที่ได้รับในระยะต้นยังจัดว่าเพียงพอส�าหรับ

การจัดท�าระบบและการดูแลรักษา	ทางด้านก�าลังคนมีทักษะ

ในการด�าเนินงานเพียงพอแต่ยังต้องการจ�านวนก�าลังคน 

เพิ่มขึ้น

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

	 การใช้ข้อมูลจากการบูรณาการฐานข้อมูลเพ่ือระบุสาเหตุ

ของการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างตรงจุด	 ทางหน่วยงานสามารถ

ใช้ระบบ	TRAMS	สนับสนุนการด�าเนินงานของเครือข่ายในการ

ก�ากับติดตามการด�าเนินงาน	ควรวางเป้าหมาย/ตัวชี้วัดร่วม

ระหว่างหน่วยงาน	เพ่ือการด�าเนินงานความปลอดภัยทางถนน

ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 มีบทบาทในการจัดท�าฐานข้อมูล	CRIMES	ซึ่งรวมข้อมูล

อุบัติเหตุทางถนน	(centralized	system)	จากการด�าเนินงาน

โดยส�านักงานต�ารวจทั่วประเทศ	 และมีส่วนร่วมในการจัดท�า

ข้อมูล	3	ฐาน	ร่วมกับกรมควบคุมโรคและภาคีเครือข่าย	

02
ยุทธศาสตร์

	 ไม่มียุทธศาสตร์เฉพาะของหน่วยงาน	 การด�าเนินงาน 

จะล้อตามยุทธศาสตร์ของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ		

03 
แผนงานและการด�าเนินงาน	

•	 รวบรวมสถติิอบุติัเหตุเพ่ือใช้สนับสนุนการด�าเนินงานของ

ผู้บริหารทัง้ช่วงปกติและ	7	วันอนัตราย	ตัวช้ีวัดการด�าเนิน

งาน	ได้แก่	การตรวจสอบคณุภาพข้อมูลทัง้ก่อนน�าเข้าและ

การบ�ารุงรักษาฐานข้อมูลให้ด�าเนินงานได้ตามปกติ	

•	 ไม่มีการด�าเนินงานเฉพาะประเด็น	 อย่างไรก็ตามฐาน

ข้อมูลจะถกูออกแบบมาเพ่ือใช้ด�าเนินการในกรณีดังกล่าว

ได้	เน่ืองจากมีการเกบ็ข้อมูลผู้ต้องหาและผู้เสียหายควบคู่

กับข้อมูลสภาพแวดล้อมและปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ	

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 ใช้คุณภาพข้อมูลน�าเข้าเป็นตัวช้ีวัดการด�าเนินการจัดท�า

ฐานข้อมูล	

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

•	 ความส�าเร็จที่ส�าคัญได้แก่การจัดท�าฐานข้อมูล	 CRIMES	

ซึง่พัฒนามาต้ังแต่ปี	2538	ปัจจบุนัข้อมูลมีความสมบรูณ์

แม่นย�าและมีการซ่อมข้อมูลย้อนหลังต้ังแต่ปี	 2550	 

จุดแข็งของฐานข้อมูล	 คือ	 เป็นข้อมูลที่มีความแม่นย�าสูง	

ความท้าทายในการด�าเนินงาน	ได้แก่	การสร้างแรงจูงใจ

ในการให้บคุลากรน�าเข้าข้อมูลลงในฐานข้อมูลให้ครบถ้วน	

ท�าให้เห็นประโยชน์ของการมีเทคโนโลยีและข้อมูลเพ่ือใช้

วิเคราะห์ในการสนับสนุนการด�าเนินงานและเบิกจ่าย

ส�านวน

06
การจัดหาทรัพยากร

	 มีทรัพยากรจ�ากัดทั้งด้านงบประมาณและก�าลังคนด้าน

เทคโนโลยี	 และเน่ืองจากลักษณะงานอาจมีการโยกย้าย

บุคลากรท�าให้ขาดความต่อเน่ืองในการด�าเนินงานต้องมีการ

ฝึกอบรมใหม่บ่อยครั้ง	

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

	 ประเด็นส�าคัญ	 4	ประการ	คือ	 1)	 การร่วมกันวิเคราะห์

สาเหตุของอบุติัเหตุโดยใช้ฐานข้อมูลจากการบรูณาการข้อมูล	

2)	การบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด	3)	การปรับปรุงสภาพ

แวดล้อม	 เช่น	 สภาพถนน	 และ	 4)	 การพัฒนาเทคโนโลยี 

ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย	

	 ยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายรวมถึงการกระตุ้นให้

ประชาชนตระหนักถึงความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน 

ที่ต้องจัดให้เป็นวาระเร่งด่วน	 โดยการใช้	 social	 media	 

เป็นตัวช่วย	และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติจะมีบทบาทในการ

สนับสนุนข้อมูลเพ่ือแสดงจุดเส่ียงที่ก่อให้เกิดการเสียชีวิต 

ทางถนน	

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 หน่วยงานไม่มีบทบาทในการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ

อบุติัเหตุทางถนนโดยตรง	ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัความปลอดภัย

ทางถนน	ได้แก่	การจัดท�าข้อมูลสถิติทางเศรษฐกิจและสังคม	

เช่น	ข้อมูลประชากร	ข้อมูลรายได้ประชากร	ข้อมูลประชากร

กลุ่มเปราะบาง	 ข้อมูลการครอบครองยานพาหนะในแต่ละ 

ครัวเรือน	ข้อมูลผู้เปราะบาง	และข้อมูลปัจจยัเส่ียงทางสุขภาพ	

เช่น	ข้อมูลสถิติการดื่มสุราของประชากรไทย	

02
ยุทธศาสตร์

	 ส�านักงานสถิติแห่งชาติมีพันธกิจหลักในการจัดท�าข้อมูล

เพื่อด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ	ด้านการพัฒนา

ทุนมนุษย์	 โดยพันธกิจจะเกี่ยวข้องกับการจัดท�าข้อมูล	 

ไม่มีแผนยุทธศาสตร์ทีเ่กีย่วข้องกบัอบุติัเหตุทางถนนโดยตรง	



202 203

03 
แผนงานและการด�าเนินงาน	

•	 ด�าเนินงานตามพันธกจิด้านการสนับสนุนข้อมูล	และริเร่ิม

โครงการ	 Government	 data	 catalog	 เพ่ือเตรียม 

ความพร้อมในการจัดท�าข้อมูลเปิด	 รวมถึงการท�าข้อมูล

ปัจจัยเส่ียงเฉพาะร่วมกับหน่วยงานภายนอก	 เช่น	

ส�านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ	(IHPP)	

สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา	(IPPD)	

•	 มีการประเมินการน�าข้อมูลไปใช้จากการขอข้อมูล/ 

ดาวโหลดข้อมูล	มีการส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล	

ในบางแบบส�ารวจจะมีการสอบถามถึงการใช้ประโยชน์

ข้อมูลโดยตรง	เช่น	การประเมิน	ICT	ครัวเรือน

•	 ไม่มีการด�าเนินงานเฉพาะประเด็นโดยตรง	

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 หน่วยงานมีการใช้ตัวช้ีวัดจากส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ	 (กพร.)	 ในการประเมินการด�าเนินงาน

ของหน่วยงาน	 และมีการก�ากับติดตามการน�าข้อมูลไปใช้

ประโยชน์ในการวางแผน	ประเมินผล	และติดตามการด�าเนินงาน

ของผู้ใช้

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

	 ความส�าเร็จได้แก่	การจดัท�า	Government	data	catalogue	

และแผนแม่บทสถิติซึ่งจะช่วยในการจัดการข้อมูลในระดับ

ประเทศ	น�าไปสู่	open	data	และการจัดการสถิติได้ดีขึ้น	และ

ช่วยให้ทราบช่องว่างในการด�าเนินงานของหน่วยงานและ

ประเด็นทีต้่องผลักดันต่อ	โดยจดุแข็งของข้อมูลของส�านักงาน

สถติิแห่งชาติ	คอื	เป็นข้อมูลทีมี่ความน่าเช่ือถอืสูง	จากระเบยีบ

วิธีการทางสถิติที่ใช้	 และการควบคุมคุณภาพการเก็บข้อมูล

อย่างเข้มงวด	ความท้าทาย	คือ	แนวโน้มความต้องการปฏิรูป

รูปแบบการเก็บข้อมูลของเครือข่าย	 การด�าเนินงานด้าน	 big	

data	 ซึ่งหน่วยงานยังขาดทักษะและความเช่ียวชาญในการ

ด�าเนินงานดังกล่าว	

06
การจัดหาทรัพยากร

	 งบประมาณส�าหรับแผนการจัดท�าข้อมูลมีเพียงพอ	

อย่างไรกต็ามยังไม่มีการจดัสรรงบประมาณหมวดทรัพยากร

และเทคโนโลยีโดยตรง	ยังขาดงบประมาณเพ่ือการพัฒนางาน

ด้าน	big	data	ทั้งทางด้านการพัฒนาทักษะของบุคลากรและ

เทคโนโลยี	

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

	 ประเด็นส�าคัญ	 ได้แก่	 1)	 ด้านวิศวกรรมทางกายภาพ 

ของถนน	2)	ด้านการบังคับใช้กฎหมายจราจรส�านักงานสถิติ

แห่งชาติจะมีบทบาทในการสนับสนุนข้อมูลเพ่ือสะท้อน 

การด�าเนินงานด้านการก�ากับติดตามพฤติกรรมเส่ียงในกลุ่ม

ประชากรเพ่ือน�าไปสู่การจัดท�ามาตรการเพ่ือความปลอดภัย

ทางถนนที่เหมาะสมต่อไป

	 ค�าแนะน�าในการด�าเนินงาน	 คือ	 จัดให้มีการบูรณาการ

ข้อมูลและแผนด�าเนินงานจากทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องรวมถงึ

หน่วยงานท้องถิน่เพ่ือให้ครอบคลุมปัญหาอบุติัเหตุในทกุระดับ	

และควรก�าหนดให้ทกุหน่วยมีเป้าหมายในการด�าเนินการร่วม

ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	(สพร.)	

