แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖2
ศูนย์ปฏิบัตกิ ารความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตาบลแม่กลอง อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
๑. หลักการและเหตุผล
ช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน และประชาชนใช้รถใช้ถนนในการเดินทาง
สัญจรกลับภูมิลาเนาและท่องเที่ยวจานวนมาก ทาให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ
จากสถิติข้อมูลของศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนอาเภออุ้มผาง ในช่วงการรณรงค์เทศกาลปีใหม่
(๗ วัน) ระหว่างปี ๒๕๕9 – ๒๕61 อาเภออุ้มผางเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเฉลี่ยปีละ 2 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
(Admit) เฉลี่ยปีละ 2 คน และมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 1 ราย
รายการ

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕๖1
อุบัติเหตุ (ครั้ง)
1
0
3
บาดเจ็บ Admit (คน)
0
1
เสียชีวิต (ราย)
0
0
2
จากสถิติ ดั งกล่ าว ศูน ย์ ปฏิบั ติ การความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตาบลแม่กลอง อาเภออุ้ มผาง
จังหวัดตาก จึงได้กาหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖2 ขึ้น
เพื่อมุ่งเน้นใช้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ทางถนน ทั้งจากคน
ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายพลเรือน ตารวจ ทหาร ภาคเอกชน
และภาคประชาชนในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) โดยให้ความสาคัญใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
เคร่งครัดและต่อเนื่องควบคู่กับการสร้างจิตสานึก และความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถ
ใช้ถนน
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อตั้งจุดบริการประชาชน พักรถ พักคน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วง
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖2 ในพื้นที่เทศบาลตาบลแม่กลอง
๒.๒ เพื่ อให้ ห น่ ว ยงานภาคีเครื อ ข่ายที่ เกี่ ยวข้อง สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ในการบริการประชาชน การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วง
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖2
๒.๓ เพื่อเป็นแนวทางในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย
ทางถนนเทศบาลตาบลแม่กลอง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖2 ตลอดจนการสรุปบทเรียนเพื่อนาไปใช้
ในการพัฒนาการปฏิบัติงานในวงรอบต่อไป
3. แนวทางการดาเนินการ
3.1 ช่วงเตรียมความพร้อมและการรณรงค์ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2561
3.2 ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562
4. หัวข้อหลักในการรณรงค์
การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ใช่ชื่อว่า “ขับรถมีนาใจ
รักษา วินัยจราจร” เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตสานึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 โดยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยให้ความสาคัญเป็นพิ เศษ
กับประเด็นหลัก คือ การขับรถ เร็วเกินกว่ากฎหมายกาหนด การดื่มแล้วขับ และการไม่สวมหมวกนิรภัย
5. เป้าหมาย
เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖2
/6. การประเมิน ...

-26. การประเมินความเสี่ยงในระดับพืนที่
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตาบลแม่กลอง กาหนดระดับความเสี่ยง 4 ระดับ ดังนี้
สีแดง
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูงสุดโดยมีค่าเฉลี่ยจานวนครั้งอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล มากกว่าหรือเท่ากับ 2 ขึ้นไป
สีส้ม
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูงโดยมีค่าเฉลี่ยจานวนครั้งอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล ตั้งแต่ 1.00 – 1.99
สีเหลือง
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย โดยมีค่าเฉลี่ยจานวนครั้งอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล ตั้งแต่ 0.01 – 0.99
สีเขียว
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยจานวนครั้งอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลเท่ากับ 0.00
จากค่าเฉลี่ยสถิติจานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2559 - 2561 พบว่า
อาเภออุ้มผาง มีระดับความเสี่ยงสีเหลือง
๗. ตัวชีวัดผลการดาเนินงาน
จานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จานวนผู้เสียชีวิต และจานวนผู้บาดเจ็บ (admit) ที่มีความเสี่ยงในระดับสี
เหลือง มีสถิติลดลง โดยสามารถลดระดับความเสี่ยงเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยงช่วงเทศกาลปีใหม่ เฉลี่ย ๓ ปี
ย้อนหลัง
๘. คาจากัดความ
๘.๑ จุดตรวจหลัก หมายถึง จุดตรวจหลัก จุดตรวจลอย ชุดเคลื่อนที่ของตารวจ และชุดเคลื่อนที่เร็ว
ที่ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ต ารวจที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น เจ้ า พนั ก งานจราจร โดยสามารถเรี ย กตรวจ และออกใบสั่ ง
เพื่อเปรียบเทียบปรับ หรือดาเนินคดีตาม พรบ. จราจรได้
๘.๒ อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล หมายถึง อุบัติเหตุในการจราจรทางถนนในช่วงที่มีการควบคุม
เข้มข้น ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ – ๒๔.๐๐ น. ทุกวัน เฉพาะกรณีที่มีผู้เสียชีวิต และ/หรือผู้บาดเจ็บที่นอนพักรักษา
ตัวในโรงพยาบาล (Admit) และเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้ยานพาหนะต่อไปนี้เพื่อการจราจรหรือขนส่ง ได้แก่
รถยนต์นั่ งส่ว นบุคคล รถจั กรยานยนต์ รถกระบะ รถตู้ รถโดยสารประจาทางและไม่ประจาทางรถบรรทุก
ทุกประเภท รถจักรยานสองล้อ รถเพื่อการเกษตร รถที่ใช้เครื่องยนต์การเกษตรมาดัดแปลง
กรณีชาวต่างชาติที่เข้าเมืองหรือมีถิ่นฐานในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมายประสบอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงควบคุมเข้มข้น และเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ (Admit) ให้นับเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนด้วย
กรณีแรงงานต่างด้าวที่ได้จดทะเบียนกับกระทรวงแรงงานถูกต้ องตามกฎหมายประสบอุ บัติเหตุ
ทางถนนในช่วงควบคุมเข้มข้นและเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ (Admit) ให้นับเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุ
กรณี ช าวต่ า งชาติ หรื อ แรงงานต่ า งด้ า ว ลั ก ลอบเข้ า เมื อ งโดยไม่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย
ประสบอุบัติเหตุทางถนนในช่วงควบคุมเข้มข้นและเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ (Admit) ให้นับเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุ
๘.๓ ผู้เสียชีวิต หมายถึง ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ณ จุดเกิดเหตุ และผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ – ๒๔.๐๐ น. ทุกวัน ที่มีการควบคุมเข้มข้น และต้องเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลแม่กลองเท่านั้น
กรณี การอุบัติ เ หตุ ทางถนน แล้วผู้ประสบเหตุตกลงไปในน าแล้วเสียชีวิตเนื่องจากจมน า
ให้นับเป็นผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนด้วย
หมายเหตุ กรณีที่เกิดอุบัติเหตุซึ่งอยู่ในช่วงควบคุมเข้มข้นมีผู้บาดเจ็บสาหัส ต่อมาเสียชีวิต
หลังจากวัน เกิดเหตุ แต่ยั งอยู่ในช่ว งควบคุมเข้มข้นให้ นับด้วย แต่ ถ้า เสียชีวิตหลังจากช่วงควบคุมเข้มข้น
ไปแล้วให้รวบรวมไปรายงานในการรายงานประจาเดือนแทน
๘.๔ ผู้บาดเจ็ บ ในช่วงเทศกาล หมายถึง ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน เฉพาะในช่วงที่มีการ
ควบคุมเข้มข้นและเป็นผู้บาดเจ็บที่นอนพักรักษาตัว (Admit) ที่โรงพยาบาล
/๘.๕ อุบัติเหตุใหญ่ …

-3๘.๕ อุบัติเหตุใหญ่ หมายถึง
๘.๕.๑ อุบัติเหตุทางถนนที่มีจานวนผู้เสียชีวิต ๒ รายขึ้นไป
๘.๕.๒ หรือผู้บาดเจ็บตั้งแต่ ๔ คนขึ้นไป
๘.๕.๓ หรือผู้บาดเจ็บ+ผู้เสียชีวิต ตั้งแต่ ๔ คน ขึ้นไป
อุบัติเหตุที่เป็นที่สนใจของประชาชน เช่น บุคคลสาคัญหรือบุคคลสาธารณะเกิดบาดเจ็บ (Admit)
หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือรถน้ามัน รถสารเคมี เกิดอุบัติเหตุ จนเกิดเพลิงไหม้ หรือสารเคมีฟุ้งกระจายไปสู่
ชุมชน ทางถนนให้รายงานอุบัติเหตุใหญ่ด้วย
๘.๖ จุดบริการ หมายถึง จุดบริการซึ่งหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น หรือภาคเอกชน จัดตั้งขึ้นเพื่ออานวย
ความสะดวกให้กับประชาชนในระหว่างการเดินทาง รวมถึงเป็นจุดพักรถ จุดพักคนเดินทางระยะไกล
๘.๗ ด่านชุมชน หมายถึง จุดที่ฝ่ายปกครอง ชุมชน หรือหมู่บ้านจัดตั้งขึ้นเพื่อทาหน้าที่เป็นจุดคัดกรอง
ป้ อ งปราม ตั ก เตื อน หรื อ สกัด กั้ น บุ คคลหรื อกลุ่ มบุ คคลที่ มีพฤติ กรรมเสี่ ยงที่ จะเกิ ด อุ บั ติเ หตุ ท างถนน ทั้ ง นี้
ด่านชุมชนอาจตั้งถาวรในหมู่บ้านหรือชุมชนนั้น หรือเคลื่อนย้ายไปตามพื้นที่ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุภายใน
หมู่ บ้ า นหรื อ ชุ ม ชนรวมถึ ง มี ก ารตรวจสอบ แนะน า ควบคุ ม ยั บ ยั้ ง พฤติ ก รรมเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ
และประสานงานเจ้าหน้าที่ตารวจเพื่อบังคับใช้กฎหมาย
๙. ปัจจัยเสี่ยง
๙.๑ ปัจจัยด้านคน
- ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลงจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการใช้สาร
เสพติด
- สภาพร่างกายไม่พร้อมในการควบคุมยานพาหนะ เนื่องจากมีความอ่อนเพลียจากการขับรถ
เป็นเวลานาน และการพักผ่อนไม่เพียงพอมีโอกาสหลับใน หรือการตัดสินใจของผู้ขับขี่ช้าลง
- ผู้ ขั บ ขี่ และผู้ โ ดยสารยานพาหนะมี พฤติ กรรมเสี่ ยงในการใช้ รถใช้ ถนน โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง
ขับรถขณะเมาสุรา ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกาหนด ขับรถโดยไม่มีความชานาญเส้นทาง ไม่มีใบอนุญาตขับขี่
ไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจร ป้ายจราจร และเครื่องหมาย
จราจร
- ความประมาทเลินเล่อของผู้ขับขี่ยานพาหนะ และผู้ใช้เส้นทาง
๙.๒ ปัจจัยด้านยานพาหนะ
- ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์พื้นฐานในรถยนต์ คือ ความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ยานพาหนะที่พร้อม
ใช้งาน ได้อย่างปลอดภัย
- ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ความปลอดภัย คือ อุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันหรือลดความรุนแรง
ต่อการบาดเจ็บในขณะเกิดอุบัติเหตุ
- การปรับแต่งสภาพยานพาหนะ คือ ยานพาหนะที่มีการดัดแปลงและใช้งานผิดประเภทส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะ
- การบรรทุกที่ไม่ปลอดภัย คือ ยานพาหนะมีการบรรทุกน้าหนักเกินอัตราที่กฎหมายกาหนด
อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย และการบรรทุกคนโดยสารในกระบะโดยไม่มีอุปกรณ์ปิดกั้นหรือบรรทุกคน
มากเกินไป อาจส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในคราวเดียวจานวนมากเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
๙.๓ ปัจจัยด้านถนน
- สภาพการจราจรที่หนาแน่น เนื่องจากการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวของประชาชน
- อุป กรณ์ ควบคุม การจราจร (เครื่ องหมายจราจร ป้ ายจราจร สั ญญาณไฟจราจร) มีส ภาพ
ไม่สมบูรณ์ และมีการติดตั้งในตาแหน่งที่ไม่เหมาะสมหรือมองเห็นไม่ชัดเจน
- ลั ก ษณะทางกายภาพของถนนไม่ ส มบู ร ณ์ เช่ น ถนนช ารุ ด มี ก ารก่ อ สร้ า งถนนใหม่
ถนนอยู่ระหว่างซ่อมแซม มีกองวัสดุก่อสร้างกีดขวาง ตลอดจนไม่มีสัญญาณเตือนในระยะที่เหมาะสม

/๙.๔ ปัจจัย …
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ข้ามถนน

๙.๔ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุ
- ไฟฟ้าส่องสว่างชารุด และไม่เพียงพอสาหรับการมองเห็นสภาพถนน ยานพาหนะ คน หรือสัตว์ที่เดิน

- อุป สรรคทางธรรมชาติ ลั กษณะภูมิอากาศและทัศนวิสัยที่ไม่ดี ทาให้ผู้ขับขี่มีความสามารถ
ในการ ขับขี่ลดลง และอาจส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้
- สิ่งกีดขวางตกหล่นบนช่องทางจราจร ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้
๑๐. มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตาบลแม่กลอง ได้กาหนดมาตรการในการดาเนินการ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อลดปัจจัยเสี่ ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านคน ถนน
ยานพาหนะ และด้านสิ่งแวดล้อม ให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งกาหนดมาตรการเพิ่มเติมในการดูแลนักท่องเที่ยว
และการสั ญจรทางน้ า เพื่ อให้ เกิ ดความปลอดภั ยในการเดิ นทางทุ กมิ ติ โดยบู รณาการร่ วมกั บทุ กภาคส่ ว น
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยทหารในพื้นที่ และภาคประชาชน ในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area
Approach) นามาตรการดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้การป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ดังนี้
๑๐.๑ มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน ประกอบด้วย
๑๐.๑.๑ ด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง
(1) เทศบาลตาบลแม่กลองจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาล
ตาบลแม่กลองในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖2 เพื่อดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
ตามอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
(2) กานัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ตาบลแม่กลองและตาบลหนองหลวงดาเนินการ
บังคับใช้กฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ ซึ่งมีอานาจหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เป็นกลไกหลักในการควบคุม กากับ สอดส่อง ป้องปราม และตักเตือนผู้ที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน
(3) หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่เทศบาลตาบลแม่กลองที่มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
๑๐.๑.๒ ด้านสังคมและชุมชน
(๑) ขั บ เคลื่ อ นศู นย์ ป ฏิ บั ติ ก ารความปลอดภั ย ทางถนนเทศบาลต าบลแม่ ก ลอง
ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒
(๒) ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่มีการเสียชีวิต อุบัติเหตุใหญ่ หรืออุบัติเหตุที่น่าสนใจ
ให้คณะทางานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนตรวจสอบข้อเท็ จจริงกรณีการเกิดอุบัติเหตุ ทางถนน
โดยบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุ ปประเด็นสาคัญและข้อเสนอ
ในการแก้ไขปั ญหา น าเสนอต่อคณะกรรมการศูนย์ ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตาบลแม่กลอง
ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากาหนดมาตรการ แนวทางในการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนต่อไป
(๓) ใช้ ก ลไก “สถาบั น ครอบครั ว ” ช่ ว ยควบคุ ม ปั จ จั ย เสี่ ย ง โดยให้ ส มาชิ ก
ในครอบครั ว คอยตักเตือน และเฝ้ าระวัง คนสมาชิ ก ครอบครัว ของตนเอง เพื่อ ป้องกันความสู ญเสี ยที่ อาจ
จะเกิดขึ้น
(๔) ให้ผู้นาในพื้นที่ เช่น นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ประชาสัมพันธ์โดยใช้รูปแบบการเคาะประตูบ้าน หรือ การประกาศหอกระจายข่าว เพื่อสร้างความตื่นตัวให้แก่
ประชาชนในการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
(๕) จัดกิจกรรมทางศาสนา เช่น ทาบุญตักบาตร “สวดมนต์ข้ามปี ทาดีเพื่อพ่อ” หรือ
กิจกรรมตามแต่ละศาสนา เพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและลดความเสี่ยงในการก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการ
ใช้รถใช้ถนน
/(๖) เทศบาล …
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หมู่ บ้ า น” ก าหนดข้ อ ปฏิ บั ติ ด้ า นความปลอดภั ย ทางถนนให้ ป ระชาชนถื อ ปฏิ บั ติ เพื่ อ ลดปั จ จั ย เสี่ ย ง
และพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเยาวชนในพื้นที่
(๗) เทศบาลตาบลแม่กลอง กานัน และผู้ใหญ่บ้าน จัดตั้ง “ด่านชุมชน” เพื่อสกัด
กลุ่มเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่ เช่น เมาแล้วขับ
ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกาหนด และไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น “หรือจุดบริการประชาชน พักรถ พักคน”
เพื่ออานวยความสะดวกให้ กับประชาชนในระหว่างเดินทาง โดยขอความร่ ว มมืออาสาสมัครในพื้นที่ เช่น
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) ชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ) ฯลฯ เข้าร่วมประจาด่านชุมชนหรือจุดบริการประชาชน
๑๐.๑.๓ ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสานึกความปลอดภัยทางถนน
ประสานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการดังนี้
(๑) จั ด ท าแผนงานการประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ เผยแพร่ แ นวทางความรู้ ด้ า นความ
ปลอดภั ย ทางถนนในหมู่ บ้ า น โดยจั ด ท าเอกสารมี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน
เพื่อให้ผู้นาชุมชนนาไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว หรือเสียงตามสายของหมู่บ้าน เพื่อให้ผู้ใช้รถ
ใช้ถนนรับทราบ ดังนี้
- มาตรการบังคับใช้กฎหมายที่จะดาเนินการในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะ
กรณีที่เกิดอุบัติเหตุแล้วทาให้มีผู้บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต ให้มีการเจาะเลื อดเพื่อตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์
กรณีตรวจพบว่า มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่า ๕๐ มิลลิกรัม ประกันภาคสมัครใจจะไม่จ่ายค่าเบี้ยประกัน
- การดาเนินการด้านมาตรการองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ
- สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ในพื้นที่ เช่น ข้อมูล
ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
