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คู่มือ (Check List) การด าเนินงานป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนน 

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562  
 1. มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน 

ที ่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ยังไม่ด าเนินการ ด าเนินการแล้ว  

1.1 ด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง และ
ต่อเนื่อง 

   

 1) การน ากลไกทางสังคมมาใช้ในการสร้างการรับรู้ให้กับ
ประชาชน (เช่น การประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมาย 
ผ่านผู้น าชุมชน ในระดับต่าง  ๆตั้งแต่ นายอ าเภอ 
นายกเทศมมนตรี/นายก อบต./ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือแจ้งให้
สมาชิก/ประชาชน ในชุมชนให้รับทราบและปฏิบัติตามกฎหมาย 
 

   

 2) การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ. อปท.) เพ่ือด าเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนนตามอ านาจ
หน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
 

   

1.2  ด้านสังคมและชุมชน    
 1) การสร้างการรับรู้และความตระหนัก ด้วยการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายถึงผลกระทบ และความ
สูญเสียที่ตามมา จากอุบัติเหตุทางถนน เช่นความพิการ 
และการขาดไร้การอุปการะ 
 

   

 2) ใช้กลไก “สถาบันครอบครัว” ในการควบคุมปัจจัยเสี่ยง เช่น 
ใช้รูปแบบ “เคาะประตูบ้าน” เพ่ือสร้างความตื่นตัวให้แก่
ประชาชนในการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพ่ือลด
ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ 
 

   

 3) จัดให้มีพ้ืนที่เล่นน้ าสงกรานต์ที่มีความปลอดภัยและ
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด (Zoning) 
 

   

 4) จัดท า “ประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน” ให้ก าหนดข้อปฏิบัติ
ด้านความปลอดภยัทางถนน ใหป้ระชาชนถือปฏิบัติ 
 

   

 5) จัดตั้ง “ด่านชุมชน” 
 

   

 6) ใช้กลไกสังคมน ากลไกกฎหมาย เช่น การใช้ภาษาถ่ินใน
การประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความ
ตระหนักเรื่องความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชน อย่าง
จริงจัง ต่อเนื่อง เน้นการสื่อสารและด าเนินการเชิงรุกใน
ชุมชน ท้องถิ่น  
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ที ่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ยังไม่ด าเนินการ ด าเนินการแล้ว  

1.3 ด้านการสร้างการรับรู้และจิตส านึกด้านความปลอดภัย
ทางถนน 

   

 1) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลในพื้นที่ให้ประชาชนรับทราบ (เสียง
ตามสาย,เสียงตามเสา) เพ่ือให้เกิดความตระหนัก สร้าง
ความรู้ความเข้าใจ และปลูกจิตส านึก ค่านิยม วัฒนธรรม
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับประชาชน เช่น  

- ข้อมูลผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ  
- สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ  
- ข้อมูลการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษต่างๆ  
- การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ทุกรายเมื่อ

เกิดอุบัติเหตุแล้วมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต    
         - ข้อระวังในการใช้รถใช้ถนน 
 

   

 2) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนตามมาตรการ
องค์กรอย่างเข้มข้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 
 

   

1.4 การด าเนินการดา้นมาตรการองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ    
 1) ก าชับให้ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐใน

สังกัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0211.3/ว7722 ลง
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 โดยให้งดการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในงานรื่นเริงของหน่วยงาน เพ่ือเป็นการ
สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ประชาชน และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงค่านิยมในการ
ควบคุมบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
 

   

     
 

 

  2. มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม 

ที ่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ยังไม่ด าเนินการ ด าเนินการแล้ว  

2.1 การส ารวจและตรวจสอบลักษณะกายภาพของถนน จุด
เสี่ยงจุดอันตรายจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และจุดที่เกิด
อุบัติเหตุใหญ่ 
 

   

2.2 การปรับปรุงซ่อมแซมจุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง และจุดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ให้มีความ
ปลอดภัย 
 

   

2.3 ขอความร่วมมือผู้รับจ้างก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนให้เร่ง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 
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ที ่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ยังไม่ด าเนินการ ด าเนินการแล้ว  