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 หน่วยงานมีบทบาทในการสนับสนุนให้เกดิระบบเช่ือมโยง

ข้อมูลและจัดท�าข้อมูลเปิดให้หน่วยงานราชการ	 หน่วยงาน

ไม่มีบทบาทหน้าที่ในการด�าเนินงานด้านการลดอุบัติเหตุ 

ทางถนนโดยตรง	

02
ยุทธศาสตร์

	 ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานไม่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน

ด้านความปลอดภัยทางถนนโดยตรง	 ยุทธศาสตร์ของสพร.	

เป็นไปตาม	 พรบ.การบริหารงานและให้บริการภาครัฐ 

ผ่านระบบดิจิทัล	พ.ศ.	2562	

03 
แผนงานและการด�าเนินงาน	

•	 การด�าเนินงานเป็นการวางกรอบการท�า	data	governance	

ของหน่วยงานภาครัฐ	 เพ่ือสนับสนุนการท�าข้อมูลเปิด 

ในประเทศโดยมีลักษณะดังน้ี	1)	เป็นข้อมูลรูปแบบดิจทิลั

ที่คนใช้ประโยชน์ได้	 2)	 ลดความซ�้าซ้อนของการจัดท�า

ข้อมูลภาครัฐและสนับสนุนการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่าง

หน่วยงาน	3)	รับผิดชอบการพัฒนามาตรฐานข้อมูล	

•	 โครงการทีเ่กีย่วข้องกบัความปลอดภัยทางถนนทีจ่ดัแสดง

ในเว็บไซต์	สพร.	คอื	ข้อมูลบรูณาการการเสียชีวิต	3	ฐาน	

โดยมีการสนับสนุนการวิเคราะห์ประเด็นเยาวชนและ

จักรยานยนต์	จากข้อมูลใบมรณบัตรและยานพาหนะ	

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 ไม่มีตัวชี้วัดเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนโดยตรง	

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

•	 ความส�าเร็จในการบรูณาการเพ่ือจดัท�าข้อมูล	3	ฐาน	และ

ท�าให้เป็นข้อมูลเปิดได้	

•	 ความท้าทาย	1)	การท�าให้ระบบการลงข้อมูลเป็นอตัโนมัติ	

ลดภาระงานผู้ปฏิบัติ	 สนับสนุนการใช้	 sensor	 เพ่ือการ 

น�าเข้าข้อมูลให้มากที่สุด	 2)	 ยังมีช่องว่างในการเข้าถึง

ข้อมูล	เช่น	บริษทักลางคุม้ครองผู้ประสบภัยจากรถ	จ�ากดั	

3)	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นไปตาม	พรบ.กฎหมาย

การบริหารงานและให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล	

06
การจัดหาทรัพยากร

	 ในปัจจุบันบุคลากรในประเทศที่มีทักษะจัดท�าฐานข้อมูล

เปิด	รวมท้ังกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	(PDPA)	ยังมีอยู่อย่างจ�ากัด	

การวางแผนการท�าฐานข้อมูลในระยะถดัไปยังต้องอาศยั	สพร.	

เป็นที่ปรึกษา	

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

	 ใช้องค์ความรู้และข้อค้นพบที่ได้จากการท�าข้อมูล	3	ฐาน

ในการสนับสนุนข้อมูลเปิดด้านอุบัติเหตุ	ดังนี้

01	ท�ามาตรฐานข้อมูล	 (data	 standard)	 เพ่ือสนับสนุน 

การแลกเปลี่ยนข้อมูล	มีมาตรฐานในการคีย์ข้อมูล

02	 พัฒนา	case	ID	ของอุบัติเหตุระหว่าง	stakeholder

03	 พัฒนาฐานข้อมูลให้เป็น	real	time	และอัตโนมัติมากขึ้น

04	 พัฒนานโยบายและข้อก�าหนดในการแลกเปล่ียนข้อมูล	

(data	policy)	ให้เหมาะสม	

05	จัดให้มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบกลาง	 ลดการคีย์ข้อมูล 

ที่ซ�้าซ้อน	

06	ข้อแนะน�าเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดการอุบัติเหตุ	 เช่น	 

การใช้วิธีการใหม่ๆ	 ในการแก้ปัญหา	 เช่น	 การตัดสิทธิ์ 

ในการเบกิค่าบริการจากประกนัสังคม	การตัดสิทธิใ์นการ

ต่อใบขับขี่ในกรณีไม่ใส่หมวกนิรภัย	
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ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์	วิจัย	และนวัตกรรม	(สกสว.)	

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 สกสว.	 สังกัดภายใต้ส�านักนายกรัฐมนตรี	 แต่เดิมรับ

บทบาทในการเป็นหน่วยงานผู้สนับสนุนงานวิจัย	 ในปี	 พ.ศ.	

2563	หน่วยงานปรับบทบาท	สกสว.	 จากการควบคุมก�ากับ

และดูแลนักวิจัยโดยตรง	 กลายเป็นการขับเคล่ือนการท�างาน

โดยใช้งบประมาณทัง้หมดทีผ่่านกองทนุ	แนวทางการด�าเนินงาน

อ้างอิงจากแผนที่ส�าคัญของชาติมาใช้ก�าหนดแผนงานส�าคัญ

ของกองทุน	 ซึ่งจะมีหน่วยบริหารและจัดการทุน	 (Program	

Management	Unit,	PMU)	ท�าหน้าทีเ่ช่ือมโยงการท�างานของ

นักวิจัย	และมีการก�าหนดเป็น	flagship	และการด�าเนินงาน		

02
ยุทธศาสตร์

	 หน่วยงานเป็นหน่วยสนับสนุนภาควิชาการไม่ได้มี 

แผนยุทธศาสตร์ ในการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย 

ทางถนนโดยตรง	 การด�าเนินงานที่ผ่านมาจะช่วยสนับสนุน

ด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความปลอดภัยทางถนน	

และแนวทางการจดัการปัญหาทีไ่ด้จากการศกึษาวิจยัทีใ่ห้ทนุ

สนับสนุนเพื่อการใช้ประโยชน์ทางนโยบาย	

03 
แผนงานและการด�าเนินงาน5 

	 บทบาทที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัยทางถนน 

มี	2	ด้าน	ได้แก่	

01	การจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบายจากงานวิจัยเร่ือง

อุบัติเหตุทางถนน

02	การติดตามข้อมูลและการศึกษาวิจัย	

	 ส�าหรับแผนโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

อุบัติเหตุทางถนน	ที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้หน่วยบริหาร

และจัดการทุนของส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 ในปี	

2563	 ได้แก่	 แผนงานวิจัยตอบสนองนโยบาย/เป้าหมายรัฐ	

แผนงานวิจัยท้าทายไทย	เรื่องถนนปลอดภัย	

	 แผนการวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 

ทางถนนได้แก่	การปรับเร่ืองวิจยั	(flagship)	ให้เข้ากบับริบท

การท�างานของ	 สกสว.	 เช่น	 ใน	 flagship	 ที่	 14	 จะเน้น 

การด�าเนินการด้านความปลอดภัยทางถนน	ร่วมกับแผนงาน

ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก 

ด้านความปลอดภัยทางถนน	 ซึ่งเป็นความพยายามส่งเสริม

และจัดสรรงบประมาณเพื่อลดการตายจากอุบัติเหตุ	

	 ในประเด็นการวิจัยมุ ่งเป้าเพ่ือลดอัตราเสียชีวิตจาก 

ปัจจัยเส่ียงหลัก	 ได้แก่	 รถจักรยานยนต์	 ด่ืมแล้วขับ	 การใช้

ความเร็วเกินกฎหมายก�าหนด	 และการสนับสนุนนวัตกรรม

ภายใต้งานวิจัยท้าทายไทยเรื่องถนนปลอดภัย	เช่น	

•	 ผู้ขับข่ีรถจกัรยานยนต์:	งานวิจยัและพัฒนา	simulator	

ที่สามารถฝึกขับข่ีรถจักรยานยนต์ได้	 งานวิจัยและ

พัฒนารถจักรยานยนต์ที่สามารถประเมินทักษะ 

คนขับได้

•	 เยาวชน:	งานวิจัยบอร์ดเกมส์	city	road	เพื่อให้เด็กๆ	

สามารถเข้าใจเร่ืองความปลอดภัยบนท้องถนน 

ได้ง่ายขึ้น	

•	 ความเร็ว:	 งานวิจัยเคร่ืองไทยประดิษฐ์ตรวจจับ

ความเร็ว		

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 การก�าหนดเป้าหมายเพ่ือวัดความคบืหน้าในการด�าเนินงาน

อาศัยการน�าผลวิจัยที่ได้จากการสนับสนุนของ	 สกสว.	 ไปใช้

ขับเคล่ือนในเชิงนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม	 โดยตัวช้ีวัดและ

ความถี่ในการรายงานตัวช้ีวัดจะข้ึนกับแผนงานที่ได้รับ 

การสนับสนุนทุนวิจัยและมีการปรับแผนการด�าเนินงานตาม

ความเหมาะสม

5
	งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปี	2555-2561	(ช่วงก่อนเปลี่ยนโครงสร้าง)	เช่น	1)	การยกระดับความปลอดภัยในการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติตามมาตรฐานสากล	และเกิดการ

จดัต้ังภาคเีครือข่ายโครงการความปลอดภัยสถานเอกอคัรราชฑูตต่างประเทศเพ่ือขับเคล่ือนโครงการความปลอดภัยทางถนนร่วมกบักระทรวงคมนาคมและองค์การอนามัยโลก	2)	การจดัท�าข้อเสนอ

แนะทางนโยบายเพื่อการจัดการความปลอดภัยของการท่องเที่ยวทางถนนในจังหวัดเชียงใหม่	ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาต้นแบบแนวทางการบริหารจัดการตามกรอบ	5	เสาหลัก

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

•	 ผลงานวิจยัด้านความปลอดภัยทางถนนต่างๆ	ทีไ่ด้ให้การ

ส นับส นุนถู กน� า ไ ป เ สนอ ใน เ วที ร ะ ดั บน โยบาย	 

เช่น	การประชุมคณะกรรมาธกิารคมนาคม	การขับเคล่ือน 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน	 SDGs	 ด้านสาธารณสุข	 

