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สุริยะ
นักวิชาการ สอจร.
สาราญจิตร์
นักวิชาการ สอจร.
ชวนะนรเศรษฐ์ หัวหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง
นามประเสริฐ หัวหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน
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จานวนพิมพ์ 500 เล่ม พิมพครั้งที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2559
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1. สถานการณ์ อุบัติเหตุ การเสียชีวิต และการบาดเจ็บ1
ในขณะที่รายงานล่าสุดขององค์การอนามัยโลกระบุว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับสามของโลก ผลการทดลองเชื่อมโยงข้อมูลการเสียชีวิตจากหลายฐานชี้ชัดว่า
ประเทศไทยมีความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่แท้จริงมากกว่าที่เคยรับรู้กันมาในอดีตถึง 2 เท่า
ตัวเลขความสูญเสียที่แท้จริงจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย เป็นปริศนาที่นักวิชาการพยายาม
หาค าตอบมาเป็ น เวลานาน ทั้ ง จากการศึ ก ษาวิ จั ย ของกระทรวงสาธารณสุ ข ร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ควีนสแลนด์ เมื่อปี 2548 ที่อาศัยการสุ่มตัวอย่างทางสถิติคาดการณ์ว่าจานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ในประเทศไทยน่าจะอยู่ที่ 25,136 คน มาจนถึงการคาดการณ์ด้วยแบบจาลองทางสถิติขององค์การอนามัยโลก
ที่ ระบุ ว่าตัว เลขผู้ เสี ย ชีวิต ในปี 2553 สู งถึ ง 26,312 ราย โดยเมื่ อ เที ย บกับ จ านวนประชากรแล้ ว จัด ได้ว่ า
ประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก ในขณะที่ระบบข้อมูล
สถิติของหน่วยงานหลักยังคงรายงานตัวเลขการเสียชีวิตที่ต่ากว่าและขัดแย้งกันอย่างมีนัยสาคัญเรื่อยมา เช่น
ในปี 2555 สานักงานตารวจแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุ ขรายงานจานวนผู้เสียชีวิตเท่ากับ 14,059 และ
9,255 ราย ตามลาดับ
จนกระทั่ ง การทดลองเชื่ อ มโยงระบบข้ อ มู ล การเสี ย ชี วิ ต จาก 3 แหล่ ง ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ ต ารวจ
สาธารณสุ ข และประกั น ภั ย ซึ่ ง ริ เริ่ ม โดยอนุ ก รรมการด้ า นการจั ด การข้ อ มู ล และติ ด ตามประเมิ น ผล
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนมาตั้งแต่ปี 2556 ได้ปรากฏข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อได้ว่าในช่วงปี 2554 ถึง
2556 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉลี่ยสูงถึง 22,052 คนต่อปี ตามลาดับ หรือเท่ากับว่า
มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยประมาณ 60 คนต่อวัน ใกล้เคียงกับตัวเลขการเสียชีวิตเฉลี่ยต่อวัน ในช่วง 7 วันอันตรายของ
เทศกาลปีใหม่ที่รายงานโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ข้อค้นพบล่าสุดดังกล่าว มีนัยยะต่อการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนในประเทศไทย ดังต่อไปนี้
1. ประเทศไทยมีความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่แท้จริงมากกว่า ที่เคยรับรู้กันมาในอดีตถึง 2
เท่า
2. การด าเนิ น มาตรการด้ า นความปลอดภั ย ทางถนนอย่ า งเข้ ม ข้ น มี ค วามจ าเป็ น ตลอด
ทั้งปี ไม่เฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น
3. การดาเนินมาตรการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลอย่างเข้มข้นที่ผ่านมา น่าจะเกิดผลสัมฤทธิ์ระดับหนึ่ง
หากพิจารณาว่าในช่วงเทศกาล 7 วันอันตราย มีปริมาณการเดินทางและพฤติกรรมเสี่ยงสูงกว่าช่วงเวลาปกติ
และการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานทาให้การรายงานตัวเลขการเสียชีวิตใกล้เคียงข้อเท็จจริงมากกว่า
4. ควรสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด โครงสร้ า งการท างานเชื่ อ มโยงระบบข้ อ มู ล อย่ า งถาวร รวมถึ ง
การเชื่อมโยงข้อมูลย้อนหลังไปช่วงก่อนปี 2554 เพื่อคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ที่แท้จริง สาหรับการปรับ
ทิศทางและเป้าหมายของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน

1 ตัวชี้วัดสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน ปี 2555 – 2556 , มูลนิธิไทยโรดส์
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ผลการศึกษาจานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย
เปรียบเทียบกับตัวเลขสถิติจากการรายงานของหน่วยงานหลัก

ปี 2548 - 2556
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สานักงานตารวจแห่ งชาติ

26,312

22,487

22,026

21,645
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2554

2555
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กระทรวงสาธารณสุ ข
2548

2549

2550

2551

2552

แหล่งข้อมูล
ระบบข้อมูลสถิติคดีอุบตั ิเหตุจราจร สานักงานตารวจแห่ งชาติ
ข้อมูลมรณะบัตรและหนังสื อรับรองการตาย สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
(เฉพาะปี 2548 – 2552 ใช้ขอ้ มูลมรณะบัตรเพียงแหล่งเดียว)
โครงการพัฒนาคุณภาพสาเหตุการตายในประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุ ขร่ วมกับมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ พ.ศ. 2548
รายงาน Global Status Report on Road Safety โดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization) พ.ศ. 2553
การเชื่อมข้อมูลอุบตั ิเหตุจราจรหลายฐานข้อมูล (POLIS E-claim และมรณะบัตร) โดยคณะอนุ กรรมการด้านบริ หารจัดการข้อมูลและการ
ติดตามประเมินผล ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน

จานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย ปี 2556
จากการเชื่อมข้อมูลอุบัติเหตุจราจรหลายฐานข้อมูล

จำนวนรวม 21,645 รำย

ที่มา: คณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการข้อมูลและการติดตามประเมินผล
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน
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ความรุนแรงของอุบัติเหตุทางถนน2
ความรุนแรงของอุบัติเหตุทางถนนยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทั้งช่วงเวลาปกติและช่วงเทศกาล โดย
สถานการณ์ความรุนแรงมักกระจายอยู่รอบจังหวัดศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของแต่ละภูมิภาค รวมทั้งมีความ
แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมทางกายภาพของถนน
แนวโน้ ม สถานการณ์ ความรุ น แรงของอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนยั ง คงเพิ่ มสู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ทั้งในช่ วงเวลาปกติและในช่ว งเทศกาล โดยเฉพาะถนนทางหลวงที่ตัว เลขดัช นีค วามรุนแรงและดัช นี การ
เสียชีวิตยังคงทะยานเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่การขับเคลื่อนมาตรการเฉพาะด้าน
เพื่อลดความรุนแรงของอุบัติเหตุบนทางหลวง เช่น การจัดการความเร็ว การจัดการสภาพอันตรายข้างทาง ยัง
ไม่บังเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
ทั้งนี้ จากข้อมูลเปรียบเทียบในเชิงพื้นที่ตั้งแต่ปี 2551-2556 แสดงให้เห็นว่า ความรุนแรงของอุบัติเหตุ
ทางถนนมีแนวโน้มกระจายตัวอยู่รอบศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของแต่ละภูมิภาค ดังนั้น การดาเนินมาตรการ
เพื่อลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ ควรมุ่งเน้นไปยังพื้นที่ดังกล่าว เช่น จังหวัดต่างๆ ที่อยู่โดยรอบเมืองใหญ่ของ
แต่ภาค ซึ่งมักมีการเดินทางสัญจรทางไกลวิ่งผ่านและใช้ความเร็วสูง
นอกจากนั้ น สภาพแวดล้ อมทางกายภาพของถนน ยั งเป็ น อี ก ปั จ จัย ที่ ส่ งผลต่อ ความรุน แรงของ
อุบัติเหตุ จากข้อมูลสถิติของกรมทางหลวงล่าสุดพบว่า ทางหลวง 4 ช่องจราจรหรือมากกว่า มักเกิดอุบัติเหตุที่
มีความรุน แรงน้ อยกว่าทางหลวง 2 ช่องจราจร ซึ่งอาจมีอุบัติเหตุเฉี่ยวชนในลั กษณะประสานงาเกิ ดขึ้นได้
รวมถึงอุบัติเหตุรถตกข้างทางที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า
องค์ประกอบของอุบัติเหตุ3
ผู้บาดเจ็ บ : จากข้อมูลผู้ บ าดเจ็บ ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ
แห่ งชาติ 28 แห่ ง (Hospital-based Injury Surveillance) ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2553 พบว่ามีผู้บาดเจ็บ
จากอุบั ติ เหตุข นส่ งรวมจ านวน 444,555 คน นั บ เป็ น สาเหตุ อัน ดั บ หนึ่ งของการบาดเจ็บ ทั้ งหมด (ร้อ ยละ
47.31) โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 72.56-74.89 ช่วงอายุที่มีการบาดเจ็บมากที่สุด ได้แก่ 15-19 ปี (ร้อย
ละ 16.04-12.21) รองลงมาคื อ 20-24 ปี (ร้ อ ยละ 11.75-14.93) และเด็ ก ต่ ากว่ า 15 ปี (ร้ อ ยละ 11.5412.21) อาชีพของผู้บาดเจ็บรุนแรงสูงสุด คือ ผู้ใช้แรงงาน นักเรียน/นักศึกษา และทาสวน ทานา ตามลาดับ
และในผู้บาดเจ็บที่ทราบสถานะบทบาทของผู้ใช้รถใช้ถนน พบว่า เป็นผู้ขับขี่ร้อยละ 88.66 ผู้โดยสารร้อยละ
5.67 และคนเดินเท้าร้อยละ 5.67 โดยช่วงเวลาเกิดการบาดเจ็บสูงสุดเป็นช่วงเวลา 18.00-20.59 น. (ร้อยละ
21.58-22.71) รองลงมาคื อ เวลา 15.00-17.59 น. (ร้ อ ยละ 17.57-18.48) เวลา 21.00-23.59 (ร้ อ ยละ
13.83-15.42)
ผู้เสียชีวิต: ผู้ชายมีสัดส่วนการเสียชีวิตมากกว่าผู้หญิงประมาณ 3 เท่า (ชาย ร้อยละ 79 หญิง ร้อยละ
21) และช่วงอายุ ที่มีสั ดส่ว นการเสี ยชีวิตมากที่สุ ด 3 อันดับแรก ได้แก่ 25-34 ปี (ร้อยละ 17.67) 35-44 ปี
(ร้อยละ 17.08) และ 45-54 ปี (ร้อยละ 16.50) และในผู้เสียชีวิตที่ทราบสถานะบทบาทของผู้ใช้รถใช้ถนน
2 ตัวชี้วัดสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน ปี 2555 – 2556 , มูลนิธิไทยโรดส์
3 การทบทวนและสรุปสถานการณ์สาคัญเรื่องความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย เพื่อประกอบการจัดทาแผนงาน 3 ปี
ของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ศาสตราวุฒิ พลบูรณ์, วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย และธนะพงศ์ จินวงษ์
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พบว่ า เป็ น ผู้ ขั บ ขี่ ร้ อ ยละ 70.83 ผู้ โดยสารร้ อ ยละ 20.55 และคนเดิ น เท้ าร้ อ ยละ 8.62 โดยช่ ว งเวลาที่ มี
ผู้เสียชีวิตมากที่สุดเป็นช่วงเวลา 18.00-20.59 น. (ร้อยละ 22.14) รองลงมา คือ เวลา 21.00-23.59 น. (ร้อย
ละ 15.80)
ความรุนแรงของอุบัติเหตุ: นับตั้งแต่พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา ความรุนแรงของอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
โดยค่าดัชนีความรุนแรงเพิ่มขึ้นจาก 10.54 (พ.ศ.2548) เป็น 14.05 (พ.ศ. 2555) แต่ดัชนีการเสียชีวิตลดลง
จาก 0.37 (พ.ศ.2553) เป็ น 0.27 (พ.ศ.2555) โดยช่ ว งเวลาที่ สั ด ส่ ว นการตายต่ อ การบาดเจ็ บ สู งสุ ด เป็ น
ช่วงเวลา 02.00-06.00 น.
ยานพาหนะ: แม้รถจักรยานยนต์จะมีสัดส่วนร้อยละ 35 ของการเกิดเหตุ แต่กลับมีผู้เสียชีวิตจาก
รถจักรยานยนต์สูงถึงร้อยละ 41 เมื่อเทียบกับยานพาหนะประเภทอื่นๆ ส่วนรถยนต์ส่วนบุคคลมีสถิติอุบัติเหตุ
สูงเป็นอันดับสอง มีสัดส่วนการเกิดเหตุร้อยละ 30 และมีผู้เสียชีวิตร้อยละ 12 สถิติดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าผู้ใช้
รถจักรยานยนต์มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตมากกว่ารถประเภทอื่นถึง 3.4 เท่า
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จาแนกตามประเภทยานพาหนะ
พ.ศ. 2554
จานวน
จักรยานยนต์
5,710
รถเก๋ง
1,617
คนเดินเท้า
928
ปิกอัพ
278
จักรยาน
59
รถบรรทุกหนัก
62
รถบัส
38
สามล้อ
29
อื่นๆ
5,312
ที่มา: ข้อมูลใบมรณบัตรและสาเหตุการตาย
ประเภทยานพาหนะ