2.4 กรณีท่ีด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหรือสิ่งก่อสร้างไม่
แล้วเสร็จ ให้ติดตั้งเครื่องหมาย ป้ายเตือน ไฟส่องสว่าง 
รวมถึงเก็บกวาดเศษวัสดุ ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้
ถนน สังเกตเห็นได้ชัดเจน  
 

   

2.5 ก าหนดมาตรการแนวทางในการแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัด
ทางรถไฟให้มีความปลอดภัยในการสัญจร 
 

   

2.6 ตรวจสอบสิ่งอันตรายข้างทาง (Roadside Hazards) อาทิ 
ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร เสาป้าย เป็นต้น 
และปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
 

   

 

  3. มาตรการความปลอดภัยทางน  า 

ที ่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ยังไม่ด าเนินการ ด าเนินการแล้ว  

3.1 จัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ า
ประจ าท่าเทียบเรือที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการ
หนาแน่น ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และก าหนด
มาตรการแนวทางการดูแลความปลอดภัยทางน้ า เพ่ือ
ป้องกันการเกิดอุบัติภัยต่างๆ และประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในการสัญจรและท่องเที่ยว 

 

   

3.2 ตรวจสอบความปลอดภัยของเรือโดยสารและโป๊ะเทียบ
เรือ เช่น สภาพเรือ อุปกรณ์ชูชีพ ให้มีครบตามจ านวน
ผู้โดยสาร สัญญาณไฟ ถังดับเพลิงพร้อมใช้งาน ห่วงชูชีพตาม
ข้อก าหนด ไฟส่องสว่าง ป้ายบอกจ านวนคนโดยสาร เป็นต้น 
เพ่ือให้มีความพร้อมก่อนเทศกาล 

 

   

3.3 จัดเจ้าหน้าที่ประจ าท่าเทียบเรือสาธารณะที่ 
มีประชาชนใช้บริการหนาแน่น ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค เพ่ือให้ค าแนะน าในการสัญจรทางน้ า โดยเข้มงวด
กวดขันมิให้เรือมีการบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าอัตรา 
ที่ก าหนด และให้ผู้โดยสารสวมเสื้อชูชีพ 
ทุกครั้งที่มีการสัญจรทางเรือ 

 

   

3.4 ประสานงานผู้ประกอบการเรือโดยสารจัดเรือโดยสารไว้
บริการให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนและ
นักท่องเที่ยว 
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ที ่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ยังไม่ด าเนินการ ด าเนินการแล้ว  

3.5 ก าชับหน่วยงานในสังกัดซึ่งควบคุมดูแลท่าเรือและเรือที่ใช้ในการ
สัญจรทางน้ าทุกประเภทในบริเวณพ้ืนที่ชายทะเล หากพบว่ามี
คลื่นลมแรง ให้สั่งให้เรือโดยสารงดออกจากท่าเรือโดยเด็ดขาด
จนกว่าจะเห็นว่าปลอดภัย 
 

   

 

  4. มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 

ที ่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ยังไม่ด าเนินการ ด าเนินการแล้ว  

4.1 ก าหนดมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนเป็นพิเศษตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
เพ่ือดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติในช่วงเทศกาลสงกรานต์  
 

   

4.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติ ให้เดินทางอย่างระมัดระวัง และ
เคารพกฎจราจร 
 

   

 

  5. มาตรการด้านการบริหารจัดการ 

ที ่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ยังไม่ด าเนินการ ด าเนินการแล้ว  

5.1 จัดท าแผนปฏิบัติการ (Action plan) เพ่ือก าหนดแนวทาง 
มาตรการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 
 

   

5.2 บูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสรุปประเด็นส าคัญและข้อเสนอในการแก้ไข
ปัญหา 
 

   

5.3 น าเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความ
ปลอดภัยทางถนนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร/อ าเภอ/ท้องถิ่น 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา  
 

   

5.4 ก าหนดมาตรการ แนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 
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 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด.................................โทร...................................                                        

ที ่             / วันที่                
เรื่อง   ส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ พ.ศ. ๒๕๖2 

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 

พร้อมนี้ ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด                           ขอรำยงำนผล
กำรด ำเนินกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ พ.ศ. ๒๕๖2 ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในภำพรวมของจังหวัด                               โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ร่วม
ด ำเนินกำร จ ำนวน               แห่ง ดังนี้ 

