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1. สถานการณ์ อุบัติเหตุ การเสียชีวิต และการบาดเจ็บ1 
 

ในขณะที่รายงานล่าสุดขององค์การอนามัยโลกระบุว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับสามของโลก ผลการทดลองเชื่อมโยงข้อมูลการเสียชีวิตจากหลายฐานชี้ชัดว่า
ประเทศไทยมีความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่แท้จริงมากกว่าที่เคยรับรู้กันมาในอดีตถึง 2 เท่า  

ตัวเลขความสูญเสียที่แท้จริงจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย เป็นปริศนาที่นักวิชาการพยายาม
หาค าตอบมาเป็นเวลานาน ทั้ งจากการศึกษาวิจัยของกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมหาวิทยาลัย  
ควีนสแลนด์ เมื่อปี 2548 ที่อาศัยการสุ่มตัวอย่างทางสถิติคาดการณ์ว่าจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ในประเทศไทยน่าจะอยู่ที่ 25,136 คน มาจนถึงการคาดการณ์ด้วยแบบจ าลองทางสถิติขององค์การอนามัยโลก
ที่ระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตในปี 2553 สูงถึง 26,312 ราย โดยเมื่อเทียบกับจ านวนประชากรแล้ว จัดได้ว่า
ประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก ในขณะที่ระบบข้อมูล
สถิติของหน่วยงานหลักยังคงรายงานตัวเลขการเสียชีวิตที่ต่ ากว่าและขัดแย้งกันอย่างมีนัยส าคัญเรื่อยมา  เช่น 
ในปี 2555 ส านักงานต ารวจแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุขรายงานจ านวนผู้เสียชีวิตเท่ากับ 14,059 และ 
9,255 ราย ตามล าดับ 

จนกระทั่งการทดลองเชื่อมโยงระบบข้อมูลการเสียชีวิตจาก 3 แหล่งที่ส าคัญ ได้แก่ ต ารวจ 
สาธารณสุข และประกันภัย ซึ่งริเริ่มโดยอนุกรรมการด้านการจัดการข้อมูลและติดตามประเมินผล  
ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนมาตั้งแต่ปี 2556 ได้ปรากฏข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อได้ว่าในช่วงปี 2554 ถึง 
2556 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉลี่ยสูงถึง 22,052 คนต่อปี ตามล าดับ หรือเท่ากับว่า
มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยประมาณ 60 คนต่อวัน ใกล้เคียงกับตัวเลขการเสียชีวิตเฉลี่ยต่อวันในช่วง 7 วันอันตรายของ
เทศกาลปีใหม่ที่รายงานโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  

ข้อค้นพบล่าสุดดังกล่าว มีนัยยะต่อการขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนในประเทศไทย ดังต่อไปนี้  

1. ประเทศไทยมีความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่แท้จริงมากกว่าที่เคยรับรู้กันมาในอดีตถึง 2 
เท่า    

2. การด าเนินมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างเข้มข้น มีความจ าเป็นตลอด 
ทั้งปี ไม่เฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น 

3. การด าเนินมาตรการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลอย่างเข้มข้นที่ผ่านมา น่าจะเกิดผลสัมฤทธิ์ระดับหนึ่ง 
หากพิจารณาว่าในช่วงเทศกาล 7 วันอันตราย มีปริมาณการเดินทางและพฤติกรรมเสี่ยงสูงกว่าช่วงเวลาปกติ 
และการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานท าให้การรายงานตัวเลขการเสียชีวิตใกล้เคียงข้อเท็จจริงมากกว่า 

4. ควรสนับสนุน ให้ เกิด โครงสร้างการท างาน เชื่ อมโยงระบบข้อมู ลอย่ างถาวร รวมถึ ง  
การเชื่อมโยงข้อมูลย้อนหลังไปช่วงก่อนปี 2554 เพ่ือคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ที่แท้จริง ส าหรับการปรับ
ทิศทางและเป้าหมายของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน  

                                                           

1 ตัวช้ีวัดสถานการณ์ความปลอดภยัทางถนน ปี 2555 – 2556 , มูลนิธิไทยโรดส ์

 



 

 5 

 

 
จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย ปี 2556  

จากการเชื่อมข้อมลูอุบัติเหตุจราจรหลายฐานข้อมลู 
 

 
ที่มา: คณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการข้อมูลและการติดตามประเมินผล  

ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน 
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ผลการศึกษาจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย 

เปรียบเทียบกับตัวเลขสถิติจากการรายงานของหน่วยงานหลัก 

ปี 2548 - 2556

แหล่งขอ้มูล 

ระบบขอ้มูลสถิติคดีอุบติัเหตุจราจร ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

ขอ้มูลมรณะบตัรและหนงัสือรับรองการตาย ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข  

(เฉพาะปี 2548 – 2552 ใชข้อ้มูลมรณะบตัรเพียงแหล่งเดียว) 

โครงการพฒันาคุณภาพสาเหตุการตายในประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกบัมหาวทิยาลยัควนีส์แลนด ์พ.ศ. 2548 

รายงาน Global Status Report on Road Safety โดยองคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization) พ.ศ. 2553 

การเช่ือมขอ้มูลอุบติัเหตุจราจรหลายฐานขอ้มูล (POLIS E-claim และมรณะบตัร) โดยคณะอนุกรรมการดา้นบริหารจดัการขอ้มูลและการ

ติดตามประเมินผล ศูนยอ์ านวยการความปลอดภยัทางถนน 

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

กระทรวงสาธารณสุข 

จ ำนวนรวม 21,645 รำย 
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ความรุนแรงของอุบัติเหตุทางถนน2 
  

ความรุนแรงของอุบัติเหตุทางถนนยังคงมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ทั้งช่วงเวลาปกติและช่วงเทศกาล  โดย
สถานการณ์ความรุนแรงมักกระจายอยู่รอบจังหวัดศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของแต่ละภูมิภาค รวมทั้งมีความ
แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมทางกายภาพของถนน 

แนวโน้ มสถานการณ์ ความรุนแรงของอุบั ติ เหตุทางถนนยั งคงเพ่ิ มสู งขึ้ น อย่ างต่ อ เนื่ อ ง  
ทั้งในช่วงเวลาปกติและในช่วงเทศกาล โดยเฉพาะถนนทางหลวงที่ตัวเลขดัชนีความรุนแรงและดัชนีการ
เสียชีวิตยังคงทะยานเพ่ิมสูงขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่การขับเคลื่อนมาตรการเฉพาะด้าน
เพ่ือลดความรุนแรงของอุบัติเหตุบนทางหลวง เช่น การจัดการความเร็ว การจัดการสภาพอันตรายข้างทาง ยัง
ไม่บังเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน  

ทั้งนี้ จากข้อมูลเปรียบเทียบในเชิงพ้ืนที่ตั้งแต่ปี 2551-2556 แสดงให้เห็นว่า ความรุนแรงของอุบัติเหตุ
ทางถนนมีแนวโน้มกระจายตัวอยู่รอบศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของแต่ละภูมิภาค ดังนั้น การด าเนินมาตรการ
เพ่ือลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ ควรมุ่งเน้นไปยังพ้ืนที่ดังกล่าว เช่น จังหวัดต่างๆ ที่อยู่โดยรอบเมืองใหญ่ของ
แต่ภาค ซึ่งมักมีการเดินทางสัญจรทางไกลวิ่งผ่านและใช้ความเร็วสูง  

นอกจากนั้น สภาพแวดล้อมทางกายภาพของถนน ยังเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อความรุนแรงของ
อุบัติเหตุ จากข้อมูลสถิติของกรมทางหลวงล่าสุดพบว่า ทางหลวง 4 ช่องจราจรหรือมากกว่า มักเกิดอุบัติเหตุที่
มีความรุนแรงน้อยกว่าทางหลวง 2 ช่องจราจร ซึ่งอาจมีอุบัติเหตุเฉี่ยวชนในลักษณะประสานงาเกิดขึ้นได้ 
รวมถึงอุบัติเหตุรถตกข้างทางท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนมากกว่า  
 
องค์ประกอบของอุบัติเหตุ3 

ผู้บาดเจ็บ: จากข้อมูลผู้บาดเจ็บที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
แห่งชาติ 28 แห่ง (Hospital-based Injury Surveillance) ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2553 พบว่ามีผู้บาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุขนส่งรวมจ านวน 444,555 คน นับเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการบาดเจ็บทั้งหมด (ร้อยละ 
47.31) โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 72.56-74.89 ช่วงอายุที่มีการบาดเจ็บมากที่สุด ได้แก่ 15-19 ปี (ร้อย
ละ 16.04-12.21) รองลงมาคือ 20-24 ปี (ร้อยละ 11.75-14.93) และเด็กต่ ากว่า 15 ปี (ร้อยละ 11.54-
12.21) อาชีพของผู้บาดเจ็บรุนแรงสูงสุด คือ ผู้ใช้แรงงาน นักเรียน/นักศึกษา และท าสวน ท านา ตามล าดับ 
และในผู้บาดเจ็บที่ทราบสถานะบทบาทของผู้ใช้รถใช้ถนน พบว่า เป็นผู้ขับขี่ร้อยละ 88.66 ผู้โดยสารร้อยละ 
5.67 และคนเดินเท้าร้อยละ 5.67 โดยช่วงเวลาเกิดการบาดเจ็บสูงสุดเป็นช่วงเวลา 18.00-20.59 น. (ร้อยละ 
21.58-22.71) รองลงมาคือ เวลา 15.00-17.59 น. (ร้อยละ 17.57-18.48) เวลา 21.00-23.59 (ร้อยละ 
13.83-15.42)  

ผู้เสียชีวิต: ผู้ชายมีสัดส่วนการเสียชีวิตมากกว่าผู้หญิงประมาณ 3 เท่า (ชาย ร้อยละ 79 หญิง ร้อยละ 
21) และช่วงอายุที่มีสัดส่วนการเสียชีวิตมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 25-34 ปี (ร้อยละ 17.67) 35-44 ปี 
(ร้อยละ 17.08) และ 45-54 ปี (ร้อยละ 16.50) และในผู้เสียชีวิตที่ทราบสถานะบทบาทของผู้ใช้รถใช้ถนน 
                                                           

2 ตัวช้ีวัดสถานการณ์ความปลอดภยัทางถนน ปี 2555 – 2556 , มูลนิธิไทยโรดส ์

3 การทบทวนและสรุปสถานการณส์ าคัญเรื่องความปลอดภยัทางถนนในประเทศไทย เพื่อประกอบการจัดท าแผนงาน 3 ปี 
ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.), ศาสตราวุฒิ พลบูรณ,์ วรสิทธ์ิ ศรศรีวิชัย และธนะพงศ์ จินวงษ์ 
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พบว่า เป็นผู้ขับขี่ร้อยละ 70.83 ผู้โดยสารร้อยละ 20.55 และคนเดินเท้าร้อยละ 8.62 โดยช่วงเวลาที่มี
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 ความรุนแรงของอุบัติเหตุเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
โดยค่าดัชนีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นจาก 10.54 (พ.ศ.2548) เป็น 14.05 (พ.ศ. 2555) แต่ดัชนีการเสียชีวิตลดลง
จาก 0.37 (พ.ศ.2553) เป็น 0.27 (พ.ศ.2555) โดยช่วงเวลาที่สัดส่วนการตายต่อการบาดเจ็บสูงสุดเป็น
ช่วงเวลา 02.00-06.00 น. 

