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บทที ่1  
บทน า  

1.1 หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนสูงติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก โดยในปี  

พ.ศ. 2554 องค์การอนามัยโลกได้ประเมินว่าประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงถึง 26,000 คนต่อ
ปี ในขณะที่ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการของหน่วยงานทางด้านอุบัติเหตุของไทย ประเมินว่าไทยมีอัตราการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุประมาณปีละ 24,000 คน ซึ่งถือว่าสูงมาก อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่เป็นทางการจาก
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตในปีดังกล่าวที่ 9,060 คน และข้อมูลจากกระทรวง
สาธารณสุขประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตที่ 14,033 คน 

 

ปี พ.ศ. 
อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (คน) 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 
2550 12,492 9,989 
2551 11,561 9,687 
2552 10,717 9,490 
2553 7,661 13,766 
2554 9,060 14,033 

 
ในปี พ.ศ. 2550 องค์การอนามัยโลกประเมินว่าอุบัติเหตุสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยถึง 

230,000 ล้านบาทต่อปี หรือเท่ากับร้อยละ 2.81 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ดังนั้น หากข้อมูลของ
องค์การอนามัยโลกเป็นจริงประเทศไทยอาจมีการสูญเสียจากอุบัติเหตุสูงถึง 450,000 แสนล้านบาทต่อปี หรือ
เท่ากับร้อยละ 5.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติก็ได้ 

ไม่ว่าอัตราการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนจะเป็น 2.81 หรือ 5.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ 
หรือไม่ว่าจะมีอัตราการเสียชีวิตที่ 9,060 หรือ 24,000 คนต่อปี ก็เป็นตัวเลขที่มิอาจยอมรับได้ทั้งสิ้น ดังนั้ น 
เรื่องอุบัติเหตุจึงได้ถูกก าหนดเป็นวาระแห่งชาติ และทุกหน่วยงานได้เข้ามาร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจัง อาทิ  เช่น 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
กรมทางหลวง และหน่วยงานอ่ืน ๆ อีกมากมาย รวมทั้ง กรมการขนส่งทางบกเองก็เป็นหน่วยงานหลักอีก
หน่วยงานหนึ่ง เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุม ก ากับ ดูแล การจดทะเบียนรถและออกใบอนุญาต
ขับรถ ซึ่งเท่ากับว่ากรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ดูแลรถและผู้ขับรถ ซึ่งเป็น 2 ปัจจัยหลักจาก 4 ปัจจัยของสาเหตุ
ของการเกิดอุบัติเหตุ อีกท้ังปัจจัยของการเกิดอุบัติเหตุกว่าร้อยละ 80 มาจากผู้ขับรถ กรมการขนส่งทางบกจึง
เป็นผู้ที่มีบทบาทหลักในด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนโดยปริยาย 

ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นเรื่องใดก็ตาม รวมทั้ง
เรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งคือทิศทางที่ชัดเจน ซึ่งการมีทิศทางที่ชัดเจนจะ
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เกิดขึ้นได้จากการวางแผนภายใต้กระบวนการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาใน
การแก้ไขปัญหาด้านอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบกยังมิได้มีแผนหลัก หรือ แผน
ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก คงใช้แต่แผนรวมของกรมการขนส่งทาง
บกเท่านั้น แต่เนื่องจากอุบัติเหตุและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นเรื่องส าคัญ ดังนั้น กรมการขนส่ง
ทางบกจึงจ าเป็นต้องมีแผนเฉพาะด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนต่อไป อีกทั้งเรื่องดังกล่าวเป็นงานเชิง
วิชาการที่ต้องด าเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องด าเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาในจัดท า
แผนดังกล่าวให้ได้แผนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.2.1 เพ่ือให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) มีแผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บทด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้

ถนน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการต่อไป 

1.2.2 เพ่ือน าแผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บทด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มาจัดท าแผนปฏิบัติ
การด้านความปลอดภัยย่อย พร้อมทั้งจัดท ารายละเอียดของแผนงาน/ โครงการ ให้มีข้อมูลเพียงพอที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้เพื่อด าเนินการต่อ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

1.3 ผลลัพธ์ที่ได้ 
1.3.1 กรมการขนส่งทางบก มีแผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

1.3.2 กรมการขนส่งทางบก มีแผนแม่บทในการน ามาใช้ส าหรับวางแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทาง
ถนนทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว ท าให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานของกรมการ
ขนส่งทางบก 

1.3.3 กรมการขนส่งทางบก มีแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย 

1.4 ปัจจัยแห่งความส าเร็จของยุทธศาสตร ์
1.4.1 ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
1.4.2 จ านวนโครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมสนับสนุนด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนที่เกิดขึ้นมี

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ได้ถูกก าหนดไว้ 
1.4.3 กลไกการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมสนับสนุนตามยุทธศาสตร์

ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้องมีประสิทธิภาพ และสามารถผลักดันให้เกิด
การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทุกระดับท้ังภายในและภายนอกองค์กร 

1.5 แนวทางการจัดท าแผนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ของกรมการขนส่งทางบก 
ส าหรับแนวทางในการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และจัดท าแผนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

ของกรมการขนส่งทางบก เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีระบบและเป็นแบบแผนประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
คือ 1. งานทบทวนเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. งานรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุบัติเหตุจราจรทางบก  
3. งานจัดท าแผนแม่บทด้านความปลอดภัยของกรมการขนส่งทางบก 4. งานจัดท าแผนปฏิบัติการด้านความ
ปลอดภัยของกรมการขนส่งทางบก โดยมีรายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 1.5-1 
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รูปที่ 1.5-1 ขั้นตอนการจัดท าแผนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ของกรมการขนส่งทางบก 

 
 
 
 

งานที่ 5 การจัดสัมมนา 
ประชุม ระดมความคิดเห็น 

งานท่ี 5 การจัดสัมมนา 

ประชุม ระดมความคดิเห็น 

สัมมนา ประชุม ครั้งท่ี 1 

สัมมนา ประชุม ครั้งท่ี 2-5 

สัมมนา ประชุม ครั้งท่ี 6 

งานที่ 1 งานทบทวนเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1.1 ทบทวนนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ มาตรการต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
o แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
o ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนน 

พ.ศ.2554 
o แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2554-2558 
o พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
o แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2552-2555 
o แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2554-2555 
o และเอกสารอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง 

 

1.2 ทบทวนทฤษฎี และกระบวนการวิเคราะห์ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนแม่บท 
o SWOT Analysis 
o การประเมินยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน (5E) 
o แนวทางตามเสาหลัก 5 ด้าน 
o ทฤษฎี และกระบวนการวิเคราะหอ์ื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1.3 การสัมภาษณ์ผู้บริหาร 

o กรอบแผนยุทธศาสตร์ดา้นความปลอดภัยทางถนนของกรมการ
ขนส่งทางบก 

o แนวคิดในการจัดท าแผนฯ 

งานที่ 3 งานจัดท าแผนแม่บทด้านความปลอดภัยของกรมการขนส่งทางบก 

3.1 ทบทวนภารกิจ อ านาจหน้าท่ี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ของ ขบ. 

3.3 ทบทวนแผนงาน/โครงการต่างๆ ของ กรมการขนส่งทางบก 

3.2 ก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  

ร่างแผนแม่บทด้านความปลอดภัยทางถนนของ กรมการขนส่งทางบก 

3.4 ก าหนดกลุ่มแผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด  

แผนแม่บทด้านความปลอดภัยทางถนนของ กรมการขนส่งทางบก 
o ระยะสั้น 
o ระยะกลาง 
o ระยะยาว 

4.1 จัดท ารายละเอียดของแผนปฏิบัติการ 
o แนวทางด าเนินการ 
o ตัวช้ีวัด การประเมินความส าเร็จของแผน 
o กรอบงบประมาณและค่าใช้จ่าย 

งานที่ 4 งานจัดท าแผนปฏบิัติการด้านความ
ปลอดภัยของ กรมการขนส่งทางบก 

ร่างแผนปฏบิัติการด้านความปลอดภัยของ 

กรมการขนส่งทางบก 

แผนปฏบิัติการด้านความปลอดภัยของ 

กรมการขนส่งทางบก 

2.1 รวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุจราจรทางบกจากหน่วยงาน
ต่างๆ  
o ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
o กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย  
o สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

2.2 ทบทวนปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกจาก
งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง   
o ปัจจัยด้านคน 
o ปัจจัยด้านยานพาหนะ 
o ปัจจัยด้านถนน 

 

งานที่ 2 งานรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  
ด้านอุบัติเหตุจราจรทางบก 

o สาเหตุและปัจจัยส าคัญของการเกิดอุบัติเหตุ 

o แนวทางการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุจราจร 

2.3 วิเคราะห์หาสาเหตุและปัจจัยหลักของการเกิดอุบัติเหตุ 

2.4 วิเคราะห์แนวทางการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุ 
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บทที ่2  
การศึกษา ทบทวน และรวบรวม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 การทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร ์มาตรการด้านความปลอดภัยทางถนน 
ผลจากการทบทวนนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยทั้งในระดับนานาชาติ ระดับ

ภูมิภาคอาเซียน จะเห็นได้ว่า ทั่วโลกได้ให้ความส าคัญกับปัญหาด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็น
อย่างมาก เพราะปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชากรโลก โดยได้มีการ
ผลักดันเรื่องความปลอดภัยทางถนน โดยก าหนดเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลง 
ร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2563 และยังได้ตกลงร่วมกันให้ประเทศสมาชิก ได้ด าเนินการโดยประกาศให้การ
สร้างความปลอดภัยทางถนนเป็น “วาระแห่งชาติ” เพ่ือน าประเทศของตนเข้าสู่ “ทศวรรษแห่งการสร้างความ
ปลอดภัยทางถนน” 
  ส าหรับประเทศไทยในระดับนโยบายได้ให้ความส าคัญก าหนดให้ “ปี พ.ศ. 2554-2563 เป็นทศวรรษ
แห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety)” โดยให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัย
ทางถนนจัดท าแผนปฏิบัติการทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554-2563 ตลอดจนแผน
ยุทธศาสตร์ แผนหลัก/แผนแม่บท ตลอดจนแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้
ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยมีการเน้นหนักในด้านการให้ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยทางถนนต่อ
ประชาชน และเน้นการด าเนินงานในช่วงเทศกาลขนาดใหญ่ซึ่งมีปริมาณการเดินทางสูงและมีจ านวนผู้เสียชีวิต
เป็นจ านวนมาก 
 

2.2 การทบทวนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการจัดท าแผนแม่บทด้านความปลอดภัย 
 ในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ในครั้งนี้ ที่ปรึกษาได้ด าเนินการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ 5E กรอบแนวทางตามเสาหลัก 5 ด้าน 
แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ระบบการจัดการความ
ปลอดภัยด้านจราจรทางถนน ตามมาตรฐาน ISO 39001 แนวทางวงจรการควบคุมคุณภาพ PDCA ซึ่งที่
ปรึกษาจะได้น าแนวคิดดังกล่าวมาใช้เป็นแนวคิดเบื้องต้นส าหรับการน ามาใช้ในการวางแผนด้านความปลอดภัย
ทางถนน 

2.3 การทบทวนโครงสร้างของกรมการขนส่งทางบก และกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้อง 
 ในการด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย จะต้องมีการร่วมมือกันของหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐ ซึ่งมีหน้าที่พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางถนนและมีหน้าที่ก ากับดูแลการใช้รถใช้ถนน 
และภาคเอกชนที่เข้ามาด าเนินการประกอบธุรกิจทางถนน ทั้งการขนส่งสินค้า การเดินรถโดยสาร  
รถสาธารณะและอ่ืนๆ ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนโครงสร้างองค์กรของกรมการขนส่ง
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ทางบก ซึ่งมีหน้าที่หลักในการควบคุม ก ากับ ดูแล การใช้ยานพาหนะ ผู้ขับขี่ (ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยเป็นปัจจัยร่วม
ของการเกิดอุบัติเหตุกว่าร้อยละ 90-95) และจัดระเบียบการขนส่งทางถนน 
 ซึ่งผลจากการทบทวนท าให้เข้าใจถึงภาพรวมของโครงสร้างองค์กรและอัตราก าลังของกรมการขนส่ง
ทางบก ซึ่งปัจจุบันได้แบ่งโครงสร้างการด าเนินงานออกเป็น 2 ส่วน คือ ราชการบริหารส่วนกลางและราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย บุคลากรจ านวน 6,408 อัตรา โดยมีภารกิจในการควบคุม และจัดระเบียบ
การขนส่งทางถนน ให้เป็นตามพระราชบัญญัติรถยนต์ และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก ทั้งนี้เพ่ือให้ระบบ
ขนส่งทางบกและการใช้รถใช้ถนน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคงของ
ประเทศ 

