
 
ที่ ศธ 02113/ ว 1182        ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล 
  อำคำรหอสมุดกลำงชั้น 2 โรงเรียนสตูลวิทยำ 

 ต ำบลคลองขุด อ ำเภอเมืองสตูล 
                                                                         จังหวัดสตูล 91000  
  8  สิงหำคม  ๒๕65 

 

เรื่อง      กำรขับเคลื่อนงำนควำมปลอดภัยทำงถนน ประจ ำปี 2565 
              

เรียน     หัวหน้ำหนว่ยงำนดังบัญชีแนบ 
 

อ้ำงถึง    หนังสือส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล ที่ ศธ 02113/ ว 363 ลงวันที่ 10 มีนำคม 2565 
            เรื่อง แนวทำงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน ประจ ำปี 2565 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   1. แผนปฏิบตัิกำรควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัดสตูล พ.ศ. 2565                 จ ำนวน 1 ฉบับ 
         2. QR Code ผลงำนที่ได้รับรำงวัล                                                        จ ำนวน 1 ฉบับ 

                            

    ด้วยศูนย์อ ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัดสตูล (ศปถ.จ.สตูล) ไดด้ ำเนินงำนตำมนโยบำย
ของคณะกรรมกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนแห่งชำติ ซึ่งได้ก ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำร      
ศปถ.จ.สตูล เพ่ือติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เป็นประจ ำทุกเดือน โดยในครำวประชุม    
ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนำยน 2565 ณ ศำลำกลำงจังหวัดสตูล ประธำนในที่ประชุมได้มีข้อสั่งกำร 
“ให้ทุกหน่วยงำนร่วมกันรณรงค์ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ควำมปลอดภัยทำงถนนอย่ำงจริงจัง ต่อเนื่อง โดยให้
ควำมส ำคัญกับกำรใช้สื่อทุกช่องทำงและทุกพ้ืนที่ เช่น ใช้สื่อสังคมออนไลน์ หอกระจำยข่ำว เสียงตำมสำย และ
วิทยุชุมชน” นอกจำกนี้ ศปถ.จ.สตูล ได้น ำส่งแผนปฏิบัติกำรควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัดสตูล พ.ศ. 2565 ให้
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ซึ่งมีรำยละเอียดที่มำตำมหนังสือที่อ้ำงถึง  
ทั้งนี้ ได้ขอให้ประชำสัมพันธ์ผลงำนรำงวัล Prime Minister Road Safety Awards และผลงำนวิชำกำรด้ำนกำร
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้น ำไปประยุกต์ใช้ ต่อไป     
 

    เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงขอควำมร่วมมือท่ำน ด ำเนินกำรดังนี้ 
    1. แจ้งสถำนศึกษำ/ผู้รับผิดชอบงำน ด ำเนินกำรตำมข้อสั่งกำรของประธำนกรรมกำร ศปถ.จ.สตูล 
ในครำวประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนำยน 2565 
    2. ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัดสตูล พ.ศ. 2565 รำยละเอียด
ดังสิ่งที่ส่งมำด้วย 1 และส ำหรับหน่วยงำน/สถำนศึกษำ ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรฯ ขอให้ด ำเนินงำน
ตำมแนวทำงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน รำยละเอียดตำมหนังสือที่อ้ำงถึง 
    3. ประชำสัมพันธ์ผลงำนที่ได้รับรำงวัล ไปยังสถำนศึกษำ/ผู้รับผิดชอบงำน  
           

    จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำ 

                                                ขอแสดงควำมนับถือ 

 

                                              (นำยสมพงศ์   พละไชย) 
                                               ศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล 
                                                     

 

 

กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ 
โทร. 074-772165-6 
โทรสำร. 074-772167   



บัญชีรายช่ือแนบท้าย 
ตำมหนังสือส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล ที่ ศธ ๐๒๑๑๓ / ว 1822      ลงวันที่ 8  สิงหำคม 2565  

1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล  
2. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสงขลำ สตูล  
3. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดสตูล  
4. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสงเสริมกำรศึกนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดสตูล 
5. ประธำนกรรมกำรอำชีวศึกษำจังหวัดสตูล  
6. โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 42 จังหวัดสตูล 

 
 



ศนูยอ์ ำนวยกำรควำมปลอดภยัทำงถนนจงัหวดัสตลู
โทรศพัท ์074-722-121 ถึง 2

โทรสำร 074-722-296
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1. อ้างถึง 
 1.1 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
 1.2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554 
 1.3  นโยบายคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ข้อ 5.4 “ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันน าไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยการ
ร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจจับเพื่อป้องกัน การรายงาน และการดูแลผู้บาดเจ็บ” 
 1.4  นโยบายคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ข้อ 5.6.2 แก้ไขปัญหาจราจร
ติดขัดในพื้นท่ีเขตเมือง โดยการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
ศักยภาพของแต่ละพื้นท่ี โดยเฉพาะเมืองหลักในภูมิภาค การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ควบคุม ส่ังการจราจรและวางแผนการเดินทาง การกวดขันวินัยจราจร และการจัดระเบียบท่ีจอดรถ 
โดยเฉพาะการจัดให้มีท่ีจอดรถใต้ดินและบนดินเพิ่มเติม ท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมท้ัง พัฒนาทางเท้า 
ทางจักรยาน และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้สามารถรองรับความต้องการเดินทาง เพื่อคนท้ังมวล (Universal 
Design) เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางได้อย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว 
 1.5  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 16 พฤษภาคม 2560 เรื่องแนวทางการด าเนินการป้องกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
 1.6  แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565 - 2570 
 1.7  แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565 

2. ความเป็นมา  
สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน เป็นปัญหาท่ีส าคัญของประเทศไทย ถึงแม้จะมีแนวโน้มลดลงในช่วง

ทศวรรษท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2554 - 2563) แต่เมื่อพิจารณาตามสถิติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บพบว่า ยังคงมีอัตราสูง
กว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน  พ.ศ. 2561 - 2564 ท่ีมีเป้าหมาย 
ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือ 18.00 คนต่อประชากรแสนคนภายในปี 2564  

การด าเนินงานท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้ใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554 เป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนการด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน  
ท่ีครอบคลุมทุกระดับ ท้ังส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยได้ก าหนดแนวทางป้องกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางถนนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554 
ไว้ 4 ข้อดังนี้ 

1. ให้จัดท าแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ก าหนดเป้าหมาย และแนวทางการด าเนินการเพื่อ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและผู้เกี่ยวข้องน าไป
ปฏิบัติ 
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2. ก าหนดมาตรการแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนให้มี
ประสิทธิภาพ ท้ังด้านการก าหนดนโยบาย หน่วยงานรับผิดชอบ การวางแผน งบประมาณการด าเนินงาน 
และการติดตามประเมินผล 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับการจราจรทางถนนและ
รถยนต์ให้มีระบบมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านโครงสร้าง  ส่ิงแวดล้อม และยานพาหนะ รวมถึง
มาตรฐานด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

4. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในหมู่ประชาชน 

3. กลไกการขับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
 ใช้กลไกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554 เป็น
กลไกการขับเคล่ือนการด าเนินงาน ได้แก่ 
 3.1 คณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เป็นประธานกรรมการ มีหน้าท่ีในการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวม
ของประเทศ อาทิ การจัดท าข้อเสนอ นโยบาย แผนแม่บท ยุทธศาสตร์ และแผนเกี่ยวกับการป้องกันและ  
ลดอุบัติเหตุทางถนน การวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ ติดตาม ประเมินผล และประสานการด าเนินงาน
ของหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
 3.2 คณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด  
เป็นประธานกรรมการ (ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ท าหน้าท่ีเป็นส านักงานเลขานุการฯ) 
มีหน้าท่ีในการบูรณาการ เพื่อขับเคล่ือนการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นท่ีจังหวัด อาทิ 
จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ งบประมาณ อ านวยการ ประสานการปฏิบัติ เร่งรัด ติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน และ 
ลดอุบัติเหตุทางถนน ฯลฯ 
 3.3 คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอ โดยมี นายอ าเภอ เป็นประธาน
กรรมการ มีหน้าท่ีในการบูรณาการการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ าเภอ 
 3.4 คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธาน มีหน้าท่ีในการบูรณาการการด าเนินงานป้องกันและ  
ลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับท้องถิ่น 
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4. มาตรการในการด าเนินการ (มาตรการ 33) 
 แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565 ได้ก าหนดมาตรการในการด าเนินการเรียกว่า  
“ มาตรการ 33” ประกอบด้วย 
 4.1 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพกลไก/ระบบบริหารจัดการ ประกอบด้วย 
  1) โครงสร้างการบริหารที่เข้มแข็ง มีเป้าหมายในการขับเคล่ือน ต าบลขับขี่ปลอดภัย 100% 
  2) ระบบฐานข้อมูลท่ีเข้มแข็ง 
  3) ระบบก ากับติดตามประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพทุกระดับ 
 4.2 ลดสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่ส าคัญ โดยเน้นการบูรณาการมาตรการส่วนกลางและ
พื้นที ่ท้ัง value chain (ต้นน้ า กลางน้ า และ ปลายน้ า) ได้แก่ 
  1) การลดความเส่ียงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุท่ีเกิดจากรถจักรยานยนต์ โดย
การส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% 
  2) การลดความเร็วโดยเฉพาะเขตชุมชนและบริเวณหน้าโรงเรียน 
  3) การลดความเส่ียงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากพฤติกรรมด่ืมแล้วขับ 
 4.3 การสนับสนุน/พัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมการด าเนินงาน ทั้งแผนงานพื้นฐานและความ
เสี่ยง ในพื้นที่ทั้ง 3 ความเสี่ยง ได้แก่ 
  1) คน 
  2) ยานพาหนะ 
  3) ถนน 
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บทที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

 

1. การประเมินความเสี่ยงในระดับพื้นที่ 
ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล ได้น าหลักเกณฑ์การประเมินความเส่ียงของ

พื้นท่ีจากระบบการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน (e – Report) มาวิเคราะห์ โดยค านวณจากจ านวนครั้ง
ของการเกิดอุบัติเหตุถนน 3 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2562 – 2564) เพื่อหามาตรการแนวทางการลดปัจจัยเส่ียง
การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพปัญหา โดยมีสถิติอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้ 

ป ีพ.ศ. 
จ านวนอุบัติเหตุ  

(คร้ัง) 
จ านวนผู้บาดเจ็บ Admit 

(คน) 
จ านวนผู้เสียชีวิต  

(ราย) 
2562 521 527 59 
2563 365 382 61 
2564 420 422 59 

 
2. ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

ปัจจัยเสี่ยง ประเด็น 

ด้านคน 

พฤติกรรมเส่ียงในการใช้รถใช้ถนนของผู้ขับขี่และผู้ใช้เส้นทาง/ความประมาท /
ความสามารถของผู้ขับขี่ลดลงเนื่องจากสภาพร่างกายไม่พร้อม/การไม่ช านาญ
เส้นทางการไม่เคารพกฎจราจร /ขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน/การไม่ใช้
อุปกรณ์นิรภัย 

ด้านยานพาหนะ 
ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์พื้นฐานในรถยนต์ /ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ความ
ปลอดภัย/การปรับแต่งสภาพยานพาหนะ/การบรรทุกหรือโดยสารที่ไม่ปลอดภัย 

ด้านถนน/ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

จุดเส่ียง จุดอันตราย จุดท่ีเกิดอุบัติเหตุบ่อยยังไม่ได้รับการแก้ไข/ลักษณะทาง
กายภาพของถนนไม่สมบูรณ์ อาทิ  ผิวถนนเป็นหลุม บ่อ และถนนอยู่ระหว่าง
ก่อสร้างหรือซ่อมแซม/สภาพการจราจรท่ีหนาแน่น /อุปกรณ์ควบคุมการจราจรมี
สภาพไม่สมบูรณ์ /ป้ายเตือน ป้ายสัญลักษณ์ติดต้ังในต าแหน่งท่ีไม่เหมาะสมและไม่
ชัดเจน/จุดเส่ียง จุดอันตรายจุดท่ีเกิดอุบัติเหตุยังไม่ได้รับการแก้ไข 
ไฟฟ้าส่องสว่างช ารุดและไม่ เพียงพอ/อุปสรรคทางธรรมชาติและลักษณะ
ภูมิอากาศ/ ส่ิงกีดขวางตกหล่นบนช่องทางจราจร/วัตถุอันตรายข้างทาง/ส่ิงกีด
ขวางและทัศนวิสัย 
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3. สถิติอุบัติเหตุทางถนนย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2562 – 2564) 
3.1 สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2562 – 2564  

 
3.2 จ านวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ปี 2562 – 2564 
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3.3 จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปี 2562 – 2564 

 
3.4 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2562 – 2564 มากที่สุดใน 3 อันดับแรก ดังนี ้

ปี 
พ.ศ. 

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 

2562 
ขับรถเร็วเกินก าหนด  

44.58 % 
ตัดหน้ากระช้ันชิด  

28.10 % 
สภาพถนน  
7.84 % 

2563 
ขับรถเร็วเกินก าหนด  

24.54 % 

ทัศนวิสัยไม่ดี  
16.28 % 

สภาพถนน  
15.83 % 

2564 
ขับรถเร็วเกินก าหนด  

35.44 % 

ทัศนวิสัยไม่ดี  
17.09 % 

สภาพถนน  
9.92 % 

 3.5 พฤติกรรมเสี่ยงท่ีท าให้เกิดอุบัติเหตุ ปี 2562 – 2564 มากที่สุดใน 3 อันดับแรก ดังนี ้
ปี 

พ.ศ. 
พฤติกรรมเสี่ยงท่ีท าให้เกิดอุบัติเหตุ 

อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 
2562 ไม่สวมหมวกนิรภัย 65.48 % ขับรถเร็วเกินก าหนด 12.41 % ตัดหน้ากระช้ันชิด 5.32 % 
2563 ไม่สวมหมวกนิรภัย 60.71 % อื่นๆ (ประมาท/ล้มเอง) 8.73 % ขับรถเร็วเกินก าหนด 6.55 % 

2564 ไม่สวมหมวกนิรภัย 65.64 % ขับรถเร็วเกินก าหนด 8.36 % อื่นๆ (ประมาท/ล้มเอง) 6.18 % 
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3.6 ยานพาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุ ปี 2562 – 2564 มากที่สุดใน 3 อันดับแรก ดังนี ้
ปี 

พ.ศ. 
ยานพาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุ 

อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 

2562 
รถจักรยานยนต์  

88.62 % 
รถปิคอัพ/กระบะ  

5.32 % 
อื่นๆ (จักรยาน/สามล้อพ่วงข้าง)  

4.03 % 

2563 
รถจักรยานยนต์  

89.06 % 

รถปิคอัพ/กระบะ  
5.21 % 

รถเก๋ง  
2.60 % 

2564 
รถจักรยานยนต์  

87.41 % 

รถปิคอัพ/กระบะ  
6.06 % 

รถเก๋ง  
2.10 % 

3.7 ถนนที่เกิดอุบัติเหตุ ปี 2562 – 2564 มากที่สุดใน 3 อันดับแรก ดังนี ้
ปี 

พ.ศ. 
ถนนที่เกิดอุบัติเหตุ 

อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 

2562 
ถนนกรมทางหลวง  

39.92 % 
ถนนในอบต./หมู่บ้าน  

28.59 % 
ถนนกรมทางหลวงชนบท  

14.39 % 

2563 
ถนนกรมทางหลวง  

37.53 % 

ถนนกรมทางหลวงชนบท 
28.49 % 

ถนนในอบต./หมู่บ้าน  
23.29 % 

2564 
ถนนในอบต./หมู่บ้าน  

34.28 % 

ถนนกรมทางหลวง  
31.67 % 

ถนนกรมทางหลวงชนบท  
18.81 % 

3.8 สถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน แยกรายอ าเภอ รวม 3 ปี (ปี 2562 – 2564) 

อ าเภอ เสียชีวิต (คน) 

1. เมืองสตูล 52 

2. ละงู 35 

3. ควนกาหลง 27 

4. ทุ่งหว้า 20 

5. ควนโดน 18 

6. ท่าแพ 16 

7. มะนัง 10 
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บทที่ 3 
แผนปฏิบตัิการป้องกันและลดอุบตัิเหตทุางถนนจังหวัดสตูล 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจรของประเทศไทย โดยเฉพาะการจราจรทางบกถือเป็นปัญหาส าคัญ
ระดับชาติ เนื่องจากก่อให้เกิดความสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพย์สิน จากการบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน พบว่าในปี 
พ.ศ. 2564 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จ านวน 13,478 คน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ได้ท าการค านวณมูลค่าความสูญเสียจากการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสจาก
อุบัติเหตุจราจร พบว่า การเสียชีวิตมีมูลค่าเท่ากับ 10 ล้านบาทต่อราย ในขณะท่ีการบาดเจ็บสาหัสมีมูลค่า
เท่ากับประมาณ 3 ล้านบาทต่อราย ดังนั้น การจะท าให้อุบัติเหตุทางถนนและความสูญเสียอันเกิดจาก
อุบัติเหตุลดลงได้นั้น จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ต้ังแต่
ระดับชาติไปจนถึงท้องถิ่นชุมชนและประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน  

จากสถานการณ์ดังกล่าวศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนสตูล ในฐานะท่ีเป็นองค์กรหลัก 
ในการบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายท่ี
เกี่ยวข้องจัดท าแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล พ.ศ. 2565 ขึ้น โดยมุ่งเน้นการบริหาร
จัดการในลักษณะยึดพื้นท่ีเป็นตัวตั้ง (Area Approach) บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐภาคเอกชน
หน่วยทหารในพื้นท่ีและภาคประชาสังคม ในการด าเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ตลอดจนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนหมู่บ้าน อาสาสมัครต่างๆ และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเจ้าภาพ  
ในการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นท่ี เพื่อลดปัจจัยเส่ียงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน  
ท้ังจากคน ยานพาหนะ ถนน และส่ิงแวดล้อม ให้เหลือน้อยท่ีสุด รวมท้ังเพื่อดูแลความปลอดภัยในการ
เดินทางของประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยให้ความส าคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เคร่งครัด
และต่อเนื่องควบคู่กับการสร้างจิตส านึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและ
ประชาชน และได้แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อใช้ในขับเคล่ือน
การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นท่ี ดังนี้ 

1. คณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล 
2. คณะอนุกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

1. คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน  

2. คณะอนุกรรมการด้านถนนและการสัญจรปลอดภัย 

3. คณะอนุกรรมการด้านยานพาหนะปลอดภัย 

4. คณะอนุกรรมการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 

5. คณะอนุกรรมการด้านการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ 

6. คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการข้อมูลและการติดตามประเมินผล 
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7. คณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

8. คณะอนุกรรมการด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการใช้รถใช้ถนน 

9. คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูลด้านการบังคับใช้กฎหมาย 

10. คณะอนุกรรมการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสตูล 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อก าหนดเป้าหมาย มาตรการ และแนวทางการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
จังหวัดสตูล พ.ศ. 2565 รวมท้ังเพื่อบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง
ในการลดปัจจัยเส่ียงท่ีเป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและป้องกันการเกิดอุบัติภัยอื่น ๆ  
 2.2 เพื่อให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง น าแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
จังหวัดสตูล พ.ศ. 2565 ไปเป็นแนวทางการบูรณาการการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ รวมท้ัง
จัดท าแผนปฏิบัติการฯอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 
 2.3 เพื่อก าหนดแนวทางในการขับเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบัติ รวมท้ังการติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงานของศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ พ.ศ. 2565 

