
 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๑ ปภ. อาคาร ๓ ชั้น ๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

--------------------------------- 
 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. พลเอก ประวิตร   วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี   
     ประธานการประชุมฯ  
๒. พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  

       รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง 
๓. นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  

       รองประธานกรรมการคนที่สอง  
๔. นางอัญชลี  พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ 

       แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
       รองประธานกรรมการคนที่สาม 

๕. นายแพทย์ ดิเรก ข าแป้น  ผู้อ านวยการส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
       แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
      รองประธานกรรมการคนที่สี่ 

๖. นายเจริญ    ชื้อตระกูล ผู้อ านวยการส านักแผนงานและกิจการพิเศษ 
       แทนปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

๗. นายชาติชาย  ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม      
๘. นางสาวปรีญาพร   สุวรรณเกษ ผู้อ านวยการกองกลาง ส านักงานปลัดกระทรวง 

       ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      แทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  ๙. นางแพรทิพย์   แสงวัฒนะ ผู้อ านวยการกองกิจการชุมชนและบริการสังคม 
       กรมคุมประพฤติ 
       แทนปลัดกระทรวงยุติธรรม 
         ๑๐. นางสาวปรียานันท์  ลิขิตศานต์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยแรงงาน 
       แทนปลัดกระทรวงแรงงาน 
         ๑๑. นายสุรินทร์    แก้วมณี  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
       แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๑๒. นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชยั อธิบดีกรมควบคุมโรค 
        แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  ๑๓. นายอาทิตย์  พัฒนพงศ์ชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
        แทน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
         ๑๔. นางสาววิลลี ่  อมราภรณ์ ผู้อ านวยการกองกฎหมายเทคโนโลยีและการคมนาคม 
       แทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑๕. นางธิดา... 
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   ๑๕. นางธิดา  พัทธธรรม ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน 
        แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
        และสังคมแห่งชาติ    
  ๑๖. นางสาวอุษา  ปัญญาวดี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ 
      แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
  ๑๗. นายภาณุ    จันทร์เจียวใช้ รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
        แทนผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
  ๑๘. นายพิทักษ์    อบสุวรรณ อธิบดีอัยการ ส านักงานคดีอาญา 
        แทนอัยการสูงสุด 
         ๑๙. พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้บัญชาการส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ 
      แทนผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
  ๒๐. นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ ์  ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 
        แทนศาสตราจารย์ อุดมศิลป์  ศรีแสงนาม 
       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบาย 
       การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ 
         ๒๑. ศาสตราจารย์ พิชัย  ธานีรณานนท์ นายกสมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย 
       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบาย 
       การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ 
         ๒๒. นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
       กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย 
       การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ 
         ๒๓. นายชยพล  ธิติศักดิ์  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย 
       การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
    ๑. นายสธุ ี  มากบุญ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
   ๒. นายศุภชัย  เอ่ียมสุวรรณ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  
      หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง 
   ๓. พล.อ.สุวจัน์  แย้มสงค์  คณะท างานรองนายกรัฐมนตรี 
   ๔. พล.อ.เอกพร   พินโปน  คณะท างานรองนายกรัฐมนตรี 
    ๕. พล.ท.คงชีพ   ตันตระวาณิชย์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ  
       ประจ ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
   ๖. พ.ท.วัฒนชัย รอสมิง  คณะท างานรองนายกรัฐมนตรี 
    ๗. นายราเชนทร ์ คูวงษ์วัฒนาเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล  
       ช่วยราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย 
    ๘. นายพงศธร  กาญจนะจิตรา หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย 
    ๙. พ.อ.เปรมจิรัศย ์ ธนไทยภักดี คณะท างานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
  ๑๐. ส.อ.คมสันต์  เทียมจันทร์ ชุดรักษาความปลอดภัย ส านักงานรัฐมนตรี ๒ 
 ๑๑. นายอนุลักษณ์ รุ่งแสงทวีศักดิ์ คณะท างานรองนายกรัฐมนตรี 

๑๒. นายจิรายุทธ์... 
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  ๑๒. นายจิรายุทธ์ ตั้งไพศาลกิจ กระทรวงคมนาคม 
 ๑๓. นางสรินทร์รัชต ์ เกตุขาว  กระทรวงอุตสาหกรรม 
 ๑๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  แตะกระโทก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
         ในคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน 
       และท่ีปรึกษาการจัดท าแผนแม่บทความปลอดภัย 
       ทางถนน  
  ๑๕. นายแก่นวิทย์ วงศ์ชูศิริ  ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน ววิศวกรรมโยธา   
       กรมทางหลวงชนบท 
  ๑๖. นายวุธจักร  พันธุ์สมบัติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
       ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๑๗. พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ ผู้บังคับการต ารวจสันติบาล ๓ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  ๑๘. พ.ต.อ.วีรพัฒน ์ ศิวะแพทย์ รองผู้บังคับการกองแผนงานกิจการพิเศษ 
       ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  ๑๙. พ.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์   บวรวงค์พิทักษ์ ผู้ก ากับการกลุ่มงานจราจร กองแผนงานกิจการพิเศษ 
       ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  ๒๐. ว่าที่ พ.ต.อ.ธีรวุฒิ   กิจนคร  ผู้ก ากับกลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล  กองแผนงานกิจการพิเศษ 
       ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 ๒๑. พ.ต.ท.อดิศักดิ์ อรพนัธ์  สารวัตรกลุ่มงานจราจร กองแผนงานกิจการพิเศษ 
       ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  ๒๒. ด.ต.พงษ์  ประพันธ์ ผู้บังคับหมู่กลุ่มงานจราจร กองแผนงานกิจการพิเศษ 
       ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  ๒๓. นายชยุต  อุดมเวชชวกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ   
       ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
  ๒๔. นางประสานสุข ทรัพย์เอกชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
      ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
  ๒๕. นายกฤช  อินทรโกเศศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
      ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
  ๒๖. นางสาวเพชรรัตน ์ เถาว์ชารี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
      ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
  ๒๗. นางสาวเพ็ญนภา พรสุพิกุล ที่ปรึกษาโครงการ Legal Development Program 
       มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย วAIP Foundation  
 ๒๘. นางสาวกีรติกานต์ กลัดสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรมควบคุมโรค 
  ๒๙. นายวศิน  รุจิเกียรติก าจร วิศวกรโยธาช านาญการ  กรมทางหลวง 
  ๓๐. นายธัชพล    วัฒนาไพศาล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
      ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  ๓๑. จ.ส.อ.ธีรภัทร พันธ์เลิศ  คณะท างานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม       
  ๓๒. จ.ส.ท.สงกรานต์ ปิยทอง  คณะท างานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

๓๓. นางสาวสุทธิรดา… 
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  ๓๓. นางสาวสุทธิรดา   ไชยธรรม นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
       กองสารนิเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  ๓๔. นายณาณวัฒน์  ชูดวง  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ    
      กองสารนิเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๓๕. นายอิทธิเดช ดัชถุยาวัตร ผู้ติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
๓๖. ร.ต.ประเสริฐ ศรีสุดใจ  กระทรวงกลาโหม 
๓๗. นางนงนุช  ตันติธรรม นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ กรมควบคุมโรค 

 ๓๘. นางโชติกา  บุญเหลือ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
      ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   

        
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ๑. นายปิยะ  วงศ์ลือชา รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ๒. นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    ๓. นายบุญช่วย  น้อยสันเทียะ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ 
       ผู้อ านวยการกองมาตรการป้องกันสาธารณภัย 
   ๔. นางภัชธนิตา สดุดีพศิน  ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ๕. นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช  ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ๖. นายวิทยา  จันทน์เสนะ เลขานุการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ๗. นางจุรีรัตน ์  เทพอาสน์ ผู้อ านวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ๘. นางสาวศิริวรรณ จุลวนิชรัตนา นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการพิเศษ รักษาการใน   
       ต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย 
   ๙. นางสาวสุพรรณี  สุขสมบูรณ์ ผู้อ านวยการส่วนข้อมูลสาธารณภัย  
       ศูนย์อ านวยการบรรเทาสาธารณภัย    
  ๑๐. นายศุภภิมิตร เปาริก  ผู้อ านวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ   
  ๑๑. นายเธียรชัย  ชูกิตติวิบูลย์ ผู้อ านวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  ๑๒. นายสหรัฐ  วงศ์สกุลวิวัฒน์ ผู้อ านวยการส านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ 
  ๑๓. นายจุมพฏ  วรรณฉัตรสิริ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       จังหวัดเพชรบูรณ์ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ 
       กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน 
  ๑๔. นางสาวปรารีย ์ ยอดมณี  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
  ๑๕. นายคูณ  ควรกระโทก ผู้อ านวยการกองคลัง 
  ๑๖. นางสาวณฐธนา  คงรัตนชาติ ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 
  ๑๗. นางสาวพัลลรินทร์ ภูกิจ  ผู้อ านวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
  ๑๘. นายพงษ์ศักดิ์ ธีระกิตติวัฒนา ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๑๙. นางสาวรัตนา บุปผาพ่วง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
  ๒๐. นางสาวมนัสฐนันท ์ มงคลร้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
       รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
  ๒๑. นายชาสันต ์ คงเรือง  รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
 ๒๒. นายสิทธิกร  ขวัญดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 

๒๓. นางสาว… 
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 ๒๓. นางสาวมณียฉัตร มาสมภพ นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ 
๒๔. นายพิสุทธิ์    วรรณฉัตรสิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๒๕. น.ส.วิยดา  โสภณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 ๒๖. นางนันทรัตน์ ธัญญพืช  ผู้อ านวยการส่วนประสานความร่วมมือความปลอดภัยทางถนน 
 ๒๗. นายปวริศร ์  สาฉลาด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 ๒๘. นางธนธรณ ์ รัตนภานพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 ๒๙. นายสุรสิทธิ ์  พรสุขสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 ๓๐. นางสาวสุณ ี อังคทะวิวัฒน์ นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
 ๓๑. นายวัฒนกานต์ ลาภสาร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 ๓๒. จ.ส.อ.วุฒิศิลป์   ตังวีระสิงห์  นายช่างเครื่องกลช านาญงาน 
  ๓๓. นางจรีภรณ ์ เอกวงษา เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  ๓๔. นายนพรุจ  เกิดชุ่ม  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  ๓๕. นายกู้เกียรติ   มานะสัมพันธ์สกุล เจ้าพนักงานสื่อสารช านาญงาน 
  ๓๖. นางสาวศิริรัตน์ ประเสริฐวสุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
  ๓๗. นางสาวจิราธร   บุญญา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
  ๓๘. นางสาววภิาดา เอ่ียมคง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
  ๓๙. นางสาวอาจารี พินจ๊ะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 ๔๐. นายกษริน  ตริณตระกูล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 ๔๑. นางสาวเสาวณ ี มณีสงค์  พนักงานนโยบายและแผนงาน    
 ๔๒. นางสาวณัฐณิชา รุ่งศิลา  พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๔๓. นางสาวเกศราภรณ์ หมันหลี  พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๔๔. นายทรงธรรม สาล า  พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๔๕. นางสาวทิพวรรณ ทิพย์รัตน์ พนักงานนโยบายและแผนงาน 
 ๔๖. นางสาวเพ็ญพิชชา สุรเมนทร์ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๔๗. นายอ านาจ  ไม้แก่นจันทร์ พนักงานประจ าส านักงาน   
 ๔๘. นางสาวอัญชลี  ปานสันเทียะ พนักงานประจ าส านักงาน    
  ๔๙. นายจักรกฤษณ์ อาจเอี่ยม นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดสุิต  
 ๕๐. นายอนาวิล  เบญจกุล นักเรียนโครงการส่งเสริมฯ โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 

