
 

1 เอกสารชุดที ่1 

หลกัเกณฑ์การคดัเลือก Prime Minister Road Safety Awards 
การสมัมนาวชิาการระดบัชาตเิรือ่งความปลอดภยัทางถนน คร ัง้ที ่14 

ระหวา่งวนัที ่7 – 8 สงิหาคม 2562 
ณ ศนูย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

Prime Minister Road Safety Awards 

1. สง่ในนามบุคคลหน่วยงานเอกชนองค์กรภาครฐัมูลนิธหิรือองค์กรไมแ่สวงหา

ก าไร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จงัหวดั หรือหน่วยงานอื่นๆที่มีผลงานในการ

ด าเนินงานที่เด่นชดัในการป้องกนัอุบตัิเหตุทางถนนโดยมีการบูรณาการ ในการ

ด าเนินงาน 4 ดา้นดงัน้ี 
ดา้นที ่1 Road Safety Management 

มีความมุง่ม ั่นและ/หรือไดด้ าเนินการแกไ้ขปญัหาท ัง้ในระดบัประเทศ
หรือในระดบัทอ้งถิน่มีการสรา้งเครือขา่ย ระบบ กลไก บรหิารจดัการ 
หรือเป็นผูน้ าในการพฒันาดา้นความปลอดภยัทางถนนดา้นยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และเป้าหมาย ทีม่ีขอ้มูลหรืองานวจิยัสนบัสนุน เพือ่ประเมนิ
และตรวจสอบมาตรการตา่งๆ ไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพ รวมไปถงึการ
บรหิารจดัการความปลอดภยัทางถนนโดยอาศยัเทคโนโลยีในการ
จดัการและช่วยใหก้ารท างานบรรลุวตัถุประสงค์ 

ดา้นที2่ Infra-Structure  
มีการยกระดบัความปลอดภยัและการป้องกนัอุบตัเิหตุและการบาดเจ็บ
ส าหรบัผู้ใช้ทาง โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีสภาวะเปราะบางในการใช้ถนน 
เช่น คนเดินเท้า ผู้ขบัขี่จกัรยาน ผู้ขบัขี่จกัรยานยนต์ ผู้สูงอายุ และผู้
พิการ ฯลฯโดยมาตรการต่างๆ ท ั้งในข ัน้ตอนการวางแผน ออกแบบ 
กอ่สรา้ง หรือถนนทีเ่ปิดใชแ้ลว้ 

ดา้นที ่3 Safe Vehicles  
สง่เสรมิใหม้ีการพฒันาเพือ่เพิม่ความปลอดภยัส าหรบัยานพาหนะ 
รวมท ัง้เทคโนโลยีเพือ่ลดอุบตัเิหตุ (Active Safety) และลดการ
บาดเจ็บ (Passive Safety) ดว้ยมาตรการทีเ่ป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ความตอ้งการของผูบ้รโิภค และการวจิยัและพฒันา 

ดา้นที ่4 Road Safety User Behavior 
มีการพฒันามาตรการในการยกระดบัพฤติกรรมความปลอดภยัของ
ผูใ้ช้รถใชถ้นน มีการบงัคบัใชก้ฎหมายหรือมาตรฐาน รว่มกบัการสรา้ง
จติส านึกและการใหค้วามรู ้เพือ่เพิม่อตัราการสวมหมวกนิรภยัและการ
ใช้เข็มขดันิรภยั และลดอตัราการเมาแลว้ขบั การใช้ความเร็วเกนิอตัรา
ทีก่ าหนด หรือปจัจยัเสีย่งอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัทางถนน 

 

2. กรอบการพจิารณาผลการด าเนินงานมีดงัน้ี 

1. มผีลงานเชงิประจกัษ์ในการแกป้ญัหาในประเด็นนัน้ๆอยา่งน้อย 3ปี 

และยงัด าเนินการตอ่เน่ือง 

2. เกดิทีมท างานในประเด็นนัน้ๆ แบบมีสว่นรว่มอยา่งตอ่เน่ืองย ั่งยืน 



 

2 เอกสารชุดที ่1 

3. มกีารสรา้งเจา้ภาพใหม่ๆ โดยเฉพาะในสว่นของเจา้ของปญัหาให้

เป็น Change agent ทีเ่ขม้แข็ง 

4. ทุนความรูเ้กีย่วกบัเรือ่งนัน้ๆทีม่ีการน าไปใชป้ระโยชน์ 

5. การเชือ่มการท างานกบัทอ้งถิน่และชุมชนท ัง้ในสว่นความรว่มมือ

และทุนงบประมาณ 

6. การขยายผลและการน าไปสือ่สารกบัพื้นทีอ่ืน่ 

 