2.4 สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย 
 จากการรวบรวมสถานการณ์อุบัติเหตุโลกของข้อมูลจากรายงานความปลอดภัยทางถนนของโลกในปี
พ.ศ. 2558 (Global Status Report on Road Safety, 2015) พบว่า สถานการณ์อุบัติเหตุของประเทศไทย
อยู่ในระดับวิกฤติ ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรหนึ่งแสนคน เท่ากับ 36.2 ซึ่งถูกจัดอยู่ในอันดับ
ที่ 2 ลองลงมาจากประเทศลิเบีย  เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเฉพาะกลุ่มอาเซียน 
พบว่า ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตมากที่สุด ในปี พ.ศ. 2552 ก่อนการก าหนดปีทศวรรษความปลอดภัย
ทางถนน (พ.ศ. 2554-2563) องค์การอนามัยโลกได้น าเสนอรายงานสถานการณ์ การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนของประเทศสมาชิกกว่า 190 ประเทศ อัตราการเสียชีวิตภาพรวมของประเทศไทยไม่ติดในอันดับ 1 -20 
ในปีเดียวกันนั้น ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 19.6 ต่อประชากรหนึ่งแสนคนในขณะที่อับดับแรก คือ
ประเทศ อิลิเทีย และในปี พ.ศ. 2556  จากการจัดอันดับ 20 ประเทศ ท าให้ประเทศไทยต้องถูกจับตามองอีก
ครั้ง เมื่อถูกประกาศให้เป็นประเทศในล าดับที่ 3 ที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงรองจากประเทศ นีอูเอ และ 
สาธารณรัฐโดมินิกัน อัตราการเสียชีวิต ถูกขยับขึ้นมา เป็น 38.1, 41.7 และ 68.3 ถึงแม้ประเทศไทย จะไม่มี
ชื่อติดในล าดับ 1 ถึง 20 จากรายงานสถานการณ์ในปี พ.ศ. 2552 

 
รูปที่ 2.4-1 ประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูง 20 อันดับ ปี พ.ศ. 2558 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า ประเทศ
ไทย มีอัตราการเสียชีวิตมากที่สุด รองลงมา คือ ประเทศเวียดนามและประเทศมาเลเซีย โดยมีอัตราการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางจราจร เท่ากับ 36.2 24.5 และ 24.0 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคนตามล าดับ ในขณะ
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ที่ประเทศสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์และลาว มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่ าสุดในกลุ่มประเทศอาเซียน  
โดยมีอัตราการเสียชีวิต เท่ากับ 3.6, 10.5 และ 14.3 

 
รูปที่ 2.4-2 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรต่อแสนคนของ 10 ประเทศกลุ่มอาเซียน 

2.5 สรุปการรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุจราจรทางบกจากหน่วยงานต่างๆ 
1)  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ส านักงานต ารวจแห่งชาตื มีรูปแบบในการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบคดีความรับแจ้งอุบัติเหตุ จาก
สถิติคดีอุบัติเหตุการจราจรทางบก  พบว่า ใน ปี พ.ศ. 2550-2557 มีแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุที่ลดลง จากปี  
พ.ศ. 2550 มีจ านวนอุบัติเหตุ 107,353 ราย ลดลงเหลือ 59,201 ราย ในปี พ.ศ. 2557 จากการเปรียบเทียบ
ข้อมูลอุบัติเหตุพบว่า ดัชนีการเสียชีวิตมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในขณะที่จ านวนอุบัติเหตุลดลงซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ า
ระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนมีความรุนแรง มากจนถึงขั้นเสียชีวิต และยังพบอีกว่า รถจักรยานยนต์
เป็นยานพาหนะที่มีการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด จากสถิติคดีอุบัติเหตุทางถนน ส าหรับสาเหตุและปัจจัยหลักของ
การเกิดอุบัติเหตุจ าแนกตามสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ การขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด การตัด
หน้ากระชั้นชิด ขับรถตามกระชั้นชิด และขับรถไม่ช านาญ สาเหตุเหล่านี้มาจากพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน
ทั้งสิ้น  

2) กระทรวงสาธารณสุข  
มีการรวบรวมข้อมูลผู้เสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนนจากส านักนโยบายและยุทธศาสตร์รูปแบบข้อมูล 

มรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย พบว่าอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  
จากอัตรา 15.00 ต่อ 100,000 ประชากร ในปี พ.ศ. 2552 เป็น 21.61 ในปี พ.ศ. 2553 จนถึงปี พ.ศ. 2556 
อัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนน เท่ากับ 22.89 ต่อ 100,000 ประชากร นอกจากนี้ข้อมูลสามารถระบุ
จ านวนอุบัติเหตุตามเพศ อายุ และประเภทยานพาหนะ พบว่า เพศชายมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนสูงกว่าหญิงประมาณ 3 เท่าตัว และเมื่อพิจารณาจ านวนผู้เสียชีวิตจ าแนกกลุ่มอายุและประเภท
ยานพาหนะ พบว่า ทุกกลุ่มอายุจะมีผู้เสียชีวิตจากการใช้รถจักรยานยนต์มากที่สุดอยู่ในช่วง 15-19 ปี แสดงให้
เห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากเป็นวัยคึกคะนองและประสบการณ์ใน การขับขี่
น้อยจึงอาจมีการประเมินสถานการณ์การตัดสินในขณะเกิดเหตุไม่ได้ จึงควรมีการจัดการควบคุมส าหรับกลุ่ม
ช่วงอายุดังกล่าว เพ่ือที่สามารถลดจ านวนการเสียชีวิตลงได้  

 



 

โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดท าแผนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) 2-4 

3) บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด  
หน่วยงานนี้เป็นการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจาก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยการ

รับแจ้งเป็นคดีอุบัติเหตุ จากสถิติการรับแจ้งผู้ประสบภัยจากรถทั่วประเทศในปี พ.ศ.  2558  มีจ านวนการ
เสียชีวิตกว่า 5,000 ราย บาดเจ็บกว่า 400,000 ราย และทุพพลภาพจ านวนกว่า 600 ราย เมื่อพิจารณา
สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ พบว่า ในสามล าดับแรกที่เป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด คือ 
การเมาสุรา การขับรถเร็วเกินก าหนด และลักษณะของรถที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งชี้ ให้เห็นว่าสาเหตุเหล่านี้มาจาก
พฤติกรรมของคนและสภาพของรถท่ีไม่ปลอดภัย  

4) ฐานข้อมูลอุบัติเหตุของประเทศไทย  
ปัจจุบันประเทศไทยมีระบบการรายงานการเสียชีวิตทางถนนของคนไทย อยู่ใน 5 ระบบ คือ  

1. ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (Injury Surveillance) 
2. ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน(Information Technology for Emergency Medical 

System) 
3. ระบบแจ้งอุบัติเหตุผู้ประสบภัยจากรถ (E-Claim) 
4. ระบบสารสนเทศต ารวจ (POLIS) 
5. ระบบการรายงานการเสียชีวิต (มรณะบัตร) 

จากการศึกษาพบว่าระบบที่กล่าวข้างต้นมีการเก็บข้อมูลที่แตกต่างกันในวัตถุประสงค์ท าให้สถิติ
ของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บมีความคลาดเคลื่อนและไม่สามารถสะท้อนปัญหาและความรุนแรงจริง จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเสียชีวิตจากข้อมูลทั้ง 5 ระบบ พบว่า ฐานข้อมูลที่สามารถน ามาใช้วิเคราะห์จ านวน
ผู้เสียชีวิตที่เหมาะสม คือ การวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันของระบบ 3 ฐาน ได้ แก่ 1. ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ  
2. ระบบสารสนเทศต ารวจ 3. ระบบการรายงานการเสียชีวิต  
 

2.6 สรุปการทบทวนปัจจัยหลักของการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกจากงานวิจัยต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 
ที่ผ่านมา ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยภูมิภาค 5 

แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท าการศึกษาการสืบสวนสาเหตุของอุบัติเหตุ
เชิงลึก (Accident Investigation) นอกจากนี้กรมการขนส่งทางบก โดยกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนน (กปถ.) ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ 5 มหาวิทยาลัยข้างต้น กระทรวงสาธารณสุข โดยส านัก
ระบาดวิทยา และ ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศ (TARC) ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุด้วย
เช่นกันจากการศึกษาการสืบสวนสาเหตุของอุบัติเหตุ (Crash Investigation) ของสถาบันการศึกษา สนข. 
และ กปถ. มีความสอดคล้องกัน โดยการเกิดอุบัติเหตุจราจรนั้นมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกัน 4 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัย
ด้านคน ปัจจัยด้านยานพาหนะ ปัจจัยด้านถนนและสิ่งแวดล้อม อุบัติเหตุจราจรแต่ละครั้งอาจเกิดจากปัจจัยใด
ปัจจัยหนึ่งหรือมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยรวมกัน โดยเมื่อวิเคราะห์สัดส่วนความเกี่ยวข้องของปัจจัยทั้ง 4 
พบว่า ปัจจัยด้านคนมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากคนเป็นผู้ควบคุมรถ และเป็น
ปัจจัยที่อ่อนไหวและมีโอกาสที่จะเกิดความบกพร่องในการขับขี่ได้มากกว่าปัจจัยอื่นๆ นั่นเอง 
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2.7 สรุปการวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยหลักของการเกิดอุบัติเหตุ 
จากการทบทวนปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกจากงานวิจัยและหน่วยงานต่างๆ พบว่าสาเหตุ

หลักของการเกิดอุบัติเหตุหลักได้แก่ ความผิดพลาดของคน ความบกพร่องของรถ และความบกพร่องของถนน
หรือสิ่งแวดล้อม โดยปัจจัยหลักแต่ละด้านประกอบด้วยปัจจัยรอง สรุปได้ดังนี้ 

1)  ปัจจัยด้านคน 
จากข้อมูลการสืบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสามารถสรุปผลของการเกิดอุบัติเหตุที่มี

ปัจจัยจากคนเข้ามาเก่ียวข้องได้ดังนี้ 
 ผู้เกี่ยวข้องที่เป็นผู้ควบคุมยานพาหนะที่เกิดเหตุ มักขาดความรู้เกี่ยวกับการใช้ถนนและขาด

ทักษะที่ดีในการควบคุมยานพาหนะ ตลอดจนขาดส านึกความรับผิดชอบต่อสาธารณะ เช่น 
ไม่ตระหนัก/ไม่เห็น/ไม่ได้มองรถข้างหน้า หรือรถทางตรง หรือให้ความส าคัญกับชีวิตเพ่ือน
ร่วมทาง 

 ท าผิด พรบ. จราจร หรือขาดจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติตามกฎจราจร 
- ขับรถเร็วเกินกฎหมายก าหนด/ความเร่งรีบ 
- ฝ่าฝืนป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร ไม่สนใจต่อการบังคับใช้กฎหมาย 
- ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่สวมหมวกนิรภัย 
- เสพสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท เช่น ดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขับรถ ใช้สารกระตุ้น

ร่างกาย 
- ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 
- ขับรถตามรถคันหน้ากระชั้นชิด ไม่มีระยะหยุดปลอดภัยที่เพียงพอ เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน 
- การเปลี่ยนช่องจราจรกะทันหัน เพ่ือแซงหรือกลับรถ 

 สภาพร่างกายไม่พร้อมที่จะขับขี่ เช่น ความล้า ความอ่อนเพลีย พักผ่อนไม่เพียงพออารมณ์
เสีย 

 ไม่คุ้นเคยกับถนนหรือรถท่ีขับ 
 ตั้งสมมติฐานที่ผิดในการขับขี่ เช่น คิดว่าถนนที่มากกว่า 2 ช่องจราจรแซงซ้ายไม่ได้ การใช้

เกียร์สูงในทางลาดชัน  
2)  ปัจจัยด้านยานพาหนะ 

ผลของการออกสืบสวนในหลายกรณีพบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องของยวดยานโดย
สามารถสรุปเป็นประเด็นหลักได้ดังนี้ 

 ความแข็งแรงของโครงสร้างตัวถังรถโดยสารสาธารณะ ที่ประกอบขึ้นในประเทศส่วนหนึ่งไม่มี
การรับรองความแข็งแรงของโครงสร้าง หรือไม่มีการก าหนดมาตรฐานการทดสอบ นอกจากนี้
ที่นั่งผู้โดยสารไม่มีเข็มขัดนิรภัย และระบบการยึดเก้าอ้ีที่นั่งไม่แข็งแรง 

 อุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ของรถไม่ได้มาตรฐาน/ไม่มีข้อก าหนดก ากับ เช่น ล้อรถไม่มีดอกยาง
และเสื่อมสภาพ ระบบเบรกไม่สามารถท างานได้เต็มประสิทธิภาพ การใช้ยางหล่อดอก สลัก
ยึดลูกพ่วงช ารุด ประตูช ารุด 

 การดัดแปลงสภาพรถ และการบรรทุกผู้โดยสารหรือน้ าหนักเกินจ านวนที่ก าหนด 
 ความแตกต่างระหว่างความสูงรถบรรทุกกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ เมื่อเกิด

การชน หรือเฉ่ียวชน ท าให้ผู้ขับข่ี หรือผู้โดยสาร หลุดเข้าไปใต้ท้องรถบรรทุกได้ 
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 รถที่มีการติดตั้งแก๊สเป็นเชื้อเพลิง ไม่มีระบบการหยุดจ่ายแก๊สทันที เมื่อมีแรงดันผิดปกติ
เกิดข้ึนในระบบ 