- ปัจจัยเสี่ยงหลังการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุ
- จุดเสี่ยง จุดอันตราย และจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยในพื้นที่
- การเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่
- การทาความดีเพื่อพ่อ “เลิ กดื่ม เลิ กขับเร็ว ร่ว มใจใส่ หมวกนิรภัย ” เพื่อลด
ปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตจากการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
- การเปิดไฟหน้ารถทุกชนิดในระหว่างสัญจรเพื่อเพิ่ มทัศนวิสัยในการมองเห็น
แก่ผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
- การตรวจสอบสภาพรถเส้นทางสัญจรและเตรียมความพร้อมสภาพร่างกาย
ก่อนออกเดินทาง
(๒) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกชนิดที่สามารถดาเนินการได้เพื่อให้ประชาชนรับทราบ
เกี่ย วกับ สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ในพื้นที่ เช่น ข้อมูล ผู้ เสี ยชีวิต ผู้ บาดเจ็บ
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้เกิดความตระหนักและปลูกจิตสานึกค่านิยม วัฒนธรรมความปลอดภัย
ในการใช้ร ถใช้ ถนนให้ กับ ประชาชน รวมทั้ง ในกรณีเจ็บป่ว ยฉุก เฉินวิกฤตให้ ประชาสั มพัน ธ์ให้ ประชาชน
รั บ ทราบถึงสิ ทธิในการเข้า รั บ การรั กษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ ที่สุ ดได้โ ดยไม่ต้องเสี ยค่าใช้จ่าย ในช่ว งเวลา
๗๒ ชั่วโมงแรก ตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่”
๑๐.๑.๔ การดาเนินการด้านมาตรการองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ
ทุกส่วนราชการในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลแม่กลอง ดาเนินการดังนี้
(๑) กาชับ ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง
ที่ดีด้านวินัยจราจรในการปฏิบัติตามกฎหมาย ตามมาตรการ ๔ ห้าม ๓ ต้อง (ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมาย
กาหนด เมาไม่ขับ โทรไม่ขับ ง่วงไม่ขับ การสวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย ต้องมีใบอนุญาตขับรถ)
/ (๒) ดาเนินการ …

-6(๒) ด าเนิ น การรณรงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ก ารปฏิ บั ติ ต นตามมาตรการองค์ ก ร
อย่ า งเข้ ม ข้ น ในช่ ว งเทศกาลปี ใ หม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้ ง แต่ ช่ ว งการเตรี ย มความพร้ อ มวั น ที่ ๑ พฤศจิ ก ายน –
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ และช่วงควบคุมเข้มข้น วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๒ มกราคม ๒๕๖๒ พร้อมทั้งขอ
ความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ในพื้นที่ได้รับทราบเรื่องมาตรการองค์กร เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนได้รับทราบ
(๓) กรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เจ้าหน้าที่ตารวจ
สอบถามข้อเท็จ จริ งหากพบว่าผู้ กระทาความผิ ดเป็นข้าราชการ ลู กจ้าง พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ แจ้ง
ให้ หน่ ว ยงานต้น สังกัดในพื้น ที่รั บ ทราบและขอให้ ห น่ว ยงานต้นสังกัดรายงานข้อเท็จจริงให้ ศูน ย์ ปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตาบลแม่กลองทราบ เพื่อจะได้รวบรวมสรุปผลรายงานให้ศูนย์อานวยการ
ความปลอดภัยทางถนนอาเภอทราบ เพื่อนาข้อมูลเสนอให้ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด
พิจารณากาหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป
(๔) หากมีคาสั่งให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ประจาในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ เช่น ประจาด่านตรวจ ด่านชุมชน หรือจุดบริการประชาชน ณ จุดที่มีการจัดงานเฉลิมฉลอง
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์เป็นศูนย์และให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด
๑๐.๒ มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย
๑๐.๒.๑ มาตรการถนนปลอดภัย “๑ ท้องถิ่น ๑ ถนนปลอดภัย ” จั ดให้ มี ถนนปลอดภั ย
ในพื้นที่ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุและสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนโดยมีมาตรการบังคับ
ใช้กฎหมายที่เคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่อง
๑๐.๒.๒ เทศบาลตาบลแม่กลอง หน่วยงานราชการในพื้นที่เทศบาลตาบลแม่กลอง กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่กลอง ดาเนินการ ดังนี้