ยานพาหนะ: แม้รถจักรยานยนต์จะมีสัดส่วนร้อยละ 35 ของการเกิดเหตุ แต่กลับมีผู้เสียชีวิตจาก
รถจักรยานยนต์สูงถึงร้อยละ 41 เมื่อเทียบกับยานพาหนะประเภทอ่ืนๆ ส่วนรถยนต์ส่วนบุคคลมีสถิติอุบัติเหตุ
สูงเป็นอันดับสอง มีสัดส่วนการเกิดเหตุร้อยละ 30 และมีผู้เสียชีวิตร้อยละ 12  สถิติดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าผู้ใช้
รถจักรยานยนต์มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตมากกว่ารถประเภทอ่ืนถึง 3.4 เท่า 
 
ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จ าแนกตามประเภทยานพาหนะ  
 

ประเภทยานพาหนะ 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
จักรยานยนต์ 5,710 40.69 5,798 41.24 
รถเก๋ง 1,617 11.52 1,685 11.99 
คนเดินเท้า 928 6.61 833 5.93 
ปิกอัพ 278 1.98 329 2.34 
จักรยาน 59 0.42 73 0.52 
รถบรรทุกหนัก 62 0.44 68 0.48 
รถบัส 38 0.27 42 0.30 
สามล้อ 29 0.21 33 0.23 
อื่นๆ 5,312 37.85 5,198 36.97 
ที่มา: ข้อมูลใบมรณบัตรและสาเหตุการตาย 

 
 

2. ทิศทางการด าเนินงานความปลอดภัยทางถนน 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 มีนาคม 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 วิทยาลยัวิทยาศาสตรส์าธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ผู้แปล จัดท าโดย ศูนย์วิชาการเพื่อ
ความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) 
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มีข้อพิจารณาจากเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ และการส่งต่อรายงานการพัฒนาความปลอดภัย
ทางถนนของโลกและข้อเสนอแนะ ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ 

 ยืนยันมติที่ประชุม 70/1 ลงวันที่ 25 กันยายน 2558 ในหัวข้อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงโลก : 2573 
เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายสูงสุดคือการให้ “คน” เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
การด าเนินงานประเด็นนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ในปี 2573 ต้องเน้นและให้ความส าคัญกับปัญหาความ
ยากจนของประชาชนทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกมิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม หากด าเนินการ 
3 ส่วนนี้ด้วยความสมดุลและบูรณาการ จะสร้างความส าเร็จให้กับเป้าหมายของการพัฒนาสหัสวรรษ  
(MDGs) ซึ่งเป็นความท้าทายอย่างยิ่งของโลกและจ าเป็นต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 ยืนยันมติที่ประชุม 69/313 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เกี่ยวกับวาระการประชุมที่ Addis Ababa 
เอธิโอเปีย : การประชุมนานาชาติครั้งที่ 3 เรื่องการพัฒนาระบบการเงินและการคลัง ต้องสนับสนุน
และส่งเสริมนโยบาย แผนปฏิบัติการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม เพ่ือเป็นการยืนยั น
อย่างหนักแน่นบวกความมุ่งมั่นทางการเมืองที่เข้มแข็ง ในการรับมือกับความท้าทายของการจัดหา
เงินทุน การสร้างและพัฒนาสภาพแวดล้อมทุกระดับ ภายใต้ความร่วมมือจากท่ัวโลกอย่างเป็นน้ าหนึ่ง
ใจเดียวกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวาระในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2573 

 นอกจาก 3 ประเด็นหลักที่ต้องด าเนินการแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนข้างต้นแล้ว การ
แจ้งให้ทราบถึงความส าคัญของเป้าหมายในการด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนที่ส าคัญ เช่น 
เป้าหมาย ข้อ 3.6   

 การลดจ านวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บลงครึ่งหนึ่งเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของทศวรรษแห่ งการ
ปฏิบัติการเพ่ือความปลอดภัยทางถนนในปี 2563 และเป้าหมาย ข้อ 11.2 ในปี 2573 ต้องเข้าถึง
ความปลอดภัย การเตรียมความพร้อมในเรื่องการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนอย่างยั่งยืน และต้องมีการ
ขยายระบบดังกล่าว โดยต้องให้ความส าคัญกับกลุ่มผู้มีสภาวะเปราะบาง (คนเดินเท้า คนขี่จักรยาน 
เด็ก ผู้หญิง ผู้พิการ และคนชรา) เพ่ิมมากข้ึน 

 ข้อสังเกต ปัจจุบัน การด าเนินงานทศวรรษแห่งการปฏิบัติการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 2554 – 
2563 ได้ด าเนินการมาครึ่งทางแล้ว และที่ผ่านมา การด าเนินงานได้มีการวางแผนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหามาโดยตลอด แต่ก็ยังไม่เพียงพอ เพราะในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่ก าลัง
พัฒนา ปัญหานี้ยังคงเป็นปัญหาส าคัญทางด้านสาธารณสุข และขยายตัวเข้าไปเกี่ยวข้องกับประเด็น
ทางสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งประเด็นเหล่านี้มีผลกระทบต่อการบรรลุความส าเร็จในการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDG.) 

 การตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนนคิดเป็น 3-5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (Gross Domestic Product, GDP) การลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจึงเป็น
เรื่องส าคัญเร่งด่วน ดังนั้นการลงทุนเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุถือเป็นเรื่องส าคัญต่อชีวิตประชาชนและ
เศรษฐกิจของประเทศ 

 การรับทราบถึงการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ยังเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความ
เสมอภาคทางสังคม (Social Equity) เพราะส่วนใหญ่ผู้สูญเสียหรือผู้ได้รับผลกระทบจะเป็นกลุ่มผู้มี
สภาวะเปราะบางได้แก่ ผู้ขี่จักรยาน คนขี่สามล้อ คนเดินเท้า ผู้โดยสารรถสาธารณะที่ไม่ปลอดภัย ซึ่ง
มักจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบกับรายได้หากเกิดอุบัติเหตุกับกลุ่มคนดังกล่าว ฉะนั้น นโยบายความ
ปลอดภัยทางถนนควรให้ความส าคัญและค านึงถึงกลุ่มคนเหล่านี้ด้วยเพื่อความเสมอภาคทางสังคม 
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 การตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน จ าเป็นต้องค านึงถึงความเท่าเทียมในการเข้าถึงระบบขนส่ง
สาธารณะและการส่งเสริมให้มีระบบขนส่งสาธารณะที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของเรื่องความ
ปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบสาธารณะ การเดินเท้า และการใช้รถจักรยานอย่าง
ปลอดภัย  

 การรับทราบถึงความส าคัญของการสร้างความเข้มแข็งขององค์กร และความร่วมมือระดับนานาชาติ
อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงความร่วมมือในระดับประเทศท่ีก าลังพัฒนา ความร่วมมือระดับไตรภาคี และ
ความร่วมมือระหว่างองค์กรระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
พัฒนาในเรื่องความปลอดภัยทางถนนระหว่างกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของทศวรรษแห่งการ
ปฏิบัติการเพ่ือความปลอดภัยทางถนนในปี 2563 และบรรลุการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปี 2573 

 จุดเน้น ในขณะที่แต่ละประเทศมีความรับผิดชอบหลัก ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของตัวเอง 
และนโยบายระดับชาติ รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา อาจจะไม่สามารถเน้นในบริบทของการเข้าถึง
เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฉะนั้น การเงินและการคลังระหว่างประเทศ จึงมีบทบาทส าคัญ 
ในการช่วยเหลือและระดมทรัพยากรให้ประเทศนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน ประเทศที่ยากจน มีความ
เสี่ยงและมีทรัพยากรจ ากัดท่ีสุด  

 แม้ว่าจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกในปี 2556 จะดูคงที่ แต่จ านวนการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนก็ยังคงสูงจนไม่สามารถยอมรับได้ เนื่องจากอุบัติเหตุเป็นสาเหตุหลักของการบาดเจ็บและ
เสียชีวิต โดยผู้เสียชีวิตทั่วโลกมีจ านวนมากกว่า 1.25 ล้านคน บาดเจ็บกว่า 50 ล้านคนต่อปี โดย 90% 
เกิดข้ึนในประเทศก าลังพัฒนา และพบว่าอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในเด็กและ
เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 – 29 ปี 

 การยอมรับบทบาทการน าของประเทศโอมานและรัสเซียในการดึงดูดความสนใจของประชาคม
ระหว่างประเทศ ให้สนใจในปัญหาวิกฤตความปลอดภัยทางถนนระดับโลก 

 การยกย่องรัฐบาลของสหพันธรัฐรัสเซีย ส าหรับการเป็นเจ้าภาพความปลอดภัยทางถนนในการประชุม
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 

 การยกย่องประเทศสมาชิกที่บังคับใช้กฎหมายครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงส าคัญ ได้แก่ การไม่ใช้เข็มขัด
นิรภัย การไม่ใช้ที่นั่งเด็ก และไม่สวมหมวกกันน็อก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับรถ ความเร็ว 
และปัจจัยเสี่ยงอ่ืนๆ เช่น ความสามารถในการมองเห็น ผู้ที่มีโรคประจ าตัวและต้องใช้ยารักษาโรค ซึ่ง 
ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการขับรถ ความอ่อนล้า และการใช้ยาเสพติดที่ออกฤทธิ์ต่อจิต
ประสาท และสารออกฤทธิ์ทางจิต การใช้โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการส่ง
ข้อความ 

 ตระหนักถึงความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกส่วนหนึ่งในการจัดบริการสุขภาพตั้งแต่ระยะก่อน 
ระหว่าง และหลังเข้าโรงพยาบาล รวมถึงการฟ้ืนฟูและการกลับคืนสู่สภาพปกติส าหรับเหยื่ออุบัติเหตุ
ทางถนนและครอบครัวอย่างทั่วถึง 
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 ส่งเสริมให้ประเทศสมาชิก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เห็นความส าคัญกับกลุ่มผู้มีสภาวะเปราะบาง และการ
ดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากอุบัติเหตุทางถนน การฝึกอบรม และการให้
ความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศที่ก าลังพัฒนาและด้อยพัฒนา 

 รับทราบการท างานของระบบสหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นผู้น าขององค์การอนามัยโลก 
ในความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการในระดับภูมิภาคแห่งสหประชาชาติ ในการจัดตั้ง / 
ด าเนินการ และการติดตามในประเด็นต่างๆ ของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน และองค์การ
เพ่ือการตั้ งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ ( UN- Habitat ) องค์การเพ่ือสิ่ งแวดล้อมแห่ ง
สหประชาชาติ องค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ตลอดจน
หน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อสนับสนุนความพยายามเหล่านั้น เช่น เดียวกับที่ธนาคารโลกและธนาคารเพ่ือการ
พัฒนาระดับภูมิภาค ได้ด าเนินการโครงการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเทศก าลังพัฒนา 

 การยกย่ององค์การอนามัยโลก ส าหรับบทบาทการเป็นผู้น าในการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ทางถนน และบทบาทในการด าเนินการโดยใช้ข้อปฏิบัติของสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ที่
จะท าหน้าที่ในการให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการในระดับภูมิภาค แห่งสหประชาชาติ 
เป็นผู้ประสานงานในประเด็นที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน และในการจัดเตรียม การเปิดตัว
รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนโลกในปี 2558 การรายงานครั้งที่ 3 ที่ติดตามความ
คืบหน้า ในช่วงทศวรรษฯ ของการด าเนินการ ตามที่ร้องขอในมติสมัชชา 62/244 ลงวันที่ 31 เดือน
มีนาคม 2551 และ 180 ประเทศสมาชิกที่เข้ามามีส่วนร่วมในการส ารวจ 