โดยการบาดเจบ็จากอบุติัเหตุทางถนนเป็นหน่ึงในตัวช้ีวัด	

SDGs	ด้านสาธารณสุขที่ต้องเร่งรัดให้บรรลุเป้าหมาย

•	 ประเด็นด้านการท�างานกับภาคีเครือข่าย

•	 ทางหน่วยงานพยายามส่งเสริมเร่ืองความปลอดภัย

และความรับผิดชอบต่อสังคม	โดยเน้นการสนับสนุน

วิชาการ	เช่น	การท�าโครงการ	responsible	tourism	

และมีการใช้	 	 innovation	 สนับสนุนความปลอดภัย 

ในการท่องเที่ยว

•	 จุดแข็งของการสนับสนุนและท� างานร ่ วมกับ 

หน่วยงานอื่นๆ	 ตามบทบาทหน้าที่ของ	 สกสว.	 คือ	 

การสนับสนุนให้ทุนวิจัยด้านความปลอดภัยทางถนน	

เพ่ือน�าผลวิจัยไปขับเคล่ือนในเชิงนโยบายต่อไป	 

มีการด�าเนินงานร่วมกับเครือข่าย	 เช่น	 กระทรวง

สาธารณสุข	 กระทรวงการท ่องเที่ยวและกีฬา	

กระทรวงคมนาคม	 และกระทรวงมหาดไทย	 ซึ่งเป็น

อ นุ ก ร รมกา รด ้ า นคว ามปลอด ภัย ในหลาย 

คณะกรรมการทีเ่กีย่วข้องกบังานด้านความปลอดภัย 

ทางถนน

•	 ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย

•	 หน่วยงานสามารถสนับสนุนงบประมาณในการ

ด�าเนินโครงการวิจัยภายใต ้ภาคี เครือข ่าย	 

เช่น	 แผนท่องเที่ยวไทยไร้คาร์บอน	 ซึ่งเป็น 

การรวมตัวของหลายองค์กรทีเ่กีย่วข้องเพ่ือริเร่ิม

การด�าเนินงานร่วมกนัท�าให้เกดิผลเชิงประจกัษ์ได้

06
การจัดหาทรัพยากร

•	 ความท้าทายหลักมาจากด้านงบประมาณ	การสนับสนุนงาน

ด้านอุบัติเหตุทางถนนจะท�าได้ในด้านการให้ข้อเสนอ 

เชิงนโยบายโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากงานวิจัย	

•	 พยายามบริหารกองทนุโดยมุ่งเน้นการสนับสนุนการศกึษา

วิจัยต่างๆ	 ด้านความปลอดภัยทางถนน	 และผลักดัน 

ผลการศึกษาเพ่ือให้น�าไปใช้งานทางด้านนโยบายให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด	 เช่น	 การด�าเนินงานด้านวัฒนธรรม 

การขับข่ีปลอดภัยซึง่จะมอบหมายให้กระทรวงศกึษาธกิาร

ด�าเนินการเน่ืองจากเป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านเด็กและ

เยาวชน

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	ประเด็นวิจัยที่สกสว.	 และหน่วยสนับสนุนการจัดการ 

ทุนวิจัยยินดีที่จะสนับสนุน	ได้แก่	

•	 ระบบฐานข้อมูลเพ่ือวางระบบการติดตามประเมินผล

และบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ	

•	 ระบบขนส่งสาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้	

•	 การวิจัยมุ่งเป้าเพ่ือลดอัตราเสียชีวิตจากปัจจัยเส่ียง	

ได้แก่	 รถจักรยานยนต์	 ด่ืมแล้วขับ	 การใช้ความเร็ว

เกินกฎหมายก�าหนด	

•	 การวิจัยเพ่ือสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพด้านความ

ปลอดภัยทางถนนให้แก่คนในสังคม	

02	 งบประมาณจะอยู่ที่ท้องถิ่นมาก	 ดังน้ันการจัดต้ังภาค ี

เครือข่ายในการด�าเนินงานควรมีหน่วยงานดังกล่าวเข้ามา

เกี่ยวข้องด้วย	 ซึ่งทางหน่วยงานเองก�าลังมีแนวคิดที่จะ 

จัดท�าแผนงานวิจัยนี้ขึ้นมา	

	 ในการยกร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	 พ.ศ.	

2565	-	2570	หากมีการระบุประเด็นด้านวิทยาศาสตร์	วิจัย	

และนวัตกรรม	ควรมีการระบช่ืุอกองทนุวิจยัด้านวิทยาศาสตร์	

วิจัย	 และนวัตกรรม	 (ววน.)	 ซึ่งหากมีการระบุช่ือกองทุน 

ดังกล่าว	 องคาพยพที่ใช้งบประมาณผ่านกองทุน	 ววน.	 ก็จะ

ขานรับ	ท�าให้การด�าเนินงานคล่องตัวขึ้น	

ข้อจ�ากัดที่ส�าคัญ

•	 แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2561	-	2564	

ได้มีการเสนอให้มีการจัดต้ังหน่วยงานด้านวิชาการ 

ด้านความปลอดภัยทางถนนระดับประเทศ	ซึง่เป็นตัวช้ีวัด

หลักในยุทธศาสตร์ที่	 1	 แต่ไม่เกิดข้ึน	 ในมุมมองของ 

หน่วยบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ	 ในช่วงที่ยังอยู่

ในบทบาทเก่า	 คือ	 การเป็น	 funding	 agency	 ได้มีการ 

พูดคุยถึงประเด็นดังกล ่าวร ่วมกันกับนักวิชาการ 

ที่หลากหลายแต่ยังไม่เห็นผล	 เน่ืองจากบริบทของการ 

จดัต้ังจะมีหลายข้ันตอน	และขาดงบประมาณทีจ่ะสนับสนุน	

อาจน�าไปเป็นงานที่ฝากไว้ที่งานฝั ่งภาควิจัย	 เพ่ือที ่

หน่วยงานจะได้สนับสนุนเงนิวิจยัในด้านวิจยัและนวัตกรรม
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แนวทางการด�าเนินงานในระยะถัดไป 

•	 เพ่ือสนับสนุนแนวทางการจดัต้ังหน่วยงานดังกล่าว	แนะน�า

ให้บรรจแุนวทางการจดัต้ังดังกล่าวเข้าสู่แผนแม่บทความ

ปลอดภัยทางถนนฉบับที่	5	พ.ศ.	2565	-	2570	เพื่อที่

สกสว.	 จะได้เข้าไปเป็นภาคีที่ส�าคัญ	 โดยการสนับสนุน 

งบประมาณในรูปแบบ	block	 grant	หรืออาจด�าเนินงาน

ในรูปแบบภาคร่ีวมกันในกรณีทีไ่ด้ทนุจากต่างประเทศและ	

สกสว.	จดัเงนิทนุสมทบ	หากผลการด�าเนินงานวิจยัได้ถกู

น�าเสนอให้แก่ฝ่ายนิติบัญญัติหรือกรรมาธิการจะเกิดผล

ได้อย่างเป็นรูปธรรม	

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	
(TDRI)

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 TDRI	 เป็นสถาบันอิสระ	 ในรูปแบบองค์กรไม่แสวงหา 

ผลก�าไร	 มีบทบาทหน้าที่หลัก	 คือ	 การท�างานด้านนโยบาย

เศรษฐกจิและนโยบายสาธารณะอืน่ๆ	โดยรับทนุสนับสนุนวิจยั

จากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ	 มีบทบาทในการประเมิน

แผนงานความปลอดภัยทางถนนให้	 สสส.	 และมีผลงานวิจัย

ประเมินมาตรการความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเน่ือง	 

เช่น	 การประเมินความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะ	

การประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากอุบัติเหตุ 

ทางถนน	หน่วยงานมีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาแผนแม่บท

ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2561	–	2564	ในส่วนของการ

ทบทวนวรรณกรรมและการประเมินสถานการณ์อุบัติเหตุ 

ทางถนน	

 

	 นอกจากน้ีทางสถาบันยังได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะ

กรรมการด้านความปลอดภัยทางถนน	 3	 ชุด	 ได้แก่	 ชุดที่	 

1)	อนุฯ	ด้านบริหารจดัการ	3)	ด้านยานพาหนะปลอดภัย	และ	

6)	ด้านการประเมินและติดตามประเมินผล	

02
ประเด็นด้านความส�าคัญทางถนน	

	 ประเด็นส�าคัญด้านอุบัติเหตุทางถนนที่เจ้าของทุนวิจัย

ให้การสนับสนุน	

•	 การลงทนุของภาครัฐในการแก้ไขอบุติัเหตุ	ในปัจจบุนั

ทราบถึงต้นทุนความเสียหายจากอุบัติเหตุ	 ค�าถาม 

ต่อไปคือ	 แนวทางการลงทุนโดยภาครัฐที่เหมาะสม	

สัดส่วนงบประมาณที่ต้องลงทุน

•	 การวิ เคราะห ์ เ ชิง ลึกเกี่ยวกับการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมให้มีความปลอดภัย	 รวมถึงประสิทธิผล

ของการใช้มาตรการจูงใจเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ในกลุ่มประชากรไทย	

03
ล�าดับความส�าคัญท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายและแผน
แม่บทความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2561-2564	

	 ไม่สามารถตอบค�าถามเร่ืองความสอดคล้องกบัเป้าหมาย

ได้	 เน่ืองจากรูปแบบของการท�าแผนแม่บทความปลอดภัย 

ทางถนน	พ.ศ.	2561-2564	เป็นการบูรณาการแผนงานของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนของไทย	 

การจัดท�าแผนแบบ	 one-way	 ดังกล่าวท�าให้เกิดความไม่

สอดคล้องกันระหว่างตัวช้ีวัดในระดับหน่วยงานและระดับ

ประเทศ	 และยากต่อการด�าเนินงานให้ประสบความส�าเร็จ 

ตามเป้าหมาย	

04
แผนงานและการด�าเนินงาน

•	 โครงการการใช้	 GPS	 เพ่ือติดตามความเร็วของรถ

สาธารณะ	ซึ่งส่งผลต่อมาตรฐานด้านความปลอดภัยของ

รถสาธารณะ	และตอบโจทย์การควบคุมความเร็ว	โดยใช้

ก�าลังคนผู้บังคับใช้กฎหมายน้อย			

•	 ผลักดันการใช้ตัวเลขข้อมูลการเสียชีวิตจากการบรูณาการ

ข้อมูล	3	ฐาน	ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

•	 งานวิจัยด้านความปลอดภัยระบบขนส่งสาธารณะ	 

ด�าเนินการร่วมกับกรมการขนส่งทางบก	โดยกองทนุ	กปถ.