1. การตรวจสอบคุณภาพ 
 ๑.๑ จัดท ำป้ำยจ ำกัดควำมเร็วในชุมชน จ ำนวน            แห่ง  เป็นเงิน                 บำท 
 ๑.๒ ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจรำจร  จ ำนวน            แห่ง  เป็นเงิน                 บำท 
 ๑.๓ ติดตั้ง/ซ่อมแซมสัญญำณไฟจรำจร จ ำนวน            แห่ง  เป็นเงิน                 บำท 
 ๑.๔ ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้ำแสงสว่ำง จ ำนวน            แห่ง  เป็นเงิน                 บำท 
 ๑.๕ ติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ำยเครื่องหมำยจรำจร จ ำนวน            แห่ง  เป็นเงิน                 บำท 
 ๑.๖ จัดท ำและติดตั้งป้ำยแนะน ำเส้นทำง จ ำนวน            แห่ง  เป็นเงิน                 บำท 
 ๑.๗ จัดท ำป้ำยเตือน สัญญำณไฟกระพริบ จ ำนวน            แห่ง  เป็นเงิน                 บำท 
 ๑.๗ หรือเนินลูกระนำด    
 ๑.๘ จัดท ำรำวกันอันตรำย  จ ำนวน            แห่ง  เป็นเงิน                 บำท 
 ๑.๙ จัดท ำทำงเท้ำ ทำงม้ำลำย สะพำนลอย จ ำนวน            แห่ง  เป็นเงิน                 บำท 
 ๑.๑๐ จัดท ำเส้นทำงจักรยำน  จ ำนวน            แห่ง  เป็นเงิน                 บำท 
 ๑.๑๑ กำรปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้ำงทำง จ ำนวน            แห่ง  เป็นเงิน                 บำท 
 ๑.๑๒ ขอควำมร่วมมือผู้รับเหมำเร่งด ำเนินกำร  จ ำนวน            แห่ง   
 ๑.๑๒ หรือหยุดด ำเนินกำรในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 

๒. การป้องปรามผู้กระท าผิดกฎหมายจราจร 
 ๒.๑ อปท. บูรณำกำรตั้ง “ด่านชุมชน” เพ่ือดูแลสอดส่อง  จ ำนวน              แห่ง   
    หรือป้องปรำมผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุ 
 ๒.๒ อปท. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ บุคลำกร และงบประมำณในกำรตั้ง “ด่านชุมชน” ดังนี้ 
    ๒.๒.๑ สนับสนุนบุคลำกร 

- ข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่น    จ ำนวน               คน   
 - อำสำสมัคร        จ ำนวน               คน   
๒.๒.๒ สนับสนุนงบประมำณ และวัสดุอุปกรณ์ 

   - งบประมำณ         จ ำนวน               บำท   
   - ยำนพำหนะ         จ ำนวน                 คัน   
   - ชุดปฐมพยำบำล         จ ำนวน                 ชุด   
   - อุปกรณ์ช่วยชีวิต              จ ำนวน            ชุด/ชิ้น   
   - อุปกรณ์สื่อสำร              จ ำนวน        ชุด/เครื่อง  
 