ร้อยละ
40.69
11.52
6.61
1.98
0.42
0.44
0.27
0.21
37.85

พ.ศ. 2555
จานวน
5,798
1,685
833
329
73
68
42
33
5,198

ร้อยละ
41.24
11.99
5.93
2.34
0.52
0.48
0.30
0.23
36.97

2. ทิศทางการดาเนินงานความปลอดภัยทางถนน ระดับนานาชาติ และระดับประเทศ
ระดับนานาชาติ4
2.1 มติจากสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ การพัฒนาความปลอดภัยทางถนนโลก ตาม
มติที่ประชุมที่ว่าด้วยการพัฒนาความปลอดภัยทางถนนของโลก 57/309 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2546, มติที่
58/9 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2546, มติที่ 58/289 ลงวันที่ 14 เมษายน 2547, มติที่ 60/5 ลงวันที่ 26 ตุลาคม
2548, มติที่ 62/244 ลงวันที่ 31 มีน าคม 2551, มติที่ 64/255 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2553, มติที่ 66/260 ลง
วันที่ 19 เมษายน 2555, มติที่ 68/269 ลงวันที่ 10 เมษายน 2557

4 นางสาวสุนันทา วงศ์ชาลี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แปล จัดทาโดย ศูนย์วิชาการเพื่อ
ความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.)
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มีข้อพิจารณาจากเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ และการส่งต่อรายงานการพัฒนาความปลอดภัย
ทางถนนของโลกและข้อเสนอแนะ ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
 ยืน ยัน มติที่ป ระชุม 70/1 ลงวัน ที่ 25 กันยายน 2558 ในหั ว ข้อเรื่อง การเปลี่ ยนแปลงโลก : 2573
เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายสูงสุดคือการให้ “คน” เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การดาเนินงานประเด็นนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ในปี 2573 ต้องเน้นและให้ความสาคัญกับปัญหาความ
ยากจนของประชาชนทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกมิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม หากดาเนินการ
3 ส่วนนี้ด้วยความสมดุลและบูรณาการ จะสร้างความสาเร็จให้กับเป้าหมายของการพัฒนาสหัสวรรษ
(MDGs) ซึ่งเป็นความท้าทายอย่างยิ่งของโลกและจาเป็นต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ยืนยันมติที่ประชุม 69/313 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เกี่ยวกับวาระการประชุมที่ Addis Ababa
เอธิโอเปีย : การประชุมนานาชาติครั้งที่ 3 เรื่องการพัฒนาระบบการเงินและการคลัง ต้องสนับสนุน
และส่งเสริมนโยบาย แผนปฏิบัติการดาเนินการในเรื่องดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการยืนยั น
อย่างหนักแน่นบวกความมุ่งมั่นทางการเมืองที่เข้มแข็ง ในการรับมือกับความท้าทายของการจัดหา
เงินทุน การสร้างและพัฒนาสภาพแวดล้อมทุกระดับ ภายใต้ความร่วมมือจากทั่วโลกอย่างเป็นน้าหนึ่ง
ใจเดียวกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวาระในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2573
 นอกจาก 3 ประเด็นหลักที่ต้องดาเนินการแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนข้างต้นแล้ว การ
แจ้งให้ทราบถึงความสาคัญของเป้าหมายในการดาเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนที่สาคัญ เช่น
เป้าหมาย ข้อ 3.6
 การลดจ านวนผู้ เสี ย ชี วิต และผู้ บ าดเจ็ บ ลงครึ่งหนึ่ งเพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ าหมายของทศวรรษแห่ งการ
ปฏิบั ติการเพื่อความปลอดภัยทางถนนในปี 2563 และเป้าหมาย ข้อ 11.2 ในปี 2573 ต้องเข้าถึง
ความปลอดภัย การเตรียมความพร้อมในเรื่องการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนอย่างยั่งยืน และต้องมีการ
ขยายระบบดังกล่าว โดยต้องให้ความสาคัญกับกลุ่มผู้มีสภาวะเปราะบาง (คนเดินเท้า คนขี่จักรยาน
เด็ก ผู้หญิง ผู้พิการ และคนชรา) เพิ่มมากขึ้น
 ข้อสังเกต ปัจจุบัน การดาเนินงานทศวรรษแห่งการปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนน 2554 –
2563 ได้ดาเนินการมาครึ่งทางแล้ว และที่ผ่านมา การดาเนินงานได้มีการวางแผนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหามาโดยตลอด แต่ก็ยัง ไม่เพียงพอ เพราะในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่กาลัง
พัฒนา ปัญหานี้ยังคงเป็นปัญหาสาคัญทางด้านสาธารณสุข และขยายตัวเข้าไปเกี่ยวข้องกับประเด็น
ทางสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งประเด็นเหล่านี้มีผลกระทบต่อการบรรลุความสาเร็จในการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDG.)
 การตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนนคิดเป็น 3-5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (Gross Domestic Product, GDP) การลดการเสี ยชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจึงเป็น
เรื่องสาคัญ เร่งด่วน ดังนั้ น การลงทุนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุถือเป็นเรื่องสาคัญต่อชีวิตประชาชนและ
เศรษฐกิจของประเทศ
 การรับทราบถึงการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ยังเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความ
เสมอภาคทางสังคม (Social Equity) เพราะส่วนใหญ่ผู้สูญเสียหรือผู้ได้รับผลกระทบจะเป็นกลุ่มผู้มี
สภาวะเปราะบางได้แก่ ผู้ขี่จักรยาน คนขี่สามล้อ คนเดินเท้า ผู้โดยสารรถสาธารณะที่ไม่ปลอดภัย ซึ่ง
มักจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบกับรายได้หากเกิดอุบัติเหตุกับกลุ่มคนดังกล่าว ฉะนั้น นโยบายความ
ปลอดภัยทางถนนควรให้ความสาคัญและคานึงถึงกลุ่มคนเหล่านี้ด้วยเพื่อความเสมอภาคทางสังคม
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 การตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน จาเป็นต้องคานึงถึงความเท่าเทียมในการเข้าถึงระบบขนส่ง
สาธารณะและการส่ งเสริ ม ให้ มี ร ะบบขนส่ งสาธารณะที่ ยั่ งยืน ซึ่ งเป็ น หั ว ใจส าคั ญ ของเรื่อ งความ
ปลอดภัย ทางถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบสาธารณะ การเดินเท้า และการใช้รถจักรยานอย่าง
ปลอดภัย
 การรับทราบถึงความสาคัญของการสร้างความเข้มแข็งขององค์กร และความร่วมมือระดับนานาชาติ
อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงความร่วมมือในระดับประเทศที่กาลังพัฒนา ความร่วมมือระดับไตรภาคี และ
ความร่วมมือระหว่างองค์กรระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
พั ฒ นาในเรื่ อ งความปลอดภั ย ทางถนนระหว่างกั น เพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ าหมายของทศวรรษแห่ งการ
ปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนนในปี 2563 และบรรลุการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปี 2573
 จุดเน้น ในขณะที่แต่ละประเทศมีความรับผิดชอบหลัก ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของตัวเอง
และนโยบายระดับชาติ รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา อาจจะไม่สามารถเน้นในบริบทของการเข้าถึง
เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฉะนั้น การเงินและการคลังระหว่างประเทศ จึงมีบทบาทสาคัญ
ในการช่วยเหลือและระดมทรัพยากรให้ประเทศนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน ประเทศที่ยากจน มีความ
เสี่ยงและมีทรัพยากรจากัดที่สุด
 แม้ว่าจานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกในปี 2556 จะดูคงที่ แต่จานวนการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนก็ยังคงสูงจนไม่สามารถยอมรับได้ เนื่องจากอุบัติเหตุเ ป็นสาเหตุหลักของการบาดเจ็บและ
เสียชีวิต โดยผู้เสียชีวิตทั่วโลกมีจานวนมากกว่า 1.25 ล้านคน บาดเจ็บกว่า 50 ล้านคนต่อปี โดย 90%
เกิดขึ้นในประเทศกาลังพัฒนา และพบว่าอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในเด็กและ
เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 – 29 ปี
 การยอมรั บ บทบาทการน าของประเทศโอมานและรัส เซียในการดึ งดูดความสนใจของประชาคม
ระหว่างประเทศ ให้สนใจในปัญหาวิกฤตความปลอดภัยทางถนนระดับโลก
 การยกย่องรัฐบาลของสหพันธรัฐรัสเซีย สาหรับการเป็นเจ้าภาพความปลอดภัยทางถนนในการประชุม
ระดับโลกครั้งแรกที่กรุงมอสโก เมื่อวันที่ 19 และ 20 พฤศจิกายน 2552 และรัฐบาลบราซิล ได้รับ
เป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกครั้งที่สองที่กรุงบราซิเลีย เมื่อวันที่ 18 และ 19 พฤศจิกายน 2558
และประเทศโอมาน ที่มีบทบาทในการเตรียมความพร้อม “สัปดาห์ความปลอดภัยทางถนน” ทั่วโลก
ครั้งแรกแห่งสหประชาชาติ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23-29 เมษายน 2550 และการประชุม ครั้งที่ 6 ความ
ร่วมมือในเรื่องความปลอดภัยทางถนนของสหประชาชาติ ที่จัดขึ้นในกรุงมัสกัต ประเทศโอมาน เมื่อ
วันที่ 27 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2550
 การยกย่องประเทศสมาชิกที่บังคับใช้กฎหมายครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงสาคัญ ได้แก่ การไม่ใช้เข็มขัด
นิรภัย การไม่ใช้ที่นั่งเด็ก และไม่สวมหมวกกันน็อก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับรถ ความเร็ว
และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น ความสามารถในการมองเห็น ผู้ที่มีโรคประจาตัวและต้องใช้ยารักษาโรค ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการขับรถ ความอ่อนล้ า และการใช้ยาเสพติดที่อ อกฤทธิ์ต่อจิต
ประสาท และสารออกฤทธิ์ทางจิต การใช้โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการส่ง
ข้อความ
 ตระหนั กถึงความก้าวหน้ าของประเทศสมาชิกส่ วนหนึ่ งในการจัดบริการสุ ขภาพตั้ งแต่ระยะก่อ น
ระหว่าง และหลังเข้าโรงพยาบาล รวมถึงการฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สภาพปกติ สาหรับเหยื่ออุบัติเหตุ
ทางถนนและครอบครัวอย่างทั่วถึง
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 ส่งเสริมให้ประเทศสมาชิก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เห็นความสาคัญกับกลุ่มผู้มีสภาวะเปราะบาง และการ
ดูแลปฐมพยาบาลเบื้ องต้น ให้ กับ ผู้ ที่ตกเป็นเหยื่อจากอุบัติเหตุทางถนน การฝึ กอบรม และการให้
ความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศที่กาลังพัฒนาและด้อยพัฒนา
 รับทราบการทางานของระบบสหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นผู้นาขององค์การอนามัยโลก
ในความร่วมมืออย่ างใกล้ชิดกับ คณะกรรมการในระดับภูมิภ าคแห่ งสหประชาชาติ ในการจัดตั้ง /
ดาเนินการ และการติดตามในประเด็นต่างๆ ของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน และองค์การ
เพื่ อ การตั้ ง ถิ่ น ฐานมนุ ษ ย์ แ ห่ ง สหประชาชาติ ( UN- Habitat ) องค์ ก ารเพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง
สหประชาชาติ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ตลอดจน
หน่วยงานอื่นๆ เพื่อสนับสนุนความพยายามเหล่านั้น เช่น เดียวกับที่ธนาคารโลกและธนาคารเพื่อการ
พัฒ นาระดับภูมิภาค ได้ดาเนินการโครงการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเทศกาลังพัฒนา
 การยกย่ององค์การอนามัยโลก สาหรับบทบาทการเป็นผู้นาในการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ทางถนน และบทบาทในการดาเนินการโดยใช้ข้อปฏิบัติของสมั ชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ที่
จะทาหน้าที่ในการให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการในระดับภูมิภาค แห่งสหประชาชาติ
เป็ นผู้ป ระสานงานในประเด็น ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน และในการจัดเตรียม การเปิดตัว
รายงานสถานการณ์ ความปลอดภัยทางถนนโลกในปี 2558 การรายงานครั้งที่ 3 ที่ ติดตามความ
คืบหน้า ในช่วงทศวรรษฯ ของการดาเนินการ ตามที่ร้องขอในมติสมัชชา 62/244 ลงวันที่ 31 เดือน
มีนาคม 2551 และ 180 ประเทศสมาชิกที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสารวจ
 การยกย่ององค์การสหประชาชาติที่ให้ความสาคัญกับการยกระดับการทางานด้านความปลอดภัยทาง
ถนน และเสนอให้ ผู้ บ ริ ห ารประเทศให้ ค วามส าคั ญ กั บ เรื่ อ งนี้ รวมถึ งการจั ด กรอบภู มิ ภ าคเพื่ อ
ตั้ ง เป้ า หมายในการลดจ านวนผู้ บ าดเจ็ บ จากอุ บั ติ เหตุ ล ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การท างานของ
คณะกรรมาธิก ารเศรษฐกิ จ แห่ ง ยุ โรป ในการรวบรวมวิธี การแก้ ปั ญ หา ่งแต่
ตั้ ก ารหารือ ในระดั บ
นานาชาติและข้อตกลง มาตรฐาน ข้อเสนอแนะ และอีก 58 มาตรการระดับนานาชาติและภูมิภาค
เพื่อรับรองกฎหมายและกรอบมาตรฐานในการพัฒนาความปลอดภัยทางถนน ทางราง ทางน้า และ
การขนส่งแบบผสมผสานกัน
 ตระหนักถึงบทบาทขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งเป็นเสมือนกลไกที่ ให้คาปรึกษาเพื่ออานวยความ
สะดวกในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความปลอดภัยทางถนน
 ก าร รั บ ท ร าบ ถึ งก า รท า งา น ข อ งค ณ ะ ก ร ร ม าธิ ก าร เศ ร ษ ฐ กิ จ แ ห่ งยุ โร ป ทั้ ง 2 ค ณ ะ
ในการปรั บ ปรุ งป้ ายเตือน สั ญ ญาณไฟ และจุดตัดรถไฟให้ มีความปลอดภั ย ควรดาเนิ นการอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ งและตระหนั ก ถึ งข้ อ ก าหนดทางเทคนิ ค ยานยนต์ ข องสหประชาชาติ ในการปรับ เปลี่ ย น
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
 การรับทราบและยอมรับโครงการเศรษฐกิจแห่งยุโรป ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งเอเซี ย และแปซิ ฟิ ค คณะกรรมาธิก ารเศรษฐกิ จ แห่ งละติ น อเมริ ก าและ
แคริบเบียน และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งแอฟริกา ภายใต้บัญชีการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Development Account) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ กับระบบการจัดการด้าน
ความปลอดภัยทางถนนในประเทศที่ถูกคัดเลือก
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 การรับ ทราบถึงการศึกษาขององค์การสหประชาชาติระดับภูมิภาค เรื่องการพัฒ นาด้านการขนส่ ง
อย่างยั่งยืน กรณีศึกษาการขนส่งทางบก ซึ่งศึกษาโดยสหภาพการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ และ
สหภาพการรถไฟระหว่างประเทศ ที่ชี้ให้เห็นสถานการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนใน 5 ทวีป
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) รวมทั้งแนวทางการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ
 การรั บ ทราบถึ ง กรมการขนส่ ง ทางน้ าระหว่ า งประเทศ หรื อ IMO ( International Maritime
Organization) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งยุโรป ได้จัดทา
แนวทางปฏิ บั ติ ที่ เ รี ย กว่ า CTU Code (Code of Practice for Packing of Cargo Transport
Units) ให้ประเทศต่างๆได้นาไปปฏิบัติซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัยในการจัดการการขนส่งระหว่างประเทศ
 การรับทราบถึงความสาคัญในความพยายามของสหภาพการขนส่งระหว่างประเทศในการพัฒนาและ
สร้างให้เกิดการยอมรับในระดับสากลในการฝึกอบรมวิชาชีพด้านความปลอดภัยทางถนน รวมทั้งการ
พัฒนาคู่มือฉบับล่าสุดเกี่ยวกับการใช้งานด้านความปลอดภัยทางท้องถนน โดยสมาคมระบบขนส่งโลก
ซึ่งให้คาแนะนาแก่เจ้าหน้าที่ในหลายๆ ระดับ ซึ่งสามารถขยายผลมาตรการเพิ่มความปลอดภัยของ
โครงสร้างพื้นฐาน
 การจัดตั้งกลุ่มที่ปรึกษาระดับสูงแห่งสหประชาชาติ ด้านระบบการขนส่งที่ยั่งยืน และการแต่งตั้งผู้แทน
พิเศษของเลขาธิการความปลอดภัยทางถนน ด้วยการสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่ง
ยุโรป ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้จะเป็ นกลไกที่มีประสิทธิภ าพในการขับเคลื่อนข้อตกลงทางนโยบาย โดยจะ
สนับสนุนการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับกฎหมายแห่งสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องความ
ปลอดภัยทางถนน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี โดยการเข้าร่วมประชุมในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลกรวมทั้งก่อตั้งกองทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนน
 ตระหนักถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลประเทศสมาชิก และภาคประชาสังคมในการจัด “สัปดาห์ความ
ปลอดภัยทางถนนแห่งสหประชาชาติ” ที่จัดขึ้นทุกปีในสัปดาห์ที่สามของเดือนพฤษภาคม โดย ปีพ.ศ.
2558 ได้ประกาศที่จะดาเนินการและให้ความสาคัญกับความปลอดภัยทางถนนในเด็กทั่วโลก และ
ตระหนักถึงการจัดงานราลึกวันเหยื่อโลกที่จัดขึ้นทุกปีในสัปดาห์ที่สามของเดือนพฤศจิกายน
 ตระหนักถึงการเตรียมสภาพแวดล้อมขั้นพื้นฐานและการจัดการปัญหาความปลอดภัยทางถนน ซึ่งถือ
เป็ น ความรับ ผิดชอบเบื้ องต้น ของรัฐบาล และเป็นความรับผิ ดชอบร่วมกันของทุกภาคส่ วน ที่ต้อง
บูรณาการร่วมกัน ทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรวิชาชีพ องค์กร
เอกชน และสื่อมวลชน เพื่อลดจานวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
1) เชิญชวนประเทศสมาชิกและประชาคมระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างจริงจังทั้งใน
ระดับ ชาติและระดับ นานาชาติ ในการดาเนิ นงานความปลอดภัยทางถนนให้ บรรลุ เป้าหมาย
ทศวรรษแห่ งการปฏิบั ติการเพื่อความปลอดภัยทางถนน และบรรลุวาระแห่ งการพัฒ นาอย่าง
ยั่งยืน ในปี 2573
2) รับรองปฏิญญาบราซิลเลีย ซึ่งเป็นสาระสาคัญจากการประชุม Global High level Conference
on Road Safety ครั้งที่ 2 ณ กรุงบราซิเลีย เมื่อวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2558
3) กระตุ้นให้เกิดการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนครั้ง
ที่ 3 เน้นประเด็นการเสียชีวิตและบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในเขตเมือง โดยพิจารณาเรื่องการเข้าถึงระบบ
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ขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัย ราคาถูก และสามารถเข้าถึงได้อย่างยั่งยืน โดยให้ความสนใจเป็น
พิเศษกับความต้องการของกลุ่มผู้มีสภาวะเปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ซึ่งเป็น
วาระเมืองใหม่ในอนาคต
4) เชิญชวนเข้าร่วมการประชุม การส่งเสริมสุขภาพระดับโลกครั้งที่ 9 ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
ในเดือนพฤศจิ กายน 2559 ซึ่งมีวัตถุป ระสงค์เพื่ อขับเคลื่ อนภาครัฐ และภาคประชาสั งคม ให้
ปฏิบัติตามปัจจัยกาหนด สุขภาพทางสังคม รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างภาค
ส่วนเพื่อให้คานึงถึงบทบาทของภาคบริการสุขภาพในการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน
5) เชิญชวนประเทศสมาชิกที่ยังไม่ได้จัดทาแผนความปลอดภัยทางถนนในระดับชาติ ให้พิจารณา
กาหนดกฎหมายให้ส อดคล้องกับ ทศวรรษแห่ งการปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ปี
2554 -2563 โดยมีเป้าหมาย คือการเพิ่มอัตราการบังคับใช้กฎหมายที่ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงหลัก
ได้แก่ การไม่คาดเข็มขัดนิ รภัย การไม่ใช้ที่นั่งเด็ก และไม่ส วมหมวกกันน็อก การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์แล้วขับรถ ความเร็วในการขับขี่ จากร้อยละ 15 เป็นอย่างน้อยร้อยละ 50 ในปี 2563
ตามมติส มัช ชา 64/255 ลงวัน ที่ 2 มีนาคม 2553 และต้องพิจารณาการบั งคับใช้กฎหมายให้
เหมาะสม มีประสิทธิภาพในปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยด้วย
6) ยืนยันอีกครั้งถึงบทบาทและความสาคัญของกฎหมายแห่งสหประชาชาติว่าด้วยความปลอดภัย
ทางถนน เช่น อนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนนปี 2492 อนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน
ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2511 อนุสัญญาสัญญาจราจรครั้งที่ 6 ปี พ.ศ.2511 ข้อตกลงเกี่ยวกับเทคนิค
ยานยนต์ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ.2501 และปี พ.ศ. 2541 ข้อตกลงเกี่ยวกับการตรวจสอบทางเทคนิคยาน
ยนต์และข้อตกลงปี พ.ศ.2540 และ ข้อตกลงปี พ.ศ. 2500 เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตรายใน
การอานวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนนในระดับโลก ภูมิภาค และระดับชาติ และยก
ย่องประเทศสมาชิกที่ทาตามกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนเหล่านี้
7) สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกที่ยังไม่ได้จัด ทาแผนความปลอดภัยทางถนนระดับชาติ ให้พิจารณา
