แนวทางการบริหารจัดการความเร็ว
ในพื้นที่ชุมชน
(เขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาล)

ธันวาคม ๒๕๕๙
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวทางการบริหารจัดการความเร็วในพื้นที่ชุมชน
ความเป็นมา
๑. องค์การอนามัยโลกประจาประเทศไทย รายงานว่า ในปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุ ๒๔,๒๓๗ คน เฉลี่ย ๒.๖ คน ต่อชั่วโมง คิดเป็น ๖๖ คนต่อวัน ทาให้ประเทศไทยเป็นอันดับ ๒
ของโลก ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด รองจาก ลิเบีย แต่หากนับเฉพาะภายในอาเซียน ไทยเป็นอันดับ ๑ ตามมาด้วย
เวียดนามและมาเลเซีย
ในรายงานขององค์การอนามัยโลก พบว่า ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ เป็นต้นมา จานวนการเสี ยชีวิต
จากอุบัติเหตุการจราจรทางบกเพิ่มขึ้นใน ๖๘ ประเทศ ร้อยละ ๘๔ เป็นประเทศรายได้น้อยหรือรายได้ปานกลาง
ซึ่งประเทศไทยอยู่ในกลุ่มนี้ และพบว่าจานวนการใช้รถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นในหลายประเทศ ทาให้มีคนได้รับ
บาดเจ็ บ และเสี ย ชีวิต มากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศไทยผู้ ประสบอุบั ติ เ หตุทางถนนส่ ว นใหญ่ คือ เพศชาย
กลุ่มวัยทางาน กลุ่มที่ใช้รถจักรยานยนต์ และยังพบว่า ดัชนีความรุนแรงของอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้น อุบัติเหตุแต่ละครั้ง
ที่เกิดมีการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น ซึ่งมีความเร็วเป็นสาเหตุหลัก ควบคู่กับการไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย โครงสร้างยานพาหนะ
ไม่ได้มาตรฐาน มีวัตถุอันตรายข้างทาง เช่น ต้นไม้ เสาไฟ และระบบช่วยเหลือฉุกเฉิน ซึ่งแต่ละปัจจัยจะส่งผลให้
เกิดการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ จากรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย พ.ศ. 2558 โดยมูลนิธิ
ไทยโร้ดส์ พบว่า ร้อยละ ๗๖ ของอุบัติเหตุบนทางหลวงเกิดจากการใช้ความเร็ว ในจานวนนี้พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มี
คู่กรณีแต่มีอัตราการเสียชีวิตถึง ร้อยละ ๓๔ ซึ่งเกิดจากการใช้ความเร็ว กายภาพของถนนที่ไม่เหมาะสมกับ
การขับขี่ ประเภทรถที่ทาให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุด คือ รถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของผู้ประสบ
อุบัติเหตุจากรถทุกประเภท รองลงมาได้แก่ จักรยาน ร้อยละ ๑๐ และรถยนต์ ร้อยละ ๔
การขั บ รถด้ ว ยความเร็ ว สู ง เป็ น ปั จ จั ย หลั ก ที่ ท าให้ มี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต ในประเทศพั ฒ นาแล้ ว
มีก ารก าหนดความเร็ ว อยู่ ที่ ๕๐ กิ โ ลเมตร/ชั่ ว โมง ในเขตชุ ม ชนก าหนดความเร็ ว ไว้ ที่ ๓๐ กิ โ ลเมตร/ชม.
ในส่วนของประเทศไทย กาหนดความเร็วในเมืองที่ ๘๐ กิโลเมตร/ชม. มีผลวิจัยพบว่าการใช้ความเร็วเพียง ๕๐
กิโลเมตร/ชม. ชนคนข้ามถนนมีโอกาสเสียชีวิตถึงร้อยละ ๘๕