•	 การประเมินมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกจิจากอบุติัเหตุ

ทางถนน

•	 การขับเคล่ือนงานเร่ืองระบบขนส่งสาธารณะ	 ผลักดันให้

มีการใช้ระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่เขตเมือง

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

จุดแข็ง 

•	 มีหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขทีส่ามารถผลักดัน

เรื่องการบูรณาการ	3	ฐานข้อมูล	ให้เป็นรูปธรรมและ

เป็นที่ยอมรับ	 และท�าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่ืนตัว

ในเรื่องของการใช้ข้อมูล

•	 ความก้าวหน้าในการกระจายอ�านาจในการบริหาร

จัดการเรื่องความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่	

ความท้าทาย  

•	 การจัดสรรเงินทุนวิจัยหรืองบประมาณส�าหรับการ 

ขับเคล่ือนงานด้านความปลอดภัยทางถนนโดยเฉพาะ	

•	 การก�าหนดตัวช้ีวัดส�าหรับการด�าเนินงานด้าน 

ความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด	

•	 การแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างถนน	

•	 การแก้ปัญหาโครงสร้างข้อมูล	 ซึ่งส่งผลต่อการ 

เชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งและใบขับขี่

06	
การร่วมงานกับแต่ละหน่วยงาน		

	 การยอมรับของหน่วยงานภาครัฐต่อข้อเสนอแนะจาก 

ผลงานวิจัยและมุมมองของนักวิชาการเพ่ือน�าไปด�าเนินการ

ต่อน้ันยังคงมีข้อจ�ากัด	 อันเน่ืองมาจากข้อเสนอแนะบางส่วน

อาจจะไม่สอดคล้องกบันโยบายในการด�าเนินงานของหน่วยงาน	

	 การท�าให้เกิดการน�าผลงานวิจัยไปใช้ ในทางปฏิบัติ	 

นอกเหนือจากลักษณะของงานวิจยัทีแ่สดงถงึข้อบกพร่องของ

การด�าเนินงาน	 ทีมวิจัยควรเข้าไปร่วมกับหน่วยงานในการ

ผลักดันข้อเสนอแนะ	 เพ่ือน�าไปสู่การแก้ไขเพ่ือให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม	 รวมถึงการแสดงให้เห็นว่า	 

ส่ิงทีไ่ด้ด�าเนินการเปล่ียนแปลงและแก้ไขไปน้ันมีความถกูต้อง

และเป็นที่ยอมรับ

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

	 3	ประเด็นส�าคญัทีอ่ยากจะเห็นในแผนแม่บทความปลอดภัย

ทางถนนฉบับที่	5	พ.ศ.	2565	-	2570	ได้แก่	

01	 การแก้ไขปัญหาเชิงระบบและโครงสร้าง	เช่น	ระบบข้อมูล

ของทะเบียนรถและผู้ถือใบอนุญาตขับข่ีไม่ตรงกัน	

การไม่ต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์	ฯลฯ

02	การปรบัเปลีย่นระบบโครงสร้างพืน้ฐานทางกายภาพ

ให้เหมาะกับรูปแบบการเดินทางที่หลากหลาย	 

เช่น	 การจ�าแนกช่องจราจรส�าหรับรถประเภทต่างๆ	

เลนจักรยาน	เลนรถจักรยานยนต์	เป็นต้น	

03	การน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ในการบริหารจัดการ	 

การบังคับใช้กฎหมาย	 การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ	 

ในอนาคต	 และตลอดจนการก�าหนดแนวทางและ 

วิธกีารทีจ่ะน�าไปปฎิบติั	รวมไปถงึการจดัให้มีเจ้าภาพ

กลางในการด�าเนินงาน

	 บทบาทของ	TDRI	ในแผนแม่บทความปลอดภยัทางถนน	

พ.ศ.	2565	-	2570	

•	 การมีส่วนร่วมในการติดตามการด�าเนินงานด้านความ

ปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ	 เช่นกรม

ควบคมุโรค	กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย	เพ่ือการ

จดัท�าตัวช้ีวัดทีเ่หมาะสม	ทัง้ในระดับประเทศและในระดับ

จังหวัด		



208 209

มูลนิธิไทยโรดส์	

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

		 มูลนิธิไทยโรดส์มีพันธกิจในการพัฒนางานวิจัยเพ่ือการ

ขับเคล่ือนนโยบายการด�าเนินงานด้านอุบัติเหตุทางถนน	 

รวมถึงการจัดการความรู้และระบบข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ 

ด้านวิชาการและเพ่ือใช้ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน

ด้านอุบัติเหตุทางถนนในระดับประเทศ	

02
ประเด็นด้านความปลอดภัยทางถนนที่มีความส�าคัญ	

	 การออกแบบการติดตามและประเมินผลมาตรการความ

ปลอดภัยทางถนนโดยใช้	process	indicator	ทีมี่ประสิทธภิาพ

และตรงประเด็น	 ถูกต้องตามหลักวิชาการ	 และสะท้อนถึง 

ผลการด�าเนินงานรายประเด็น	

03
ความสอดคล้องกับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	
พ.ศ.	2561	-	2564	

	 ในปัจจุบันยังไม่พบการระบุถึงการวัดและประเมินผลที่ดี

ในแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	 2561	 –	 2564	

นอกเหนือจากการใช้สถิติด้านการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต	 

และยังไม่พบการก�าหนดตัวชี้วัดร่วมระหว่างหน่วยงาน	

04
แผนงานและการด�าเนินงาน	

•	 โครงการติดตามสถานการณ์พฤติกรรมการสวมหมวก 

นิรภัยของประชากรไทย	 ซึ่งเป็นโครงการระยะยาว 

ที่ด�าเนินการมาต้ังแต่ปี	 พ.ศ.	 2552	 	 โดยท�าการส�ารวจ

ข้อมูลทั้งในระดับประเทศและในระดับพ้ืนที่	 ด�าเนินการ

ควบคูก่บัเครือข่าย	road	safety	watch	ซึง่เป็นทมีงานจาก

มหาวิทยาลัย

•	 การพัฒนาฐานข้อมูลการเก็บตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้องกับ

อบุติัเหตุ	และท�าการสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการใช้ประโยชน์

ในหลายรูปแบบ	

•	 การติดตามสถานการณ์รายประเด็น	 เช่น	 ความเร็ว	 

รถตู้โดยสารสาธารณะ	 โดยท�าการส�ารวจสถานการณ ์

เพ่ือน�ามาเป็นข้อมูลสะท้อนกลับให้แก่หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง	 รวมถึงการประเมินผลลัพธ์มาตรการ	 เช่น	

มาตรการการใช้	 GPS	 ในการติดตามความเร็วของยาน

พาหนะสาธารณะ	

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

จุดแข็งในการด�าเนินงาน	ได้แก่

•	 การมีข้อมูลเปิดเพ่ือด�าเนินงานด้านความปลอดภัย

ทางถนน	 เช่น	 ข้อมูลการตาย	 3	 ฐาน	 ท�าให้หลาย 

ภาคส่วนเข้าถึงข้อมูลมีการใช้ข้อมูลสนับสนุนการ 

แก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้น	

•	 การน�าเข้าข้อมูลสู่ฐานข้อมูลท�าได้เร็วมากข้ึน	 ท�าให้

ติดตามสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุได้ทันเวลา	

ความท้าทายในการด�าเนินการ	ได้แก่

•	 ต้องมีการพัฒนารูปแบบการน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์

ในพื้นที่โดยเฉพาะในระดับจังหวัด	และการออกแบบ

การเก็บข้อมูลให้สะท้อนสถานการณ์จริงในพ้ืนที	่

เ น่ืองจากความแตกต ่างของรูปแบบอุบั ติ เหตุ 

และมาตรการที่ใช้แก้ไขลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ 

ในแต่ละพื้นที่		

•	 การพัฒนาทกัษะในการใช้ข้อมูลให้แก่พ้ืนทีเ่พ่ือน�าไป

ใช้ในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่	

06	
ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

	 ท�าให้เห็นโอกาสในการผลักดันศกัยภาพทางวิชาการของ

หน่วยงานภาคีเครือข่าย	 เพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งของภาคีฯ	 

ในหลายโอกาสเครือข่ายจะก�าหนดประเด็นที่ต้องการความ

สนับสนุนให้โดยตรง

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

	 3	ประเด็นส�าคัญ	ลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บรุนแรง

ในแผนแม่บทฉบับถัดไป	ได้แก่

01	ประเด็นด้านพฤติกรรมการใช้ความเร็วที่เกิดจาก

พฤติกรรมเสี่ยงและจากโครงสร้างถนน	

02	 เพ่ิมการใช้เทคโนโลยีในการติดตามการใช้กฎหมาย	

เพ่ือแก้ปัญหาด้านการขาดก�าลังคนโดยเฉพาะฝั่ง 

ผู้บังคับใช้กฎหมาย	 โดยพิจารณาการ	 outsource	 

ด้านเทคโนโลยี	 หรืออาจพัฒนาแนวทางสนับสนุนให้

ภาคเอกชนมาร่วมลงทุน	

03	 พัฒนาระบบติดตามผลการด�าเนินงานทีมี่ประสิทธผิล

ร่วมกันระหว่างหน่วยงานตั้งแต่เริ่มโครงการ	

บทบาทของหน่วยงานในการสนับสนุนการด�าเนินงานในแผน

แม่บท	ฉบับที่	5 

	 สามารถให้การสนับสนุนการด�าเนินงานความปลอดภัย

ทางถนนในด้านนโยบาย	 เช่น	 ด้านการพัฒนาตัวช้ีวัดร่วม

ระหว่างหน่วยงาน	

บริษัท	กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	
จ�ากัด	

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 	 บริษัท	กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย	จ�ากัด	 เป็นบริษัท