กฎหมายแห่ งสหประชาชาติ ว่าด้ว ยความปลอดภัย ทางถนนเป็ น เครื่องมือ ซึ่งสามารถเข้าถึ ง
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินการ และส่งเสริมบทบัญญัติความปลอดภัย
8) สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและคุ้มครองผู้ใช้ทางผ่านโครงสร้าง
พื้นฐานที่ปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางถนนที่มีความเสี่ยงสูงสุดและมีอัตราการเกิดปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งสาธารณะสูง ซึ่งควรมีการวางแผนที่เหมาะสมและการประเมินความ
ปลอดภัย การออกแบบการก่อสร้าง และการบารุงรักษาถนน โดยคานึงถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์
ของประเทศ
9) เชิญชวนให้ประเทศสมาชิกที่ยังไม่ได้จัด ทาแผนความปลอดภัยทางถนน ให้พิจารณาใช้กฎหมาย
แห่งสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยทางถนน เทียบเท่ากับมาตรฐานระดับชาติ เพื่อให้
แน่ใจว่ายานยนต์ใหม่ตอบสนองต่อกฎระเบียบพื้นฐาน ที่จะต้องดาเนินการติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ถุง
ลมนิรภัย และระบบความปลอดภัย ซึ่งเป็นอุปกรณ์ มาตรฐานที่ใช้ป้องกันผู้โดยสารและผู้ใช้ถนน
อื่นๆ
10) เชิญชวนประเทศสมาชิกที่ยังไม่ได้จัดทาแผน เริ่มต้นการดาเนินงานด้วยการจัดระบบการจัดการ
ความปลอดภั ย ทางถนน รวมไปถึ งความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ าที่ ในการพั ฒ นาความ
ปลอดภัย ทางถนนแห่ งชาติ จั ดทาแผนความปลอดภัยให้ ส อดคล้ องกับแผนทศวรรษแห่ งการ
ปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
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11) สนับสนุนให้ประเทศสมาชิก ส่งเสริมความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การเดินทางที่
สามารถเข้าถึงได้ ราคาไม่แพง และการขนส่งที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขนส่งสาธารณะ
รวมถึงการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนและบูรณา
การการขนส่งที่ปลอดภัย ความเท่าเทียมทางสังคม สาธารณสุขและการวางผังเมือง รวมถึงการ
เชื่ อ มโยงเมื อ งกับ ชนบท ซึ่ งการด าเนิ น งานดั งกล่ าวจะเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของความพยายามที่ จ ะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
12) นอกจากนี้ ยั งส่ งเสริ ม ให้ ป ระเทศสมาชิ กที่ จะด าเนิน การบั งคั บ ใช้ น โยบายและมาตรการที่ จ ะ
ปกป้ องและส่ งเสริมความปลอดภัยของคนเดินเท้า และคนขี่จักรยาน มีมุมมองที่จะ ปรับปรุง
ความปลอดภัยทางถนนและผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่กว้างขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การป้องกันการ
บาดเจ็บและโรคไม่ติดต่อ
13) เชิญชวนให้ประเทศสมาชิกพัฒ นาและจัดทาแคมเปญการตลาดตามความเหมาะสม เพื่อสร้าง
ความตระหนักและเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงความสูญเสียในวันเหยื่อโลก ที่จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่สาม
ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
14) สนั บ สนุ น ให้ ป ระเทศสมาชิกสร้างความเข็มแข็งในการดูแล ทั้งก่อนน าส่ งโรงพยาบาล ระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน และการดูแลหลังการบาดเจ็บ รวมถึงแนวปฏิบัติสาหรับการดูแลการ
บาดเจ็ บ และการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ โดยใช้น โยบายและมาตรการที่ เหมาะสม การเสริม สร้าง
ศักยภาพและปรับปรุงการเข้าถึงการให้บริการดูแลสุขภาพได้ทันเวลา และขอให้อ งค์การอนามัย
โลกสนับสนุนประเทศสมาชิกในความพยายามเหล่านี้
15) เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกส่งเสริมและนานโยบายความปลอดภัยทางถนนไปปรับใช้ เพื่อป้องกัน
กลุ่มผู้มีสภาวะเปราะบาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ
ตามกฎหมายแห่งสหประชาชาติ รวมทั้งอนุสัญญาว่ าด้วยสิทธิของเด็กและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
คนพิการ
16) สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกใช้มาตรการอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าคนพิการและผู้ใช้ถนน
อื่น ๆ สามารถเข้าถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพของถนนและพื้ นที่โดยรอบได้อย่างคล่ องตัว
รวมทั้งการขนส่งทั้งในเมืองและในชนบท บนพื้นฐานความเท่าเทียม และเชิญชวนให้ประเทศ
สมาชิกยอมลงนามในสนธิสัญญาอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
17) เชิ ญ ชวนให้ ป ระเทศสมาชิก น ามุ มมองเรื่องเพศสภาพมาบู รณาการร่ว มกับ นโยบายด้ านการ
ขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมและการขนส่งสาธารณะ
18) สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกพัฒ นาและดาเนินการครอบคลุมนโยบายเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์
รวมทั้ งการฝึ ก อบรม การออกใบอนุ ญ าตขั บ รถ การจดทะเบี ย น และการใช้ งาน การขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์พร้อมสวมหมวกนิรภัยและอุปกรณ์ป้องกันภายใต้มาตรฐานสากลที่มี ซึ่งพบว่า
สัดส่ วนตัวเลขของผู้ เสี ย ชีวิตและผู้ ได้รับ บาดเจ็บรถจักรยานยนต์ เพิ่มขึ้นทั่ วโลกโดยเฉพาะใน
ประเทศกาลังพัฒนา
19) เชิ ญ ชวนให้ ป ระเทศสมาชิ ก พั ฒ นานโยบายสาธารณะเพื่ อ ลดการบาดเจ็ บ จากการท างานที่
เกี่ยวข้องกับ ความปลอดภัย ทางถนน เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่จะช่วย
ผลักดัน การใช้มาตรฐานสากลในเรื่องความปลอดภัยและสุ ขภาพในที่ทางาน ทั้งในเรื่องความ
ปลอดภัยทางถนน ความพอเพียงของถนน สภาพรถ โดยมีประเด็นที่ให้ ความสนใจเป็นพิเศษ
เกี่ยวกับผู้มีอาชีพขับขี่รถ
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20) นอกจากนี้ยังเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกเตรียมการฟื้นฟูสมรรถนะ รวมถึงพื้นที่ในการทางาน
สาหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและพิการที่เกิดจากปัญหาอุบัติเหตุจราจร รวมถึงการช่วยเหลือผู้ที่ตก
เป็นเหยื่อและครอบครัว
21) เชิญชวนประเทศสมาชิกดาเนินการอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับคุณลั กษณะความเชี่ยวชาญของผู้ มี
อาชีพขับรถที่ต้องอยู่บนพื้นฐานของการยอมรับในระดับสากล รวมถึงการฝึกอบรม การรับรอง
และการได้รับใบอนุญาตขับขี่ การจากัดจานวนชั่วโมง และสภาพแวดล้อมในการทางานที่เป็น
สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุรวมถึงรถยนต์เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ พึงตระหนักเสมอว่าการขาด
สติหรือมีสิ่งที่ทาให้ไขว้เขวเป็นสาเหตุสาคัญของการเกิดอุบัติเหตุ
22) เชิ ญ ชวนให้ ป ระเทศสมาชิ ก ให้ ก ารสนั บ สนุ น กิ จกรรมของผู้ แ ทนพิ เศษ ของเลขาธิ ก ารความ
ปลอดภัยทางถนนตามความเหมาะสม
23) ร้องขอให้องค์การอนามัยโลกและสหประชาชาติรวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้สนับสนุน
การดาเนินการอย่างต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของทศวรรษ
แห่ งการปฏิบั ติการเพื่ อความปลอดภัยทางถนน และบรรลุ การพั ฒ นาอย่างยั่งยืน ในปี 2573
อย่างมั่นใจได้ว่ามีการเชื่อมโยงกันทั้งระบบ
24) ยืนยันคาเชิญของรัฐบาลซึ่งมีบทบาทเป็นผู้นาในการดาเนินกิจกรรมทศวรรษแห่งการปฏิบัติการ
เพื่อความปลอดภัยทางถนนในปี 2573 ซึ่งเป็นการทางานร่ วมกันหลายภาคส่วน รวมทั้งความ
พยายามของสถาบันการศึกษาภาคเอกชน สมาคมวิชาชีพ ประชาสังคม รวมทั้งสภากาชาด และ
สภาเสี้ ย ววงเดื อ นแดง องค์ ก รที่ ไม่ ใช่ ภ าครั ฐ องค์ ก รที่ ต กเป็ น เหยื่ อ องค์ ก รเยาวชน และ
สื่อสารมวลชน
25) เชิญชวนให้องค์การอนามัยโลกดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบผ่า นรายงานสถานการณ์โลก
ถึงความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายแห่ง ทศวรรษแห่งการปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทาง
ถนน
26) ร้องขอให้องค์การอนามัยโลก โดยการทางานร่วมกันกับองค์กรอื่นๆ แห่งสหประชาชาติในการ
อ านวยความสะดวกอย่ างต่ อ เนื่ อ งผ่ า นกลไกความร่ว มมื อ ด้ านความปลอดภั ย ทางถนนแห่ ง
สหประชาชาติ ซึ่งเป็ นกระบวนการที่โปร่งใส ยั่งยืน และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียที่ให้
ความช่วยเหลือประเทศที่สนใจในการพัฒ นาเป้าหมาย ผลการดาเนินงานโดยสมัครใจซึ่งเป็น
ปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญ และเป็นกลไกที่จะช่วยลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน และการบาดเจ็บ
กระบวนการนี้นาไปสู่ตัวชี้วัดเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในวาระการประชุมในปี พ.ศ
2573 และแผนทศวรรษแห่งการปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
27) ร้องขอให้องค์การอนามัยโลกและสหประชาชาติอานวยความสะดวกจัดกิจกรรมในปี พ.ศ. 2560
สาหรับสัปดาห์ความปลอดภัยทางถนนแห่งสหประชาชาติครั้งที่ 4
28) เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด องค์การระหว่างประเทศ ธนาคารเพื่อการพัฒนา
และหน่วยงานระดมทุน มูลนิธิ สมาคมวิชาชีพภาคเอกชนที่ช่วยเรื่องระดมทุนผ่านกองทุนที่มีอยู่
พร้อมช่วยกันหาวิธีใหม่ๆ ในการระดมทุน เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนสาหรับทศวรรษ
ของการดาเนินการ ปี พ ศ 2030 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกาลังพัฒนา
29) ขอให้ เลขาธิการพิจารณาตามความเหมาะสมถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนเพื่อความ
ปลอดภัยทางถนน ด้วยความสมัครใจเพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามแผนปฏิบัติสากลสาหรับ
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ทศวรรษความปลอดภัยทางถนนซึ่งเกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และรายงานต่อ
ประเทศสมาชิก
30) ตัดสินใจที่จะรวมวาระการประชุมในข้อ 72 "การปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนระดับโลก" โดย
ขอให้เลขาธิการรายงานต่อที่ประชุมสมัชชา และรายงานความคืบหน้าการบรรลุวัตถุประสงค์แห่ง
ทศวรรษของการดาเนินการ และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกพิจารณาช่วงเวลาสาหรับการรายงาน