3. เป้าหมาย 
 ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดสตูลให้ต่ ากว่า 13.23 คนต่อประชากรแสนคน 
หรือจ านวนผู้เสียชีวิตไม่เกิน 42 คน ภายในปี พ.ศ. 2565 

4. พันธกิจ 
 1. สร้างความร่วมมือและความรับผิดชอบในการป้องกันและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน 
 2. ส่งเสริมการพัฒนาบุคคลากร ความรู้ มาตรฐาน และนวัตกรรมในการจัดการเพื่อลดความเส่ียง
และอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 

5. เป้าประสงค์ 
 1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนท่ีเข้มแข็ง และด าเนินการร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพทุกระดับ 
 2. การสร้างแนวร่วมการด าเนินการในการป้องกันและลดความเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน  
ในระดับส่วนกลางและระดับพื้นท่ี 
 3. การลดอุบัติเหตุทางถนนจากพฤติกรรมเส่ียงจากการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด 
 4. การลดอุบัติเหตุทางถนนจากพฤติกรรมเส่ียงจากดื่มแล้วขับ 
 5. การส่งเสริมพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ 
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6. ยุทธศาสตร์ 
 แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนประจ าปี พ.ศ. 2565 ตามเป้าประสงค์ของแผนฯ 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การยกระดับระบบการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลด้านความปลอดภัย
ทางถนน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับมาตรการจัดการความเส่ียงและส่งเสริมพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน  
ท่ีปลอดภัย 
 6.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับระบบการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลด้าน 
ความปลอดภัยทางถนน 
 การยกระดับระบบการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลด้านความปลอดภัยทางถนน
เป็นยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะของศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนและศูนย์ปฏิบัติการ  
ความปลอดภัยทางถนน ตามพันธกิจในการสร้างความร่วมมือและความรับผิดชอบในการป้องกันและ  
ลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนและศูนย์ปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางถนนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยยึดหลักการส าคัญ คือ  
การก าหนดนโยบายและแผนงาน มาตรการท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีสมรรถนะด้านความ
ปลอดภัยทางถนน มีข้อมูลและระบบฐานข้อมูลด้านความปลอดภัยทางถนนส าหรับการวางแผนการ
ด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
ภาพแสดงโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภายใต้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับระบบการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลด้าน 
ความปลอดภัยทางถนนมีเป้าหมายส าคัญในการผลักดันให้เกิด "ต าบลขับขี่ปลอดภัย 100%" ผ่านกลไกการ
บริหารจัดการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554 
ต้ังแต่ระดับอ านวยการถึงระดับปฏิบัติการ ท้ังนี้แบ่งระดับการจัดการออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับพื้นที่จังหวัด ผลักดันให้เกิด "ต าบลขับขี่ปลอดภัย 100%" ผ่านกลไกการประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) โดยการ
เสริมสร้างสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น การจัดท าแผนงาน ระบบการจัดเก็บและการจัดการข้อมูลมี
ประสิทธิภาพ และการจัดการความเส่ียงส าคัญ ได้แก่ การจัดการความเร็ว ด่ืม/เมาแล้วขับ และการส่งเสริม
การสวมหมวกนิรภัย 100% 
 ระดับพื้นที่ (อ าเภอ - องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) ผลักดันให้เกิด "ต าบลขับขี่ปลอดภัย 100%" 
ผ่านกลไกการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) 
และกลไกศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอและท้องถิ่น โดยการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการข้อมูลและการติดตามประเมินผล การเพิ่มระบบการจัดเก็บและการจัดการ
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการความเส่ียงส าคัญ ได้แก่ การจัดการความเร็ว ด่ืม/เมาแล้วขับ 
และการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% 
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เป้าประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 

เป้าประสงค ์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ระดับผลผลิต 
ตัวชี้วัด 

ระดับผลลัพธ์ 
ตัวชี้วัด 

ระดับผลกระทบ 
การสร้างแนวร่วม 
การด าเนินการ 
ในการป้องกันและ
ลดความเส่ียงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

ศูนย์อ านวยการ
ความปลอดภัย 
ทางถนนทุกระดับ  
มีการท างาน 
อย่างต่อเนื่อง 

1. เกิด ศปถ.อปท. 
    ครอบคลุม 
    ท่ัวประเทศ 
2. จ านวนมาตรการ     
   ท่ีได้รับการ     
   ด าเนินการไปสู่ 
   การปฏิบัติท่ีส าเร็จ 
3. การจัดสรร 
   งบประมาณ 
   ส าหรับโครงการ    
   ด้านความ   
   ปลอดภัย  
   ทางถนนเพิ่มข้ึน  
   ร้อยละ 50 

1.1 มีการขับเคล่ือน    
     การด าเนินงาน   
     ของ ศปถ. 
     ทุกระดับ 
2.1 จ านวนมาตรการ 
     ท่ีได้ด าเนินการ 
     ไปสู่การปฏิบัติ   
     ท่ีส าเร็จ 
     ร้อยละ 90 
3.1 จ านวน 
     โครงการด้าน   
     ความปลอดภัย     
     ทางถนนท่ีได้รับ   
     การจัดสรร   
     งบประมาณ   
      เพิ่มขึ้นร้อยละ 50  

1.1.1 จ านวนมาตรการ 
      ท่ีได้ด าเนินการ    
      ไปสู่การปฏิบัติ   
    ตามนโยบาย   
    ต าบลขับขี ่ 
    ปลอดภัยท่ี   
    ส าเร็จร้อยละ 50 
2.1.1 จ านวน    
        โครงการ  
       ด้านความ  
       ปลอดภัย   
       ทางถนน  
       ท่ีได้รับ   
       การจัดสรร  
       งบประมาณ  
       น าไปสู่การ  
       ปฏิบัติท่ี   
       ส าเร็จ   
       เพิ่มข้ึน 
       ร้อยละ 50 

 บุคลากรได้รับการ 
พัฒนาสมรรถนะให้
เพียงพอต่อการ
ท างานด้านความ
ปลอดภัย 
 

จ านวน
ผู้ปฏิบัติงานท่ีได้รับ
การอบรมพัฒนา
ตามแผน พัฒนา
สมรรถนะ ร้อยละ 
100 

ผู้ปฏิบัติงานท่ีได้รับ 
การอบรม มีความรู้ 
ความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน
ด้านความปลอดภัย
ทางถนน ร้อยละ 100 

ผู้ปฏิบัติงานท่ีได้รับ 
การอบรมสามารถ
ปฏิบัติงาน 
ด้านความ
ปลอดภัยทางถนน  
ร้อยละ 100 

 มาตรการได้รับการ
ด าเนินการเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย 
 

จ านวนมาตรการท่ี
ได้ด าเนินการไปสู่ 
การปฏิบัติท่ีส าเร็จ
ครอบคลุม 3  
ความเส่ียงหลัก 

จ านวนมาตรการท่ี
ได้ด าเนินการไปสู่ 
การปฏิบัติท่ีส าเร็จ 
ร้อยละ 90 ครอบคลุม 
3 ความเส่ียงหลัก 

ลดอัตราการ
เสียชีวิตจาก
มาตรการที่ได้
ด าเนินการในการ
ลดความเส่ียงหลัก 
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1) การขับรถเร็ว  
   เกินกว่า  
   กฎหมาย   
   ก าหนด 
2) ด่ืม/เมาแล้วขับ 
3) การสวมหมวก 
    นิรภัย 100% 

1) การขับรถเร็ว 
   เกินกว่า   
   กฎหมาย 
   ก าหนด 
2) ด่ืม/เมาแล้วขับ 
3) การสวมหมวก 
   นิรภัย 100% 

1) การขับรถเร็ว    
   เกินกว่า   
   กฎหมาย   
   ก าหนด 
2) ด่ืม/เมาแล้วขับ 
3) การสวมหมวก
นิรภัย 100% 

การพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัย
ทางถนนท่ีเข้มแข็ง
และด าเนินการ
ร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ทุกระดับ 
 
 
 
 
 

ศูนย์อ านวยการ 
ความปลอดภัย 
ทางถนนและ 
ศูนย์ปฏิบัติการ 
ความปลอดภัย 
ทางถนนมีการ 
จัดการข้อมูล 
เพื่อน าไปสู่ 
การก าหนด 
มาตรการและ 
การติดตาม 
ประเมินผลท่ีมี 
ประสิทธิภาพ 

จ านวนการประชุม 
เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลและจัดท า
มาตรการ 
ท่ีได้รับการ
ด าเนินการ ไปสู่
การปฏิบัติท่ีส าเร็จ 
 
 
 
 

เกิดเจ้าภาพในการ 
แก้ปัญหาระดับ 
ท้องถิ่น ครอบคลุม 
3 ความเส่ียงหลัก 
1) การขับรถเร็ว 
   เกินกว่า   
   กฎหมาย 
   ก าหนด 
2) ด่ืม/เมาแล้วขับ 
3) การสวมหมวก 
   นิรภัย 100% 
 

3.1.1 จ านวน  
        มาตรการ   
      ท่ีได้   
      ด าเนินการ   
      ไปสู่การ   
      ปฏิบัติ   
      ท่ีส าเร็จ 

 6.1.1 ประเด็นกลยุทธ์ 1 พัฒนาความเข้มแข็งของศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน 
และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน (อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)  เพื่อให้ศูนย์
อ านวยการความปลอดภัยทางถนน และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน (อ าเภอและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) มีโครงสร้างด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนท่ีมีศักยภาพและผลักดัน  
ให้เกิด "ต าบลขับขี่ปลอดภัย" ท่ัวประเทศ 
   แนวทางด าเนินการ 
   1. มีการจัดต้ัง ศปถ. ท้ังในระดับอ าเภอ และ อปท. รวมท้ังแต่งต้ังคณะกรรมการ 
เพื่อบูรณาการการท างานท่ีครอบคลุมในแต่ละพื้นท่ี 
   2. จัดท าแผนปฏิบัติการในศูนย์อ านวยการและศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน  
ท้ังในระดับ อ าเภอ และท้องถิ่น 
   3. ประสานการท างานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในด้านการจัดท าแผน และระเบียบ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถท างานร่วมกับหน่วยงานเจ้าของระเบียบ กฎหมาย เพื่อน าไปสู่การ
ท างานท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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   4. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานและกองทุนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยทางถนน 
เพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการท่ีจ าเป็นและเร่งด่วน ในกรณีท่ีไม่สามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
ตามแผนงานท่ีก าหนดได้ 
   5.เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลหลังเกิดเหตุ โดยการพัฒนาสมรรถนะให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
ในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ เพิ่มการกระจายรถกู้ชีพ กู้ภัย ให้ครอบคลุม เพื่อลดเวลาในการช่วยเหลือ 
และน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อวิเคราะห์เส้นทางในการช่วยเหลือน าส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน 

6.1.2 ประเด็นกลยุทธ์ 2 พัฒนากลไกด้านข้อมูล และการติดตาม ประเมินผล ให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อให้เกิดข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนท่ีมีคุณภาพและเป็นเอกภาพ น าไปสู่การ
ก าหนดนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนท้ังส่วนกลางและพื้นท่ี  เกิดระบบการก ากับ ติดตาม  
และประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ และการส่ือสารให้ความรู้แก่สังคมเพื่อการเปล่ียนแปลงไปสู่สังคม  
แห่งความปลอดภัยทางถนน 
   แนวทางด าเนินการ 
   1. จัดท าเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินการตามนโยบาย "ต าบลขับขี่ปลอดภัย" 
   2. ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการพัฒนาเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ด้านความปลอดภัยทางถนนให้ครอบคลุม รวมท้ังเกิดเจ้าภาพในการ
แก้ปัญหาระดับท้องถิ่นท่ีครอบคลุมใน 3 ความเส่ียงหลัก 1) การขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด  
2) ด่ืม/เมาแล้วขับ และ 3) การสวมหมวกนิรภัย 100% 
   3. จัดต้ังทีมสืบสวนอุบัติเหตุเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเส่ียง สาเหตุ คน ถนน และ ยานพาหนะ  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงการท างาน ก าหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน 
   4. พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง และติดตามประเมินผล พฤติกรรมเส่ียง ปัจจัยเส่ียง  
และปริมาณการจราจรจากระบบกล้องวงจรปิดท่ีมีอยู่ 

6.1.3 ประเด็นกลยุทธ์ 3 เชื่อมโยงการด าเนินงานอย่างบูรณาการกับทุกภาคส่วน  
เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างความร่วมมือและเป็นเจ้าภาพร่วมในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนท้ังใน
ระดับส่วนกลางและระดับท้องถิ่น 
   แนวทางด าเนินการ 
   1. จัดท า ช้ีแจง และประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565  
ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ 
   2. ประชุมศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด เพื่อก าหนดแผนการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565 
   3. จัดประชุมคณะท างานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล จัดท ามาตรการและข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายท่ีส าคัญกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และสนับสนุนให้เกิดเจ้าภาพในการแก้ไขปัญหาในพื้นท่ี 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัดระดับผลผลิต และโครงการ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม 

ศูนย์อ านวยการ 
ความปลอดภัยทางถนน 
ทุกระดับมีการท างาน 
ที่อย่างต่อเนือ่ง 
 

1. การประชุมขับเคล่ือน 
    ติดตาม ประเมินผล    
    ศปถ. ทุกระดับ 
2. เกิด ศปถ. อปท. 
   ครอบคลุมท่ัวประเทศ 
3. จ านวนมาตรการที่ได้รับ 
   การด าเนินการไปสู่ 
   การปฏิบัติท่ีส าเร็จ 
4. การจัดสรรงบประมาณ 
   ส าหรับโครงการด้าน 
   ความปลอดภัยทางถนน 
   เพิ่มข้ึนร้อยละ 50 

1.1.1 โครงการศึกษาและจัดท าแนวทางการ     
        ลงทุน กับการใช้เทคโนโลยีในการก ากับ 
        ดูแลพฤติกรรมความปลอดภัยขององค์กร  
        ปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.2 โครงการประเมินผลการขับเคล่ือนเพื่อลด  
        อุบัติเหตุทางถนนระดับท้องถิ่น 
        (นโยบายต าบลขับขี่ปลอดภัย) 
1.1.3 โครงการพัฒนาแผนพฒันาท้องถิ่น 4 ปี 
       ด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กร 
       ปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.4 การจัดต้ังศูนย์อ านวยการป้องกันและลด   
        อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และ 
        สงกรานต์ และศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน 
        และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
        และสงกรานต์ระดับจังหวัดและอ าเภอ 

บุคลากรได้รับการ
พฒันา 
สมรรถนะให้เพียงพอ
ต่อการท างานด้าน
ความปลอดภัย 

จ านวนผู้ปฏิบัติงานท่ีได้รับ 
การอบรม พัฒนาตาม
แผนพัฒนาสมรรถนะ 
ร้อยละ 100 

1.2.1 จัดท าแผนสมรรถนะบุคลากรด้านความ 
        ปลอดภัยทางถนนและแผนพัฒนาบุคลากร 
1.2.2 โครงการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิด 
        อุบัติเหตุทางถนน เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเส่ียง 
        สาเหตุ คน ถนน และ ยานพาหนะ 
1.2.3 โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านความ 
       ปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด อ าเภอ    
       และท้องถิ่น ด้านการวิเคราะห์และ  
       ประมวลผลข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน 
1.2.4 การพัฒนาสมรรถนะให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
        ในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ 

ศูนย์อ านวยการ 
ความปลอดภัยทางถนน 
และศูนย์ปฏิบัติการ 
ความปลอดภัยทางถนน 
มีการจัดการข้อมูลเพื่อ
น าไปสู่การก าหนด

1. คณะท างานด้านการ 
   จัดการข้อมูลระดับศูนย์ 
   ปฏิบัติการความปลอดภัย 
   ทางถนน 
 
 

1.3.1 โครงการพัฒนาระบบก ากับติดตาม 
        ประเมินผลการลดอุบัติเหตุทางถนนระดับ 
        ประเทศ 
1.3.2 จัดท าเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินการ 
        เพื่อน าไปสู่ “ต าบลขับขี่ปลอดภัย” 
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มาตรการและการ
ติดตามประเมินผล 
ที่มีประสิทธิภาพ 

2. จ านวนการประชุมเพื่อ 
   วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท า 
   มาตรการที่ได้รับการ 
   ด าเนินการไปสู่การปฏิบัติ 
   ท่ีส าเร็จ 

1.3.3 การบูรณาการเกณฑ์ตัวช้ีวัด DRTI ร่วมกับ 
       เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินการ 
       ตามนโยบาย “ต าบลขับขี่ปลอดภัย” 
1.3.4 การพัฒนาเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพ 
       ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 
       ด้านความปลอดภัยทางถนน 
1.3.5 โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง และ 
        ติดตาม ประเมินผล พฤติกรรมเส่ียง 
        ปัจจัยเส่ียง และ ปริมาณการจราจร 
        จากระบบกล้องวงจรปิดท่ีมีอยู่ 
1.3.6 โครงการการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุ 
       ทางถนนอย่างยั่งยนื MIS 
1.3.7 การประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผล 
       การปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
       ทางถนนช่วงเทศกาล 

6.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับมาตรการบูรณาการจัดการความเสี่ยงและส่งเสริม
พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย 

การยกระดับมาตรการบูรณาการจัดการความเส่ียงและส่งเสริมพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน 
ท่ีปลอดภัยให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ท่ีมีสาเหตุจากพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน 
ท่ีไม่ปลอดภัยในประเทศไทยมากกว่า 80% จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการด าเนินการพัฒนากลไกการ
บริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนให้น าไปสู่การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน  

ดังนั้น ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับมาตรการบูรณาการจัดการความเส่ียงและส่งเสริม
พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนท่ีปลอดภัย จึงเป็นยุทธศาสตร์เพื่อมุ่งลดอัตราการเสียชีวิตจากปัจจัยเส่ียงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงท่ีสุดในทุกกลุ่ม รวมถึงการปลุกจิตส านึก และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
ในสังคม 
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เป้าประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ระดับผลผลิต 
ตัวชี้วัด 

ระดับผลลัพธ์ 
ตัวชี้วัด 

ระดับผลกระทบ 
2.1 การลด     
     อุบัติเหตุ 
     ทางถนนจาก 
     พฤติกรรมเส่ียง 
     จากการขับรถ 
     เร็วเกินกว่า 
     กฎหมาย 
     ก าหนด 

อัตราการใช้ 
ความเร็วใน
ชุมชน
ลดลง 

1) ท้องถิ่นชุมชน 
   ก าหนด “1 ท้องถิ่น 
   1 speed zone” 
2) มาตรการชุมชน/ 
   มาตรการสังคม 
   การลดความเร็ว 
   ในชุมชน 

1) ท้องถิ่น/ชุมชนจัดท า 
    มาตรการลดความ   
    เส่ียงทางกายภาพ  
    และสังคม  
    (speed zone 
    ในเขตชุมชน, ติดต้ัง 
    ป้ายจ ากัดความเร็ว) 
2) เพิ่มจุดตรวจความเร็ว  
    บนถนนท่ีมีการ   
    ควบคุมความเร็ว 
3) จ านวนเขตลดความเร็ว   
   love 30 

1) ค่าเฉล่ียความเร็ว 
   ในเขตก าหนด 
   ความเร็วลดลง 
2) อุบัติเหตุจาก 
   ความเร็วลดลง 
3) การเสียชีวิต /   
   พิการจาก  
   ความเร็วลดลง 