 การน ารถกระบะมาดัดแปลงเป็นรถสองแถวเพ่ือรับส่งผู้โดยสารหรือรับส่ง ซึ่งเป็นรถที่ขาด
มาตรฐานด้านความปลอดภัย เนื่องจาก ที่นั่งไม่ได้มาตรฐานและไม่มีเข็มขัดรัด เมื่อเกิด
อุบัติเหตุผู้โดยสารจะหลุดออกจากตัวรถ  

 รถกระบะไม่ได้ออกแบบไว้เพ่ือโดยสารที่ท้ายกระบะอย่างปลอดภัย เนื่องจากไม่มีเบาะนั่ง
และการยึดรั้งผู้โดยสาร  และเป็นการผิด พรบ. จราจร 2522 มาตรา 4 ยกเว้นจะมีการท าให้
รถกระบะมีความปลอดภัยในกรณีที่มีการชนเกิดข้ึน 

 เกิดเง่ือนไขของจุดบอดของกระจกมองข้าง (Blind Spot) กับผู้ขับข่ีรถกระบะ 
 
3)  ปัจจัยด้านถนนและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 

จากการวิเคราะห์สาเหตุอุบัติเหตุในกรณีศึกษาพบว่าความบกพร่องของถนนเป็นปัจจัยต่อความ
รุนแรงของอุบัติเหตุโดยสรุปเป็นประเด็นหลักได้ดังนี้ 

 ทางลาดชันที่มีค่าสูงเกินกว่าความสามารถในการขับขี่แบบปกติ 
 ทางฉุกเฉินส าหรับจอดรถ ของถนนที่ลาดชันหรือทางท่ีตัดผ่านหุบเขา ไม่ได้มาตรฐาน 
 ระยะการมองเห็นที่ปลอดภัยถูกบดบัง เช่น ต้นไม้ สิ่งปลูกสร้าง 
 การเปิดกลับรถบริเวณท่ีมีการจราจรคับคั่งหรือตรงกับทางเข้าออกหมู่บ้าน 
 ทางเชื่อมอยู่ใกล้ทางแยกหรือบริเวณทางโค้งบนถนนที่มีความเร็วสูง 
 การติดตั้งเครื่องหมายจราจรไม่เพียงพอและไม่เหมาะสม เช่น ป้ายบอกที่กลับรถ 
 ถนนลื่น เนื่องจาก Skid Resistance ต่ า และถนนที่เป็นหลุมบ่อ เมื่อฝนตกเป็นอันตรายมาก 
 ถนน 2 ช่องจราจรที่มีไหล่ทางแคบ และลาดชัน ไม่มีการปรับกายภาพของถนนให้มีความ

ปลอดภัยและเป็นแบบให้อภัย (Forgiving Highway) แก่ผู้ใช้ถนนที่ผิดพลาด 
 การออกแบบและการก่อสร้างไม่เหมาะสม เช่น การยกโค้งบริเวณทางโค้งไม่เหมาะสมทั้ง

ขนาดการยก และอุปกรณ์ประกอบทางโค้งไม่เพียงพอ 
 สภาพข้างทางที่อันตราย เนื่องจากภาพในเขตปลอดภัย (Clear Zone) มีสิ่งกีดขวางซึ่งเพ่ิม

ความรุนแรงของอุบัติเหตุ วัสดุที่ใช้เป็นวัตถุแข็ง เช่น หลักน าทางคอนกรีต (Guide Post) 
ต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางเกินกว่า 10 ซม. และเสาสาธารณูปโภคต่างๆ 

 ทางข้ามที่ตัดผ่านทางรถไฟที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น ถนนก่อนจะถึงรางรถไฟจะเป็นเนินสูง 
บริเวณระหว่างรางไม่ราบเรียบ ระยะมองเห็นปลอดภัยที่ไม่เพียงพอ เป็นต้น 

 

2.8 สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุบัติเหตุจ าแนกตามยานพาหนะ  
การวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุจ าแนกตามยานพาหนะ ส าหรับรถจักรยานยนต์ รถโดยสารสาธารณะ

และรถตู้โดยสาร สามารถแบ่งเป็นประเด็นหลักได้ดังต่อไปนี้  
 รถจักรยานยนต์ รถจัดเป็นพาหนะท่ีก่อให้เกิดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากที่สุดจากการรวบรวม

ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุดังกล่าวข้างต้น พบว่า วัยรุ่นจนถึงวัยท างานตอนต้นจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงของการ
เกิดอุบัติเหตุโดยอยู่ในช่วงอายุ 15-24 ปี ซึ่งมักเก่ียวข้องกับปัจจัยด้านคนโดยพฤติกรรมในการขับ
ขี่การใช้ความเร็วและการดื่มสุรา  
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 รถโดยสารขนาดใหญ่ นั้นถึงแม้ว่าจ านวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุจะไม่มากนักแต่เกิดความ
สูญเสียมากในแต่ละครั้ง  
ปัจจัยทั้งด้านคน พฤตกิรรมขับขี่ ที่เป็นองค์ประกอบที่น าไปสู่การเกิดเหตุ 

- การง่วงและอ่อนเพลียของผู้ขับขี ่
- การขับรถติดต่อกันเป็นเวลานาน  
- ไมป่ฏิบัติตามป้ายเตือน 
- การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้สารเสพติด 
- การไม่มีประสบการณ์ในเส้นทางหรือความช านาญเส้นทางของผู้ขับขี่ รวมทั้งสภาพ

อารมณ์ มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ฉุนเฉียว โกรธ ทะเลาะกับผู้โดยสาร ถูกยั่วยุจาก
ผู้ใช้ทางอ่ืน เป็นต้น 

ปัจจัยด้านรถ  
- รถสองชั้นที่วิ่งในเส้นทางเสี่ยงถนนโค้งลงเขาต่อเนื่อง 
- ปัญหาจากความสูงของตัวรถและเกิดแรงหนีศูนย์ถ่วง 
- ปัญหาเรื่องระบบพื้นฐานของตัวรถ เช่น ระบบเบรก และระบบช่วงล่าง 
- การดัดแปลงสภาพรถเมื่อถูกดัดแปลงและขอจดประกอบใหม่เพ่ือเป็นรถ สองชั้น ยังคง

ใช้ระบบเบรกเดิม  
 ปัจจัยด้านถนนและสิ่งแวดล้อม 

ในกรณีของการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารมักพบว่าถึงแม้ถนนจะไม่ได้เป็นสาเหตุโดยตรงแต่มักจะ
เป็นองค์ประกอบหลักร่วมกับข้อผิดพลาดของผู้ขับขี ่เช่น ถูกสร้างมาเป็นเวลานานมีการออกแบบ
เพ่ือรองรับการจราจรในอดีต ปัจจุบัน มีปริมาณการจราจรเพิ่มข้ึน 

 รถตู้ พฤติกรรมการโดยสารและลักษณะยานพาหนะที่บกพร่องเป็นสาเหตุที่ส าคัญในการเพ่ิม
จ านวนและความรุนแรง ดังนี้ 

- การโดยสารเกินจ านวนบนรถตู้โดยเฉพาะเวลาเร่งด่วนหรือรถตู้ที่แปลงสภาพเป็นรถ
รับส่งนักเรียนมักให้นั่งเบียดกันเกินจ านวน 

- การโดยสารรถนักเรียนที่มาจากรถกระบะดัดแปลงทั้งจ านวนที่มากเกินและการห้อยโหน  
นอกตัวรถ 

- การโดยสารรถตู้ โดยไม่มีการรัดเข็มขัดนิรภัยหรือโดยสารเกินจ านวนเบาะที่ก าหนด 
เข็มขัดนิรภัยจึงมีไม่ครบ  

 ยานพาหนะ เป็นส่วนส าคัญในการเพ่ิมความรุนแรงของการบาดเจ็บและเสียชีวิตในขณะเกิดเหตุดังนี้  
- การใช้รถตู้ท่ีเก่า มีโครงสร้างห้องโดยสารไม่แข็งแรง มาดัดแปลงเพ่ือเป็นรถรับส่งนักเรียน 
- โครงสร้างของห้องโดยสารรถตู้ไม่มีความแข็งแรง เมื่อเกิดการพลิกคว่ ามักพบว่า ผู้โดยสารถูก

โครงสร้างของรถทับ 
- รถตู้หลายคันใช้เชื้อเพลิงหลายระบบในคันเดียวกันเช่น มีทั้งถังแก๊ส LPG,CNG และระบบน้ ามัน 
- การยึดรั้งเหนี่ยวรั้งของรถตู้ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงพอเก้าอ้ีโดยสารมักหลุดจากพ้ืน 

ถนนและสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยส่งเสริมและบางกรณีเป็นปัจจัยหลักดังนี้ 
- มีการเปิดช่องกลับรถกลางถนนโดยไม่มีทางเบี่ยง 
- ไฟสัญญาณจราจรในทางแยกขนาดใหญ่ปิด ในขณะที่ปริมาณการจราจรคับคั่ง 
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- มีร่องระบายน้ ากลางถนนที่ลึกโดยไม่มีราวกั้นหรือรั้วกัน 
- ป้ายเตือนการซ่อมบ ารุงอยู่ในระยะกระชั้นชิด และไม่มีไฟเตือน 

 
การบังคับใช้กฎหมายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการจราจรทางบกจึงควรมีความ

เข้มงวดเป็นพิเศษ ประกอบกับการปรับปรุงกฎหมายในบางประเด็น เช่น การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ความ
รับผิดของเจ้าของรถ และมาตรฐานของยานพาหนะ เป็นต้น นอกจากนี้การให้ความส าคัญด้านการปลูกฝัง
พฤติกรรมที่ปลอดภัยในการขับขี่ และการรวบรวมข้อมูลเพ่ือศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการป้องกันความ
เสียหายจากอุบัติเหตุ น าไปสู่การลดและควบคุมปัญหาความรุนแรงในการบาดเจ็บและเสียชีวิตได้ 
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บทที ่3  
แผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยใน

การใช้รถใช้ถนน 
 

3.1 วิสัยทัศน์ 
จากผลการศึกษาทบทวนและรวมรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และผลการสัมภาษณ์รับฟังความคิดเห็น

เชิงลึกกลุ่มผู้บริหารขององค์กร และผลการจัดสัมมนา ระดมความคิดเห็นเชิงลึกกลุ่มผู้บริหาร ที่ปรึกษาได้
ก าหนดกรอบวิสัยทัศน์ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ของกรมการขนส่งทางบกได้ดังนี้ 

“ระบบการขนส่งทางถนนที่มีความปลอดภัยด้วยนวัตกรรมและทุนคนไทย” 
 

3.2 พันธกิจ 
จากผลการศึกษาทบทวนพันธกิจหลักในด้านความปลอดภัยทางถนนของกรมการขนส่งทางบกจาก

นโยบายของกรมการขนส่งทางบกที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 -2563  ซึ่ง
ไดม้ีการระบุพันธกิจหลักของกรมการขนส่งทางบกท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนไว้แล้ว ที่ปรึกษาจึงได้
น ามาก าหนดเป็นพันธกิจของแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนนในครั้งนี้ คือ 

“พัฒนาระบบ ควบคุม ก ากับ ดูแลระบบการขนส่งทางถนน ให้ได้มาตรฐานและ มีความ
ปลอดภัย”  

3.3 เป้าประสงค์ 
ที่ปรึกษาได้ก าหนดเป้าประสงค์ของแผนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ของกรมการขนส่งทางบก

ขึ้น โดยแบ่งเป็น 5 ข้อหลัก ดังนี้ 
1) จ านวนผู้เสียชีวิตจากการขนส่งทางถนน ลดลงร้อยละ 50 : โดยตัวเลขสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

หรือสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่จะใช้เป็นตัวชี้วัดแผนด าเนินการต่างๆ ของกรมการ
ขนส่งทางบก จะต้องมาจากฐานตัวเลขที่ชัดเจน และเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

2) มีระบบขนส่งผู้โดยสารที่มีความปลอดภัย ประกอบด้วย 
- ข้อมูลเชิงสถิติอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะที่ชัดเจนและเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

ส าหรับก าหนดเป็นตัวชี้วัดการด าเนินการ 
- ควบคุมดูแลผู้ประกอบการ/ สถานประกอบการ 
- ควบคุมดูแลและก าหนดมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ 
- ควบคุมและก าหนดมาตรฐานแรกเข้ารถจักรยานยนต์สาธารณะ 
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3) มีระบบการขนส่งสินค้าและการขนส่งวัตถุอันตรายที่มีความปลอดภัย ประกอบด้วย 
- ข้อมูลเชิงสถิติอุบัติเหตุจากรถบรรทุกขนส่งสินค้าและรถขนส่งวัตถุอันตราย ที่ชัดเจนและ

เป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ส าหรับก าหนดเป็นตัวชี้วัดการด าเนินการ 
- ควบคุมและก าหนดมาตรฐานการขออนุญาตของผู้ประกอบการ 
- ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานของบรรจุภัณฑ์ส าหรับขนถ่ายวัตถุอันตราย รูปแบบ