 การยกย่ององค์การสหประชาชาติที่ให้ความส าคัญกับการยกระดับการท างานด้านความปลอดภัยทาง
ถนน และเสนอให้ผู้บริหารประเทศให้ความส าคัญกับเรื่องนี้  รวมถึงการจัดกรอบภูมิภาคเพ่ือ
ตั้งเป้าหมายในการลดจ านวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติ เหตุลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท างานของ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งยุโรป ในการรวบรวมวิธีการแก้ปัญหา ตั้่งแต่การหารือในระดับ
นานาชาติและข้อตกลง มาตรฐาน ข้อเสนอแนะ และอีก 58 มาตรการระดับนานาชาติและภูมิภาค 
เพ่ือรับรองกฎหมายและกรอบมาตรฐานในการพัฒนาความปลอดภัยทางถนน ทางราง ทางน้ า และ
การขนส่งแบบผสมผสานกัน 

 ตระหนักถึงบทบาทขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งเป็นเสมือนกลไกที่ให้ค าปรึกษาเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความปลอดภัยทางถนน 

 ก าร รั บ ท ร าบ ถึ ง ก า รท า งาน ข อ งค ณ ะก ร รม าธิ ก า ร เศ รษ ฐ กิ จ แ ห่ ง ยุ โ ร ป ทั้ ง  2 ค ณ ะ 
ในการปรับปรุงป้ายเตือน สัญญาณไฟ และจุดตัดรถไฟให้มีความปลอดภัย ควรด าเนินการอย่า ง
ต่อเนื่องและตระหนักถึงข้อก าหนดทางเทคนิคยานยนต์ของสหประชาชาติ ในการปรับเปลี่ยน
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับยานพาหนะเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย 

 การรับทราบและยอมรับโครงการเศรษฐกิจแห่งยุโรป ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเซียและแปซิฟิค คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งละตินอเมริกาและ
แคริบเบียน และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งแอฟริกา ภายใต้บัญชีการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Development Account)  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการจัดการด้าน
ความปลอดภัยทางถนนในประเทศที่ถูกคัดเลือก 
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 การรับทราบถึงการศึกษาขององค์การสหประชาชาติระดับภูมิภาค เรื่องการพัฒนาด้านการขนส่ง
อย่างยั่งยืน กรณีศึกษาการขนส่งทางบก ซึ่งศึกษาโดยสหภาพการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ และ
สหภาพการรถไฟระหว่างประเทศ ที่ชี้ให้เห็นสถานการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนใน 5 ทวีป 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) รวมทั้งแนวทางการแก้ไขท่ีมีประสิทธิภาพ 

 การรับทราบถึงกรมการขนส่งทางน้ าระหว่างประเทศ หรือ IMO ( International Maritime 
Organization) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งยุโรป ได้จัดท า
แนวทางปฏิบั ติ ที่ เรี ยกว่ า  CTU Code (Code of Practice for Packing of Cargo Transport 
Units) ให้ประเทศต่างๆได้น าไปปฏิบัติซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิม
ความปลอดภัยในการจัดการการขนส่งระหว่างประเทศ 

 การรับทราบถึงความส าคัญในความพยายามของสหภาพการขนส่งระหว่างประเทศในการพัฒนาและ
สร้างให้เกิดการยอมรับในระดับสากลในการฝึกอบรมวิชาชีพด้านความปลอดภัยทางถนน รวมทั้งการ
พัฒนาคู่มือฉบับล่าสุดเกี่ยวกับการใช้งานด้านความปลอดภัยทางท้องถนน โดยสมาคมระบบขนส่งโลก 
ซึ่งให้ค าแนะน าแก่เจ้าหน้าที่ในหลายๆ ระดับ ซึ่งสามารถขยายผลมาตรการเ พ่ิมความปลอดภัยของ
โครงสร้างพื้นฐาน 

 การจัดตั้งกลุ่มที่ปรึกษาระดับสูงแห่งสหประชาชาติด้านระบบการขนส่งที่ยั่งยืน และการแต่งตั้งผู้แทน
พิเศษของเลขาธิการความปลอดภัยทางถนน ด้วยการสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่ง
ยุโรป ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้จะเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนข้อตกลงทางนโยบาย โดยจะ
สนับสนุนการขับเคลื่อนเพ่ือสร้างความตระหนักเกี่ยวกับกฎหมายแห่งสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องความ
ปลอดภัยทางถนน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี โดยการเข้าร่วมประชุมในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลกรวมทั้งก่อตั้งกองทุนเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 

 ตระหนักถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลประเทศสมาชิก และภาคประชาสังคมในการจัด “สัปดาห์ความ
ปลอดภัยทางถนนแห่งสหประชาชาติ” ที่จัดขึ้นทุกปีในสัปดาห์ที่สามของเดือนพฤษภาคม โดย ปีพ.ศ.
2558 ได้ประกาศที่จะด าเนินการและให้ความส าคัญกับความปลอดภัยทางถนนในเด็กทั่วโลก และ
ตระหนักถึงการจัดงานร าลึกวันเหยื่อโลกที่จัดขึ้นทุกปีในสัปดาห์ที่สามของเดือนพฤศจิกายน 

 ตระหนักถึงการเตรียมสภาพแวดล้อมขั้นพ้ืนฐานและการจัดการปัญหาความปลอดภัยทางถนน  ซึ่งถือ
เป็นความรับผิดชอบเบื้องต้นของรัฐบาล และเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วน ที่ต้อง
บูรณาการร่วมกัน ทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรวิชาชีพ องค์กร
เอกชน และสื่อมวลชน เพ่ือลดจ านวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 
 
1) เชิญชวนประเทศสมาชิกและประชาคมระหว่างประเทศเพ่ือให้เกิดความร่วมมืออย่างจริงจังทั้งใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติ ในการด าเนินงานความปลอดภัยทางถนนให้บรรลุ เป้าหมาย
ทศวรรษแห่งการปฏิบัติการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน และบรรลุวาระแห่งการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ในปี 2573 

2) รับรองปฏิญญาบราซิลเลีย ซึ่งเป็นสาระส าคัญจากการประชุม Global High level Conference 
on Road Safety ครั้งที่  2 ณ กรุงบราซิเลีย เมื่อวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2558 

3) กระตุ้นให้เกิดการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนครั้ง
ที่ 3 เน้นประเด็นการเสียชีวิตและบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในเขตเมือง โดยพิจารณาเรื่องการเข้าถึงระบบ

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=https://sustainabledevelopment.un.org/%3Fpage%3Dview%26nr%3D966%26type%3D230%26menu%3D2059&usg=ALkJrhj1JmA0TFaT2E5afu8gBkmLuz-bRw
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ขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัย ราคาถูก และสามารถเข้าถึงได้อย่างยั่งยืน  โดยให้ความสนใจเป็น
พิเศษกับความต้องการของกลุ่มผู้มีสภาวะเปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ซึ่งเป็น
วาระเมืองใหม่ในอนาคต  

4) เชิญชวนเข้าร่วมการประชุม การส่งเสริมสุขภาพระดับโลกครั้งที่ 9 ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน 
ในเดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนภาครัฐและภาคประชาสังคม ให้
ปฏิบัติตามปัจจัยก าหนด สุขภาพทางสังคม รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างภาค
ส่วนเพื่อให้ค านึงถึงบทบาทของภาคบริการสุขภาพในการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน 

5) เชิญชวนประเทศสมาชิกที่ยังไม่ได้จัดท าแผนความปลอดภัยทางถนนในระดับชาติ ให้พิจารณา
ก าหนดกฎหมายให้สอดคล้องกับ ทศวรรษแห่งการปฏิบัติการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน ปี 
2554 -2563 โดยมีเป้าหมาย คือการเพ่ิมอัตราการบังคับใช้กฎหมายที่ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงหลัก 
ได้แก่ การไม่คาดเข็มขัดนิรภัย การไม่ใช้ที่นั่งเด็ก และไม่สวมหมวกกันน็อก การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์แล้วขับรถ ความเร็วในการขับขี่ จากร้อยละ 15 เป็นอย่างน้อยร้อยละ 50 ในปี 2563 
ตามมติสมัชชา 64/255 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2553 และต้องพิจารณาการบังคับใช้กฎหมายให้
เหมาะสม มีประสิทธิภาพในปัจจัยเสี่ยงอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการขับข่ีที่ไม่ปลอดภัยด้วย 

6) ยืนยันอีกครั้งถึงบทบาทและความส าคัญของกฎหมายแห่งสหประชาชาติว่าด้วยความปลอดภัย
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 ข้อตกลงเก่ียวกับการตรวจสอบทางเทคนิคยาน
ยนต์และข้อตกลงปี พ.ศ.2540 และ ข้อตกลงปี พ.ศ. 2500 เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตรายใน
การอ านวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนนในระดับโลก ภูมิภาค และระดับชาติ  และยก
ย่องประเทศสมาชิกที่ท าตามกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนเหล่านี้ 

7) สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกที่ยังไม่ได้จัดท าแผนความปลอดภัยทางถนนระดับชาติ ให้พิจารณา
กฎหมายแห่งสหประชาชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนเป็นเครื่องมือ ซึ่งสามารถเข้าถึง 
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินการ และส่งเสริมบทบัญญัติความปลอดภัย 

8) สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและคุ้มครองผู้ใช้ทางผ่านโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางถนนที่มีความเสี่ยงสูงสุดและมีอัตราการเกิดปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งสาธารณะสูง ซึ่งควรมีการวางแผนที่เหมาะสมและการประเมินความ
ปลอดภัย การออกแบบการก่อสร้าง และการบ ารุงรักษาถนน โดยค านึงถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์
ของประเทศ 

9) เชิญชวนให้ประเทศสมาชิกที่ยังไม่ได้จัดท าแผนความปลอดภัยทางถนน ให้พิจารณาใช้กฎหมาย
แห่งสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยทางถนน เทียบเท่ากับมาตรฐานระดับชาติ เพ่ือให้
แน่ใจว่ายานยนต์ใหม่ตอบสนองต่อกฎระเบียบพ้ืนฐาน ที่จะต้องด าเนินการติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ถุง
ลมนิรภัย และระบบความปลอดภัย ซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ใช้ป้องกันผู้โดยสารและผู้ใช้ถนน
อ่ืนๆ 

10) เชิญชวนประเทศสมาชิกที่ยังไม่ได้จัดท าแผน เริ่มต้นการด าเนินงานด้วยการจัดระบบการจัดการ
ความปลอดภัยทางถนน รวมไปถึงความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพัฒนาความ
ปลอดภัยทางถนนแห่งชาติ จัดท าแผนความปลอดภัยให้สอดคล้องกับแผนทศวรรษแห่งการ
ปฏิบัติการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 



 

 13 

11) สนับสนุนให้ประเทศสมาชิก ส่งเสริมความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย  การเดินทางที่
สามารถเข้าถึงได้ ราคาไม่แพง และการขนส่งที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขนส่งสาธารณะ 
รวมถึงการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนและบูรณา
การการขนส่งที่ปลอดภัย ความเท่าเทียมทางสังคม สาธารณสุขและการวางผังเมือง รวมถึงการ
เชื่อมโยงเมืองกับชนบท ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

12) นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกที่จะด าเนินการบังคับใช้นโยบายและมาตรการที่จะ
ปกป้องและส่งเสริมความปลอดภัยของคนเดินเท้า และคนขี่จักรยาน มีมุมมองที่จะ ปรับปรุง
ความปลอดภัยทางถนนและผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่กว้างขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การป้องกันการ
บาดเจ็บและโรคไม่ติดต่อ  

13) เชิญชวนให้ประเทศสมาชิกพัฒนาและจัดท าแคมเปญการตลาดตามความเหมาะสม เพ่ือสร้าง
ความตระหนักและเพ่ือเป็นอนุสรณ์ถึงความสูญเสียในวันเหยื่อโลก ที่จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่สาม
ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 

14) สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกสร้างความเข็มแข็งในการดูแล ทั้งก่อนน าส่งโรงพยาบาล ระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน และการดูแลหลังการบาดเจ็บ รวมถึงแนวปฏิบัติส าหรับการดูแลการ
บาดเจ็บและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ โดยใช้นโยบายและมาตรการที่เหมาะสม การเสริมสร้าง
ศักยภาพและปรับปรุงการเข้าถึงการให้บริการดูแลสุขภาพได้ทันเวลา และขอให้องค์การอนามัย
โลกสนับสนุนประเทศสมาชิกในความพยายามเหล่านี้ 

15) เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกส่งเสริมและน านโยบายความปลอดภัยทางถนนไปปรับใช้ เพื่อป้องกัน
กลุ่มผู้มีสภาวะเปราะบาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ 
ตามกฎหมายแห่งสหประชาชาติ รวมทั้งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของเด็กและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
คนพิการ 

16) สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกใช้มาตรการอย่างเหมาะสม เพ่ือให้มั่นใจว่าคนพิการและผู้ใช้ถนน
อ่ืนๆ สามารถเข้าถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพของถนนและพ้ืนที่โดยรอบได้อย่างคล่องตัว 
รวมทั้งการขนส่งทั้งในเมืองและในชนบท บนพ้ืนฐานความเท่าเทียม และเชิญชวนให้ประเทศ
สมาชิกยอมลงนามในสนธิสัญญาอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 

17) เชิญชวนให้ประเทศสมาชิกน ามุมมองเรื่องเพศสภาพมาบูรณาการร่วมกับนโยบายด้านการ
ขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมและการขนส่งสาธารณะ 

18) สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกพัฒนาและด าเนินการครอบคลุมนโยบายเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ 
รวมทั้งการฝึกอบรม การออกใบอนุญาตขับรถ การจดทะเบียน และการใช้งาน การขับขี่
รถจักรยานยนต์พร้อมสวมหมวกนิรภัยและอุปกรณ์ป้องกันภายใต้มาตรฐานสากลที่มี ซึ่งพบว่า
สัดส่วนตัวเลขของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บรถจักรยานยนต์ เพ่ิมขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะใน
ประเทศก าลังพัฒนา 

19) เชิญชวนให้ประเทศสมาชิกพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือลดการบาดเจ็บจากการท างานที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่จะช่วย
ผลักดันการใช้มาตรฐานสากลในเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพในที่ท างาน ทั้งในเรื่องความ
ปลอดภัยทางถนน ความพอเพียงของถนน สภาพรถ โดยมีประเด็นที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษ
เกี่ยวกับผู้มีอาชีพขับข่ีรถ 
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20) นอกจากนี้ยังเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกเตรียมการฟ้ืนฟูสมรรถนะ รวมถึงพ้ืนที่ในการท างาน
ส าหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและพิการที่เกิดจากปัญหาอุบัติเหตุจราจร รวมถึงการช่วยเหลือผู้ที่ตก
เป็นเหยื่อและครอบครัว 

21) เชิญชวนประเทศสมาชิกด าเนินการอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับคุณลักษณะความเชี่ยวชาญของผู้มี
อาชีพขับรถที่ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการยอมรับในระดับสากล รวมถึงการฝึกอบรม การรับรอง
และการได้รับใบอนุญาตขับขี่ การจ ากัดจ านวนชั่วโมง และสภาพแวดล้อมในการท างานที่เป็น
สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุรวมถึงรถยนต์เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ พึงตระหนักเสมอว่าการขาด
สติหรือมีสิ่งที่ท าให้ไขว้เขวเป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดอุบัติเหตุ 

22) เชิญชวนให้ประเทศสมาชิกให้การสนับสนุนกิจกรรมของผู้แทนพิเศษ ของเลขาธิการความ
ปลอดภัยทางถนนตามความเหมาะสม 

23) ร้องขอให้องค์การอนามัยโลกและสหประชาชาติรวมทั้งหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องให้สนับสนุน
การด าเนินการอย่างต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของทศวรรษ
แห่งการปฏิบัติการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน และบรรลุการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปี 2573 
อย่างมั่นใจได้ว่ามีการเชื่อมโยงกันทั้งระบบ 

24) ยืนยันค าเชิญของรัฐบาลซึ่งมีบทบาทเป็นผู้น าในการด าเนินกิจกรรมทศวรรษแห่งการปฏิบัติการ
เพ่ือความปลอดภัยทางถนนในปี 2573  ซึ่งเป็นการท างานร่วมกันหลายภาคส่วน รวมทั้งความ
พยายามของสถาบันการศึกษาภาคเอกชน สมาคมวิชาชีพ ประชาสังคม รวมทั้งสภากาชาด และ
สภาเสี้ยววงเดือนแดง องค์กรที่ ไม่ใช่ภาครัฐ องค์กรที่ตกเป็นเหยื่อ องค์กรเยาวชน และ
สื่อสารมวลชน 

25) เชิญชวนให้องค์การอนามัยโลกด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบผ่านรายงานสถานการณ์โลก 
ถึงความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายแห่งทศวรรษแห่งการปฏิบัติการเพ่ือความปลอดภัยทาง
ถนน 

26) ร้องขอให้องค์การอนามัยโลก โดยการท างานร่วมกันกับองค์กรอ่ืนๆ แห่งสหประชาชาติในการ
อ านวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องผ่านกลไกความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนนแห่ง
สหประชาชาติ ซึ่งเป็นกระบวนการที่โปร่งใส ยั่งยืน และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียที่ให้
ความช่วยเหลือประเทศที่สนใจในการพัฒนาเป้าหมาย ผลการด าเนินงานโดยสมัครใจซึ่งเป็น
ปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญ และเป็นกลไกท่ีจะช่วยลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน และการบาดเจ็บ 
กระบวนการนี้น าไปสู่ตัวชี้วัดเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในวาระการประชุมในปี พ .ศ 
2573 และแผนทศวรรษแห่งการปฏิบัติการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 

27) ร้องขอให้องค์การอนามัยโลกและสหประชาชาติอ านวยความสะดวกจัดกิจกรรมในปี  พ.ศ. 2560 
ส าหรับสัปดาห์ความปลอดภัยทางถนนแห่งสหประชาชาติครั้งท่ี 4  

28) เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด องค์การระหว่างประเทศ ธนาคารเพ่ือการพัฒนา 
และหน่วยงานระดมทุน มูลนิธิ สมาคมวิชาชีพภาคเอกชนที่ช่วยเรื่องระดมทุนผ่านกองทุนที่มีอยู่ 
พร้อมช่วยกันหาวิธีใหม่ๆ ในการระดมทุน เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนส าหรับทศวรรษ
ของการด าเนินการ ปี พ ศ 2030 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศก าลังพัฒนา 

29) ขอให้เลขาธิการพิจารณาตามความเหมาะสมถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนเพ่ือความ
ปลอดภัยทางถนน ด้วยความสมัครใจเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติสากลส าหรับ
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ทศวรรษความปลอดภัยทางถนนซึ่งเกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และรายงานต่อ
ประเทศสมาชิก 

30) ตัดสินใจที่จะรวมวาระการประชุมในข้อ 72 "การปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนระดับโลก" โดย
ขอให้เลขาธิการรายงานต่อที่ประชุมสมัชชา และรายงานความคืบหน้าการบรรลุวัตถุประสงค์แห่ง
ทศวรรษของการด าเนินการ และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกพิจารณาช่วงเวลาส าหรับการรายงาน
ในการประชุมครั้งต่อไป  
 

2.2 สรุปสาระส าคัญ “ปฏิญญาบราซีเลีย” การประชุมรัฐมนตรีและคณะผู้แทนระดับสูงของ
ประเทศสมาชิก วาระท่ี 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 
และองค์กรภายใต้การก ากับขององค์การสหประชาชาติเข้าร่วมประชุม การประชุมดังกล่าวจะได้รับทราบถึง
สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนจากทั่วโลก ซึ่งข้อมูลขององค์การอนามัยโลก1 พบว่า อุบัติเหตุทางถนนถือ
เป็นปัญหาส าคัญต่อการพัฒนาด้านสาธารณสุขและน าไปสู่สาเหตุการเสียชีวิตและบาดเจ็บของผู้ใช้ถนนทั่วโลก 
โดยในแต่ละปีมีผู้ใช้ถนนมากกว่า 1.25 ล้านคนต้องสูญเสียเสียชีวิตและอีกกว่า 50 ล้านคนที่ได้รับบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้ 90% ของการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นในประเทศก าลังพัฒนา1 โดยผู้เสียชีวิตส่วน
ใหญ่เป็นเด็กและวัยรุ่นในช่วงอายุ 15-29 ปี และเกินกว่า 2 ใน 3 ของผู้ประสบอุบัติเหตุเป็นเพศชาย1  จาก
สภาวการณ์ดังกล่าวท าให้ประชาคมโลกต้องใช้งบประมาณราว 1 ,850 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ2 ต่อปี ในการ
รักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพของผู้ประสบเหตุทางถนน ดังนั้นการแสวงหาแนวทางในการลดจ านวนผู้เสียชีวิตและ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนถือประเด็นเร่งด่วนที่ควรหยิบยกมาพิจารณา เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการลงทุนด้าน
ความปลอดภัยทางถนนอันจะยังผลทั้งด้านสาธารณสุขและด้านเศรษฐกิจต่อผู้ใช้ถนนทั่วโลก 

การประกาศเจตนารมณ์ปฏิญญามอสโกในการประชุมรัฐมนตรีและคณะผู้แทนระดับสูงของ
ประเทศสมาชิก วาระท่ี 1 ปีพ.ศ. 2552 กับเป้าหมายในการลดจ านวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทาง
ถนนทั่วโลกให้เหลือครึ่งหนึ่งใน พ.ศ.2563 “สู่ทศวรรษแห่งการปฏิบัติและการก้าวสู่ครึ่งทางของการทบทวน
ประเด็นส าคัญ” เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  ท าให้นานาประเทศต้องเพ่ิมความ
เข้มข้นในการเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกทางถนนที่
เข้าถึงง่าย รวดเร็ว ปลอดภัย และการมีระบบขนส่งที่สามารถบริการเข้าถึงผู้ใช้ถนนทุกกลุ่ม อาทิ การปรับปรุง
ด้านความปลอดภัยทางถนนให้มีประสิทธิภาพด้วยการขยายระบบขนส่งสาธารณะ การให้ความส าคัญกับกลุ่ม
ผู้ใช้ถนนที่อาจตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ง่าย เช่น ผู้หญิง เด็ก บุคคลพิการ และ
ผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตามแนวทางดังกล่าวถือเป็นวาระหนึ่งของการประชุมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ. 25733    

