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แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2566 จังหวัดสมุทรสงคราม 

แผนปฏบิัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2566  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

วิสัยทัศน์  
มุ่งสู่การสัญจรทางถนนที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม 

พันธกิจ  
1. เน้นจัดการกับความเสี่ยงหรือภัยคุกคามสำคัญของจังหวัดสมุทรสงครามอย่างจริงจัง เร่งด่วน ซึ่งครอบคลุม

ประเด็นผู้ใช้รถใช้ถนน โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง 
2. เน้นจัดการกับความเสี ่ยงอย่างจริงจัง เร่งด่วน ซึ ่งครอบคลุมประเด็นยานพาหนะทุกประเภท  

โดยให้ความสำคัญกับยานพาหนะท่ีมีความเสี่ยงสูง 
3. ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสงครามที่ปลอดภัยและเอื ้อต่อการสัญจร 

ทุกรูปแบบอย่างยั่งยืน ทั้งการสัญจรที่ใช้ยานยนต์ และการสัญจรที่ไม่ใช้ยานยนต์เป็นพาหนะ  
4. สร้างรากฐานการทำงานด้านความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดสมุทรสงครามให้มีประสิทธิภาพ สามารถ

ขับเคลื่อนการทำงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน ผ่านการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

การจัดสรรงบประมาณอย่างสร้างสรรค์ และการติดตามประเมินผลที่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์  
1. เพื ่อลดอัตราการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดสมุทรสงคราม ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

โดยเฉพาะกลุ่มผู้เดินทางซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงสูง  
2. เพ่ือยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของยานพาหนะทุกประเภท 
3. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยของจังหวัดสมุทรสงคราม สำหรับการสัญจรทางถนนและมี

ทางเลือกการสัญจรที่ปลอดภัยสำหรับผู้เดินทางด้วยยานพาหนะทุกรูปแบบ 
4. เพื่อวางรากฐานการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดสมุทรสงครามที่มีประสิทธิภาพ 

โดยมีแผนงานด้านความปลอดภัยทางถนนที่ดำเนินการได้จริง สามารถสนับสนุนให้เกิดความ
รับผิดชอบร่วมกันทุกภาคส่วน มีการบังคับใช้กฎหมายที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย
ทางถนนที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดสรรงบประมาณด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างเพียงพอ 
ตลอดจนเกิดระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน 

  

/เป้าหมาย .. 
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เป้าหมายของจังหวัดสมุทรสงคราม 
ค่าเป้าหมายจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดสมุทรสงคราม 

ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามรายละเอียดดังนี้ 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 
1. ตัวชี้วัดจำนวนผู้เสียชีวิตต่อแสนประชากรของจังหวัดสมุทรสงคราม 14.70 

2. จำนวนผู้เสียชีวิต (ราย) 27 
3. จำนวนผู้บาดเจ็บสาหัส (คน) 315 

4. อัตราการลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจังหวัดสมุทรสงคราม - 9.2 % 

5. จำนวนผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์ (ราย) 23 
6. จำนวนผู้บาดเจ็บสาหัสที่เป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์ (คน) 300 

7. จำนวนผู้เสียชีวิตที่เป็นกลุ่มเยาวชน (ราย) 7 

8. จำนวนผู้บาดเจ็บสาหัสที่เป็นกลุ่มเยาวชน (คน) 86 
7. จำนวนผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (ราย) 6 

8. จำนวนผู้บาดเจ็บสาหัสที่เป็นผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (คน) 16 

9. จำนวนผู้บาดเจ็บสาหัสที่เป็นคนเดินเท้า (คน) 12 
10. จำนวนผู้บาดเจ็บสาหัสที่เป็นผู้ใช้จักรยาน (คน) 14 

11. จำนวนผู้เสียชีวิตที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ (ราย) 9 
12. จำนวนผู้บาดเจ็บสาหัสที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ (คน) 61 

13. จำนวนผู้บาดเจ็บสาหัสที่ประกอบอาชีพขับรถ (คน) 1 
       ที่มา : แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565-2570 โดย กองบูรณาการความปลอดภยัทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดสมุทรสงครามนั้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคเท่าเทียมทางสังคม โดยมีเป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิต 
ให้เหลือเท่ากับ 12 คนต่อประชากรแสนคน หรือ 8,478 คน ในปี 2570 และเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดภายใต้ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งชาติ ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (พ.ศ. 2561 
– 2580) ทีก่ำหนดให้ระหว่างปี 2566 - 2570 ต้องมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเท่ากับ 12 คนต่อประชากร
แสนคน โดยมีการกระจายเป้าหมายไปสู่ระดับจังหวัดในอัตราที่แตกต่างกันตามลำดับความรุนแรงของสถานการณ์
อุบัติเหตุในปัจจุบัน ทั้งนี้ การแปลงค่าจากเป้าหมายอัตราผู้เสียชีวิตต่อแสนประชากรเป็นจำนวนผู้เสียชีวิตต่อปี  
เป็นการคำนวณด้วยฐานข้อมูลการบูรณาการจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน) ร่วมกับจำนวนประชากร
ปี 2570 จากรายงานการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583 (ฉบับปรับปรุง) ของสำนักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

/สำหรับ .. 
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สำหรับเป้าหมายการลดจำนวนผู้บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนน อ้างอิงข้อมูลผู้ป่วยใน  
จากอุบ ัต ิ เหต ุทางถนนจากคล ังข ้อม ูลส ุขภาพ กระทรวงสาธารณส ุข ( Health Data Center: HDC)  
ซึ่งครอบคลุมข้อมูลจากหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกำหนดเป้าหมายการลดจำนวน
ผู้บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุในอัตราเดียวกับเป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตต่อแสนประชากร 

อย่างไรก็ดี เป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตนับเป็นเป้าหมายหลักของแผนแม่บทความปลอดภัย
ทางถนน พ.ศ. 2565 – 2570 ดังนั ้น เพื ่อให้แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2566 จังหวัด
สมุทรสงคราม มีความสอดคล้องกันกับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565 - 2570 จังหวัด
สมุทรสงคราม จึงได้กำหนดเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ให้มีการลดลงของจำนวน 
หรือสัดส่วนของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสของผู้ใช้รถใช้ถนนกลุ่มต่างๆ ในอัตรา เช่นเดียวกันกับเป้าหมาย 
การลดจำนวนผู้เสียชีวิต 

ยุทธศาสตร์  
แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2566 จังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งเป้าลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสของผู้ใช้รถใช้ถนน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของยานพาหนะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและการเดินทางที่ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนารากฐานโครงสร้างการทำงานด้านความปลอดภัยทางถนน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งเป้าลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสของผู้ใช้รถใช้ถนน 

 

เนื่องด้วยทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ค.ศ. 2021 – 2030 ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศ
สมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดเป้าหมายที่จะลดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
อย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในปี ค.ศ. 2030 จังหวัดสมุทรสงครามจึงต้องดำเนินการเพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิต 
และบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนลงให้สอดคล้องกับแผนดังกล่าว โดยในยุทธศาสตร์นี้ จังหวัดสมุทรสงคราม
ได้กำหนดเป้าหมาย ประเด็นขับเคลื่อน และกลยุทธ์ที่มุ่งเป้าลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสของผู้ใช้รถ  
ใช้ถนนทุกกลุ่ม และมุ่งเน้นประเด็นการดำเนินงานด้านผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์นี้  
ยังให้ความสำคัญกับการลดจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสของผู้ใช้รถจักรยานยนต์และเยาวชนอายุ  
15-24 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่มีสัดส่วนสูงที่สุดกว่าร้อยละ 74 และ 25 ตามลำดับ  
รวมไปถึงการลดจำนวนผู ้เสียชีว ิตและบาดเจ็บสาหัสของผู ้เดินทางที ่เป็นกลุ ่มเปราะบาง ของจังหวัด
สมุทรสงครามอันประกอบด้วย คนเดินเท้า ผู้ใช้จักรยาน เด็ก ผู้พิการ และผู้สูงอายุ  
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เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายสำคัญของยุทธศาสตร์ที่ 1 คือการลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสของผู้ใช้รถใช้ถนน  
ทุกประเภทที่ครอบคลุมไปถึงกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสำคัญอย่างผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ที่มีโอกาส  
จะส่งผลให้จำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสในภาพรวมของจังหวัดสมุทรสงครามลดลงตามเป้าหมาย 
ได้อย่างชัดเจน อันได้แก ่

1. ลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสาหัส ที่เป็นผู้ใช้รถใช้ถนน 

2. ลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสาหัส ที่เป็นเด็กและเยาวชน 

เป้าหมาย 

• เป้าหมายรายปีระดับจังหวัด:  

1. จำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสที่เป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์ลดลง ร้อยละ 5 

2. จำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสที่เป็นผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลลดลง ร้อยละ 5 

3. จำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสที่เป็นคนเดินเท้าลดลง ร้อยละ 5 

4. จำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสที่เป็นผู้ใช้จักรยานต่อแสนประชากรลดลง ร้อยละ 5 

5. จำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสที่เป็นผู้สูงวัย (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ลดลง ร้อยละ 5 

6. จำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบอาชีพรถโดยสารสาธารณะ (คนขับรถ