ในการประชุมครั้งต่อไป
2.2 สรุ ป สาระส าคั ญ “ปฏิ ญ ญาบราซี เลี ย ” การประชุ ม รัฐ มนตรีแ ละคณะผู้ แ ทนระดั บ สู งของ
ประเทศสมาชิก วาระที่ 2: Time for Results ณ กรุงบราซีเลีย วันที่ 18-19 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
ด้วยสมัชชาสหประชาชาติร่วมมีมติมอบหมายให้สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
รัฐมนตรีและคณะผู้แทนระดับสูงของประเทศสมาชิก ในวาระที่ 2 ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยทางถนน (The
second Global High-level Conference on Road Safety ) ณ กรุงบราซีเลีย (Brasilia) ประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐบราซิล ในวันที่ 18 -19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยเชิญผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ องค์กร
ระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน องค์กรการกุศล
และองค์กรภายใต้การกากับขององค์การสหประชาชาติ เข้าร่วมประชุม การประชุมดังกล่าวจะได้รับทราบถึง
สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนจากทั่วโลก ซึ่งข้อมูลขององค์การอนามัยโลก 1 พบว่า อุบัติเหตุทางถนนถือ
เป็นปัญหาสาคัญต่อการพัฒนาด้านสาธารณสุขและนาไปสู่สาเหตุการเสียชีวิตและบาดเจ็บของผู้ใช้ถนนทั่วโลก
โดยในแต่ละปีมีผู้ใช้ถนนมากกว่า 1.25 ล้านคนต้องสูญเสียเสียชีวิตและอีกกว่า 50 ล้านคนที่ได้รับบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้ 90% ของการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นในประเทศกาลังพัฒนา 1 โดยผู้เสียชีวิตส่วน
ใหญ่เป็นเด็กและวัยรุ่นในช่วงอายุ 15-29 ปี และเกินกว่า 2 ใน 3 ของผู้ประสบอุบัติเหตุเป็นเพศชาย 1 จาก
สภาวการณ์ดังกล่าวทาให้ประชาคมโลกต้องใช้งบประมาณราว 1,850 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 2 ต่อปี ในการ
รักษาและฟื้นฟูสุขภาพของผู้ประสบเหตุทางถนน ดังนั้นการแสวงหาแนวทางในการลดจานวนผู้เสี ยชีวิตและ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนถือประเด็นเร่งด่วนที่ควรหยิบยกมาพิจารณา เพื่อสนับสนุนให้เกิดการลงทุนด้าน
ความปลอดภัยทางถนนอันจะยังผลทั้งด้านสาธารณสุขและด้านเศรษฐกิจต่อผู้ใช้ถนนทั่วโลก
การประกาศเจตนารมณ์ ป ฏิ ญ ญามอสโกในการประชุม รัฐมนตรี แ ละคณะผู้ แ ทนระดับ สูงของ
ประเทศสมาชิก วาระที่ 1 ปีพ.ศ. 2552 กับเป้าหมายในการลดจานวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทาง
ถนนทั่วโลกให้เหลือครึ่งหนึ่งใน พ.ศ.2563 “สู่ทศวรรษแห่งการปฏิบัติและการก้าวสู่ครึ่งทางของการทบทวน
ประเด็นสาคัญ” เพื่อนาไปสู่การพัฒ นาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทาให้นานาประเทศต้องเพิ่มความ
เข้มข้นในการเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงการจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกทางถนนที่
เข้าถึงง่าย รวดเร็ว ปลอดภัย และการมีระบบขนส่งที่สามารถบริการเข้าถึงผู้ใช้ถนนทุกกลุ่ ม อาทิ การปรับปรุง
ด้านความปลอดภัยทางถนนให้มีประสิทธิภาพด้วยการขยายระบบขนส่งสาธารณะ การให้ความสาคัญกับกลุ่ม
ผู้ใช้ถนนที่อาจตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ง่าย เช่น ผู้หญิง เด็ก บุคคลพิการ และ
ผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตามแนวทางดังกล่าวถือเป็นวาระหนึ่งของการประชุมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ. 25733
เช่นเดีย วกัน การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒ นาอย่างยั่งยืน (Rio+20) เรื่องการปรับปรุง
ความปลอดภัยทางถนนที่สนับสนุนให้เกิดความสาเร็จอย่างกว้างขว้างต่อการพัฒนาในระดับนานาชาติ รวมทั้ง
ในด้านการขนส่ง และการขับเคลื่อนสู่การเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยแนวทางดังกล่าวมุ่งเน้น
การปฏิบัติตามบทบาทสาคัญของเสาหลักด้านความปลอดภัยทางถนนทั้ง 5 ส่วน โดยมีสาระสาคัญดังนี้
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 ความจาเป็นด้านบริการขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนที่ถูกกากับโดยรัฐบาล
 การสนับสนุนอุปกรณ์นิรภัยเบื้องต้นของยานพาหนะ เพื่อป้องกันการเสียชีวิตและการบาดเจ็บ รวมถึง
ส่ งเสริ ม อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ในการผลิ ต อุ ป กรณ์ เพิ่ ม ความปลอดภั ย แก่ ผู้ ใช้ ย านพาหนะ ให้ มี
มาตรฐานตามหลักเกณฑ์สากล
 การมุ่งเน้นให้เกิดความเท่าเทียมกันทางสังคมของผู้ใช้ถนน ลดความเหลื่อมล้าด้านฐานะ ลดโอกาส
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนตามสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน รวมทั้งลด
โอกาสเสี่ยงของผู้ใช้ถนนทั่วไป ดังนั้นนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนน ต้องครอบคลุมกับทุกกลุ่ม
ผู้ใช้ถนน
 การขับเคลื่อนชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน การยกระดับการเข้าถึงแหล่งเป้าหมาย แหล่งกิจกรรม ศูนย์รวม
สิ น ค้าและการบริ การ โดยประเด็ นดั งกล่ าวก าลั งถูก ร่างเพื่ อกาหนดเป็ น วาระหนึ่ งในการประชุ ม
สหประชาชาติเพื่ อการพั ฒ นาเขตเมืองและที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน (Habitat III) ที่ จะถูกจัดขึ้น ณ
กรุงกีโต (Quito) ประเทศเอกวาดอร์ ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2559
การพัฒนาความปลอดภัยทางถนนไปสู่ความยั่งยืน จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและการประสานงาน
กันจากองค์กรและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่แนวทางปฏิบัติ ดังนั้นภายใต้การนา
ขององค์การอนามัยโลก (WHO) คณะกรรมการธิการระดับภูมิภาคแห่ งสหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติประจาภาคพื้นยุโรป (UNECE) ในการจัดตั้ง Global Plan เพื่อ
สนับสนุนทศวรรษแห่งการปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554-256, ร่วมด้วยศูนย์เพื่อการตั้งถิ่น
ฐานแห่งสหประชาชาติ (UN-Habitat), โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ,องค์การทุนเพื่อเด็ก
แห่ งสหประชาชาติ (UNICEF) องค์ ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศ (LIO) และองค์ ก ารอื่ น ๆ เพื่ อ ส่ งเสริ ม
แนวทางร่วมด้านความปลอดภัยทางถนน เช่นเดียวกับ ธนาคารโลก และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งภูมิภาคสู่
การดาเนิ น การในโครงการด้านความปลอดภั ยทางถนน โดยเฉพาะกับประเทศกาลั งพัฒ นา ซึ่งมีแนวทาง
ดาเนินการตามเสาหลักทั้ง 5 ส่วนดังนี้
เสาหลักที่ 1 มุ่งเน้น บทบาทสาคัญด้านข้อตกลงทางกฎหมายของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่อง การ
จัดการความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Management) การพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ โดยมี
สาระสาคัญดังนี้
 สนับสนุนรัฐที่ยังจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนได้ไม่เต็มรูปแบบ ให้มีความมั่นคงในระดับตัว แทน
ผู้ น า และเชื่อ มโยงกลไกที่ ส ามารถประสานงานกับ ทั้ งองค์ กรระดั บชาติ และองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น รวมทั้งเร่งสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐบาล กับหน่วยงานทุกภาคส่วน
 ส่งเสริมภาคประชาสังคม กลุ่มนักวิชาการ ภาคเอกชน รวมถึงมูลนิธิต่างๆ เกี่ยวกับการสร้างข้อตกลง
ร่วมกันเพื่อเร่งดาเนินการตาม Global Plan ของทศวรรษแห่งการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางถนน
พ.ศ. 2554-2563
 สนับสนุนรัฐที่ยังจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนได้ไม่เต็มรูปแบบ ในการเพิ่มความพยายามและ
เร่ งด าเนิ น แผนงานด้านความปลอดภั ย ทางถนน รวมถึงการบั งคั บ ใช้ก ฎหมายที่ ค รอบคลุ ม ซึ่ งมี
เป้ าหมายในการเพิ่มเป้ าหมายในปัจจัยเสี่ ยง อาทิ การไม่ใช้เข็มขัดนิรภัย การไม่ใช้อุปกรณ์ ยึดรั้ง
สาหรับเด็ก และไม่ใช้หมวกนิรภัย การดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ก่อนขับขี่ การขับรถเร็ว โดยตั้ง
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เป้าจาก 15% ให้ลดมาอย่างน้อยที่สุด 50% ในปีพ.ศ. 2563 ของประเทศสมาชิกตามข้อตกลงในการ
ประชุมสมัชชาสหประชาชาติวรรคที่ 64/255 เมื่อ พ.ศ. 2553
การระบุถึงปัจจัยเสี่ยงใหม่ที่ทาให้เกิดการสูญเสียการควบคุมขณะขับขี่ เช่น การใช้ยา สารเสพติด สาร
ที่ มี ผ ลต่ อ ระบบประสาท ความล้ า กายภาพถนน การเบี่ ย งเบนความสนใจขณะขั บ ขี่ การใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับขี่ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆที่รบกวนการขับขี่
สนับสนุนให้มีวิธีการเพื่อควบคุมและมาตรการการบังคับใช้กฎหมายจราจร รวมถึงการสนับสนุนให้
บูรณาการการทางานของหน่วยงานด้านการควบคุมดูแลและการตรวจสอบ เช่นเดียวกับการการเก็บ
ข้อมูลโครงสร้างถนนและสถิติการชน
การปรับปรุงคุณภาพระบบฐานข้อมูล การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่มาจากหลากหลายแหล่ง เพื่อ
จัดกลุ่มความสาคัญของข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และข้อมูลที่รายงานไม่ตามจริง ต้องมีผู้เชี่ยวชาญใน
การรวบรวมข้ อมู ล ร่ว มกั บ ต ารวจจราจรและเจ้ าหน้ าที่ ด้ านสาธารณสุ ข เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามหลั ก
มาตรฐานสากล
สนับสนุนการวิจัย และ การแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน เพื่อส่งเสริมหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ช่วย
สืบค้นถึง สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิต และการบาดเจ็บ ที่นาไปสู่การหาแนวทางป้องกัน
และลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลงตามลาดับ
สนับสนุนให้นาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการจราจรและระบบจราจรอัจฉริยะเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
สนับสนุนรัฐที่ยังจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนได้ไม่เต็มรูปแบบ ให้อนุมัติแนวทางด้านกฎหมาย
ของสหประชาชาติ ว่าด้ ว ยความปลอดภั ย ทางถนน เช่ น เดี ย วกับ การมี ส่ ว นร่ว มกั บ กิจ กรรมหรือ
โครงการของสหประชาชาติว่าด้วยประชุมด้านการขนส่ง