เช่นเดียวกัน การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (Rio+20) เรื่องการปรับปรุง
ความปลอดภัยทางถนนที่สนับสนุนให้เกิดความส าเร็จอย่างกว้างขว้างต่อการพัฒนาในระดับนานาชาติ รวมทั้ง
ในด้านการขนส่ง และการขับเคลื่อนสู่การเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยแนวทางดังกล่าวมุ่งเน้น
การปฏิบัติตามบทบาทส าคัญของเสาหลักด้านความปลอดภัยทางถนนทั้ง 5 ส่วน โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
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 ความจ าเป็นด้านบริการขั้นพ้ืนฐานเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนที่ถูกก ากับโดยรัฐบาล 
 การสนับสนุนอุปกรณ์นิรภัยเบื้องต้นของยานพาหนะ เพื่อป้องกันการเสียชีวิตและการบาดเจ็บ รวมถึง

ส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ในการผลิตอุปกรณ์ เพ่ิมความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ยานพาหนะ ให้มี
มาตรฐานตามหลักเกณฑ์สากล 

 การมุ่งเน้นให้เกิดความเท่าเทียมกันทางสังคมของผู้ใช้ถนน ลดความเหลื่อมล้ าด้านฐานะ  ลดโอกาส
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนตามสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน  รวมทั้งลด
โอกาสเสี่ยงของผู้ใช้ถนนทั่วไป ดังนั้นนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนน ต้องครอบคลุมกับทุกกลุ่ม
ผู้ใช้ถนน 

 การขับเคลื่อนชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน การยกระดับการเข้าถึงแหล่งเป้าหมาย แหล่งกิจกรรม ศูนย์รวม
สินค้าและการบริการ โดยประเด็นดังกล่าวก าลังถูกร่างเพ่ือก าหนดเป็นวาระหนึ่งในการประชุม
สหประชาชาติเพ่ือการพัฒนาเขตเมืองและที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน  (Habitat III)  ที่จะถูกจัดขึ้น ณ 
กรุงกีโต (Quito) ประเทศเอกวาดอร์ ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 
การพัฒนาความปลอดภัยทางถนนไปสู่ความยั่งยืน จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและการประสานงาน

กันจากองค์กรและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายไปสู่แนวทางปฏิบัติ ดังนั้นภายใต้การน า
ขององค์การอนามัยโลก (WHO) คณะกรรมการธิการระดับภูมิภาคแห่งสหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติประจ าภาคพ้ืนยุโรป (UNECE) ในการจัดตั้ง Global Plan เพ่ือ
สนับสนุนทศวรรษแห่งการปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554 -256, ร่วมด้วยศูนย์เพ่ือการตั้งถิ่น
ฐานแห่งสหประชาชาติ (UN-Habitat), โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ,องค์การทุนเพื่อเด็ก
แห่งสหประชาชาติ (UNICEF) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ  (LIO) และองค์การอ่ืนๆ เพ่ือส่งเสริม
แนวทางร่วมด้านความปลอดภัยทางถนน เช่นเดียวกับ ธนาคารโลก และธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งภูมิภาคสู่
การด าเนินการในโครงการด้านความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะกับประเทศก าลังพัฒนา  ซึ่งมีแนวทาง
ด าเนินการตามเสาหลักท้ัง 5 ส่วนดังนี้ 

 
เสาหลักที่ 1 มุ่งเน้นบทบาทส าคัญด้านข้อตกลงทางกฎหมายของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่อง การ

จัดการความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Management) การพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 

 สนับสนุนรัฐที่ยังจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนได้ไม่เต็มรูปแบบ ให้มีความมั่นคงในระดับตัวแทน
ผู้น า และเชื่อมโยงกลไกที่สามารถประสานงานกับทั้งองค์กรระดับชาติและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งเร่งสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐบาล กับหน่วยงานทุกภาคส่วน 

 ส่งเสริมภาคประชาสังคม กลุ่มนักวิชาการ ภาคเอกชน รวมถึงมูลนิธิต่างๆ เกี่ยวกับการสร้างข้อตกลง
ร่วมกันเพ่ือเร่งด าเนินการตาม Global Plan ของทศวรรษแห่งการปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 
พ.ศ. 2554-2563 

 สนับสนุนรัฐที่ยังจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนได้ไม่เต็มรูปแบบ ในการเพ่ิมความพยายามและ
เร่งด าเนินแผนงานด้านความปลอดภัยทางถนน รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่ครอบคลุม ซึ่งมี
เป้าหมายในการเพ่ิมเป้าหมายในปัจจัยเสี่ยง อาทิ การไม่ใช้เข็มขัดนิรภัย การไม่ใช้อุปกรณ์ยึดรั้ง
ส าหรับเด็ก และไม่ใช้หมวกนิรภัย  การดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ก่อนขับขี่ การขับรถเร็ว โดยตั้ง
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เป้าจาก 15%  ให้ลดมาอย่างน้อยที่สุด 50% ในปีพ.ศ. 2563 ของประเทศสมาชิกตามข้อตกลงในการ
ประชุมสมัชชาสหประชาชาติวรรคที่ 64/255 เมื่อ พ.ศ. 2553 

 การระบุถึงปัจจัยเสี่ยงใหม่ที่ท าให้เกิดการสูญเสียการควบคุมขณะขับข่ี เช่น การใช้ยา สารเสพติด สาร
ที่มีผลต่อระบบประสาท ความล้า  กายภาพถนน การเบี่ยงเบนความสนใจขณะขับขี่  การใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับข่ี และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆท่ีรบกวนการขับข่ี 

 สนับสนุนให้มีวิธีการเพ่ือควบคุมและมาตรการการบังคับใช้กฎหมายจราจร รวมถึงการสนับสนุนให้
บูรณาการการท างานของหน่วยงานด้านการควบคุมดูแลและการตรวจสอบ เช่นเดียวกับการการเก็บ
ข้อมูลโครงสร้างถนนและสถิติการชน 

 การปรับปรุงคุณภาพระบบฐานข้อมูล การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่มาจากหลากหลายแหล่ง เพ่ือ
จัดกลุ่มความส าคัญของข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และข้อมูลที่รายงานไม่ตามจริง ต้องมีผู้เชี่ยวชาญใน
การรวบรวมข้อมูล ร่วมกับต ารวจจราจรและเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข เพ่ือให้เป็นไปตามหลัก
มาตรฐานสากล 

 สนับสนุนการวิจัย และ การแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน  เพ่ือส่งเสริมหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ช่วย
สืบค้นถึง สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิต และการบาดเจ็บ ที่น าไปสู่การหาแนวทางป้องกัน
และลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลงตามล าดับ 

 สนับสนุนให้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการจราจรและระบบจราจรอัจฉริยะเพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ
และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ 

 สนับสนุนรัฐที่ยังจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนได้ไม่เต็มรูปแบบ ให้อนุมัติแนวทางด้านกฎหมาย
ของสหประชาชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางถนน เช่นเดียวกับ การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมหรือ
โครงการของสหประชาชาติว่าด้วยประชุมด้านการขนส่ง 
 
เสาหลักที่ 2 มุ่งเน้นบทบาทส าคัญด้านถนนปลอดภัย (Safer Roads) และการจัดการการขนส่งอย่าง

ยั่งยืน โดยสาระส าคัญดังนี้ 
 ส่งเสริมการเข้าถึงรูปแบบการขนส่งขั้นพ้ืนฐาน โดยเฉพาะระบบขนส่งสาธารณะ การเดินทางแบบไม่

ใช้เครื่องยนต์  และความปลอดภัยในการเดินทางเพ่ือเชื่อมต่อระหว่างรูปแบบการขนส่ง ซึ่งมีแนวทาง
ส าคัญในการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานดังนี้ ค านึงถึงความปลอดภัยทางถนน ความเท่าเทียมกันทาง
สังคม การสาธารณสุข การวางผังเมือง รวมถึงระบบการเชื่อมโยงระหว่างการพักอาศัยในเขตเมือง
และชนบท 

 การบังคับใช้กฎจราจรของเจ้าหน้าที่ รวมถึงมาตรการต่างๆ ที่ด าเนินการอยู่เพ่ือป้องกัน และส่งเสริม
ความปลอดภัยแก่คนเดินเท้า และผู้ใช้จักรยาน อาทิ ทางเดินเท้า ทางจักรยาน ไฟฟ้าแสงสว่างข้าง
ทาง กล้องตรวจจับความเร็ว ป้ายจราจร และการตีเส้นจราจร ซึ่งเป็นแนวทางในการปรับปรุงความ
ปลอดภัยทางถนน และการส่งเสริมวิถีสุขภาพที่ดี 

 สนับสนุนให้มีการใช้ความเร็วขับขี่ไม่เกินกว่าที่ก าหนด ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์เตือนความเร็ว เช่น ป้าย
จ ากัดความเร็ว ป้ายชะลอความเร็ว กล้องตรวจจับความเร็ว และกลไกอ่ืนๆที่น ามาใช้เพ่ือควบคุมการ
ขับรถเร็ว โดยเฉพาะในเขตโรงเรียน เขตพ้ืนที่พักอาศัย เขตชุมชน 

 สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยและการคุ้มครองต่อผู้ใช้ทางโดยการจัดการโครงสร้างถนนปลอดภัย 
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 สนับสนุนการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาเขตเมืองและที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน (Habitat III) 
โดยให้ความส าคัญต่อสาเหตุหลักของการเสียชีวิตบนท้องถนนที่เกิดขึ้นในเขตเมือง  การวางแนวทาง
ด้านความปลอดภัยทางถนนที่เหมาะสม การเข้าถึงความปลอดภัยด้านการโดยสารรถสาธารณะ 
รวมทั้งทางเลือกในการใช้รูปแบบการเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ 

 
การปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนนกับผู้ใช้ทาง 
 สร้างแรงกระตุ้นจากภาครัฐในการส่งเสริมและด าเนินการด้านนโยบายเพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิด

อุบัติเหตุทางถนนกับผู้ใช้ทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และบุคคลพิการ ที่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ข้อตกลงของสหประชาชาติ รวมทั้งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคน
พิการ 

 การจัดหาแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคคลพิการและผู้ใช้ถนนทั่วไปเกี่ยวกับ
ความเท่าเทียมกันในการใช้ประโยชน์พ้ืนที่และการเข้าถึงบริการด้านการขนส่งทั้งในเขตเมืองและ
ชนบท 

 สนับสนุนให้รัฐมีการพัฒนาและด าเนินการว่าด้วยข้อตกลงทางกฎหมาย รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวกับผู้ใช้
รถจักรยานยนต์ อาทิ การจัดฝึกอบรม การมีใบอนุญาตขับขี่ การจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ การใช้
หมวกนิรภัยและอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ  
 
เสาหลักที่ 3 มุ่งเน้นบทบาทส าคัญด้านความปลอดภัยของยานพาหนะ  (Safer Vehicle) โดยมี

สาระส าคัญดังนี้ 
 ส่งเสริมให้มีการยอมรับในนโยบายและแนวทางการจัดการ เรื่องข้อก าหนดด้านความปลอดภัยใน

ยานพาหนะของสหประชาชาติ หรือมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เทียบเท่า เพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่น
ส าหรับยานพาหนะรุ่นใหม่ รวมถึงข้อก าหนดเกี่ยวกับอุปกรณ์นิรภัยเบื้องต้นที่ต้องมีในยานพาหนะ 
อาทิ เข็มขัดนิรภัย ถุงลมนิรภัย ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) และระบบช่วยควบคุมการทรงตัว
ของรถ (ESC) 