รูปที่ ๑ โอกาสเสียชีวิตเนื่องจากแรงกระแทกในการชนของรถ
ที่มา : OECD/ECMT, ๒๐๐๖
๒

รูปที่ ๒ ระยะหยุดที่ความเร็วแตกต่างกัน
ที่มา: Directgov, ๒๐๑๑. The Highway Code, Control of the vehicle.
Retrieved 7 March ๒๐๑๒ from www.direct.gov.uk

รูปที่ ๓ เปรียบเทียบความรุนแรงของการเกิดเหตุจากการปะทะ/อุบัติเหตุการชน
ที่ ม า : ทบทวนกฎหมายด้ า นความปลอดภั ย ทางถนนส าหรั บ ประเทศไทย ,
ผศ.ดร.ทวีศักดิ แตะกระโทก

๓

ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบการกาหนดความเร็วในประเทศรายได้สูง
ประเภทถนน

อัตราความเร็วที่กาหนด

ถนนในเขตเมือง

๓๐ -๕๐ กม/ชม

ถนนทางหลวงและทางหลวงชนบท

๗๐ – ๑๐๐ กม/ชม

ถนนมอร์เตอร์เวย์

๙๐ – ๑๓๐ กม/ชม

ที่มา : Speed Management, WHO ๒๐๐๘
ตารางที่ ๒ เปรียบเทียบการกาหนดความเร็วในประเทศรายได้สูงน้อยถึงปานกลาง
ประเทศ

เขตท้องถิ่น

เขตเมือง

๘๐ – ๑๐๐ กม/ชม

๔๐ – ๖๐ กม/ชม

- Kerala,อินเดีย
- Uttar Pradesh, อินเดีย

๗๐ กม/ชม
No limit

๔๐ กม/ชม
No limit

การ์นา

๙๐ กม/ชม

๕๐ กม/ชม

อินโดนีเซีย

๘๐ – ๑๐๐ กม/ชม

๔๐ – ๖๐ กม/ชม

มาเลเซีย

๙๐ กม/ชม

๕๐ กม/ชม

เนปาล

No limit

No limit

๔๐ – ๖๐ กม/ชม

๓๐ – ๔๐ กม/ชม

๑๐๐ กม/ชม

๖๕ กม/ชม

อาเจนตินา

เวียดนาม
อูกานา

ที่มา : Speed Management, WHO ๒๐๐๘
นอกจากการใช้ความเร็ ว แล้ ว ปั ญหาเรื่องการบังคั บใช้ก ฎหมายส าหรั บประเทศไทย ยัง มี
ข้อจากัด เช่น เรื่องอัตราความเร็ว บทลงโทษ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ควบคุมพฤติกรรมของ
ผู้ขับ ขี่ เช่น การติดจี พีเอส ในประเทศเวีย ดนาม พบว่า สามารถแก้ไขปัญหาได้ ส่ วนในประเทศญี่ปุ่นพบว่า
มีอัตราการลดลงของการเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและ
มีการตั้งสถาบันวิจัยบนท้องถนน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติภัย โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานสถาบันวิจัย
จึงทาให้การบังคับใช้กฎหมายและการแก้ไขปัญหาจริงจังมากขึ้น