ประกันภัยภาคเอกชนซึ่งมีบทบาทในการจัดเก็บข้อมูล

อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย	 และมีส่วนร่วมในการจัด

ท�าข้อมูล	3	ฐานด้านการเสียชีวิตจากอบุติัเหตุทางถนน	มีการ

รณรงค์เพ่ือขับเคล่ือนเป้าหมายในการลดการตายจาก

อุบัติเหตุทางถนน	 มีการศึกษาเชิงวิชาการตามขีดความ

สามารถเพื่อใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนน		

	 พันธกิจหลักมี	 4	 ด้าน	 ได้แก่	 การพัฒนาระบบบริการ

สินไหม	การขยายหลักประกันภัยเข้าสู่ประชาชน	การมุ่งม่ัน

รณรงค์ลดอุบัติเหตุ	และการเป็นองค์กรที่เป็นธรรมภิบาล	

02	
ประเด็นส�าคัญด้านบทบาททางถนนท่ีมีความส�าคัญต่อ
การให้ทุน/ด�าเนินงาน

	 หน่วยงานท�างานอยู่เบือ้งหลังกรมการป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัย	โดยหน่วยงานได้ศกึษาแผนแม่บทความปลอดภัย

ทางถนน	พ.ศ.	 2561	 -	 2564	 และได้น�าดัชนีชี้วัดของแผน 

แม่บทฯ	 มาใช้	 โดยเน้นที่การบริหารข้อมูลเพ่ือลดอุบัติเหตุ 

ทางถนนอย่างย่ังยืน	 จึงมีด�าเนินการในหลายภาคส่วนโดยใช้

ประเด็นขับเคลื่อนหลายด้าน	เช่น	

•	 จดัท�าข้อมูลเปิด	Thai	RSC	ซึง่เป็นข้อมูลอบุติัเหตุในระบบ

ประกันภัยของบริษัทตั้งแต่ปี	2555	เป็นต้นมา	

•	 การบริหารข้อมูลเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างย่ังยืน	

(Management	 Information	 System	 -	MIS)	 เป็นการ

สนับสนุนโครงการภาครัฐ	การด�าเนินงานดังกล่าวตรงกบั

แผนแม่บทฯ	 ด้านการจัดการบริหารข้อมูลที่เกี่ยวกับ

อุบัติเหตุทางถนน

•	 การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนซึ่งให้

ความส�าคัญกับการด�าเนินการกับประชากรหลายกลุ่ม	

ได้แก่	 1)	 กลุ่มเยาวชน	 โดยการสร้างชมรมปลอดภัย 

ในสถานศึกษา	2)	กลุ่มวัยท�างาน	 เน้นกิจกรรมใส่หมวก

นิรภัยในสถานที่ราชการ	 โดยด�าเนินโครงการร่วมกับ 

เครือข่ายต�ารวจในภาคกลาง	 และด�าเนินงานร่วมกับ

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 (สพฐ.)	
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เมื่อขยายงานเข้าสู่ระดับภูมิภาค	 3)	 โครงการขับเคลื่อน

เร่ืองการสวมหมวกนิรภัยซึ่งมีการด�าเนินโครงการ 

อย่างต่อเน่ืองมากว่า	10	ปี	4)	โครงการ	“วงเวียนช่วยชีวิต”	

เพ่ือสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ในการต้ังวงเวียนเพ่ือลดอบุติัเหตุ	5)	โครงการสุภาพบรุุษ

จราจร	 เพ่ือสนับสนุนรางวัลให้สถานีต�ารวจที่แก้ไข

อุบัติเหตุทางถนนได้	 และ	 6)	 โครงการสนับสนุน 

งบประมาณการด�าเนินแก่หน่วยงานกู้ชีพ	กู้ภัยต่างๆ	

03
ประเด็นท่ีสอดคล้องกับแผนแม่บทความปลอดภัยทาง
ถนน	พ.ศ.	2561	-	2564	

	 การด�าเนินงานของหน่วยงานจะสอดคล้องกบัแผนแม่บทฯ	

ทั้งทางด้าน	 1)	 การจัดท�าฐานข้อมูลบูรณาการ	 3	 ฐาน	 

2)	 การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนโดยใช้

บทบาทประชารัฐ	และ	3)	การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุ

อย่างย่ังยืน	 (Management	 information	 system	 for	 

sustainable	 road	 safety)	 เพ่ือสนับสนุนการวิเคราะห  ์

และน�าเสนอข้อมูลอย่างครบวงจร	 เช่น	 โครงการต�าบลขับข่ี

ปลอดภัย	

04
โครงการและกิจกรรมในช่วง	3-5	ปีที่ผ่านมา	

	 รายละเอียดตามข้อ	2

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

จุดแข็งในการด�าเนินงาน 

•	 การมีข้อมูลอุบัติเหตุจากระบบประกันภัยซึ่งเป็นวัตถุดิบ

ที่ส�าคัญในการด�าเนินงาน

•	 การท�างานกับภาคีเครือข่ายในทุกด้าน	 มีพันธมิตรที่ดี 

ทั้งฝั่งสาธารณสุข	 ขนส่ง	 โรงเรียน	ที่ทุกคนได้ประโยชน์

จากการท�างานร่วมกัน	

•	 ผู้บริหารให้การสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยทางถนน	

ความท้าทายในการด�าเนินงาน

•	 ความท้าทายในการท�างานกับหลายภาคส่วน	ต้องก�าหนด

เป้าหมายร่วมกับเครือข่ายให้ชัดเจนและวัดผลได้	 เพ่ือที่

จะได้จัดสรรทรัพยากรตามไปสนับสนุนได้ชัดเจน	

•	 ความท้าทายด้านเป้าหมายการด�าเนินงานซึ่งอาจจะไม่

เป็นไปในทางเดียวกันระหว่างหน่วยงาน	 	 โดยเฉพาะ 

ในกลุ่มหน่วยงานที่อยากขยายเครือข่าย	 เช่น	 กระทรวง

แรงงาน	กระทรวงศึกษาธิการ	รวมถึงหน่วยงานสากล	

 

06	
ความร่วมมือในการท�างานกับภาคี		

	 เน่ืองจากภาคีมีหลายกลุ่มซึ่งมีความสนใจและเป้าหมาย

ในการด�าเนินงานที่ไม่เหมือนกัน	 จ�าเป็นต้องเรียนรู้บทบาท	 

จุดแข็ง	 และเป้าหมายการด�าเนินงานของภาคีแต่ละด้าน 

ก่อนที่จะเข้า	approach	เพื่อจะเสริมงานกันได้		

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

	 ประเด็นส�าคัญ	 3	 ประการในการลดการเสียชีวิตและ 

บาดเจ็บรุนแรงในประเทศไทย	

01	การสวมหมวกกันน็อค

02	การสร ้างความตระหนักรู ้ เ ร่ืองความปลอดภัย 

ของคนไทย

03	สนับสนุนการบรูณาการระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

กับความปลอดภัยทางถนน	

	 ข้อแนะน�าส�าหรับแผนแม่บทที่	5	

01	 ต้องเขียนแผนแม่บทและก�าหนดยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน	

ยุทธศาสตร์ต้องมีไม่มากเกินไปเพ่ือที่จะสามารถ

ก�าหนดส่ิงที่ต้องให้ความส�าคัญได้	 เสมือนการเขียน

แผนปฏิบัติการ	

02	 ในปัจจุบันเราทราบปัญหาอย่างชัดเจนอยู ่แล ้ว	 

ควรท�าการก�าหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนว่าใคร 

ต้องท�าอะไรเพ่ือเปิดพ้ืนที่ให้หน่วยงานอื่นเข้ามา 

สนับสนุนได้ง่ายขึ้น	

03	 เปิดพ้ืนที่ให้ภาคเอกชนและองค์กรที่อยากมีส่วนร่วม

แก้ปัญหาให้ชัดเจนกว่าการก�าหนดบทบาทไว้ใน

ประชารัฐปลอดภัย	 ซึ่งภาคเอกชนจะน่าจะเติมเต็ม

ทรัพยากรที่ยังขาดของภาครัฐได้มากเน่ืองจากมี

ความคล่องตัวมากกว่า

สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์หน่วยงาน 
ด้านความปลอดภัยทางถนน

เสาหลักที่	

08

การสัญจรที่ปลอดภัยและการเดินทางด้วยการเดินหรือจักรยาน
(Safe	mobility	and	active	travel)
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กองมาตรฐานความปลอดภัยและบ�ารุงทาง	 
กรมการขนส่งทางราง

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 หน่วยงานรับผิดชอบงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ

อาณัติสัญญาณ	 พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลจุดเกิดอุบัติเหตุ

บริเวณจดุตัดทางรถไฟ	โดยร่วมมือกบัหน่วยงานด้านปกครอง

ในการรวบรวมข้อมูล	 ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล 

และจัดท�าฐานข้อมูลที่มีความเช่ือมโยงกับหน่วยงานต่างๆ	 

และมีแผนที่จะร่วมมือกับ	 Google	map	 และ	 Longdo	map	 

เพื่อเชื่อมโยงจุดเกิดอุบัติเหตุ

02
ยุทธศาสตร์

	 หน่วยงานจดัต้ังได้	2	ปี	ถอืเป็นหน่วยงานใหม่	จงึยังไม่ได้

ด�าเนินงานตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2561	

-	 2564	 หากแต่ด�าเนินงานตามนโยบายของกระทรวง

คมนาคมเป ็นหลัก	 ทั้ง น้ีหน ่วยงานมีแผนยุทธศาสตร  ์

ด้านความปลอดภัย	คอื	แผนปฏิบติัราชการของกรมการขนส่ง

ราง	ซึ่งเน้นด้านมาตรฐานและการลดอุบัติเหตุ

03 
แผนงานและการด�าเนินงาน	

04	อยู่ระหว่างการพฒันาแผนแม่บทเกีย่วกบัความปลอดภยั

ทางราง	โดยผลสุดท้ายจะจดัท�าออกมาเป็นแผนปฏิบติัการ

05	อยู ่ระหว่างการพัฒนาฐานข้อมูลและจัดท�าตัวช้ีวัด 

ที่สะท้อนเร่ืองโครงสร้างพ้ืนฐานเกี่ยวกับจุดเช่ือมต่อ 

ของถนนและระบบราง	 ซึ่งครอบคลุมการเกิดอุบัติเหตุ 

ทุกกรณีโดยจะเน้นที่จ�านวนอุบัติเหตุ

06	 จดัให้มีโครงการศกึษาอบุติัเหตุจดุตัดทางรถไฟ	มีขอบเขต

การศกึษาครอบคลุมพ้ืนทีเ่ส่ียงพิเศษ	35	จดุ	โดยพิจารณา

จากจ�านวนการเกดิอบุติัเหตุย้อนหลัง	10	ปี	และวิเคราะห์

ลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุ	 ทั้งตัวรถ	 คน	 และราง	 

ซึ่งปัจจุบันมีการวิเคราะห์เกี่ยวกับคนค่อนข้างน้อย	

เน่ืองจากไม่ได้มีการรวบรวมข้อมูล	(เช่น	เพศ	อายุ	ฯลฯ)	

เอาไว้	เป็นการเน้นรวบรวมข้อมูลยานพาหนะทีป่ระสบเหตุ

มากกว่า	ซึ่งในอนาคตมีแผนการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อให้

วิเคราะห์ได้ดีขึ้น

07	จดัให้มีโครงการศกึษาและพัฒนามาตรฐานการใช้งานของ

กลุ่มเปราะบาง	 คือ	 ผู้พิการ	 ซึ่งปัจจุบันก�าลังออกเป็น

มาตรฐานและจะสามารถใช้เป็นข้อบังคับได้ภายหลังจาก

ประกาศใช้กฎหมายการขนส่งทางราง

08	อยู ่ในระหว่างการพัฒนาและศึกษาเพ่ือปรับเปล่ียน

มาตรฐานของระบบรางใหม่	 เช่น	 ระยะการหยุดจากรถ 

ถงึตัวราง	ระยะการเปิดแตร	โดยทบทวนจาก	3	กฎหมาย

หลัก	ได้แก่กฎหมายจราจร	กฎหมายรถไฟฯ	และระเบยีบ

ข้อบังคับของพนักงานขับรถไฟ

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 หน่วยงานมีการพัฒนามาตรฐาน	 คู่มือในการด�าเนินงาน	

และการจัดท�าฐานข้อมูล	 เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานของหน่วยงาน	

รวมถึงติดตามความคืบหน้าของการท�างานด้วยตัวช้ีวัด

จ�านวนมาตรฐานที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเป็นหลัก	 

โดยตัวช้ีวัดที่เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านถนนมีเพียงร้อยละ	

20	ของทั้งหมด	ทั้งนี้	ร้อยละความส�าเร็จตามแผนด�าเนินการ

ของหน่วยงานและความส�าเร็จในการแก้ไขปัญหาตามข้อร้อง

เรียนของประชาชนค่อนข้างสูง

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

	 ความส�าเร็จของหน่วยงาน	คอื	การด�าเนินงานตามตัวช้ีวัด

ด้านความปลอดภัยได้ตามเป้าหมาย	 แต่จ�านวนอุบัติเหตุ 

ที่ลดลงน่าจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด-19	 ในขณะที่

ความท้าทายที่ส�าคัญ	คือ	 การเป็นองค์กรที่จัดตั้งใหม่	 ซึ่งอยู่

ในระหว่างการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐาน	ทั้งด้านการวิจัย	

ให้ความรู้	ก�าหนดมาตรฐาน	และก�าหนดกฎหมาย

06
การจัดหาทรัพยากร

	 ใช้งบประมาณส่วนใหญ่ในด้านการพัฒนาและปรับปรุง

โครงสร้างพ้ืนฐาน	 โดยยังขาดบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	ควรเน้นเรื่องอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดรถไฟและถนน

02	ผลักดันให้เกดิการบรูณาการข้ึนจริง	เน่ืองจากทีผ่่านมายัง

ไม่มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ

03	ควรมีหน่วยงานเฉพาะทีเ่กีย่วกบัความปลอดภัยเพ่ือความ

คล่องตัวในการด�าเนินงาน

คณะสถาปัตยกรรมและผังเมือง	 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 ส�านักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะมีบทบาทที่เกี่ยวข้อง 

ในการส่งเสริมเกีย่วกบัการเดิน	จกัรยาน	หรือระบบทีเ่กีย่วข้อง

กบัระบบขนส่งแบบ	active	โดยผู้ให้สัมภาษณ์มีการด�าเนินงาน

เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองเ พ่ือการเดินทางที่ปลอดภัย	 

การพัฒนาและส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ	 เช่น	 การออกแบบ

ทางเท ้า	 การใช ้ระบบเทคโนโลยีเข ้ามาช ่วยส ่งเสริม 

และช่วยเหลือคนในการเดินทางที่ปลอดภัย	ฯลฯ

02
ยุทธศาสตร์

	 แผนแม่บทฉบับน้ีไม่ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ในด้านการ

สัญจรที่ปลอดภัยและการเดินทางด้วยการเดินหรือจักรยาน

เอาไว้	หน่วยงานจึงยังไม่ได้ด�าเนินงานตามแผนแม่บท	

03 
แผนงานและการด�าเนินงาน	

	 มีโครงการและกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการเดินทางทีป่ลอดภัย	

โดยที่ผ ่านมาจะเกี่ยวข้องกับการเดินและจักรยาน	 เช่น	 

การส่งเสริมการใช้จักรยานและการพัฒนาชุมชนจักรยาน	 

ในอนาคตหน่วยงานคาดว่าจะมีส่วนสนับสนุนความรู้ความเข้าใจ

ที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนทั่วไปเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน	

และเปิดช่องทางในการให้คนและองค์กรภายนอกเข้ามามี 

ส่วนร่วมและให้ความคิดเห็น

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 -

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

ความส�าเร็จ	ได้แก่

•	 มีแผนการท�างานที่ดี

•	 มีความพยายามในการแก้ไขปัญหา	 โดยก�าหนดตัวช้ีวัด 

ที่สะท้อนให้เห็นถึงสัดส่วนหรือจ�านวนที่ลดลง

•	 สามารถสะท้อนปัญหาจากประชาชนผ่านส่ือ	 ในการช้ี

ปัญหาและจุดบกพร่องที่ต้องแก้ไข

ความท้าทาย	ได้แก่

•	 มีการน�าองค์ความรู้มาใช้ในการพัฒนา	 เช่น	 มาตรฐาน 

ทางจักรยานของไทย	ฯลฯ

•	 การลงทุนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาของหน่วยงานรัฐ

•	 การออกแบบส�าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

•	 การขาดการผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

06
การจัดหาทรัพยากร

	 หน่วยงานได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาและวิจัย	 รวมถึง

ด�าเนินงานร่วมกับองค์กร	 NGOs	 อาทิ	 ชมรมจักรยาน	

ส�านักงานการวิจยัแห่งชาติ	(วช.)	ส�านักงานกองทนุสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	เป็นต้น
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07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	 เน้นกลุ่มผู้ใช้งานที่เปราะบาง	 ได้แก่	 ผู้สูงอายุ	 ผู้พิการ	 

คนเดินเท้า	ผู้ใช้จักรยาน	

02	 มีแผนรองรับระหว่างการขับเคล่ือนด้วยมนุษย์และ

เทคโนโลยี

03	การออกแบบเพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ	 โดยเป็นออกแบบ 

ที่สร้างการรับรู้ที่ปลอดภัย	 ถูกต้องตามหลักวิชาการ	 

และมีองค์ความรู้ที่ถูกต้อง

04	การมีหน่วยงานที่สามารถน�าไปสู่การปฏิบัติ	 เพ่ือให้แผน

ถูกน�าไปใช้งานเพื่อน�าไปสู่เป้าประสงค์ที่ต้องการ

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค	 
(Foundation	for	Consumers)

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 เป็นองค์กรเอกชนด้านคุ้มครองผู้บริโภค	ซึ่งเร่ิมจากการ

ท�างานให้ผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะสามารถเดินทางด้วยรถขนส่ง