 ส่งเสริมให้รัฐเริ่มน าเข้าเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ ระบบการจัดการจราจร และระบบจราจรอัจฉริยะ
(ITS) เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และเพ่ิมประสิทธิภาพของยานพาหนะให้มีความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
 
เสาหลักที่ 4  มุ่งเน้นบทบาทส าคัญด้านความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน (Safer Road Users) โดยมี

สาระส าคัญดังนี้ 
 การพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือลดงานที่อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน การมีส่วนร่วมระหว่าง

นายจ้างและลูกจ้างในการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยและสุขภาพขณะ
ปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามปัจจัยด้านความปลอดภัยทางถนน ความจุถนน และสภาพยานพาหนะ ต่าง
เป็นเงื่อนไขส าคัญต่ออาชีพที่ต้องใช้ยานพาหนะ 

 เพ่ิมความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน ปัจจัยเสี่ยง การป้องกัน รวมถึงการด าเนินการของ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเป็นกลุ่มที่ชี้น าให้เกิดการปฏิบัติ และการรณรงค์ด้านการตลาดผ่านทาง
สังคม โดยมุ่งเน้นความส าคัญระหว่างความปลอดภัยทางถนน และวิถีสุขภาพที่ดี 
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 การพัฒนาและด าเนินการตามข้อตกลง การให้ความรู้และการจัดฝึกอบรม การเรียนรู้ระยะยาว 
รวมทั้งการทดสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับแบบจ าลองพฤติกรรมความรับผิดชอบของผู้ใช้ถนน ที่มีต่อการใช้
ถนน สภาพแวดล้อมข้างทาง และการตระหนักต่อปัจจัยเสี่ยง 
 
เสาหลักที่ 5 มุ่งเน้นบทบาทส าคัญด้านการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุหลังเกิดการชน  (Post – Crash 

Response) โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 การจัดให้มีการบริการด้านสุขภาพเบื้องต้น  อันได้แก่ การปฐมพยาบาลผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล การ

มีหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุหลังเกิดการชนอย่างทันท่วงที  การมี
สถานพยาบาลที่ค่อยประสานงานกับศูนย์เฝ้าระวังการบาดเจ็บ (Trauma Center)  และการบริการ
ฟ้ืนฟูผู้บาดเจ็บหลังการรักษา ตลอดจนการด าเนินการตามข้อตกลง ในเรื่องขนาดสถานพยาบาลใน
การรองรับผู้ประสบเหตุ และเวลาในการเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์ 

  การฟื้นฟูผู้บาดเจ็บเพ่ือให้กลับคืนสู่สังคม ผู้บาดเจ็บและบุคคลพิการจากอุบัติเหตุทางถนน ควรได้รับ
โอกาสกลับสู่สังคม รวมทั้งโอกาสในการเข้าร่วมท างานกับองค์กร ตามสายงานในวิชาชีพนั้นๆ รวมทั้ง
มีสวัสดิการที่ครอบคลุมต่อทั้งตัวผู้บาดเจ็บและครอบครัว 

 
การปฏิบัติเพื่อการด าเนินงานและความร่วมมืออย่างเข้มแข็งสู่ความปลอดภัยทางถนนทั่วโลก 
 การประสานความร่วมมือระดับนานาชาติ โดยรัฐบาลและตัวแทนด้านความปลอดภัยทางถนน รวมถึง

การยกระดับการด าเนินโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากนานาชาติ เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติ 
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมถึงส่งเสริมการเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตามแนวทาง Global Plan 
ว่าด้วยทศวรรษแห่งการปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554-2563 และตามแนวทางการ
ประชุมว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่จะมีขึ้นใน พ.ศ. 2573 

 การสนับสนุนกลุ่มแหล่งทุนใหม่ เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่ให้การสนับสนุน
เงินทุนด้านความปลอดภัยทางถนน และกลุ่มแหล่งทุนนวัตกรรมเพ่ือให้มีการส่งเสริมงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องทั้งในระดับนานาชาติ และระดับชาติ รวมทั้งเพ่ือให้เกิดการด าเนินการเชิงนโยบายสู่การน าไป
ปฏิบัติ 

 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน ภายใต้การน าขององค์การอนามัยโลก ตัวแทนสหประชาชาติ 
และคณะกรรมาธิการสหประชาชาติระดับภูมิภาค ในการขับเคลื่อนกลไกการท างาน การขนส่ง 
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในระดับชาติ  ระดับภูมิภาค และ
ระดับโลก รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกระบวนการที่น าไปสู่การใช้ตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยทางถนนที่
เชื่อมโยงกับเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าแนวทางด้านความปลอดภัยทางถนนทั้ง 5 
ส่วน (เสาหลักทั้ง 5) มาบูรณาการทางสังคมให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จะช่วยสนับสนุนต่อ
เป้าหมายของทศวรรษแห่งการปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางถนนในการลดจ านวนผู้เสียชีวิตและ
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 แนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดท้ังปี  
โดย ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)5 
 
ด้วยคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2559 

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี
เพ่ือให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จังหวัด และอ าเภอใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนให้มีความต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแนวทางดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 
29 มีนาคม 2559  

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อ านวยการ
ความปลอดภัยทางถนน จึงขอส่งแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีมาเพ่ือ
ทราบและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานต่อไป (รายละเอียดเพิ่มเติมดังภาคผนวก 
ก.) 

 
2.4 แผนการด าเนนิงานประจ าปี 2558-2560 แผนการจดัการความปลอดภัยทางถนนและภัยพิบัติ 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ6 
 
สรุปทิศทางและเป้าหมาย  
        แผนการจัดการความปลอดภัยทางถนนและภัยพิบัติมุ่งลดการเกิดและการสูญเสียจากอุบัติภัยจราจร
ตามเป้าหมายที่ก าหนดโดย ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน สนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสร้างการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายลดอุบัติภัยทางถนนและการจัดการ
อุบัติภัย 
        ใน พ.ศ. 2558-2560 แผนจะมุ่งด าเนินการให้เกิดผลลัพธ์ส าคัญ 2 ด้าน คือ ความปลอดภัยทางถนนและ
ภัยพิบัต ิโดย 
        ด้านความปลอดภัยทางถนน สนับสนุนการด าเนินงานตามทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ .ศ. 
2554-2563 ของศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ลดการสูญเสียจากอุบัติภัยจราจรของประชาชนไทย
ลงอย่างต่อเนื่อง พัฒนานโยบายสาธารณะใหม่ เช่น ส่งเสริมให้เกิด มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทาง
ถนน มาตรการองค์กรส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ยกระดับความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ  การ
ควบคุมเรื่องความปลอดภัยทางถนนทั้งระบบควบคู่กับการลดพฤติกรรมเสี่ยง ดื่มแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย 
ขับรถเร็วเกินกฎหมายก าหนด เป็นต้น สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างการท างานเรื่องความปลอดภัยทางถนน

                                                           

5 หนังสือท่ี มท 0606/ว 04450 ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม 2559 เรื่องการด าเนินการป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนตลอดทั้งปี
,ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6 ร่างแผนหลัก สสส. 2558-2560 แผนการจดัการความปลอดภัยทางถนนและภัยพิบัติ 
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ของประเทศไทยให้เป็นโครงสร้างทางนโยบายที่ยั่งยืน พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและศักยภาพองค์กรด้าน
ป้องกันสาธารณภัยในภาคส่วนต่างๆ สร้างความตื่นตัวแก่ประชาชนและกระแสสังคมในด้านความปลอดภัย
จากอุบัติภัยจราจร ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับสถาบันด้านการสื่อสารมวลชนและเครือข่ายสื่อมวลชนทุก
แขนง เพ่ือร่วมสร้างกระแสด้านความปลอดภัยทางถนน พัฒนาโครงสร้างการท างานและการบูรณาการการ
ป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนในระดับพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิผล ครอบคลุมทุกจังหวัดที่มีความสนใจ สนับสนุน
ให้มีระบบข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุจราจรที่ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ รวมถึงระบบฐานข้อมูลส ารวจพฤติกรรม
เสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนนรายจังหวัด ที่มีความน่าเชื่อถือเผยแพร่สู่สาธารณะได้ 
         
จุดเน้นของแผน (Strategic Focus) 
        คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 ได้ทบทวนสถานการณ์และแนวทางการด าเนินงานร่วมกับภาคี 
และเห็นชอบในการยังคงจัดกลุ่มแผนงานตามที่ท าอยู่ในปีที่ผ่านมา และได้ทบทวนแนวทางการด าเนินงาน โดย
มีจุดเน้นมากข้ึนในด้าน 
 

1. ด้านการพัฒนานโยบาย และสร้างเป้าหมายร่วม 
1) สนับสนุนการการขับเคลื่อนงานตามแนวทางแผนทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนของ

องค์การสหประชาชาติ (๕ เสาหลัก) และกรอบแผนทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ของ 
ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในประเด็น
เร่งด่วนที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง เช่น สนับสนุนโครงสร้างการจัดการที่เข้มแข็งในทุกระดับ และ
การติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้วัฒนธรรมความปลอดภัยเป็นวิสัยทัศน์ร่วม  

2) ขยายความร่วมมือให้มีการร่วมลงทุนเรื่องความปลอดภัยทางถนนจากภาครัฐและเอกชน  
เพ่ือให้เกิดเจ้าภาพขับเคลื่อนงานที่หลากหลายขึ้น พร้อมส่งเสริมให้เรื่องความปลอดภัยทาง
ถนนเป็นส่วนหนึ่งของ “มาตรการองค์กร” เช่น สถานประกอบการ การนิคมอุตสาหกรรม 
บริษัทประกันภัย เป็นต้น และสนับสนุนให้แหล่งทุนด้านความปลอดภัย ได้ร่วมก าหนด
ยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสารความปลอดภัยทางถนน เพ่ือให้มีเป้าหมาย และทิศทางการท างาน
ที่สอดรับกัน 

3) ผลักดันนโยบายเจาะประเด็นเสี่ยงและกลุ่มเสี่ยง เพ่ือควบคุมเรื่องความปลอดภัยทางถนนทั้ง
ระบบ ควบคู่กับการลดพฤติกรรมเสี่ยง (ด่ืมแล้วขับ ไมส่วมหมวกนิรภัย ขับรถเร็วเกินกฎหมาย
ก าหนด) เช่น เพ่ิมโทษผู้ปฏิเสธการตรวจแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ลดความเร็วของการขับขี่ใน
เขตเมือง เร่งยกระดับความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ  

4) สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างการท างานเรื่องความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย ให้
เป็นโครงสร้างทางนโยบายที่ย่ังยืน (Institutionalization) 
 

2. ด้านเครือข่ายภาคีภาคประชาชนและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
1) ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กร ภาคธุรกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิฯ 

และภาคประชาสังคม ให้เข้ามามีบทบาทและมีความเข้มแข็งในการด าเนินงานด้านความ
ปลอดภัยทางถนน 

2) พัฒนาความรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนนให้กับสื่อมวลชน โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
กับสถาบันด้านการสื่อสารมวลชน เช่น คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันสื่อมวลชนต่างๆ ฯลฯ ใน
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การสร้างแกนน าสื่อมวลชนต้นแบบ และเครือข่ายสื่อมวลชนทุกแขนง เพื่อร่วมสร้างกระแสด้าน
ความปลอดภัยทางถนน พร้อมสนับสนุนให้สื่อมวลชนท าข่าวเชิงสืบสวนสาเหตุอุบัติเหตุแบบ
ครบวงจรและติดตามผลต่อเนื่อง เพ่ือกระตุ้นให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการแก้ไขปัญหา  

3) เน้นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในประเด็น ความเร็ว หมวกนิรภัย/รถจักรยานยนต์ ดื่มแล้ว
ขับ เข็มขัดนิรภัย และการลงทุนเพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงโดยภาครัฐทุกระดับ ซึ่งเป็นสิทธิพ้ืนฐานที่
ประชาชนควรได้รับ โดยเลือกข้อมูลเชิงประจักษ์ส าคัญมาสร้างความตระหนักต่อสังคมเพ่ือให้
เกิดการขับเคลื่อน และเพ่ือสร้างจิตส านึกความปลอดภัย 
 

3. ด้านโครงสร้างและการบูรณาการระดับพื้นที่ 
1) ส่งเสริมให้มีผู้เชื่อมประสาน (change agent) ด้านความปลอดภัยในระดับต่างๆ เพ่ือกระตุ้น 

จัดการความรู้ และเชื่อมโยงการท างานของเครือข่ายต่างๆ ให้มาเสริมพลัง และขยายผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้งยกระดับการขับเคลื่อนไปสู่แผนปฏิบัติการระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด  

2) ผลักดันให้เกิดต้นแบบความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่ โดยสานพลังเชื่อมกับภาคี
เครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน ท้องถิ่น เพ่ือสร้าง “มาตรการทางสังคม” และ 
“มาตรการองค์กร” ด้านความปลอดภัยทางถนนในองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ  

3) พัฒนาให้เกิดต้นแบบกลไกการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับต่างๆ โดยเฉพาะใน
ระดับพ้ืนที่ให้เข้มแข็ง เช่น ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอ (ศปถ.อ าเภอ), กลไก
อ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง (สธ.) เป็นต้น   

4) ถอดบทเรียนผลการด าเนินงานของจังหวัด และสังเคราะห์ชุดความรู้  เพ่ือเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การจัดการความรู้ และท าให้เกิดการขยายผลพ้ืนที่ด าเนินการ และเพ่ือให้
เกิดพลังในการขับเคลื่อน/ผลักดันนโยบายระดับชาติ 
 

4. ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและจัดการความรู้อุบัติเหตุจราจร 
1) สนับสนุนให้เกิดระบบข้อมูล และกลไกติดตามก ากับการด าเนินงาน ตามแนวทาง 5 เสา

หลัก ของทศวรรษความปลอดภัยทางถนน พร้อมทั้งสนับสนุนและร่วมกับ คณะท างานด้าน
ข้อมูล ศปถ. และหน่วยงานหลัก (เช่น สตช. สธ. คค.) ให้สามารถจัดการข้อมูลด้านความ
ปลอดภัยทางถนน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สนับสนุนกลไกติดตามภาควิชาการและภาคประชาชน ในการเกาะติดและสะท้อนปัญหา 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เครือข่าย road safety watch, เครือข่ายเฝ้าระวังรถโดยสาร
สาธารณะปลอดภัย เป็นต้น 

3) ผลักดันงานวิชาการเข้าสู่กลไกจัดการในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะ จุดจัดการในระดับอ าเภอ 
ท้องถิ่น และกลไกในระดับหน่วยงานองค์กร (มาตรการองค์กร) 

4) สนับสนุนให้เกิดการจัดการความรู้ เพื่อการสื่อสารสาธารณะ โดยมุ่งเน้นการสร้างและ
รวบรวมองค์ความรู้และข้อมูลจากที่ต่างๆ จัดท าเป็นฐานข้อมูลด้านอุบัติเหตุ ก าหนดประเด็น 
แปลงเป็นข่าวสาร และสื่อสารไปในช่องทางที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ของ
กลุ่มเป้าหมาย (ผู้รับสาร) ทั้งระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ และภาคประชาสังคม 
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5) ยกระดับให้เกิดสถาบันจัดการความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน  เพ่ือสร้างความยั่งยืน 
ผลักดันใหม้ีกองทุนหรืองบประมาณสนับสนุนสถาบันเป็นประจ าปีทุกปี  
 

วัตถุประสงค ์
1. สนับสนุนเป้าหมายการลดแนวโน้มการเกิดและการสูญเสียจากอุบัติภัยจราจรของประชาชนไทยของ

ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน 
2. สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน  
3. พัฒ นาโครงสร้ างการท างาน และการบู รณ าการการป้ อ งกัน และลด อุบั ติ ภั ยท างถน น  

ในระดับพ้ืนที่  
4. ประสานและส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนน  
5. รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 
6. สนับสนุนการวิจัยและการจัดการความรู้ด้านอุบัติเหตุทางถนนที่จ าเป็น  

 
เป้าหมาย 3 ปี ตัวชี้วัดหลักและตัวช้ีร่วม 
การจัดการความปลอดภัยทางถนน 
        ตัวช้ีวัดหลัก (น้ าหนักร้อยละ 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
จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน ภาคธุรกิจและเอกชน อย่างครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ โดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายที่หลากหลาย เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 45 องค์กร  

5. เกิดการพัฒนาโครงสร้างการท างานและการบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนในระดับ
พ้ืนที่อย่างมีประสิทธิผล ครอบคลุมทุกจังหวัดที่มีความสนใจ อย่างน้อยจ านวน 70 จังหวัด และใน
จ านวนนี้ มีจังหวัดที่มีการยกระดับการพัฒนาจังหวัดและสร้างนวัตกรรมของจังหวัด สามารถ
ด าเนินงานตามเป้าหมายท้าทายที่ก าหนดไว้อย่างน้อย 40 จังหวัด พร้อมทั้งเกิดการพัฒนาโครงสร้าง
การท างานและบูรณาการการป้องกันอุบัติภัยทางถนนในระดับพ้ืนที่อ าเภอน าร่อง  อย่างน้อย 20 
อ าเภอ 

6. เกิดการการพัฒนาระบบข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุจราจรที่ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ผ่านการทบทวน
และสังเคราะห์องค์ความรู้ และเกิดระบบฐานข้อมูลส ารวจพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนนราย
จังหวัด ที่มีความน่าเชื่อถือสามารถเผยแพร่สู่สาธารณะได้ และมีรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน
เป็นประจ าทุกป ี
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7. เกิดองค์ความรู้และการจัดการความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนที่จ าเป็น อย่างน้อย 10 เรื่องต่อปี 
พร้อมเกิดชุดความรู้ในประเด็นที่ส าคัญ อย่างน้อย 5 ชุดต่อปี เพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณะ และมีการ
ประชุมวิชาการระดับชาติอย่างต่อเนื่องทุกสองปี 

 
ตัวช้ีวัดร่วม (น้ าหนักร้อยละ 20)โดยการบูรณาการการท างาน ดังนี้ 

8. บูรณาการการท างานร่วมกับปัจจัยเสี่ยงหลักอ่ืน อาทิ  
 การร่วมผลักดันนโยบายร่วมระหว่างการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับการจัดการความ

ปลอดภัยทางถนน  
 การรณรงค์ป้องกันปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มเยาวชน (ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การพนัน ยาเสพติด 

และการจัดการความปลอดภัยทางถนน)    
 การท างานเชิงป้องกันปัจจัยเสี่ยงในชุมชน (ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การพนัน ยาเสพติด การ

จัดการความปลอดภัยทางถนน และภัยพิบัติ)   
9. การบูรณาการการท างานร่วมกับแผนอ่ืน ๆ โดยสนับสนุนให้เกิดการถอดบทเรียนจากกรณีความส าเร็จ 

เพ่ือพัฒนาต้นแบบ หรือรูปแบบการด าเนินงานที่ชัดเจน (Model) และเชื่อมประสานกับแผนงานอ่ืน
เพ่ือขยายผลทั้งในเชิงของกลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่ เช่น  
 แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพ่ือขยายประเด็นความปลอดภัยในเด็ก 
 แผนสุขภาวะชุมชน เพ่ือขยายประเด็นชุมชนถนนปลอดภัยผ่านพ้ืนที่ชุมชน  และร่วมพัฒนาและ

ขยายพ้ืนที่ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการภัยพิบัติ 
 แผนสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร เพ่ือขยายประเด็น มาตรการองค์กรส่งเสริมการสวมหมวก

นิรภัย และมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน 
 แผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ โดยขยายประเด็นความปลอดภัยทางถนนเรื่อง การสวมหมวก

นิรภัย การดื่มไม่ขับ 
 ส านักพัฒนาภาคีและวิเทศสัมพันธ์ ในการเชื่อมโยงหน่วยงานด้านการจัดการภัยพิบัติทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติของ
ประเทศ 

 
ยุทธศาสตร์ 
        ประสานการด าเนินงานทางวิชาการ  การเคลื่อนสังคมและการพัฒนานโยบาย  ให้เชื่อมโยงและ
สนับสนุนกันอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีการพัฒนาสมรรถนะขององค์กรและบุคลากรที่จ าเป็น และการบูรณา
การยุทธศาสตร์ทั้งด้านการรักษากฎหมาย  (Enforcement) การให้ข้อมูล/ความรู้ (Education) วิศวกรรม
จราจร (Engineering) การจัดระบบบริการฉุกเฉิน (EMS) และการประเมินผล (Evaluation) ในการป้องกัน
อุบัติภัยจราจร และสาธารณภัยอื่น ทั้งในนโยบายระดับชาติ และระดับจังหวัด 
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แผนการจัดการความปลอดภัยทางถนนและภัยพิบัติ 
 
 
 

 
 
นโยบายดังกล่าวน าไปสู่การสนับสนุนกรอบยุทธศาสตร์ตามแผนทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน 

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 และนับวันปัญหาจะทวีความรุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆ เป็นความเสี่ยงของ
คนไทยทุกคน ไม่เว้นแม้บุคลากรสาธารณสุข การจัดการกับปัญหาเรื่องนี้เป็นวาระระดับชาติ ยุทธศาสตร์ 
ยุทธวิธีที่จะแก้ปัญหานี้ให้ส าเร็จต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ มาท างานร่วมกันแบบบูรณาการ 
ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขสามารถด าเนินงานได้ก่อนเพ่ือเป็นต้นแบบและกระตุ้นให้หน่วยงานอ่ืนๆ เข้า
มาร่วมกระบวนการแก้ไขปัญหาต่อไป จึงมีข้อสั่งการมายังหน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่งดังนี้  

1. ให้สถานพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนตามแผนงานพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพสาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉินอย่างเข้มข้นและจริงจัง 

2. ให้มีการจัดการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้ 

                                                           

7 หนังสือที่ สธ.0424.5/1213 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558 เรื่องการด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนตามบทบาทของ
กระทรวงสาธารณสุข 
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a. ระดับประเทศให้กรมควบคุมโรคเป็นแกนหลักในการบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน
ระหว่างหน่วยงานจากข้อมูล 3 ฐาน (สาธารณสุข บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถ จ ากัด และต ารวจ) 

b. ระดับจังหวัด ให้ผู้รับผิดชอบงานอุบัติเหตุทางถนนของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ด าเนินการ/สนับสนุนให้มีการบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนระหว่างหน่วยงาน ได้แก่
ข้อมูลจากสาธารณสุข บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด และต ารวจ เพื่อใช้
ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ โดยน าเสนอผ่านเวทีศูนย์อ านวยการความ
ปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด/อ าเภอ 