และผู้โดยสาร) ลดลง ร้อยละ 5 

7. จำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสที่เป็นเยาวชนลดลง ร้อยละ 5 

ประเด็นการขับเคลื่อน 

เป็นการขับเคลื่อนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดสมุทรสงคราม ตลอดปี พ.ศ.2566 
โดยแผนเป็นการมุ่งเน้นประเด็นสำคัญที่สามารถลดอุบัติเหตุของผู้ใช้รถใช้ถนนได้ทันทีและควรต้องดำเนินการ
อย่างเร่งด่วน และมุ่งเน้นประเด็นที่มีความสำคัญในการลดอุบัติเหตุทางถนนของผู้ใช้รถใช้ถนนที่ต้องขับเคลื่อน
ต่อเนื่องเพ่ือเล็งเห็นผลในระยะยาว รายละเอียดของประเด็นการขับเคลื่อนในยุทธศาสตร์ที่ 1 มีดังนี ้

1. เพิ่มการตรวจจับหรือจุดตั้งด่านตรวจจับผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
ได้แก่ ดื่มแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท ไม่ใช้เบาะนิรภัยสำหรับเด็กและที่นั่งพิเศษสำหรับเด็ก ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ และสาเหตุอื่นๆ 

2. กำกับดูแลผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะให้มีความพร้อมทางสภาพร่างกายก่อนและระหว่างการ
ขับข่ียานพาหนะ 

3. พัฒนาและปรับปรุงทักษะของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะทักษะการคาดการณ์ และ
ประเมินความเสี่ยงต่อสถานการณ์ท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้น 

/กลยุทธ์ .. 
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กลยุทธ์ 

1. ลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รวมถึงผู้ขับข่ีซึ่งเป็นเยาวชน 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อเป้าประสงค์ 

1) สัดส่วนของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสาหัส ที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ (เฉพาะคนขับ)  

ซึ่งมีปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 10  

2) สัดส่วนของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสาหัส ที่เป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ซึ่งไม่ใส่หมวกนิรภัย

ลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 10  

 

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 1 

ผู้รับผิดชอบหลัก  ผู้สนับสนุน 

1. เพ่ิมจุดตั้งด่านตรวจจับผู้ใช้รถจักรยานยนต์

ที่ดื่มแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่มี

ใบอนุญาตขับข่ีโดยควรมีการศึกษา 

เชิงประจักษ์เพ่ือให้ทราบถึงจำนวนการ

ตั้งด่านที่เหมาะสมในพ้ืนที่ต่างๆ 

▪ ตำรวจภูธรจังหวัด
สมุทรสงคราม 

▪ ปกครองจังหวัด
สมุทรสงคราม 

▪ อำเภอทุกอำเภอ 
▪ สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดสมุทรสงคราม 

2. เก็บข้อมูลสถิติตั้งต้นจนถึงตลอดระยะ

ของแผน เพ่ือเทียบสัดส่วนใบอนุญาตขับขี่

รถจักรยานยนต์เดิมต่อรถจักรยานยนต์

จดทะเบียนเพ่ิมสะสมเพื่อประเมินความ

เสี่ยงของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 

▪ สำนักงานขนส่งจังหวัด
สมุทรสงคราม 

 

3. สนับสนุนให้เครือข่ายเยาวชนเป็นกลไก
สำคัญในการเฝ้าระวัง ประเด็นความ
ปลอดภัยทางถนนในระดับพ้ืนที ่

▪ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรสงคราม 

▪ สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรสงคราม 

▪ สถานศึกษาในจังหวัด
สมุทรสงคราม 

▪ สภาเด็กและเยาวชน
จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

 
/2.ลดความเสี่ยง .. 
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2. ลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุจากพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ และการไม่ใช้อุปกรณ์หรือการใช้อุปกรณ์ 

ความปลอดภัยท่ีไม่เหมาะสม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อเป้าประสงค์ 
1) สัดส่วนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสาหัส ที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 10  

2) สัดส่วนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสาหัส ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด (เฉพาะคนขับ) 

ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 10  

3) สัดส่วนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสาหัส ทีใ่ช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท (เฉพาะคนขับ) เป็น 0  

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 2 

ผู้รับผิดชอบหลัก  ผู้สนับสนุน 

1. เพิ่มกล้องตรวจจับที่มีคุณภาพสูงในการ

ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับข่ี 

▪ ตำรวจภูธรจังหวัด
สมุทรสงคราม 

▪ กองกำกับการ 2 – กอง
บังคับการตำรวจทาง
หลวง (สมุทรสงคราม) 

▪ แขวงทางหลวง
สมุทรสงคราม 

▪ แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรสงคราม 

▪ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

▪ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสงคราม 

2. เพ่ิมจุดตั้งด่านตรวจจับผู้ชับขี่ที่ดื่มแล้วขับ 

ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยและ ใช้วัตถุออกฤทธิ์

อ่ืนต่อจิตประสาท 

▪ ตำรวจภูธรจังหวัด
สมุทรสงคราม 

▪ สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสมุทรสงคราม 

▪ ปกครองจังหวัด
สมุทรสงคราม 

▪ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรสงคราม 

3. เพ่ิมจุดพักรถสำหรับรถยนต์ รถสาธารณะ

และรถบรรทุก 

▪ แขวงทางหลวง
สมุทรสงคราม 

▪ แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรสงคราม 

▪ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

▪ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสงคราม 

▪ สำนักงานขนส่งจังหวัด
สมุทรสงคราม 

/4. มีการ .. 
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แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 2 

ผู้รับผิดชอบหลัก  ผู้สนับสนุน 

4. มีการประชาสัมพันธ ์และสร ้างความ

ตระหนักเรื ่องความปลอดภัยทางถนน

เกี่ยวกับการดื่มแล้วขับ การคาดเข็มขัด

นิรภัย การใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่  

และการใช ้เบาะนั ่งน ิรภ ัยเด ็ก อย ่าง

ต่อเนื่อง อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

▪ สำนักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
สมุทรสงคราม 

▪ อำเภอทุกอำเภอ 
▪ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของยานพาหนะ 

มาตรฐานด้านความปลอดภัยของยานพาหนะเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญของเสาหลักด้านความ
ปลอดภัยทางถนนและหลักการ Safe System ที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสจาก
อุบัติเหตุทางถนนได้ โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ได้ตั ้งเป้าการยกระดับมาตรฐาน
ยานพาหนะในประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลตามกรอบของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยุโรปแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Economic Commission for Europe: UNECE) อย่างสมบูรณ์หรือร้อยละ 
100 ภายในปีที่ 15 ดังนั้น เพื่อให้ยานพาหนะภายในประเทศไทยสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ประเทศไทย
จำเป็นต้องมีแนวทางในการดำเนินการรับรองข้อกำหนดระดับสากลต่างๆ ในขณะเดียวกันยังจำเป็นต้องสร้าง
ความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับมาตรฐานยานพาหนะ การใช้พาหนะอย่างปลอดภัย และการตรวจสภาพ
ยานพาหนะเช่นกัน ยุทธศาสตร์นี้จึงครอบคลุมแนวทางการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ
ปลอดภัยโดยเฉพาะ เพื่อมุ่งดำเนินการยกระดับมาตรฐานยานพาหนะ การตรวจสภาพยานพาหนะ และการ
สร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับยานพาหนะปลอดภัย  

เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายสำคัญของยุทธศาสตร์ที่ 2 คือการลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสจากการใช้รถที่ไม่ได้
มาตรฐานความปลอดภัย1  

 

 

 
1 รถที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย หมายถึง รถที่ไม่มีอุปกรณ์และส่วนควบถูกต้องตามที่กำหนด อ้างอิงตามกฎกระทรวง กำหนดสว่นควบ

และเคร่ืองอปุกรณ์สำหรับรถ พ.ศ. 2551 ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2524) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 

/เป้าหมาย .. 
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เป้าหมาย 

• เป้าหมายระดับจังหวัด:   
▪ สัดส่วนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสาหัส จากรถจักรยานยนต์ที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย

ลดลง 

▪ สัดส่วนของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสาหัส จากรถยนต์ที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ลดลง 

ประเด็นการขับเคลื่อน 

เป็นการขับเคลื่อนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยเป็นการมุ่งเน้นประเด็นสำคัญที่ช่วย
ยกระดับมาตรฐานยานพาหนะและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับมาตรฐานยานพาหนะได้ และมุ่งเน้นการรับรอง
และมีประกาศรับรองข้อกำหนดข้อกำหนดทางเทคนิคยานยนต์ของความตกลงฯ 1958 ที่เกี ่ยวกับความ
ปลอดภัย และเพ่ิมสัดส่วนยานพาหนะที่ได้มาตรฐานสากล รายละเอียดของประเด็นการขับเคลื ่อนใน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีดังนี้ 

1. มุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับมาตรฐานรถจักรยานยนต์ รวมถึงการเลือกซื้อและ

การใช้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 

2. มุ่งเน้นการให้ความรู้มาตรฐานยานพาหนะและการใช้ยานพาหนะอย่างปลอดภัย 

กลยุทธ์ 

1. ยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ส่วนควบ พร้อมกับให้ความรู้

ด้านมาตรฐานรถจักรยานยนต์และการใช้งานอย่างปลอดภัย 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อเป้าประสงค์: เป็นไปตามเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
 

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 1 

ผู้รับผิดชอบหลัก  ผู้สนับสนุน 

1. เผยแพร่ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการเลือก

ซื ้อรถจักรยานยนต์ที ่ได้มาตรฐานความ

ปลอดภัยและการใช้รถจักรยานยนต์อย่าง

ปลอดภัย 

▪ สำนักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
สมุทรสงคราม 

▪ สำนักงานขนส่งจังหวัด
สมุทรสงคราม 

▪ แผนงานสนับสนุนการ
ดำเนินงานป้องกัน
อุบัติเหตุจราจรระดับ
จังหวัด (สอจร.) 