การขนส่งทั่วไปให้เป็นมาตรฐานระหว่างผลิตภัณฑ์และกระบวนการขนส่ง 
- ควบคุมดูแลระหว่างการขนส่ง 
- การประกันอุบัติเหตุในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งสิ่งแวดล้อม 

4) มีระบบการสร้างผู้ขับขี่ท่ีมีประสิทธิภาพ มีวัฒนธรรมความปลอดภัย 
5) มียานพาหนะที่ปลอดภัย 

 

3.4 ยุทธศาสตร ์
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ได้ก าหนดยุทธศาสตร์

ของแผนแม่บทด้านความปลอดภัยของกรมการขนส่งทางบก ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียด
ของแผนงานเชิงกลยุทธ์ในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

S1: ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมการขนส่งท่ีปลอดภัย (Safe Culture) 
การด าเนินแผนงานตามยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

ผ่านการให้ความรู้ในการใช้รถใช้ถนนและการส่งเสริมทักษะในการขับขี่ ตลอดจนการสร้างทัศนคติในการใช้รถ
ใช้ถนนอย่างปลอดภัย  ซึ่งจะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านพฤติกรรมของมนุษย์ในการใช้รถใช้ถนนที่
ปลอดภัย (Human Behavior to Road Use) การจัดการเชิงวัฒนธรรมซึ่งไม่เพียงเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนใน
เชิงบุคคลแต่ละคน แต่ต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบจากทุกภาคส่วน  

แผนงานเชิงกลยุทธ์ 
o S1-1 ความรู้การใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย (Proper Knowledge) 

จากการทบทวนสาเหตุของปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนนซึ่งพบว่า ปัจจัยหลักของอุบัติเหตุ
จราจรทางถนนเกิดจากปัจจัยด้าน “คน” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ขับขี่ที่มีอายุน้อย และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 
ดังนั้นกลยุทธ์หนึ่งที่ส าคัญและได้ถูกก าหนดไว้ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ คือ การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้
เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนน ผ่านการรณรงค์และประชาสัมพันธ์โดยการใช้สื่อต่างๆ เช่น 
วิทยุ  โทรทัศน์  การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นต้น นอกจากนี้จะมีการ สร้างความร่วมมือกับ
กระทรวงศึกษาธิการในการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ โดยการเพ่ิมกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนผ่านการ
จัดตั้งชมรมในชั่วโมงกิจกรรมและในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ เพ่ือปลูกฝังเด็กไทยให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนนเพ่ือสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องปลอดภัย 

o S1-2 ทักษะการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย (Proper Training) 
นอกเหนือจากการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยแล้ว การเพ่ิม

ทักษะในการขับขี่ให้กับผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญในการลดการเกิดอุบัติเหตุและความ
รุนแรงของอุบัติเหตุทางถนนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ขับขี่ประสบกับสถานการณ์ที่ไม่เป็นปกติ ทั้ งนี้
กลุ่มเป้าหมายของการเพ่ิมทักษะการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในแผนงานนี้ จะเน้นกลุ่มเยาวชนตั้งแต่การศึกษา
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ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา และกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ทั้งกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
สาธารณะ และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั่วไปซึ่งเป็นกลุ่มที่เกิดความสูญเสียมากที่สุด  

o S1-3 ทัศนคติการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย (Proper Attitude) 
กลยุทธ์นี้จะเน้นการสร้างเครือข่ายในการเผยแพร่ทัศนคติการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยต่อ

ประชาชนในวงกว้าง มุ่งเน้นในการรับผิดชอบต่อสังคม ให้เข้าใจและตระหนักถึงความสูญเสียจากอุบัติเหตุ เช่น 
เสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนสมาคม/ชมรมต่างๆ อาทิ ผู้ผลิต ผู้ก ากับ 
ภาพยนตร์ ละคร ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยผ่านการประชาสัมพันธ์ โฆษณา  
สื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อส าหรับใช้ในรถสาธารณะ นอกจากนี้จะมีการด าเนินการโครงการเพ่ือปรับทัศนคติของ
กลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนนที่เคยกระท าความผิด เช่น เมาแล้วขับ เพ่ือให้มีทัศนคติเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนที่
ถูกต้องและไม่กระท าความผิดซ้ าอีก 

o S1-4 พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย (Proper Behavior) 
พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ไม่เหมาะสมเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรทาง

ถนน กลยุทธ์นี้จึงมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 
โดยกลยุทธ์นี้จะเน้นกระบวนการพัฒนาให้เกิดชุมชนต้นแบบในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และประยุกต์ใช้
แนวคิดเกี่ยวกับทุนคนไทยในการส่งเสริมการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ซึ่งผลสัมฤทธิ์จากการ
ด าเนินการโครงการภายในชุมชนต้นแบบจะถูกน าไปใช้เป็นตัวอย่างที่ดี (Good Practice) ส าหรับการเผยแพร่ใน
วงกว้างต่อไป 

S2: ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมระบบขนส่งท่ีปลอดภัย(Safe System) 
มุ่งเน้นการพัฒนาให้เกิดระบบการจราจรที่มีความปลอดภัย โดยมุ่งเป้าที่การพัฒนาให้มีระบบการ

พัฒนาผู้ขับขี่ที่มีประสิทธิภาพ (Safer Drivers) ระบบยานพาหนะที่ปลอดภัย (Safer vehicle) ระบบรถ
โดยสารที่ปลอดภัย (Safer Public Transport) และระบบรถขนส่งสินค้าและรถขนส่งวัตถุอันตรายที่ปลอดภัย 
เป็นต้น 

แผนงานเชิงกลยุทธ์ 
o S2-1 ผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีประสิทธิภาพ (Safe Road Users) 

จากการทบทวนสาเหตุของปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนนซึ่งพบว่า ปัจจัยหลักของอุบัติเหตุ
จราจรทางถนนเกิดจากปัจจัยด้าน “คน” ดังนั้นกลยุทธ์แรกในยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมระบบความปลอดภัย 
จึงมุ่งเน้นในการยกระดับระบบการให้ใบอนุญาตขับขี่ โดยการเพ่ิมความเข้มข้นของกระบวนการทั้งระบบ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีโรงเรียนสอนขับรถทุกประเภทของเอกชนตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก เพ่ือเพ่ิมช่องทางใน
การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และสร้างทักษะในการขับขี่ที่ปลอดภัย จากในอดีตที่ผู้ขับขี่ใหม่นิยมหัดขับขี่รถเอง
เปลี่ยนเป็นการฝึกหัดขับรถผ่านโรงเรียนที่ได้มาตรฐานและการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก  โดยเน้นให้ได้
ผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีประสิทธิภาพ และผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับขี่แล้วจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจและหวงแหนใบขับขี่
ท าให้ผู้ขับข่ีมพีฤติกรรมการขับข่ีที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

o  S2-2 ยานพาหนะที่ปลอดภัย (Safe Vehicle) 
ผลจากการทบทวนสาเหตุของอุบัติเหตุพบว่า ส่วนหนึ่งเกิดจากความบกพร่องของอุปกรณ์

ของยานพาหนะ อาทิ ระบบเบรก ยางรถยนต์ ตลอดจนอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยที่ช ารุดหรือไม่พร้อมใช้
งาน เป็นต้น กลยุทธ์นี้จึงเน้นการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล ซึ่งจะท าให้รถที่ใช้บนท้องถนนมีมาตรฐานตามมาตรฐานสากล อีกทั้งจะต้องปรับปรุง



 

โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดท าแผนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) 3-4 

ระยะเวลาการน ายานพาหนะไปรับการตรวจสภาพ การจ ากัดอายุการใช้ของยานพาหนะ โดยที่กรมการขนส่ง
ทางบกจะต้องมีการพัฒนาระบบการตรวจสภาพยานพาหนะให้เป็นมาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และมี
การเชื่อมต่อข้อมูลสามารถตรวจสอบการตรวจสภาพของสถานตรวจสภาพได้ 

o S2-3 ความเร็วที่ปลอดภัย (Safe Speed) 
ความเร็วของยานพาหนะส่งผลโดยตรงต่อความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจรทางถนน การ

ควบคุม ติดตามความเร็วของยานพาหนะจึงจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แนวทางการจัดการ
เพ่ือให้มีความเร็วที่ปลอดภัย (Safe Speed) ในแผนงานฯ นี้ จึงได้ก าหนดให้มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาช่วยในการควบคุมความเร็ว นอกจากนี้แผนงานนี้ยังมุ่งเน้นการเพ่ิมอ านาจในการด าเนินการด้านความ
ปลอดภัยอ่ืนๆให้กับกรมการขนส่งทางบก ซึ่งกลุ่มเป้าหมายจะเป็นกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ รถขนส่งวัตถุ
อันตรายซึ่งเป็นกลุ่มที่จะมีผลกระทบต่อสังคมอย่างมากหากเกิดอุบัติเหตุ 

o S2-4 ระบบรถขนส่งและรถโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัย (Safe Public  and Freight 
transportation System) 
แผนงานระบบรถขนส่งและรถโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัย (Safe Public  and Freight 

transportation System) เป็นการเน้นการส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือยกระดับผู้ประกอบการขนส่งให้มีการขนส่ง
ที่ปลอดภัยทั้งในแง่ของมาตรฐานและคุณภาพ (Standard Quality) โดยการพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือก
ผู้ประกอบการให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการก ากับ ดูแล รวมทั้งการก าหนด
หลักเกณฑ์ด้านคุณภาพ เช่น การก าหนดคุณลักษณะของผู้ขับขี่ อายุของรถ ลักษณะโครงสร้าง อุปกรณ์ส่วน
ควบ และอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัยประจ ารถ รวมถึงพัฒนาระบบการตรวจสอบสภาพรถขนส่งและ
โดยสารเป็นประจ าตามรอบเวลาที่เหมาะสม อีกทั้งจะมุ่งเน้นให้มีการปรับปรุงในส่วนของการรับผิดชอบต่อ
สังคมเม่ือมีการเกิดอุบัติเหตุ  

S3: ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี (Safety Management) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี มุ่งเน้นการจัดการขององค์กร การเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การท างาน และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย ระบบบริหารจัดการยังมุ่งเน้น
ให้มีกลไกการขับเคลื่อนแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยของกรมการขนส่งทางบกไปสู่การ
ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม และสามารถประเมินผลการด าเนินงานเพื่อให้แผนงานบรรลุตามเป้าประสงค์ท่ีวางไว้ 

แผนงานเชิงกลยุทธ์ 
o S3-1 การรวมศูนย์การด าเนินการภารกิจด้านความปลอดภัยของ กรมการขนส่งทางบก (Safety 

Control Center) 
ในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2 ให้ประสบผลส าเร็จ จ าเป็นอย่างยิ่งที่กรมการ

ขนส่งทางบกจะต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อภารกิจเฉพาะด้านความปลอดภัยที่
เพ่ิมขึ้น แผนงานศูนย์ความปลอดภัยทางถนน ของกรมการขนส่งทางบก (Land Transport Control Center) จึง
เป็นศูนย์ที่มีข้อมูลเพ่ือใช้สนับสนุน พัฒนาและควบคุมกิจกรรมด้านความปลอดภัยของการขนส่งทางถนนทั่ว
ประเทศ ทั้งในส่วนระบบด้านผู้ขับขี่ (การควบคุม ก ากับ ดูแลการออกและต่อใบอนุญาตขับขี่) ระบบด้าน
ยานพาหนะ (การควบคุม ก ากับ ดูแลมาตรฐานของรถโดยสาร รถบรรทุกสินค้าและรถบรรทุกวัตถุอันตราย) และ
การประเมินผลความส าเร็จของโครงการฯ ต่างๆ 
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o S3-2 การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ ( Innovation and 
Technology) 
ในอดีตการด าเนินงานด้านความปลอดภัยยังมีข้อจ ากัดในหลายด้านทั้งในส่วนของการควบคุม

ก ากับดูแลให้มีความครอบคลุมทั่วถึง รวมถึงการขาดความเชื่อมโยงของระบบฐานข้อมูลต่างๆ ท าให้ยากต่อการ
น ามาวิเคราะห์และประเมินผล การน านวัตกรรม และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานด้านความ
ปลอดภัย จึงเป็นการส่งเสริมให้การควบคุม ก ากับ ดูแล การด าเนินงานด้านความปลอดภัยตามภารกิจของ
กรมการขนส่งทางบกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

o S3-3 บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย (Professional Staff) 
ผลจากการทบทวนโครงสร้างองค์กรตลอดจนอัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ร่วมกับการพิจารณาถึงภารกิจด้านความปลอดภัยของแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ของกรมการขนส่งทางบก พบว่า บุคลากรของ กรมการขนส่งทางบก ยังไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมาย และควรเพิ่มเติมความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น แผนงานด้านบุคลากรที่
มีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย (Professional Staff) จึงเป็นการส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันของกรมการขนส่งทางบก ให้มีความรู้ความสามารถผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยต่างๆ 
ตลอดจนการเพ่ิมอัตราก าลังของบุคลากรให้เพียงพอต่อการด าเนินงานด้านความปลอดภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.4-1 กรอบแนวคิดส าหรับแผนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
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รูปที่ 3.4-2 แผนที่ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก 