สาธารณะที่ปลอดภัย	 ได้มาตรฐาน	 โดยมีการท�างานร่วมกับ

ภาคีหลายภาคส่วน	 โดยเฉพาะในกลุ่มผู้เดินทางที่เปราะบาง	

เช่น	 ผู้สูงอายุ	 ผู้พิการ	 เยาวชน	 ฯลฯ	 รวมถึงหน่วยงาน 

ภาควิชาการ	 อาทิ 	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัย 

ทางถนน	 กองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	 

เครือข่ายภาคีคุ้มครองผู้บริโภค	 T4A	 สถาบันวิจัยเพ่ือการ

พัฒนาประเทศไทย	 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	

(MTEC)	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	

เป็นต้น	 ทั้งน้ี	 ในอนาคตการท�างานของสภาองค์กรของ 

ผู้บริโภคที่มีอ�านาจทางกฎหมาย	 จะมีส่วนสนับสนุนบทบาท

ของหน่วยงานซึ่งมีเป้าหมายหลักที่เน้นการสร้างระบบขนส่ง

มวลชนที่ปลอดภัยและทุกคนเข้าถึงได้	

02
ยุทธศาสตร์

	 การท�างานของหน่วยงานจะแตกต่างจากหน่วยงานรัฐ 

ที่มองไปที่ภาพรวมของของการลดอุบัติเหตุ	 โดยหน่วยงาน 

มุ่งเน้นที่สิทธิของประชาชนหรือผู้บริโภคเป็นหลัก	 สนับสนุน

ให้ทุกคน	 ทุกกลุ่ม	 สามารถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ	 

รวมไปถึงมาตรฐานที่ช่วยส่งเสริมความปลอดภัยในการ 

เดินทาง	เช่น	การรณรงค์ไม่ให้ใช้รถโดยสารสาธารณะ	2	ชั้น	

การก�าหนดมาตรฐานที่ปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียน	ฯลฯ

	 ทั้งน้ีแผนการท�างานของหน่วยงานในภาพรวมมีการ

ก�าหนดให้สอดคล้องกับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	

พ.ศ.	 2561	 -	 2564	 โดยมีการพิจารณาทิศทางของแผน 

แม่บทฯ	ในการจดัท�าโครงการของหน่วยงาน	ซึง่เน้นทีก่ารเข้าถงึ

ระบบขนส่งสาธารณะส�าหรับทุกคน	 ความปลอดภัยของ 

ผู้บริโภค	และความปลอดภัยของเยาวชน

03 
แผนงานและการด�าเนินงาน	

•	 การท�าให้ผู้บริโภคเข้าถึงสิทธิของระบบขนส่งสาธารณะ	

การเดินเท้า	ระบบขนส่งทางราง

•	 การให้ความส�าคัญกับเยาวชนในเรื่องรถรับส่งนักเรียน

•	 การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางเพ่ือให้ทุกคนและ

ทุกกลุ ่มเข ้าถึงได้	 ทั้งด ้านการเข ้าถึงทางกายภาพ	 

ราคา	คุณภาพ	และบริการของระบบ

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 -	

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

• ความส�าเร็จ	 ได้แก่	 การมีโครงสร้างที่ชัดเจน	 แม้จะเป็น

โครงสร้างที่ไม่คล่องตัวในการด�าเนินงาน

• ความท้าทาย	 ได้แก่	 การท�างานร่วมกันกับภาคส่วนอื่นๆ	

การมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานจากภาคส่วนทีน่อกเหนือ

จากภาครัฐ	อาทิ	ประชาชน	หน่วยงานอื่นๆ	ฯลฯ

06
การจัดหาทรัพยากร

	 หน่วยงานได้รับทนุสนับสนุนการด�าเนินงานจากส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	แหล่งเดียว

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	การมองภาพรวมของระบบในการมุ่งเป้าไปทีก่ารลดอตัรา

การเสียชีวิตของจกัรยานยนต์	ควรพิจารณาองค์ประกอบ

สนับสนุนอืน่ๆ	เช่น	การเพ่ิมระบบขนส่งสาธารณะเพ่ือลด

การใช้งานยานพาหนะที่เสี่ยง	ฯลฯ	

02	การเพ่ิมบทบาทประชาชนเข้าไปในการด�าเนินงานให้มี

ส่วนในการติดตามและตรวจสอบได้

สถาบันการเดินและจักรยาน

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 เป็นคณะกรรมการที่อยู่ในสถาบันการเดินและจักรยาน 

ที่ขับเคล่ือนเร่ืองการเดินและการใช้จักรยาน	 ซึ่งช่วงเร่ิมต้น

เป็นการเน้นแนวคดิในการขับเคล่ือนนโยบายเร่ืองการเดินและ

การใช้จักรยาน	 โดยเน้นไปที่นโยบายเชิงรุก	 3	 ส่วน	 คือ	 

(1)	การสร้างแรงกดดันด้านการวิจยั	(2)	การสร้างแรงกดดัน

ทางด้านสังคม	และ	(3)	การสร้างแรงกดดันทางด้านนโยบาย	

ทั้งน้ีในช่วงเร่ิมต้นมีการขับเคล่ือนผ่านสมัชชาและผลักดันสู่

นโยบายสาธารณะในภายหลัง	โดยมีการท�างานร่วมกบัชุมชน	

ท้องถิ่น	 กระทรวง	 ทบวง	 กรม	 รวมถึงหน่วยงานที่สนใจน�า

นโยบายนั้นไปขับเคลื่อนในเชิงรูปธรรม

02
ยุทธศาสตร์

	 แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2561	-	2564	

มีความสอดคล้องกับการด�าเนินงานของหน่วยงานในด้าน

ความปลอดภัยในประเด็นเร่ืองการเดินและการใช้จักรยาน	 

ในส่วนตัวช้ีวัดที	่6.2	เร่ืองการปรับปรุงหรือจดัสรรถนนให้เอือ้

ต่อการเดินและทางเท้า

03 
แผนงานและการด�าเนินงาน	

•	 โครงการลดการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล	

•	 โครงการลดความเร็วในชุมชน

•	 โครงการบริหารจัดการผังเมืองด ้วยการออกแบบ 

เชิงวิศวกรรมในการเดินทาง	 เช่น	 การออกแบบเพ่ือลด

ความเร็ว	ฯลฯ

•	 โครงการระบบการเช่ือมต่อของระบบขนส่งมวลชน 

ทางรางและรถจักรยาน

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 -	

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

จุดแข็ง	ได้แก่	

•	 การสร้างงานวิจัยทางวิชาการจ�านวนมากที่เกี่ยวข้องกับ

การเดินและการใช้จักรยาน	

•	 การมีภาคีในการด�าเนินงานขององค์กรที่เป็นชุมชนและ

หน่วยงานราชการ

•	 การมีถนนจ�านวนมาก	 จึงอาจมีโครงสร้างถนนรอง 

ที่สามารถพัฒนาทางเดินและทางจักรยานได้

•	 การสร้างความตระหนัก
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ความท้าทาย	ได้แก่	

•	 มีแหล่งทุนที่จ�ากัดเน่ืองจากการด�าเนินงานมีความ

เกี่ยวข ้องเชิงเทคนิค	 การออกแบบเชิงวิศวกรรม	 

เม่ือมีแหล่งทนุจ�ากดัท�าให้แผนทีว่างไว้ไม่สามารถน�าไปสู่

การปฏิบัติที่เป็นเชิงรูปธรรมได้	

•	 ความร่วมมือของภาคส่วน	 ซึ่งแม้ที่ผ่านมาเครือข่าย 

มีความร่วมมือที่ดีมาก	 แต่ลักษณะของการขับเคล่ือน 

เป็นเพียงคนกลุ่มหน่ึงเท่าน้ัน	 และการน�าไปสู่การปฏิบัติ 

ที่เป็นรูปธรรมยังมีข้อจ�ากัด

06
การจัดหาทรัพยากร

	 หน่วยงานได้รับแหล่งทุนเริ่มต้นมาจากส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	ต่อมาเร่ิมมีการได้รับ

ทนุจากแหล่งอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วกบัการเดินทาง	และส่ิงแวดล้อม	เช่น	

ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	 (สนข.)	 

กรมควบคุมมลพิษ	ฯลฯ	อย่างไรก็ตาม	ภายหลังสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	 หน่วยงานจึงมีแผนขอรับ

การสนับสนุนแหล่งทุนจากต่างประเทศทดแทน

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	มาตรการลดและควบคุมความเร็ว

02	มาตรการป้องกันความประมาทในการขับข่ี	 โดยเฉพาะ

กรณีเมาแล้วขับ

03	การออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือลดความเส่ียง	 เช ่น	 

ทางส�าหรับจักรยานยนต์ที่แยกกับรถอื่นๆ	ฯลฯ

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 มุ ่งเน้นการท�างานที่เกี่ยวข้องกับการเดินและการใช้

จักรยาน	 โดยในอนาคตอยากร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ในกลุ่มหาบเร่	 รถเข็น/ซาเล้ง	 เน่ืองจากปัจจุบันกลุ่มคน 

เหล่าน้ีไม่ได้มีกลุ่มสมาคมหรือตัวแทนที่จะประสานและร่วม

ด�าเนินการ

02
ยุทธศาสตร์

	 ชมรมไม่ได้เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทความปลอดภัย 

ทางถนน	พ.ศ.	2561	-	2564	โดยตรง	แต่ยังไม่มีหน่วยงาน

หรือองค์กรทีม่าดูเร่ืองความปลอดภัยในการเดินและจกัรยาน

โดยเฉพาะเช่นกัน

03 
แผนงานและการด�าเนินงาน	

•	 โครงการที่ชวนให้คนใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน

•	 สร้างชุมชนจักรยาน	

•	 กจิกรรมการเปล่ียน	mindset	ในการเดินทางด้วยจกัรยาน	

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 -	

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

	 ความท้าทายด้านแนวคิดการออกแบบที่ส่วนใหญ่เน้นที่

คนขับรถมากกว่ากลุ่มเปราะบาง	เช่น	คนเดินเท้า	ผู้ใช้จกัรยาน

06
การจัดหาทรัพยากร

	 เร่ิมต้นจากการใช้เงินทุนส่วนตัว	 แต่ปัจจุบันได้รับ

สนับสนุนเงินทุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ	(สสส.)	และแหล่งทุนต่างประเทศ

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	 การส่งเสริมวินัยคนให้เคารพกฎหมาย	เคารพผู้ขับข่ีคนอืน่

02	การเปล่ียน	mindset	ของการออกแบบทีเ่ข้าใจถงึผู้ใช้งาน

ทุกคน	โดยเฉพาะกลุ่มผู้เปราะบาง

03	การสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน	โดยเฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบั

กลุ่มผู้เปราะบาง

มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย	
(Thailand	Walking	and	 
Cycling	Institute	Foundation)

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 มีการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย	 โดยเฉพาะการเดิน

และจักรยานที่เน้นกลุ่มผู้เปราะบาง	 โดยหน่วยงานที่เคยร่วม

ด�าเนินกิจกรรมและโครงการส่วนใหญ่เป็นระดับท้องถิ่น	 เช่น	

เทศบาล	และหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางถนน	ฯลฯ

02
ยุทธศาสตร์

	 แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2561	–	2564	

มีความไม่ชัดเจนของนโยบายและทิศทางในการด�าเนินงาน

เกี่ยวกับการเดินและจักรยาน	

03 
แผนงานและการด�าเนินงาน	

	 หน่วยงานด�าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเดินและ

จักรยาน	 โดยส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมและ

ปลอดภัย	ส�าหรับการเดินและการใช้จักรยาน

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 -

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

• จุดแข็ง	 ได้แก่	 การมีเครือข่ายองค์กรจ�านวนมากและมี

ความหลากหลาย	 ทั้งเอกชน	 หน่วยงานรัฐ	 และองค์กร

ต่างๆ	

• ความท้าทาย	 ได้แก่	 การสร้างองค์กรหลักที่ท�าเรื่องความ

ปลอดภัยทางถนนโดยเฉพาะ	 ทั้งการก�าหนดแผน	 

การด�าเนินงานตามแผน	การประเมินและการติดตามผล	

06
การจัดหาทรัพยากร

	 เร่ิมต้นจากการใช้เงินทุนส่วนตัว	 แต่ปัจจุบันได้รับ

สนับสนุนเงินทุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ	(สสส.)	และแหล่งทุนจากต่างประเทศ