๔

๒. ในการประชุม คณะรั ฐ มนตรี เมื่อวันที่ ๔ ตุล าคม ๒๕๕๙ ที่ประชุม ได้มีมติเห็ นชอบมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (คณะกรรมการ นปถ.) ตามที่
รองนายกรั ฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนแห่งชาติเสนอ และได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๔ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ แจ้งมติ
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีฯ แก่หน่วยงานต่างๆ โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ไขกฎหมายทั้ง ๕ ประเด็น
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ และข้อบังคับที่อยู่ใน
อานาจหน้าที่เพื่อให้มีผลบังคับใช้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
๑. ประเด็นเมาแล้วขับ แก้ไขจานวน ๕ ประเด็น ประกอบด้วย
๑) กาหนดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดที่เหมาะสม สาหรับผู้ขับขี่ซึ่งมีอายุไม่ถึงยี่สิบปี
บริบูรณ์ ผู้ไม่มีใบอนุญาตขับรถ และผู้มีใบอนุญาตขับรถชั่วคราว ให้ถือว่าเมาสุรา
๒) เพิ่มอัตราโทษสาหรับผู้กระทาความผิดกรณีเมาสุราแล้วขับให้สูงขึ้น
๓) ปรั บ ค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๔๖/๒๕๕๘ ลงวัน ที่ ๓๐
ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้เป็นกฎหมายถาวร โดยการแก้ไขพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๔) กาหนดแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด เมื่อมี
อุบัติเหตุเกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดาเนินคดีกรณีเมาแล้วขับ
๕) จัดทาระบบฐานข้อมูลประวัติผู้กระทาความผิด (ระบบตรวจสอบผู้กระทาความผิดซ้า)
๒. ประเด็นขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกาหนด แก้ไขจานวน ๒ ประเด็น ประกอบด้วย
๑) ลดความเร็วในเขตเมืองให้เหมาะสม
๒) เพิ่มอัตราโทษสาหรับผู้กระทาความผิดให้สูงขึ้น
๓. ประเด็นการได้มาซึ่งใบอนุญาตขับรถ แก้ไขจานวน ๓ ประเด็น ประกอบด้วย
๑) เพิ่มความเข้มงวดในการออกใบอนุญาตขับรถ “ออกยาก ยึดง่าย”
๒) เพิกถอนใบอนุญาตขับรถให้ครอบคลุมการขับรถส่วนบุคคล
๓) เพิ่ ม อั ต ราโทษให้ สู ง ขึ้ น และเพิ่ ม บทก าหนดโทษ ส าหรั บ ผู้ ขั บ รถโดยไม่ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตขับรถ และเจ้าของรถ หรือคนขับรถยินยอมให้ผู้ซึ่งไม่มีใบอนุญาตขับรถหรือมีใบอนุญาตขับรถประเภทอื่น
ที่ใช้แทนกันไม่ได้เข้าขับรถของตนหรือรถที่ตนเป็นคนขับ
๔. ประเด็นรถโดยสารสาธารณะ แก้ไขจานวน ๒ ประเด็น ประกอบด้วย
๑) การกาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในการขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง เพื่ อสร้าง
มาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ
๒) ปรั บ ปรุ ง ระบบการเยี ย วยาเพื่ อ คุ้ ม ครองและให้ ค วามเป็ น ธรรมกั บ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ
๕. ประเด็นการคาดเข็มขัดนิรภัย แก้ไขจานวน ๑ ประเด็น ประกอบด้วย
- ให้มีข้อกาหนดการคาดเข็มขัดนิรภัยสาหรับผู้โดยสารทุกที่นั่งในรถยนต์

๕

สาหรับประเด็นการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกาหนด ได้มีการดาเนินการในส่วนของการกาหนด
ความเร็ ว ที่เหมาะสม เนื่องจากไม่ต้องแก้กฎหมายใด ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเห็ นชอบให้ หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ ดังนี้
๑) ให้ ก ระทรวงคมนาคมจั ด ท าข้ อ แนะน าความเร็ ว ที่ เ หมาะสมใน พื้ น ที่ ชุ ม ชน
ให้สอดคล้องกับถนนแต่ละประเภท และแจ้งไปยังคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด (อจร.
จังหวัด) ตามตารางที่ ๑
๒) ให้เจ้าพนักงานจราจรออกประกาศข้อบังคับกาหนดความเร็ว ตามข้อแนะนาความเร็วที่
เหมาะสมในเขตชุมชน ข้อ 1) โดยให้ ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
จังหวัด
3) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานผู้รับผิดชอบกากับดูแลสายทาง จัดทา
และติ ด ตั้ ง ป้ า ยก าหนดความเร็ ว ในแต่ ล ะจุ ด ให้ พ อเพี ย งและชั ด เจนตามมาตรฐาน เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์
ผู้ใช้รถใช้ถนนให้ทราบและถือปฏิบัติ เพื่อควบคุมความเร็ว ความปลอดภัยในการขับขี่
4) ส าหรั บ ในเขตกรุ ง เทพมหานครให้ ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ป ระสานหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการกาหนดแนวทางวิธีปฏิบัติเรื่องความเร็วที่เหมาะสม เช่น การบังคับใช้กฎหมาย การจัดทาป้าย
กาหนดอัตราความเร็ว และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับรู้ เป็นต้น
5) ให้ กระทรวงมหาดไทยแจ้งศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดดาเนินการ
ร่วมกับคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดในการกาหนดอัตราความเร็วที่สอดคล้องตามบริบท
ของพื้นที่