2.2 การลด
อุบัติเหตุ 
ทางถนนจาก 
พฤติกรรมเส่ียง 
จากดื่มแล้วขับ 

ลดอัตรา 
การเสียชีวิต 
จากดื่ม/ 
เมาแล้วขับ 

1) ชุมชน/ท้องถิ่น 
   ก าหนดมาตรการ 
   ห้ามจ าหน่าย  
    เครื่องด่ืม   
   แอลกอฮอล์ให้เด็ก   
   และเยาวชน 100% 
2) มาตรการชุมชน/ 
   มาตรการสังคม ลด  
   การดื่ม/เมาแล้วขับ 
3) ชุมชน/ท้องถิ่น/ 
   จังหวัดจัดท าปฏิทิน 
   ความเส่ียงวิถีชีวิต/ 
   มิติทางวัฒนธรรม 

1) ชุมชน/ท้องถิ่น 
   ก าหนดมาตรการชุมชน    
   เตือนเชิงบวก (BBS)   
   เช่น เย่ียมบ้านและ  
   ด่านชุมชน 
2) จุดตรวจเมาครอบคลุม 
   พื้นท่ีเส่ียง 
3) กรณีเกิดเหตุและ 
   มีผู้บาดเจ็บเสียชีวิต 
   ให้มีการตรวจวัด 
   ปริมาณแอลกอฮอล์ 
   ครอบคลุมทุกราย 

1) การกระท าผิดซ้ า 
   กรณีด่ืม/ 
   เมาแล้วขับลดลง 
2) จ านวนคดีด่ืม/ 
   เมาแล้วขับลดลง 
3) อัตราการเสียชีวิต 
   อายุ < 20 ปี 
   จากด่ืม/เมาแล้วขับ 
   ลดลง 
4) อัตราการเสียชีวิต 
   และพิการจาก 
   อุบัติเหตุด่ืม/ 
   เมาแล้วขับลดลง 

2.3 การส่งเสริม 
พฤติกรรมการสวม 
หมวกนิรภัย 100% 

สวมหมวก 
นิรภัย 
100% 

1) ทุกจังหวัดก าหนด 
   วาระสวมหมวก   
   นิรภัย 100%   
   พร้อมจัดท าระบบ   
   ก ากับติดตาม 
 

1) จ านวนมาตรการ 
   ชุมชนเตือนเชิงบวก 
   (BBS) เช่น เย่ียมบ้าน 
   ด่านชุมชน 
2) จ านวนโครงการ 
   ส่งเสริมมาตรการองค์กร 

1) ร้อยละการสวม 
   หมวกนิรภัย  
    เพิ่มขึ้น 
2) จ านวนการ  
   บาดเจ็บท่ีศีรษะ  
   ลดลง 
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2) มาตรการชุมชน/ 
   มาตรการสังคม   
   สวมหมวกนิรภัย    
   100% 
3) จ านวนแนวร่วม 
   เครือข่ายเยาวชน 
   ส่งเสริมการสวม 
   หมวกนิรภัย 100% 

3) โรงเรียน โรงงาน, 
   นิคมอุตสหกรรม 
   “สวมหมวกนิรภัย   
    100%”  
4) จ านวน Safety zone  
    “สวมหมวกนิรภัย   
    100%” 
5) จ านวนด่านบังคับใช้  
   กฎหมาย ครอบคลุม  
   พื้นท่ีเส่ียงท่ีเกิด  
   อุบัติเหตุ รถ จยย. 
6) จ านวนโครงการ 
   ท่ีน าเทคโนโลยี AI 
   หรือกล้อง CCTV 
   เพื่อบังคับใช้กฎหมาย 

3) การเสียชีวิต   
   และการบาดเจ็บ 
   จากการไม่สวม 
   หมวกนิรภัย  
   ลดลง 

2.4 การสร้างความ
รอบรู้ทางสุขภาพ 
และวัฒนธรรม 
ความปลอดภัย 
ในการใช้รถใช้ถนน 

ประชาชน 
เกิดความ 
ตระหนักรู ้
เรื่องความ 
ปลอดภัย 
ทางถนน 

จ านวนโครงการ 
การส่ือสารให้ความรู้ 
เพื่อลดพฤติกรรมเส่ียง 
และเสริมสร้างพฤติกรรม 
ความปลอดภัย 3 เรื่อง 
ได้แก่ 
1) การลดความเร็วใน  
   การขับขี่ 
2) ด่ืม/เมาไม่ขับ 
3) การสวมหมวก    
   นริภัย 100% 

ประชาชนมีพฤติกรรม 
เส่ียงลดลง และมี
พฤติกรรมความปลอดภัย 
3 เรื่อง ได้แก่ 
1. การลดความเร็ว 
   ในการขับขี่ 
2. ด่ืม/เมาไม่ขับ 
3. การสวมหมวกนิรภัย 
   100% 

การบาดเจ็บและ 
การเสียชีวิตจาก 
3 ความเส่ียงหลัก 
ลดลง 
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6.2.1 ประเด็นกลยุทธ์ 1 ยกระดับมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนจากความเร็ว 
มีเป้าหมายส าคัญในการผลักดันให้เกิด “การลดอัตราการใช้ความเร็วในชุมชนลดลง” 

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น/ชุมชนโดยการใช้กลไกบูรณาการการจัดการ “ข้อมูล” สะท้อนกลับ 
เพื่อให้เกิดการบูรณาการหน่วยงาน (เจ้าภาพ) ระดับพื้นท่ีในการลดพฤติกรรมเส่ียงและการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนดผ่านกลไกการขับเคล่ือนต้ังแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 

 
แนวทางด าเนินการ 
1. ประกาศ/ออกค าส่ังท้องถิ่นชุมชนก าหนด 1 ท้องถิ่น 1 speed zone 
2. ก าหนดมาตรการชุมชน องค์กร สถานศึกษา เพื่อควบคุมความเร็วในการขับขี่ 
3. การส่ือสารให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
4. ท้องถิ่นชุมชนก าหนด speed zone ในเขตชุมชน 
5. จัดท ามาตรฐานคู่มือการลดความเร็ว Traffic Calming เช่น วงเวียน เนินชะลอ ส าหรับท้องถิ่น 
6. ผลักดัน/ส่งเสริมให้ถนนในเขตชุมชน (อปท-ทล/ทช) มี มาตรการสยบความเร็ว Traffic 

Calming เช่น วงเวียน เนินชะลอ เป็นต้น 
7. ติดต้ังป้ายจ ากัดความเร็วให้มีความครอบคลุมและปรับปรุงถนนให้สอดคล้องกับความเร็วท่ี

ก าหนดด้วยระบบยับย้ังการจราจร (Traffic Calming) 
8. ก าหนดมาตรการการช าระใบส่ังเพิ่มข้ึน 
9. ประสานและสนับสนุนการบังคับใช้ความเร็วร่วมกับต ารวจจราจรในพื้นท่ีควบคุมความเร็ว 

 10. จัดท ามาตรการรณรงค์ความปลอดภัยร่วมกับสถานศึกษา และชุมชน 
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6.2.2 ประเด็นกลยุทธ์ 2 ยกระดับมาตรการด่ืม/เมาไม่ขับ 
มีเป้าหมายส าคัญในการผลักดันให้เกิด “การลดอัตราการเสียชีวิตจากด่ืมแล้วขับ”  

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น/ชุมชนโดยการใช้กลไกบูรณาการการจัดการ “ข้อมูล” สะท้อนกลับ 
เพื่อให้เกิดการบูรณาการหน่วยงาน (เจ้าภาพ) ระดับพื้นท่ีในการลดพฤติกรรมเส่ียงและการบาดเจ็บและเสียชีวิต
จากการด่ืม/เมาแล้วขับ 

 
แนวทางด าเนินการ 
1. ประกาศ/ออกค าส่ังให้ทุกสถานประกอบการ/ร้านค้าห้ามจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ให้เด็ก

และเยาวชน 
2. ก าหนดมาตรการชุมชน องค์กร สถานศึกษา เพื่อความคุมพฤติกรรมเส่ียงจากการดื่มสุราแล้วขับ 
3. ก าหนดมาตรการและแนวทางการด าเนินการของด่านชุมชนให้มีความชัดเจน เอกภาพ (มีคู่มือ,

การจัดอบรม) 
4. ผลักดันให้มีการจัดท าปฏิทินความเส่ียงวิถีชีวิต/มิติทางวัฒนธรรม เพื่อน ามาออกแบบมาตรการในการ

จัดการความเส่ียงในพื้นท่ี 
5. ผลักดันให้เกิดการส่ือสารสาธารณะ ด้วยการน าหลักการปรับพฤติกรรมเชิงบวก (Behavior 

Base Safety : BBS) มาใช้คู่กับการตั้งด่านชุมชน เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องด่ืมขับแก่ประชาชน 
6. ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เรื่องการด่ืมขับให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและตระหนัก (เคาะประตู

บ้าน เสียงตามสาย) 
7. ใช้กลไกด่านชุมชน/ด่านครอบครัวเพื่อสกัดป้องปรามพฤติกรรมเส่ียง 
8. การบังคับใช้กฎหมายโดยการตั้งด่านตรวจเมาในพื้นท่ีเส่ียง 
9. จัดท ามาตรการรณรงค์ความปลอดภัยร่วมกับสถานศึกษา และชุมชน 
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6.2.3 ประเด็นกลยุทธ์ 3 ส่งเสริมการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย (เร่ิมจาก
หมวกนิรภัย 100%) 

มีเป้าหมายส าคัญในการผลักดันให้เกิด “การสวมหมวกนิรภัย 100%” เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมของท้องถิ่น ชุมชน และประชาชนในการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ 
ท่ีปลอดภัย ลดการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บท่ีศีรษะ 

 
แนวทางด าเนินการ 
1. ทบทวนประกาศและจัดท าแนวปฏิบัติในการขับเคล่ือนโครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย  

100% ให้ทุกจังหวัดปฏิบัติพร้อมท้ังมีกระบวนการก ากับติดตาม 
2. ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัดประเมินข้อมูลสถานการณ์พร้อมจัดท า  

แผน มาตรการและก ากับติดตามอย่างต่อเนื่องโดยอนุบังคับใช้กฎหมายเป็นหลักในการด าเนินงาน 
3. ทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์ส่ือสารสาธารณะให้สาธารณชนเกิดการรับรู้ถึงความส าคัญของการสวมหมวก

และผลกระทบจากการไม่สวมหมวกนิรภัย 
4. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นลงทุนกับการใช้เทคโนโลยีในการก ากับดูแลพฤติกรรมความปลอดภัย 
5. จัดอบรมเตรียมความพร้อมทีมพื้นท่ีให้มีทักษะในบังคับเชิงบวก (BBS) เพื่อหนุนเสริมการบังคับใช้

กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
6. เช่ือมประสานขนส่ง ต ารวจและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการเช่ือมโยงระบบข้อมูลผู้กระท าผิด

เพื่อแก้ไขปัญหาหลีกเล่ียงการจ่ายค่าปรับ 
7. ก าหนดให้คณะท างานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอสอบสวนอุบัติเหตุ  

ในกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ท่ีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บท่ีศีรษะทุกกรณี เพื่อวิเคราะห์และก าหนดมาตรการ
การแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ีผ่านกลไกการประชุมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอ 

8. ก าหนดให้ทุกจังหวัดรายงานผลงานด าเนินงานโครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย  100% 
ให้กับศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนทราบ และจัดล าดับจังหวัดท่ีด าเนินงานได้ดีเพื่อเป็นต้นแบบ
ให้จังหวัดอื่นๆ 
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6.2.4 ประเด็นกลยุทธ์ 4 การสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพและวัฒนธรรมความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน 

มีเป้าหมายส าคัญในการเสริมสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนและสร้างการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากประชาชน เพื่อสร้างการรับรู้และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ใน 3 ประเด็น 
ได้แก่ การสวมหมวกนิรภัย 100% ลดอัตราการเสียชีวิตจาก “ด่ืมขับ” และ 1 ท้องถิ่น 1 speed zone 

เปา้หมาย ตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม 

อัตราการใช้
ความเร็ว 
ในชุมชนลดลง 

1) ท้องถิ่นชุมชนก าหนด 
    “1 ท้องถิ่น 1 speed    
     zone” 
2) มาตรการชุมชน/ 
   มาตรการสังคม 
   การลดความเร็วใน   
   ชุมชน 

2.1.1 ประกาศ/ออกค าส่ังท้องถิ่นชุมชนก าหนด 
       1 ท้องถิ่น 1 speed zone 
2.1.2 โครงการบูรณาการก าหนดเขตควบคุมความเร็ว    
       (speed zone ในเขตชุมชน) 
2.1.3 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดความเร็วในเขตชุมชน 
2.1.4 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดความเร็วหน้า   
        โรงเรียน 
2.1.5 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมถนน เพื่อลด  
        ความเร็ว 
2.1.6 โครงการบังคับใช้กฎหมายควบคุมความเร็วใน  
        เขตจ ากัดความเร็ว 
2.1.7 โครงการจัดท ามาตรฐานคู่มือการลดความเร็ว 
       Traffic Calming ส าหรับท้องถิ่น 

ลดอัตราการ
เสียชีวิตจากดื่ม/เมา
แล้วขับ 
 

1) ชุมชน/ท้องถิ่นก าหนด 
   มาตรการห้ามจ าหน่าย 
   เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
   ให้เด็กและเยาวชน   
   100% 
2) มาตรการชุมชน/ 
   มาตรการสังคมลดการ   
   ด่ืม/เมาแล้วขับ 
3) ชุมชน/ท้องถิ่น/จังหวัด 
   จัดท าปฏิทินความเส่ียง 
   วิถีชีวิต/มิติทาง   
   วัฒนธรรม 
 

2.2.1 ทบทวนและปรับปรุงประกาศ/ออกค าส่ังให้ทุก 
        สถานประกอบการ/ร้านค้า ห้ามจ าหน่าย   
        เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ให้เด็กและเยาวชน 
2.2.2 โครงการต้นแบบชุมชน องค์กร สถานศึกษา 
       เพื่อความคุมพฤติกรรมเส่ียงจากการดื่มแล้วขับ  
       (มาตรการองค์กร) 
2.2.3 โครงการจัดท ามาตรการและแนวทางการ    
        ด าเนินการของด่านชุมชนให้มีความชัดเจน  
       เป็นเอกภาพ 
2.2.4 โครงการจัดท าปฏิทินความเส่ียงวิถีชีวิต/มิติทาง    
        วัฒนธรรม เพื่อน ามาออกแบบมาตรการในการ  
        จัดการความเส่ียงในพื้นท่ี 
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2.2.5 โครงการส่ือสารเชิงบวก (หลักการปรับ   
        พฤติกรรมเชิงบวก (Behavior Base Safety : BBS)   
       เพื่อลดพฤติกรรมด่ืม/เมาแล้วขับ ในด่านชุมชน 
2.2.6 โครงการชุมชนต้นแบบ สร้างการรับรู้เรื่องการ 
        ด่ืม/เมาไม่ขับในชุมชน (เคาะประตูบ้าน เสียงตามสาย) 
2.2.7 โครงการด่านชุมชน/ด่านครอบครัว เพื่อสกัด 
       ป้องปรามพฤติกรรมเส่ียง 
2.2.8 โครงการตั้งด่านตรวจเมาในพื้นท่ีเส่ียง 
2.2.9 โครงการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด 
       เมื่อเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต 

สวมหมวกนิรภัย 
100% 

1) ทุกจังหวัดก าหนดวาระ 
   สวมหมวกนิรภัย 100% 
   พร้อมจัดท าระบบก ากับ 
   ติดตาม 
2) มาตรการชุมชน/  
   มาตรการสังคม  
   สวมหมวกนิรภัย 
   100% 
3) จ านวนแนวร่วม     
   เครือข่ายเยาวชน 
   ส่งเสริมการสวม   
   หมวกนิรภัย 100% 

2.3.1 ทบทวนประกาศและจัดท าแนวปฏิบัติในการ  
       ขับเคล่ือนโครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย    
       100% ให้ทุกจังหวัดปฏิบัติ พร้อมท้ังมี     
        กระบวนการก ากับติดตาม 
2.3.2 โครงการติดตามประเมินข้อมูลสถานการณ์ 
       พร้อมจัดท าแผน มาตรการและก ากับติดตาม 
       อย่างต่อเนื่องโดยเป็นหลักในการด าเนินงาน 
2.3.3 โครงการรณรงค์ส่ือสารสาธารณะให้สาธารณชน 
       เกิดการรับรู้ถึงความส าคัญของการสวมหมวก  
       และผลกระทบจากการไม่สวมหมวกนิรภัย 
2.3.4 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมทีมพื้นท่ีให้มี 
       ทักษะในบังคับเชิงบวก (BBS) 
2.3.5 จัดท าแนวทางปฏิบัติงานสอบสวนอุบัติเหตุในกลุ่ม 
       ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ท่ีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ 
       ท่ีศีรษะท่ีเกิดเหตุในระดับอ าเภอ 
2.3.6 โครงการติดตามประเมินผลด าเนินงานโครงการ 
       ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% ระดับจังหวัด 

ประชาชนเกิดความ
ตระหนักรู ้
เรื่องความปลอดภัย
ทางถนน 
 

จ านวนโครงการการส่ือสาร 
ให้ความรู้เพื่อลดพฤติกรรม 
เส่ียงและเสริมสร้าง 
พฤติกรรมความปลอดภัย 
3 เรื่อง ได้แก่ 
1) การลดความเร็วในการ
ขับขี่ 
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2) ด่ืม/เมาไม่ขับ 
3) การสวมหมวกนิรภัย 
100% 

 

7. ค าจ ากัดความ 
7.1 จุดตรวจหลัก หมายถึง จุดตรวจหลัก จุดตรวจลอย ชุดเคลื่อนที่ของต ารวจ และชุดเคลื่อนที่เร็ว 