วิสัยทัศน์ 
“ระบบการขนส่งทางถนนที่มีความปลอดภัยด้วยนวัตกรรมและทุนคนไทย” 

พันธกิจ 
“พัฒนาระบบ ควบคุม ก ากับ ดูแลระบบการขนส่งทางถนน ให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย” 

เป้าประสงค์ 
1) จ านวนผู้เสียชีวิตจากการขนส่งทางถนน ลดลงร้อยละ 50 
2) มีระบบขนส่งผู้โดยสารที่มีความปลอดภัย 
3) มีระบบการขนส่งสินค้าและการขนส่งวัตถุอันตรายท่ีมีความปลอดภัย 
4) มีระบบการสร้างผู้ขับขี่ท่ีมีประสิทธิภาพ มีวัฒนธรรมความปลอดภัย 
5) มียานพาหนะท่ีปลอดภัย 

ยุทธศาสตร ์S1 สร้างวัฒนธรรม
การขนส่งท่ีปลอดภัย 

S1-1 แผนงานด้านความรู้
การใช้รถใช้ถนนท่ีปลอดภัย 

ยุทธศาสตร ์S2 ส่งเสรมิ
ระบบขนส่งที่ปลอดภัย 

 

ยุทธศาสตร ์S3 พัฒนาระบบ
บริหารจดัการทีด่ ี

 

S1-2 แผนงานด้านทักษะ
การใช้รถใช้ถนนท่ีปลอดภัย 

S1-3 แผนงานด้านทัศนคติ
การใช้รถใช้ถนนท่ีปลอดภัย 

S1-4 แผนงานด้าน
พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน 

ที่ปลอดภัย 

S2-1 แผนงานด้านผู้ใช้รถใช้
ถนนท่ีมีประสิทธิภาพ 

S2-2 แผนงานยานพาหนะที่
ปลอดภัย 

S2-3 แผนงานความเร็วที่
ปลอดภัย 

S3-1 แผนงานศูนย์ความ
ปลอดภัยทางถนน ของ
กรมการขนส่งทางบก 

S3-2 แผนงานการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการบริหาร

จัดการ 

S3-3 แผนงานบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านความ

ปลอดภัย 
S2-4 แผนงานระบบรถขนส่งและ
รถโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัย 
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บทที ่4  
แผนแม่บทความปลอดภัย 

ในการใช้รถใช้ถนน 

4.1 แนวทางการพัฒนาแผนแม่บทด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
ภายหลังจากพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ภายใต้กรอบทิศทางการ

พัฒนาด้านความปลอดภัยทางถนน กรมการขนส่งทางบกได้ก าหนดรายละเอียดของแผนงานเชิงกลยุทธ์ในการ
ด าเนินงาน โดยมีเป้าประสงค์รองและผลลัพธ์ดังนี้ 

ตารางที่ 4.1-1 ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของเป้าประสงค์หลักรายยุทธศาสตร์ และแผนงาน
เชิงกลยุทธ์ของแผนด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
เป้าประสงค์หลกั 

(Goal) 
ยุทธศาสตร ์
(Strategy) 

แผนงานเชิงกลยุทธ ์
(Strategic Program) 

เป้าประสงค์รอง 
(Minor Goal) 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

G1. ลดจ านวน
ผู้เสียชีวิตจากการ
ขนส่งทางถนน ลงร้อย
ละ 50 
 
G2. มีระบบขนส่ง
ผู้โดยสารท่ีมีความ
ปลอดภัย 
 
G3. มีระบบการขนส่ง
สินค้าและการขนส่ง
วัตถุอันตรายท่ีมีความ
ปลอดภัย 
 
G4. มีระบบการสร้าง
ผู้ขับขี่ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 
G5.มียานพาหนะท่ี
ปลอดภัย 
 

S1: สร้างวัฒนธรรม
การขนส่งที่
ปลอดภัย (Safety 
Culture) 
 

S1-1 ความรู้การใช้รถใช้ถนนท่ี
ปลอดภัย (Proper Knowledge) 
 
S1-2 ทักษะการใช้รถใช้ถนนท่ี
ปลอดภัย Proper Training) 
 
S1-3 ทัศนคติการใช้รถใช้ถนนท่ี
ปลอดภัย (Proper Attitude) 
 
S1-4 พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน
ท่ีปลอดภัย (Proper Behavior) 

 

 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้รถ
ใช้ถนนมีความรู้และ
มีทักษะด้านความ
ปลอดภัยทางถนน 

 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้รถ
ใช้ถนนมีทัศนคติการ
ใช้รถใช้ถนนท่ี
ปลอดภัย ส่งผลให้มี
พฤติกรรมใช้รถใช้
ถนนท่ีปลอดภัย 

 ผู้ใช้รถใช้ถนนมี
ความรู้และมี
ทักษะด้านความ
ปลอดภัยทางถนน 

 ผู้ใช้รถใช้ถนนมี
ทัศนคติท่ีดี มี
ความตระหนักถึง
ความปลอดภัย 
ส่งผลให้มี
พฤติกรรมใช้รถใช้
ถนนท่ีปลอดภัย 

S-2: ส่งเสริมระบบ
ขนส่งที่ปลอดภัย 
(Safety System) 
 

S2-1 ผู้ใช้รถใช้ถนนท่ีมี
ประสิทธิภาพ (Safe Road 
Users) 
 
S2-2 ยานพาหนะท่ีปลอดภัย 
(Safe Vehicle) 
 
S2-3 ความเร็วท่ีปลอดภัย (Safe 
Speed) 
 
S2-4 ระบบรถขนส่งและรถ
โดยสารสาธารณะท่ีปลอดภัย 
(Safe Public  and Freight 
transportation system) 

 เพื่อพัฒนาระบบ
ควบคุม ก ากับ ดูแล
การให้ใบอนุญาตขับ
ขี่มีความเข้มข้นใน
ด้านความปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

 เพื่อพัฒนาระบบการ
ควบคุม ก ากับ ดูแล
การตรวจสอบ
ยานพาหนะท่ีมีความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

 ผู้ใช้รถใช้ถนนท่ีมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

 ผู้ขับขี่มีความ
ภาคภูมิใจท่ีได้รับ
ใบอนุญาตขับขี่ 

 ยานพาหนะบน
ท้องถนนทุก
ประเภทท่ีมีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 
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ตารางที่ 4.1-1 ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของเป้าประสงค์หลักรายยุทธศาสตร์ และแผนงาน
เชิงกลยุทธ์ของแผนด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ต่อ) 
เป้าประสงค์หลัก 

(Goal) 
ยุทธศาสตร์ 
(Strategy) 

แผนงานเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Program) 

เป้าประสงค์รอง 
(Minor Goal) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

    พัฒนาระบบการ
ควบคุม ก ากับ ดูแล
การตรวจสอบ
ปลอดภัยของระบบรถ
ขนส่งและรถโดยสาร
สาธารณะ 

 ผู้ประกอบการขนส่งมี
ความรู้ ความเข้าใจ และ
เข้ามามีส่วนร่วมในด้าน
ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

S3: พัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 
(Safety 
Management) 
 

S3-1 ศูนย์ความปลอดภัย
ทางถนน ของกรมการ
ขนส่งทางบก (Land 
Transport Control 
Center) 
 
S3-2 การประยุกต์ใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในการบริหารจัดการ 
(Innovation And 
Technology) 
 
S3-3 บุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านความ
ปลอดภัย (Pprofessional 
Staff) 
 
 

 เพื่อให้มีหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบโดยเฉพาะ
ในการด าเนินงานด้าน
ความปลอดภัยของ 
กรมการขนส่งทางบก 

 เพื่อส่งเสริมให้มีการ
น านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อควบคุม 
ก ากับ ดูแลด้านความ
ปลอดภัยทางถนน 

 เพื่อยกระดับองค์
ความรู้ของบุคลากรใน
การด าเนินการด้าน
ความปลอดภัยท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 กรมการขนส่งทางบก มี
หน่วยงานหลักท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบด้านความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน 

 มีการน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
ในการควบคุม ก ากับ 
ดูแลด้านความปลอดภัย
ทางถนนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

บุคลากรของ กรมการขนส่ง
ทางบก มีความเชี่ยวชาญด้าน
ความปลอดภัย 
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4.2 แผนแม่บทด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ของกรมการขนส่งทางบก  
พ.ศ. 2559-2568 
ภายหลังจากที่ได้พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน ซึ่งเป็น

กรอบการด าเนินงานในช่วงระยะเวลา 10 ปี คือ พ.ศ. 2559-2568 แล้ว ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนแผนงาน/
โครงการด้านความปลอดภัยทางถนน ที่กรมการขนส่งทางบกได้เคยด าเนินการมาในอดีต (5 ปีที่ผ่ านมา) 
แผนงาน/โครงการฯ ที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน และที่คาดว่าจะด าเนินการในอนาคต มาพิจารณาร่วมกับ
แผนงาน/โครงการฯ ซึ่งเป็นผลที่ได้รับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (Workshop) ภายใต้แนวคิดของ “การ
คงไว้” ซึ่งแผนงาน/โครงการที่มีประสิทธิภาพ “การบูรณาการ” แผนงาน/โครงการของหน่วยงานต่างๆ ภายใน
กรมการขนส่งทางบก “การขยายผล” แผนงาน/โครงการเดิมที่ประสบผลส าเร็จ และ “การเสนอ” แผนงาน/
โครงการใหม่ที่ทางที่ปรึกษาได้พัฒนาขึ้นใหม่ โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือให้บรรลุ
เป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยฯ ที่ได้วางไว้ 

แผนแม่บทด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ของกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 -2568 
ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 11 แผนงานเชิงกลยุทธ์ โดยมีตัวอย่างของแผนงานกิจกรรมและโครงการฯ พร้อม
ทั้งวิธีการในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ดังแสดงในตารางที่ 4.2-1 ถึง ตารางที่ 4.2-11 
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ตารางท่ี 4.2-1 แผนงานด้านความรู้การใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย (Proper Knowledge)  

 
 
 
 

แผนงานกิจกรรมและโครงการ เป้าหมาย 

S1: ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมการขนส่งที่ปลอดภัย (Safety Culture) 
การด าเนินแผนงานตามยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ผ่านการให้ความรู้
ในการใช้รถใช้ถนนและการส่งเสริมทักษะในการขับขี่ ตลอดจนการสร้างทัศนคติในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย   
ซึ่งจะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านพฤติกรรมของมนุษย์ในการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย (Human Behavior 
to Road Use) การจัดการเชิงวัฒนธรรมซึ่งไม่เพียงเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนในเชิงบุคคลแต่ละคน แต่ต้องมีการจัดการ
อย่างเป็นระบบจากทุกภาคส่วน 

 S1-1 แผนงานด้านความรู้การใช้รถใช้ถนนท่ีปลอดภัย (Proper Knowledge)   
วิธีการขับเคลื่อน : การขับเคลื่อนแผนงานด้านความรู้ในการใช้รถใช้ถนนนั้นจะเริ่มต้นในกลุ่มเป้าหมายที่มีความ
เสี่ยงสูง คือ กลุ่มเยาวชนและกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ผ่านการรณรงค์และประชาสัมพันธ์โดยการใช้สื่อ 
อาทิเช่น โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสารสนเทศต่างๆ นอกจากนี้จะมีการสอดแทรกความรู้ด้านความปลอดภัยทาง
ถนนในสถานศึกษา เพื่อปลูกฝั่งเยาวชนไทยให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน 
ตัวอย่างของกิจกรรมภายใต้แผนงานนี้ประกอบด้วย 

  1) การประชาสัมพันธเ์พื่อความปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนน 

ประชาชน ผู้ ใ ช้รถใช้ถนน รับรู้ข่าวสารที่ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ และมีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 

  2) การปลูกฝังเยาวชนไทยใส่ใจวินยัจราจร เพื่อความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
 

เยาวชนและผู้ปกครองที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ใน
เรื่องการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัยมาก
ยิ่งข้ึน 

  3) การปลูกฝังเยาวชนไทยให้มีวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยผ่านกิจกรรมต่างๆ ในสถาบันการศึกษา 

เยาวชนที่ผ่านกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนน
ภายในสถานศึกษา ได้รับความรู้ในเรื่องการใช้รถใช้ถนน
อย่างถูกต้องและปลอดภัยและผ่านเกณฑ์การทดสอบ 

  4) การรณรงค์และประชาสมัพันธ์ มอเตอร์ไซค์
ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร 

นักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไปที่ต้องการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์จะมีความระมัดระวังมีความรู้เพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนจะขับขี่จริง และมีแนวความคิด
เกี่ยวกับความปลอดภัยที่ถูกต้อง 

  5) การส่งเสรมิความรู้การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
ผ่านสื่อตา่งๆ  

ประชาชนทั่วประเทศตระหนักและให้ความส าคัญต่อ
อุบัติเหตุทางถนนและมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่าน
สื่อต่างๆ  