การดาเนินการ
๑. การกาหนดนิยามและมาตรฐานความเร็ว
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะเลขานุการ ศูนย์อานวยการความปลอดภัย
ทางถนน (ศปถ.) ได้จัดให้มีการประชุม ได้จัดให้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กั บ ความปลอดภั ย ทางถนน ในประเด็ น ขั บ รถเร็ ว เกิ น กว่ า กฎหมาย เพื่ อ ก าหนดแนวทางการใช้ ค วามเร็ ว
ที่เหมาะสม โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ปภ. สานักงานตารวจแห่งชาติ (ตร.) กรมทางหลวง
(ทล.) สานักนโยบายและขนส่งและการจราจร (สนข.) และนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๓ ครั้ง โดยที่ประชุม
มีข้อสรุป ดังนี้
๑. การกาหนดนิยาม คาว่า “พื้นที่ชุมชน” หมายถึง
๑) บริเวณที่มีบ้านเรือน อาคาร และการพัฒนาของพื้นที่ข้างเขตทาง หรือสถาบันการศึกษา
หรือสถานพยาบาล
๒) มีการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ เช่น การเข้าออกจากตรอก ซอก ซอย หรือทางเชื่อม
การข้ามทาง การจอดรถ การใช้จักรยานโดยที่ไม่มีพื้นที่หรืออุปกรณ์กั้น
๖

๓) มีกิจกรรมที่ทาให้ประชาชนมาชุมนุมกันเป็นจานวนมากข้างเขตทาง เช่น ตลาดนัด หรือ
ตลาดชุมชนท้องถิ่น และย่านการค้า เป็นต้น
๔) บริเวณ หรือ สถานที่อื่นซึ่ง อจร. จังหวัด มีความเห็นเป็นกรณีพิเศษ
๒. การกาหนดมาตรฐานความเร็ว ที่ประชุมได้จัดทาข้อแนะนาการควบคุมความเร็วในพื้นที่
ชุมชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล โดยจัดตามประเภทของรถยนต์และจานวนช่อง
จราจร ตามตารางที่ ๑ ข้อแนะนาการควบคุมความเร็วในพื้นที่ชุมชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา
หรือเขตเทศบาล ตาม พรบ. จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และจัดทาป้ายกาหนดความเร็วโดยจาแนกความเร็ว
ตามประเภทของรถ และจานวนช่องจราจร แต่ทั้งนี้ ความเร็วนอกเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขต
เทศบาล ยั ง คงใช้ ค วามเร็ ว คงเดิ ม ตามตามกฎกระทรวงฉบั บ ที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

๗

ตารางที่ ๑ ข้อแนะนาการควบคุมความเร็วในพื้นที่ชุมชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา
หรือเขตเทศบาล ตาม พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
จากัดความเร็วในพื้นที่ชุมชน
(เขต กทม. เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล)ไม่เกิน (กม./ชม.)