ท่ีมีเจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีได้รับแต่งต้ังให้เป็นเจ้าพนักงานจราจร โดยสามารถเรียกตรวจ และออกใบส่ัง  
เพื่อเปรียบเทียบปรับ หรือด าเนินคดีตามพรบ.จราจร 
 7.2 จุดบริการ หมายถึง จุดบริการซึ่งหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน จัดต้ังขึ้นเพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชนในระหว่างการเดินทาง เช่น จุดบริการขนส่งของจังหวัด แขวงทางหลวง ทางหลวงชนบท 
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวะ มูลนิธิต่าง ๆ เป็นต้น รวมถึงเป็นจุดพักรถ จุดพักคนเดินทางระยะไกล 
 7.3 ด่านชุมชน หมายถึง จุดท่ีฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หรือหมู่บ้านจัดต้ัง
ขึ้นเพื่อท าหน้าท่ีเป็นจุดคัดกรองป้องปราม ตักเตือน สกัดกั้นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงท่ีจะ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน ท้ังนี้ ด่านชุมชนอาจต้ังถาวรในหมู่บ้านหรือชุมชนนั้น หรือเคล่ือนย้ายไปตามพื้นท่ี
เส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุภายในหมู่บ้านหรือชุมชนรวมถึง มีการตรวจสอบ แนะน า ควบคุม ยับยั้งพฤติกรรม
เส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และประสานงานเจ้าหน้าท่ีต ารวจเพื่อบังคับใช้กฎหมาย 
 7.4 อุบัติเหตุทางถนน หมายถึง อุบัติเหตุในการจราจรทางถนน เฉพาะกรณีท่ีมีผู้เสียชีวิต และ/
หรือผู้บาดเจ็บท่ีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Admit) และเป็นอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ ใช้ยานพาหนะ
ต่อไปนี้เพื่อการจราจรหรือขนส่งได้แก่รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์ รถสามล้อเครื่อง รถ
กระบะ รถตู้รถโดยสารประจ าทางและไม่ประจ าทาง รถบรรทุกทุกประเภท รถจักรยานสองล้อ รถจักรยาน
สามล้อ รถเพื่อการเกษตร รถท่ีใช้เครื่องยนต์การเกษตรมาดัดแปลง รถสกายแลบ รวมท้ังอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก
รถไฟชนกับรถยนต์ 
 7.5 ผู้เสียชีวิต 
 7.5.1  ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ณ จุดเกิดเหตุ และผู้เสียชีวิตท่ีโรงพยาบาล และต้อง
เป็นอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นในเขตจังหวัดเท่านั้น ยกเว้นผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ท่ีเกิดขึ้นบนทางหลวง
พิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ให้นับเป็นผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในความรับผิดชอบของ
กองก ากับการ 8 กองบังคับการต ารวจทางหลวง 
  กรณีการอุบัติเหตุทางถนน แล้วผู้ประสบเหตุตกลงไปในน้ า แล้วเสียชีวิตเนื่องจากจมน้ า
ให้นับเป็นผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนด้วย 
  กรณีส่งต่อผู้บาดเจ็บมาจากจังหวัดหนึ่ง (สมมติเป็น จังหวัด ก.) แล้วมาเสียชีวิตท่ี
โรงพยาบาลท่ีต้ังอยู่ อีกจังหวัดหนึ่ง (สมมติเป็น จังหวัด ข.) ให้บันทึกอุบัติเหตุและการเสียชีวิตท่ีจังหวัด 
(อ าเภอ) ท่ีเกิดเหตุ (จังหวัด ก.) โดยให้จังหวัดท่ีมีผู้เสียชีวิต(จังหวัด ข.) แจ้งให้จังหวัดท่ีเกิดเหตุได้ทราบและ
แจ้งให้รายงานมายังศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนได้ทราบด้วย โดยระบุช่ือ - นามสกุลผู้เสียชีวิต
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และจังหวัดท่ีเกิดเหตุ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายลงนามหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรทางโทรสาร ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
จะประสานงานกับจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและการ
ปรับปรุงข้อมูลให้จังหวัดท่ีเกิดเหตุ ตามนิยามท่ีก าหนดดังกล่าว 
 ตัวอย่าง 
 กรณีมีผู้บาดเจ็บสาหัสท่ีเกิดอุบัติเหตุทางถนนท่ีจังหวัดสตูล เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2565 
ต่อมาภายหลังได้ส่งต่อมายังโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา และเสียชีวิตในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2565 ให้ศูนย์
อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา แจ้งจังหวัดสตูลให้ทราบ และรายงานเป็นลายลักษณ์
อักษร มายังศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนส่วนกลาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ตัวอย่าง 
 กรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บนอนพักรักษาตัว (admit) ท่ีโรงพยาบาล 
เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2565  ต่อมาได้เสียชีวิตในวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565  จังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริง
แล้วพบว่าเป็นผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนนับต้ังแต่เกิดเหตุถึง 30 วัน ให้จังหวัดรายงานการ
เปล่ียนแปลงข้อมูลผู้บาดเจ็บเป็นผู้เสียชีวิต โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนาม
รับรองหนังสือและแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนทราบ 
 7.6 กรณีผู้บาดเจ็บแล้วต่อมาเสียชีวิตภายใน 30 วันนับต้ังแต่วันเกิดเหตุ ให้นับเป็นผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนด้วย  
 ตัวอย่าง 
 กรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บนอนพักรักษาตัว (admit) ท่ีโรงพยาบาล 
เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2565 ต่อมาได้เสียชีวิตในวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริง
แล้วพบว่าเป็น ผู้เสียชีวิตจากอุบั ติ เหตุทางถนนนับต้ังแต่เกิดเหตุถึ ง  30 วัน  ให้ จังหวัดรายงาน 
การเปล่ียนแปลงข้อมูลผู้บาดเจ็บเป็นผู้เสียชีวิต โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด  
เป็นผู้ลงนามรับรองหนังสือและแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนทราบ 
 7.7 ผู้บาดเจ็บ หมายถึง ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน เฉพาะเป็นผู้บาดเจ็บ ท่ีนอนพักรักษาตัว 
(admit) ตามค าวินิจฉัยของแพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยนอนพักรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลยกเว้นผู้บาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนนท่ีเกิดขึ้นบนทางด่วนพิเศษแห่งประเทศไทย ให้นับเป็นผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน  
ในความรับผิดชอบของกองก ากับการ 8 กองบังคับการต ารวจทางหลวง 

 7.8 กรณีชาวต่างชาติหรือชาวต่างด้าว 
  7.8.1 กรณีชาวต่างชาติท่ีเข้าเมืองหรือมีถิ่นฐานในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
ประสบอุบัติเหตุทางถนน  และเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ (Admit) ให้นับเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนด้วย 
  7.8.2 กรณีแรงงานต่างด้าวที่ได้จดทะเบียนกับกระทรวงแรงงานถูกต้องตามกฎหมายประสบ
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงควบคุมเข้มข้นและเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ Admit ให้นับเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุ 
  7.8.3 กรณีชาวต่างชาติ หรือแรงงานต่างด้าว ลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
ประสบอุบัติเหตุทางถนน และเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ Admit ให้นับเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุ 
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 7.8.4 กรณีชาวต่างชาติ หรือแรงงานต่างด้าว ท่ีเกิดอุบัติเหตุทางถนนบนทางหลวงพิเศษ  
ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ให้นับเป็นผู้เสียชีวิตจากอุบั ติเหตุทางถนนในความรับผิดชอบของ 
กองก ากับการ 8 กองบังคับการต ารวจทางหลวง 
 7.9 หน่วยกู้ชีพขั้นพื้นฐาน หมายถึงหน่วยกู้ชีพท่ีมีบุคลากรท่ีผ่านการอบรมหลักสูตร EMT-B  
ของกระทรวงสาธารณสุข มีการฝึกภาคปฏิบัติในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลภายใต้การก ากับของแพทย์
และพยาบาล สามารถให้การช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินท่ีหลากหลาย โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการยึดตรึง
ผู้บาดเจ็บสามารถเคล่ือนย้ายผู้ป่วยได้ด้วยวิธีต่าง ๆ ตามความเหมาะสม สามารถใส่ท่อช่วยหายใจและ  
ให้น้ าเกลือ (Starting IV) ได้ 
 7.10 หน่วยกู้ชีพขั้นสูง หมายถึง หน่วยกู้ชีพที่มีบุคลากรสามารถให้การรักษาคนไข้โดยให้น้ าเกลือ  
ให้ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ และฉีดเข้าหลอดเลือดด า ให้การกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของศูนย์บัญชาการท่ีมีแพทย์ (Medical Director) ก ากับอีกทีหนึ่งตามท่ีได้ตกลงกันไว้  
 7.11 อื่นๆ (นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาข้างต้น) 
 7.12 คนในพื้นที่ หมายถึง ผู้ท่ีประสบอุบัติเหตุอยู่ภายในเขตอ าเภอท่ีตนเองพักอาศัย 
 7.13 คนนอกพื้นที่(ในเขตจังหวัด)หมายถึง ผู้ท่ีประสบอุบัติเหตุอยู่นอกเขตอ าเภอท่ีตนเองพักอาศัย 
แต่อยู่ในเขตจังหวัด 
 7.14 คนนอกพื้นที่ (นอกเขตจังหวัด) หมายถึง ผู้ท่ีประสบอุบัติเหตุอยู่นอกเขตจังหวัดท่ีตนพักอาศัย 
 7.15 ถนนทางหลวง  คือ ถนนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง 
 7.16 ถนนทางหลวงชนบท  คือ ถนนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท 
 7.17 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด คือ ถนนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 7.18 ถนนเทศบาล/ในเมือง  คือ ถนนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล 
 7.19 ถนนองค์การบริหารส่วนต าบล/หมู่บ้าน  คือ ถนนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 7.20 ถนนในหมู่บ้าน  คือ ถนนท่ีชาวบ้านใช้สัญจรไป - มาเป็นประจ า ซึ่งอาจจะเป็นถนนลูกรัง/
ลาดยาง/คอนกรีต ฯลฯ ก็ได้ 
 7.21 ถนนอื่น ๆ คือ ถนนท่ีไม่ใช่ถนนตามข้อ 14 - 18 อาทิ ถนนชลประทาน ถนนในความรับผิดชอบ
ของกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฯลฯ  
 7.22 อุบัติเหตุใหญ่ 
 อุบัติเหตุใหญ่ หมายถึง  
 1) อุบัติเหตุทางถนนท่ีมีจ านวนผู้เสียชีวิตต้ังแต่ 2 รายข้ึนไป  
 2) หรือผู้บาดเจ็บต้ังแต่ 4 คนขึ้นไป  
 3) หรือผู้บาดเจ็บ + ผู้เสียชีวิต ต้ังแต่ 4 คน ขึ้นไป   
 4) อุบัติเหตุท่ีเป็นท่ีสนใจของประชาชน เช่น บุคคลส าคัญหรือบุคคลสาธารณะเกิดบาดเจ็บ 
Admit หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือรถน้ ามัน รถสารเคมี เกิดอุบัติเหตุ จนเกิดเพลิงไหม้ หรือสารเคมี  
ฟุ้งกระจายไปสู่ชุมชนทางถนนให้รายงานอุบัติเหตุใหญ่ด้วย 
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แผนงาน/โครงการด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล ปี 2565 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ 2565 
 

- แนวโน้มสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
จ านวนผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต ลดลง
ให้เหลือน้อยที่สุด  
- ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้รับการแก้ไข 
- หน่วยงานทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนมากข้ึน 

สามารถลดจ านวนครั้งของ
การเกิดอุบัติเหตุ จ านวน
ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ 
(Admit) 

113,500 ร้อยละของจ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ 
จ านวนผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ (Admit) 

จ านวนครั้งของการ
เกิดอุบัติเหตุ จ านวน
ผู้เสียชีวิต และ
ผู้บาดเจ็บ (Admit) 
ลดลง 

สนง.ปภ.
จังหวัดสตูล 

2 จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 2565 
 

- แนวโน้มสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
จ านวนผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต ลดลงให้
เหลือน้อยที่สุด  
- ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้รับการแก้ไข 
- หน่วยงานทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนมากข้ึน 

สามารถลดจ านวนครั้งของ
การเกิดอุบัติเหตุ จ านวน
ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ 
(Admit) 

113,500 ร้อยละของจ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ 
จ านวนผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ (Admit) 

จ านวนครั้งของการ
เกิดอุบัติเหตุ จ านวน
ผู้เสียชีวิต และ
ผู้บาดเจ็บ (Admit) 
ลดลง 

สนง.ปภ.
จังหวัดสตูล 

3 โครงการพัฒนา อ าเภอ 
ต าบล ขับข่ี
รถจักรยานยนต์ ปลอดภัย 
อ าเภอเมืองสตูล จังหวัด
สตูล 

1. เพ่ือพัฒนากลไก ศปถ.อ าเภอ 
และ ศปถ.อปท. ให้มีการด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือสร้างถนนสีขาว 
3. เพ่ือลดอัตราการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของ

1. ศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนนอ าเภอ 
(ศปถ.อ าเภอ) และศูนย์
ปฏิบัติการความปลอดภัย
ทางถนนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (ศปถ.อปท.) มีการ

210,000 1. มีโครงสร้างการท างานที่ชัดเจน และ
ครอบคลุมทุกภาคส่วน มีค าสั่งศูนย์
ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอ 
และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ศปถ.อปท.) 
ครบ 

- องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีการ
ต่ืนตัว เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของ
อุบัติเหตุทางถนน 
ให้ความร่วมมือใน 

สนง.ปภ.
จังหวัดสตูล 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ขับเคลื่อนงานตลอดทั้งปี 
2. จุดเสี่ยงได้รับการแก้ไขทั้ง
อ าเภอ 
3. มีการสร้างมาตรฐานการ
สวมหมวกนิรภัย ของผู้ใช้
รถจักรยานยนต์ใน 12 ต าบล 
ของอ าเภอเมืองสตูล เพ่ิมข้ึน 

2. มีการแผนปฏิบัติงานของ ศปถ.อ าเภอ-
ต าบล อย่างต่อเน่ืองทั้งปี 
3. มีการขับเคลื่อนนโยบาย/มาตรการ 
แก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัญหาในพ้ืนที่ 
4. มีการก ากับติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเน่ือง 
5. ข้อมูลจุดเสี่ยงทางถนนในระดับต าบล/
อ าเภอ 
6. มีการแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนน 
7. จ านวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง 
8. อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช ้
รถจักรยานยนต์ใน ๑๒ ต าบล ของอ าเภอ
เมืองสตูล เพ่ิมข้ึน เมื่อเปรียบเทียบ ก่อน - 
หลัง ด าเนินโครงการ 
9. ผลการฝ่าฝืนกฎจราจร (๑๐ รสขม) ของ
ผู้กระท าผิดกฎจราจรใน ๑๒ ต าบล ของ
อ าเภอเมืองสตูล ลดลง เมื่อเปรียบเทียบก่อน 
- หลัง ด าเนินโครงการ 
10. ผู้เสียชีวิต จากรถจักรยานยนต์ของ
อ าเภอเมืองสตูล ลดลงเมื่อเปรียบเทียบก่อน – 
หลังด าเนินโครงการ 
 
 

การร่วมรณรงค์และ
จะขับเคลื่อนกิจกรรม
อื่นๆ ต่อไป 
- องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินน าข้อมูล
ที่ได้รับไปหาแนว 
ทางการวางแผนเพ่ือ
ต้ังงบประมาณในการ
ป้องกันและ 
ลดการเกิดอุบัติเหตุ
ในพ้ืนที่ 
- แกนน าเห็น
ความส าคัญและให้
ความสนใจในการ
จัดท า พ.ร.บ. 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

4 งานจ้างเหมาท าการซ่อม
ไฟฟ้าแสงสว่างและ
ไฟสัญญาณจราจร ทาง
หลวงหมายเลข 404  
ละงู - ฉลุง ตอน 3 กม. 
103+773  (แยกละงู) 

เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

ซ่อมแซมไฟสัญญาณจราจรที่
ช ารุดบริเวณแยกละงู 

1,099,000 ไฟสัญญาณจราจรบริเวณแยกละงูใช้งานได้
ตามปกติ 

1. ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ 
2. ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

แขวงทางหลวง
สตูล 

5 งานจ้างเหมาท าการติดต้ัง
เครื่องหมายน าทางในสาย
ทางควบคุมแขวงทาง
หลวงสตูล กม.62+414 - 
กม.98+624 

เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

ติดต้ังเครื่องหมายน าทาง 1,393,000 เครื่องหมายน าทางได้รับการติดต้ัง ระหว่าง 
กม62+414 - กม.98+624 

1. ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ 
2. ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

แขวงทางหลวง
สตูล 

6 งานจ้างเหมาท าการซ่อม
ไฟฟ้าแสงสว่างและ
ไฟสัญญาณจราจร  
ทางหลวงหมายเลข 404  
ละงู - ฉลุง ตอน 1 กม.
97+679 (แยกเขาขาว) 

เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

ซ่อมแซมไฟสัญญาณจราจรที่
ช ารุดบริเวณแยกเขาขาว 

1,553,000 ไฟสัญญาณจราจรบริเวณแยกเขาขาวใช้งาน
ได้ตามปกติ 

1. ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ 
2. ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

 แขวงทาง
หลวงสตูล 

7 งานจ้างเหมาท าการซ่อม
ไฟฟ้าแสงสว่างและ
ไฟสัญญาณจราจร  
ทางหลวงหมายเลข 406 
ค่ายรวมมิตร-คลองขุด 
ตอน 2 กม.80+670  
(แยกบ้านควน) 

เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

ซ่อมแซมไฟสัญญาณจราจรที่
ช ารุดบริเวณแยกบ้านควน 

1,099,000 ไฟสัญญาณจราจรบริเวณแยกบ้านควนใช้
งานได้ตามปกติ 

1. ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ 
2. ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

แขวงทางหลวง
สตูล 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

8 งานจ้างเหมาติดต้ัง
ไฟสัญญาณจราจรทาง
หลวงหมายเลข 404  
ละง-ูฉลุง ตอน 4 กม.
114+900 (แยกท่าเรือ) 

เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

ติดต้ังไฟสัญญาณจราจร
บริเวณแยกท่าเรือ 

1,100,000 แยกท่าเรือมีไฟสัญญาณจราจร 1. ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ 
2. ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

แขวงทางหลวง
สตูล 

9 งานจ้างเหมาท าการซ่อม
ไฟฟ้าแสงสว่างและ
ไฟสัญญาณจราจร  
ทางหลวงหมายเลข 404 
ละง-ูฉลุง ตอน 2 กม.
99+653 (แยกคลองขุด) 

เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

ซ่อมแซมไฟสัญญาณจราจรที่
ช ารุดบริเวณแยกคลองขุด 

1,097,000 ไฟสัญญาณจราจรบริเวณแยกคลองขุดใช้
งานได้ตามปกติ 

1. ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ 
2. ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

แขวงทางหลวง
สตูล 

10 งานเสริมผิวแอสฟัลต์  
ทางหลวงหมายเลข 4362 
นิคมควนกาหลง - นาโต๊ะ
ขุน กม.5+435-กม.
10+150 

เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

ปรับระดับผิวทางและชั้นผิว
ทางแอสฟัลต์คอนกรีต  

19,998,000  ผิวทางทางหลวงหมายเลข 4362 นิคมควน
กาหลง - นาโต๊ะขุน กม.5+435-กม.10+150
ได้รับการเสริมผิว 

1. ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ 
2. ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

แขวงทางหลวง
สตูล 

11 งานโครงการบรูณะ
โครงข่ายทางหลวง
เชื่อมโยงระหว่างภาค 
ทางหลวงหมายเลข 406 
ค่ายรวมมิตร -คลองขุด 
กม.59+613-กม.61+280 
 
 

เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

ท าการขูดไสผิวทางเดิมและ
เสริมผิวแอสฟัลต์ 

19,998,000  ผิวทางทางหลวงหมายเลข 406  
ค่ายรวมมิตร -คลองขุด กม.59+613-กม.
61+280 ได้รับการขูดไสผิวทางเดิมและเสริม
ผิวแอสฟัลต์ 

1. ผู้ใช้ทางได้รับ
ความสะดวก 
2. ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ 

แขวงทางหลวง
สตูล 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

12 งานก่อสร้างทางหลวง
พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
ทางหลวงหมายเลข 404 
บ้านนา - ละงู กม.
67+225-กม.68+300 

เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยของ
ผู้ใช้ทาง 

ขยายช่องจราจรจาก 2 ช่อง
จราจรเป็น 4 ช่องจราจร 

49,995,000  หลวงหมายเลข 404 บ้านนา - ละงู กม.
67+225-กม.68+300 เป็นทาง 4 ช่อง
จราจร 

1. ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ 
2. ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

แขวงทางหลวง
สตูล 

13 งานเสริมผิวแอสฟัลต์  
ทางหลวงหมายเลข 4052  
เขาขาว - ท่าเรือปากบารา 
กม.9+000 - กม.11+480 

เพ่ือความปลอดภัยของประชาชน
และผู้ใช้ทาง  

ท าการเสริมผิวแอสฟัลต์ 15,920,000  ทางหลวงหมายเลข 4052 เขาขาว - ท่าเรือ
ปากบารา กม.9+000 - กม.11+480 ได้รับ
การเสริมผิว 

1. ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ 
2. ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

แขวงทางหลวง
สตูล 

14 งานกิจกรรมพัฒนาทาง
หลวงผ่านย่านชุมชน  
ทางหลวงหมายเลช 4184 
ควนสตอ – ด่านชายแดน
วังประจัน (เขตแดนไทย/
มาเลเซีย) กม.10+100-
กม.11+500 