 
 
 
 

 /2. ส่งเสริม.. 
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2. ส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับมาตรฐานยานยนต์และการใช้งานที่ถูกต้อง 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อเป้าประสงค์: เป็นไปตามเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
 

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 2 

ผู้รับผิดชอบหลัก  ผู้สนับสนุน 

1. ให ้ความร ู ้ประชาชนเก ี ่ ยวก ับการใช้

ยานพาหนะและอุปกรณ์ความปลอดภัยให้

ถูกต้อง มีความปลอดภัย เพ่ือลดความเสี่ยง

ต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้ 

 

▪ สำนักงานขนส่งจังหวัด
สมุทรสงคราม 

▪ สำนักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
สมุทรสงคราม 

▪ แผนงานสนับสนุนการ
ดำเนินงานป้องกัน
อุบัติเหตุจราจรระดับ
จังหวัด (สอจร.) 

 
3. ปรับปรุงมาตรฐานยานยนต์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกประเภท 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อเป้าประสงค์: เป็นไปตามเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
 

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 3 

ผู้รับผิดชอบหลัก  ผู้สนับสนุน 

1. มีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน
ยานพาหนะและรายละเอียดของพาหนะที่
เกิดอุบัติเหตุทางถนน ภายใน 3 ปี 

▪ สำนักงานขนส่งจังหวัด
สมุทรสงคราม 

▪ บริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ 
จำกัด สาขาจังหวัด
สมุทรสงคราม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและการเดินทางท่ียั่งยืน  

การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เป็นหลักการที่สอดคล้องกับกรอบการดำเนินงานด้านความ
ปลอดภัยทางถนนระดับโลก ค.ศ. 2021 – 2030 และหลักการ Safe System ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการ
ออกแบบสภาพแวดล้อมที่ให้อภัยได้ (Forgivable environment) โดยตระหนักถึงข้อจำกัดของมนุษย์ในการ
ทนต่อความรุนแรงของอุบัติเหตุทางถนน และการกระจายความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยทางถนนสู่
องค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้อง นอกเหนือจากการมุ่งเป้าไปที่ผู้ขับขี่ยานพาหนะแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 จะเป็นการกำหนดแนวทางของเป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้ วัดที่มุ่งพัฒนาสภาพแวดล้อม
และการเดินทางที่ยั่งยืน เพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บสาหัส จากสภาพแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดปัจจัยเสี่ยง  
 

/ซึ่ง .. 
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ซึ่งครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนนทุกกลุ่ม โดยมีแนวทางการดำเนินงานเชิงมาตรการที่จะช่วยลดการเปิดรับต่อ
ความเสี่ยงของปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ประกอบด้วยประเด็นด้านการจัดการความเร็ว ถนน
และการสัญจรอย่างปลอดภัย และการสัญจรที่ปลอดภัยและการเดินทางที่ไม่ใช้ยานยนต์ 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์  

เป้าหมายสำคัญของยุทธศาสตร์ที่ 3 คือการลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสาหัสที่เกิดขึ้นบน
ถนนของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งให้ความสำคัญกับการ
จัดการความเร็วในการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล รวมถึงการเดินทางที่ปลอดภัยของกลุ่มเปราะบางและ
ผู้โดยสารขนส่งสาธารณะ เพื่อให้ผู้เดินทางทุกรูปแบบมีทางเลือกการสัญจรที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง 

เป้าหมาย 

• เป้าหมายระดับจังหวัด:  

▪ จำนวนผู้เสียชีวิต ที่เกิดข้ึนบนถนนของกรมทางหลวงลดลง ร้อยละ 5 

▪ จำนวนผู้เสียชีวิต ที่เกิดข้ึนบนถนนของกรมทางหลวงชนบทลดลง ร้อยละ 5 

▪ จำนวนผู้เสียชีวิต ที่เกิดขึ้นบนถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง ร้อยละ 5 

ประเด็นการขับเคลื่อน 

แบ่งออกเป็นการขับเคลื่อนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยเป็นการมุ่งเน้นประเด็น
สำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ที่ควรต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนและสามารถคาดหวังผล
ในระยะสั้นได้ และมุ่งเน้นประเด็นที่มีความสำคัญในการลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งระบบ และการส่งเสริมการ
เดินทางที่ยั่งยืน ที่ต้องขับเคลื่อนต่อเนื่องเพ่ือเล็งเห็นผลในระยะยาว รายละเอียดของประเด็นการขับเคลื่อนใน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและการเดินทางที่ยั่งยืน มีดังนี้ 

1) เพิ่มพื้นที่ที่มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อตรวจจับความเร็วยานพาหนะโดยกำหนดจุดเสี่ยงหรือจุด

อันตรายที่ต้องมีการติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็ว 

2) เพ่ิมมาตรการชะลอความเร็วในพื้นที่ถนนของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3) ตรวจประเมินถนน ดำเนินมาตรการเชิงแก้ไข (Road side hazard) โดยปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพในจุดที่เคยเกิดอุบัติเหตุ ซึ ่งเป็นพื้นที่ถนนของกรมทางหลวง กรมทางหลวง

ชนบท และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) ดำเนินมาตรการเพ่ือลดจำนวนผู้ขับข่ีที่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด  

5) ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพ่ือลดการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล  

6) จัดทำมาตรฐานโครงสร้างพ้ืนฐานและก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส่งเสริมการเดินทางที่ไม่ใช้ 

ยานยนต์ให้มากขึ้น 

/7) พัฒนา.. 
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7) พัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ที่ใช้ความเร็วเกินกำหนดและ

ปริมาณการใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนบุคคล 

กลยุทธ์ 

1. ลดความเร็วในการสัญจรบนถนนของผู้ใช้รถจักรยานยนต์และเยาวชน 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อเป้าประสงค์: เป็นไปตามเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
1) สัดส่วนของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสาหัส ที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ (เฉพาะคนขับ) ซึ่งขับขี่

เกินกว่าความเร็วตามทีก่ฎหมายกำหนดลดลง 

2) สัดส่วนของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสาหัส ที่เป็นเด็กและเยาวชน (เฉพาะคนขับ) ซึ่งขับขี่เกินกว่า

ความเร็วตามท่ีกฎหมายกำหนดลดลง 

 

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 1 

ผู้รับผิดชอบหลัก  ผู้สนับสนุน 

1. ติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วที่ตรวจจับ

ป้ายทะเบียนของรถจักรยานยนต์ได้ ใน

พื ้นที ่ที ่มีการจราจรหนาแน่นและพื้นที่

เสี ่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดย

ควรมีการศึกษาเชิงประจักษ์เพื่อให้ทราบ

ถ ึงจำนวนการต ิดต ั ้ งกล ้องตรวจจับ

ความเร็วในพ้ืนที่ต่างๆ 

▪ ตำรวจภูธรจังหวัด
สมุทรสงคราม 

▪ แขวงทางหลวง
สมุทรสงคราม 

▪ แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรสงคราม 

 
 

▪ สำนักงานขนส่งจังหวัด
สมุทรสงคราม 

▪ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2. ใช้เครื่องมือชะลอความเร็ว (Traffic 

calming) ที่เหมาะสมกับผู้ใช้

รถจักรยานยนต์และบริบทของถนน ตาม

หลักการ Context Sensitive Design 

เช่น เส้นชะลอความเร็ว rumble strips 

▪ แขวงทางหลวง
สมุทรสงคราม 

▪ แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรสงคราม 

▪ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

▪ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

 
 
 
 

/2. ลดความเร็ว .. 
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2. ลดความเร็วในการสัญจรบนถนนด้วยการใช้เทคโนโลยีและการแก้ไขจุดเสี่ยงในระดับพื้นที่ 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อเป้าประสงค์:  เป็นไปตามเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
1. สัดส่วนของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสาหัส ที่เป็นผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล (เฉพาะคนขับ) ซึ่งขับขี่

เกินกว่าความเร็วตามท่ีกฎหมายกำหนดลดลง 

2.  