เสาหลักที่ 2 มุ่งเน้นบทบาทสาคัญด้านถนนปลอดภัย (Safer Roads) และการจัดการการขนส่งอย่าง
ยั่งยืน โดยสาระสาคัญดังนี้
 ส่งเสริมการเข้าถึงรูปแบบการขนส่งขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะระบบขนส่งสาธารณะ การเดินทางแบบไม่
ใช้เครื่องยนต์ และความปลอดภัยในการเดินทางเพื่อเชื่อมต่อระหว่างรูปแบบการขนส่ง ซึ่งมีแนวทาง
สาคัญในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานดังนี้ คานึงถึงความปลอดภัยทางถนน ความเท่าเทียมกันทาง
สังคม การสาธารณสุข การวางผังเมือง รวมถึงระบบการเชื่อมโยงระหว่างการพักอาศัยในเขตเมือง
และชนบท
 การบังคับใช้กฎจราจรของเจ้าหน้าที่ รวมถึงมาตรการต่างๆ ที่ดาเนินการอยู่เพื่อป้องกัน และส่งเสริม
ความปลอดภัยแก่คนเดินเท้า และผู้ใช้จักรยาน อาทิ ทางเดินเท้า ทางจักรยาน ไฟฟ้าแสงสว่างข้าง
ทาง กล้องตรวจจับความเร็ว ป้ายจราจร และการตีเส้นจราจร ซึ่งเป็นแนวทางในการปรับปรุงความ
ปลอดภัยทางถนน และการส่งเสริมวิถีสุขภาพที่ดี
 สนับสนุนให้มีการใช้ความเร็วขับขี่ไม่เกินกว่าที่กาหนด ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์เตือนความเร็ว เช่น ป้าย
จากัดความเร็ว ป้ายชะลอความเร็ว กล้องตรวจจับความเร็ว และกลไกอื่นๆที่นามาใช้เพื่อควบคุมการ
ขับรถเร็ว โดยเฉพาะในเขตโรงเรียน เขตพื้นที่พักอาศัย เขตชุมชน
 สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยและการคุ้มครองต่อผู้ใช้ทางโดยการจัดการโครงสร้างถนนปลอดภัย
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 สนับสนุนการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาเขตเมืองและที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน (Habitat III)
โดยให้ความสาคัญต่อสาเหตุหลักของการเสียชีวิตบนท้องถนนที่เกิดขึ้นในเขตเมือง การวางแนวทาง
ด้านความปลอดภั ย ทางถนนที่ เหมาะสม การเข้าถึงความปลอดภัยด้านการโดยสารรถสาธารณะ
รวมทั้งทางเลือกในการใช้รูปแบบการเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์
การปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนนกับผู้ใช้ทาง
 สร้างแรงกระตุ้นจากภาครัฐในการส่งเสริมและดาเนินการด้านนโยบายเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิด
อุบัติเหตุทางถนนกับผู้ใช้ทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และบุคคลพิการ ที่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ข้อตกลงของสหประชาชาติ รวมทั้งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคน
พิการ
 การจัดหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคคลพิการและผู้ใช้ถนนทั่วไปเกี่ยวกับ
ความเท่าเทียมกันในการใช้ประโยชน์พื้นที่และการเข้าถึงบริการด้านการขนส่งทั้งในเขตเมืองและ
ชนบท
 สนับสนุนให้รัฐมีการพัฒนาและดาเนินการว่าด้วยข้อตกลงทางกฎหมาย รวมถึงนโยบายที่ เกี่ยวกับผู้ใช้
รถจักรยานยนต์ อาทิ การจัดฝึกอบรม การมีใบอนุญาตขับขี่ การจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ การใช้
หมวกนิรภัยและอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ
เสาหลั ก ที่ 3 มุ่ งเน้ น บทบาทส าคั ญ ด้ านความปลอดภั ย ของยานพาหนะ (Safer Vehicle) โดยมี
สาระสาคัญดังนี้
 ส่งเสริมให้มีการยอมรับในนโยบายและแนวทางการจัดการ เรื่องข้อกาหนดด้านความปลอดภัยใน
ยานพาหนะของสหประชาชาติ หรือมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เทียบเท่า เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น
สาหรับยานพาหนะรุ่นใหม่ รวมถึงข้อกาหนดเกี่ยวกับอุปกรณ์นิรภัยเบื้องต้นที่ต้องมีในยานพาหนะ
อาทิ เข็มขัดนิรภัย ถุงลมนิรภัย ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) และระบบช่วยควบคุมการทรงตัว
ของรถ (ESC)
 ส่งเสริมให้รัฐเริ่มนาเข้าเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ ระบบการจัดการจราจร และระบบจราจรอัจฉริยะ
(ITS) เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และเพิ่มประสิทธิภาพของยานพาหนะให้มีความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
เสาหลักที่ 4 มุ่งเน้ น บทบาทส าคัญ ด้านความปลอดภัยของผู้ ใช้ถนน (Safer Road Users) โดยมี
สาระสาคัญดังนี้
 การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อลดงานที่อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน การมีส่วนร่วมระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้างในการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยและสุขภาพขณะ
ปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามปัจจัยด้านความปลอดภัยทางถนน ความจุถนน และสภาพยานพาหนะ ต่าง
เป็นเงื่อนไขสาคัญต่ออาชีพที่ต้องใช้ยานพาหนะ
 เพิ่มความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน ปัจจัยเสี่ยง การป้องกัน รวมถึงการดาเนินการของ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเป็นกลุ่มที่ชี้นาให้เกิดการปฏิบัติ และการรณรงค์ด้านการตลาดผ่านทาง
สังคม โดยมุ่งเน้นความสาคัญระหว่างความปลอดภัยทางถนน และวิถีสุขภาพที่ดี
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 การพั ฒ นาและดาเนิ น การตามข้อตกลง การให้ ความรู้และการจัดฝึ กอบรม การเรียนรู้ระยะยาว
รวมทั้งการทดสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับแบบจาลองพฤติกรรมความรับผิดชอบของผู้ใช้ถนน ที่มีต่อการใช้
ถนน สภาพแวดล้อมข้างทาง และการตระหนักต่อปัจจัยเสี่ยง
เสาหลักที่ 5 มุ่งเน้ นบทบาทสาคัญด้านการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุหลังเกิดการชน (Post – Crash
Response) โดยมีสาระสาคัญดังนี้
 การจัดให้มีการบริการด้านสุขภาพเบื้องต้น อันได้แก่ การปฐมพยาบาลผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล การ
มีห น่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุหลังเกิดการชนอย่างทันท่วงที การมี
สถานพยาบาลที่ค่อยประสานงานกับศูนย์เฝ้าระวังการบาดเจ็บ (Trauma Center) และการบริการ
ฟื้นฟูผู้บาดเจ็บหลังการรักษา ตลอดจนการดาเนินการตามข้อตกลง ในเรื่องขนาดสถานพยาบาลใน
การรองรับผู้ประสบเหตุ และเวลาในการเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์
 การฟื้นฟูผู้บาดเจ็บเพื่อให้กลับคืนสู่สังคม ผู้บาดเจ็บและบุคคลพิการจากอุบัติเหตุทางถนน ควรได้รับ
โอกาสกลับสู่สังคม รวมทั้งโอกาสในการเข้าร่วมทางานกับองค์กร ตามสายงานในวิชาชีพนั้นๆ รวมทั้ง
มีสวัสดิการที่ครอบคลุมต่อทั้งตัวผู้บาดเจ็บและครอบครัว
การปฏิบัติเพื่อการดาเนินงานและความร่วมมืออย่างเข้มแข็งสู่ความปลอดภัยทางถนนทั่วโลก
 การประสานความร่วมมือระดับนานาชาติ โดยรัฐบาลและตัวแทนด้านความปลอดภัยทางถนน รวมถึง
การยกระดับการดาเนินโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมถึงส่งเสริมการเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตามแนวทาง Global Plan
ว่าด้วยทศวรรษแห่งการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ทางถนน พ.ศ. 2554-2563 และตามแนวทางการ
ประชุมว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่จะมีขึ้นใน พ.ศ. 2573
 การสนั บ สนุน กลุ่มแหล่งทุน ใหม่ เชิญ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่ มบุคคลหรือองค์กรที่ให้ การสนับสนุน
เงินทุนด้านความปลอดภัยทางถนน และกลุ่มแหล่งทุนนวัตกรรมเพื่อให้มีการส่งเสริมงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องทั้งในระดับนานาชาติ และระดับชาติ รวมทั้งเพื่อให้เกิดการดาเนินการเชิงนโยบายสู่การนาไป
ปฏิบัติ
 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน ภายใต้การนาขององค์การอนามัยโลก ตัวแทนสหประชาชาติ
และคณะกรรมาธิการสหประชาชาติระดั บ ภูมิ ภ าค ในการขับ เคลื่ อนกลไกการท างาน การขนส่ ง
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เกิดการพัฒนาในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และ
ระดับโลก รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกระบวนการที่นาไปสู่การใช้ตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยทางถนนที่
เชื่อมโยงกับเป้าหมายของการพัฒ นาอย่างยั่งยืน การนาแนวทางด้านความปลอดภัยทางถนนทั้ง 5
ส่วน (เสาหลักทั้ง 5) มาบูรณาการทางสังคมให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จะช่วยสนับสนุนต่อ
เป้ าหมายของทศวรรษแห่งการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางถนนในการลดจานวนผู้เสียชีวิตและ
ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกให้เหลือครึ่งหนึ่งใน พ.ศ. 2563 และช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรม
ด้านปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน
หมายเหตุ
1. WHO, Global status report on road safety 2015.
2 iRAP, The Global Cost of Road Crashes, 2013.
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3 The final wording of this paragraph will reflect the final wording included in the 2030 Agenda for
Sustainable Development to be adopted in Brasilia on November 19, 2015