เพ่ือความปลอดภัยของประชาชน
และผู้ใช้ทาง 

ขยายทางจราจร จาก 7/12 
เป็น 4 ช่องจราจรและ
ปรับปรุงผิวแอสฟัลต์ 

49,995,000  ทางหลวงหมายเลช 4184  
ควนสตอ – ด่านชายแดนวังประจัน (เขต
แดนไทย/มาเลเซีย)  
กม.10+100-กม.11+500  
เป็นทาง 4 ช่องจราจร 

1. ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ 
2. ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

แขวงทางหลวง
สตูล 

15 งานจ้างเหมากิจกรรม
ปรับปรุงความปลอดภัย
บริเวณบริเวณทางแยก
อันตราย ทางหลวง
หมายเลข 4362 นิคม
ควนกาหลง - นาโต๊ะขุน 
กม.8+150-กม8+151 

เพ่ือความปลอดภัยของประชาชน
และผู้ใช้ทาง 

ท าการปรับปรงุความ
ปลอดภัยบริเวณทางแยก
อันตราย เน่ืองจากบริเวณ
ดังกล่าวเป็นโค้งรัศมีแคบและ
มีทางแยกในช่วงทางโค้ง 

2,900,000  ทางหลวงหมายเลข 4362 นิคมควนกาหลง 
- นาโต๊ะขุน กม.8+150-กม8+151 ได้รับ
การปรับปรงุ 

1. ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ 
2. ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

แขวงทางหลวง
สตูล 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

16 งานฟ้ืนฟูทางหลวง  
ทางหลวงหมายเลข 4184 
ควนสตอ – ด่านชายแดน
วังประจัน (เขตแดนไทย/
มาเลเซีย) กม.18+000-
กม.21+735 

ป้องกันดินสไลด์และเพ่ือความ
สะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน
ผู้ใช้ทาง 

ท าการก่อสร้างระบบป้องกัน
ดินสไลด์และระบบการ
ระบายน้ า 

68,962,400 ทางหลวงหมายเลข 4184 ควนสตอ - ด่าน
ชายแดนวังประจัน(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) 
กม.18+000-กม.21+735 มีการก่อสร้าง
ระบบป้องกันดินสไลด์และระบบการระบาย
น้ า 

1. ป้องกันดินสไลด์ 
2. ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

แขวงทางหลวง
สตูล 

17 งานโครงการก่อสร้างจุด
พักรถเพ่ิอมาตรฐานงาน
ทางงานก่อสร้างที่พักริมทาง 
ทางหลวงหมายเลข 406 
ค่ายรวมมิตร - คลองขุด 
กม.67+322-กม.67+747 

เพ่ือให้รถที่สัญจรไปมาเป็นระยะ
ทางไกล หรือคนขับที่สภาพร่างกาย
เหน่ือยล้าหรือต้องการพักผ่อนได้
หยุดพักรถและคนขับเพ่ือความ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างจุดพักรถ 19,195,000 ทางหลวงหมายเลข 406  
ค่ายรวมมิตร -คลองขุด กม.67+322  - กม.
67+747 มีจุดพักรถ 

อุบัติเหตุลดลง แขวงทางหลวง
สตูล 

18 โครงการระบบเฝ้าระวัง
และแจ้งอุบัติเหตุ
ระยะไกลอัตโนมัติ 

1. ให้ความช่วยเหลือด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน และนักท่องเท่ียว 
2. เพ่ือสนับสนุนดูแลงานด้านจราจร 
และปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร 
งานป้องกันอาชญากรรม รักษา
ความสงบเรียบร้อย และปัญหายา
เสพติด 
3. เพ่ือช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
เมืองท่องเท่ียว และสร้างความมั่นใจ
ให้กับประชาชนและนักท่องเท่ียว 
ช่วยเสริมประสิทธิภาพการท างาน

1.ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดระบบเฝ้าระวังและแจ้ง
เตือนอุบัติเหตุระยะไกล
อัตโนมัติ ในพ้ืนที่ส าคัญใน
เขตจังหวัดสตูล เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินแก่ประชาชน   
และนักท่องเท่ียว  
2. ติดต้ังในพ้ืนที่ส าคัญเพ่ือ
เป็นช่องทางในการแก้ปัญหา
จราจร และแก้ไขปัญหา

4,855,500 ด าเนินการติดต้ังจ านวนกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอุบัติเหตุ
ระยะไกลอัตโนมัติ แล้วเสร็จตามแผนงาน 

1. ประชาชนและ
นักท่องเท่ียวใน
จังหวัดสตูล มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
2. ระบบเฝ้าระวัง
และแจ้งเตือน
อุบัติเหตุระยะไกล
อัตโนมัติ สามารถ
สนับสนุนงานด้าน
จราจร และปัญหา
อุบัติเหตุจาก

อบจ.สตูล 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ อุบัติเหตุได้ทันท่วงที 
3. ใช้ระบบกล้องเฝ้าระวังและ
แจ้งเตือนอุบัติเหตุระยะไกล
อัตโนมัติ เพ่ือสนับสนุนงาน
ป้องกันอาชญากรรม การ
โจรกรรม และปัญหายาเสพติด 
4.ใช้ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดเฝ้าระวังและแจ้ง
เตือนอุบัติเหตุระยะไกล
อัตโนมัติ สนับสนุนการ
ท างานของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
5. ระบบเครือข่ายเน็ทเวิร์ก
ส าหรับระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดต้องสามารถรับรอง
การขยายระบบได้ในอนาคต 

การจราจร รวมถึง
การสนับสนุนงาน
ป้องกันอาชญากรรม
การโจรกรรม และปัญหา 
ยาเสพติด ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
สามารถใช้ระบบเฝ้า
ระวังและแจ้งเตือน
อุบัติเหตุระยะไกล
อัตโนมัติ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ท างาน สามารถสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีและ
สร้างความมั่นใจ
ให้กับประชาชนและ
นักท่องเท่ียวในสตูล 

19 ปรับปรุงจุดเสี่ยงและ
บริเวณอันตรายบนถนน 

เพ่ือลดอุบัติเหตุ และเพ่ิมความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ราษฎร 

ปรับปรุงผิวจราจรและ
ก่อสร้างเครื่องหมายจราจร 
ไฟกระพริบ/ไฟแสงสว่างตาม
ทางแยกบริเวณจุดเสี่ยง
อันตรายบนถนนที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ  
อบจ.สตูล 

3,000,000 ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 70 1 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 
2. ลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนในการ
สัญจรไปมา 
 

อบจ.สตูล  
(กองช่าง) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

20 บูรณะ/ปรับปรุงถนน  
สาย สต.ถ.1-0009  
บ้านควนไสน-คลองละงู 
(ต.ก าแพง,ต.เขาขาว,     
ต.น้ าผุด อ.ละงู) 

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
ในการคมนาคมของประชาชน 
ในการเดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและการค้า
การขาย 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทาง   
ข้างละ 0.00 – 1.00 ม. 
ระยะทาง 3.000 กม.  
ตามแบบที่ก าหนด 

8,400,000 ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 70  ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยในการ
คมนาคม การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการค้าขาย 

อบจ. สตูล 
(กองช่าง) 

21 บูรณะ/ปรับปรุงถนน  
สาย สต.ถ. 1-0058  
บ้านปลักสาวสูง - บ้านทุ่ง
พัก (ต.ควนกาหลง , ต.ทุ่ง
นุ้ย อ.ควนกาหลง) 

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
ในการคมนาคมของประชาชน 
ในการเดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและ 
การค้าการขาย 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.              
ระยะทาง 4.251 กม.  
ตามแบบที่ก าหนด  

9,067,000 ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยในการ
คมนาคม การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการค้าขาย 

อบจ. สตูล 
(กองช่าง) 

22 บูรณะ/ปรับปรุงถนน  
สาย สต.ถ. 1-0030 
ทางเข้าแหล่งท่องเท่ียว  
ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง 

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
ในการคมนาคมของประชาชน 
ในการเดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและ 
การค้าขาย 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.  
ไหล่ทาง ข้างละ 0.00 – 1.00 ม. 
ระยะทาง 1.500 กม.    
ตามแบบที่ก าหนด 

7,800,000 ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยในการ
คมนาคม การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการค้าขาย 

อบจ. สตูล 
(กองช่าง) 

23 บูรณะ/ปรับปรุงถนน  
สาย สต.ถ. 1-0038      
รร.บ้านปากละงู - บ้านท่าชะมวง 
(ต.ละงู อ.ละงู) 

เพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชน  
ในการเดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและการค้า
ขาย และลดการจราจรในเส้นทาง
หลักในเขตเมือง 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ระยะทาง 2.000 กม.  
ตามแบบที่ก าหนด 

8,400,000 ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยในการ
คมนาคม การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 
และการค้าขาย 

อบจ. สตูล 
(กองช่าง) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

24 บูรณะ/ปรับปรุงถนน  
สาย สต.ถ. 1-0043  
หมู่ที่ 3,9 ต.ท่าแพ - หมู่ที่ 
4 ต.ควนกาหลง 

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
ในการคมนาคมของประชาชน 
ในการเดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและ 
การค้าขาย 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ระยะทาง 4.921 กม.  
ตามแบบที่ก าหนด 

8,500,000 ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยในการ
คมนาคม การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการค้าขาย 

อบจ. สตูล 
(กองช่าง) 

25 บูรณะ/ปรับปรุงถนน  
สาย สต.ถ. 1-0060  
บ้านยางในคง หมู่ที่ 12  
ต.ละงู อ.ละงู 

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
ในการคมนาคมของประชาชน 
ในการเดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและ 
การค้าขาย 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ระยะทาง 1.179 กม.  
ตามแบบที่ก าหนด 

4,000,000 ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยในการ
คมนาคม การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการค้าขาย 

อบจ. สตูล 
(กองช่าง) 

26 บูรณะ/ปรับปรุงถนน  
สาย สต.ถ. 1-0057    
บ้านน้ าหรา - บ้านควนกาหลง 
(ต.ทุ่งนุ้ย , ต.ควนกาหลง  
อ. ควนกาหลง) 

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
ในการคมนาคมของประชาชน 
ในการเดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและ 
การค้าขาย 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ระยะทาง 2.560 กม.  
ตามแบบที่ก าหนด  

5,800,000 ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยในการ
คมนาคม การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการค้าขาย 

อบจ. สตูล 
(กองช่าง) 

27 บูรณะ/ปรับปรุงถนน  
สาย สต.ถ. 1-0019     
บ้านทุ่งหญ้าแดง –  
บ้านกาลัยยีตัน  
อ.เมืองสตูล 

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
ในการคมนาคมของประชาชน 
ในการเดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและ 
การค้าขาย 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ระยะทาง 4.425 กม.  
ตามแบบที่ก าหนด 

9,457,000 ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยในการ
คมนาคม การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการค้าขาย 

อบจ. สตูล 
(กองช่าง) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

28 บูรณะ/ปรับปรุงถนน  
สาย สต.ถ.1-XXX      
บ้านทุ่งวิมาน-บ้านควนขัน                             
ต.บ้านควน , ต.ควนขัน 
อ. เมืองสตูล 

เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย 
ในการคมนาคมของประชาชน 
ในการเดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและ 
การค้าขาย และลดการจราจรใน
เส้นทางหลักในเขตเมือง 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ระยะทาง 1.800 กม.  
ไหล่ทางข้างละ                
0.001 – 1.00 ม.   
ตามแบบที่ก าหนด 

7,800,000 ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยในการ
คมนาคม การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการค้าขาย 

อบจ. สตูล 
(กองช่าง) 

29 บูรณะ/ปรับปรุงถนน  
สาย สต.ถ. 1-0065     
บ้านช่องไทร - บ้านท่าซิว 
(ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า) 

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
ในการคมนาคมของประชาชน 
ในการเดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและ 
การค้าขาย 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ระยะทาง 3.000 กม.         
ตามแบบที่ก าหนด 

7,000,000 ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยในการ
คมนาคม การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการค้าขาย 

อบจ. สตูล 
(กองช่าง) 

30 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.
บนสายทางถนน  
สต.ถ. 1-0013 บ้านทุ่งไหม ้
- ผัง 17 (ต.น้ าผุด อ.ละงู) 

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
ในการคมนาคมของประชาชนใน
การเดินทางการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการค้าขาย 

ขนาด 1.50 × 1.50 × 15.00 ม. 
จ านวน 3 ช่อง  
ตามแบบที่ก าหนด 

448,700 ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยในการ
คมนาคม การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการค้าขาย 

อบจ. สตูล 
(กองช่าง) 

31 ก่อสร้างสะพาน คสล. 
สาย สต.ถ. 1-0097  
บ้านผัง 19 หมู่ 8  
ต.นิคมพัฒนา – รร.ปาล์ม
พัฒนวิทย์ ม.2  
ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง  

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
ในการคมนาคมของประชาชนใน
การเดินทางการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการค้าขาย 

ขนาดกว้าง 9.00 ม. ยาว 20 ม. 
ตามแบบที่ก าหนด 

3,960,000 ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยในการ
คมนาคม การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการค้าขาย 

อบจ. สตูล 
(กองช่าง) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

32 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.
บนสายทางถนน  
สต.ถ. 1-0022 บ้านผัง 120 
- บ้านผัง 42  
ต.ควนกาหลง  
อ.ควนกาหลง 

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
ในการคมนาคมของประชาชนใน
การเดินทางการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการค้าขาย 

ขนาด 1.50 × 1.50 × 15.00 ม. 
จ านวน 2 ช่อง  
ตามแบบที่ก าหนด 

300,000 ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยในการ
คมนาคม การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการค้าขาย 

อบจ. สตูล 
(กองช่าง) 

33 โครงการตรวจจับความเร็ว 
รถโดยสารสาธารณะและ
รถบรรทุกด้วยกล้อง
เลเซอร์ เพ่ือป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

1. เพ่ือส่งเสริมมาตรการบังคับ 
ใช้กฎหมายในการป้องกันและ 
ป้องปรามผู้ขับข่ียานพาหนะที่ใช้
ความเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด 

2. เพ่ือลดการสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ
ทางถนนของรถที่ใช้ความเร็วเกิน
กว่ากฎหมายก าหนด 
3. เพ่ือสร้างจิตส านึกของผู้ขับรถ
โดยสารสาธารณะและรถบรรทุกให้
ตระหนักถึงความปลอดภัยโดยไม่ใช้
ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด 

รถโดยสารสาธารณะและ
รถบรรทุก 

256,200 ด้านปริมาณ :     
ต้ังจุดตรวจวัดความเร็ว จ านวนไม่น้อยกว่า 
180 ครั้ง/ปี 
ด้านคุณภาพ : ตรวจจับความเร็วรถโดยสาร
สาธารณะและรถบรรทุก พบว่าใช้ความเร็ว
ตามท่ีกฎหมายก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของจ านวนรถที่ผ่านการตรวจจับ
ความเร็ว 

1. ผู้ขับรถเร็วกว่าท่ี
กฎหมายก าหนดจะ
ถูกด าเนินการตาม
กฎหมายเพ่ิมข้ึน 
2. อุบัติเหตุทางถนน
ในพ้ืนที่สตูลลดลง 
3. ความสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
จากอุบัติเหตุทางถนน
ลดลง 
4. การบังคับใช้
กฎหมายมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน 

ส านักงานขนส่ง
จังหวัดสตูล 

34 โครงการตรวจสอบ
ปราบปราม จับกุมรถที่
กระท าการฝ่าฝืน
กฎหมายว่าด้วยการขนส่ง

1. เพ่ือให้ผู้ประจ ารถ ผู้ขับรถ 
ผู้ประกอบการขนส่ง และเจ้าของรถ 
ปฏิบัติให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

1. ผู้ขับรถทุกประเภทและ
ผู้ประกอบการขนส่งตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่ง
ทางบกที่ใช้รถใช้ถนนในพ้ืนที่

งบประมาณ
ปกติของ

ส านักงานขนส่ง
จังหวัดสตูล 

ด้านปริมาณ : ออกต้ังด่านตรวจการขนส่ง
จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง /เดือน และออก
ตรวจจับควันด าจ านวนไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/
เดือน 

1.ผู้ประกอบการ
ขนส่ง พนักงานขับรถ 
ผู้ประจ ารถ ผู้ขับรถ 
รวมทั้งเจ้าของรถ 

ส านักงานขนส่ง
จังหวัดสตูล 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ทางบก และกฎหมายว่า
ด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2522 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  
 

2.เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 
3. เพ่ือให้ยานพาหนะทุกคันมีความ
ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดสตูล 
2. ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน
ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 
 

ด้านคุณภาพ : การขนส่งทางถนน 
มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎหมาย 
2. รัฐสามารถจัดเก็บ
รายได้จากภาษีรถได้
เพ่ิมข้ึน 
3. สถิติการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน
ลดลง 
4. สามารถควบคุม
จัดระเบียบการขนส่ง
ทางถนนให้เป็นไป
อย่างเรียบร้อย และ                 
มีประสิทธิภาพ               

35 โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มี
ใบขับข่ี 

1. เพ่ือปลูกฝังผู้เข้ารับการอบรมมี
จิตส านึกในการขับรถที่ถูกต้องตาม
กฎจราจร 
2. เพ่ือให้ผู้ผ่านการอบรมได้รับ
ความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้
ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย รู้ถึง
วิธีป้องกันอุบัติเหตุ มารยาทในการ
ขับรถ และได้รับความรู้เก่ียวกับข้อ
ปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินการ
ให้ความช่วยเหลือ  การปฐม
พยาบาล 

1. นักเรียน/นักศึกษา 
โรงเรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของส านักงาน
ขนส่งจังหวัดสตูล จ านวนไม่
น้อยกว่า 3 รุ่นๆ ละ 50 คน  
หรือรวมกัน 150 คน 
2. นักเรียน/นักศึกษา 
โรงเรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของส านักงาน
ขนส่งจังหวัดสตูล สาขา
อ าเภอละงู จ านวนไม่น้อย

129,500 ด้านปริมาณ : จ านวนผู้เข้าอบรมผ่านการ
ทดสอบความรู้ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 
ด้านคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
ขับรถได้อย่างปลอดภัย และไม่เป็นต้นเหตุ
ของการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงจนถึงข้ันมี
ผู้เสียชีวิต 
 

1. ผู้ผ่านการอบรม
ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับกฎ 
ระเบียบต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 
2. เสริมสร้าง
จิตส านึกและ
พฤติกรรมในการใช้
รถใช้ถนนที่ปลอดภัย 
3. ผู้ผ่านการอบรม
ได้รับความรู้เข้าใจใน

ส านักงานขนส่ง
จังหวัดสตูล 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

3. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่
กรมการขนส่งทางบกในการใหค้วาม
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในการสร้างสรรค์
ประโยชน์ให้เกิดแก่ภาคสังคม
ส่วนรวม 
 

กว่า 2 รุ่นๆ ละ 50 คน หรือ
รวมกัน 100 คน 

การใช้รถใช้ถนน
อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย  
4. การบังคับใช้
กฎหมายมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน 

36 โครงการสง่เสริมความรู้
การใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัยผ่านสถานีวิทยุ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
 

1. เผยแพร่ความรู้ข่าวสารด้านความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และ
ส่งเสริมจิตส านึกและกระตุ้นเตือน
ผู้ฟังให้ทราบถึงความเสี่ยงและการ
ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
การใช้รถใช้ถนน ภายใต้ค าขวัญ      
ขับรถอย่าใจร้อน เอื้ออาทรกับ
เพ่ือนร่วมทาง  
2. ประชาชนตระหนักและร่วมสร้าง
วัฒนธรรมปลอดภัย ในท้องถ่ิน 
 3. สร้างภาพลักษณ์และความ
ผูกพันที่ดีระหว่างกรมการขนส่งทาง
บกกับประชาชน 