  6) การรณรงคเ์พื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ผู้ประกอบการขนส่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยทางถนน รวมทั้งจ านวนอุบัติเหตุของรถ
โดยสารและรถบรรทุกลดลงในช่วงเทศกาลตลอดทั้งปี
และเน้นในช่วงเทศกาล 
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 ตารางท่ี 4.2-2 แผนงานฯ ทักษะการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย (Proper Training) 

 
 
 
 
 
 
 

แผนงานกิจกรรมและโครงการ เป้าหมาย 

S1: ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมการขนส่งที่ปลอดภัย (Safety Culture) 
การด าเนินแผนงานตามยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ผา่นการให้ความรู้
ในการใช้รถใช้ถนนและการส่งเสรมิทักษะในการขับข่ี ตลอดจนการสร้างทัศนคติในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภยั  ซึ่ง
จะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านพฤติกรรมของมนุษย์ในการใช้รถใช้ถนนท่ีปลอดภัย (Human Behavior to 
Road Use) การจัดการเชิงวัฒนธรรมซึ่งไม่เพียงเน้นไปท่ีการปรับเปลี่ยนในเชิงบุคคลแต่ละคน แต่ต้องมีการจัดการ
อย่างเป็นระบบจากทุกภาคส่วน 

 S1-2 แผนงานด้านทักษะการใช้รถใช้ถนนท่ีปลอดภัย (Proper Training) 
วิธีการขับเคลื่อน : การขับเคลื่อนแผนงานด้านทักษะการใช้รถใช้ถนนท่ีปลอดภัยนั้น จะเน้นในกลุ่มที่มีความเสี่ยง
สูง คือ กลุ่มเยาวชน ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์สาธารณะ และผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ทั่วไป โดยการจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะ ผ่านสนามจราจรโดยเป็นการเพิ่มทักษะในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มทักษะอย่าง
เหมาะสมในแต่ละระดับการศึกษา ตั้งแต่ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา รวมทั้งมีการเสริมสร้าง
ทักษะการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยในกลุ่มผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ รถบรรทุกและรถบรรทุกวัตถุอันตราย  
ซึ่งแผนงานฯ นี้จะช่วยลดอุบัติเหตุ ในกรณีที่ผู้ขับข่ีเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ผ่านกระบวนการตัดสินใจและ
มีทักษะที่ถูกต้อง 
ตัวอย่างของกิจกรรมภายใต้แผนงานนี้ประกอบด้วย 

  1) การเสรมิทักษะการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
ผ่านกิจกรรมสนามจราจร ในสถานศึกษา 

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎจราจรและการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง
ปลอดภัย และผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

  2) การเพิ่มทักษะขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัย  ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีทักษะขับขี่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะในกลุ่ม รถจักรยานยนต์สาธารณะ  

  3) การเสรมิสร้างทักษะด้านความปลอดภัยรถ
โดยสารสาธารณะ รถบรรทุกและรถบรรทุกวัตถุ
อันตราย 

พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ รถบรรทุกและ
รถบรรทุกวัตถุอันตราย ที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้
เพิ่มในระดับมากถึงมากที่สุดและมีพฤติกรรมการใช้รถ
ใช้ถนนท่ีปลอดภัย ไม่มีการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการและ
ไม่มีอุบัติเหตุ (Zero Accident) 

  4) การพัฒนาให้มีสนามฝึกขับรถจกัรยานยนต์ใน
ชุมชนและมีครฝูึกที่มีทักษะด้านความปลอดภัย 

เพื่อกระตุ้นในการสร้างสนามฝึกขับรถจักรยานยนต์ขึ้น
ในชุมชน พร้อมครูฝึก ท าให้เกิดการถ่ายทอดสื่อสารด้าน
ความปลอดภัยอย่างถูกต้องภายในครอบครัว ภายใน
ชุมชนและโรงเรียน คนในชุมชนมีทักษะในการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
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ตารางท่ี 4.2-3 แผนงาน ทัศนคติการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย (Proper Attitude) 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานกิจกรรมและโครงการ เป้าหมาย 

S1: ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมการขนส่งที่ปลอดภัย (Safety Culture) 
การด าเนินแผนงานตามยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ผ่านการให้ความรู้
ในการใช้รถใช้ถนนและการส่งเสริมทักษะในการขับขี่ ตลอดจนการสร้างทัศนคติในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย   
ซึ่งจะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านพฤติกรรมของมนุษย์ในการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย (Human Behavior 
to Road Use) การจัดการเชิงวัฒนธรรมซึ่งไม่เพียงเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนในเชิงบุคคลแต่ละคน แต่ต้องมีการจัดการ
อย่างเป็นระบบจากทุกภาคส่วน 

 S1-3 แผนงานด้านทัศนคติการใช้รถใช้ถนนท่ีปลอดภัย (Proper Attitude) 
วิธีการขับเคลื่อน : การขับเคลื่อนแผนงานด้านทัศนคติการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยนั้น จะเป็นการผลิตสื่อเพื่อ
ปรับทัศนคติด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มุ่งเน้นในการรับผิดชอบต่อสังคม ให้เข้าใจและตระหนักถึง
ความสูญเสียจากอุบัติเหตุ เช่น การสวมหมวกกันน็อกเพื่อป้องกันชีวิตไม่ใช่ป้องกันต ารวจจับ เข้าใจอันตรายจาก
การดื่มสุราและขับรถ โดยผ่านการประชาสมัพันธ์ โฆษณา สื่อวิทยุ โทรทัศน์ รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับทุกภาค
ส่วนให้เล็งเห็นถึงความส าคัญของอุบัติเหตุ และร่วมมือกันด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ในการปรับทัศนคติ และ
สร้างวัฒนธรรมการขนส่งท่ีปลอดภัย 
ตัวอยา่งของกิจกรรมภายใต้แผนงานนี้ประกอบด้วย 

 1) การผลิตสื่อเพื่อปรับทัศนคติด้านความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน 

กรมการขนส่งทางบก มีสื่อในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ที่มี เนื้อหา ในการกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความ
ตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนและมีการ
เผยแพร่ผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง 

 2) การเสรมิสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและ
เอกชน ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน 

ทุกภาคส่วนเล็งเห็นถึงความส าคัญของอุบัติเหตุ และ
ร่วมมือกันด าเนินการกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดปัญหา
อุบัติเหตุ 
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ตารางท่ี 4.2-4 แผนงานฯ พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย (Proper Behavior) 

  

 
 

แผนงานกิจกรรมและโครงการ เป้าหมาย 

S1: ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมการขนส่งที่ปลอดภัย (Safety Culture) 
การด าเนินแผนงานตามยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ผ่านการให้ความรู้
ในการใช้รถใช้ถนนและการส่งเสริมทักษะในการขับขี่ ตลอดจนการสร้างทัศนคติในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยซึ่งจะ
ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านพฤติกรรมของมนุษย์ในการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย (Human Behavior to 
Road Use) การจัดการเชิงวัฒนธรรมซึ่งไม่เพียงเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนในเชิงบุคคลแต่ละคน แต่ต้องมีการจัดการ
อย่างเป็นระบบจากทุกภาคส่วน 

 S1-4 แผนงานด้านพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนท่ีปลอดภัย (Proper Behavior) 
วิธีการขับเคลื่อน : การขับเคลื่อนแผนงานด้านพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยทางถนน โดยการส่งเสริม 
ให้เกิดชมรมด้านความปลอดภัย ในสถานศึกษาและส่งเสริมให้เกิดชุมชนต้นแบบในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนน มีการประยุกต์ใช้แนวคิดเกี่ยวกับทุนคนไทยในการส่งเสริมการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายจราจร 
นอกจากนี้ผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการโครงการภายในชุมชนต้นแบบจะเป็นตัวอย่างที่ดี (Good Practice) 
ส าหรับการเผยแพร่ในวงกว้างต่อไป ส าหรับในกลุ่มผู้ที่เคยกระท าความผิดหรือมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่
เหมาะสมจะต้องผ่านการอบรมฟื้นฟูพฤติกรรมเพื่อไม่ให้เกิดการกระท าผิดซ้ า 
ตัวอย่างของกิจกรรมภายใต้แผนงานนี้ประกอบด้วย 

  1) การสร้างวัฒนธรรมการขนส่งปลอดภัยผ่านชมรม
ของสถาบันการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างและถ่ายทอดวัฒนธรรมการ
ขับขี่ที่ปลอดภัย ผ่านชมรมในสถาบันการศึกษาทั้ง
มัธยมศึกษาและอาชีวะศึกษาเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมด้าน
ความปลอดภัยที่ยั่งยืน โดยเน้นการเพิ่มความรู้ สร้าง
ทักษะ การปรับทัศนคติการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากรุ่นพี่
สู่ รุ่ นน้ อง  ส่ งผล ให้มี กา รปรับ เปลี่ ยนพฤติ กรรม  
ในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเยาวชนผู้ใช้จักรยานยนต์ 

  2) การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในชุมชนไทย  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างและถ่ายทอดวัฒนธรรมการ
ขับขี่ที่ปลอดภัย ผ่านชุมชนน าร่องโดยการด าเนิน
มาตรการการควบคุมป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร
ทางถนน เช่น การระบุกลุ่มเสี่ยง การขจัดจุดเสี่ยง และ
การป้องปรามเพื่อควบคุมและลดพฤติกรรมเสี่ยงใน
ระดับครอบครัว ชุมชน น าไปสู่ความส าเร็จของการลด
การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนของ
ประเทศไทยอย่างยั่งยืน 

  3) การอบรมฟื้นฟูพฤติกรรมของผูก้ระท าผดิรุนแรง
หรือกระท าผิดซ้ า  

เพื่อให้ผู้กระท าผิดรุนแรงหรือกระท าผิดซ้ า มีทัศนคติที่
ถูกต้อง โดยตระหนักถึงความสูญเสียจากการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ขับข่ีที่ปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 
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ตารางท่ี 4.2-5 แผนงานผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีประสิทธิภาพ (Safe Road Users) 

แผนงานกิจกรรมและโครงการ เป้าหมาย 

S2: ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสรมิระบบขนส่งท่ีปลอดภยั (Safety System) 
มุ่งเน้นการพัฒนาให้เกิดระบบการจราจรที่มีความปลอดภัย โดยมุ่งเป้าที่การพัฒนาให้มีระบบการพัฒนาผู้ขับขี่ที่มี
ประสิทธิภาพ (Safer Drivers) ระบบยานพาหนะที่ปลอดภัย (Safer vehicle) ระบบรถโดยสารที่ปลอดภัย (Safer 
Public Transport) และระบบรถขนส่งสินค้าและรถขนส่งวัตถุอันตรายที่ปลอดภัย เป็นต้น 

 S2-1 แผนงานด้านผู้ใช้รถใช้ถนนท่ีมีประสิทธิภาพ (Safe Road Users) 
วิธีการขับเคลื่อน : การขับเคลื่อนแผนงาน ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาหลักสูตรการขับขี่
ปลอดภัยให้มีความเข้มข้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้โรงเรียนสอนขับรถเอกชนด าเนินงาน
ตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก รวมทั้งมีการสร้างหลักสูตรขั้นสูงเพื่อยกระดับการขับรถอย่างปลอดภัย
ในกลุ่มรถขนส่งวัตถุอันตราย รถฉุกเฉิน รถพยาบาล รถขนส่งระหว่างประเทศ 
ตัวอย่างของกิจกรรมภายใต้แผนงานนี้ประกอบด้วย 

  1) การพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตของ
รถแต่ละประเภท 

มีหลักสูตรการขับรถปลอดภยัของรถประเภทต่างๆ 

  2) การรับรองผู้ฝึกสอนขับรถ ผู้ฝึกสอนขับรถท่ีกรมการขนส่งทางบกให้การรับรองผ่าน
การอบรมและทดสอบตามมาตรฐานท่ีกรมการขนส่ง
ทางบกก าหนด 

  3) การรับรองโรงเรียนสอนขับรถ โรงเรียนสอนขับรถท่ีกรมการขนสง่ทางบกให้การรับรอง
สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมฯ 
ก าหนด 

  4) การจัดหาเครื่องฝึกหัดขับรถเบือ้งต้น ประชาชนผู้มาเรียนขับรถได้รับความรู้และมีทักษะใน
การขับรถประเภทต่างๆ รวมทั้งใช้อุปกรณ์ส่วนควบของ
รถได้อย่างถูกวิธีและสามารถผ่านการทดสอบขับรถ 

  5) การอบรมผูฝ้ึกสอนขับรถเอกชน เพื่อเป็นวิทยากร
หลักสตูรการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ 

ผู้ฝึกสอนขับรถของโรงเรยีนสอนขบัรถที่กรมการขนส่ง
ทางบกให้การรับรองผ่านการอบรมและมีความรู้เพิ่มขึ้น 

  6) การตรวจสอบโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่ง
ทางบกให้การรับรอง 

โรงเรียนสอนขับรถท่ีกรมการขนสง่ทางบกให้การรับรอง
สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมฯ 
ก าหนด 

  7) การก าหนดคุณสมบตัิเบื้องต้นด้านความปลอดภยั
ส าหรับผู้ขับข่ีสูงอายแุละกลุ่มที่มีโรคประจ าตัว 