ประธานการประชุมฯ 
พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี 
  การประชุมวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ซึ่งมีประเด็นส าคัญที่จะให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ในการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนที่จะขับเคลื่อนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและข้อห่วงใยของนายกรัฐมนตรีให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม โดยมีประเด็นส าคัญที่จะต้องเร่งด าเนินการ ดังนี้ 

๑. แผนบูรณาการ… 
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  ๑. แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๒. แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 
  ๓. การบูรณาการข้อมูลเพ่ือใช้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ข้อมูล ๓ ฐาน) 
  ๔. การเพิ่มโทษผู้ไม่มีใบอนุญาตขับข่ีเพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามข้อเสนอของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
   ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการไปตามระเบียบวาระการประชุมฯ ต่อไป 
   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
    
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ 
นายชยพล  ธิติศักดิ์  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกัน 
และลดอุบัติ เหตุทางถนนแห่งชาติ  ได้มีการประชุม ครั้งที่  ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  
ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรายงานการประชุมมีทั้งหมด ๑๘ หน้า  
   ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งเวียนให้คณะกรรมการทุกท่านได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการ
ประชุมดังกล่าวแล้ว และให้พิจารณารับรองรายงานการประชุมส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน 
๒๕๕๙  

  ซ่ึงมีผู้แทนส านักนายกรัฐมนตรีขอแก้ไขชื่อ หน้าที่ ๑ ล าดับที่ ๗ จากชื่อนางสาวอรชุน  ศรีนนท์ 
เป็น นางสาวอรนุช  ศรีนนท์ 
  จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ 
 
ประธานการประชุมฯ 
พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี 
  หากไม่มีท่านใดแก้ไข ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกัน 
และลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
    
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
   สรุปผลการด าเนนิการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปใีหม่ ๒๕๖๑ 

 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ 
นายชยพล  ธิติศักดิ์  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 
  สรุปผลการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ 
  ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
ด าเนินมาตรการต่างๆ เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง ครอบคลุม  
                ทุกพ้ืนที…่ 
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ทุกพ้ืนที่ ภายใต้แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยใช้ชื่อการรณรงค์ว่า 
“ขับรถมีน้ าใจ รักษาวินัยจราจร” ซึ่งก าหนดระยะเวลาด าเนินการ แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ได้แก่ 1  ช่วงเตรียม
ความพร้อมและช่วงการรณรงค์ วระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐  และ 2  ช่วงควบคุมเข้มข้น 
วระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๓ มกราคม ๒๕๖๑  โดยสรุปภาพรวมผลการด าเนินการ จ านวนครั้งการเกิด
อุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตลดลง ดังนี้ 
  1. จ านวนอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น 3,841 ครั้ง เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 
ลดลงจ านวน 58 ครั้ง โดยสาเหตุสูงสุดจากการดื่มแล้วขับ ประเภทรถที่เกิดเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ 
วส่วนบุคคล   
  2. จ านวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน รวม 4,005 คน เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2560 ลดลงจ านวน 63 คน 
  3. จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในการรณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 รวม 423 ราย 
เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ลดลงจ านวน 55 ราย ซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ เสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ 
และเป็นผู้ขับขี่ โดยมีสาเหตุสูงสุด 3 อันดับแรกเกิดจากการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด รองลงมา  
ดื่มแล้วขับ และตัดหน้ากระชั้นชิด ประเภทรถที่ท าให้เสียชีวิตสูงสุดอันดับแรก คือ รถจักรยานยนต์ 
 ผลการบังคับใช้กฎหมาย พบว่า 
  - มีการเรียกตรวจยานพาหนะสะสมจ านวน 5,091,542 คัน เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับ 
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 จ านวน 672,112 คัน  
  - มีการด าเนินคดีตาม 10 มาตรการ จ านวน 869,960 ราย เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับ 
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 จ านวน 156,094 ราย  
  ทั้งนี้ หน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้ด าเนินการภายใต้แผนบูรณาการป้องกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งผลให้จ านวนอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต 
และการบาดเจ็บสาหัสลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่  2560  โดยมีปัจจัยหรือแนวทางด าเนินการ 
ทีช่ัดเจน ทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนดให้มีการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์
ผู้ขับขี่ทุกรายที่เกิดอุบัติเหตุทั้ง 2 ฝ่าย การจัดตั้งด่านชุมชน การเชิญชวนประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมในการ
ตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่หลากหลายช่องทาง รวมถึงการเพ่ิมความ
เข้มข้นด าเนินการใน 109 อ าเภอที่มีสถิติความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง 
  ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนได้ถอดบทเรียน และจัดท าเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย
เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานในระยะต่อไป 9 ประเด็น เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย การด าเนินมาตรการทาง
ชุมชนและสังคม การสร้างจิตส านึก ความปลอดภัยของยานพาหนะ การบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน และการ
บริหารจัดการในระดับพ้ืนที่ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
   ๔.๑ แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

    
วีดิทัศน์สรุปแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  คณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ได้มีมติในคราวการประชุมครั้งที่ 
1/2561 เมื่อวันที่  8 มีนาคม 2561 เห็นชอบร่างแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติ เหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการ  

ด าเนินงาน… 
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ด าเนินงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยรณรงค์ภายใต้หัวข้อ “ขับรถมีน้ าใจ 
รักษาวินัยจราจร” ก าหนดช่วงเวลาการด าเนินงาน  ระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ 
รวม ๗ วัน ภายใต้มาตรการหลัก 6 มาตรการส าคัญ ดังนี้ ว1  มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน  
ว2  มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม ว3  มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 
ว4  มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ว5  มาตรการความปลอดภัยทางน้ า ว6  มาตรการด้าน
การช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ  
  โดยมีมาตรการเน้นย้ าและกิจกรรมพิเศษ จ านวน 6 ประเด็น ดังนี้ 
  1. เน้นเพิ่มความเข้มข้นในอ าเภอเป้าหมายเป็นพิเศษ 
  2. เน้นการด าเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ในกลุ่มผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์เป็นพิเศษ 
  3. ตรวจวัดระดับปริมาณแอลกอฮอล์ทุกรายที่ขับขี่แล้วเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้บาดเจ็บ วAdmit) 
หรือเสียชีวิต โดยให้กระทรวงสาธารณสุข สสส. และส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประสานความร่วมมือ ก าหนด
ขั้นตอนปฏิบัติและผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดที่ชัดเจน 
  4. ก าหนดให้เข้มงวดกับบริเวณที่มีการจัดงาน โดยต้องมีการส ารวจและให้ผู้จัดงานจัดท าแผน
ในการดูแลความปลอดภัยยื่นกับผู้ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้จัดงาน 
  5. ให้มกีารประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้น จริงจัง ต่อเนื่อง เน้นย้ าในประเด็นดื่มแล้วขับ ตรวจวัด
ระดับปริมาณแอลกอฮอล์ทุกราย และประกันภัยภาคสมัครใจไม่คุ้มครองหากมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่
กฎหมายก าหนด 
  6. ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ภาครัฐต้องปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย
จราจร หากฝ่าฝืนหรือกระท าผิดกฎหมายจราจรให้ถือว่าผิดวินัย 
  ทั้งนี ้ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 
  1. ช่วงเตรียมความพร้อมและช่วงการรณรงค์ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2561 – 10 เมษายน 
2561 โดยใช้กลไกประชารัฐเป็นแนวทางการด าเนินงาน เน้นการบังคับใช้กฎหมาย และการรณรงค์ 
อย่างเข้มข้น จริงจัง ต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์ และก าหนดแผนงาน มาตรการต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ 
  2. ช่วงควบคุมเข้มข้น วระหว่างวันที ่11 – 17 เมษายน 2561) 
ให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนบูรณาการการด าเนินการตามมาตรการต่าง ๆ อย่างจริงจัง เข้มข้น เน้น
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยมีการจัดตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทุกระดับ เพ่ืออ านวยการ ควบคุม ก ากับ ดูแลและติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับ มีดังนี ้
  - จ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จ านวนผู้เสียชีวิต และจ านวนผู้บาดเจ็บ ลดลง 
  - จ านวนรถจักรยานยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลง 
  - จ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ลดลง 
  โดยเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 3 ปีย้อนหลัง 
  ส าหรับเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนได้จัดกลุ่ม 
เฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของอ าเภอและส านักงานเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เพ่ือใช้ประกอบการ
บริหารจัดการ การก าหนดแนวทางมาตรการต่าง ๆ รวมทั้งการติดตามประเมินผล ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ในแต่ละพ้ืนที่ โดยใช้ค่าเฉลี่ยจ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุย้อนหลัง 3 ปี ทั้งช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 
เป็นฐานข้อมูลในการจัดกลุ่มโดยผลการจัดกลุ่มเฝ้าระวังพบว่า 
 

- พ้ืนที่… 
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  - พ้ืนที่ที่มีการเกิดอุบัติเหตุระดับสูงทั้งเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ จ านวน 109 อ าเภอ 
  -;พ้ืนที่ที่มีการเกิดอุบัติ เหตุระดับสูงเทศกาลใดเทศกาลหนึ่ง  จ านวน 89 อ าเภอ และ  
1 ส านักงานเขต 
  - พ้ืนที่ที่มีการเกิดอุบัติเหตุระดับน้อยถึงปานกลาง จ านวน 656 อ าเภอ และ 38 ส านักงานเขต 
และพ้ืนที่ที่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุทั้งช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ จ านวน 24 อ าเภอ และ 11 ส านักงานเขต 
 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ 
นายชยพล  ธิติศักดิ์  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ขอเรียนในที่ประชุมเรื่องแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 2561 ขออนุญาตที่ประชุมได้กรุณาให้ความเห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
เทศกาลสงกรานต์ 2561 เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 
ประธานการประชุมฯ 
พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี 
  ขอมติในที่ประชุมเพ่ือน าแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 2561ไปใช้ต่อไป 
 
ศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ธานีรณานนท์   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  รายงานการประชุมหน้า 39 ประธานได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ ไปท าช่องทาง 
รถจักรยานยนต์ ขอน าเสนอในเรื่องดังกล่าว องค์การอนามัยโลกเคร่งครัดในการลดการสูญเสียจากการ  
ใช้รถจักรยานยนต์ ระบบและวิธีที่ปลอดภัย จะเห็นได้ว่าช่องการเดินทางของรถจักรยานยนต์ในกรุงเทพฯ  
ผู้ขับขี่ขับรถระหว่างเลนรถยนต์ 2 คัน ซึ่งเป็นอันตรายท าให้ เกิดการเฉี่ยวชน ตัวอย่างเช่น จังหวัดนครปฐม 
จะเห็นการขับรถที่ไม่เป็นระเบียบ ไม่ถูกต้อง ไม่สวมหมวกนิรภัย สถิติอุบัติเหตุวันที่ 21 มีนาคม 2561 
จังหวัดนครปฐมมีผู้เสียชีวิตจ านวน 3 คน การบังคับใช้กฎหมายอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการลดอุบัติเหตุ 
จะต้องใช้วิธีแห่งระบบที่ปลอดภัย เพราะฉะนั้นไม่ควรถามว่าใครเป็นผู้ที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ หรืออุบัติเหตุเกิดขึ้น
ได้อย่างไร แต่ควรถามว่าท าไมมีระบบซึ่งท าให้คนตายบนถนนทุกวัน เพราะฉะนั้นปัญหาอุบัติเหตุหรือการชน
กันตายเป็นปัญหาของระบบ ไม่ใช่เป็นของบุคคลหนึ่งบุคคลใด จะต้องมีทุกส่วนที่ ปลอดภัย คนปลอดภัย  
ถนนปลอดภัย รถปลอดภัย และความเร็วที่ลดลง เพราะร่างกายมนุษย์เมื่อถูกชนแรงๆท าให้เสียชีวิตทั้งหมด 
ตัวเลขของ WHO จ านวน 73 เปอร์เซ็นต์ ของอุบัติเหตุเกิดจากรถจักรยานยนต์ ส่วนหนึ่งเกิดจากการออกแบบ 
ที่ผิดพลาด และอยากเสนอให้มีการท าช่องทางของรถจักรยานยนต์ จะท าให้ลดการเสียชีวิต เพ่ือความปลอดภัย 
ในเทศกาลสงกรานต์จะต้องมีเลนรถจักรยานยนต์ และสวมหมวกนิรภัย นอกจากช่องทางของรถจักรยานยนต์  
สิ่งที่เป็นปัจจัยในการลดอุบัติเหตุ เช่น ยานพานะ การฝึกอบรมในการขอใบอนุญาตขับขี่รถ เป็นต้น จึงต้องการ
ให้มีการเน้นย้ ากับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ท าช่องทางรถจักรยานยนต์ตามที่ได้สั่งการไว้ให้ได้มากท่ีสุด 
 