ประชาชนโดยทั่วไปของ
จังหวัดสตูล 

172,800 ด้านคุณภาพ : 
1.ผู้รับฟังรายการพึงพอใจในเน้ือหาและ
รูปแบบของรายการ ในระดับมากถึงมาก
ที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ผู้รับฟังรายการได้รับความรูค้วาม
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในระดับมากถึง
มากท่ีสุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

1. ประชาชนใน
จังหวัดสตูลได้ตระหนัก
ถึงความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน    
2. ประชาชนมีความ
ต่ืนตัวต่อแนวคิด
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยในท้องถ่ิน 
3.ประชาชนใน
จังหวัดสตูลมีความรู้
ความเข้าใจในการใช้
รถใช้ถนนอย่าง
ถูกต้องมากข้ึน  

ส านักงานขนส่ง
จังหวัดสตูล 

37 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  

1. เพ่ือสร้างจิตส านึกเรื่องความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดย
ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างย่ังยืน 

1 จ านวนอุบัติเหตุของรถ
โดยสารสาธารณะลดลง 
ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับช่วง
เทศกาลเดียวกันของ พ.ศ. 2564 

567,900 
 

ด้านปริมาณ 
รถโดยสารสาธารณะที่และพนักงานขับรถที่
ผ่านการตรวจต้องมีความพร้อมจ านวนไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 95  

1. ลดจ านวนอุบัติเหตุ
ทางถนนที่เกิดจากรถ
โดยสารสาธารณะ 
2. ผู้ใช้รถใช้ถนนได้

ส านักงานขนส่ง
จังหวัดสตูล 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2. เพ่ือก ากับดูแลการเดินรถโดยสาร
สาธารณะให้มีความพร้อมทั้งสภาพ
ตัวรถและผู้ขับรถ ในการอ านวย
ความสะดวกปลอดภัย และสร้าง
ความมั่นใจในการเดินทางแก่
ผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ 
3. เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการขนส่งด้วยรถโดยสาร
สาธารณะและรถบรรทุกสาธารณะ 
4. เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ที่ใช้รถใช้ถนนทั่วไปทราบถึงการใช้
รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 

2. รถโดยสารธารณะที่ผ่าน
การการตรวจความพร้อม
ของรถ และอุปกรณ์ส่วนควบ
เป็นต้นเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุ 
ในขณะขนส่งผู้โดยสารไม่เกิน
ร้อยละ 0.05 ของรถโดยสาร
ที่ผ่านการตรวจสอบทั้งหมด 

ด้านคุณภาพ 
1. จ านวนอุบัติเหตุที่มีสาเหตุอันเกิดจากรถ
โดยสารสาธารณะหรือพนักงานขับรถลดลง
เมื่อเทียบกับเทศกาลเดียวกันเท่ากับ 0 
2.รถโดยสารสาธารณะที่ผ่านการตรวจความ
พร้อมของรถและอุปกรณ์ส่วนควบเป็น
ต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 
ในขณะขนส่งผู้โดยสารไม่เกินร้อยละ 0.05 
ของรถโดยสารที่ผ่านการตรวจสอบทั่งหมด 

รับทราบกิจกรรมการ
รณรงค์ฯ ของกรมการ
ขนส่งทางบก และมี
ส่วนร่วมกับกรมการ 
ขนส่งทางบกในการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 
3. สภาพรถโดยสารที่
น ามาใช้มีสภาพที่
มั่นคงพร้อมที่จะ
ให้บริการแก่ผู้โดยสาร
และพนักงานขับ รถ
โดยสารมีความพร้อม
ทางร่างกายในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี  
4. ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับ
ความรู้มีจิตส านึก
ความปลอดภัย 
ตระหนักถึงปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุและ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาทั้ง
ได้รับข่าวสารอย่าง
ทั่วถึงและต่อเน่ือง 
5 ผู้โดยสารรู้วิธีทราบ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วิธีปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง
ขณะอยู่บนรถโดยสาร 
ลดความรุนแรงของ
การบาดเจ็บ ตลอดจน
ช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อ
รถโดยสารเกิดอุบัติเหตุ 

38 งานอ านวยความ
ปลอดภัย ถนนสาย สต.
3001 แยกทางหลวง
หมายเลข 404-บ้านฉลุง 

เพ่ืออ านวยความปลอดภัยทางถนน ติดต้ังราวกันอันตราย –  
ป้ายเตือน 

870,000.00 บริเวณจุดเสี่ยงฯทางโค้งได้รับการปรับปรุง 
ให้มีความปลอดภัย 

1. ลดความเสี่ยงการ
เกิดอุบัติเหตุ                
2. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

แขวงทางหลวง
ชนบทสตูล 

39 ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้า
สู่ทางแยกหลัก ถนนสาย 
สต.3009 แยกทางหลวง
หมายเลข 404 -บ้านผัง 1 

เพ่ืออ านวยความปลอดภัยทางถนน ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  
บริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก 

3,350,000.00 บริเวณทางแยก ถนนสายสต.3009 ได้รับ
การติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 

1. ประชาชนและผู้ใช้
เส้นทางมีความ
สะดวกปลอดภัย 

แขวงทางหลวง
ชนบทสตูล 

40 ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้า
สู่ทางแยกหลัก ถนนสาย 
สต.3011 แยกทางหลวง
หมายเลข 404 – น้ าตก 
วังสายทอง 

เพ่ืออ านวยความปลอดภัยทางถนน ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  
บริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก 

3,500,000.00 บริเวณทางแยก ถนนสายสต.3011ได้รับการ
ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 

1. ประชาชนและผู้ใช้
เส้นทางมีความ
สะดวกปลอดภัย 

แขวงทางหลวง
ชนบทสตูล 

41 ขยายความกว้างสะพาน 
ถนนสาย สต.3012 แยก
ทางหลวงหมายเลข 404-
บ้านคลองกรวด 

เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยของ
ประชาชนและผู้ใช้เส้นทาง 

ขยายความกว้างสะพาน 8 ม. 
เป็น 14.00 ม.  
พร้อมปรับปรงุถนนเชิงลาด 

3,000,000.00 สะพานและถนนเชิงลาดได้รับการปรับปรงุ
ให้มีความกว้างมากข้ึน 

1. ประชาชนและผู้ใช้
เส้นทางมีความ
สะดวกปลอดภัย 

แขวงทางหลวง
ชนบทสตูล 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

42 งานอ านวยความ
ปลอดภัย ถนนสาย    
สต.3015 แยกทางหลวง
หมายเลข 404-บ้านโคกทราย 

เพ่ืออ านวยความปลอดภัยทางถนน ติดต้ังราวกันอันตราย – 
ป้ายเตือน 

760,000.00 บริเวณจุดเสี่ยงฯบริเวณทางโค้งได้รับการ
ปรับปรุง ให้มีความปลอดภัย 

1. ลดความเสี่ยงการ
เกิดอุบัติเหตุ                
2. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

แขวงทางหลวง
ชนบทสตูล 

43 งานอ านวยความ
ปลอดภัย ถนนสาย สต.
3019 แยกทางหลวง
หมายเลข 406-บ้านการัน
ยีตัน 

เพ่ืออ านวยความปลอดภัยทางถนน ติดต้ังราวกันอันตราย –  
ป้ายเตือน 

740,000.00 บริเวณจุดเสี่ยงฯบริเวณทางโค้งได้รับการ
ปรับปรุง ให้มีความปลอดภัย 

1. ลดความเสี่ยงการ
เกิดอุบัติเหตุ                
2. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

แขวงทางหลวง
ชนบทสตูล 

44 ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้า
สู่ทางแยกหลัก ถนนสาย 
สต.3037 แยกทางหลวง
หมายเลข 404-บ้านทุ่งบุหลัง 

เพ่ืออ านวยความปลอดภัยทางถนน ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณ
เข้าสู่ทางแยกหลัก 

766,000.00 บริเวณทางแยกถนน  สายสต.3037 ได้รับ
การติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 

1. ประชาชนและผู้ใช้
เส้นทางมีความ
สะดวกปลอดภัย 

แขวงทางหลวง
ชนบทสตูล 

45 ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้า
สู่ทางแยกหลักถนนสาย 
สต.4020 แยกทางหลวง
หมายเลข 4052 -  
บ้านบากันโต๊ะทิด 

เพ่ืออ านวยความปลอดภัยทางถนน ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณ
เข้าสู่ทางแยกหลัก 

5,100,000.00 บริเวณทางแยก ถนนสายสต.4020ได้รับการ
ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 

1. ประชาชนและผู้ใช้
เส้นทางมีความ
สะดวกปลอดภัย 

แขวงทางหลวง
ชนบทสตูล 

46 ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้า
สู่ทางแยกหลักถนนสาย 
สต.5034 แยกทางหลวง
ชนบท สต.3001 -  
บ้านปันนังปุเลา 

เพ่ืออ านวยความปลอดภัยทางถนน ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณ
เข้าสู่ทางแยกหลัก 

3,500,000.00 บริเวณทางแยก ถนนสายสต.5034 ได้รับ
การติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 

1. ประชาชนและผู้ใช้
เส้นทางมีความ
สะดวกปลอดภัย 

แขวงทางหลวง
ชนบทสตูล 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

47 ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้า
สู่ทางแยกหลัก ถนนสาย 
สต.6030 เทศบาลต าบล
ก าแพง-บ้านสนกลาง 

เพ่ืออ านวยความปลอดภัยทางถนน ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณ
เข้าสู่ทางแยกหลัก 

7,140,000.00 บริเวณทางแยก ถนนสายสต.6030 ได้รับ
การติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 

1. ประชาชนและผู้ใช้
เส้นทางมีความ
สะดวกปลอดภัย 

แขวงทางหลวง
ชนบทสตูล 

48 งานอ านวยความ
ปลอดภัย ถนนสาย สต.
3016 แยกทางหลวง
หมายเลข 406-บ้านกุบัง
ปะโหลด 

เพ่ืออ านวยความปลอดภัยทางถนน ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  4,750,000.00 ถนนสายสต.3016 ได้รับการติดต้ังไฟฟ้า 
แสงสว่าง 

1. ประชาชนและผู้ใช้
เส้นทางมีความ
สะดวกปลอดภัย 

แขวงทางหลวง
ชนบทสตูล 

49 เพ่ิมประสิทธิภาพบริเวณ
ย่านชุมชน ถนนสาย สต.
3018 แยกทางหลวง
หมายเลข 404-บ้าน
ตันหยงละไน้ 

เพ่ิมประสิทธิภาพบริเวณย่านชุมชน  ปรับปรุงผิวจราจรและติดต้ัง
ป้ายอ านวยความปลอดภัย
บริเวณย่านชุมชน 

18,000,000.00 1. บริเวณย่านชุมชน ได้รับการปรับปรุงให้มี
ความปลอดภัย 

1. ลดความเสี่ยงการ
เกิดอุบัติเหตุ              
2. ประชาชนและผู้ใช้
เส้นทางมีความ
สะดวกปลอดภัย 

แขวงทางหลวง
ชนบทสตูล 

50 ปรับปรุงทางแยกและจุด
ต่อเชื่อม ถนนสาย สต.
3039 แยกทางหลวง
หมายเลข 404-บ้านสาคร 

เพ่ือปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย
บริเวณทางแยกและจุดต่อเชื่อม 

ปรับปรุงผิวจราจรและติดต้ัง
ป้ายอ านวยความปลอดภัย
บริเวณทางแยก 

6,000,000.00 1. บริเวณจุดเสี่ยงฯบริเวณทางแยก ได้รับ
การปรับปรงุให้มีความปลอดภัย 

1. ลดความเสี่ยงการ
เกิดอุบัติเหตุ              
2. ประชาชนและผู้ใช้
เส้นทางมีความ
สะดวกปลอดภัย 

แขวงทางหลวง
ชนบทสตูล 

51 เพ่ิมประสิทธิภาพบริเวณ
ย่านชุมชน ถนนสาย สต.
5041 แยกทางหลวง
หมายเลข 4004-บ้านผัง 6 

เพ่ิมประสิทธิภาพบริเวณย่านชุมชน  ปรับปรุงผิวจราจรและติดต้ัง
ป้ายอ านวยความปลอดภัย
บริเวณย่านชุมชน 

9,000,000.00 1. บริเวณย่านชุมชน ได้รับการปรับปรุงให้มี
ความปลอดภัย 

1. ลดความเสี่ยงการ
เกิดอุบัติเหตุ              
2. ประชาชนและผู้ใช้
เส้นทางมีความ
สะดวกปลอดภัย 

แขวงทางหลวง
ชนบทสตูล 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

52 เพ่ิมประสิทธิภาพบริเวณ
ย่านชุมชน ถนนสาย สต.
5044 แยกทางหลวง
ชนบท สต.3007-บ้านผัง
ปาล์ม 7 

เพ่ิมประสิทธิภาพบริเวณย่านชุมชน  ปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ า 1,500,000.00 โครงสร้างระบายน้ าบริเวณย่านชุมชน ได้รับ
การปรับปรงุ 

1.. ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางมีความ
สะดวกปลอดภัย 

แขวงทางหลวง
ชนบทสตูล 

53 งานอ านวยความ
ปลอดภัย ถนนสาย สต.
3011 แยกทางหลวง
หมายเลข 404-น้ าตกวัง
สายทอง 

เพ่ืออ านวยความปลอดภัยทางถนน ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 3,500,000.00 ถนนสายสต.3011 ได้รับการติดต้ังไฟฟ้าแสง
สว่าง 

1. ประชาชนและผู้ใช้
เส้นทางมีความ
สะดวกปลอดภัย 

แขวงทางหลวง
ชนบทสตูล 

54 งานอ านวยความ
ปลอดภัย ถนนสาย สต.
3037 แยกทางหลวง
หมายเลข 404-บ้านทุ่งบุหลัง 

เพ่ืออ านวยความปลอดภัยทางถนน ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 766,000.00 ถนนสายสต.3011 ได้รับการติดต้ังไฟฟ้าแสง
สว่าง 

1. ประชาชนและผู้ใช้
เส้นทางมีความ
สะดวกปลอดภัย 

แขวงทางหลวง
ชนบทสตูล 

55 งานอ านวยความ
ปลอดภัย ถนนสาย สต.
4036 แยกทางหลวง
หมายเลข 4137- 
บ้านผัง 120 

เพ่ืออ านวยความปลอดภัยทางถนน ติดต้ังราวกันอันตราย - ป้าย
เตือน 

970,000.00 บริเวณจุดเสี่ยงฯทางโค้งได้รับการปรับปรุง 
ให้มีความปลอดภัย 

1. ลดความเสี่ยงการ
เกิดอุบัติเหตุ                
2. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

แขวงทางหลวง
ชนบทสตูล 

56 งานอ านวยความ
ปลอดภัย ถนนสาย สต.
4040 แยกทางหลวง
หมายเลข 4051-บ้านหาด
ทรายยาว 

เพ่ืออ านวยความปลอดภัยทางถนน ติดต้ังราวกันอันตราย - ป้าย
เตือน 

6,000,000.00 บริเวณจุดเสี่ยงฯทางโค้งได้รับการปรับปรุง 
ให้มีความปลอดภัย 

1. ลดความเสี่ยงการ
เกิดอุบัติเหตุ                
2. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

แขวงทางหลวง
ชนบทสตูล 



แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล พ.ศ. 2565 หน้า 46 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

57 รณรงค์ความปลอดภัย
ทางถนน 

สร้างการรับรู้ ความตระหนักถึง
ความปลอดภัยทางถนนใน
หน่วยงาน/สถานศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบงานในหน่วยงาน
ทางการศึกษาและ
สถานศึกษา มีความรู้ เข้าใจ 
และตระหนักถึงความ
ปลอดภัยทางถนน และ
สามารถขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานความปลอดภัย
ทางถนนในสถานศึกษาได้ 
 

- หน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา  
มีรายงานผลการด าเนินงานความความ
ปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา  
ร้อยละ 100 

จ านวนอุบัติเหตุใน
สถานศึกษาและ
บริเวณโดยรอบ
สถานศึกษาลดลง 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล 

58 รณรงค์ความปลอดภัย
ทางถนนในสถานศึกษา 

1.เพ่ือพัฒนาระบบการลดอุบัติเหตุ
ในสถานศึกษา 
2.เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุ
ทางถนนในสถานศึกษา 

โรงเรียนในสังกัด 159 แห่ง - หน่วยงานมีฐานข้อมูลความปลอดภัย 
ทางถนนในสถานศึกษา 

1.นักเรียนมีความรู้
เรื่องกฎจราจร 
2.นักเรียนมีจิตส านึก
ความปลอดภัยทางถนน 
3.จ านวนอุบัติเหตุใน
โรงเรียนลดลง 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
สตูล 

59 อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วย
ประชาชน เทศกาลปีใหม่ 
ปี พ.ศ. 2565 

1.ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา
ปฏิบัติจริงและมรีายได้ 
2.เพ่ือให้บริการตรวจสอบสภาพ
รถยนต์เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 
3.สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสถาบัน
อาชีวศึกษา 

1.คณะครูและเจ้าหน้าท่ีเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 20 คน 
2.นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 40 คน 

41,000 1.ประชาชนที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจ
ต่อบริการอยู่ในระดับดีมาก 
2.ส่งเสริมสนับสนุนความปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนนในระดับดีมาก 

1.นักเรียน นักศึกษา
ได้เรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติงานจริง มี
รายได้ระหว่างเรียน 
2.เป็นการให้บริการ
แก่ประชาชนเพ่ือลด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2565 
 

วิทยาลัยเทคนิค
สตูล 



แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล พ.ศ. 2565 หน้า 47 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

60 อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วย
ประชาชน เทศกาลปีใหม่ 
ปี พ.ศ. 2565 

1.ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา
ปฏิบัติจริงและมรีายได้ 
2.เพ่ือให้บริการตรวจสอบสภาพ
รถยนต์เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 
3.สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสถาบัน
อาชีวศึกษา 

1.คณะครูและเจ้าหน้าท่ีเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 20 คน 
2.นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 40 คน 

41,000 1.ประชาชนที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจ
ต่อบริการอยู่ในระดับดีมาก 
2.ส่งเสริมสนับสนุนความปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนนในระดับดีมาก 

1.นักเรียน นักศึกษา
ได้เรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติงานจริง มี
รายได้ระหว่างเรียน 
2.เป็นการให้บริการ
แก่ประชาชนเพ่ือลด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2565 

วิทยาลัยเทคนิค
สตูล 

61 ส่งเสริมการสวมหมวก
นิรภัยของนักเรียนใน
สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดสตูล 

เพ่ือสร้างนิสัยในการสวมหมวก
นิรภัย 

ประชาสัมพันธ์การสวมหมวก
นิรภัยในโรงเรียนและ
สถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดสตูล 

- ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
สวมหมวกนิรภัยอย่างน้อยร้อยละ 70  
 
 

ครู นักเรียน และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด
ส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดสตูลมี
นิสัยการสวมหมวก
นิรภัย 

ส านักงาน
การศึกษา
เอกชนจังหวัด
สตูล 

62 ส่งเสริมวัฒนธรรม
ปลอดภัยทางถนนใน
หน่วยงาน 

เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานราชการ 
และบุคลากรในหน่วยงาน รักษา
วินัยและปฏิบัติตนตามกฎหมาย
จราจรอย่างเครง่ครัด 

มาตรการวัฒนธรรม ความ
ปลอดภัยในองค์กร 

- ข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากร
ของส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล 
รักษาวินัย และปฏิบัติตามกฎหมายจราจร 
อย่างน้อยร้อยละ 90  

ข้าราชการ พนักงาน
ราชการและบคุลากร
ของส านักงาน
การศึกษาเอกชน
จังหวัดสตูล รักษา
วินัยและปฏิบัติตาม
กฎหมายจราจรอย่าง
เคร่งครัด 
 