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 2 

ผู้รับผิดชอบหลัก  ผู้สนับสนุน 

1. ติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วในพื้นที่
ที่มีการจราจรหนาแน่นและพื้นที่เสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยควร
มีการศึกษาเชิงประจักษ์เพื่อให้ทราบ
ถึงจำนวนการติดตั้งกล้องตรวจจับ
ความเร็วในพื้นที่ต่างๆ 

▪ ตำรวจภูธรจังหวัด
สมุทรสงคราม 

▪ แขวงทางหลวง
สมุทรสงคราม 

▪ แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรสงคราม 

▪ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2. ใช้เครื่องมือชะลอความเร็ว (Traffic 

calming) ที่เหมาะสมกับบริบทของ
ถนน ตามหลักการ Context Sensitive 

Design เช่น เส้นชะลอความเร็ว rumble 

strips 

▪ แขวงทางหลวง
สมุทรสงคราม 

▪ แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรสงคราม 

▪ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

▪ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

3. มีการติดตั้งสัญญาณเตือนและป้าย
แสดงข้อกำหนดการจำกัดความเร็วที่
สอดคลอ้งกับข้อกฎหมาย ในพื้นที่
ต่างๆ อย่างทั่วถึง 

▪ แขวงทางหลวง
สมุทรสงคราม 

▪ แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรสงคราม 

▪ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

▪ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสงคราม 

▪ ตำรวจภูธรจังหวัด
สมุทรสงคราม 
 

/4. กำหนด.. 



- 13 - 

แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2566 จังหวัดสมุทรสงคราม 

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 2 

ผู้รับผิดชอบหลัก  ผู้สนับสนุน 

4. กำหนดจุดเสี่ยงหรือจุดอันตรายที่ต้อง
มีการติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็ว 

▪ ตำรวจภูธรจังหวัด
สมุทรสงคราม 

▪ สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสมุทรสงคราม 

▪ บริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ 
จำกัด สาขาจังหวัด
สมุทรสงคราม 

▪ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรสงคราม 

▪ อำเภอทุกอำเภอ 
▪ แขวงทางหลวง

สมุทรสงคราม 
▪ แขวงทางหลวงชนบท

สมุทรสงคราม 
▪ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

▪ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสงคราม 

5. จัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับการใช้ความเร็วต่อ
สาธารณชนอย่างสม่ำเสมอ อย่างนอ้ย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

▪ ตำรวจภูธรจังหวัด
สมุทรสงคราม 

▪ สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสมุทรสงคราม 

▪ อำเภอทุกอำเภอ 
▪ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
 

6. มีการจัดเก็บข้อมูลการใช้ความเร็ว
และการบาดเจ็บและการเสยีชีวิต  
ที่เกี่ยวเนือ่งกับการใช้ความเร็วภายใน 
3 ปี 

▪ ตำรวจภูธรจังหวัด
สมุทรสงคราม 

▪ สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสมุทรสงคราม 

▪ บริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ 
จำกัด สาขาจังหวัด
สมุทรสงคราม 

▪ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรสงคราม 

▪ อำเภอทุกอำเภอ 
▪ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนารากฐานโครงสร้างการทำงานด้านความปลอดภัยทางถนน  
 

  กรอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนระดับโลก ค.ศ. 2021 – 2030 ได้กล่าวถึงแนวทาง 
ที่จะนำไปสู่การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งต้องอาศัยรากฐานบริหาร
จัดการที่มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เหนียวแน่น การบูรณาการแผนปฏิบัติงาน การมีงบประมาณ  
และแหล่งทุนที่เพียงพอและเหมาะสม การมีกรอบกฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนนที่มีประสิ ทธิภาพ 
และสอดคล้องกับหลักสากล รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ทำงานในประเด็นด้านความปลอดภัย
ทางถนน ดังนั้น ในแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2566 จังหวัดสมุทรสงคราม ยังคงต้องมุ่งเน้น
การสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งของการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดสมุทรสงคราม  
โดยต่อยอดจากความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ แนวทาง 
การดำเนินงานในประเด็นที ่เกี ่ยวข้องกับพัฒนารากฐานโครงสร้างการทำงาน ประกอบด้วยประเด็น  
ด้านการจัดการความเร็ว การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน ถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย ผู้ใช้รถ
ใช ้ถนนอย่างปลอดภัย การตอบสนองหลังเก ิดอุบ ัต ิ เหต ุ การจ ัดการข้อมูล การติดตามและประเมินผล  
และการศึกษาวิจัย และการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมถึงการสื่อสารสาธารณะ และการเข้าร่วมของชุมชน 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์  

เป้าหมายสำคัญของยุทธศาสตร์ที่ 4 คือการพัฒนาและเสริมสร้างรากฐานในการทำงานด้านความ
ปลอดภัยทางถนนให้มีศักยภาพสูงขึ้น สามารถดำเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายการลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้
อย่างยั่งยืน โดยจะต้องมุ่งเน้นให้เกิด แผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัดที่สามารถ
นำไปใช้ได้จริง โดยมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื ่อง และสามารถปรับแผนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเวลาของแผนและมีงบประมาณสนับสนุนที่เหมาะสมและเพียงพอ 

ประเด็นการขับเคลื่อน 

การขับเคลื่อนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสมุทรสงครามด้านการพัฒนารากฐาน
โครงสร้างการทำงานเป็นการมุ่งเน้นประเด็นสำคัญในด้านต่างๆ (Priority) ประกอบด้วย ด้านการจัดการ
ความเร็ว การบริหารจัดการความปลอดภัยแบบองค์รวมทั้งการสัญจร ถนน และผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย  
การตอบสนองหลังการเกิดเหตุ การจัดการข้อมูล การติดตามประเมินผล การศึกษาวิจัยและการสร้างการรับรู้
รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกภาคส่วน ที่สามารถเสริมสร้างการทำงานเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน
อย่างเร่งด่วน และ มุ ่งเน้นประเด็นสำคัญที่ต้องวางรากฐานการทำงานให้สามารถลดอุบัติเหตุทางถนน  
ได้ในระยะยาว  

 

 /กลยุทธ์ .. 
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กลยุทธ์ 

1.   ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเร็วให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสอดคล้องกับ

หลักสากล ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

 เป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อเป้าประสงค์ :  เป็นไปตามเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 
กลยุทธ์ที่ 1 

ผู้รับผิดชอบหลัก  ผู้สนับสนุน 

1. ประเด็นการกำหนดอัตราความเร ็วที่

สอดคล้องกับบริบทของผังเมือง และ

ลักษณะการใช้งานของถนน  

▪ ตำรวจภูธรจังหวัด
สมุทรสงคราม 

 

 
2. เสริมความแข็งแกร่งของรากฐานการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อเป้าประสงค์ :  เป็นไปตามเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 

กลยุทธ์ที่ 2 
ผู้รับผิดชอบหลัก  ผู้สนับสนุน 

1. มีแผนปฏิบัต ิการแบบบูรณาการด้าน

ความปลอดภ ั ยทางถนนท ี ่ ก ำหนด

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Result Focus) 

และกรอบระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจน 

และบูรณาการการปฏิบัต ิราชการกับ

หน่วยงานที ่ร ับผิดชอบความปลอดภัย

ทางถนนระด ับจ ั งหว ัด ท ั ้ ง  5 ด ้ าน 

ประกอบด้วย 1) การบริหารจัดการความ

ปลอดภัยทางถนน 2) ถนนและการสัญจร

อย่างปลอดภัย 3) ยานพาหนะปลอดภัย 

4) ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และ 5) 

การตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

▪ สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสมุทรสงคราม 

▪ ตำรวจภูธรจังหวัด
สมุทรสงคราม 

▪ สำนักงานขนส่งจังหวัด
สมุทรสงคราม 

▪ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรสงคราม 

▪ แขวงทางหลวง
สมุทรสงคราม 

▪ แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรสงคราม 

▪ อำเภอทุกอำเภอ 
▪ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

2. กำหนดสัดส ่วนงบประมาณประจำปี

สำหรับการดำเนินงานติดตั ้งอุปกรณ์

ความปลอดภัยทางถนน (Road safety 

furniture) ในถนนเส ้น ใหม ่อย ่ า งต่ ำ 

 

▪ แขวงทางหลวง
สมุทรสงคราม 

▪ แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรสงคราม 

 

/ที่ร้อยละ .. 
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แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 
กลยุทธ์ที่ 2 

ผู้รับผิดชอบหลัก  ผู้สนับสนุน 

ที ่ร ้อยละ 5 ของงบประมาณประจำปี 

และส่งเสริมการใช้งบบูรณาการสำหรับ

การบำรุงรักษาถนนเส้นเดิมให้มีความ

ปลอดภัยมากขึ้น 

▪ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
3. ปรับปรุงมาตรฐานถนนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกประเภท 

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 
กลยุทธ์ที่ 3 

ผู้รับผิดชอบหลัก  ผู้สนับสนุน 

1. ม ี มาตรฐานการออกแบบช ่ องทา ง

รถจักรยานยนต์และการออกแบบถนนใน

เขตเมืองและบนถนนทางหลวงที่ปลอดภัย

สำหรับรถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะจุดที่เป็น

พ้ืนที่ ทางข้าม ทางแยก และจุดกลับรถ 

▪ แขวงทางหลวง
สมุทรสงคราม 

▪ แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรสงคราม 
 

▪ อำเภอทุกอำเภอ 
▪ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 
4. เพิ่มความครอบคลุมของบริการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพและลดเวลาการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อเป้าประสงค์:  
 

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 
กลยุทธ์ที่ 4 

ผู้รับผิดชอบหลัก  ผู้สนับสนุน 

1. ม ี ระบบการแพทย ์ ฉ ุ ก เฉ ิ นก ่ อนถึ ง

โรงพยาบาลครอบคลุมทุกตำบล 

▪ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรสงคราม 

▪ โรงพยาบาลในพ้ืนที่
จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
 

▪ สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอทุกอำเภอ 

▪ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล (รพ.สต.) 

