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ศปถ.ถกร่ำงฯ แผนบูรณำกำรลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ พ.ศ. 2564 พร้อมวำงมำตรฐำน
กำรตั้งด่ำนชุมชน ตั้งเป้ำหมำยกำรลดอุบัติเหตุทำงถนนระยะ 5 ปี 
 

 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน 
เปิดเผยว่า อุบัติเหตุทางถนนสร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ และส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาประเทศ รัฐบาลได้ก าหนดให้การสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นนโยบายส าคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันลดความสูญเสีย
จากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด โดยมอบหมายให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) บูรณาการทุกภาคส่วน
ขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งช่วงปกติและช่วงเทศกาลส าคัญ โดยการประชุม  
ในครั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
พ.ศ. 2564 ภายใต้หัวข้อรณรงค์ "สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ซึ่งมุ่งเป้าลดจ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ 
จ านวนผู้เสียชีวิต และจ านวนผู้บาดเจ็บให้ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง โดยได้ก าหนดกลไกการด าเนินงานและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานใน 3 ระดับ ทั้งระดับภาพรวม 
ระดับหน่วยงาน และระดับพ้ืนที่ เพื่อขับเคลื่อน 5 มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนครอบคลุมทุกด้าน ดังนี้ ด้านการ
บริหารจัดการ ด้านลดปัจจัยเสี่ยง ด้านถนนและสภาพแวดล้อม ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัย และด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ โดยแบ่งแนวทางการด าเนินงานเป็น 2 ช่ วง แยกเป็น ช่วงรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ช่วงด าเนินการ แบ่งเป็น ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่าง
วันที่ 3 – 9 เมษายน 2564 ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 10  – 16 เมษายน 2564 และช่วงหลังควบคุมเข้มข้น 7 วัน 
ระหว่างวันที่ 17 – 23 เมษายน 2564 นอกจากนี้ ที่ประชุม ศปถ.ยังได้ร่วมกันพิจารณามาตรฐานการตั้งด่านชุมชน เป้าหมาย
การด าเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2565 – 2570 และกรอบแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนประจ าปี พ.ศ.2565 ให้สามารถตอบโจทย์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า การด าเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนต้อง
ด าเนินการบนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการใช้กลไกในระดับพื้นที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนให้ตรงจุด การประชุม ศปถ. ในครั้งนี้ จึงได้หยิบยกประเด็นมาตรฐานการจัดตั้งด่านชุมชน ทั้งการวางโครงสร้างและการ
บริหารจัดการด่านชุมชน การก าหนดจุดจัดตั้งด่านชุมชน เพ่ือร่วมพิจารณาหาแนวทางการเสริมประสิทธิภาพการลดอุบัติทางถนน
เชิงพ้ืนที่ ส าหรับแนวทางการสร้างความปลอดภัยทางถนนในภาพรวมได้พิจารณาการก าหนดค่าเป้าหมายการด าเนินงานป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน ปี พ.ศ. 2565 – 2570 ให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565 – 2570      
ซึ่งก าหนดให้ลดอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนให้เหลือ 12 คน ภายในปี พ.ศ. 2570 รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจ าปี พ.ศ.2565 ให้รองรับเป้าหมายการลดอัตราการเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนนให้เหลือ 22.68 คนต่อประชากรแสนคนภายในปี พ.ศ. 2565 เพ่ือจะได้น าเสนอคณะกรรมการนโยบาย
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (นปถ.) พิจารณาต่อไป 
 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า การด าเนินงานป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ศปถ. ได้ก าหนดแนวทางการประสานการปฏิบัติเชื่อมโยงส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคอย่างใกล้ชิด ผ่านกลไกความร่วมมือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยและ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย เพ่ือสร้างการสัญจรปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ในส่วนของการสร้างความปลอดภัย
ทางถนนในระยะยาวจะน าข้อคิดเห็นจากที่ประชุมในวันนี้ไปต่อยอดการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ รวมถึง
ก าหนดค่าเป้าหมายการด าเนินงานอย่างเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนที่น าไปสู่
สร้างการสัญจรปลอดภัยอย่างยั่งยืน 
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ปีที่: - ฉบับที่: 26069
วันที่: ศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(กลาง)

หัวข้อข่าว: ถกแผนลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

รหัสข่าว: C-210226004110(26 ก.พ. 64/05:16) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 22.15 Ad Value: 46,515 PRValue : 139,545 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 2115
วันที่: ศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ - พฤหัสบดี 4 มีนาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 91(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: ปภ.เปิดช่องทางสื่อสารข้อมูลสาธารณภัย ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และโมบายแอปพลิเค...

รหัสข่าว: C-210226031007(26 ก.พ. 64/06:36) หน้า: 1/2

Matichon Weekend
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วันที่: ศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ - พฤหัสบดี 4 มีนาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 91(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: ปภ.เปิดช่องทางสื่อสารข้อมูลสาธารณภัย ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และโมบายแอปพลิเค...
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ปีที่: 44 ฉบับที่: 15692
วันที่: ศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 7(ล่าง)

หัวข้อข่าว: คาบสมุทรสทิงพระค่าความเค็มสูง

รหัสข่าว: C-210226020021(26 ก.พ. 64/02:26) หน้า: 1/1

Matichon
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ปีที่: 71 ฉบับที่: 24493
วันที่: ศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 8

หัวข้อข่าว: นายกฯส่อวืดฉีดเข็มแรก อนุทินโยนกรรมการตัดสินใจ

รหัสข่าว: C-210226021009(26 ก.พ. 64/03:40) หน้า: 1/2

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 85.19 Ad Value: 89,449.50 PRValue : 268,348.50 คลิป: สี่สี(x3)
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หน้า: 1(กลาง), 8

หัวข้อข่าว: นายกฯส่อวืดฉีดเข็มแรก อนุทินโยนกรรมการตัดสินใจ

รหัสข่าว: C-210226021009(26 ก.พ. 64/03:40) หน้า: 2/2

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 85.19 Ad Value: 89,449.50 PRValue : 268,348.50 คลิป: สี่สี(x3)
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หัวข้อข่าว: อุตุฯ เผยไทยตอนบน กทม. อากาศร้อน-ฟ้าหลัว

รหัสข่าว: I-I210226000274 หน้า: 1/4

 posttoday.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/social/general/646419
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06:37
หัวข้อข่าว: อุตุฯ เผยไทยตอนบน กทม. อากาศร้อน-ฟ้าหลัว

รหัสข่าว: I-I210226000274 หน้า: 2/4

 posttoday.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/social/general/646419
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06:37
หัวข้อข่าว: อุตุฯ เผยไทยตอนบน กทม. อากาศร้อน-ฟ้าหลัว

รหัสข่าว: I-I210226000274 หน้า: 3/4

 posttoday.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/social/general/646419
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06:37
หัวข้อข่าว: อุตุฯ เผยไทยตอนบน กทม. อากาศร้อน-ฟ้าหลัว

รหัสข่าว: I-I210226000274 หน้า: 4/4

 posttoday.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/social/general/646419
https://www.posttoday.com