ส านักงาน
การศึกษา
เอกชนจังหวัด
สตูล 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

63 โครงการสถานศึกษา
ปลอดภัย 

1. เพ่ือให้มีรูปแบบแนวทางการ
รักษาความปลอดภัยของโรงเรียน
ด้านอุบัติเหตุ ด้านอุบัติภัย และด้าน
ปัญหาทางสังคม 
2. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งระบบการ
รักษาความปลอดภัยของโรงเรียน 
ให้มีความพร้อม สามารถป้องกัน 
และแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของ
นักเรียน 

เพ่ือให้สถานศึกษามีป้าย
สัญญาณจราจรพร้อมทาง 
ม้าลายไว้ควบคุม ส าหรับ
นักเรียนและบุคลากรภายใน
สถานศึกษาท่ีมีความ
เหมาะสมและตรงตาม
มาตรฐานสากล 

10,000 ป้ายสัญญาณจราจร 1. โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 42 
จังหวัดสตูล มี
รูปแบบแนวทางการ
รักษาความปลอดภัย 
โดยอาศัยแนวคิดเชิง
สร้างสรรค์ภายใต้
หลักการกระจาย
อ านาจ การมีส่วนร่วม 
2. โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 42 
จังหวัดสตูล มีความ
เข้มแข็งระบบการ
รักษาความปลอดภัย
ของโรงเรียน ให้มี
ความพร้อม สามารถ
ป้องกัน และแก้ไข
สถานการณ์ปัญหา
ของนักเรียน 

โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์  
42 จังหวัดสตูล 

64 ปลูกฝังวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยให้กับยุวแรงงาน
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
เพ่ือขับเคลื่อนความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย

1.เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับมาตรการเชิงป้องกันด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานให้แก่ 
ยุวแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  

สถานศึกษาภาครัฐ  และ
ภาคเอกชน  ต้ังแต่ระดับ
อนุบาล ถึงอุดมศึกษา 
 
 

- มีสถานศึกษาเข้าร่วม 3 แห่ง 1.สถานศึกษาได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับมาตรการ
การป้องกันด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย 

ส านักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครอง
แรงงานจังหวัด
สตูล 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ของประเทศไทย (Safety 
Thailand) ให้ครอบคลุม
ทุกภาคส่วน กิจกรรม
สถานศึกษาปลอดภัย 
ประจ าปี พ.ศ.2565 

2.เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติและ
จิตส านึกที่ดีเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ 

และสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน 

65 โครงการพัฒนาสถาน
ประกอบกิจการต้นแบบ
ระบบการบริหารและการ
จัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานสู่อาเซียน 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 
ระดับจังหวัด 
 
 

1.เพ่ือส่งเสริมให้สถานประกอบ
กิจการมีระบบการบริหารและการ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานอย่างเป็นระบบและก้าวสู่
มาตรฐานสากล  
2.เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
นายจ้างและลูกจ้างในการ
ด าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ  
ในสถานประกอบกิจการเชิงรุก ใน
การป้องกันอุบัติเหตุและป้องกันการ
เจ็บป่วยหรือโรคเน่ืองจาก 
การท างาน 

สถานประกอบกิจการทุก
ประเภท ทุกขนาด และ
เครือข่ายด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย  

- มีสถานประกอบกิจการเข้าร่วม 1 แห่ง  
45 คน 

1.สถานประกอบ
กิจการมีระบบการ
บริหารและการ
จัดการด้านความ
ปลอดภัยฯ อย่างเป็น
ระบบและก้าวสู่
มาตรฐานสากล 
2.การมีส่วนร่วมของ
นายจ้างและลูกจ้าง
ในการด าเนินงานใน
เชิงรุกในการป้องกัน
อุบัติเหตุและการ
ป้องกันการเจ็บป่วย
หรือโรคเน่ืองจาการ
ท างาน 

ส านักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครอง
แรงงานจังหวัด
สตูล 

66 จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ 2565 

- แนวโน้มสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
จ านวนผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิตลดลง  
- ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้รับการแก้ไข 

สามารถลดจ านวนครั้งของ
การเกิดอุบัติเหตุ จ านวน
ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ 
(Admit) 

10,500 ร้อยละของจ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ 
จ านวนผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ (Admit) 

จ านวนครั้งของการ
เกิดอุบัติเหตุ จ านวน
ผู้เสียชีวิต และ
ผู้บาดเจ็บ (Admit) ลดลง 

ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
เมืองสตูล 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 - หน่วยงานทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนมากข้ึน 

67 จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 2565 
 

- แนวโน้มสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
จ านวนผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิตลดลง 
- ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้รับการแก้ไข 
- หน่วยงานทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนมากข้ึน 

สามารถลดจ านวนครั้งของ
การเกิดอุบัติเหตุ จ านวน
ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ 
(Admit) 

10,500 ร้อยละของจ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ 
จ านวนผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ (Admit) 

จ านวนครั้งของการ
เกิดอุบัติเหตุ จ านวน
ผู้เสียชีวิต และ
ผู้บาดเจ็บ (Admit) 
ลดลง 

ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ 

เมืองสตูล 

68 จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ 2565 
 

- แนวโน้มสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
จ านวนผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิตลดลง  
- ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้รับการแก้ไข 
- หน่วยงานทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนมากข้ึน 

สามารถลดจ านวนครั้งของ
การเกิดอุบัติเหตุ จ านวน
ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ 
(Admit) 

10,500 ร้อยละของจ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ 
จ านวนผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ (Admit) 

จ านวนครั้งของการ
เกิดอุบัติเหตุ จ านวน
ผู้เสียชีวิต และ
ผู้บาดเจ็บ (Admit) 
ลดลง 

ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ท่าแพ 

69 จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 2565 
 

- แนวโน้มสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
จ านวนผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิตลดลง  
- ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้รับการแก้ไข 
- หน่วยงานทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนมากข้ึน 

สามารถลดจ านวนครั้งของ
การเกิดอุบัติเหตุ จ านวน
ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ 
(Admit) 

10,500 ร้อยละของจ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ 
จ านวนผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ (Admit) 

จ านวนครั้งของการ
เกิดอุบัติเหตุ จ านวน
ผู้เสียชีวิต และ
ผู้บาดเจ็บ (Admit) 
ลดลง 

ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ

ท่าแพ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

70 จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

- เพ่ือลดสถิติการบาดเจ็บ และ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 

ลดสถิติการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตกับปีที่ผ่านมา  
< 10% 

10,500 
 

ร้อยละของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลดลง จ านวนผู้บาดเจ็บ  
และเสียชีวิตลดลง 

ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ควนโดน 

71 จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

- เพ่ือลดสถิติการบาดเจ็บ และ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 

ลดสถิติการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตกับปีที่ผ่านมา  
< 10% 

10,500 ร้อยละของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลดลง - จ านวนผู้บาดเจ็บ  
และเสียชีวิตลดลง 

ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ควนโดน 

72 จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ 2565 
 

- แนวโน้มสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
จ านวนผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิตลดลง  
- ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้รับการแก้ไข 
- หน่วยงานทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนมากข้ึน 

สามารถลดจ านวนครั้งของ
การเกิดอุบัติเหตุ จ านวน
ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ 
(Admit) 

10,500 ร้อยละของจ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ 
จ านวนผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ (Admit) 

จ านวนครั้งของการ
เกิดอุบัติเหตุ จ านวน
ผู้เสียชีวิต และ
ผู้บาดเจ็บ (Admit) 
ลดลง 

ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ละง ู

73 จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 2565 
 

- แนวโน้มสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
จ านวนผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิตลดลง 
- ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้รับการแก้ไข 
- หน่วยงานทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนมากข้ึน 

สามารถลดจ านวนครั้งของ
การเกิดอุบัติเหตุ จ านวน
ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ 
(Admit) 

10,500 ร้อยละของจ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ 
จ านวนผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ (Admit) 

จ านวนครั้งของการ
เกิดอุบัติเหตุ จ านวน
ผู้เสียชีวิต และ
ผู้บาดเจ็บ (Admit) 
ลดลง 

ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ละง ู

74 จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ 2565 

- แนวโน้มสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
จ านวนผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิตลดลง  
- ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้รับการแก้ไข 

สามารถลดจ านวนครั้งของ
การเกิดอุบัติเหตุ จ านวน
ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ 
(Admit) 

10,500 ร้อยละของจ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ 
จ านวนผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ (Admit) 

จ านวนครั้งของการ
เกิดอุบัติเหตุ จ านวน
ผู้เสียชีวิต และ
ผู้บาดเจ็บ (Admit) 

ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ควนกาหลง 



แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล พ.ศ. 2565 หน้า 52 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 - หน่วยงานทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนมากข้ึน 

ลดลง 

75 จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 2565 
 

- แนวโน้มสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
จ านวนผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิตลดลง 
- ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้รับการแก้ไข 
- หน่วยงานทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนมากข้ึน 

สามารถลดจ านวนครั้งของ
การเกิดอุบัติเหตุ จ านวน
ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ 
(Admit) 

10,500 ร้อยละของจ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ 
จ านวนผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ (Admit) 

จ านวนครั้งของการ
เกิดอุบัติเหตุ จ านวน
ผู้เสียชีวิต และ
ผู้บาดเจ็บ (Admit) 
ลดลง 

ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ควนกาหลง 

76 จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

1. แนวโน้มสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
จ านวนผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต ลดลง
ให้เหลือน้อยที่สุด    
2. ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนได้รับการแก้ไข                               
3. หน่วยงานทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนมากข้ึน 

สามารถลดจ านวนครั้งของ
การเกิดอุบัติเหตุจ านวน
ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ 
(Admit) 

10,500 ร้อยละของจ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ
จ านวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ (Admit) 

จ านวนครั้งของการ
เกิดอุบัติเหตุจ านวน
ผู้เสียชีวิตและ
ผู้บาดเจ็บ (Admit) 

ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ทุ่งหว้า 

77 จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

1. แนวโน้มสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
จ านวนผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต ลดลง
ให้เหลือน้อยที่สุด    
2. ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนได้รับการแก้ไข  
 

สามารถลดจ านวนครั้งของ
การเกิดอุบัติเหตุจ านวน
ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ 
(Admit) 

10,500 ร้อยละของจ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ
จ านวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ (Admit) 

จ านวนครั้งของการ
เกิดอุบัติเหตุจ านวน
ผู้เสียชีวิตและ
ผู้บาดเจ็บ (Admit) 

ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ทุ่งหว้า 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

3. หน่วยงานทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนมากข้ึน 

78 จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ 2565 
 

- แนวโน้มสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
จ านวนผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต ลดลง  
- ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้รับการแก้ไข 
- หน่วยงานทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนมากข้ึน 

สามารถลดจ านวนครั้งของ
การเกิดอุบัติเหตุ จ านวน
ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ 
(Admit) 

10,500 ร้อยละของจ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ 
จ านวนผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ (Admit) 

จ านวนครั้งของการ
เกิดอุบัติเหตุ จ านวน
ผู้เสียชีวิต และ
ผู้บาดเจ็บ (Admit) 
ลดลง 

ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
มะนัง 

79 จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 2565 
 

- แนวโน้มสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
จ านวนผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต ลดลง 
- ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้รับการแก้ไข 
- หน่วยงานทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนมากข้ึน 

สามารถลดจ านวนครั้งของ
การเกิดอุบัติเหตุ จ านวน
ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ 
(Admit) 

10,500 ร้อยละของจ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ 
จ านวนผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ (Admit) 

จ านวนครั้งของการ
เกิดอุบัติเหตุ จ านวน
ผู้เสียชีวิต และ
ผู้บาดเจ็บ (Admit) 
ลดลง 

ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
มะนัง 

80 โครงการพัฒนาโครงการ
สร้างพ้ืนฐานการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
แสดงวิถีชีวิตชุมชน 

เพ่ือด าเนินการลดอุบัติเหตุทางถนน ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
คอนกรีต ถนนสตูลธานี กว้าง 
9.35 – 22.00 เมตร ยาว 
1,990 เมตร หนา 0.04 – 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 30,783 เมตร 

11,454,300   เทศบาลเมือง
สตูล 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

81 โครงการรวมพลังป้องกัน
ลดอุบัติเหตุทางถนน 

เพ่ือรณรงค์ป้องกันลดปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน 

จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันลด
ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลวันส าคัญ
ต่างๆ 

15,000 จัดกิจกรรมรณรงค์อย่างน้อยร้อยละ 80% ลดปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
คลองขุด 

82 ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน 

เพ่ือสนองนโยบายรัฐบาลและลด
ปัญหาอุบัติเหตุ 

ต้ังจุดตรวจและปรับปรุง
แก้ไขจุดเสี่ยง 

10,000 จ านวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง สามารถลดปัญหา
อุบัติเหตุลงได้ 

ส านักปลัด 
อบต.ท่าเรือ 

83 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ข้ามคลอง
ปาหนัน หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมาด้วย
สะดวกและรวดเร็ว 

สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ามคลองปาหนัน 

1,622,000 ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง 
ร้อยละ 60 

ท าให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
อบต.ท่าเรือ 

84 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยวงแหวน-
ริมนา หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมาด้วย
สะดวกและรวดเร็ว 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยวงแหวน-ริมนา หมู่ที่ 1 

450,000 ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง 
ร้อยละ 60 

ท าให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
อบต.ท่าเรือ 

85 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยนางหย า 
หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมาด้วย
สะดวกและรวดเร็ว 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยนางหย า     หมู่ที่ 5 

460,000 
 

ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง 
ร้อยละ 60 

ท าให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
อบต.ท่าเรือ 

86 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยเตาถ่าน 
(ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมาด้วย
สะดวกและรวดเร็ว 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเตาถ่าน(ช่วงที่ ๒)  
หมู่ที่ 6 

445,000 
 

ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง 
ร้อยละ 60 

ท าให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
อบต.ท่าเรือ 

87 ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน 

เพ่ือสนองนโยบายรัฐบาลและลด
ปัญหาอุบัติเหตุ 

ต้ังจุดตรวจและปรับปรุง
แก้ไขจุดเสี่ยง 

45,000 จ านวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง สามารถลดปัญหา
อุบัติเหตุลงได้ 

ส านักปลัด 
อบต.แป-ระ 

88 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมาด้วย
สะดวกและรวดเร็ว 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 5  เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 

352,000 ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง 
ร้อยละ 60 

ท าให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
อบต.แป-ระ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

89 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมาด้วย
สะดวกและรวดเร็ว 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 1 

450,000 ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง 
ร้อยละ 60 

ท าให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 
อบต.แป-ระ 

90 โครงการจัดต้ังด่านชุมชน 
ช่วงเทศกาลวันข้ึนปีใหม่ 

- เพ่ือตรวจสอบ คัดกรอง ป้องปราม 
ตักเตือน สกัดกั้น บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทีจ่ะเกิด
อุบัติเหตุทางถนน มิให้ขับข่ี
ยานพาหนะโดยให้พักผ่อนก่อน
เดินทาง  หรือน าตัวส่งกลับบ้าน 
หรือให้ญาติมารับตัวกลับบ้าน 

ประชาชนทั่วไปหรือผู้
เดินทาง 

37,600 กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 90 ได้รับประโยชน์
จากการจัดท าโครงการ 

ประชาชนหรือผู้
เดินทางในช่วง
เทศกาลวันข้ึนปีใหม่ 
ได้รับความสะดวกใน
การเดินทาง 

ส านักปลัด  
อบต.แป-ระ 

91 โครงการจัดต้ังด่านชุมชน 
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

- เพ่ือตรวจสอบ คัดกรอง ป้องปราม 
ตักเตือน สกัดกั้น บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทีจ่ะเกิด
อุบัติเหตุทางถนน มิให้ขับข่ี
ยานพาหนะโดยให้พักผ่อนก่อน
เดินทาง หรือน าตัวส่งกลับบ้าน หรือ
ให้ญาติมารับตัวกลับบ้าน 

ประชาชนทั่วไปหรือผู้
เดินทาง 

37,600 กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 90 ได้รับประโยชน์
จากการจัดท าโครงการ 

ประชาชนหรือเดินผู้
เดินทางในช่วง
เทศกาลสงกรานต์
ได้รับความสะดวกใน
การเดินทาง 

ส านักปลัด 
อบต.แป-ระ 

92 ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

เพ่ือป้องกันและลดอุบัติ 
เหตุทางถนน 

ต้ังจุดตรวจภายในต าบล 40,000 จ านวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง สามารถลดอุบัติเหตุ 
ทางถนนน้อยลง 

ส านักปลัด 
อบต.สาคร 

93 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยโกด้วน 
หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

363,100 ร้อยละของประชาชนพึงพอใจ ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 
อบต.สาคร 

94 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยท่าเรือ
คลองสองปาก หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร 
ยาว 70 เมตร 

211,000 ร้อยละของประชาชนพึงพอใจ ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 
อบต.สาคร 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

95 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยมัสยิด 
ทางยาง หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร 
ยาว 90 เมตร 

272,000 ร้อยละของประชาชนพึงพอใจ ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 
อบต.สาคร 

96 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยหวาบูเขียว 
หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร 
ยาว 160 เมตร 

398,000 ร้อยละของประชาชนพึงพอใจ ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 
อบต.สาคร 

97 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัสติก คอนกรีต ซอย
สัมพันธ์พัฒนา หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

431,000 ร้อยละของประชาชนพึงพอใจ ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 
อบต.สาคร 

98 โครงการขับข่ีปลอดภัย - เพ่ือให้ประชาชนรู้จักกฎจราจร 
- เพ่ือลดอุบติเหตุบนท้องถนน 

 50,000 อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนไม่เกิน 10 
ครั้ง 

- ลดการสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 
อบต.ควนโดน 

99 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลส าคัญ 

- เพ่ืออ านวยความสะดวกกับ
ประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาล                         
- เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนในช่วงเทศกาล            
- เพ่ือลดการสูญเสียทรัพยากร
มนุษย์ และทรัพย์สินจากอุบัติเหตุ 

 - จัดต้ังจุดตรวจ จุดบริการ
ร่วม โดยจัดชุดเจ้าหน้าท่ี  
อปพร. จ านวน 10 คน  
วันละ 3 ผลัด ผลัดละ 2 คน  

20,000 - สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุและการ
สูญเสียชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน   
- ประชาชน ได้รับความสะดวก ความ
ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร 
 

- ลดการเกิดอุบัติเหตุ
และการสูญเสียชีวิต 
ร่างกายและทรัพย์สิน                 
- ประชาชนมีระเบียบ
วินัยในการปฏิบัติ
ตามกฎจราจรมากข้ึน 

อบต.ย่านซื่อ 

100 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลส าคัญประจ าปี 

- เพ่ืออ านวยความสะดวกกับ
ประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาล 
- เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนในช่วงเทศกาล 
- เพ่ือลดการสูญเสียทรัพยากร
มนุษย์ และทรัพย์สินจากอุบัติเหตุ  

- จัดก าลัง อปพร.ประจ าจุด
ตรวจ/จุดบริการร่วมในช่วง
เทศกาลปีใหม่ และเทศกาล
วันสงกรานต์ 

10,000 
 

- สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุและการ
สูญเสียชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน 
- ประชาชนได้รับความสะดวก ความ
ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร 

- ลดการเกิดอุบัติเหตุ
และการสูญเสียชีวิต 
ร่างกาย และ
ทรัพย์สิน 
- ประชาชนมีระเบียบ
วินัยในการปฏิบัติ
ตามกฎจราจรมากข้ึน 

งานป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย 
อบต.ควนสตอ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

101 โครงการป้องกันอุบัติภัย       
ทางถนน 

- เพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนน 
ในเขตเทศบาล 

- ประชาชนในเขตเทศบาล 
จ านวน 100 คนต่อปี 

30,000 - จ านวนประชาชนในเขตเทศบาลที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 