▪ มูลนิธิสว่างเบญจธรรม 
▪ มูลนิธิสรรพราเชนทร์ 

2. อัตราการเข้าถึงบริการของผู้บาดเจ็บ RTI 

ฉุกเฉินว ิกฤต (ส ีแดง) โดยทีมปฏิบ ัติ

การแพทย์ฉุกเฉินเพ่ิมข้ึน 

▪ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรสงคราม 

▪ โรงพยาบาลในพ้ืนที่
จังหวัดสมุทรสงคราม 

▪ มูลนิธิสว่างเบญจธรรม 
▪ มูลนิธิสรรพราเชนทร์ 

/3. ผู้บาดเจ็บ .. 
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แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 
กลยุทธ์ที่ 4 

ผู้รับผิดชอบหลัก  ผู้สนับสนุน 

3. ผู ้บาดเจ็บ RTI ฉุกเฉินว ิกฤต (ส ีแดง) 

ได้รับบริการรักษาพยาบาล (Response 

Time) ตั้งแต่รับแจ้งเหตุถึงจุดเกิดเหตุ

ภายใน 10 นาที ในระยะ 10 กิโลเมตร 

▪ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรสงคราม 

▪ โรงพยาบาลในพ้ืนที่
จังหวัดสมุทรสงคราม 

▪ มูลนิธิสว่างเบญจธรรม 
▪ มูลนิธิสรรพราเชนทร์ 

4. ผู ้บาดเจ็บ RTI ฉุกเฉินว ิกฤต (ส ีแดง) 

ได้รับบริการรักษาพยาบาล ตั้งแต่รับแจ้ง

เหตุจนถึงโรงพยาบาล (Mission Time) 

ในระยะ10 กิโลเมตร ไม่เกิน 60 นาที 

▪ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรสงคราม 

▪ โรงพยาบาลในพ้ืนที่
จังหวัดสมุทรสงคราม 

▪ มูลนิธิสว่างเบญจธรรม 
▪ มูลนิธิสรรพราเชนทร์ 

5. เพิ่มจำนวนการทำกรมธรรม์ประกันภัย

ภาคบังคับของผู้ใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์  

▪ บริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ 
จำกัด สาขาจังหวัด
สมุทรสงคราม 

 

 
5. เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการติดตามและประเมินผลทั้งระบบ  

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อเป้าประสงค์: 

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 
กลยุทธ์ที่ 5 

ผู้รับผิดชอบหลัก  ผู้สนับสนุน 

1. มีการติดตามและประเมินผลตัวช ี ้วัด 
ทุกไตรมาส  

 

▪ สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

▪ ตำรวจภูธรจังหวัด
สมุทรสงคราม 

▪ สำนักงานขนส่งจังหวัด
สมุทรสงคราม 

▪ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรสงคราม 

▪ แขวงทางหลวง
สมุทรสงคราม 

▪ แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรสงคราม 

▪ อำเภอทุกอำเภอ 
▪ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

▪ หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง 

/2.มีการเพ่ิม .. 



- 18 - 

แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2566 จังหวัดสมุทรสงคราม 

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 
กลยุทธ์ที่ 5 

ผู้รับผิดชอบหลัก  ผู้สนับสนุน 

2. มีการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรที่ทำหน้าที่

ติดตามและประเมินผล (Capacity 

building)  

▪ สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสมุทรสงคราม 

▪  

▪ ตำรวจภูธรจังหวัด
สมุทรสงคราม 

▪ สำนักงานขนส่งจังหวัด
สมุทรสงคราม 

▪ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรสงคราม 

▪ แขวงทางหลวง
สมุทรสงคราม 

▪ แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรสงคราม 

▪ อำเภอทุกอำเภอ 
▪ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 
6. ยกระดับกระบวนการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจของการทำงานด้านความปลอดภัยทางถนน

ในระดับท้องถิ่น 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อเป้าประสงค์: 
แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 

กลยุทธ์ที่ 6 
ผู้รับผิดชอบหลัก  ผู้สนับสนุน 

1. มีกลไกการบริหารจัดการระหว่างจังหวัด

และท้องถิ ่น โดยบูรณาการการทำงาน

ระหว่าง ศปถ. จังหวัด ศปถ. อำเภอ และ 

ศปถ. อปท. ในทุกพ้ืนที่ทั้ง 36 ตำบล 

▪ ศูนย์อำนวยการความ
ปลอดภัยทางถนน 
จังหวัดสมุทรสงคราม  

▪ ศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนน
อำเภอ  

▪ ศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2. มีการจัดประชุม ศปถ.อปท. (ท้องถิ่น)  
ในลักษณะการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ทำงาน ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

▪ ศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

▪ ศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนนอำเภอ  

▪ สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรสงคราม 

/3. มีคณะ.. 
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แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 
กลยุทธ์ที่ 6 

ผู้รับผิดชอบหลัก  ผู้สนับสนุน 

3. มีคณะทำงานวิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนน
ระดับจังหวัดและอำเภอ 

▪ ศูนย์อำนวยการความ
ปลอดภัยทางถนน 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

▪ ศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนน
อำเภอ  

4. สนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งด่านชุมชนและ
การเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนในระดับ
ครอบครัวและชุมชนในพ้ืนที่ที่ยังไม่เคย
ดำเนินการ และเพ่ิมความถี่และช่วงเวลา
ดำเนินการของด่านชุมชนในพ้ืนที่ที่เคย 
ดำเนินการแล้ว 

▪ ศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

▪ ศูนย์อำนวยการความ
ปลอดภัยทางถนน 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

▪ ศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนน
อำเภอ  

5. เพิ่มศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นที่ทำหน้าที่
ด้านความปลอดภัยทางถนน  

▪ ศูนย์อำนวยการความ
ปลอดภัยทางถนน 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

▪ ศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนน
อำเภอ 

▪ ศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

 แนวทางการแปลงแผนไปสู ่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยการเสนอแผนงานโครงการ  
ซึ่งกำหนดให้มีความสอดคล้องกับกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2566 จังหวัด
สมุทรสงคราม ทั้งนี้ กิจกรรมที่นำมาใช้จัดทำแผนงานโครงการ สามารถเลือกได้จากกลยุทธ์ต่างๆ ภายใต้
ยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ประเด็นของแผนปฏิบัติการฯ และสามารถพิจารณาความเร่งด่วนของกิจกรรมได้จากหัวข้อ 
"ประเด็นการขับเคลื ่อน " ในแต่ละยุทธศาสตร์ซึ ่งมีการกำหนดกิจกรรมที่จำเป็นต้องมีการดำเนินการ  
โดยตัวอย่างของการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติในแต่ละยุทธศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งเป้าลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสของผู้ใช้รถใช้ถนน 
(ตัวอย่าง) แผนงาน เพิ่มการตรวจจับหรือจุดตั้งด่านตรวจจับผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อ  

การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ส่วน ดังนี้ 
 
 
 /ความสำคัญ.. 
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ความสำคัญของแผนงาน 
แผนงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งภายใต้กลยุทธ์ที่ 1 ลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์  

และเยาวชนและกลยุทธ์ที ่ 2 ลดความเสี ่ยงของอุบัติเหตุจากพฤติกรรมการขับขี ่และการใช้อุปกรณ์  
ความปลอดภัยที่ไม่เหมาะสม ซึ่งให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายด้วยการตั้งด่านตรวจเพ่ือลดพฤติกรรม
เสี ่ยงที ่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน และมุ ่งเน้นประเด็นการดำเนินงานด้านผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย  
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดมีส่วนสำคัญในการเพ่ิมความตระหนักเกี่ยวกับวินัยจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนน
และช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนที่ร้ายแรง เช่น การขับขี่ขณะมึนเมา การไม่สวม
หมวกนิรภัย การไม่คาดเข็มขัดนิรภัย การใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับขี่ การขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่  
เป็นต้น โดยหนึ่งในรูปแบบของการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นรูปธรรมและก่อให้เกิดผลสำเร็จในการลดพฤติกรรม
เสี่ยงในการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะในประเทศชั้นนำด้านความปลอดภัยทางถนน คือ การตั้งด่านตรวจ 
(Checkpoint) ทั้งในลักษณะด่านตรวจชั่วคราว และด่านตรวจถาวร โดยการตั้งด่านตรวจจะต้องมีการศึกษา  
ถึงความเหมาะสมในการดำเนินการซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ เช่น พ้ืนที่ที่เหมาะสมในการตั้งด่าน จำนวน
การตั้งด่านตรวจที่เหมาะสม ความถี่และช่วงเวลาในการตั้งด่านตรวจที่สอดคล้องกับลักษณะการจราจรในพ้ืนที่ 
รวมทั้งลักษณะการตรวจที่สอดคล้องกับพฤติกรรมเสี่ยงที่พบในพ้ืนที่ เป็นต้น อย่างไรก็ตามในประเทศไทย การ
ตั้งด่านตรวจยังคงจำกัดอยู่ในบางพ้ืนที่ (เช่น ถนนสายหลักท่ีมีการจราจรหนาแน่น เป็นต้น) และช่วงเวลา (เช่น 
เฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญ เป็นต้น) ทำให้การบังคับใช้กฎหมายไม่สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพ จึงมีความ
จำเป็นที่หน่วยงานรับผิดชอบจะต้องดำเนินการศึกษาเชิงประจักษ์เพื่อให้ทราบถึงจำนวนการตั้งด่านตรวจที่
เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ และดำเนินการให้เกิดการตั้งด่านเพ่ือบังคับใช้กฎหมายและรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุใน
ถนนสายรองและในช่วงเวลาปกติต่อไป 