(๑) สารวจและตรวจสอบลักษณะกายภาพของถนน จุดเสี่ ยง จุดอันตราย จุดที่เกิด
อุ บั ติ เ หตุ บ่ อ ยครั้ ง และจุ ด ที่ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ ใ หญ่ และด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมให้ มี ค วามปลอดภั ย
รวมทั้ งขอความร่ วมมื อ ผู้ รั บ จ้ า งก่ อ สร้ า ง/ซ่ อ มแซมถนนให้ เ ร่ ง ด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ก่ อ นเทศกาลปี ใ หม่
หรือกรณีที่ดาเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ติดตั้งเครื่ องหมาย ป้ายเตือนให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน
สังเกตเห็นได้ชัดเจน
(๒) จัดเตรียมช่องทางพิเศษ (Reversible Lane) ทางเลี่ยงทางลัด และจัดทาป้าย
เตือน ป้ายแนะนาต่าง ๆ ให้ชัดเจน เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชน
(๓) เฝ้ า ระวั ง เส้ น ทางที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การหลั บ ใน โดยจั ด ให้ มี จุ ด พั ก รถ
และจุดบริการต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และป้องกันการหลับใน
ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
(๔) ตรวจสอบสิ่ ง อั น ตรายข้ า งทาง (Roadside Hazards) เช่ น ระบบไฟฟ้ า
แสงสว่าง สั ญญาณไฟจราจร เสาป้ าย เป็นต้น และปรับปรุงแก้ไขให้ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ส าหรับจุดที่ยัง
ไม่มี ไฟฟ้า แสงสว่ าง และเป็ น จุ ดเสี่ ย งต่ อการเกิด อุบั ติเหตุใ ห้ มี การแก้ ไขโดยการติ ดตั้ง เสาไฟฟ้า แสงสว่า ง
ให้ ครบทุกจุ ด ส าหรั บ พื้น ที่ที่ห่ างไกลยั งไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงอาจจะติดตั้งเป็นระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซล
เพื่อแก้ไขปัญหา
(๕) บริหารจัดการระบบการจราจรและแก้ไขปัญหาการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๐.๓ มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ
เทศบาลตาบลแม่กลองบูรณาการร่วมกับตารวจภูธรอุ้มผาง หน่วยทหาร อาเภอ หน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการ ดังนี้
๑๐.๓.๑ ก าหนดมาตรการ แนวทาง เพื่ อ ก ากั บ ควบคุ ม ดู แ ลรถโดยสารสาธารณะ
และรถโดยสาร ไม่ประจาทาง พนักงานขับรถโดยสาร พนักงานประจารถ รวมทั้งให้ตรวจสอบสภาพรถโดยสาร
สาธารณะ และรถโดยสารไม่ ป ระจ าทางให้ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บ กฎหมาย และก าชั บ ในเรื่ อ งความเร็ ว
และการผลัดเปลี่ยนพนักงานขับรถโดยสารตามระยะทาง/ช่วงเวลาที่กาหนด
/๑๐.๓.๒ ขอความร่วมมือ ...

-7๑๐.๓.๒ ขอความร่วมมือกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้หยุดประกอบกิจการ
หรือหลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในการประกอบกิจการในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๐.๓.๓ เข้มงวด กวดขันกับผู้ใช้รถกระบะที่บรรทุกน้าหนักเกิน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย
๑๐.๓.๔ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้ขับขี่ ตรวจสอบสภาพรถยนต์
ก่อนออกเดินทาง รวมถึงอันตรายจากการบรรทุกผู้โดยสารในกระบะท้าย
๑๐.๓.๕ เข้มงวด กวดขันการขับขี่และการบรรทุกผู้โดยสารในรถบรรทุกขนาดเล็ก
ให้อยู่ในลักษณะปลอดภัย
๑๐.๓.๖ เข้มงวดรถตู้ส่วนบุคคล หรือรถเช่า ของผู้ประกอบการธุรกิจและผู้เช่ารถ
ให้มีมาตรฐาน เช่น การตรวจสอบใบขับขี่ การทา พ.ร.บ. ภาคบังคับ และการเข้มงวดให้สวมหมวกนิรภัย
๑๐.๔ มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแม่กลอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองหลวง
และเทศบาลตาบลแม่กลอง ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑๐.๔.๑ จัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และหน่วยบริการการแพทย์
ฉุ ก เฉิ น ระบบการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร การสั่ ง การ ประสานงาน และการแบ่ ง มอบพื้ น ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเครือข่ายและดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน
๑๐.๔.๒ จัดเตรีย มความพร้อมของหน่ว ยกู้ชีพ และกู้ภัย ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ วัส ดุ
อุปกรณ์ การสั่งการ ระบบการติดต่อสื่อสาร และดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน
๑๐.๔.๓ จัดเตรียมความพร้อมของระบบการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบเหตุ ณ จุดเกิดเหตุ
ของแต่ละพื้นที่ เช่น กาหนดให้ มีทีมกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉินระดับท้องถิ่น อาเภอ และบูรณาการการทางานร่วมกัน