เทศบาลต าบล
ควนโดน 

102 โครงการฝึกอาสาจราจร - เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ
ให้กับอาสาสมัครต ารวจจราจร 
- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครต ารวจจราจร 
- เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนมากข้ึน 
- เพ่ือยกระดับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน
ชุมชน 

- อาสาสมัครต ารวจจราจร ท่ี
เคยผ่านการฝึกอบรมในพ้ืนที่ 
จ านวน 30 คน 

33,500 - จ านวนอาสาสมัครต ารวจจราจรที่เข้าร่วม
ฝึกอบรม 

- อาสาสมัครต ารวจ
จราจรในพ้ืนที่มี
ความรู้ 
ความสามารถมาก
ย่ิงข้ึน 
- อาสาสมัครต ารวจ
จราจรมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากย่ิงข้ึน 

สภ.ควนโดน 

103 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลส าคัญ 

- เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่
จะเกิดข้ึน                            
- เพ่ือสร้างจิตส านึกในการใช้รถใช้
ถนน 
 

- ประชาชนผู้ใชร้ถใช้ถนน 5,000 ร้อยละของจ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ - อุบัติเหตุทางถนลด
น้อยลง 
- ประชาชนมี
จิตส านึก 
ไม่ประมาทในการ 
ใช้รถใช้ถนน 

งานป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย    
อบต.วังประจัน 

104 โครงการอบรมฟ้ืนฟู
ศักยภาพกู้ชีพกู้ภัยอ าเภอ
ควนโดน 

- เพ่ือพัฒนาศักยภาพความรู้การ
ปฏิบัติด้านการปฐมพยาบาลและ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพ และ AED แก่หน่วยกู้
ชีพกู้ภัยในอ าเภอ 

จนท.กู้ชีพ กู้ภัย ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพความรู้ด้าน
การปฐมพยาบาล  ช่วยฟ้ืน
คืนชีพ CPR และ AED 

20,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เพ่ิมข้ึน
และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตาม
หลักการแพทย์ 

- ประชาชนที่เจ็บป่วย
ประสบอุบัติเหตุ
ได้รับการช่วยเหลือ/
ดูแลเบื้องต้นอย่าง
ถูกต้อง 

สสอ.ควนโดน/ 
รพ.ควนโดน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

105 โครงการติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะภายในต าบล 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องทางสาธารณะใช้
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต 

เพ่ิมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง 
หมู่ที่ 1 -9 

100,000.00 ร้อยละของถนนที่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ประชาชนใช้เส้นทาง
สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

กองช่าง อบต.
นาทอน 

106 โครงการปรับปรงุและ
ซ่อมแซมถนนดินเดิม
ภายในต าบล 

เพ่ือซ่อมแซมถนนให้ใช้งานได้
ตามปกติ ลดปัญหาน้ าท่วมขัง  

ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน
ดินเดิม หมู่ที่ 1-9 

1,500,000.00 ความพึงพอใจ ร้อยละ 80 ของผู้ใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาย่ิงข้ึน 

กองช่าง อบต.
นาทอน 

107 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในต าบล 

เพ่ือซ่อมแซมถนนให้ใช้งานได้
ตามปกติ  

ซ่อมแซมถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 - 9 

400,000.00 ความพึงพอใจ ร้อยละ 80 ของผู้ใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาย่ิงข้ึน 
 

กองช่าง อบต.
นาทอน 

108 โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ภายในต าบล 

เพ่ือซ่อมแซมถนนให้ใช้งานได้
ตามปกติ  

ซ่อมแซมถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 - 9 

1,000,000.00 ความพึงพอใจ ร้อยละ 80 ของผู้ใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาย่ิงข้ึน 

กองช่าง อบต.
นาทอน 

109 โครงการรณรงค์เพ่ือลด
อุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

เพ่ือรณรงค์และลดอุบัติภัยในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

รณรงค์และลดอุบัติภัยในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

20,000.00 ลดอุบัติภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้ 70 
เปอร์เซ็นต์ 

ลดอุบัติภัยในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

ส านักปลัด 
อบต.นาทอน 

110 โครงการรณรงค์ลดการ
เกิดอุบัติเหตุ จาก
การจราจรในพ้ืนที่ต าบล
นาทอน 

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ประชาชนในต าบลนาทอน
และประชาชนที่สัญจรไปมา 

20,000.00 ประชาชนในพ้ืนที่มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินและการใช้รถใช้ถนนเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนในพ้ืนที่มี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินและการ
ใช้รถใช้ถนนเพ่ิมมากข้ึน 
 

ส านักปลัด 
อบต.นาทอน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

111 อุดหนุนโครงการจัดการ
จุดเสี่ยงเพ่ือป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนใน
ต าบลนาทอน 

เพ่ือส่งเสริมการป้องกันอุบัติเหตุ
จราจรในชุมชน ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับกฏจราจรและมี
วินัยในการใช้รถใช้ถนน 

ผู้ใช้รถใช้ถนนใน 
ต าบลนาทอน 

30,000.00 ผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตต าบลนาทอนมีความ
ปลอดภัย 

เสริมสร้างวินัยจราจร
ในชุมชนเพ่ือส่งเสริม
การป้องกันอุบัติเหตุ
จราจรในชุมชน 
 

ส านักปลัด/
อบต.นาทอน 
สถานีต ารวจ 
ภูธรทุ่งหว้า 

112 โครงการขับข่ีปลอดภัย
สร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่ 

เพ่ือวางแผนก าหนดข้อตกลง 
กฎระเบียบ แนวปฏิบัติและนโยบาย
สนับสนุนการจัดการความปลอดภัย
ทางถนน 

ประชาชนในต าบลนาทอน
และประชาชนในพ้ืนที่
เครือข่าย 

1,257,500.00 เกิดกลไกการบริหารจัดการเครือข่ายการ
จัดการความปลอดภัยทางถนนโดยชุมชน
ท้องถ่ิน 

ประชาชนในต าบล   
นาทอนและ
ประชาชนในพ้ืนที่
เครือข่ายเกิดความ
ตระหนักในความ
ปลอดภัยทางถนน
มากย่ิงข้ึน 
 

อบต.นาทอน/
สสส. 

113 ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน 

เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ในการขับข่ี
ยานพาหนะช่วงวันหยุดเทศกาลต่างๆ 

สนับสนุนงบประมาณ
บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ ใน
การรักษาความปลอดภัย  

20,000 ประชาชนมีความปลอดภัยย่ิงข้ึน ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 
อบต.ทุ่งบุหลัง 

114 โครงการรณรงค์สวม
หมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น 

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความ
ปลอดภัยทางถนน 

หมู่บ้านในพ้ืนที่ต าบลควน
กาหลงประชาชนที่ใช้รถใช้
ถนน 

5,000 อุบัติเหตุทางถนนลดลง 100 % อบต.ควน
กาหลง 

115 โครงการสง่เสริมการ
รณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม ่

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ด าเนินการลดอุบัติเหตุทาง
ท้องถนนช่วงเทศกาล 

8,000 อุบัติเหตุทางถนนลดลง 100 % อบต.ควน
กาหลง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

(บาท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

116 โครงการสง่เสริมการ
รณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลควน
กาหลงและประชาชนที่ใช้รถ
ใช้ถนน 

8,000 อุบัติเหตุทางถนนลดลง 100 % อบต.ควน
กาหลง 

117 โครงการสนับสนุน
มาตรการป้องกันและ
แก้ไขอุบัติเหตุทางถนน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน
ตามโครงการสนับสนุน 

ด าเนินการลดอุบัติเหตุทาง
ท้องถนนช่วงเทศกาล 

20,000 อุบัติเหตุทางถนนลดลง 100 % อบต.อุใดเจริญ 

118 ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
ทางถนน 

เพ่ือให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนในช่วง
เทศกาลได้รับความปลอดภัย 

ด าเนินการลดอุบัติเหตุทาง
ท้องถนนช่วงเทศกาล 

20,000 อุบัติเหตุทางถนนลดลง 100 % อบต.ทุ่งนุ้ย 
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บทที่ 4 
การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏบิัติ 

 
กรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือและประสานการปฏิบัติร่วมกันระหว่าง
ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด (ศปถ.จังหวัด) กับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอ 
(ศปถ.อ าเภอ) ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) และหน่วยงาน
ภาคีเครือข่าย ท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีทุกภาคส่วน เพื่อด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นท่ี  
ในประเด็น ท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 1. การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามเป้าหมายอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสตูล 
โดยบูรณาการความร่วมมือ และประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวทุกภาคส่วน น าค่าเป้าหมายอัตราผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนไปใช้ประกอบการวางแผน การก าหนดมาตรการและแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนนในพื้นท่ี โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดการความเส่ียงหลัก ได้แก่ การขับรถ
เร็วเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด การดื่มสุราแล้วขับ และการขับขี่รถจักรยานยนต์ 
 2. การจัดการข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ 
  2.1 ศปถ.จังหวัดสตูล บูรณาการความร่วมมือกับ ศปถ.อ าเภอ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี 
เพื่อรวบรวม จัดเก็บ รายงานข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นท่ีผ่านระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน 
(E - report) ท้ังช่วงปกติ ช่วงเทศกาล และช่วงท่ีมีวันหยุดต่อเนื่อง โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
   1) ประสานให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอ (ศปถ.อ าเภอ) มอบหมายผู้รับผิดชอบ
ในการประสานรวบรวม บูรณาการ และตรวจสอบข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ 
สถานีต ารวจ โรงพยาบาล แล้วบันทึกข้อมูลเข้าระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน (E - report) ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป 
   2) ให้ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ในฐานะส านักงานเลขานุการ ศปถ.จังหวัดประสาน
และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนตามท่ี 
ศปถ.อ าเภอ ได้รายงานเข้าระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน (E-report) ให้ครบถ้วน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป 
   3) ในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุใหญ่/อุบัติเหตุท่ีน่าสนใจ ให้ ศปถ.จังหวัดตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องและรายงานข้อมูลตามแบบรายงานอุบัติเหตุใหญ่ในระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน (E - report) ทันที 
  2.2 ผลักดันให้มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานด้านข้อมูลและติดตามประเมินผล
การด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นท่ี ภายใต้คณะกรรมการ ศปถ.จังหวัด ศปถ.อ าเภอ และ 
ศปถ.อปท. เพื่อเป็นทีมในการติดตาม วิเคราะห์ สรุปผลข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน ใช้ประกอบการก าหนดแผน 
มาตรการ แนวทางในการด าเนินงานของพื้นท่ีต่อไป 
  2.3 น าข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนในพื้นท่ีมาวิเคราะห์ สรุปผล และใช้ประกอบการก าหนดแนวทาง
ในการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาของพื้นท่ี 
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  2.4 มีการน าข้อมูลไปส่ือสารกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นท่ี  
ผ่านเวทีการประชุม หรือช่องทางอื่นๆ เช่น เสียงตามสายของชุมชนหมู่บ้าน เวทีประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน วิทยุ 
ส่ือสังคมออนไลน์ เป็นต้น เพื่อสะท้อนให้ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาอุบัติเหตุในพื้นท่ี รวมถึงเป็นฐานข้อมูล
ในการก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไป 
 3. จัดประชุมคณะกรรมการ ศปถ./คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน หรือประชุมอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ 
  3.1 จัดการประชุมคณะกรรมการ ศปถ. จังหวัด/คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน เพื่อขับเคล่ือนการด าเนินงาน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าปีละ 8 ครั้ง โดยควรมีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
   1) สถิติอุบัติเหตุทางถนนรายเดือน เช่น จ านวนอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต สาเหตุ ฯลฯ 
   2) ข้อมูลอุบัติเหตุท่ีเป็นกระแสทางสังคม อุบัติเหตุใหญ่ 
   3) ข้อมูลจุดเส่ียง จุดอันตราย และการด าเนินการปรับปรุง แก้ไข 
   4) ผลการด าเนินการมาตรการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ 10 รสขม 
   5) การติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานตามแผน ข้อส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง 
   6) การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และร่วมกันก าหนดมาตรการ แนวทางในการแก้ปัญหา 
โดยให้ความส าคัญกับความเส่ียงหลัก ได้แก่ การขับรถเร็วเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด การด่ืมแล้วขับ การขับขี่
รถจักรยานยนต์ท่ีไม่ปลอดภัย รวมถึงความเส่ียงเฉพาะอื่นๆ ในพื้นท่ี 
  3.2 กรณีมีการมอบหมาย ส่ังการในประเด็นท่ีส าคัญ ให้มีการแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ให้ด าเนินการ พร้อมก าหนดให้มีการรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการในการประชุมครั้งถัดไป 
  3.3 จัดท าสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ศปถ. จังหวัด 
 4. การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่  
  ให้ ศปถ.จังหวัด ศปถ.อ าเภอ และศปถ.อปท. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาค
ส่วนจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับปัญหา สถานการณ์ใน
พื้นท่ี รวมถึงเป็นไปตามกรอบนโยบาย แผนแม่บท แผนปฏิบัติการของ ศปถ. และสามารถขับเคล่ือนไปสู่การปฏิบัติใน
พื้นท่ี ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  4.1 แต่งต้ังคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2565 โดยมี
หน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะท างานฯ 
  4.2 จัดการประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2565 
เพื่อร่วมก าหนดกรอบแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ก าหนดมาตรการ แผนงานโครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนร่วมกันยกร่างแผนปฏิบัติการฯ โดยน าข้อมูลสถิติ ปัญหา 
สถานการณ์ในพื้นท่ี รวมถึงน านโยบาย แผนแม่บท แผนปฏิบัติการของ ศปถ. (ส่วนกลาง) มาพิจารณาก าหนด
รายละเอียดของแผนปฏิบัติการฯ ระดับพื้นท่ี ให้เหมาะสม 
  4.3 เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2565 ให้คณะกรรมการ ศปถ.
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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  4.4 เสนอให้ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนอนุมัติแผนปฏิบัติการฯ และแจ้งให้
หน่วยงานทุกภาคส่วนน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นท่ี 

 5. ขับเคลื่อนการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตามแนวทาง มาตรการ นโยบาย 
แผนปฏิบัติการฯ ทั้งในช่วงปกติ ช่วงเทศกาล และช่วงที่มีวันหยุดต่อเนื่องให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
  5.1 ส่ือสารแผน แนวทาง มาตรการ นโยบาย แผนปฏิบัติการฯ ข้อส่ังการ ฯลฯ ท้ังในช่วงปกติ 
ช่วงเทศกาล และช่วงท่ีมีวันหยุดต่อเนื่อง ให้หน่วยงานต่าง ๆ รับทราบและใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการ 
อาทิ การช้ีแจง/มอบหมาย/ส่ังการผ่านเวทีการประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ หรือการมีหนังสือ
มอบหมาย/ส่ังการให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไปด าเนินการ เป็นต้น 
  5.2 ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้มีการด าเนินการตามแผน แนวทาง มาตรการ 
นโยบาย แผนปฏิบัติการฯ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
  5.3 มีการติดตาม รายงานผล/ความคืบหน้าในการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
อาทิ ให้รายงานผลการด าเนินงานในการประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 
  5.4 มีการประเมินผลตามตัวช้ีวัด การถอดบทเรียนและสรุปผลการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในระดับพื้นท่ี ตามแผน มาตรการ แนวทางท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังในช่วงปกติ ช่วงเทศกาล และช่วงท่ีมีวันหยุด 
เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ปัจจัยความส าเร็จ และก าหนดแนวทางในการขับเคล่ือนการด าเนินงานในระยะต่อไป 
 6. ส่งเสริมการด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของ ศปถ.อ าเภอ และ ศปถ.อปท. 
  6.1 ผลักดันให้มีการจัดต้ัง ศปถ.อปท. และแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อบูรณาการการท างานของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีให้ครอบคลุมทุกแห่ง 
  6.2 ส่ือสารและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับนโยบาย แผน มาตรการ แนวทาง ข้อส่ังการ ฯลฯ ท้ังในช่วง
ปกติ ช่วงเทศกาล และช่วงท่ีมีวันหยุดต่อเนื่อง ให้ ศปถ.อ าเภอ และ ศปถ.อปท. น าไปขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติ
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในระดับอ าเภอ ท้องถิ่น ชุมชน 
  6.3 สนับสนุนให้ ศปถ.อ าเภอ และ ศปถ.อปท. จัดท าแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับ
อ าเภอ ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นท่ี และเป็นไปตามกรอบนโยบาย แผนแม่บท แผนปฏิบัติการฯ 
ระดับจังหวัด และประเทศ 
  6.4 ผลักดันให้ ศปถ.อปท. มีการบรรจุประเด็นการด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน ไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการให้เกิดความต่อเนื่อง 
  6.5 ประสานการปฏิบัติกับ ศปถ.อ าเภอ ศปภ.อปท. ในการด าเนินกิจกรรม/โครงการด้านความปลอดภัย
ทางถนนระดับอ าเภอ ท้องถิ่น อาทิ แก้ปัญหาจุดเส่ียงจุดอันตราย การสนับสนุนทีมวิเคราะห์สาเหตุอุบัติเหตุทาง
ถนนเชิงลึก กรณีเกิดอุบัติเหตุใหญ่/อุบัติเหตุน่าสนใจ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ประชุมร่วมกับ 
ศปถ.อ าเภอ/ศปถ.อปท./เวทีประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 
  6.6 มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของ ศปถ.อ าเภอ ศปถ.อปท. อย่างต่อเนื่อง 
เช่น การประชุมร่วมกับ ศปถ.อ าเภอ/ศปถ.อปท. การลงพื้นท่ีเพื่อติดตามผลการด าเนินงาน การสร้างแบบฟอร์ม/
แนวทางให้มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อ ศปถ.จังหวัด เป็นต้น 
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บทที่ 5 
การติดตามและประเมินผล 

 
การติดตามและประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลจะช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการด าเนินงานว่าใกล้เคียงกับเป้าหมาย
เพียงใด เป็นส่วนของกระบวนการด าเนินงานด้านการก ากับควบคุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของภารกิจและ
ประเมินว่าภารกิจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ โดยการก าหนดดัชนีการติดตามประเมินผล เพื่อเป็น
เกณฑ์ในการวิเคราะห์ว่า สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้หรือไม่ เมื่อเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
นอกจากนี้ การติดตามประเมินผลยังสามารถช่วยวิเคราะห์ให้ทราบถึงปัจจัยของเหตุแห่งความส าเร็จและความ
ล้มเหลวได้ ซึ่งสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางด าเนินการในปีต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด สตูล  
พ.ศ. 2565 ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ไว้ดังนี้ 
 1. ให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งค าส่ังการ
จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดสตูลทราบ 
 2. ให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งแผนปฏิบัติ
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ให้ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดสตูลทราบ 
 3. ให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการติดตามการด าเนินงานการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในส่วนท่ีรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง และรายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอการด าเนินงาน
ให้ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อ านวยการ
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูลทราบ 
 4. ให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ เพื่อทราบถึงผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
การด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สตูล  
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูลรวบรวม เพื่อรายงาน
ต่อคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน โดยก าหนดรายงานผล ดังนี้ 
  รอบ  6  เดือน   (31 มีนาคม 2565)  ภายในวันท่ี 3 เมษายน 2565 
  รอบ  9  เดือน   (30 มิถุนายน 2565)  ภายในวันท่ี 3 กรกฎาคม 2565 
  รอบ 12 เดือน   (30 กันยายน 2565)  ภายในวันท่ี 3 ตุลาคม 2565 
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