วัตถุประสงค์ของแผนงาน 
1) เพ่ือบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น มีประสิทธิภาพทำให้ลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บของผู้ใช้รถ ใช้ถนน 
2) เพื่อรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเวลาปกติ 
โครงการภายใต้แผนงาน 
1) โครงการจัดตั้งด่านตรวจยั่งยืนในพ้ืนที่ชุมชน หรือถนนสายรอง 
2) โครงการจัดตั้งด่านตรวจในวันปกติ 
แนวทางการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ในระดับพื้นที่ 
โครงการที่ต้องมีการขับเคลื่อนงานในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น อย่างโครงการจัดตั้งด่านตรวจยั่งยืนใน 

พื้นที่ชุมชนหรือถนนสายรอง และโครงการจัดตั้งด่านตรวจในวันปกติ มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบคือ ตำรวจภูธร
จังหวัดสมุทรสงคราม และหน่วยงานผู้สนับสนุนคือ ปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรสงคราม สามารถสรุปการดำเนินงานได้ดังนี้ 
  1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสมุทรสงครามดำเนินการตั้งด่านตามแผนงานที่ได้มีการศึกษาไว้ 
รวมทั้งสื่อสาร สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นท่ีเกี่ยวกับการตั้งด่านเพ่ือบังคับใช้กฎหมาย 

/2). ศูนย์อำนวย.. 
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2) ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรสงคราม ติดตามความก้าวหน้าและรายงานผล 
การดำเนินงานการตั้งจุดด่านตรวจจับผู้ใช้รถใช้ถนน ในที่ประชุม ศปถ. จังหวัด อย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของยานพาหนะ 
(ตัวอย่าง) แผนงาน การให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับมาตรฐานรถจักรยานยนต์ รวมถึงการเลือก

ซ้ือและการใช้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
ความสำคัญของแผนงาน 
แผนงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ ่งภายใต้กลยุทธ์ที ่ 1 การยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัย  

ของรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ส่วนควบพร้อมกับให้ความรู้ด้านมาตรฐานรถจักรยานยนต์และการใช้งาน
อย่างปลอดภัย ซึ่งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการกำหนด บังคับใช้ และติดตามมาตรฐานอุปกรณ์ความ
ปลอดภัยของรถจักรยานยนต์ ควบคู่กับการส่งเสริมความต้องการใช้รถที่ได้มาตรฐาน ผ่านการ เผยแพร่และ
ถ่ายทอดชุดข้อมูลความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน การส่งเสริมให้รถจักรยานยนต์ที่ใช้ในประเทศ 
ทุกคันผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยที่เทียบเท่าสากล เพ่ือสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการขับขี่
แก่ประชาชน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขับเคลื่อนการให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน เพื่อให้
ทราบถึงความจำเป็นต่อชีวิตของการใช้รถจักรยานยนต์ที่มีอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ตลอดจนตระหนักถึงสิทธิ์และบทบาทของการเป็นผู้บริโภค ที่ควรมีทางเลือกในการซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ  
ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย โดยมีราคาที่สมเหตุสมผล สร้างปริมาณความต้องการของตลาดรถที่
ได้มาตรฐานความปลอดภัย อันจะทำให้เกิดตลาดของการซื้อขายรถจักรยานยนต์ในประเทศที่ได้รับมาตรฐาน 
และยกระดับมาตรฐานรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในประเทศได้ โดยเฉพาะในตลาดรถใหม่  นอกจากนี้ ความรู้และ
ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะทักษะในการขับข่ีที่พึงประสงค์ ถือเป็น
องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยลดความผิดพลาดอันจะทำให้เกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่ขณะอยู่บนท้องถนนได้  
จึงจำเป็นจะต้องกำหนดนโยบายและมาตรการเพ่ือสร้างทักษะดังกล่าวให้กับผู้ขับขี่จักรยานยนต์ในประเทศไทย 
อีกท้ังยังต้องมีการมุ่งให้ความรู้ในการโดยสารรถจักรยานยนต์เป็นวงกว้างจนเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย 
เช่น จำนวนการบรรทุกผู้โดยสารที่เหมาะสม การใช้หมวกนิรภัยทุกครั้ง เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ของแผนงาน 
1) เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการโดยสารรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย อย่างเป็น

วงกว้างจนเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย 
2) เพื่อสร้างทักษะในการขับขี่ที่ปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ที่สามารถลด

จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ 
3) เพื่อให้ประชาชนรู้จัก เข้าใจ และทราบถึงความจำเป็นต่อชีวิตของการใช้รถจักรยานยนต์ที ่มี

อุปกรณ์ความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน รวมถึงหลักการในการเลือกซื้อและใช้รถจักรยานยนต์ที่มี
อุปกรณ์ความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

 
/โครงการ .. 
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โครงการภายใต้แผนงาน 
1) โครงการอบรมทักษะที่จำเป็นในการขับขี่ปลอดภัยร่วมกันระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดฯ 

ภาคเอกชนผู้ขายรถจักรยานยนต์ สถาบันสอนขับขี่รถยนต์ และสถานศึกษา 
2) โครงการฉลาดรู้ฉลาดใช้ เพื่อส่งเสริมการเลือกซื้อและใช้รถจักรยานยนต์ที่มีอุปกรณ์ปลอดภัยที่

ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
แนวทางการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ 
โครงการที่ต้องมีการขับเคลื่อนงานในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น อย่างโครงการอบรมทักษะที่จำเป็นใน

การขับขี่ปลอดภัยร่วมกันระหว่างกรมการขนส่งทางบก ภาคเอกชนผู้ขายรถจักรยานยนต์ สถาบันสอนชับขี่
รถยนต์ และสถานศึกษา ซึ ่งมีหน่วยงานผู ้รับผิดชอบหลักคือขนส่งจังหวัด สามารถสรุปแนวทางในการ
ดำเนินงานได้ดังนี ้

1) หน่วยงานผู ้ร ับผิดชอบหลัก กำหนดแผนการทำงานและโครงการที ่สอดคล้องกับแนวทาง  
ของหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลาง โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที ่เป้าหมายในการเริ่มขั บเคลื ่อน 
ในโครงการ  

2) ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรสงคราม ติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการในที่ประชุม ศปถ. จังหวัด  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและการเดินทางที่ยั่งยืน 
(ตัวอย่าง) แผนงาน เพ่ิมพ้ืนที่ที่มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือตรวจจับความเร็วยานพาหนะโดยกำหนดจุดเสี่ยง 

หรือจุดอันตรายที่ต้องมีการติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วในจังหวัด 
ความสำคัญของแผนงาน 
แผนงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ ่งภายใต้กลยุทธ์ที ่ 1 ลดความเร็วในการสัญจรบนถนนของผู ้ใช้

รถจักรยานยนต์และเยาวชน และกลยุทธ์ที ่ 2 ลดความเร็วในการสัญจรบนถนนด้วยการใช้เทคโนโลยี  
และการแก้ไขจุดเสี่ยงในระดับพ้ืนที่ ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการความเร็วของผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยหลากหลายมาตรการ 
ทั้งการติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็ว การใช้เครื่องมือชะลอความเร็ว การติดตั้งป้ายและสัญญาณเตือน  
การกำหนดจุดเสี่ยงเพ่ือติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็ว รวมทั้งการสร้างความรู้เข้าใจต่อประชาชนเกี่ยวกับการใช้
ความเร็วการจัดการความเร็วเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญตามหลักการ Safe System โดยมุ่งเน้นการสร้าง
สภาพแวดล ้อมท ี ่ปลอดภ ัย และตระหน ักถ ึงความเปราะบางของร ่ างกายมน ุษย ์ซ ึ ่ งม ีข ีดจำกัด  
ในการทนต่ออุบัติเหตุทางถนนที่รุนแรง ทั้งนี้ ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดจากการชนด้วยความเร็วสูง ดังนั้น การลด
ความเร็วของยานพาหนะจึงเป็นหัวใจสำคัญของการลดความรุนแรงของอุบัติเหตุทางถนน ในประเทศชั้ นนำ
ด้านการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน นอกจากการปรับปรุงกายภาพของถนนโดยเพ่ิมเครื่องมือชะลอ
ความเร็วเพ่ือทำให้ยานพาหนะไม่สามารถทำความเร็วบนถนนได้แล้ว การบังคับใช้กฎหมายเพื่อจัดการความเร็ว
ผ ่านการกำหนดพื ้นที ่จำก ัดความเร ็วย ังเป ็นอีกแนวทางท ี ่ม ีประส ิทธ ิภาพในการจ ัดการความเร ็วได้   
 

   /อย่างไรก็ตาม.. 