ข้อก าหนดและมาตรฐานในการตอ่อายุใบขับขี่ในกลุ่ม
ผู้สูงอายุและกลุม่ที่มีโรคประจ าตัว เช่น โรคลมชัก 
โรคหัวใจ เป็นต้น 

  8) การพัฒนาระบบทดสอบ e-exam ส าหรับ
โรงเรียนสอนขับรถท่ีกรมการขนสง่ทางบกรับรอง 

มีระบบ e-exam ส าหรับโรงเรียนสอนขับรถ 

  9) การพัฒนาหลักสูตรขั้นสูงเพื่อยกระดับการขับรถ
อย่างปลอดภัย  

มีหลักสูตรขั้นสูงเพื่อยกระดับการขับรถอย่างปลอดภยั 
ซึ่ง จะเน้นในกลุ่มรถขนส่งวัตถุอันตราย รถฉุกเฉิน 
รถพยาบาล รถขนส่งระหว่างประเทศ 
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ตารางท่ี 4.2-6 แผนงานยานพาหนะที่ปลอดภัย (Safe Vehicle) 

 

 

แผนงานกิจกรรมและโครงการ เป้าหมาย 

S2: ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสรมิระบบขนส่งท่ีปลอดภยั (Safety System) 
มุ่งเน้นการพัฒนาให้เกิดระบบการจราจรทีม่ีความปลอดภยั โดยมุ่งเป้าท่ีการพัฒนาให้มีระบบการพัฒนาผู้ขับขี่ท่ีมี
ประสิทธิภาพ (Safer Drivers) ระบบยานพาหนะที่ปลอดภัย (Safer vehicle) ระบบรถโดยสารที่ปลอดภัย (Safer Public 
Transport) และระบบรถขนส่งสนิค้าและรถขนส่งวัตถุอันตรายที่ปลอดภัย เป็นต้น 

 S2-2 แผนงานยานพาหนะที่ปลอดภยั (Safe Vehicle) 
วิธีการขับเคลื่อน : แผนงานยานพาหนะที่ปลอดภัย (Safe Vehicle) จะต้องด าเนินการศึกษาและออกกฎหมายที่
เกี่ยวกับมาตรฐานของยานพาหนะให้ครบถ้วนตามแผนที่ตั้ง ไว้ ซึ่งจะท าให้รถที่ใช้บนท้องถนนมีมาตรฐานตาม
มาตรฐานสากล อีกทั้งต้องปรับปรุงระยะเวลาการน ายานพาหนะไปรับการตรวจสภาพ เช่น การจ ากัดอายุการใช้ของ
ยานพาหนะ โดยที่กรมการขนส่งทางบก จะพัฒนาระบบการตรวจสภาพยานพาหนะให้เป็นมาตรฐานโดยใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่และมีการเช่ือมต่อข้อมูลสามารถตรวจสอบการตรวจสภาพรถยนต์ของสถานตรวจสภาพรถยนต์ได้ 
ตัวอย่างของกิจกรรมภายใต้แผนงานนี้ประกอบด้วย 

  1) การประเมินความพร้อมและล าดับความส าคัญ
ในการยกระดับมาตรฐานของยานพาหนะให้มีความ
ปลอดภัยสู่มาตรฐานสากล 

ทราบถึงล าดับความส าคัญในการก าหนดมาตรฐานของ
ยานพาหนะประเภทต่างๆ จากการพิจารณาตามเกณฑ์ด้าน
ความปลอดภัย 

  2) การศึกษาอายุรถท่ีควรตรวจสภาพ และอัตรา
ค่าบริการที่เหมาะสม เพื่อให้เกดิความปลอดภัยใน
การใช้งาน  

ข้อเสนอแนะเรื่องระยะเวลา การตรวจสภาพรถ เกณฑ์การ
ซ่อมบ ารุงรักษา เพื่อให้เกดิความปลอดภัยในการใช้งาน และ
อัตราค่าบริการของยานพาหนะประเภทต่างๆ  

  3) การศึกษามาตรการก ากับดูแลสถานตรวจสภาพ
ยานพาหนะเชิงบูรณาการ โดยเนน้ปัจจัยด้านความ
ปลอดภัย 

การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสภาพของยานพาหนะ
อย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนเพิ่มมาตรการ
เพื่อตรวจสอบระบบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้งาน เช่น 
มีรายงานการตรวจสอบอย่างละเอียดของอุปกรณ์ที่ส าคัญเช่น 
เบรก สภาพยาง เป็นต้น และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน า
ข้อมูลดังกล่าวไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  4) การร่างประกาศมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อ
ความปลอดภัยในการใช้งาน 

ร่างประกาศกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะ ระบบการ
ท างาน ก าลังของยานยนต์ไฟฟ้า และแนวทางการตรวจสอบ
สภาพยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน  

  5) การออกข้อก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการ
ความปลอดภัยรถบรรทุกวัตถุอันตราย 

มาตรฐานที่เสนอแนะในโครงการถูกน าไปปรับใช้เพื่อประกาศ
เป็นกฎหมายของรถบรรทุกวัตถุอันตราย 

  6) การศึกษา ก าหนดหลักเกณฑ์และระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ในการน ารถยนต์
ต่างประเทศเข้ามาใช้ในราชอาณาจักร 

กรมการขนส่งทางบกมีหลักเกณฑ์และระเบียบในการน า
รถยนต์ต่างประเทศเข้ามาใช้ในราชอาณาจักร ทั้งในส่วนของผู้
ขับข่ีและยานพาหนะ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน 

  7) การเพิ่มศักยภาพของรถปฏิบัติการเคลื่อนที่
ส าหรับตรวจสภาพรถเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

กรมการขนส่งมีการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ส่วนควบที่ส าคัญ
ขณะใช้งาน โดยเน้นบริเวณพื้นที่มีความเสี่ยงสูงและพัฒนา
ไปสู่การมีจุดตรวจถาวรส าหรับรถโดยสารสาธารณะและ
รถบรรทุก  
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ตารางท่ี 4.2-7 แผนงานความเร็วที่ปลอดภัย (Safe Speed) 

 

 

แผนงานกิจกรรมและโครงการ เป้าหมาย 

S2: ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสรมิระบบขนส่งท่ีปลอดภยั (Safety System) 
มุ่งเน้นการพัฒนาให้เกิดระบบการจราจรที่มีความปลอดภัย โดยมุ่งเป้าที่การพัฒนาให้มีระบบการพัฒนาผู้ขับขี่ที่มี
ประสิทธิภาพ (Safer Drivers) ระบบยานพาหนะที่ปลอดภัย (Safer vehicle) ระบบรถโดยสารที่ปลอดภัย (Safer 
Public Transport) และระบบรถขนส่งสินค้าและรถขนส่งวัตถุอันตรายที่ปลอดภัย เป็นต้น 

 S2-3 แผนงานความเร็วที่ปลอดภัย (Safe Speed) 
วิธีการขับเคลื่อน : ในการขับเคลื่อนแผนงานความเร็วที่ปลอดภัยนี้ เป็นการศึกษาและเสนอแนะแนวทางเพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีของกรมการขนส่งทางบกให้มีอ านาจในการก ากับ ควบคุม ดูแล ในด้านการควบคุมความเร็ว ซึ่งจะท า
ให้การด าเนินงานด้านความปลอดภัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับการพัฒนาของนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการก ากับ ควบคุม ดูแลความเร็วของยานพาหนะของกรมการขนส่งทางบก ในอนาคต 
ตัวอย่างของกิจกรรมภายใต้แผนงานนี้ประกอบด้วย 

  1) การศึกษาปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ 
เพื่อก ากับ ควบคุม ดูแล ความเร็วของยานพาหนะ
โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

เจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกสามารถก ากับ 
ควบคุม ดูแล ความเร็วของยานพาหนะให้เกิดความ
ปลอดภัยทางถนนมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีของกรมการขนส่งทางบกใน
อนาคต 
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ตารางท่ี 4.2-8 แผนงานระบบรถขนส่งและรถโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัย (Safe Public  and Freight 
transportation system) 

แผนงานกิจกรรมและโครงการ เป้าหมาย 

S2: ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสรมิระบบขนส่งท่ีปลอดภยั (Safety System) 
มุ่งเน้นการพัฒนาให้เกิดระบบการจราจรที่มีความปลอดภัย โดยมุ่งเป้าที่การพัฒนาให้มีระบบการพัฒนาผู้ขับขี่ที่มี
ประสิทธิภาพ (Safer Drivers) ระบบยานพาหนะที่ปลอดภัย (Safer vehicle) ระบบรถโดยสารที่ปลอดภัย (Safer 
Public Transport) และระบบรถขนส่งสินค้าและรถขนส่งวัตถุอันตรายที่ปลอดภัย เป็นต้น 

 S2-4 แผนงานระบบรถขนส่งและรถโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัย (Safe Public  and Freight transportation 
system) 
วิธีการขับเคลื่อน : แผนงานระบบรถขนส่งและรถโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัย โดยการยกระดับการ
ประกอบการขนส่งสินค้าและการขนส่งผู้โดยสารให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานความ
ปลอดภัย รวมทั้งศึกษาการก าหนดคุณภาพการให้บริการ 
ตัวอย่างของกิจกรรมภายใต้แผนงานนี้ประกอบด้วย 

  1) การยกระดับมาตรฐานการประกอบการขนส่ง
ผู้โดยสารและการขนส่งสินค้า ใหม้ีการขนส่งที่
ปลอดภัย (Safety-Standard) 

- ผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสาร และการขนส่งสินค้ามี
ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน 
- กรมการขนส่งทางบกมี Road map ในการยกระดับ
ด้านมาตรฐาน ความปลอดภยัในการด าเนินกิจการ 

  2) การส่งเสรมิให้มีการก าหนดคณุภาพการให้บริการ
และความปลอดภัยของยานพาหนะประเภทต่างๆ 
อาทิ รถโดยสาร รถขนส่งสินค้า รถขนส่งวัตถุ
อันตราย (Q-Mark) 

ผู้ประกอบการขนส่งทุกประเภทมีความรู้ความสามารถ
ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
ความปลอดภัยในการด าเนินกิจการ 

  3) การสนบัสนุนให้มีการจัดบริการรถโรงเรียน
ปลอดภัย 

เพื่อสนับสนุนให้มีการบริการรถโรงเรียนที่ได้มาตรฐาน
ความปลอดภัยตามมาตรฐานที่ก าหนด 
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ตารางที่ 4.2-9 แผนงานศูนย์ความปลอดภัยทางถนน ของกรมการขนส่งทางบก (Land Transport 
Control Center) 

แผนงานกิจกรรมและโครงการ เป้าหมาย 

S3: ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี (Safety Management) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี มุ่งเน้นการจัดการขององค์กร การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านความปลอดภัย ระบบบริหารจัดการยังมุ่งเน้นให้มีกลไกการขับเคลื่อน
แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยของกรมการขนส่งทางบกไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม และ
สามารถประเมินผลการด าเนินงานเพื่อให้แผนงานบรรลุตามเป้าประสงค์ที่วางไว ้

 S3-1 แผนงานศูนย์ความปลอดภัยทางถนน ของกรมการขนส่งทางบก (Land Transport Control Center) 
วิธีการขับเคลื่อน : การขับเคลื่อนแผนงานศูนย์ความปลอดภัยทางถนนของกรมการขนส่งทางบกนี้ เป็นการ
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อใช้สนับสนุน พัฒนาและควบคุมกิจกรรมด้านความปลอดภัยการขนส่งทั่วประเทศ 
ทั้งรถโดยสาร รถบรรทุกวัตถุอันตราย และสามารถน ามาใช้ในการก ากับดูแลทั้งการประกอบการขนส่ง 
ยานพาหนะและผู้ขับขี่ เช่น การน าข้อมูลการกระท าความผิด จากการเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ เพื่อประกอบการพิจารณาการให้ใบอนุญาตขับรถ หรือใบอนุญาตประกอบการขนส่ง เป็นต้น 
ตัวอย่างของกิจกรรมภายใต้แผนงานนี้ประกอบด้วย 

  1) การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านความปลอดภัยทางถนน 
(Land Transport Control Center) และเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วย GPS 
ส าหรับบริหารการขนส่งและการเดินรถทั่วประเทศ 

กรมการขนส่งทางบกมีศูนย์ข้อมูลด้านความปลอดภัย
ทางถนนและมีข้อมูลเพื่อใช้สนับสนุนด้านพัฒนาและ
ควบคุมกิจกรรมด้านความปลอดภัย 

  2) การจัดตั้งหน่วยงานบูรณาการด้านความปลอดภยั
ทางถนนของกรมการขนส่งทางบก 

มีหน่วยงานในระดับส านักเพื่อรับผิดชอบโดยตรงในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการด้านความ
ปลอดภัยทางถนนให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 

  3) การพัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านอุบัติเหตุ
ทางถนนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Data Exchange 
Gateway) 

มีฐานข้อมูลกลางด้านอุบัติเหตุทางถนนที่น่าเช่ือถือ 
สามารถเ ช่ือมโยงกับฐานข้อมูลของหน่วยงานอื่น 
ส าหรับการน าไปวิเคราะห์ด้านความปลอดภัย 
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ตารางที่ 4.2-10 แผนงานฯ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ ( Innovation 
And Technology) 