ระดับประเทศ
2.3 แนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี
โดย ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)5
ด้วยคณะกรรมการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และอาเภอใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนให้มีความต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแนวทางดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่
29 มีนาคม 2559
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อานวยการ
ความปลอดภัยทางถนน จึงขอส่งแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีมาเพื่อ
ทราบและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานต่อไป (รายละเอียดเพิ่มเติมดังภาคผนวก
ก.)
2.4 แผนการดาเนินงานประจาปี 2558-2560 แผนการจัดการความปลอดภัยทางถนนและภัยพิบัติ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ6
สรุปทิศทางและเป้าหมาย
แผนการจัดการความปลอดภัยทางถนนและภัยพิบัติมุ่งลดการเกิดและการสูญเสียจากอุบัติภัยจราจร
ตามเป้าหมายที่กาหนดโดย ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน สนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสร้างการ
ป้ องกั น อุบั ติเหตุท างถนน และเสริ มสร้ างความเข้มแข็งของเครือข่ายลดอุบั ติภัยทางถนนและการจัดการ
อุบัติภัย
ใน พ.ศ. 2558-2560 แผนจะมุ่งดาเนินการให้เกิดผลลัพธ์สาคัญ 2 ด้าน คือ ความปลอดภัยทางถนนและ
ภัยพิบัติ โดย
ด้านความปลอดภัยทางถนน สนับสนุนการดาเนินงานตามทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.
2554-2563 ของศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน ลดการสูญเสียจากอุบัติภัยจราจรของประชาชนไทย
ลงอย่างต่อเนื่อง พัฒนานโยบายสาธารณะใหม่ เช่น ส่งเสริมให้เกิด มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทาง
ถนน มาตรการองค์กรส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ยกระดับความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ การ
ควบคุมเรื่องความปลอดภัยทางถนนทั้งระบบควบคู่กับการลดพฤติกรรมเสี่ยง ดื่มแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย
ขับรถเร็วเกินกฎหมายกาหนด เป็นต้น สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างการทางานเรื่องความปลอดภัย ทางถนน
5 หนังสือที่ มท 0606/ว 04450 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เรื่องการดาเนินการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนตลอดทั้งปี
,ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6 ร่างแผนหลัก สสส. 2558-2560 แผนการจัดการความปลอดภัยทางถนนและภัยพิบัติ
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ของประเทศไทยให้เป็นโครงสร้างทางนโยบายที่ยั่งยืน พัฒ นาสมรรถนะบุคลากรและศักยภาพองค์กรด้าน
ป้องกันสาธารณภัยในภาคส่วนต่างๆ สร้างความตื่นตัวแก่ประชาชนและกระแสสังคมในด้านความปลอดภัย
จากอุบัติภัยจราจร ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับสถาบันด้านการสื่อสารมวลชนและเครือข่ายสื่อมวลชนทุก
แขนง เพื่อร่วมสร้างกระแสด้านความปลอดภัยทางถนน พัฒนาโครงสร้างการทางานและการบูรณาการการ
ป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิผล ครอบคลุมทุกจังหวัดที่มีความสนใจ สนับสนุน
ให้มีระบบข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุจราจรที่ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ รวมถึงระบบฐานข้อมูลสารวจพฤติกรรม
เสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนนรายจังหวัด ที่มีความน่าเชื่อถือเผยแพร่สู่สาธารณะได้
จุดเน้นของแผน (Strategic Focus)
คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 ได้ทบทวนสถานการณ์และแนวทางการดาเนินงานร่วมกับภาคี
และเห็นชอบในการยังคงจัดกลุ่มแผนงานตามที่ทาอยู่ในปีที่ผ่านมา และได้ทบทวนแนวทางการดาเนินงาน โดย
มีจุดเน้นมากขึ้นในด้าน
1. ด้านการพัฒนานโยบาย และสร้างเป้าหมายร่วม
1) สนับสนุนการการขับเคลื่อนงานตามแนวทางแผนทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนของ
องค์การสหประชาชาติ (๕ เสาหลัก) และกรอบแผนทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ของ
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในประเด็น
เร่งด่วนที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง เช่น สนับสนุนโครงสร้างการจัดการที่เข้มแข็งในทุกระดับ และ
การติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้วัฒนธรรมความปลอดภัยเป็นวิสัยทัศน์ร่วม
2) ขยายความร่วมมือให้มีการร่วมลงทุนเรื่องความปลอดภัยทางถนนจากภาครัฐและเอกชน
เพื่อให้เกิดเจ้าภาพขับเคลื่อนงานที่หลากหลายขึ้น พร้อมส่งเสริมให้เรื่องความปลอดภัยทาง
ถนนเป็ นส่ วนหนึ่ งของ “มาตรการองค์กร” เช่น สถานประกอบการ การนิ คมอุ ตสาหกรรม
บริษั ทประกัน ภั ย เป็ น ต้น และสนั บสนุน ให้ แ หล่งทุ น ด้า นความปลอดภั ย ได้ร่ วมกาหนด
ยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสารความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้มีเป้าหมาย และทิศทางการทางาน
ที่สอดรับกัน
3) ผลักดันนโยบายเจาะประเด็นเสี่ยงและกลุ่มเสี่ยง เพื่อควบคุมเรื่องความปลอดภัยทางถนนทั้ ง
ระบบ ควบคู่กับการลดพฤติกรรมเสี่ยง (ดืม่ แล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับรถเร็วเกินกฎหมาย
กาหนด) เช่น เพิ่มโทษผู้ปฏิเสธการตรวจแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ลดความเร็วของการขับขี่ใน
เขตเมือง เร่งยกระดับความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ
4) สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างการทางานเรื่องความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย ให้
เป็นโครงสร้างทางนโยบายที่ยั่งยืน (Institutionalization)
2. ด้านเครือข่ายภาคีภาคประชาชนและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
1) ขยายความร่วมมือกับ หน่วยงานองค์กร ภาคธุรกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิฯ
และภาคประชาสังคม ให้ เข้ามามีบ ทบาทและมีความเข้มแข็งในการดาเนินงานด้ านความ
ปลอดภัยทางถนน
2) พัฒนาความรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนนให้กับสื่อมวลชน โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
กับสถาบันด้านการสื่อสารมวลชน เช่น คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันสื่อมวลชนต่างๆ ฯลฯ ใน
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การสร้างแกนนาสื่อมวลชนต้นแบบ และเครือข่ายสื่อมวลชนทุกแขนง เพื่อร่วมสร้างกระแสด้าน
ความปลอดภัยทางถนน พร้อมสนับสนุนให้สื่อมวลชนทาข่าวเชิงสืบสวนสาเหตุอุบัติเหตุแบบ
ครบวงจรและติ ด ตามผลต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ กระตุ้น ให้ ห น่ ว ยงานที่ รับ ผิ ด ชอบและผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ดาเนินการแก้ไขปัญหา
3) เน้นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในประเด็น ความเร็ว หมวกนิรภัย/รถจักรยานยนต์ ดื่มแล้ว
ขับ เข็มขัดนิรภัย และการลงทุนเพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงโดยภาครัฐทุกระดับ ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานที่
ประชาชนควรได้รับ โดยเลือกข้อมูล เชิงประจักษ์สาคัญมาสร้างความตระหนักต่อสังคมเพื่อให้
เกิดการขับเคลื่อน และเพื่อสร้างจิตสานึกความปลอดภัย
3. ด้านโครงสร้างและการบูรณาการระดับพื้นที่
1) ส่งเสริมให้มีผู้เชื่อมประสาน (change agent) ด้านความปลอดภัยในระดับต่างๆ เพื่อกระตุ้น
จัดการความรู้ และเชื่อมโยงการทางานของเครือข่ายต่างๆ ให้มาเสริมพลัง และขยายผลการ
ดาเนินงาน รวมทั้งยกระดับการขับเคลื่อนไปสู่แผนปฏิบัติการระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด
2) ผลั กดัน ให้ เกิด ต้ น แบบความปลอดภั ยทางถนนในระดับ พื้น ที่ โดยสานพลังเชื่อมกับภาคี
เครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน ท้องถิ่น เพื่อสร้าง “มาตรการทางสังคม” และ
“มาตรการองค์กร” ด้านความปลอดภัยทางถนนในองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ
3) พัฒนาให้เกิดต้นแบบกลไกการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับต่างๆ โดยเฉพาะใน
ระดับพื้นที่ให้เข้มแข็ง เช่น ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอ (ศปถ.อาเภอ), กลไก
อาเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง (สธ.) เป็นต้น
4) ถอดบทเรี ย นผลการด าเนิ น งานของจั ง หวั ด และสั ง เคราะห์ ชุ ด ความรู้ เพื่ อ เกิ ด การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การจัดการความรู้ และทาให้เกิดการขยายผลพื้นที่ดาเนินการ และเพื่อให้
เกิดพลังในการขับเคลื่อน/ผลักดันนโยบายระดับชาติ
4. ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและจัดการความรู้อุบัติเหตุจราจร
1) สนับสนุนให้เกิดระบบข้อมูล และกลไกติดตามกากับการดาเนินงาน ตามแนวทาง 5 เสา
หลัก ของทศวรรษความปลอดภัยทางถนน พร้อมทั้งสนับสนุนและร่วมกับ คณะทางานด้าน
ข้อมูล ศปถ. และหน่ ว ยงานหลั ก (เช่น สตช. สธ. คค.) ให้ ส ามารถจัด การข้อมูล ด้านความ
ปลอดภัยทางถนน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) สนับสนุนกลไกติดตามภาควิชาการและภาคประชาชน ในการเกาะติดและสะท้อนปัญหา
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เครือข่าย road safety watch, เครือข่ายเฝ้าระวังรถโดยสาร
สาธารณะปลอดภัย เป็นต้น
3) ผลักดันงานวิชาการเข้าสู่กลไกจัดการในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะ จุดจัดการในระดับอาเภอ
ท้องถิ่น และกลไกในระดับหน่วยงานองค์กร (มาตรการองค์กร)
4) สนั บ สนุ น ให้ เกิ ด การจั ด การความรู้ เพื่ อ การสื่อ สารสาธารณะ โดยมุ่ งเน้ น การสร้างและ
รวบรวมองค์ความรู้และข้อมูลจากที่ต่างๆ จัดทาเป็นฐานข้อมูลด้านอุบัติเหตุ กาหนดประเด็น
แปลงเป็นข่าวสาร และสื่อสารไปในช่องทางที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ของ
กลุ่มเป้าหมาย (ผู้รับสาร) ทั้งระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ และภาคประชาสังคม
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5) ยกระดั บ ให้ เกิด สถาบั น จั ดการความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างความยั่งยืน
ผลักดันให้มีกองทุนหรืองบประมาณสนับสนุนสถาบันเป็นประจาปีทุกปี
วัตถุประสงค์
1. สนับสนุนเป้าหมายการลดแนวโน้มการเกิดและการสูญเสียจากอุบัติภัยจราจรของประชาชนไทยของ
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน
2. สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
3. พั ฒ น าโครงสร้ า งการท างาน และการบู รณ าการการป้ องกั น และลดอุ บั ติ ภั ยท างถน น
ในระดับพื้นที่
4. ประสานและส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนน
5. รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
6. สนับสนุนการวิจัยและการจัดการความรู้ด้านอุบัติเหตุทางถนนที่จาเป็น
เป้าหมาย 3 ปี ตัวชี้วัดหลักและตัวชี้ร่วม
การจัดการความปลอดภัยทางถนน
ตัวชี้วัดหลัก (น้าหนักร้อยละ 80)
1. การสูญเสียจากอุบัติภัยจราจรของประชาชนไทยลดลงอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายทศวรรษแห่งความ
ปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554-2563 โดยอัตราการตายจากอุบัติภัยจราจรไม่เกิน 11.44 คนต่อแสน
ของประชากรในปี 2560 (ข้อมูลปี 2556 อัตราการตายจากอุบัติภัยจราจร เท่ากับ 11.33)
2. เกิดนโยบายสาธารณะใหม่ที่ส่งผลต่อการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เช่น มาตรการองค์กร
ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน นโยบายองค์กรในการลด
พฤติกรรมเสี่ยงหลัก ได้แก่ ขับเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย ดื่มแล้วขับ และระบบขนส่งสาธารณะ
3. เกิดกระแสสังคมและความตื่นตัวของประชาชนในด้านความปลอดภัยจากอุบัติภัยจราจรอย่างน้อย 2
ประเด็นต่อปี
4. เกิดการขยายภาคีเชิงยุทธศาสตร์ในเครือข่ายการรณรงค์ของภาคส่วนต่างๆ ทั้งในส่วนประชาสังคม
จั งหวั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สื่ อ มวลชน ภาคธุ ร กิ จ และเอกชน อย่ า งครอบคลุ ม และมี
ประสิทธิภาพ โดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายที่หลากหลาย เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 45 องค์กร
5. เกิดการพัฒนาโครงสร้างการทางานและการบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนในระดับ
พื้นที่อย่างมีประสิทธิผล ครอบคลุมทุกจังหวัดที่มีความสนใจ อย่างน้อยจานวน 70 จังหวัด และใน
จ านวนนี้ มี จั งหวั ด ที่ มี ก ารยกระดั บ การพั ฒ นาจั งหวั ด และสร้ างนวั ต กรรมของจั งหวั ด สามารถ
ดาเนินงานตามเป้าหมายท้าทายที่กาหนดไว้อย่างน้อย 40 จังหวัด พร้อมทั้งเกิดการพัฒนาโครงสร้าง
การทางานและบู รณาการการป้ องกันอุบัติภัยทางถนนในระดับพื้นที่อาเภอนาร่อง อย่างน้อย 20
อาเภอ
6. เกิดการการพัฒนาระบบข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุจราจรที่ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ผ่านการทบทวน
และสังเคราะห์ องค์ความรู้ และเกิดระบบฐานข้อมูล ส ารวจพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ ใช้รถใช้ถนนราย
จังหวัด ที่มีความน่าเชื่อถือสามารถเผยแพร่สู่สาธารณะได้ และมีรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน
เป็นประจาทุกปี
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7. เกิดองค์ความรู้และการจัดการความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนที่จาเป็น อย่างน้อย 10 เรื่องต่อปี
พร้อมเกิดชุดความรู้ในประเด็น ที่สาคัญ อย่างน้อย 5 ชุดต่อปี เพื่อเผยแพร่สู่ส าธารณะ และมีการ
ประชุมวิชาการระดับชาติอย่างต่อเนื่องทุกสองปี
ตัวชี้วัดร่วม (น้าหนักร้อยละ 20)โดยการบูรณาการการทางาน ดังนี้
8. บูรณาการการทางานร่วมกับปัจจัยเสี่ยงหลักอื่น อาทิ
 การร่ ว มผลั กดั น นโยบายร่ ว มระหว่ างการควบคุ ม เครื่อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ กับ การจัด การความ
ปลอดภัยทางถนน
 การรณรงค์ป้องกันปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มเยาวชน (ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การพนัน ยาเสพติด
และการจัดการความปลอดภัยทางถนน)
 การทางานเชิงป้องกันปัจจัยเสี่ยงในชุมชน (ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การพนัน ยาเสพติด การ
จัดการความปลอดภัยทางถนน และภัยพิบัติ)
9. การบูรณาการการทางานร่วมกับแผนอื่น ๆ โดยสนับสนุนให้เกิดการถอดบทเรียนจากกรณีความสาเร็จ
เพื่อพัฒนาต้นแบบ หรือรูปแบบการดาเนินงานที่ชัดเจน (Model) และเชื่อมประสานกับแผนงานอื่น
เพื่อขยายผลทั้งในเชิงของกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ เช่น
 แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อขยายประเด็นความปลอดภัยในเด็ก
 แผนสุขภาวะชุมชน เพื่อขยายประเด็นชุมชนถนนปลอดภัยผ่านพื้นที่ชุมชน และร่วมพัฒนาและ
ขยายพื้นที่ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการภัยพิบัติ
 แผนสร้างเสริมสุ ขภาวะในองค์กร เพื่อขยายประเด็น มาตรการองค์กรส่งเสริมการสวมหมวก
นิรภัย และมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน
 แผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ โดยขยายประเด็นความปลอดภัยทางถนนเรื่อง การสวมหมวก
นิรภัย การดื่มไม่ขับ
 ส านั ก พั ฒ นาภาคีและวิเทศสั มพั น ธ์ ในการเชื่อ มโยงหน่ ว ยงานด้ านการจัดการภั ยพิ บั ติ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศร่วมกันแลกเปลี่ ยนเรียนรู้และพั ฒ นาระบบการจั ด การภั ยพิบั ติของ
ประเทศ
ยุทธศาสตร์
ประสานการด าเนิ น งานทางวิ ช าการ การเคลื่ อนสั งคมและการพั ฒ นานโยบาย ให้ เชื่อ มโยงและ
สนับสนุนกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการพัฒนาสมรรถนะขององค์กรและบุคลากรที่จาเป็น และการบูรณา
การยุทธศาสตร์ทั้งด้านการรักษากฎหมาย (Enforcement) การให้ข้อมูล /ความรู้ (Education) วิศวกรรม
จราจร (Engineering) การจัดระบบบริการฉุกเฉิน (EMS) และการประเมินผล (Evaluation) ในการป้องกัน
อุบัติภัยจราจร และสาธารณภัยอื่น ทั้งในนโยบายระดับชาติ และระดับจังหวัด