 
 
 

ประธาน... 
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ประธานการประชุมฯ 
พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี 
  จะต้องดูในเรื่องงบประมาณของแต่ละจังหวัด ในการอยู่ร่วมกันในการใช้รถจักรยาน  
และรถจักรยานยนต์จะต้องพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ที่ท่านพิชัยได้น ารูปการขับขี่รถจักรยานยนต์ ต ารวจไม่ได้
ต้องการให้มีการขับขี่แบบนั้น แต่ทางต ารวจจับกุมไม่ไหว ให้กระทรวงมหาดไทยรับไปในเรื่องให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดทุกจังหวัดเสนอแนะกับทางรัฐบาลเพ่ือของบประมาณในการจัดท าผังเมือง หรือเทศบาลของแต่ละ
จังหวัดด าเนินการ 
 
พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
  ปัญหาของโครงสร้างของเมืองไม่สามารถท าช่องทางของรถจักรยานยนต์ และแนวทาง 
ของต่างประเทศมีการท าระบบขนส่งสาธารณะมารองรับ ให้คณะกรรมการฯ รับแนวทางและข้อเสนอ  
ของอาจารย์พิชัยไปพิจารณา และทางกระทรวงคมนาคมพยายามท าเส้นทางใหม่ ๆ 
 
ประธานการประชุมฯ 
พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี 
  ประเทศมีกฎหมายจราจรส าหรับการขับข่ีรถจักรยานและรถจักรยานยนต์บนท้องถนน 
 
นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์  ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน  
  เห็นด้วยในกรอบขององค์การอนามัยโลก ที่อาจารย์พิชัยได้น าเสนอ กระทรวงคมนาคม 
ได้ออกแบบระบบรถจักรยานยนต์ทั้งระบบ เพราะเป็นสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุ อยากให้กระทรวงคมนาคม
ท างานร่วมกับคณะกรรมการฯ  
 
ประธานการประชุมฯ 
พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี 
  ทุกหน่วยงานจะต้องบูรณาการร่วมกันท างาน 
 
ศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ธานีรณานนท์   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ต ารวจไม่สามารถจับกุมผู้กระท าผิดได้ทั้งหมด เพราะผู้ขับขี่ที่กระท าผิดกฎหมายจราจร 
มีเป็นจ านวนมาก จึงจ าเป็นจะต้องมีระบบที่ปลอดภัย 
 
ประธานการประชุมฯ 
พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี 
  ส าหรับมติในที่ประชุมในวันนี้จะได้น าเรียนให้คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ดังนั้น เพ่ือเตรียมความพร้อมในการด าเนินการ จึงขอให้ด าเนินการดังนี้ 
  1. ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องน ามติที่ประชุมของคณะกรรมการนโยบายการป้องกัน 
และลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ เป็นแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามอ านาจ
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน โดยให้ความส าคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์
สร้างจิตส านึกในการครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 

2. ให้หน่วยงาน… 
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  2. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบบูรณาการการท างานช่วงเทศกาลสงกรานต์เพ่ือให้ประชาชน 
มีความปลอดภัยในการเดินทาง 
  3. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อม และจัดท าแผนปฏิบัติงาน  
เพ่ือด าเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยบนท้องถนน ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 
  4. ให้กระทรวงสาธารณสุขน าการใช้ข้อมูล 3 ฐาน เป็นข้อมูลกลางของประเทศเพ่ือน ามา
วิเคราะห์ก าหนดมาตรการแผนงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยให้เสนอคณะรัฐมนตรี  
ให้ความเห็นชอบต่อไป 
  5. ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติและกระทรวงคมนาคมเร่งรัดการด าเนินการแก้ไขกฎหมาย  
เป็นการเร่งด่วนต่อไป 
  6. ในระดับพ้ืนที่ให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะ
ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  
และข้อห่วงใยของนายกรัฐมนตรีให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบต่อไป 

 
   ๔.๒ แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 
 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ 
นายชยพล  ธิติศักดิ์  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบในหลักการให้จัดท าแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ และ
ให้ใช้แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ไปพลางก่อนจนกว่าแผนแม่บทความปลอดภัย
ทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ จะแล้วเสร็จ 
  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบในหลักการให้จัดท าแผนแม่บท
ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ให้พิจารณาปรับกรอบระยะเวลาการด าเนินงานจัดท า
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ ให้มีระยะเวลาสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ วพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  
  คณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เห็นชอบแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ โดยให้
เพ่ิมเติมการด าเนินการให้ครอบคลุมถึง พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙              
และเห็นชอบรายงานผลการศึกษาการจัดตั้งหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน            
สรุปสาระส าคัญจะน าเสนอ โดย อาจารย์ทวีศักดิ์  แตะกระโทก มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการ
จัดท าแผนแม่บทดังกล่าว 
 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  แตะกระโทก  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ มีวิสัยทัศน์ “มุ่งม่ันสู่มาตรฐาน
การสัญจรที่ปลอดภัยด้วยกัน” (Committing to Standard of Safe Journey Together) ซึ่งตัวชี้วัด
ก าหนดจากค่าเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เป็นค่าเป้าหมายสุดท้าย 

ส าหรับ… 
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ส าหรับ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการลดอัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากรเป็นร้อยละ ๑๘.๐ ซึ่งในแผนแม่บทจะมี  
3 พันธกิจ และ 4 ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ต่าง ๆ จะเน้นการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนในเรื่องของความ
ปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 จะเน้นในเรื่องของการปฏิรูประบบการจัดการ ศักยภาพในการท างาน ระบบ
ข้อมูล กฎหมาย การปฏิรูประบบงบประมาณ การท างานในช่วง 7 วันของทั้งสองเทศกาล และการวิจัยพัฒนา 
ในส่วนนี้ ได้มีการเสนอให้มีการปรับโครงสร้างคณะอนุกรรมการฯ ใหม่ขึ้นมา การเสนอให้มีงบบูรณาการ 
ด้านความปลอดภัยทางถนน และการเสนอให้มีหน่วยงานด้านวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน
ระดับประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่  2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน โดยมี
กลุ่มเป้าหมายหลักเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มรถจักรยานยนต์ กลุ่มเมาแล้ วขับ กลุ่มขับรถเร็ว และกลุ่ม
นักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นกลุ่มหลักท่ีจะแก้ไขให้ได้ในช่วงแผนแม่บทฉบับนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 จะเน้นการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในระบบขนส่ง 
ของประเทศโดยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะ มาตรฐานความปลอดภัยของถนน และการ
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างานของภาคขนส่ง 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ประชารัฐเพ่ือถนนปลอดภัย จะเน้นการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน ชุมชน 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ มาท างานร่วมกันเพ่ือให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เป็นประโยชน์
กับประเทศ 
  นอกจากนี้ ในแผนแม่บทดังกล่าวยังมีแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ในระยะ ๒๐ ปี ที่ประเทศไทย
ควรด าเนินการ ทั้งการจัดการในเรื่องของ คน ถนน รถ และการสร้างทางเลือกในระบบขนส่งสาธารณะให้เป็น
ทางเลือกในระยะยาว เพ่ือลดการใช้ยานพาหนะประเภทรถส่วนบุคคลที่ไม่จ าเป็นออกไป โดยมีเป้าหมายในระยะ  
5 ปี 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี 
  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ 
นายชยพล  ธิติศักดิ์  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพ่ือให้ความเห็นชอบแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๓ และเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อแผนแม่บทจากเดิม “แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๓” เป็น “แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔” เพ่ือให้สอดคล้องกับระยะเวลา
สิ้นสุดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ วพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  และน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ธานีรณานนท์   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  แผนแม่บทนี้เป็นแผนแม่บทที่ส าคัญ และการตั้งสถาบันวิชาการฯ เพ่ือที่จะช่วยคิดวิเคราะห์
เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด แต่อยากจะเสนอ ข้อความส าคัญ (keyword) ที่ใช้กันทั่วโลก คือ Safe System Approach 
วการสร้างระบบที่เน้นความปลอดภัย  ซึ่งได้กล่าวถึง 5 เสาหลัก ที่ WHO และ UN เน้นในการจัดการแบบองค์รวม 
จึงอยากให้ตระหนักถึงค าส าคัญนี้ หากต้องการที่จะยกระดับให้เป็นสากล ก็จะต้องใช้วิธีเดียวกันนี้ 
 
 
 

ผู้ช่วย… 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  แตะกระโทก  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  ในส่วนของสถาบันวิชาการ จะมาเป็นคลังข้อมูล/คลังสมอง วthink tank) เรื่องการท างาน
ด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย ซึ่งมีต้นแบบสถาบันวิชาการ วITARDA) จากการไปศึกษาดูงาน 
ที่ประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นยังมีโครงการความร่วมมือในการเข้ามาเสริมด้านความปลอดภัย
ทางถนน ซึ่งประเทศญี่ปุ่นมีความยินดีที่จะเข้ามาช่วยในการจัดตั้ งสถาบันเพ่ือการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล
อุบัติเหตุบนท้องถนน วITARDA) และได้มีการหารือในเบื้องต้นกับกระทรวงคมนาคมในเรื่องของการจัดตั้ง
สถาบันวิชาการนี้แล้ว 
 
พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
  ในประเทศไทยมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัยทางถนนและมีกระทรวง
คมนาคมที่รับผิดชอบโดยตรง หากจะมีการจัดตั้งองค์กรอาจไม่สามารถท าได้ เนื่องจากต้องใช้งบประมาณและ
บุคลากรและต้องมีหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องอีกมากมาย ซึ่งในปัจจุบันก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละด้าน
อยู่แล้วในกระทรวงต่าง ๆ จึงมีความเห็นว่าควรช่วยกันบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว  
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากกว่า 
 
นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์  ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน 
  เห็นด้วยว่าการจัดตั้งหน่วยงานไม่ควรท าหน้าที่ซ้ าซ้อนกัน ในส่วนของ นปถ. และ  ศปถ.  
จะเป็นฝ่ายของการด าเนินการการบูรณาการลงไปถึงระดับพ้ืนที่ ซึ่งเป็นโครงหลัก แต่ส่วนที่จะมาเสริม  
ในสถาบันหรือหน่วยวิชาการจะเป็นคลังข้อมูล/คลังสมองด้านวิชาการ และจะเป็นสิ่งที่เอ้ือให้หน่วยงานวิชาการ
หน่วยอ่ืนด้วย หากก าหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนและวางแนวทางให้สอดรับกันก็จะให้การด าเนินงาน 
ไม่ซ้ าซ้อน 
 
พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
  คณะท างานชุดนี้ได้ท างานและมีผลงานออกไปมากมาย ซึ่งก็ทราบดีอยู่แล้วว่าปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนเกิดจากการที่บุคคลไม่มีวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย
จราจร ยานพาหนะไม่ปลอดภัย ถนนไม่ปลอดภัย ซึ่งกระทรวงคมนาคมก็รับผิดชอบในการดูแล ควบคุม และหา
มาตรการต่าง ๆ ในการป้องกัน ดังนั้นสถาบันวิชาการนี้จะต้องหาแนวทางมาตรการในการสร้างผู้ใช้รถใช้ถนน
ให้มีวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ยานพาหนะปลอดภัย และถนนปลอดภัย เพ่ือช่วยเสริมการท างานด้วย 
 
ประธานการประชุมฯ 
พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี  
  การประชุมในคราวนี้เพ่ือลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนไม่ให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 
จากที่ผ่านมา ๒ ปี จ านวนการสูญเสียและจ านวนการเกิดอุบัติเหตุใกล้เคียงกัน ซึ่งยังไม่มีมาตรการที่สามารถ
ด าเนินการให้อุบัติเหตุทางถนนลดลงจ านวนมาก แม้ว่าจะมีทั้งมาตรการจ ากัดความเร็ว การดูแลผู้ขับรถ การดูแล
สภาพรถ ฯลฯ แต่อุบัติเหตุก็ยังเกิดขึ้นอยู่ ปัจจัยหลักอยู่ที่คนใช้รถใช้ถนนที่จะเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน  
หากสามารถปลูกจิตส านึกของคนได้อุบัติเหตุจะลดลงไปได้มาก รวมถึงการใช้ความเร็วด้วย ในเรื่องแผนแม่บทนี้
มีท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ 
   
 

ศาสตราจารย์… 
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ศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ธานีรณานนท์   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  จากมติที่ประชุมเห็นว่าแผนแม่บทฯ ต้องแก้ไขจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ เป็น พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔ ส่วนในเนื้อหาอยากให้เพ่ิมค าว่า วิถีแห่งระบบที่ปลอดภัย ซึ่งเป็นค าหลักที่ใช้ในประเทศเกือบทั่วโลกที่
ประสบความส าเร็จ 
 
นายภานุ  จันทร์เจียวใช้ รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  
  ในแง่วิชาการเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องจ าเป็น แต่ก่อนที่จะตั้งสถาบันวิชาการด้านความ
ปลอดภัยทางถนน อยากให้มีการศึกษาให้ชัดเจนว่าปัจจุบันงานด้านวิชาการมีสถาบันใดด าเนินการอยู่บ้าง  
ซึ่งกระจายอยู่ตามหลายหน่วยงานในปัจจุบันรวมทั้งสถาบันการศึกษา ส่วนเหตุผลความจ าเป็นของการ  
ตั้งสถาบันทางวิชาการขึ้นมาเป็นหน่วยงานราชการหรือไม่นั้น โดยแนวทางที่เป็นข้อสั่งการเชิงนโยบาย คือ  
ไม่อยากให้มีการเขียนเรื่องการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ไว้ในกฎหมายหรือแผนแม่บทในลักษณะที่เป็นข้อเสนอ  
ซึ่งยังไม่ได้ผ่านกระบวนการในการพิจารณาตั้งหน่วยงานใหม่ ซึ่งต้องมีกระบวนการในการผ่านการพิจารณา  
ของหน่วยงานไปที่ ก.พ. ก.พ.ร. และคณะรัฐมนตรี อยากให้ศึกษาก่อนว่าสาเหตุหลักในการเกิดอุบัติเหตุ 
เกิดจากอะไร ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่างทั้งเรื่องโครงสร้างถนน พฤติกรรม การบังคับใช้กฎหมาย  
การปลูกฝังจิตส านึกตั้งแต่เด็ก เป็นต้น ซึ่งที่ประชุมได้เห็นความส าคัญของงานวิชาการด้านนี้ ดังนั้น อาจจะ
เขียนในลักษณะที่ว่าให้มีการเสริมสร้างความเข้มแข็งของงานวิชาการ แต่ไม่อยากให้เขียนว่าจะต้องตั้งเป็น
สถาบันวิชาการฯ เพราะในการด าเนินการจะต้องผ่านขั้นตอนตามกฎหมายและวิธีปฏิบัติของการจัดตั้ง
หน่วยงานใหม่ 
 
พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
  เห็นด้วยกับส านักงบประมาณ แต่เ พ่ือให้การด าเนินการเร็วขึ้นขอเสนอว่าให้ตั้งเป็น
คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการ นปถ. หรือ คณะกรรมการ ศปถ. ก็ได้ แต่หากตั้งเป็นองค์กรจะเป็นไปได้ยาก 
เนื่องจากรัฐบาลจะลดปริมาณการตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่ แต่เป็นการขอเพ่ิมภารกิจของหน่วยงาน หากเพ่ิม 
ก็จะต้องเพ่ิมทุกหน่วยงาน จะตั้งองค์กรใดองค์กรหนึ่งไม่ได้ อย่างเช่น กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร วกอ.รมน.  ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะ วad hoc  ที่ด าเนินการโดยการบูรณาการการท างานร่วมกับ
ทุกภาคส่วน หากผ่านมตินี้ไปควรจะรับไปด าเนินการให้เป็นคณะอนุกรรมการระดับนโยบายหรือระดับปฏิบัติก็ได้ 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  แตะกระโทก  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  มีการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากหลายหน่วยงาน รวมถึงต่างประเทศที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้วย 
ในเบื้องต้นเห็นด้วยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอ ที่ ให้ตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ 
ของคณะกรรมการ นปถ. ก่อน แล้วไปศึกษา ก าหนดทิศทางเสนอในการประชุมคณะกรรมการ นปถ. ครั้งต่อไป  
  
ประธานการประชุมฯ 
พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี  
  เห็นด้วยในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการก่อนเพ่ือพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
ของทุกฝ่ายที่เสนอแนะ 
 
 

พลเอก… 
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พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
  เห็นด้วยกับแผนแม่บทนี้ และเปลี่ยนแค่ห้วงเวลาเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ในส่วนเรื่องการจัดตั้งสถาบันทางวิชาการขอให้รับข้อเสนอที่จะเปลี่ยนเป็นในรูปแบบ
คณะอนุกรรมการฯ และขอให้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมนี้ไปปรับแก้ เพ่ือให้สามารถน า  
แผนแม่บทนี้ไปด าเนินการได้ 
 
นายแพทย์ธนะพงษ์  จินวงศ์  ผู้อ านวยการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน 
  หากจะด าเนินการเรื่องสถาบันทางวิชาการโดยตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ เห็นว่ าการประชุม
คณะกรรมการ นปถ. จะต้องประชุมบ่อยครั้งขึ้น เนื่องจากเมื่อมีโจทย์เข้ามา ขณะเดียวกันเรื่องของไตรมาสที่
นายกรัฐมนตรีอยากเห็นการขับเคลื่อนการด าเนินการ หากมีการด าเนินการควบคู่กัน ดังนั้น หน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการนี้จะต้องน ามารายงาน เช่นมีการน าแต่ละกรณีมาวิเคราะห์ในที่ประชุม และมีข้อเสนอว่าต้อง
แก้ไขอย่างไร จะท าให้มีความชัดเจนในการขับเคลื่อนการด าเนินการในแต่ละเรื่อง 
 
พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
  เห็นด้วย เมื่อท าผลงานแล้วต้องให้ท่านรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการ 
นปถ. ช่วยผลักดันให้เกิดขึ้น สถิติที่ เกิดขึ้นนัยทางสถิติไม่ต่างกัน แต่ตัวเลขลดลง ต้องรีบด าเนินการ 
ให้เกิดผล ซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าท าอย่างไรการด าเนินการจึงจะเกิดผล ต้องแก้ไขในจุดใด  
ซึ่งสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเป็นที่ทราบกันดีว่าเกิดจากเมาแล้วขับ และการใช้ความเร็ว  รถกระบะแม้ว่าจะยัง 
ไม่ถูกกฎหมายแต่สถิติการเสียชีวิตยังไม่มาก แต่รถจักรยานยนต์ ขับรถเร็ว เมา มีจ านวนมาก ประเด็น คือ  
ยังด าเนินการแก้ไขไมต่รงจุด 
 
ประธานการประชุมฯ 
พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี  
  มีคณะกรรมการ นปถ. ท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือตั้งข้อสังเกตในเรื่องแผนแม่บทฯ อีกหรือไม่ 
 
นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
  มีปัญหาเรื่องตัวเลขสถิติข้อมูลอุบัติเหตุ ทั้งจ านวนการเกิดอุบัติเหตุ จ านวนผู้บาดเจ็บ  
และจ านวนผู้เสียชีวิต ปัจจุบันใช้ข้อมูลสถิติจากองค์การอนามัยโลก และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ ให้กระทรวง
สาธารณสุขเป็นผู้บูรณาการข้อมูลตัวเลขจาก ๓ หน่วยงาน โดยส่วนตัวยังไม่เชื่อตัวเลขขององค์การอนามัยโลก 
เนื่องจากองค์การอนามัยโลกจัดประเทศไทยเป็นประเทศก าลังพัฒนา ในเชิงความแม่นย าของสถิติข้อมูล 
ซึ่งยังไม่ชัดเจน สหรัฐอเมริกาเสียชีวิต ๑ ปี ๓๖,๐๐๐ ราย ในแง่จ านวนมากกว่าประเทศไทยแต่เป็นข้อมูลจริง
เนื่องจากเชื่อว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ข้อมูลถูกต้อง แต่ประเทศไทยมีแหล่งข้อมูล ๓ แหล่งซึ่งองค์การ
อนามัยโลกไม่เชื่อถือ องค์การอนามัยโลกจึงไปค านวณตัวเลขเองซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขที่บูรณาการแล้ว  
มีค่าใกล้เคียงกัน ซึ่งองค์การอนามัยโลกค านวณโดยวิธีทางคณิตศาสตร์ เป็นจ านวน ๒๔,๐๐๐ รายที่เสียชีวิต 
แต่ไม่ทราบว่ามีหลักฐานหรือไม่ มีค าตอบว่าส่วนที่หาหลักฐานไม่ได้อาจเป็นแรงงานต่างด้าว แต่เชื่อว่าแม้จะนับ
รวมแรงงานต่างด้าว จ านวนผู้เสียชีวิตก็น่าจะน้อยกว่านี้ ท าอย่างไรให้องค์การอนามัยโลกเห็นว่าข้อมูลมีความ
น่าเชื่อถือและปลดประเทศไทยออกจากประเทศที่ก าลังพัฒนาทางด้านข้อมูลสถิติ ญี่ปุ่นอยู่ในประเทศพัฒนา 
ใช้ข้อมูลสถิติท่ีเป็นข้อมูลจริง มีระบบการลงทะเบียนจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ แต่ของประเทศไทยมีข้อมูล 
 

อยู่ที.่.. 
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อยู่ที่ ๓ หน่วยงาน ค านิยามของค าว่าอุบัติเหตุทางถนนไปรวมกับค าว่าโรคระบาด ประเทศไทยได้แยกชัดเจน
หรือไม ่หากแยกชัดเจนแล้วเชื่อว่าตัวเลขสถิติจะลดลง เป็นเหตุผลที่แผนแม่บทฯ เสนอในเรื่องนี้ การตั้งสถาบัน
อาจจะต้องศึกษาให้รอบคอบซึ่งประเทศญี่ปุ่นก็ด าเนินการเช่นเดียวกัน อยากให้ส านักงบประมาณจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมมากข้ึนส าหรับหน่วยงานที่ด าเนินการเรื่องอุบัติเหตุ ก.พ. ก็ขอให้เพ่ิมอัตราก าลัง เช่น กระทรวง
คมนาคมไม่มีบุคลากรเรื่องความปลอดภัย และงบประมาณไม่ค่อยมี ปัจจุบันนี้ด าเนินการโดยใช้งบประมาณที่มีอยู่ 
ใช้อาสาสมัคร การเก็บรวบรวมข้อมูลต้องใช้งบประมาณมากพอสมควร ในขั้นการศึกษาฝากดูวิธีการท าอย่างไร 
ประเด็นส าคัญ คือ ปัญหาเรื่องตัวเลขสถิติท่ีท าให้ประเทศไทยติดอันดับ ๑ – ๒  
 
พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
  คณะกรรมการทุกท่านคงทราบดีว่ามีปัญหาเรื่องสถิติข้อมูล มีความเห็นว่าข้อมูลฐานเดียวก็มี
ความเชื่อมั่นมากพอ แต่ต้องเป็นกระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากเป็นผู้ด าเนินการพิสูจน์การเสียชีวิตทั้งในและ  
นอกโรงพยาบาล แต่เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่จะใช้ข้อมูล ๓ ฐาน โดยกระทรวงสาธารณสุขด าเนินการ และใช้
ข้อมูลของส านักงานต ารวจแห่งชาติและบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ร่วมด้วย ซึ่งน่าจะเป็น
มาตรฐานที่ดีได้ในขณะนี้ ข้อมูลของส านักงานต ารวจแห่งชาติหากเสียชีวิตในพ้ืนที่จะทราบ หากเสียชีวิต 
ในโรงพยาบาล ต ารวจจะไม่ทราบ ต้องสร้างการรับรู้ การประชุมคณะกรรมการ นปถ. นี้น่าจะให้กระทรวงการ
ต่างประเทศได้รับทราบเพ่ือจะได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานต่างประเทศได้รับทราบ เมื่อหน่วยงานเหล่านั้น 
ทราบที่มาของข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขก็จะเกิดความเชื่อมั่น 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  แตะกระโทก  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  เห็นด้วยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปัญหาหนึ่งจากการส ารวจว่าเหตุใด 
แผนแม่บทฯ จึงไม่ประสบความส าเร็จซึ่งมาจากเรื่องงบประมาณ ในแผนแม่บทฯ จึงมีการเสนอว่าอยากให้มี
งบประมาณบูรณาการเรื่องความปลอดภัยทางถนนโดยเฉพาะ เนื่องจากการของบประมาณจากหน่วยงาน 
มีขั้นตอนที่สามารถขอได้ ซึ่งเป็นข้อจ ากัด ต ารวจที่ต้องการอุปกรณ์หากไม่ได้ของบกลางก็จะไม่ได้อุปกรณ์  
ความเป็นไปได้ที่จะมีงบบูรณาการด้านความปลอดภัยทางถนนอยู่ในยุทธศาสตร์จัดสรรของประเทศจะเป็นไปได้
หรือไม ่
 
พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
  สามารถท าได้โดยตั้งคณะกรรมการแล้วน าผลที่ได้ให้ท่านประธานกรรมการ นปถ. คือ  
ท่านรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งแทนนายกรัฐมนตรี 
 
นายภานุ  จันทร์เจียวใช้ รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
  ประเด็นที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าว คิดว่าเรื่องนี้อยากมอบให้
คณะอนุกรรมการที่จะแต่งตั้งใหม่ท าการศึกษาว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานใดด าเนินการอยู่บ้าง มีงบประมาณ
เท่าใด มีก าลังคนเท่าใด และในหลักการของเป้าหมายที่วางไว้ในแผนฯ หากจะด าเนินการให้ส าเร็จจะต้องใช้
ทรัพยากรหรือบุคลากรอย่างไร ควรมีการศึกษาเป็นระบบ เนื่องจากขณะนี้เมื่อกล่าวถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่การ
ด าเนินการไม่เข้าเป้าหมายก็จะกล่าวถึงปัจจัย ๒ อย่าง คือ คน และงบประมาณ แต่ไม่มีการดูถึงปัจจัยอ่ืน 
 
 

ประธาน… 
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ประธานการประชุมฯ 
พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี  
  แผนแม่บทฯ ต้องการที่จะน างบประมาณมาบูรณาการ จะน างบประมาณไปไว้ที่ใด จะต้องมี
หน่วยงานรองรับ 
 
พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
  สมมติว่าต้องการเครื่องตรวจจับความเร็วเพ่ิมก็ให้หน่วยที่ด าเนินการจัดท า แต่ส านัก
งบประมาณบอกว่าให้น ามาคิดให้เป็นระบบ เช่น มีถนนเท่าใด มีสถานีต ารวจเท่าใด และต้องการจะใช้อุปกรณ์
จ านวนเท่าใด ต้องชี้แจงให้เป็นระบบแล้วส านักงบประมาณก็จะให้งบประมาณ 
 
ประธานการประชุมฯ 
พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี  
  การของบประมาณไม่ยากแต่จะบูรณาการใช้เองไม่ได้ ต้องมีหน่วยงานรับไปแต่ละเรื่อง  
แต่สามารถของบประมาณเพ่ิมเติมได้ ตามที่ส านักงบประมาณกล่าวว่าให้คณะอนุกรรมการไปพิจารณาว่า 
จะด าเนินการอย่างไรให้ได้งบประมาณในเรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น 
 
ศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ธานีรณานนท์   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  คิดว่าวันนี้เป็นข่าวดี เพราะสิ่งที่ประชุมกันวันนี้เป็นไปตาม UN คือ การจัดการกับอุบัติเหตุ 
ให้ส าเร็จมี ๓ โครงสร้าง คือ ๑. Political View ซึ่งมีท่านรองนายกรัฐมนตรี ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งแสดงถึง Political View ที่แกร่งกล้า ๒. Functional Institution  
ซึ่งการจัดตั้งสถาบันที่มีข้อเสนอให้เป็นคณะอนุกรรมการน่าจะด าเนินการได้ดี ๓. งบประมาณ ซึ่งส านัก
งบประมาณบอกว่าจะให้ จึงเห็นว่าเป้าหมายน่าจะดีและลดการเสียชีวิตได้อย่างถาวร 
 
ประธานการประชุมฯ 
พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี  
  รับทราบ สรุปว่าที่ประชุมเห็นชอบแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๓ และเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อแผนแม่บทฯ จากเดิมเป็น แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๔ เพ่ือให้สอดคล้องกับระยะเวลาการสิ้นสุดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ และให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมถึงให้รับข้อสังเกตต่าง ๆ  
ไปด าเนินการให้แผนฯ สมบูรณ์ต่อไป 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน และให้เปลี่ยนชื่อแผนแม่บทจากเดิมเป็น 
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ โดยให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ศึกษาการ
จัดตั้งสถาบันวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน และเสนอคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน
และคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติพิจารณา 
 
 
 

๔.๓ การบูรณาการ… 
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   ๔.๓ การบูรณาการข้อมูลเพื่อใช้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ข้อมูล ๓ ฐาน) 
   
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ 
นายชยพล  ธิติศักดิ์  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ระเบียบวาระที่ ๔.๒ การบูรณาการข้อมูลเพ่ือใช้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน วข้อมูล  
๓ ฐาน  เนื่องจากคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ซ่ึงประธานคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการข้อมูลและการติดตามประเมินผล 
ได้น าเสนอตัวเลขเก่ียวกับการบูรณาการข้อมูล ๓ ฐาน ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบกระบวนการบูรณาการและ
ให้การรับรองตัวเลขผลจากการบูรณาการข้อมูลการตาย ๓ ฐาน ให้ใช้ตัวเลขในการติดตามประเมินผลผู้เสียชีวิต
เป็นรายปีของประเทศต่อไป ขอให้อธิบดีกรมควบคุมโรค ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการบริหาร
จัดการข้อมูลและการติดตามประเมินผลได้น าเสนอต่อที่ประชุม 
 
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค 
  ปัจจุบันข้อมูลการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนมาจากหลายหน่วยงาน เนื่องจากวัตถุประสงค์
ในการเก็บข้อมูลแตกต่างกัน จึงท าให้ข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตแตกต่างกัน และไม่มีหน่วยงานใดที่มีข้อมูล
ครบถ้วน ซึ่งส่งผลให้ข้อมูลของประเทศไทยไม่เป็นที่น่าเชื่อถือตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าว องค์การ
อนามัยโลกจึงได้จัดท าประมาณการ ซึ่งใช้ข้อมูลของประเทศไทยแล้วใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ จึงท าให้ตัวเลขสถิติที่ได้
ค่อนข้างสูง และจัดล าดับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นล าดับต้น ๆ 
ซึ่งศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการข้อมูลและการติดตาม
ประเมินผล ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ ได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข
เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือปรับปรุงการบูรณาการจัดเก็บข้อมูล จึงเป็น
ที่มาของการบูรณาการข้อมูล 
  วัตถุประสงค์ของการบูรณาการข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นเอกภาพ และ
ใกล้เคียงความจริง เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนและก าหนดนโยบายให้มีประสิทธิภาพ และปรับ Based line 
เรื่องทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน จนถึงเรื่องการติดตามและประเมินผล และก ากับการด าเนินงาน  
น าข้อบกพร่องและข้อจ ากัดต่าง ๆ มาพัฒนาระบบต่อไป 
  ข้อมูลการตายมีที่มาจากข้อมูล  ๓ ฐานใหญ่ ๆ  
  ข้อมูลฐานที่ ๑ คือ ข้อมูลใบมรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย ซึ่งมาจากระบบลงทะเบียน
การตาย ผู้เสียชีวิตทุกรายที่มีการแจ้งตายกับส านักทะเบียนท้องถิ่นและอ าเภอ ข้อมูลส่วนนี้จะถูกน าไป
ตรวจสอบความถูกต้องกับหนังสือรับรองการตายที่ออกโดยแพทย์ในโรงพยาบาล เพ่ือเพ่ิมความถูกต้องในการ
ให้สาเหตุการตายโดยเฉพาะบางรายที่ระบุไม่ชัดเจน ซึ่งพยายามปรับนิยามตามที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมได้ให้ข้อสังเกตไว้  
  ข้อมูลฐานที่ ๒ คือ ข้อมูลของส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นระบบบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุ
จราจรของผู้ที่ประสบอุบัติเหตุทีเ่กิดเป็นคดีความทุกเหตุการณ์ท่ัวประเทศเป็นส าคัญ 
  ข้อมูลฐานที่ ๓ คือ ระบบ E – claim ของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด 
เป็นระบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบภัยจากรถส าหรับการเบิกจ่ายเงินสินไหมทดแทนเป็นหลัก 
 
 