อย่างเหมาะสม
๑๐.๔.๔ ประชาสั มพันธ์ระบบการช่วยเหลือต่างๆ ที่ผู้ ประสบเหตุควรจะได้รับ เช่น การจ่าย
ค่าสินไหมทดแทน ภายใน ๒๔ ชั่วโมง การจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบ e – claim โดยผู้ประสบเหตุไม่ต้อง
สารองจ่ายการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะทาประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ตลอดจนการประชาสั ม พั น ธ์ ก ารแจ้ ง เหตุ เ จ็ บ ป่ ว ยฉุ ก เฉิ น ผ่ า นหมายเลขโทรศั พ ท์ ๑๖๖๙
และ Application EMS ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทั่วประเทศ โดยระบบสามารถบอกพิกัด ที่อยู่ ของผู้แจ้งได้โดยอัตโนมัติ
ไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ใดของประเทศไทย
๑๐.๕ มาตรการความปลอดภัยทางนา
เทศบาลต าบลแม่ ก ลองร่ ว มกั บ ที่ ท าการปกครองอ าเภออุ้ ม ผาง (กลุ่ ม งานความมั่ น คง)
ดาเนินการ ดังนี้
๑๐.๕.๑ กาหนดมาตรการ แนวทางการดูแลความปลอดภัยทางน้า เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติภัยต่าง ๆ และประชาชนเกิดความปลอดภัยในการสัญจรและท่องเที่ยว
๑๐.๕.๒ จัดตั้งศูนย์อานวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้าประจาท่าเทียบเรือที่มี
ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการหนาแน่น
๑๐.๕.๓ ตรวจสอบความปลอดภัยของเรือโดยสาร เช่น สภาพเรือ อุปกรณ์ชูชีพ ให้มีครบ
ตามจานวนผู้ โดยสาร สัญญาณไฟ ถังดับเพลิงพร้อมใช้งาน ห่วงชูชีพตามข้อกาหนด ไฟส่องสว่าง ป้ายบอก
จานวนคนโดยสาร เป็นต้น เพื่อให้มีความพร้อมก่อนเทศกาล
๑๐.๕.๔ จั ด เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ าท่ า เที ย บเรื อ สาธารณะที่ มี ป ระชาชนใช้ บ ริ ก ารหนาแน่ น
เพื่อให้คาแนะนาในการสัญจรทางน้า โดยเข้มงวดกวดขันมิให้เรือมีการบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าอัตราที่กาหนด
และให้ผู้โดยสารสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่มีการสัญจรทางเรือ
๑๐.๕.๕ ประสานงานผู้ ป ระกอบการเรื อ โดยสารจั ด เรื อ โดยสารไว้ บ ริ ก ารให้ เ พี ย งพอ
กับความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยว

/๑๐.๖ มาตรการ …

-8๑๐.๖ มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
เทศบาลตาบลแม่กลองร่วมกับที่ทาการปกครองอาเภออุ้มผาง สถานีตารวจภูธร หน่วยทหาร
ดาเนินการ ดังนี้
๑๐.๖.๑ พิจารณาหามาตรการหรือแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นพิเศษ
ตามความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในช่ว ง
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๐.๖.๒ เข้มงวด กวดขัน ดูแลความปลอดภัยเส้นทางที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเป็นพิเศษ
๑๐.๖.๓ รณรงค์ป ระชาสั มพัน ธ์ให้ ประชาชน นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ให้เดินทางอย่างระมัดระวัง และเคารพกฎจราจร
๑๐.๗ มาตรการเสริม
๑๐.๗.1 หากไม่สามารถลดสถิติผลการดาเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติ เหตุทางถนน
ช่ว งเทศกาลปี ใ หม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ จั ด ทาแผนปฏิบัติก าร (Action plan) เพื่อกาหนดแนวทาง มาตรการ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้รายงานผลการ
ดาเนินงานให้ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนอาเภอทราบภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จสิ้นการดาเนินการ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๐.๗.2 กรณีที่เกิดอุบัติเหตุแล้วทาให้มีผู้บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต โดยในรายที่ผู้ขับขี่
รู้สึกตัวดี ให้เจ้าหน้าที่ตารวจใช้เครื่องมือตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจ และกรณีที่ ผู้ขับขี่ไม่สามารถ
ตรวจทาง ลมหายใจได้ ให้เจ้าหน้าที่ตารวจมีหนังสือส่งตัวผู้ ขับขี่ดังกล่ าวไปยังโรงพยาบาลเพื่อเจาะเลื อด
ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์
๑๐.๗.3 หมวดทางหลวงอุ้มผาง กาหนดปิดกั้นเส้นทางที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนในเส้นทางสายหลัก
ทั้ ง นี้ ให้ ใ ช้ ง บประมาณปกติ ข องแต่ ล ะหน่ ว ยงานในการด าเนิ น งานช่ ว งเทศกาลปี ใ หม่
พ.ศ. ๒๕๖๒ ส าหรั บ เทศบาลต าบลแม่ก ลองให้ถ ือ ปฏิบ ัต ิต ามกฎหมาย ระเบีย บที ่เ กี ่ย วข้อ งในการ