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	การมีหน่วยงานหลักในการด�าเนินงานทีมี่อ�านาจ	สามารถ

ด�าเนินงานตลอดจนประเมินผลได้

02	การน�าไปสู่การปฏิบัติ	(implementation)

03	การสร้างความเข้าใจด้านอบุติัเหตุและวิธกีารแก้ไขปัญหา

ในทุกองค์กร
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สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

•	 ท�างานร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ	 และเครือข่ายคนพิการ 

ทั่วประเทศที่มีสาเหตุความพิการมาจากการประสบ

อุบัติเหตุทางถนน	

•	 รณรงค์ให้ความรู้และสร้างจิตส�านึกในการใช้รถใช้ถนน	

โดยน�าประสบการณ์ตรงไปถ่ายถอดให้คนในสังคม 

เกิดการตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

•	 ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและนโยบายระดับประเทศ

02
ยุทธศาสตร์

	 แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2561	–	2564	

มีความชัดเจน	 แต่ในการน�าไปปฏิบัติไม่ได้ท�าอย่างเต็มที ่

มากนัก	 เน่ืองจากขาดการผลักดันอย่างเข้มแข็งจากทุก 

หน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ	 อีกทั้งยังไม่สามารถ

บังคับใช้กฎหมายได้จริง	 และยังไม่สัมฤทธิ์ผลด้านการสร้าง

ความตระหนักรู้และจิตส�านึก

03 
แผนงานและการด�าเนินงาน	

•	 การจ้างงานคนพกิารให้ช่วยรณรงค์ท�างานให้ความรู้ด้าน

ความปลอดภัยต่างๆ

•	 การขับเคลื่อนเชิงนโยบายเมาไม่ขับ

•	 การรณรงค์อย่างต่อเนื่อง

•	 การเป็นวิทยากรให้ความรู้และสร้างความตระหนัก

•	 การให้ก�าลังใจผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน

•	 การสนบัสนนุการบังคบัใช้กฎหมาย	การตดัสนิคดใีนศาล

•	 การช่วยเหลือคนพิการ	 มีงบประมาณจากกองทุนเพ่ือ

ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	(กปถ.)	สนับสนุนกาย

อุปกรณ์

•	 การประชาสัมพันธ์การเล่นกฬีาของคนพิการสร้างความรู้

ให้เยาวชน

•	 การให้ความรู้กับสมาชิกคนพิการด้าน	EMS	

•	 การที่คนพิการจะเปล่ียนฐานะมาเป็นผู้ขับข่ี	 โดยผลักดัน

การท�าใบขับข่ีของคนพิการต้ังแต่ปี	2542	โดยมีมาตรฐาน

และความปลอดภัยทางวิศวกรรมรับรองกายอุปกรณ์ที่ 

ติดต้ังกับรถยนต์	 รวมถึงระบุให้สามารถขับรถได้เฉพาะ

รถที่ติดต้ังกายอุปกรณ์เท่าน้ัน	 และมีเกณฑ์การสอบ

เดียวกันกับคนทั่วไป

•	 การรับรองอุปกรณ์พกพาส�าหรับติดตั้งรถยนต์

•	 การก�าหนดโลโก้ติดรูปคนพิการท่ีเป็นคนขับรถ

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 -	

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

• จุดแข็ง	ได้แก่	มีการสร้างกระแสสังคมผ่านช่องทางต่างๆ	

ให้มีความตระหนักรับรู้ได้ดีข้ึนเม่ือเทยีบกบัหลายปีทีผ่่านมา	

• ความท้าทาย	ได้แก่	

•	 การสร้างจิตส�านึกในเด็กและเยาวชน	 การสร้าง

หลักสูตรในการเรียนการสอน

•	 การระบใุนแผนและนโยบาย	แต่ยังไม่ชัดเจนในทางปฏิบติั

•	 การมีส่วนร่วมในการลดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดข้ึน

จากการดื่มสุราของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

•	 การยกระดับระบบการให้ใบอนุญาตขับข่ีในประเทศไทย

•	 การสนับสนุนสิทธิของเด็กในการมีหมวกนิรภัยที่ได้

มาตรฐานไว้ใช้เวลาผู้ปกครองขับขี่จักรยานยนต์

•	 ระบบบริการการแพทย์ฉกุเฉนิ	(Emergency	Medical	

Services:	 EMS)	 การกู้ชีพกู้ภัยที่มีประสิทธิภาพ	 

มีเคร่ืองมือและการอบรมทีเ่ป็นมาตรฐาน	เพ่ือป้องกนั

สาเหตุของความพิการจากการเคล่ือนย้ายที่ไม่มี

ประสิทธิภาพ	

•	 มาตรการตรวจจบัความเร็วทีอ่าศยัการเช่ือมโยงระบบ

การท�างานของต�ารวจและกรมการขนส่งทางบก	เช่น	

ถ้าไม่มีการช�าระค่าปรับจะไม่สามารถต่อใบขับข่ีได	้

ฯลฯ

•	 การเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนยังไม่ครอบคลุมคน 

ทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้พิการ

06
การจัดหาทรัพยากร

	 งบประมาณการด�าเนินงานส่วนใหญ่มาจากมูลนิธเิมาไม่ขับ	

ซึ่งได้รับงบประมาณจาก	 สสส.	 รองลงมาคือจากสมาคม 

คนพิการฯ	 ซึ่งได ้รับงบประมาณจากกองทุนสนับสนุน 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 และอีกส่วนหน่ึงมาจาก 

การจ้างงานคนพิการตามมาตรา	33	และ	35

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	 การเยียวยาผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบ	มีกฎหมายทีมี่ความเข้มงวด

ต่อผู้ขับรถโดยประมาท	 เช่น	 แบ่งรายได้ทุกเดือนของ 

ผู้ขับรถโดยประมาทให้แก่ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุจนท�าให้

พิการตลอดชีวิต	ฯลฯ

02	 ระบบ	EMS	ต้องมีคณุภาพ	เพราะการเคล่ือนย้ายทีไ่ม่ถกูวิธี

ท�าให้คนพิการได้

03	การใช้บทเรียนเพื่อช่วยสร้างความตระหนักให้แก่สังคม
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องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	(ขสมก.)

01
หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 ให้บริการรถโดยสารประจ�าทางในกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	

ตามมาตรฐานความปลอดภัย	 ทั้งตัวรถ	 อุปกรณ์เพ่ิมเติม	 

เช่น	 GPS	 และสุขอนามัยและความสะอาด	 รวมถึงการลด

มลพิษ

02
ยุทธศาสตร์

	 ขสมก.	 เช่ือมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ	 และมีข้อก�าหนด

เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทฯ	 ส่วนที่เกี่ยวกับความปลอดภัย 

ทางถนน	อาทิ	มาตรฐานอายุรถ	วิธีการใช้งานรถ	ฯลฯ

03 
แผนงานและการด�าเนินงาน	

•	 การติดตั้งระบบ	GPS	แต่ยังไม่เชื่อมโยงกับป้ายอัจฉริยะ

•	 แผนการจัดหารถใหม่

•	 แผนทีจ่ะด�าเนินการในอนาคต	เช่น	บตัรโดยสารระบบเดียว	

เป็นต้น

04
เป้าหมายและตัวชี้วัด	

	 มีการก�าหนดตัวช้ีวัดความปลอดภัยด้านอบุติัเหตุทางถนน	

เช่น	 จ�านวนอุบัติเหตุน้อยกว่า	 8	 คร้ังใน	 1	 ล้านกิโลเมตร	

เป็นต้น

05
ความส�าเร็จและความท้าทาย

•	 จุดแข็ง	 ได้แก่	 หน่วยงานมีมาตรฐานการท�างานและ 

การควบคุมจริยธรรมกับผู้ปฏิบัติงาน	 รวมถึงมีแผนการ

จัดหารถใหม่ให้บริการ	 และมีการน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้

ในการให้บริการ	เช่น	GPS	และกล้อง	CCTV

•	 ความท้าทาย	 ได้แก่	 การเดินหน้าในแผนฟื้นฟูฯ	 ขสมก.	 

ทีจ่ะต้องมีการปรับเปล่ียนจ�านวนคนและรถ	เพ่ือให้สามารถ

ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน	 และสามารถ

ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยได้มากข้ึน	 รวมถึง 

ความท้าทายในการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ	 รวมถึง 

ภาคประชาสังคม

06
การจัดหาทรัพยากร

	 หน่วยงานอยู่ในกระบวนการเดินหน้าตามแผนฟื้นฟูฯ	 

ขสมก.	 เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือให้บริการ

เดินรถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 ส่วนทักษะของพนักงาน 

ขับรถของ	ขสมก.	ด้านความปลอดภัยอยู่ในเกณฑ์ดี

07
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นข้อเสนอในการจัดท�าแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2565-2570

01	 การจดัท�าช่องทางส�าหรับรถโดยสารประจ�าทาง	(bus	lane)	

เพ่ือสนับสนุนความสะดวกในการสัญจรด้วยรถโดยสาร	

ลดการใช้รถส่วนบุคคล	 และลดความเส่ียงจากการเกิด

อุบัติเหตุทางถนน	

02	นโยบายเปล่ียนรถโดยสารใหม่ที่มีอุปกรณ์ช่วยด้าน 

ความปลอดภัย

03	แผนแม่บทฯ	ควรมีความต่อเนื่อง

04	สร้างวาระแห่งชาติด้านความปลอดภัยทางถนน
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