ขั้นตอน… 
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  ขั้นตอนการบูรณาการจะใช้วิธีการตรวจการซ้ าซ้อนเป็นรายบุคคลทั้ง ๓ ฐาน โดยใช้ตัวแปร
หลัก ๔ ตัวแปร ได้แก่ หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก ชื่อ – นามสกุล วันที่เกิดเหตุและวันที่
เสียชีวิต พ้ืนที่เกิดเหตุหรือจังหวัด โดยมีการด าเนินการ ๖ ขั้นตอน และแยกออกเป็น ๗ กลุ่มตามแผนภูมิ
วงกลมที่ซ้อนกัน ๓ ภาพ เมื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์พบว่า ข้อมูลมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก ฐานของ 
ใบมรณบัตรในช่วงปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙ มีความผันแปรตั้งแต่ ๑๔,๐๐๐ กว่าราย – ๑๕,๐๐๐ กว่าราย 
ขณะเดียวกันระบบ E – claim มีความผันแปรตั้งแต่ ๙,๐๐๐ – ๑๐,๔๐๐ กว่าราย ส่วนระบบของต ารวจ 
มีความผันแปรในบางปีเพียง ๖,๐๐๐ ราย บางปีที่มีความผันแปรสูงเกือบ ๙,๐๐๐ ราย 
  การด าเนินการเริ่มในปี ๒๕๕๕ แต่น าข้อมูลของปี ๒๕๕๔ เป็นตัวตั้งต้น ได้ข้อมูลชุดของปี 
๒๕๕๔ – ๒๕๕๙ พบว่า ภาพรวมของข้อมูลการเสียชีวิต  โดยเฉพาะการบาดเจ็บทางถนนเพ่ิมมากขึ้น  
และใกล้เคียงกับความเป็นจริง เฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๒๐,๐๐๐ – ๒๒,๐๐๐ รายต่อปี ตัวอย่างปี ๒๕๕๙ พบว่า 
ข้อมูลจากใบมรณบัตรและหนังสือรับรองการตายจะเป็นส่วนที่ครอบคลุมมากที่สุด ร้อยละ ๗๑ ข้อมูลจาก
ต ารวจ ร้อยละ ๓๖ ข้อมูลจากบริษัท กลางฯ ร้อยละ ๔๗ เมื่อน าทั้ง ๓ ส่วนรวมกัน จะได้ประมาณ ๒๓,๐๐๐ ราย 
เมือ่ตัดความซ้ าซ้อนออกไป จะเหลือ ๒๑,๗๔๕ รายต่อปี  
  เมื่อน าข้อมูลขององค์การอนามัยโลกที่ค านวณทุก ๒ ปี ปี ๒๕๕๓ ค านวณได้ ๒๖,๓๑๒ ราย 
ปี ๒๕๕๕ ค านวณได้ ๒๔,๒๓๗ ราย และปี ๒๕๕๙ ได้น าข้อมูลไปค านวณแล้วแต่ยังไม่ออกรายงาน  
เมื่อพิจารณาตัวเลขของการบูรณาการข้อมูล ๓ ฐาน พบว่า ข้อมูลที่ได้ไม่ได้มีความแตกต่างมากเมื่อเทียบกับ 
ที่องค์การอนามัยโลกประมาณการ ดังนั้น จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาว่า หากเห็นชอบในเรื่อง
กระบวนการและการรับรอง จึงเรียนให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 
  ๑. ขอความเห็นชอบกระบวนการบูรณาการข้อมูลและให้การรับรองตัวเลขจ านวนการตาย
จากการบูรณาการข้อมูลการตาย ๓ ฐาน 
  ๒. ขอความเห็นชอบให้มีการปรับฐานตั้งต้น (Based line) จ านวนการตายในปี ๒๕๕๔  
ซึ่งเป็นปีแรกของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน เพ่ือเป็นฐานตั้งต้น  เนื่องจากฐานตั้งต้นที่ใช้แต่เดิม
ประมาณ ๑๓,๐๐๐ – ๑๔,๐๐๐ ราย จึงเป็นสิ่งที่องค์การระหว่างประเทศไม่ให้ความเชื่อถือ หากปรับเป็น
ประมาณ ๒๐,๐๐๐ กว่าราย จะเป็นตัวเลขท่ีใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด และใกล้เคียงกับที่องค์การอนามัย
โลกประมาณการ 
  ๓. มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ศปถ.  
และคณะกรรมการ นปถ. เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการใช้ตัวเลขจากการบูรณาการ
ข้อมูลการตายจาก ๓ ฐาน เป็นตัวเลขที่ใช้อ้างอิงอย่างเป็นทางการของประเทศ 
  ๔. ให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดน าข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนนที่
ผ่านมา บูรณาการกันให้เป็นภาพรวมของจังหวัด และวิเคราะห์ น าเสนอเพ่ือวางแผนแก้ไขในที่ประชุมของ
จังหวัดทุกเดือน โดยมอบให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้ประสานการบูรณาการข้อมูล 
  ขอเพ่ิมเติมจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าว  คือ อยากให้มีมติเ พ่ิมเติม 
ให้พิจารณาการสนับสนุนงบประมาณหรือจ านวนบุคลากรเท่าที่จ าเป็นเพ่ิมเติม 
 
พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
  สนใจข้อ 4 ข้อมูลนี้น่าจะให้หน่วยงานต่าง ๆ ถือเป็นฐานด้วยได้หรือไม่ 
 
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค  
  ให้หน่วยงานต่าง ๆ ถือเป็นฐานข้อมูลได้  
 

พลเอก... 
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พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
  ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคิดว่าดีหรือไม่ 
 
นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
  ข้อ ๑ ไม่แน่ใจว่าจะรับรองตัวเลขได้ คือถ้ารับรองมาตรฐานการค านวณได้ แต่รับรองตัวเลขนี้
เป็นตัวเลขที่ถูกต้อง ไม่แน่ใจว่าจะเป็นหน้าที่ของศูนย์ฯ หรือไม่ ถ้าวิธีการถูกต้อง ตัวเลขเป็นอย่างไรก็ต้องเป็น
อย่างนั้น เช่น เรื่องการวัด GDP มีมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ถ้าเราค านวณตามวิธีการ ขององค์การ
สหประชาชาติแล้วตัวเลขออกมาเป็น 3, ๔ หรือ ๕ เปอร์เซ็นต์ ก็เป็นเรื่องที่หน่วยงานนั้นเป็นผู้ปฏิบัติตาม
มาตรฐาน เพราะฉะนั้นข้อส าคัญคือ การบูรณาการข้อมูลอยู่บนพ้ืนฐานขององค์การอนามัยโลกหรือไม่ หากเป็น
เช่นนั้นก็สามารถรับรองกระบวนการได้ 
 
พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
  เห็นด้วยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ขอรับรอง ๒ เรื่อง คือ กระบวนการกับ
ตัวเลขได้หรือไม่  
 
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค 
  การรับรองนี้จะมีนัยอยู่ ๒ นัย ประเด็นแรก คือ อย่างไรก็ตามได้ให้ผู้รับผิดชอบประสานกับ
องค์การอนามัยโลกเพราะว่าได้ด าเนินการบูรณาการข้อมูล ๓ ฐานแล้ว แต่องค์การอนามัยโลกน าข้อมูลตัวเลข
สถิติอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยไปด าเนินการท าให้เกิดตัวเลขสถิติอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย  
2 ตัวเลข ซึ่งในทางปฏิบัติไม่ควรจะเป็น ประเด็นที่สองที่มีความจ าเป็นต้องรับรองตัวเลขสถิติอุบัติเหตุทางถนน
ของประเทศไทย เนื่องจาก การที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าตัวเลขจากการศึกษาและตัวเลขเก่า ท าให้ตัวเลข 
ตั้งต้นของปีทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนอยู่ที่ประมาณ ๑๔,๐๐๐ กว่าราย ตรงนี้จะมีปัญหาทันที
เพราะว่าเมื่อครบทศวรรษจะต้องลดให้น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้ทุกหน่วยงานท างานเต็มที่แต่ตกตัวชี้วั ด 
เพราะ ก.พ.ร. ใช้ฐานตัวเลขนั้น การที่เรารับรองตัวเลขจะเป็นส่วนหนึ่งให้ ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปรับตัวเลขทั้งหมด และก็จะท างานตามความเป็นจริงว่ารัฐบาลนี้ทุ่มเทและผลงานดีด้วย แต่เมื่อน าไป
เปรียบเทียบกับตัวเลขท่ีผิดจึงกลายเป็นว่าด าเนินการแล้วไม่ประสบความส าเร็จทั้งท่ีจริง ๆ แล้วมันดีขึ้น 
 
พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
  สรุปแล้วรับรองทั้งกระบวนการและตัวเลขด้วย 
 
นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
  น่าจะใช้เป็นตัวเลขทางการ Official statistic ซึ่งจะต้องเจรจากับองค์การอนามัยโลก     
เพ่ือให้ยอมรับ ส่วนที่สอง ข้อมูลปลายทางถูกต้องคือ กระทรวงสาธารณสุข เพราะเป็นผู้รับแจ้งใบมรณบัตร  
แต่ขอให้กระทรวงสาธารณสุขเพ่ิมข้อมูลโดยระบุสาเหตุของการตายว่ามาจากอุบัติเหตุทางถนน ส่วนของต ารวจ
ก็จะเป็น Subset และข้อมูลกลางก็จะเป็น Subset ของข้อมูลใหญ่ 
 
พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
  ให้ใช้กลไกของกระทรวงการต่างประเทศในการประสานกับองค์การอนามัยโลกเพ่ือให้เรา
สามารถท างานได้ง่ายขึ้น 
 

นายแพทย์... 
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นายแพทย์ธนะพงศ์  จินวงษ์  ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน 
  ในประเด็นข้อ ๔ เป็นหัวใจส าคัญอีกเรื่องหนึ่ง ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด
จะต้องให้ความส าคัญกับตัวเลขนี้ พบว่าจังหวัดไหนที่น าข้อมูลตัวเลขนี้มาพูดคุยกัน ข้อมูลของทุกหน่วยจะเริ่ม
ถูกต้องมากขึ้น และมีการติดตามว่าข้อมูลนี้ถูกน าไปใช้จริงในระดับจังหวัด รวมทั้งให้ทั้ง ๓ หน่วยงาน 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ท าให้ข้อมูล
ของตัวเองมีความถูกต้องสมบูรณ์มากข้ึน 
 
พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
  ข้อสรุปที่จะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับประเด็นเรื่องงบประมาณ ให้ระบุในลักษณะ 
ให้หน่วยงานใช้งบประมาณของหน่วยงานตนเองก่อน เช่น กระทรวงมหาดไทยจะเชื่อมโยงฐานข้อมูลหมายเลข
บัตรประชาชน ๑๓ หลัก กับฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข เขียนไว้ในสรุปข้อเสนอเพ่ือให้ใช้ได้เผื่อจ าเป็น  
ต้องใช้ 
 
นายภานุ  จันทร์เจียวใช้ รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
  ขอให้ข้อคิดเห็นเรื่องการน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนหรือศึกษาเงื่อนไขของความส าเร็จ   
ต่าง ๆ มีข้อมูลที่น่าสนใจในหน้า 90 – 103 จากสถิติย้อนหลัง 3 ปี เป็นที่น่าสนใจว่ามีบางจังหวัดที่เป็น
จังหวัดขนาดใหญ่ ซึ่งเมื่อดูทางกายภาพแล้วน่าจะเป็นพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงเพราะมีถนนสายหลักผ่านท าให้มี    
รถผ่านเป็นจ านวนมาก แต่ในช่วง ๓ ปีย้อนหลังมีอุบัติ เหตุเกิดขึ้นน้อยมาก เช่น จังหวัดนครสวรรค์ 
อุบลราชธานี สระบุรี ศรีสะเกษ และควรน าข้อมูลที่ใช้ปฏิบัติจริงในพ้ืนที่มาใช้ให้มากขึ้น 
 
พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
  เห็นด้วยกับการน าข้อมูลออกมาวิเคราะห์ให้ได้ 
 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ 
นายชยพล  ธิติศักดิ์  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ขอชี้แจงเพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้อง ข้อมูลในหน้า ๙๐ คือข้อมูลที่วัดจากอ าเภอในช่วงเทศกาล  
ปีใหม่และสงกรานต์ย้อนหลัง ๓ ปี ไม่รวมตลอดทั้งปี 
 
พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   
  เมื่อดูการสัญจรทั้งหมดแล้วจะพบว่าวันธรรมดามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากกว่า 
ช่วงเทศกาล เนื่องจากในวันธรรมดามีปริมาณการจราจรน้อยกว่าช่วงเทศกาลมาก ส่วนในช่วงเทศกาลตัวเลข
ผู้เสียชีวิตสูงขึ้นเพราะมีปริมาณการจราจรมากขึ้น เพราะฉะนั้นต้องแก้ไขตัวเลขให้ตรงกัน และถ้าน าตัวเลข
ปริมาณการสัญจรมาเป็นฐานจะทราบว่าช่วงปกติมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากกว่าช่วงเทศกาล 
 