3. เอกสารประกอบการจดัสง่ผลงาน 

 3.1 แบบจดัสง่ผลงานเพือ่เสนอชือ่เขา้รบัรางวลั Prime Minister Road 

Safety Awards  การสมัมนาวชิาการระดบัชาตเิรือ่งความปลอดภยัทางถนน คร ัง้

ที ่14วนัที ่7 – 8 สงิหาคม 2562  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

กรุงเทพฯ 
 

หน่วยงานทีเ่สนอชือ่
...................................................................................................
.......... 
ผูป้ระสานงาน........................................................เบอร์โทรศพัท์
........................................ 
เบอร์อีเมล์...........................................................เบอร์มอืถือ
............................................... 
 
ประเภทองค์กร  
o บุคคล 
o หน่วยงาน/องค์กรราชการ 
o หน่วยงาน/องค์กรเอกชน/มูลนิธ/ิเครือขา่ย/ชมรม 
o องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่/จงัหวดั 
o อืน่ๆระบุ

...........................................................................................

.......................... 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

o เอกสารรายละเอียดผลการด าเนินงานทีผ่า่นมาจ านวน...............หน้า 

o  หลกัฐานเชงิประจกัษ์อืน่ๆ ระบุ

.......................................................................... 

 

สอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่

 คณุพรทพิภา      สุรยิะ  081-8734998 

คณุขวญันาค กุลเลียบ   081-5440206 

คณุศริกิุล    กุลเลียบ   095-6693301 
 



 

3 เอกสารชุดที ่1 

สอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิที ่081-5440206 และจดัสง่ผลงานที ่e-mail : 
kulleab@gmail.com 

  
3.2   แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินการเพือ่พจิารณารางวลั 

Prime Minister Road Safety Awards การสมัมนาระดบัชาต ิคร ัง้ที ่14  วนัที ่ 
7 – 8 สงิหาคม 2562 ณ ศนูย์นิทรรศการและการประชุม     ไบเทค บางนา 
กรุงเทพฯ 
 
 
 
 

เอกสารทีน่ าสง่ เพือ่พจิารณาคดัเลือก  ประกอบดว้ย 

1. อธบิายปญัหาและสภาพปญัหา 
 ความส าคญัของปญัหา 
 ผลกระทบจากปญัหา 

2. กลยุทธ์ ความรู ้กระบวนการทีน่ ามาใชใ้นโครงการสง่ผลใหป้ระสบผลส าเร็จ  

3. อธบิายแนวทางแกป้ญัหาและประโยชน์ทีส่ าคญัทีไ่ดร้บัจากการด าเนิน
โครงการ 

 แนวทางในการแกไ้ขปญัหาข ัน้ตอนส าคญัในการด าเนินงานท าอยา่งไร 
 กลุม่เป้าหมายทีไ่ดร้บัประโยชน์เป็นใคร 
 การมีสว่นรว่มของภาคเีครือขา่ยเป็นอยา่งไร (หน่วยงานทีม่ารว่ม

ด าเนินงานมีใครบา้ง บทบาทหน้าทีค่อือะไร) 
 ผลลพัธ์เป็นอยา่งไร เชน่ ไดแ้กนน าใหม ่การบาดเจ็บและเสียชีวติลดลง 

อุบตัเิหตลุดลง  
 การด าเนินงานมีประโยชน์อยา่งไร 

4. ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ข 

5. ทรพัยากรทีใ่ชใ้นการด าเนินงานและวธิีระดมทรพัยากรดงักลา่ว(งบประมาณ 
บุคลากร วสัดอุุปกรณ์ อืน่ๆ) 

6. การสรา้งความย ั่งยืนและการขยายผลไปยงัหน่วยงานอืน่ๆ 

7. บทเรียนทีไ่ดร้บัคอือะไร 

8. เอกสารอืน่ๆ ทีเ่ป็นผลงานเชงิประจกัษ์ ฯลฯ สามารถสง่มาได ้ ไมเ่กนิ 15 
หน้า 

 

4.ระยะเวลา 

 เปิดรบัผลงานต ัง้แตว่นัที ่วนัที ่1 กุมภาพนัธ์ 2562– 12 เมษายน 2562 

 คดัเลือกรอบที ่1 วนัที ่22 เมษายน 2562 

 คดัเลือกรอบที ่2 วนัที ่30 เมษายน 2562 

mailto:kulleab@gmail.com


 

4 เอกสารชุดที ่1 

 ประกาศผลภายใน วนัที ่10 พฤษภาคม 2562 โดยแจง้รายบุคคล 

 มอบรางวลัวนัที ่7 สงิหาคม 2562 

 

 

 

 

 

 