3. ให้ผู้รับผิดชอบงานสอบสวนของส านักงานป้องกันควบคุมโรค และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ท าการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนตามเกณฑ์ของส านักระบาดวิทยา (เสียชีวิต  > 
5 คนหรือบาดเจ็บ > 15 คน หรือเหตุการณ์ที่สังคม/ประชาชนให้ความสนใจ) และให้สอบสวนทุก
รายกรณีบุคลากรสาธารณสุขหรือรถพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขประสบอุบัติเหตุ มีการ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

4. ให้ด าเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การด าเนินงานตามมาตรการองค์กรเพ่ือ
ความปลอดภัยทางถนน และศึกษาแนวทางการด าเนินงานมาตรการองค์กรส่งเสริมความ
ปลอดภัยทางถนนได้จาก www.thaincd.com และให้มีกลไก ก ากับ ติดตามและประเมินผล 
(รายละเอียดเพิ่มเติมดังภาคผนวก ข) 
 

สรุปภาพรวมนโยบายเร่งด่วน กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.25598 
 

 
 
 
 

                                                           

8 ธนะพงศ์ จินวงษ,์ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) 
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3. การบริหารจัดการโครงการ 9 
 
 แนวทางการบริหารจัดการโครงการ 
 สสส. ได้ร่างแนวทางการบริหารจัดการโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในการบริหารจัดการการเงิน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถน าไปปฏิบัติโดยถูกต้อง และเพ่ือให้
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของแผนงาน/โครงการ ได้พบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน โดยเนื้อหาในคู่มือพ่ีเลี้ยง 
สอจร. เล่มนี้ จะขอยกบางส่วนจากแนวทางการบริหารจัดการโครงการดังกล่าว มาเพ่ือใช้ประโยชน์ ดังนี้  

 3.1 การบริหารการเงินและการจัดท าบัญชี  
 หลักการ 
 1) การรับ-จ่ายเงิน โปร่งใส ตรวจสอบได้  
 2) การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 3) เอกสารหลักฐานการจ่ายเงินมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน 
ถูกต้อง ความสมบูรณ์ หมายถึง มีความสมบูรณ์เกี่ยวกับ ชื่อและที่อยู่ของผู้ขาย ผู้ซื้อ วันที่ รายการสินค้า 
จ านวน ราคา และลายมือชื่อผู้รับเงิน รวมทั้งผู้อนุมัติให้จ่ายได้ และผู้จ่ายเงิน ความครบถ้วน หมายถึง มี
เอกสารการจ่ายเงินครบถ้วนตามที่จ่ายเงิน ความถูกต้อง หมายถึง เบิกตามที่จ่ายจริง ไม่เกินกรอบอัตรา
ค่าใช้จ่ายที่ สสส. ก าหนด 1. เป็นการจ่ายในกิจกรรมของแผนงาน/โครงการเท่านั้น  2) เป็นการจ่ายภายใน
วงเงินงบประมาณที่ขอตั้งไว้ (ในกรณีจ าเป็นสามารถปรับงบประมาณข้ามหมวด/กิจกรรมได้ไม่เกิน 10% และ
แจ้งให้ สสส. ทราบพร้อมกับรายงานเงินงวด  แต่หากเกินกว่า 10% จะต้องขออนุมัติจากสสส. ก่อน) 3) 
รูปแบบของเอกสารการจ่ายเงิน แบ่งออกเป็น 

 บิลเงินสด หมายถึง เอกสารหลักฐานการจ่ายเงินจากผู้ขาย/ผู้ให้บริการ ชื่อ/ที่อยู่ของผู้ขาย – ชื่อ/ที่
อยู่ของผู้ซื้อ วันที่ซื้อ รายละเอียดรายการสินค้า จ านวน ราคา ลายมือชื่อผู้รับเงิน 

 ใบเสร็จรับเงิน หมายถึง เอกสารหลักฐานการจ่ายเงินจากผู้ขาย/ผู้ให้บริการ  ชื่อ/ที่อยู่ของผู้ขาย – 
ชื่อ/ที่อยู่ของผู้ซื้อ วันที่ซื้อ รายละเอียดรายการสินค้า จ านวน ราคา ลายมือชื่อผู้รับเงิน (ระบุชื่อ ที่อยู่
โครงการ) 

 ใบส าคัญรับเงิน หมายถึง หลักฐานการจ่ายเงินที่ไม่สามารถขอหลักฐานการจ่ายเงินได้ ชื่อ/ที่อยู่ของ
ผู้ขาย (พร้อมเลขที่บัตรประชาชน) วันที่ / รายละเอียดรายการจ่าย ลายมือชื่อผู้รับเงิน และลงมือลาย
ชื่อผู้จ่ายเงิน เพ่ือให้การจ่ายเงิน โดยใช้เอกสารใบส าคัญรับเงินมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ควรมีเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายเงิน เช่น รายงานการประชุม ทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม/ร่วมกิจกรรม 
และถ้า 1) กรณี จ่ายค่าซื้อสินค้าหรือบริการโดยผู้ รับ เงินไม่สามารถออกบิลเงินสดหรือ
ใบเสร็จรับเงินได้ ให้ใช้ใบส าคัญรับเงิน พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเฉพาะที่มีวงเงิน
เกินกว่า 5,000.- บาท 2) กรณีจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ เช่น ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม ค่าวิทยากร 
ให้ใช้ส าคัญรับเงิน โดยระบุเลขประจ าตัวประชาชน แต่ไม่ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 3) 
กรณีจ่ายเงินที่ไม่สามารถเรียกหลักฐานการรับเงินใด ๆ ได้ เช่น การจ่ายค่า Taxi ค่าถ่ายเอกสาร (บาง

                                                           

9 คู่มือการท างานของภาคี 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/โครงการผู้จ่ายเงินจัดท าใบส าคัญรับเงินโดยระบุเลขประจ าตัวประชาชน
พร้อมลงชื่อในช่องผู้รับเงิน แต่ไม่ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน เนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ของ
แผนงาน/โครงการ 

4) การจัดท าบัญชี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1.) เพ่ือให้ผู้จัดการแผนงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการมีข้อมูลส าหรับ
ใช้ในการบริหารแผนงาน/โครงการ (ข้อมูลสถานะการเงินของแผนงาน/โครงการว่ามีเงินสดหรือเงิน
ฝากธนาคารเหลืออยู่เท่าไร ใช้ไปในกิจกรรมใด เป็นเงินเท่าไร แต่ละกิจกรรมมีงบประมาณคงเหลือ
เท่าไร) 2.) เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับน าไปจัดท ารายงานต่างๆ เช่น รายงานเงินงวด (ง.1 – ง.3) รายงาน
บันทึกข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการ (ป.1) 

5) การเก็บเอกสารทางการเงิน การบัญชี และพัสดุ ควรเก็บไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพ่ือประโยชน์ใน
การค้นหาและตรวจสอบ เก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 

6) การตรวจสอบแผนงานโครงการ การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  (CPA.) ส าหรับแผนงาน/
โครงการที่ได้รับทุนเกินกว่า 500,000 บาทข้ึนไป เพ่ือตรวจสอบและรับรองรายงานเงินงวด 

 
3.2 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานส่ง สสส. สอจร.  

 
 ส าหรับโครงการที่รับทุนสนับสนุนการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด จาก 
สสส. สอจร.หรือจากแหล่งทุนอ่ืน พ่ีเลี้ยง สอจร. ควรมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานโครงการที่จังหวัดรับทุน 
ดังนี้  

 รายงานความก้าวหน้าโครงการ  ผู้รับทุนต้องจัดท าเพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุนงวดต่อไป 
ประกอบด้วย รายงานด้านการด าเนินงาน (ส)  
ส.1  รายงานความก้าวหน้างวดที่....  
ส.2  รายงานฉบับสมบูรณ์  จัดท าเมื่อปิดโครงการ เป็นการสรุปผลการด าเนินงานตั้งแต่เริ่ม
ด าเนินโครงการจนสิ้นสุดโครงการ ซึ่งมีเนื้อหาที่พ่ีเลี้ยง สอจร.ควรมีส่วนร่วมในการจัดท า 
ดังนี้ (1) ปกนอก ตามแบบที่ สสส.ก าหนด (2) ปกใน (3) บทคัดย่อ  สรุปผลการด าเนินงาน
พอสังเขป (โดยตอบวัตถุประสงค์ของโครงการ)ความยาวไม่ควรเกิน 1 - 2 หน้า (4)  
กิตติกรรมประกาศ แสดงความขอบคุณองค์กร ภาคี หน่วยงาน ผู้มีส่วนร่วม ในการด าเนิน
โครงการจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ (5) ค าน า สรุปเหตุผลในการจัดท าโครงการ และผลลัพธ์
ของโครงการ พอสังเขป (6) สารบัญ (7) เนื้อหา การด าเนินโครงการ มีรายละเอียด ได้แก่ 
ความเป็นมา หลักการและเหตุผล กรอบแนวคิด และยุทธศาสตร์หลัก วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
และเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และพ้ืนที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินงาน การประเมิน ที่
ส าคัญผลการด าเนินงาน โดยแบ่งเป็น 1) ผลที่ได้ตามตัวชี้วัดหรือเป้าหมายในการด าเนินงาน 
(สรุปตามกิจกรรมในโครงการ) 2) ผลอ่ืน ๆ นอกเหนือจากเป้ าห มายที่คาดไว้  (8) 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา (9) ภาคผนวก เช่น รูปภาพกิจกรรม ค าสั่งโครงสร้างบริหาร
จัดการ เป็นต้น 
ส.3  ใบสรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการย่อย  

 รายงานด้านการติดตามตรวจสอบและประเมินผล (ป)  
ป.1  แบบบันทึกข้อมูลและความก้าวหน้าของโครงการ  
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ป.2  แบบรายงานผลงานและผลลัพธ์ของการด าเนินงาน  
ป.3  แบบรายงานความก้าวหน้าประจ าเดือนของแผนงานกรณีมีโครงการย่อย  
ป.4  แบบรายงานส าหรับผู้ประเมินผล “แผนงาน/โครงการที่เสร็จสิ้น” 

 รายงานด้านการเงิน (ง) ประกอบด้วย ง.1  รายงานการเงินแผนงาน/โครงการ งวดที่.... ง.2  
รายละเอียดรายจ่ายแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย งวดที่... และ ง.3  รายงานสรุปการเงินเพ่ือ
ปิดโครงการ โดย การขอเบิกเงินงวดที่ 2  ส่งแบบรายงาน ง.1 และ ง.1 และการขอรับ
เงินงวดสุดท้าย ปิดโครงการ  ส่งรายงาน ง.1 ง.2 และ ง.3  

 
4. ปฏิทินวันส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน 

 
 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี 
 งดเหล้าเข้าพรรษา 
 “สัปดาห์ความปลอดภัยทางถนนแห่งสหประชาชาติ” ที่จัดขึ้นทุกปีในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

พฤษภาคม 
 “วันเหยื่อโลก” ที่จัดขึ้นทุกปีในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน  

 
ภาคผนวก  
 

 ภาคผนวก ก. แนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ตลอดทั้งปี โดย ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) 

 ภาคผนวก ข. มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559 (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559) 

 ภาคผนวก ค. การด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนตามบทบาท 
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. 
 