มติที่ประชุม 1. เห็นชอบข้อมูลการตาย ๓ ฐาน  
  ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องการใช้
ข้อมูลจากการบูรณาการข้อมูล ๓ ฐาน เป็นฐานข้อมูลกลาง ใช้ในการอ้างอิงอย่างเป็นทางการของประเทศ และ
การปรับฐานตั้งต้น วBased line  จ านวนผู้เสียชีวิตในปี 2554 ซึ่งเป็นปีแรกของทศวรรษแห่งความปลอดภัย
ทางถนน เพ่ือเป็นฐานตั้งต้นส าหรับการวัดผลตอนสิ้นปี 2563 โดยใช้ข้อมูลจากการบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน 

๓. ให้ศูนย์… 
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  ๓. ให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด  น าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ 
ทางถนนมาบูรณาการให้เป็นภาพรวมของจังหวัด และน ามาวิเคราะห์ เพ่ือวางแผนแก้ไขปัญหาในที่ประชุมของ
จงัหวัดทุกเดือน โดยมอบให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้ประสานงานในการบูรณาการข้อมูล 
 
   ๔.๔ การเพิ่มโทษผู้ไม่มีใบอนุญาตขับขี่เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
               ตามข้อเสนอของส านักงานต ารวจแห่งชาติ (แก้ไข พระราชบัญญัติรถยนต์  
               พ.ศ.๒๕๒๒ (มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕)) 
   
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ 
นายชยพล  ธิติศักดิ์  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ขอเรียนเชิญผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นผู้น าเสนอ 
 
พล.ต.ต. เอกรักษ์  ลิ้มสังกาศ  ผู้บังคับการต ารวจสันติบาล 3 ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  ตามที่ท่านประธานได้เคยมอบนโยบายในเรื่องให้กับส านักงานต ารวจแห่ งชาติเมื่อวันที่      
14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ หลังจากได้รับนโยบายแล้วส านักงานต ารวจแห่งชาติ       
ได้ท าการศึกษาหาแนวทางหรือวิธีการอย่างไรที่จะลดปัญหาอุบัติเหตุและแก้ปัญหาจราจร 
  ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้มองหาแนวทางใหม่ว่าท าอย่างไรที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ จากสถิติ 
ที่ผ่านมาพบว่าอุบัติเหตุสูงขึ้นทุกปี ในปี 2559 – 2560 มีค่าเฉลี่ยประมาณ 80,000 คดีต่อปี เป็นตัวเลข 
ที่เพ่ิมข้ึนตลอด ทั้งที่จริงแล้ว ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ท าการจับกุมผู้กระท าความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก 
สูงขึ้นตลอดมาและอุบัติเหตุก็สงูขึ้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้วควรจะลด จึงได้น าข้อมูลนี้มาศึกษา 
  ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๗ วัน ส านักงานต ารวจแห่งชาติจับกุมผู้กระท าผิดคดีไม่มีใบอนุญาตขับขี่
ในปี 2558 จ านวน 170,000 ราย ปีใหม่ 2559 จ านวน 190,000 ราย ปีใหม่ 2560 จ านวน 200,000 ราย    
ปีใหม่ 2561 จ านวน 240,000 ราย ข้อมูลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2558 จ านวน 200,000 ราย 
สงกรานต์ปี 2559 จ านวน 200,000 ราย สงกรานต์ปี 2560 จ านวน 240,000 กว่าราย เราจะเห็นได้ว่า
วันนี้สิ่งที่เราเจอ ปัญหาของอุบัติเหตุส่วนหนึ่งที่เป็นสิ่งส าคัญคือ เรามีประชากรที่ไม่ผ่านมาตรฐานของรัฐ      
ในการอนุญาตให้ขับรถบนถนนจ านวนมาก ตัวเลขที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ศึกษาและประมาณการไว้     
มีจ านวนประมาณ 5 ล้านคน แต่ข้อมูลตัวเลขของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ประมาณการ
ไว้ว่ามีจ านวนประมาณ 10 ล้านคน ถ้าข้อมูลนี้ถูกต้อง เรามีคน 10 ล้านคนที่ไม่ผ่านมาตรฐานของรัฐ ไม่เรียนรู้
กฎหมาย ไม่ผ่านการอบรม ไม่ทดสอบทักษะหรือความสามารถในการบังคับรถให้ปลอดภัย ขับรถอยู่บนถนน
และตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุ เป็นปัญหาในเรื่องของมาตรฐาน 
  อีกประเด็นหนึ่ง คือ สถิติการจับกุมสูงขึ้น โทษปรับมากขึ้น แต่ทุกวั นนี้ความรู้สึกของ
ประชาชนทั่วไปกลายเป็นว่าเมื่อท าผิดกฎจราจร จ่ายค่าปรับแล้วจบ แล้วออกไปท าผิดกฎจราจรใหม่ได้  
ซึ่งที่จริงแล้วไม่ใช่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติน าปัญหา 2 เรื่องดังกล่าวมารวมและคิดหาวิธีการใหม่ในการลด
อุบัติเหตุและท าให้ผู้ขับข่ีมีวินัยจราจร จากการศึกษาในต่างประเทศ หลายประเทศที่ประสบความส าเร็จในการ
ท าให้พลเมืองมีวินัยจราจรใช้ 2 มาตรการ คือ  
  ๑  ค่าปรับ แต่เป็นค่าปรับที่สูง ส านักงานต ารวจแห่งชาติมองว่าถ้าหากขยายเพดานอัตราโทษ
ค่าปรับไปเรื่อย ๆ สิ่งที่จะกระทบคือ ๒ มาตรฐาน คนรวยจ่ายได้ แต่คนจนจ่ายไม่ไหว และจะได้รับผลกระทบ
จากประชาชนในระดับล่างซึ่งจะเกิดปัญหา 

2  การตัดคะแนน… 
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  2  การตัดคะแนนความประพฤติ เป็นมาตรการที่หลายประเทศน ามาใช้และได้ผลดีเพราะ 
เป็นมาตรการทางปกครอง ไม่มีด้านเศรษฐกิจเข้ามาเก่ียวข้อง ถ้ามีพฤติกรรมการขับรถที่ดีก็สามารถขับต่อไปได้ 
แต่ถ้ามีพฤติกรรมการขับรถที่ไม่ดี รัฐสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ๙0 วัน เป็นการจ ากัดสิทธิ์โดยใช้มาตรการ    
ทางปกครอง เมื่อครบ 90 วันสามารถขับรถได้แต่ต้องมีพฤติกรรมการขับรถที่ดี มิเช่นนั้นก็จะถูกพักใช้
ใบอนุญาตขับรถอีก ถ้าถูกพักใช้ใบอนุญาตขับรถบ่อยครั้งก็อาจท าให้ถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ยาวนานขึ้น    
หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ จะท าให้ผู้ขับขี่เมื่อทดสอบมาตรฐานแล้ว มีความรู้ทางกฎหมายจราจร          
มีความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน มีทักษะความสามารถในการขับรถได้อย่างปลอดภัยเมื่อขับรถบนทาง
สาธารณะร่วมกับคนอ่ืน  
  3 ข้อหาที่มีสถิติการจับกุมด าเนินคดีมากที่สุด คือ ขับรถเร็ว เมาแล้วขับ และไม่สวมหมวก
นิรภัย แต่การกระท าผิดและอุบัติเหตุไม่ลดลงเนื่องจากพฤติกรรม ซึ่งสถิติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องของ
พฤติกรรมเป็นหลัก เรื่องคน รถ ถนน ในความรับผิดชอบหลักของส านักงานต ารวจแห่งชาติ คือ คน ปัญหาคือ  
มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาของส านักต ารวจแห่งชาติอยู่ ๒ ฉบับ คือ พรบ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 
รับผิดชอบหลัก แต่มีกฎหมายอีก 2 มาตราที่อยู่ใน พรบ. รถยนต์ แต่ผูกพันกับสภาพการบังคับใช้กฎหมาย  
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ คือ พรบ. รถยนต์ มาตรา 64 และมาตรา 65 โดยมาตรา 64 ระบุว่า ผู้ใดขับรถ
โดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ต้องโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท แต่เมื่อมีการด าเนินคดีจริง 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 37 บอกว่า เมื่อพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับแล้ว   
คดีเป็นอันสิ้นสุด ไม่ต้องขึ้นศาล เพราะฉะนั้นปรับไม่เกิน 1,000 บาท ต่อให้พนักงานสอบสวนไม่เปรียบเทียบ
ปรับ คดีลหุโทษ แจ้งข้อหาแล้ว ผู้ต้องหากลับบ้าน มีอายุความ 1 ปี วันรุ่งขึ้นนัดมาให้ไปขึ้นศาลแต่ผู้ต้องหา
บอกไม่ว่าง จะไปขึ้นศาลก็ต่อเมื่อว่าง พนักงานสอบสวนไม่สามารถด าเนินการได้เพราะไม่มีอ านาจ ต้ องรอ
ผู้ต้องหาว่างถึงพาไปขึ้นศาล เมื่อขึ้นศาล ศาลปรับ 1,000 บาท แต่ถ้ารับสารภาพลดโทษลงกึ่งหนึ่งเหลือ  
500 บาท ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่ข้อหาไม่มีใบอนุญาตขับขี่โทษปรับ 1,000 บาท 
  เมื่อดูในต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลียหรือญี่ปุ่น อัตราโทษจ าคุก 1 ปีและมีโทษปรับด้วย 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติต้องการเพ่ิมกรอบทางกฎหมายให้เข้มงวดขึ้นแล้วบังคับให้ผู้ต้องหาเข้ากระบวนการ
สอบใบอนุญาตขับขี่เพ่ือให้ผ่านมาตรฐาน แล้วมาขับรถอยู่บนถนนได้อย่างปลอดภัย เรื่องนี้กรมการขนส่งทางบก
ซึ่งเป็นเจ้าของกฎหมาย ใช้เวลา 10 ปี ในการรวม พ.ร.บ. รถยนต์และ พ.ร.บ. ขนส่งทางบกเข้าด้วยกัน ขณะนี้ 
ได้ด าเนินการเสร็จแล้ว ผ่านส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว แต่เนื่องจาก พ.ร.บ. ดังกล่าวมี 356 มาตรา 
ความหนาประมาณ 1 นิ้ว เมื่อเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ ผ่านกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างเป็นราย
มาตรา เร็วที่สุดที่เป็นไปได้ ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ตรงนี้อยู่ในร่างกฎหมาย มาตรา 269 เขียนไว้ 2 วรรค 
วรรคแรกบอกว่า เพ่ิมไม่มีใบอนุญาตขับขี่ จากจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท เป็น จ าคุกไม่เกิน 
3 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท ในวรรคที่สอง น ามาตรา 65 ของ พ.ร.บ. รถยนต์ ในเรื่องอ านาจ 
ทางปกครอง คือ ขับรถขณะถูกยึดหรือพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท นี้กรมการขนส่ง
ทางบกน ามาใส่ไว้ในมาตรา 269 แล้วเขียนไว้ว่า การขับรถขณะถูกยึดหรือพักใช้ เท่ากับไม่มีใบอนุญาตขับขี่  
ซึ่งตรงกับความเป็นจริงเพราะว่าเมื่อรัฐห้ามคุณขับรถ 90 วัน คุณไม่มีใบอนุญาต คุณไม่ได้รับสิทธิให้ขับรถ 
เพราะฉะนั้น โทษต้องเท่ากัน ในบางประเทศ การขับรถขณะถูกพักใช้ใบอนุญาตโทษแรงกว่าไม่มีใบขับขี่ 
เพราะว่าเป็นมาตรการพิเศษ ห้ามคุณขับ เข้มงวดกว่าคนไม่มีใบขับขี่ รับโทษมากขึ้น 2 มาตรานี้จะท าให้สภาพ
การบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.จราจรทางบก มีประสิทธิภาพ แต่ส านักงานต ารวจแห่งชาติไม่สามารถด าเนินการได้
เพราะไม่ได้เป็นผู้รักษาการตาม พ.ร.บ. และเป็นกฎหมายนอกเหนือจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
ในต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย มีโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี ญี่ปุ่น จ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 300,000 เยน  
 