แผนงานกิจกรรมและโครงการ เป้าหมาย 

S3: ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี (SAFETY MANAGEMENT) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี มุ่งเน้นการจัดการขององค์กร การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านความปลอดภัย ระบบบริหารจัดการยังมุ่งเน้นให้มีกลไกการขับเคลื่อน
แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยของกรมการขนส่งทางบกไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม และ
สามารถประเมินผลการด าเนินงานเพื่อให้แผนงานบรรลุตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ 

 S3-2 แผนงานการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบรหิารจดัการ (Innovation And Technology) 
วิธีการขับเคลื่อน : แผนงานการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ จะเป็นการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน จากนั้นจะพัฒนาให้สามารถเช่ือมต่อกับ
หน่วยงานภายนอก ซึ่งจะท าให้มีข้อมูลที่เช่ือมกันและมีความน่าเช่ือถือของข้อมูล อีกทั้งการพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบรถโดยสารและรถบรรทุก ท าให้ กรมการขนส่งทางบกมีเครื่องมือที่สามารถ ก ากับ ควบคุม ดูแล 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวอย่างของกิจกรรมภายใต้แผนงานนี้ประกอบด้วย 

  1) การพัฒนาระบบติดตามและควบคุมการขับข่ี
ของรถขนส่งสินค้าและขนส่งผูโ้ดยสารใน
รูปแบบ Active system 

มีระบบติดตามและควบคุมการขับขี่ของรถขนส่งสินค้าและ
ขนส่งผู้โดยสารที่ทันสมยัในรูปแบบ Active system 

  2) การพัฒนาระบบสืบสวนและสบืค้นพยาน 
หลักฐาน (Incident Forensic) ของรถขนส่ง
สินค้าและรถขนส่งผู้โดยสาร 

เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเกดิอุบัติเหตุและแนวทาง
ป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุของรถขนส่งสินค้าและรถขนส่ง
ผู้โดยสาร 

  3) การพัฒนาระบบประเมินความปลอดภัยใน
การขับขี่ของรถขนส่งสินค้ าและรถขนส่ ง
ผู้โดยสาร 

มีข้อมูลประวัติผู้ขับรถขนส่งสินค้าและรถขนส่งผู้โดยสารใน
การสนับสนุนการท างานด้านความปลอดภัย มีข้อมูล
สนับสนุนการพิจารณาและก าหนดเส้นทางเดินรถ การ
สนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย  

  4) การพัฒนาฐานข้อมูลสถิติด้านอุบัติเหตุทาง
ถนนที่ เกี่ยวข้องกับกรมการขนส่งทางบก 
(Transport Safety Statistics System) 

มีข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการ ด้านความปลอดภัยการ
ใช้รถใช้ถนน 

  5) การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมจราจร
ก ากับการดูแลความปลอดภัยทางถนน ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศในการอ่านแผ่นป้าย
ทะเบียนแบบอัตโนมัติ 

ท าให้ทราบถึงความต้องการและปัญหาในการน าแผ่นป้าย
ทะเบียนไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและทราบถึงรูปแบบป้ายทะเบียนที่เหมาะสมใน
การรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งหากสามารถน าผล
การศึกษาไปปฏิบัติได้เป็นรูปธรรม จะช่วยให้การกวดขัน
วินัยจราจร และการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยลดการใช้ก าลังพลในการ
ปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงานได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
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ตารางท่ี 4.2-11 แผนงานบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย (Professional Staff) 

แผนงานกิจกรรมและโครงการ เป้าหมาย 

S3: ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี (Safety Management) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี มุ่งเน้นการจัดการขององค์กร การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านความปลอดภัย ระบบบริหารจัดการยังมุ่งเน้นให้มีกลไกการขับเคลื่อน
แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยของกรมการขนส่งทางบกไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม และ
สามารถประเมินผลการด าเนินงานเพื่อให้แผนงานบรรลุตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ 

 S3-3 แผนงาน บุคลากรทีม่ีความเช่ียวชาญด้านความปลอดภัย (Professional Staff) 
วิธีการขับเคลื่อน : แผนงานบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญด้านความปลอดภัย จะเป็นการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรของกรมการขนส่งทางบก ให้มีความรู้ความสามารถ ผ่านการฝึกอบรมที่ดี และตรงตามสายงาน รวมทั้ง
มีแหล่งงบประมาณด้านความปลอดภัยทางถนนท่ีเพียงพอต่อการด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ตัวอย่างของกิจกรรมภายใต้แผนงานนี้ประกอบด้วย 

  1) การด าเนินงานวิเคราะห์สาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุเชิงลึก 

ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติ เหตุ เชิงลึก  
เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและน าไปสู่
แนวทาง มาตรการ การป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุ 

  2) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของกรมการ
ขนส่งทางบก โดยการฝึกอบรมและดูงานด้านความ
ปลอดภัย 

บุคลากร ทุกหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบก ได้รับ
ความรู้  สร้างทัศนคติ มีจิตส านึก และตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อประชาชนในด้าน
ความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนางานด้านความปลอดภัย 

  3) การจัดหางบประมาณที่จะน ามาใช้เพื่อความ
ปลอดภัยทางถนน 

กรมการขนส่งทางบก มีแหล่งงบประมาณด้านความ
ปลอดภัยทางถนนที่เพียงพอต่อการด าเนินการตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้
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บทที ่5  
การแปลงแผนไปสูก่ารปฏิบัติ 

และปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
 

5.1 แนวทางการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
5.1.1 การถ่ายทอดแนวคิดและเป้าหมายหลักของแผน 

ในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตามนโยบายที่วางไว้ สิ่งที่ส าคัญคือ “การถ่ายทอด
แนวคิดและเป้าหมายหลักของแผน” จากฝ่ายนโยบายลงสู่ฝ่ายปฏิบัติการเพ่ือให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจที่
ตรงกันในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้การด าเนินงานทางด้านความปลอดภัยทางถนนถือเป็นงานที่จะต้องใช้ระยะเวลา
ในการปรับเปลี่ยน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกรมการขนส่งทางบกทั้งหมดจึงต้องมีความมุ่งมั่นและอดทน
ในการร่วมมือกันปฏิบัติงาน ดังนั้น การถ่ายทอดแนวคิดและเป้าหมายหลักของแผน เพ่ือสร้างให้เกิดทัศนคติ 
และวัฒนธรรมองค์กรที่มีการให้ความส าคัญและเข้าใจเป้าหมายด้านความปลอดภัยทางถนน ซึ่งจะท าให้
องค์กรมีการขับเคลื่อนไปในทิศทางท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5.1.2 การจัดตั้งหน่วยงานบูรณาการด้านความปลอดภัยทางถนนของกรมการขนส่งทางบก 

เนื่องจากการด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนถือเป็นภารกิจหลักที่มีความส าคัญสูงและต้องมี
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการด้านความปลอดภัยทาง
ถนนให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่กรมการขนส่งทางบกจะต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานระดับ
ส านักข้ึนมารับผิดชอบโดยตรง ทั้งนี้การด าเนินการดังกล่าวมีแนวทางการด าเนินการดังนี้  

1)  การปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างองค์กร (Reorganization) เพ่ือรวบรวมส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยทางถนนของ กรมการขนส่งทางบก เข้าไว้ด้วยกัน และจัดตั้งเป็นหน่วยงานบูรณาการด้านความ
ปลอดภัยทางถนน โดยมีภารกิจหลักในการบริหารยุทธศาสตร์ฯ และด าเนินงานกิจกรรมด้านความปลอดภัย
ต่างๆ ของศูนย์ข้อมูลที่ได้จัดตั้งขึ้น ท าหน้าที่ด้านการเชื่อมโยงเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์เข้ากับการปฏิบัติระดับ
ผลลัพธ์ ผลผลิต ตลอดจนการติดตามและประเมินผล  

2)  การรับสมัครบุคลากรเพ่ิมเติม เพ่ือเข้ามาด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ได้ก าหนดไว้  
โดยจะต้องค านึงถึงการก าหนดคุณลักษณะของบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับแต่ละหน้าที่ ตลอดจนภาระงาน
ที่มีความเหมาะสมเพื่อให้การด าเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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5.1.3 การติดตามและประเมินผลของโครงการ  

ในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่วางไว้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการติดตาม 
ตรวจสอบแผนปฏิบัติการต่างๆ นอกจากนี้ควรจะมีการประเมินผลรูปแบบของกิจกรรมอยู่ตลอดเวลา รวมทั้ง
ต้องมีความยืดหยุ่นเพ่ือพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติต่างๆ ในแต่ละขั้นตอน ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหา
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจมีผลกระทบต่อแนวทางการด าเนินงานและ
เป้าหมาย ทั้งนี้แผนงาน/โครงการต่างๆ ที่ด าเนินงานไปแล้ว ไม่ว่าจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ 
ล้วนแล้วแตม่ีคุณค่าที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เพ่ือน าไปปรับปรุงการด าเนินงานต่อไปในอนาคต 

ส าหรับกระบวนการติดตามประสิทธิผลของโครงการสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ คือ ระยะแรก
นับตั้งแต่ช่วงต้นปีงบประมาณ (Pre-Evaluation) เพ่ือวางกรอบการจัดท าการติดตามประเมินผลโครงการที่จะ
มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ระยะต่อมาจึงมาสู่กระบวนการติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดที่จัดท าไว้กับ
โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ (On-Going Process) และระยะสุดท้ายของ
ระบบการติดตามประเมินผลคือ การประเมินผลจากการด าเนินงานของโครงการต่างๆ ในช่วงปิดปีงบประมาณ 
(Post-Evaluation) ทั้งนี้หลังจากได้ด าเนินการทั้ง 3 ขั้นตอนดังกล่าว ข้อมูลของโครงการภายใต้ความ
รับผิดชอบของหน่วยงานนั้นจะถูกเก็บรวบรวมเพ่ือใช้ส าหรับการพัฒนาระบบติดตามประเมินผล และปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์ต่อไป 

 

5.1.4 การเพิ่มทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากร 

การเพ่ิมทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งในส่วนของเทคนิคเฉพาะด้านในการปฏิบัติงานและ
กระบวนการบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนให้กับบุคลากรมีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องและสามารถ
ปฏิบัติงานตามภารกิจด้านความปลอดภัยทางถนนต่างๆ ที่จะเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต  

 

5.1.5  การจัดสรรทรัพยากร 

การจัดสรรทรัพยากรส าหรับใช้ในการสนับสนุนแผนงาน/โครงการที่ได้ก าหนดไว้คือ เป็นอีกปัจจัย
ส าคัญและส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บท 
และแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนถือเป็นงานที่มีความส าคัญและเร่งด่วนมาก ส่งผลให้ต้องใช้
ทรพัยากรในการด าเนินงานเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นของการด าเนินงาน (ในช่วง 5 ปีแรก) 
อย่างไรก็ตามเนื่องจากข้อจ ากัดในหลายด้าน กรมการขนส่งทางบกจึงจะต้องค านึงถึงการจัดสรรทรัพยากรที่มี
อยู่ทั้งงบประมาณและบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด  
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5.2 ปัจจัยสู่ความส าเร็จ  
 เนื่องจากปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนนเป็นปัญหาเรื้อรังซึ่งเกิดจากพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนน
รายบุคคลที่ฝังรากลึก และยากต่อการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันสั้น ตลอดจนภาคประชาชนยังขาดความรู้
ความเข้าใจ ไม่เห็นความส าคัญต่อปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนน เพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวหรือเป็นเรื่อง
ของเวรกรรม ดังนั้นความส าเร็จในการด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนจึงจ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงปัจจัย
ต่างๆ ดังนี้ 

1. แรงสนับสนุนทางสังคม และค่านิยมของคนไทยในทางบวกเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน 
(Road Safety First) โดยการเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ชุมชนต่อการยอมรับกฎเกณฑ์ที่เข้มงวด
มากขึ้นในอนาคต รวมถึงการเน้นสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและตระหนักให้กับ
ประชาชนทุกกลุ่ม ซึ่งการด าเนินงานควรจะเน้นการสร้างให้เกิดผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง และด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 

2. การขับเคลื่อนทางด้านการบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวด จริงจัง 
ต่อเนื่อง โดยเน้นหนักในประเด็นด้าน “จักรยานยนต์” และ “การใช้ความเร็วสูง” โดยการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ มาเป็นเครื่องมือหลักในการด าเนินการเพ่ือให้เกิดการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนทุกภาคส่วน เนื่องจากการ
ด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนเป็นงานที่มีความเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย ดังนั้นความร่วมมือระหว่าง
กรมการขนส่งทางบกและภาคีเครือข่ายต่างๆ จึงเป็นปัจจัยหลักในการที่จะช่วยในการขับเคลื่อนแผนงาน/
โครงการด้านความปลอดภัยทางถนนให้ประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

4. การก ากับดูแล และติดตามอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการถอดบทเรียนที่ได้จากการด าเนินงานมา
ใช้ในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
 
 