- 23 - 

แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2566 จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการตรวจวัดความเร็วของยานพาหนะไม่สามารถทำได้โดยตาเปล่า จึงจำเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีกล้องตรวจจับความเร็วในการวัดความเร็วของยานพาหนะและบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำผิดที่ใช้
ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ในประเทศไทย การติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วนั้นยังไม่แพร่หลาย
มากนัก ทำให้ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายที่เกี ่ยวกับการจัดการความเร็วได้ในพื้นที่ที ่ไม่มีกล้องตรวจจับ
ความเร็ว ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ ่งในการดำเนินการติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วในพื้นที ่ต ่างๆ 
โดยเฉพาะในแขตเมืองซึ่งมีกลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนนเปราะบางจำนวนมาก เช่น คนเดินเท้า คนใช้จักรยาน เด็กและ
เยาวชน ผู ้สูงอายุ และ ผู ้ใช้รถจักรยานยนต์ เป็นต้น และต้องมีการวางแผนการบังคับใช้กฎหมายที ่มี
ประสิทธิภาพหลังนำเทคโนโลยีกล้องตรวจจับความเร็วมาใช้ 

วัตถุประสงค์ของแผนงาน 
1) เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ในจัดการความเร็วของยานพาหนะ เพ่ือลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 
2) เพื่อบังคับใช้กฎหมายในประเด็นเกี่ยวข้องกับการจัดการความเร็วอย่างเข้มข้น 
โครงการภายใต้แผนงาน 
1) โครงการศึกษาวิจัยจุดเสี่ยงที่มีความเหมาะสมในการติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็ว 
2) โครงการติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วเพ่ือสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย 
แนวทางการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ในระดับส่วนพื้นที่ 
โครงการที่ต้องมีการขับเคลื่อนงานในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น อย่างโครงการติดตั้งกล้องตรวจจับ

ความเร็วเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักคือ ตำรวจภูธรจังหวัด แขวงทางหลวง 
แขวงทางหลวงชนบท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสามารถสรุปแนวทางในการดำเนินงานได้ดังนี้ 

1. หน่วยงานรับผิดชอบระดับพื้นที่  ดำเนินการการวางโครงข่ายการเชื่อมต่อของระบบเทคโนโลยี  
ในระดับพื้นที่ หรือสายทาง การกำหนดแนวทางการออกแบบเทคโนโลยี และรายการคุณสมบัติพ้ื นฐาน 
เพ่ือเป็นมาตรฐานกลางของระบบเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย 

2. หน่วยงานรับผิดชอบระดับพื้นที่  ดำเนินการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด/กล้องตรวจจับ
ความเร็วในพ้ืนที่ต่างๆ ตามท่ีได้ศึกษาและวางแผนไว้ 

3. ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรสงคราม ติดตามความก้าวหน้าและรายงานผล
การดำเนินงานโครงการในที่ประชุม ศปถ. จังหวัด พร้อมทั้งผลการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงจำนวนผู ้ใช้
รถจักรยานยนต์ที่ขับเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด 

 
 
 
 
 
 /ยุทธศาสตร์.. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนารากฐานโครงสร้างการทำงานด้านความปลอดภัยทางถนน 
(ตัวอย่าง) แผนงาน การขับเคลื ่อนการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการความปลอดภัย 

ทางถนน พ.ศ. 2566 จังหวัดสมุทรสงคราม อย่างเป็นรูปธรรม 
ความสำคัญของแผนงาน 
แผนงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งภายใต้กลยุทธ์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการติดตามและ

ประเมินผลทั้งระบบ ซึ่งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการติดตามและประเมินผลด้วยตัวชี้วัดทุกไตรมาส
อย่างเป็นระบบ และนำไปสู่การรายงานผลต่อผู้กำหนดนโยบายและสาธารณะ เพื่อการกำหนดทิศทางในการ
วางแผนด้านนโยบายให้บรรลุเป้าหมายในการลดความสูญเสียตามที่แผนแม่บทฯ กำหนดไว้ ตลอดจนสร้าง
ความตระหนักต่อปัญหาด้านอุบัติเหตุทางถนนในสังคมได้ 

วัตถุประสงค์ของแผนงาน 
เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของแแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2566 

จังหวัดสมุทรสงครามอย่างต่อเนื ่อง อันจะนำไปสู ่การปรับปรุงกระบวนการทำงานภายใต้แผนแม่บทฯ  
ให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บดังที่กำหนดไว้ได้ 

โครงการภายใต้แผนงาน 
1) โครงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านการติดตามและประเมินผลในหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานสนับสนุน ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และ ท้องถิ่น 
2) โครงการยกระดับฐานข้อมูลในการติดตามและประเมินผล เพื่อการดำเนินงานด้านอุบัติเหตุทางถนน 

ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานสนับสนุน ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น 
แนวทางการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ในระดับส่วนพื้นที่ 
โครงการที่ต้องมีการขับเคลื่อนงานในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น อย่างโครงการพัฒนาขีดความสามารถ 

ของบุคลากรด้านการติดตามและประเมินผลในหน่วยงานผู ้มีส่วน เกี ่ยวข้อง ทั ้งในระดับจังหวัด อำเภอ  
และ ท้องถิ่น สามารถสรุปแนวทางในการดำเนินงานได้ดังนี้ 

1) หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กำหนดแผนการทำงานและโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางของ
หน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลาง โดยควรมีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของพื้นที่ พร้อมทั้งกำหนดหน่ วยงาน 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จำเป็นต้องเข้ามาร่วมขับเคลื่อนงานตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงประมาณการงบประมาณที่
ต้องใช้ในการดำเนินงานในระดับพ้ืนที่ 

2) ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรสงคราม ติดตามความก้าวหน้าและรายงานผล
การดำเนินงานโครงการในที่ประชุม ศปถ. จังหวัด 

 
 
 
 
 /การสร้าง .. 
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การสร้างความร่วมมือในระดับพ้ืนที่ (Area) 
สามารถแบ่งแนวทางการสร้างความร่วมมือออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 
1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ ่นในพื้นที ่ใกล้เคียงกัน เพื ่ออำนวยความสะดวกด้านการสนับสนุนการดำเนินงานในขอบเขต  
ที่ครอบคลุมระหว่างพ้ืนที่หลาย อปท. และเป็นการสนับสนุนการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือจากพ้ืนที่ 

2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคี เครือข ่ายความปลอดภัยทางถนน ซึ ่งอยู่ภายใต้ 
การประสานงานกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม หรือ ศูนย์อำนวยการ 
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรสงคราม / ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ เช่น อาสากู้ภัย 
หรือ รพ.สต. ที ่เข้าร่วม เป็นต้น ให้มีขีดความสามารถสูงขึ ้น มีมาตรฐานการดำเนินงานที ่สอดคล้อง 
กับสภาพความท้าทายในปัจจุบัน 

3. การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อการสนับสนุนการลงทุน หรือการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี หรือระบบบริหารจัดการการรับมือกับอุบัติเหตุทางถนน 

4. การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อาทิ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ศูนย์เยาวชน ศูนย์การเรียนรู ้ชุมชน  เป็นต้น  
เพ่ือขับเคลื่อนให้การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนเกิดขึ้นได้จริง 

 

                 ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอแผน 
         (นายภราดล รุ่งโรจน์ธีระ) 
               หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม 

เห็นชอบแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2566 จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

            ลงชื่อ...........................................................ผู้เห็นชอบแผน 
                    (นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา) 
                          รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 

อนุมัติแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2566 จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

 

            ลงชื่อ...........................................................ผู้อนุมัติแผน 
                  (นายสมนึก พรหมเขียว) 

                         ผูว้่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 
                     ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรสงคราม 

 
ผู้ช่วย หัวหนา้ ปภ. ............................................... 

จนท.ปฏิบัติ/พิมพ์/ทาน ........................................ 
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ภาคผนวก 
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสมุทรสงคราม 
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1. ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด 

 1.1 ลักษณะทางกายภาพ 

   สมุทรสงคราม เป็นจังหวัดในภาคกลาง มีขนาดพื้นที่เล็กที่สุดของประเทศ คือ ประมาณ 
416.707 ตารางกิโลเมตร (260 ,442 ไร่) เป็นจังหวัดที ่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม และมีชายฝั่งทะเลติดอ่าวไทย ความยาวประมาณ 23 กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของอ่าวไทย  
รูปตัว ก. มีภูเขาเตี้ย 1 ลูก (เขายี่สาร) ไม่มีเกาะ มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม โดยพื้นที่ฝั่งตะวันตกจะสูงกว่าฝั่ง
ตะวันออกเล็กน้อย 

1.2 ที่ตั้งและอาณาเขต 
จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศใต้ เป็นระยะทางประมาณ 65 กิโลเมตร  

มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

• ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร 

• ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร  

• ทิศใต้  ติดกับทะเลอ่าวไทย บริเวณปากแม่น้ำแม่กลองและจังหวัดเพชรบุรี 

• ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรี และ จังหวัดราชบุรี  

1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
  พื้นที ่โดยทั ่วไปของจังหวัดสมุทรสงครามเป็นที ่ราบลุ ่มริมทะเล  โดยสภาพดินส่วนใหญ่ 