เมื่อไป... 
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เมื่อไปต่างประเทศ ที่พบส่วนใหญ่คือถ้าไม่มีใบขับขี่จะไม่ยอมขับรถ คนไทยเองเมื่อไปต่างประเทศแต่ไม่มี
ใบขับข่ีสากลก็ไม่กล้าขับรถ แต่อยู่ในประเทศไทยขับรถได้เนื่องจากกฎหมายมีโทษต่ าท าให้คนไม่เกรงกลัว  
  ดังนั้น ท าอย่างไรให้ผู้ขับขี่มีความรู้และทักษะในการขับรถผ่านมาตรฐานของรัฐเสียก่อน     
จึงจะได้รับอนุญาตให้ขับรถบนถนนสาธารณะ และเมื่อผ่านมาตรฐานของรัฐและได้รับอนุญาตให้มีใบขับขี่แล้ว
ต้องมีพฤติกรรมในการขับขี่ที่ดีและมีวินัยจราจร มิฉะนั้นเมื่อโดนจับจะถูกตัดคะแนน เมื่อคะแนนหมดจะถูก   
สั่งพักใช้ใบขับขี่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้เสนอร่าง พ.ร.บ.จราจรทางบก เสนอคณะกรรมการกฤษฎีกา    
คณะที่ 4 ซึ่งขณะนี้ผ่านแล้ว เหลือขั้นตอนการท าประชาพิจารณ์ เสนอคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
  สาระส าคัญของร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวมี 2 ส่วน คือ  
  ๑  อธิบดีกรมการขนส่งทางบกและผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติต้องรวบรวมข้อมูลให้เป็น
ข้อมูลเดียวกันและช่วยกันบังคับใช้ให้เกิดมาตรฐานความปลอดภัยบนถนน มีมาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายที่ดี 
  2  การควบคุมความประพฤติ ตามกฎหมายรองที่ได้ยกร่างไว้มี 12 คะแนน แบ่งออกเป็น 
ความผิดเล็กน้อย ปานกลาง มาก ขับรถเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ถูกตัด 1 คะแนน        
แต่ถ้าเป็นการกระท าที่กระทบต่อสาธารณะ เช่น ขับรถฝ่าสัญญาณไฟจราจร ขับรถย้อนศร หรือขับรถเร็ว      
ถูกตัด 2 คะแนน หรือความผิดรุนแรงมาก เช่น ยาเสพติด เมาแล้วขับ แอลกอฮอล์ในเลือดสูง  ชนแล้วหนี     
ถูกตัด 3 คะแนน ซึ่งถ้าผู้ขับขี่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ดีบ่อยครั้งก็จะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ครั้งละ 90 วัน 
ภายใน 3 ปี ถูกพักใช้เกินกว่า 2 ครั้ง ส านักงานต ารวจแห่งชาติจะส่งเรื่องให้นายทะเบียนตาม พ .ร.บ.รถยนต์  
ยึดใบอนุญาตขับขี่ 1 ปี แต่ถ้ามีการกระท าความผิดอีกระหว่างถูกยึดใบอนุญาตขับขี่จะถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ขับข่ี และต้องรออีก 3 ปีถึงจะมีสิทธิเข้ากระบวนการขอสอบใบอนุญาตขับข่ีใหม่  
  เชื่อว่าถ้าใช้มาตรการทางปกครองจะท าให้มีมาตรฐานเดียวกันไม่ว่าผู้ที่กระท าความผิดจะ
ร่ ารวยหรือยากจน ทุกคนต้องอยู่ในบังคับนี้เท่าเทียมกัน ไม่มีมาตรการทางเศรษฐกิจมาเกี่ยวข้อง และเป็น
เครดิตที่ทุกคนจะต้องยอมรับว่ามีเครดิตอยู่เท่านี้ คงต้องท าผิดกันได้บ้างแต่มิใช่มากมายจนกระทั่งคะแนนหมด       
ซึ่งคะแนนความประพฤติจะเริ่มนับใหม่ใน 1 ปี เช่น ถูกตัดคะแนนวันที่ 23 มีนาคม 2561 พอวันที่  23 
มีนาคม 2562 คะแนนนี้จะกลับมา จะเป็นวงรอบ ผู้ที่ถูกตัดคะแนนมากจะต้องมีวินัยจราจรที่ดีไม่โดนตัด
คะแนนความประพฤติอีกจนกว่าจะได้รับคะแนนที่เสียไปคืนมา นี้เป็นแนวทางตามมาตรฐานสากลที่ได้  
มีการศึกษาจากหลายประเทศและน าข้อดีหรือจุดแข็งของหลายประเทศมาพัฒนา  
  เรื่องนี้ส านักงานต ารวจแห่งชาติมองว่าเป็นแนวทางใหม่ที่น่าจะน ามาใช้เพ่ือแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนที่ประเทศไทยก าลังประสบอยู่ ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่า ในปี 2559 ประเทศไทย 
มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 22,356 คน วันละ 62 คน ตามที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ได้กล่าวไว้ว่าไม่ใช่เฉพาะช่วงเทศกาล 7 วัน ประเทศไทยก็มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนถึงวันละ 62 คน 
เพียงแต่ว่าท าเพ่ือไม่ให้ในช่วงเทศกาลมีผู้เสียชีวิตมากขึ้น ซึ่งในปี 2561 องค์การอนามัยโลกประกาศตัวเลข  
อีกรอบและประเทศไทยก็ยังเป็นอันดับหนึ่ง ส านักงานต ารวจแห่งชาติมองว่ามาตรการเรื่องการควบคุม
พฤติกรรมผู้ขับข่ี ถ้ากระบวนการทางนิติบัญญัติแล้วเสร็จเร็วจะท าให้สามารถควบคุมประชาชนที่ขับรถบนทาง
สาธารณะให้มีวินัยจราจรมากขึ้น และเป็นแนวทางไปสู่การลดอุบัติเหตุและบาดเจ็บเสียชีวิตของประชาชนได้   
และจะเป็นไปตามนโยบายที่ท่านประธานก าหนดว่าท าอย่างไรอุบัติเหตุลดลง ประชาชนบาดเจ็บและเสียชีวิต
ลดลง เชื่อว่าเรื่องดังกล่าวนี้เป็นแนวทางท่ีเป็นไปได้ เพียงแต่ว่ากระบวนการทางนิติบัญญัติมีขั้นตอนและต้องใช้
ระยะเวลา แต่ถ้าที่ประชุมนี้ให้ความเห็นชอบเสนอคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีก าหนดให้เป็นวาระเร่งด่วน
และเร่งกระบวนการนิติบัญญัติในการพิจารณาเรื่องนี้ให้เร็วขึ้นหรือหาแนวทางอ่ืนให้เร็วขึ้น ท าให้ได้กฎหมาย  
ที่มีประสิทธิภาพ คาดว่าส านักงานต ารวจแห่งชาติน่าจะดูแลชีวิตพ่ีน้องประชาชนได้ดีกว่านี้และสามารถ  
ลดอัตราการเสียชีวิตของประชาชนได้ดีกว่านี้ 

พลเอก... 
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พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
  ขอสนับสนุนข้อเสนอของส านักงานต ารวจแห่ งชาติ  อยากจะเรียนประสบการณ์ 
ในคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน เมื่อคราวรับงานนี้ใหม่ๆ จะมีผู้แทนองค์กร
สหประชาชาติประจ าประเทศไทยที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยทางถนน และความปลอดภัยทางถนนของ UN 
เข้าร่วมประชุมซึ่งได้พยายามเสนอ และรู้สึกว่าการท างานของประเทศไทยท าให้ UN ไม่ได้ ซี่งเคยมีการพูดว่า
ต่างประเทศมีการขับขี่ยานพาหนะที่ดี แต่เมื่อมาอยู่ประเทศไทยได้ขับขี่รถเหมือนคนไทย สรุปได้ว่า กฎหมาย
ประเทศไทยไม่ท าให้ประชาชนมีการขับขี่ท่ีดี และพยายามผลักดันให้แก้กฎหมาย แต่วันนี้เริ่มมีการแก้ไขปัญหา 
กฎหมายไม่ได้ท าให้ผู้ขับขี่ตระหนัก ในข้อคิดเห็นมี 2 มาตรฐาน ถ้าเป็นผู้ขับขี่รถสาธารณะที่ให้บริการ
สาธารณะทั้งเจ้าของรถและคนขับต้องรับผิดชอบ เพราะฉะนั้นโทษจะต้องหนักมากๆ คนขับรถสาธารณะ 
ครั้งแรกที่ตรวจพบสารเสพติด หรือตรวจพบแอลกอฮอล์ควรให้เลิกขับรถสาธารณะตลอดชีวิต 
 
พล.ต.ต. เอกรักษ์  ลิ้มสังกาศ  ผู้บังคับการต ารวจสันติบาล 3 ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  ในกฎหมายรองเรื่องข้อก าหนดในการควบคุมแสดงความประพฤติควรที่จะบัญญัติให้มี 
ความแตกต่าง ในกรณีเป็นรถสาธารณะโดยตัดคะแนนมากกว่ารถยนต์ส่วนบุคคล และแยกไปตามข้อหา  
ได้ร่างไว้แล้ว เพียงแต่ต้องยกร่างกฎหมายเมื่อผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาจะมีผลบังคับใช้ 90 วันหลังจาก
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และอีก 90 วัน ส านักงานต ารวจแห่งชาติต้องออกกฎหมายรองเพ่ือรองรับ 
ให้แล้วเสร็จ  
  - รถโดยสารสาธารณะโดนตัดคะแนนเพิ่ม 
  - ใบสั่งเมื่อผู้กระท าผิดได้รับถ้าเกิดข้อหาที่มีคะแนน จ่ายเงินต้องหักคะแนน 1 คะแนน  
ถ้าไม่จ่ายต้องมีการหักคะแนนเพ่ิม เนื่องจาก พ.ร.บ. จราจรทางบกไปพัวพันกับกฎหมายอาญา ท าให้มีอายุ
ความ 1 ปี ปี 2560 ที่ผ่านมา ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ออกใบสั่ง จ านวน 20 ล้านใบ เปอร์เซ็นต์ช าระ
ค่าปรับตามใบสั่ง 17 เปอร์เซ็นต์ 10 กว่าล้านใบขาดอายุความภายใน 1 ปี ถ้าจะด าเนินคดีผู้ออกใบสั่งต้องไป
ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพ่ือออกหมายเรียกเจ้าของรถ การตายจากอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าคดีอาญา 8 เท่า 
สูงกว่าโรคเอดส์ 200 เท่า 
 
ประธานการประชุมฯ 
พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี 
  เห็นชอบในหลักการที่ ต้องแก้กฎหมายที่ ส านั กงานต ารวจแห่ งชาติที่ ได้น า เสนอ  
และให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และกระทรวงคมนาคมเร่งไปด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
เมื่อกฎหมายดังกล่าวได้ผ่านการเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วให้ทางส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ด าเนินการออกกฎหมายลูกเพ่ือรองรับ 
 
 

มต.ิ.. 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบ ดังนี้ 
   ๑. เห็นชอบ ตามข้อเสนอของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
   ๒. ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติและกระทรวงคมนาคมเร่งรัดการด าเนินการ 
แก้กฎหมายดังกล่าวเป็นการเร่งด่วนต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ   
 
มติที่ประชุม  ไม่มี 
 
ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 
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