                                                                                                                /- ไฟสัญญำณ... 
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   - ไฟสัญญำณวับวำบ         จ ำนวน               ดวง   
   - กรวยแบ่งช่องจรำจร        จ ำนวน               ดวง   
   - แผงเหล็ก          จ ำนวน               แผง   
   - อ่ืนๆ                  (ระบุชื่อ เช่น โต๊ะ เก้ำอ้ี เต้นท์)    จ ำนวน                  4            
 ๒.๓ ประชำชนในชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร  จ ำนวน               คน 
    ตั้ง “ด่ำนชุมชน”  
 ๒.๔ จัดเวทีประชำคมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ จ ำนวน               แห่ง 
    เส้นทำงและร่วมกันก ำหนดกติกำหรือธรรมนูญหมู่บ้ำนหรือชุมชน 
 ๒.๕ ประชำชนในชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบเส้นทำง จ ำนวน                คน 
     และร่วมกันก ำหนดกติกำหรือธรรมนูญหมู่บ้ำน/ชุมชน 
 ๒.๖ อปท.จัดฝึกอบรมหน่วยกู้ชีพกู้ภัยอย่ำงสม่ ำเสมอ  จ ำนวน              ครั้ง 
 ๒.๗ อปท. สนับสนุนหน่วยงำนอ่ืนๆ และผู้ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรตั้ง “จุดตรวจ/ด่านตรวจร่วม” 
ดังนี้ 
    ๒.๗.๑ อปท. ร่วมบูรณำกำรกับหน่วยงำนอื่นๆ  
             ในกำรตั้ง “จุดตรวจ/ด่านตรวจร่วม”    จ ำนวน              แห่ง   
    ๒.๗.๒ สนับสนุนบุคลำกร 
        - ข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่น    จ ำนวน               คน   
   - อำสำสมัคร        จ ำนวน               คน   
    ๒.๗.๓ สนับสนุนงบประมำณ และวัสดุอุปกรณ์ 
   - งบประมำณ         จ ำนวน               บำท   
   - ยำนพำหนะ         จ ำนวน                 คัน   
   - ชุดปฐมพยำบำล        จ ำนวน                 ชุด   
   - อุปกรณ์ช่วยชีวิต         จ ำนวน            ชุด/ชิ้น   
   - อุปกรณ์สื่อสำร         จ ำนวน        ชุด/เครื่อง   
   - ไฟสัญญำณวับวำบ         จ ำนวน               ดวง   
   - กรวยแบ่งช่องจรำจร        จ ำนวน               ดวง   
   - แผงเหล็ก          จ ำนวน               แผง   
   - อ่ืนๆ                  (ระบุชื่อ เช่น โต๊ะ เก้ำอ้ี เต้นท์) จ ำนวน                  4            

๓. การรณรงค์ปลูกจิตส านึกของประชาชน 
   อปท. มีกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนหอกระจำยข่ำวและสื่อต่ำงๆ ในกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทำงถนน ระหว่ำงวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษำยน ๒๕๖2  ทั้งหมด                           รครั้ง แยกเป็น 
  ๓.๑ ประชำสัมพันธ์ผ่ำนหอกระจำยข่ำวหรือวิทยุชุมชน    จ ำนวน              ครั้ง 

เช่น กำรปฏิบัติตำมกฎและวินัยจรำจร และกฎหมำยอื่นๆ 
จุดเสี่ยงหรือจุดที่อำจจะเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ 
กำรรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 

๓.๒ ขอควำมร่วมมืองดจ ำหน่ำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์    จ ำนวน              ครั้ง 
บริเวณข้ำงทำงหรือในสถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง 
                                                                              /ขอควำมร่วมมือ... 
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ขอควำมร่วมมือผู้จัดงำนเฉลิมฉลองเทศกำลปีใหม่ 
งดจ ำหน่ำยหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณงำน 

๓.๓ กำรจัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือกระตุ้นเตือนและ     จ ำนวน              ครั้ง 
สร้ำงจิตส ำนึกของประชำชนในชุมชน 

๓.๔ ห้ำมเผำขยะ เศษวัชพืช สิ่งปฏิกูลริมข้ำงทำง     จ ำนวน              ครั้ง 
และดูแลระมัดระวังสัตว์เลี้ยงมิให้ออกมำสู่ท้องถนน 

๓.๕ อ่ืนๆ                                             (ระบุ)    จ ำนวน              ครั้ง 
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 
 
       (   ) 
          ท้องถิ่นจังหวัด                              l   

 
 
 
 

ค ำนิยำม 
๑. จุดตรวจ  หมายถึง จุดตรวจที่ตั้งขึ้นเพ่ือใช้บังคับกฎหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่ต ารวจชั้นสัญญาบัตรขึ้นไปเป็น
หัวหน้าชุด สามารถเรียกตรวจและด าเนินคดีตามพระราชบัญญัติจราจร 
๒. ด่ำนชุมชน หมายถึง จุดที่ชุมชนหรือหมู่บ้านตั้งขึ้นท าหน้าที่เป็นจุดคัดกรองที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะ          
เกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยความร่วมมือขององค์กรและกลุ่มต่างๆ ในชุมชน เพ่ือป้องปรามและตักเตือนหรือ
แนะน าผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงบนถนนในพ้ืนที่หมู่บ้านหรือชุมชน ทั้งนี้ ด่านชุมชนอาจตั้งอยู่ถาวรในหมู่บ้านหรือ
ชุมชนนั้น หรือเคลื่อนย้ายไปตามพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ของหมู่บ้านหรือชุมชน 
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