เป็นดินเหนียวปนทราย พื้นที่เกือบทั้งหมดเป็นที่ราบชายฝั่ง  พื้นที่เกือบทั้งหมดของจังหวัดเป็นที่ราบชายฝั่ง  
มีความลาดเอียงไปทางชายฝั่งทะเล แม่น้ำสำคัญของจังหวัดสมุทรสงคราม คือ แม่น้ำแม่กลอง มีความยาว  
ในช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดสมุทรสงครามก่อนออกทะเลอ่าวไทย รวมทั้งสิ้น 25 กิโลเมตร มีลำคลองใหญ่น้อย
มากมายทั้งลำคลองที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและคลองขุด  เชื ่อมเป็นเครือข่ายและแยกจากแม่น้ำแม่กลอง  
366 คลอง ซึ่งยังไม่นับรวมถึงลำประโดง (ลำน้ำขนาดเล็กที่ขุดจากลำน้ำใหญ่เพื ่อชักน้ำเข้าสวน นา ไร่)   
จำนวนกว่า 1,947 สาย จากสภาพภูมิศาสตร์ที่ติดทะเลและมีลำคลองใหญ่น้อย  ทำให้ชาวสมุทรสงคราม  
มีความคุ้นเคยกับสภาพน้ำขึ้น น้ำลง มีน้ำทะเลหนุนเข้ามาตามแม่น้ำแม่กลองและลำคลองต่างๆ และทำให้
พ้ืนที่ของจังหวัดมีความแตกต่างกันไป  

 

/1.4 แผนภาพ.. 
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1.4 แผนภาพแสดงพ้ืนที่เสี่ยงภัยจากคมนาคมและขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม 

 
/1.5 ลักษณะ.. 
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1.5 ลักษณะทางการปกครอง  

 พื้นที่อำเภอ แบ่งออกเป็น 3 อำเภอ 36 ตำบล 284 หมู่บ้าน  24 ชุมชน (14 ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองสมุทรสงคราม และ 10 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลอัมพวา) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มีเนื้อที่ 169.057 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 40.57 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด  
(2) อำเภออัมพวา  มีเนื้อที่  170.164  ตารางกิโลเมตร  คิดเป็นร้อยละ  40.84  ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด  
(3) อำเภอบางคนที  มีเนื้อที่  77.486  ตารางกิโลเมตร  คิดเป็นร้อยละ  18.59  ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด 

การปกครองท้องถิ่น มีหน่วยการปกครอง  ดังนี้ 
(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด  จำนวน  1   แห่ง 
(2) เทศบาลเมือง   จำนวน  1   แห่ง 
(3) เทศบาลตำบล   จำนวน  8   แห่ง 
(4) องค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  26 แห่ง 

ประชากร (จำนวนแยกตามเพศ จำนวนครัวเรือน)   
จังหวัดสมุทรสงคราม  มีจำนวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น  73,940  ครัวเรือน  
มีประชากรรวมทั้งสิ้น   จำนวน  190,842  คน 
เป็นเพศชาย    จำนวน    91,101  คน 
เป็นเพศหญิง    จำนวน    99,741  คน  

 
/2. ข้อมูล.. 
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2. ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    นอกเหนือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว จังหวัดสมุทรสงครามมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในรูปแบบเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในแต่ละอำเภอ รายละเอียดมีดังนี้ 

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา อำเภอบางคนที 
1. เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
2. เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง 
3. อบต.คลองเขิน 
4. อบต.คลองโคน 
5. อบต.ท้ายหาด 
6. อบต.นางตะเคียน 
7. อบต.บางแก้ว 
8. อบต.บางขันแตก 
9. อบต.บ้านปรก 
10. อบต.ลาดใหญ่ 
11. อบต.แหลมใหญ่ 

1. เทศบาลตำบลอัมพวา 
2. เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 
3. เทศบาลตำบลสวนหลวง 
4. อบต.แควอ้อม 
5. อบต.ท่าคา 
6. อบต.บางแค 
7. อบต.บางช้าง 
8. อบต.บางนางลี่ 
9. อบต.ปลายโพงพาง 
10. อบต.แพรกหนามแดง 
11. อบต.ยี่สาร 
12. อบต.วัดประดู่ 
13. อบต.เหมืองใหม่ 

1. เทศบาลตำบลกระดังงา 
2. เทศบาลตำบลบางกระบือ 
3. เทศบาลตำบลบางนกแขวก 
4. เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ 
5. อบต.กระดังงา 
6. อบต.จอมปลวก 
7. อบต.ดอนมะโนรา 
8. อบต.บางคนที 
9. อบต.บางพรม 
10. อบต.บางสะแก 
11. อบต.โรงหีบ 

  2.1 การคมนาคมทางบกทางรถยนต์ 

ในอดีตการติดต่อคมนาคมของประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม  อาศัย เส้นทางแม่น้ำ 
แม่กลองและท้องร่องสวนเป็นส่วนใหญ่ ต่อมาปัจจุบันมีทางหลวงแผ่นดินสามารถติดต่อจังหวัดใกล้เคียง  
และกรุงเทพมหานครได้สะดวกและรวดเร็วมากข้ึน  อาทิ  ทางรถยนต์โดยสารปรับอากาศ  รถประจำทางต่างๆ  
และรถไฟตามเส้นทาง  ดังต่อไปนี้ 

2.1.1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (ถนนพระรามที ่ 2) จากจังหวัดสมุทรสงคราม  
ถึงกรุงเทพมหานคร  ระยะทาง  65  กิโลเมตร 

2.1.2 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 325 จากจังหวัดสมุทรสงคราม ถึง อำเภอดำเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี  ระยะทาง  18  กิโลเมตร 

2.1.3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3092 จากจังหวัดสมุทรสงคราม  ถึง จังหวัดสมุทรสาคร   
หรือเรียกว่าถนนเอกชัย  ระยะทาง  23.50  กิโลเมตร 

2.1.4 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3093 จากจังหวัดสมุทรสงคราม ถึง อำเภอปากท่อ       
จังหวัดราชบุรี  ระยะทาง  20  กิโลเมตร    

/เส้นทาง.. 
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เส้นทางคมนาคมทางบก - ทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดิน 14 สาย 

ลำดับที่ ทางหลวงหมายเลข ชื่อสายทาง ระยะทาง/กิโลเมตร 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
5 
6 
 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

4 
4 

325 
325 
3088 
3088 
3092 
3093 
3206 
3206 
3236 
3237 
3301 
3335 
3336 
3337 
3510 
3643 

ห้วยชินสีห์ – ปากท่อ 
ปากท่อ – สระพัง 
บางแพ – จอมปลวก 
จอมปลวก – สมุทรสงคราม 
ราชบุรี – ปากท่อ 
ปากท่อ – วันดาว 
สมุทรสงคราม – ลาดใหญ่ 
ปากท่อ – ท่าน้ำสมุทรสงคราม 
ปากท่อ – ท่ายาง 
ท่ายาง – โป่งกระทิง 
ทางเข้าเทศบาลตำบลโพหัก 
วัดแก้ว – บ้านไร่  
ทางเข้าสมุทรสงคราม 
บ้านสิงห์ – บ้านแพ้ว 
โคกวัด – บ้านไร่ 
ห้วยชินสีห์ – หินส ี
ท่ายาง – หนองหญ้าปล้อง 
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม – ท่าน้ำ
สมุทรสงคราม 

10.113 
11.587 
28.775 
13.631 
21.780 
3.907 
2.000 
20.420 
35.350 
18.754 
0.468 
6.709 
0.447 
26.398 
6.611 
35.116 
25.921 
4.066 

รวม 272.053 

ที่มา: กรมทางหลวง 

ถนนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ถนนสายหลัก จำนวน 2 สาย คือถนนทางหลวงหมายเลข 35 
พระรามสอง มีระยะทาง ประมาณ 21 กิโลเมตร และถนนทางหลวงหมายเลข 325 สมุทรสงคราม -บางแพ    
มีระยะทาง ประมาณ 42 กิโลเมตร ถนนสายรอง จำนวน 4 สาย คือ ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข สส 2021 
ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข สส 4012 ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข สส 4028 ถนนทางหลวงชนบท 
หมายเลข สส 4033 

 
/2.2 การคมนาคม.. 
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2.2 การคมนาคมทางบกทางรถไฟแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 

2.2.1 ช่วงที่ 1 จากสถานีแม่กลอง  อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ถึง สถานีบ้านแหลม 
อำเภอเมืองสมุทรสาคร ระยะทาง 33.10 กิโลเมตร  ลงเรือข้ามแม่น้ำท่าจีนไปขึ้นรถไฟตอนที่ 2 ที่สถานีมหาชัย  
อำเภอเมืองสมุทรสาคร 

2.2.2 ช่วงที ่ 2 จากสถานีมหาชัย  อำเภอเมืองสมุทรสาคร ถึง สถานีวงเวียนใหญ่
กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 33.80 กิโลเมตร 

โดยการคมนาคมทางรถไฟดังกล่าว จะใช้สัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชนที่มีบ้านเรือน
อาศัยตามบริเวณใกล้เคียง หรือบริเวณท่ีรถไฟผ่านเท่านั้น 

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

 