เบิก ค่ าใช้จ่ ายเกี่ยวกั บการปฏิบั ติงานของอาสาสมัครป้ องกั นภั ยฝ่ ายพลเรือนตามค าสั่ งขององค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑๑. แนวทางการดาเนินงาน
๑๑.๑ ช่วงเตรียมความพร้อมและช่วงการรณรงค์ (1 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2561)
๑๑.๑.๑ ทุกหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดทาแผนปฏิบัติการตามภารกิจของหน่วยงาน
โดยใช้กรอบแผนปฏิบั ติการป้ องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ อาเภออุ้มผาง
จังหวัดตาก เป็นแนวทางการดาเนินการและให้เน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่องตั้งแต่
ช่วงเตรียมความพร้อม
๑๑.๑.๒ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตาบลแม่กลองบูรณาการร่วมกับ
ทุกภาคส่ ว นทั้ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน หน่ ว ยทหารในพื้ นที่ และภาคประชาชน ประชุ มวางแผนดาเนิน การ
ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ๗ มาตรการ ในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach)
โดยใช้กลไกประชารั ฐเป็ นแนวทางการดาเนินงานในพื้นที่เน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจริงจัง
และต่อเนื่องควบคู่กับการรณรงค์สร้างจิตสานึกด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง
๑๑.๒ ช่วงควบคุมเข้มข้น (27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562)
๑๑.๒.๑ ให้ทุกหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพิ่มความเข้มข้นในการดาเนินงานในพื้นที่
ตามมาตรการป้องกันและลดอุบั ติเหตุทางถนน ๗ มาตรการ โดยเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
และต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนให้ลดลง
๑๑.๒.2 เทศบาลตาบลแม่กลองจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตาบล
แม่กลองช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒
/๑๑.๒.3 อาเภออุ้มผาง …

-9๑๑.๒.3 อาเภออุ้มผาง เทศบาลตาบลแม่กลอง หน่วยทหาร และภาคีเครื อข่ายที่เกี่ยวข้อง
จั ดตั้ ง จุ ดอ านวยความสะดวก จุ ดบริ ก าร และขอให้ ส่ ว นราชการที่ ตั้ง อยู่ บริ เวณริ มถนนเปิด เป็ นจุ ดพั กรถ
พักคน และบริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนแวะพักในระหว่างการเดินทาง และจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
จุดพักรถและจุดบริการให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน
๑๑.๒.4 หน่ว ยทหารให้ถือปฏิบัติตามคาสั่ งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๕๘
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ อย่างต่อเนื่องในช่วงควบคุมเข้มข้น
๑๑.๒.5 โรงพยาบาลส่ง เสริม สุข ภาพตาบลแม่ก ลอง โรงพยาบาลส่ง เสริม สุข ภาพตาบล
หนองหลวง ร่ว มกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมความพร้อมด้านการตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ
ทั้งด้านโรงพยาบาล เครื่ องมื อ อุป กรณ์ บุคลากร ระบบการสื่ อ สาร การประสานงาน และการแบ่งพื้น ที่
รับผิดชอบ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุให้ทันท่วงที
๑๑.๒.6 ให้ ค ณะทางานศูน ย์ ปฏิ บัติ การความปลอดภั ยทางถนนเทศบาลต าบลแม่ กลอง
ออกตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และสรุปผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
และข้ อ เสนอแนะในการด าเนิ น งานในช่ ว งเทศกาลปี ใ ห ม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น
และลดอุบัติเหตุทางถนนอาเภออุ้มผางทราบ
๑๒. การประสานการปฏิบัติ
๑๒.๑ เทศบาลตาบลแม่กลองประสานการปฏิบัติกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
อ าเภออุ้ ม ผาง เพื่ อ บู ร ณาการแผนปฏิ บั ติ ก ารทั้ ง ด้ า นอั ต ราก าลั ง ภารกิ จ งบประมาณ และการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ ห้วงเวลา และสภาพพื้นที่
๑๒.๒ ให้คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตาบลแม่กลองตรวจติดตาม
การปฏิบัติงาน เพื่อบูรณาการการตรวจเยี่ยมหรือตรวจติดตามผู้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562
เพื่อลดความซ้าซ้อนของการใช้งบประมาณในการดาเนินการ รวมทั้งให้ประสานแผนและรายงานการตรวจ
ติดตามให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ อาเภออุ้มผาง ทราบ
๑๒.3 การติดต่อสื่อสารกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตาบลแม่กลอง ช่วงเทศกาล
ปีใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 0 5556 1444
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