24

แผนการจัดการความปลอดภัยทางถนนและภัยพิบัติ

นโยบายดังกล่าวนาไปสู่การสนับสนุนกรอบยุทธศาสตร์ตามแผนทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
พ.ศ. 2554 - 2563 ทั้ง 5 ประการ ได้แก่
1. การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน (Road Safety management)
2. ถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย (Infrastructure)
3. ยานพาหนะปลอดภัย (Safe Vehicle)
4. ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย (Road user behavior)
5. การตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ (Post Crash Care)
2.5

นโยบายเร่งด่วนด้านความปลอดภัยทางถนน กระทรวงสาธารณสุข7

เนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุของการพิการ บาดเจ็บ และเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนไทย
ก่อให้เกิดความสูญเสียมากมายมหาศาล และนับวันปัญหาจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นความเสี่ยงของ
คนไทยทุกคน ไม่เว้น แม้บุคลากรสาธารณสุ ข การจัดการกับปัญ หาเรื่องนี้เป็นวาระระดับชาติ ยุทธศาสตร์
ยุทธวิธีที่จะแก้ปัญหานี้ให้สาเร็จต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ มาทางานร่วมกันแบบบูรณาการ
ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขสามารถดาเนินงานได้ก่อนเพื่อเป็นต้นแบบและกระตุ้นให้หน่วยงานอื่นๆ เข้า
มาร่วมกระบวนการแก้ไขปัญหาต่อไป จึงมีข้อสั่งการมายังหน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่งดังนี้
1. ให้สถานพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดดาเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนตามแผนงานพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพสาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉินอย่างเข้มข้นและจริงจัง
2. ให้มีการจัดการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้
7 หนังสือที่ สธ.0424.5/1213 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558 เรื่องการดาเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนตามบทบาทของ
กระทรวงสาธารณสุข
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a. ระดับประเทศให้กรมควบคุมโรคเป็นแกนหลักในการบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน
ระหว่างหน่วยงานจากข้อมูล 3 ฐาน (สาธารณสุข บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถ จากัด และตารวจ)
b. ระดับ จั งหวัด ให้ ผู้ รับ ผิดชอบงานอุบัติเหตุทางถนนของส านักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
ดาเนินการ/สนับสนุนให้มีการบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนระหว่างหน่วยงาน ได้แก่
ข้อมูลจากสาธารณสุข บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด และตารวจ เพื่อใช้
ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยนาเสนอผ่านเวทีศูนย์อานวยการความ
ปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด/อาเภอ
3. ให้ผู้รับผิดชอบงานสอบสวนของสานักงานป้องกันควบคุมโรค และสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ทาการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนตามเกณฑ์ของสานักระบาดวิทยา (เสียชีวิต >
5 คนหรือบาดเจ็บ > 15 คน หรือเหตุการณ์ที่สังคม/ประชาชนให้ความสนใจ) และให้สอบสวนทุก
รายกรณีบุ คลากรสาธารณสุขหรือรถพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขประสบอุบัติเหตุ มีการ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
4. ให้ดาเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การดาเนินงานตามมาตรการองค์กรเพื่อ
ความปลอดภั ย ทางถนน และศึ ก ษาแนวทางการด าเนิ น งานมาตรการองค์ ก รส่ งเสริม ความ
ปลอดภัยทางถนนได้จาก www.thaincd.com และให้มีกลไก กากับ ติดตามและประเมินผล
(รายละเอียดเพิ่มเติมดังภาคผนวก ข)
สรุปภาพรวมนโยบายเร่งด่วน กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.25598

8 ธนะพงศ์ จินวงษ์, ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.)
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3. การบริหารจัดการโครงการ 9
แนวทางการบริหารจัดการโครงการ
สสส. ได้ร่างแนวทางการบริหารจัดการโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในการบริหารจัดการการเงิน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถนาไปปฏิบัติโดยถูกต้อง และเพื่อให้
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของแผนงาน/โครงการ ได้พบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน โดยเนื้อหาในคู่มือพี่เลี้ยง
สอจร. เล่มนี้ จะขอยกบางส่วนจากแนวทางการบริหารจัดการโครงการดังกล่าว มาเพื่อใช้ประโยชน์ ดังนี้
3.1 การบริหารการเงินและการจัดทาบัญชี
หลักการ
1) การรับ-จ่ายเงิน โปร่งใส ตรวจสอบได้
2) การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 3) เอกสารหลักฐานการจ่ายเงินมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน
ถูกต้อง ความสมบูรณ์ หมายถึง มีความสมบูรณ์เกี่ยวกับ ชื่อและที่อยู่ของผู้ขาย ผู้ซื้อ วันที่ รายการสินค้า
จานวน ราคา และลายมือชื่อผู้รับเงิน รวมทั้งผู้อนุมัติให้จ่ายได้ และผู้จ่ายเงิน ความครบถ้วน หมายถึง มี
เอกสารการจ่ายเงิน ครบถ้วนตามที่จ่ายเงิน ความถูกต้อง หมายถึง เบิกตามที่จ่ายจริง ไม่เกินกรอบอัตรา
ค่าใช้จ่ายที่ สสส. กาหนด 1. เป็นการจ่ายในกิจกรรมของแผนงาน/โครงการเท่านั้น 2) เป็นการจ่ายภายใน
วงเงินงบประมาณที่ขอตั้งไว้ (ในกรณีจาเป็นสามารถปรับงบประมาณข้ามหมวด/กิจกรรมได้ไม่เกิน 10% และ
แจ้ งให้ สสส. ทราบพร้อ มกับ รายงานเงิน งวด แต่ ห ากเกิน กว่า 10% จะต้ องขออนุ มั ติจ ากสสส. ก่อ น) 3)
รูปแบบของเอกสารการจ่ายเงิน แบ่งออกเป็น
 บิลเงินสด หมายถึง เอกสารหลักฐานการจ่ายเงินจากผู้ขาย/ผู้ให้บริการ ชื่อ/ที่อยู่ของผู้ขาย – ชื่อ/ที่
อยู่ของผู้ซื้อ วันที่ซื้อ รายละเอียดรายการสินค้า จานวน ราคา ลายมือชื่อผู้รับเงิน
 ใบเสร็จรับเงิน หมายถึง เอกสารหลักฐานการจ่ายเงินจากผู้ขาย/ผู้ให้บริการ ชื่อ/ที่อยู่ของผู้ขาย –
ชื่อ/ที่อยู่ของผู้ซื้อ วันที่ซื้อ รายละเอียดรายการสินค้า จานวน ราคา ลายมือชื่อผู้รับเงิน (ระบุชื่อ ที่อยู่
โครงการ)
 ใบสาคัญรับเงิน หมายถึง หลักฐานการจ่ายเงินที่ไม่สามารถขอหลักฐานการจ่ายเงินได้ ชื่อ/ที่อยู่ของ
ผู้ขาย (พร้อมเลขที่บัตรประชาชน) วันที่ / รายละเอียดรายการจ่าย ลายมือชื่อผู้รับเงิน และลงมือลาย
ชื่อผู้จ่ายเงิน เพื่อให้การจ่ายเงิน โดยใช้เอกสารใบสาคัญรับเงินมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ควรมีเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายเงิน เช่น รายงานการประชุม ทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม/ร่วมกิจกรรม
และถ้ า 1) กรณี จ่ า ยค่ า ซื้ อ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารโดยผู้ รั บ เงิ น ไม่ ส ามารถออกบิ ล เงิ น สดหรื อ
ใบเสร็จรับเงินได้ ให้ใช้ใบสาคัญรับเงิน พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนเฉพาะที่มีวงเงิน
เกินกว่า 5,000.- บาท 2) กรณีจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ เช่น ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม ค่าวิทยากร
ให้ใช้สาคัญรับเงิน โดยระบุเลขประจาตัวประชาชน แต่ไม่ต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 3)
กรณีจ่ายเงินที่ไม่สามารถเรียกหลักฐานการรับเงินใด ๆ ได้ เช่น การจ่ายค่า Taxi ค่าถ่ายเอกสาร (บาง
9 คู่มือการทางานของภาคี สสส. http://www.thaihealth.or.th/Content/132%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%
E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E
0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B5.html
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กรณี) ให้เจ้าหน้าที่แผนงาน/โครงการผู้จ่ายเงินจัดทาใบสาคัญรับเงินโดยระบุเลขประจาตัวประชาชน
พร้อมลงชื่อในช่องผู้รับเงิน แต่ไม่ต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน เนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ของ
แผนงาน/โครงการ
4) การจัดทาบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) เพื่อให้ผู้จัดการแผนงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการมีข้อมูลสาหรับ
ใช้ในการบริหารแผนงาน/โครงการ (ข้อมูลสถานะการเงินของแผนงาน/โครงการว่ามีเงินสดหรือเงิน
ฝากธนาคารเหลืออยู่เท่าไร ใช้ไปในกิจกรรมใด เป็นเงินเท่าไร แต่ละกิจกรรมมีงบประมาณคงเหลือ
เท่าไร) 2.) เป็นแหล่งข้อมูลสาหรับนาไปจัดทารายงานต่างๆ เช่น รายงานเงินงวด (ง.1 – ง.3) รายงาน
บันทึกข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการ (ป.1)
5) การเก็บเอกสารทางการเงิน การบัญชี และพัสดุ ควรเก็บไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อประโยชน์ใน
การค้นหาและตรวจสอบ เก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
6) การตรวจสอบแผนงานโครงการ การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA.) สาหรับแผนงาน/
โครงการที่ได้รับทุนเกินกว่า 500,000 บาทขึ้นไป เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานเงินงวด
3.2 การจัดทารายงานผลการดาเนินงานส่ง สสส. สอจร.
สาหรับโครงการที่รับทุนสนับสนุนการดาเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด จาก
สสส. สอจร.หรือจากแหล่งทุนอื่น พี่เลี้ยง สอจร. ควรมีส่วนร่วมในการจัดทารายงานโครงการที่จังหวัดรับทุน
ดังนี้
 รายงานความก้าวหน้าโครงการ ผู้รับทุนต้องจัดทาเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนงวดต่อไป
ประกอบด้วย รายงานด้านการดาเนินงาน (ส)
ส.1 รายงานความก้าวหน้างวดที่....
ส.2 รายงานฉบับสมบูรณ์ จัดทาเมื่อปิดโครงการ เป็นการสรุปผลการดาเนินงานตั้งแต่เริ่ม
ดาเนิ นโครงการจนสิ้นสุ ดโครงการ ซึ่งมีเนื้อหาที่พี่เลี้ยง สอจร.ควรมีส่วนร่วมในการจัดทา
ดังนี้ (1) ปกนอก ตามแบบที่ สสส.กาหนด (2) ปกใน (3) บทคัดย่อ สรุปผลการดาเนินงาน
พอสั ง เขป (โดยตอบวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการ)ความยาวไม่ ค วรเกิ น 1 - 2 หน้ า (4)
กิตติกรรมประกาศ แสดงความขอบคุณองค์กร ภาคี หน่วยงาน ผู้มีส่วนร่วม ในการดาเนิน
โครงการจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ (5) คานา สรุปเหตุผลในการจัดทาโครงการ และผลลัพธ์
ของโครงการ พอสังเขป (6) สารบัญ (7) เนื้อหา การดาเนินโครงการ มีรายละเอียด ได้แก่
ความเป็นมา หลักการและเหตุผล กรอบแนวคิด และยุทธศาสตร์หลัก วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
และเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่ดาเนินการ ระยะเวลาดาเนินงาน การประเมิน ที่
สาคัญผลการดาเนินงาน โดยแบ่งเป็น 1) ผลที่ได้ตามตัวชี้วัดหรือเป้าหมายในการดาเนินงาน
(สรุ ป ตามกิ จ กรรมในโครงการ) 2) ผลอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากเป้ า ห มายที่ ค าดไว้ (8)
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒ นา (9) ภาคผนวก เช่น รูปภาพกิจกรรม คาสั่งโครงสร้างบริหาร
จัดการ เป็นต้น
ส.3 ใบสรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการย่อย
 รายงานด้านการติดตามตรวจสอบและประเมินผล (ป)
ป.1 แบบบันทึกข้อมูลและความก้าวหน้าของโครงการ
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ป.2 แบบรายงานผลงานและผลลัพธ์ของการดาเนินงาน
ป.3 แบบรายงานความก้าวหน้าประจาเดือนของแผนงานกรณีมีโครงการย่อย
ป.4 แบบรายงานสาหรับผู้ประเมินผล “แผนงาน/โครงการที่เสร็จสิ้น”
 รายงานด้านการเงิน (ง) ประกอบด้วย ง.1 รายงานการเงินแผนงาน/โครงการ งวดที่.... ง.2
รายละเอียดรายจ่ายแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย งวดที่... และ ง.3 รายงานสรุปการเงินเพื่อ
ปิดโครงการ โดย การขอเบิกเงินงวดที่ 2 ส่งแบบรายงาน ง.1 และ ง.1 และการขอรับ
เงินงวดสุดท้าย ปิดโครงการ ส่งรายงาน ง.1 ง.2 และ ง.3
4. ปฏิทินวันสาคัญที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน
 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี
 งดเหล้าเข้าพรรษา
 “สัปดาห์ความปลอดภัยทางถนนแห่งสหประชาชาติ” ที่จัดขึ้นทุกปีในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
พฤษภาคม
 “วันเหยื่อโลก” ที่จัดขึ้นทุกปีในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน
ภาคผนวก
 ภาคผนวก ก. แนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ตลอดทั้งปี โดย ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)
 ภาคผนวก ข. มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559 (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559)
 ภาคผนวก ค. การดาเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนตามบทบาท
กระทรวงสาธารณสุข
 ภาคผนวก ง. เส้นทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
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ภาคผนวก ก.
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ภาคผนวก ข.
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ภาคผนวก ค.
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ภาคผนวก ง.
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