ประเภทถนน

ประเภทที่ ๑
ประเภทที่ ๒
รถบรรทุกที่มีน้าหนักรถ รถยนต์อื่น นอกจากรถที่ระบุ
รวมทั้ง น้าหนักบรรทุกเกิน ใน ๑ ขณะที่ลากจูงรถพ่วง
๑,๒๐๐ กิโลกรัม หรือ
รถยนต์บรรทุกที่มีน้าหนักรถ
รถบรรทุกคนโดยสาร
รวมทั้งน้าหนักบรรทุกเกิน
๑,๒๐๐ กิโลกรัม หรือ
รถยนต์สามล้อ

ประเภทที่ ๓
รถยนต์อื่น นอกจากรถที่ระบุ
ใน ๑ และ ๒ หรือ
รถจักรยานยนต์

ความเร็วตาม
ความเร็วตาม
พ.ร.บ. จราจร ความเร็ว
พ.ร.บ.
ทางบก
ใหม่
จราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒
พ.ศ. ๒๕๒๒

ความเร็ว
ใหม่

ความเร็วตาม
พ.ร.บ.
จราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒

ความเร็ว
ใหม่

๒ ช่องจราจร

๖๐

๔๐

๔๕

๔๐

๘๐

๔๐

๔ ช่องจราจร
(ไม่มีเกาะ
กลาง)

๖๐

๕๐

๔๕

๔๕

๘๐

๕๐

๔ ช่องจราจร
(มีเกาะกลาง)

๖๐

๕๐

๔๕

๔๕

๘๐

๕๐

มากกว่า ๔
ช่องจราจร

๖๐

๖๐

๔๕

๔๕

๘๐

๖๐

๘

เงื่อนไขการใช้ข้อแนะนาการควบคุมความเร็วในพื้นที่
ชุมชน
๑. ขีดจากัดความเร็วจะดาเนินการตามข้อแนะนาการควบคุมความเร็วในพื้นที่ที่เป็นชุมชนตามคาจากัด
ความของกฎกระทรวงฉบับที่ ๖ และฉบับที่ ๑๐ ออกความตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งหมายถึง พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล
๒. พื้นที่ชุมชน หมายถึง
๑) บริเวณที่มีบ้านเรือน อาคาร และการพัฒนาของพื้นที่ข้างเขตทาง หรือสถาบันการศึกษา
หรือสถานพยาบาล
๒) มีการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ เช่น การเข้าออกจากตรอก ซอก ซอย หรือทางเชื่อม
การข้ามทาง การจอดรถ การใช้จักรยานโดยที่ไม่มีพื้นที่หรืออุปกรณ์กั้น
๓) มีกิจกรรมที่ทาให้ประชาชนมาชุมนุมกันเป็นจานวนมากข้างเขตทาง เช่น ตลาดนัด หรือ
ตลาดชุมชนท้องถิ่น และย่านการค้า เป็นต้น
๔) บริเวณ หรือ สถานที่อื่นซึ่ง อจร. จังหวัด มีความเห็นเป็นกรณีพิเศษ
๓. สาหรับทางหลวงนอกพื้นที่ชุมชน ให้ใช้ขีดจากัดความเร็วตามกฎหมายที่มีอยู่
๔. หากสภาพทางกายภาพทางถนนไม่เหมาะสม (เช่น ทางโค้ง หรือ ช่องจราจรแคบ เป็นต้น) ผู้เกี่ยวข้อง
อาจพิจารณาปรับลดความเร็วตามความเหมาะสมทางวิศวกรรม
๕. ขีดจากัดความเร็วที่เสนอเป็นความเร็วที่แนะนาฯ สามารถใช้ค่าที่แตกต่างออกไปได้ แต่หากต้องการ
จะใช้ความเร็วที่มากกว่าข้อแนะนาฯ แต่ไม่เกินที่กฎหมายกาหนด ต้องขอความเห็นชอบของ อจร.

๙

แนวทางการจัดทาป้ายจากัดความเร็ว
ความเร็วของรถแต่ละประเภทได้ถูกกาหนดตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๒) และฉบับที่ ๑๐
(พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้กาหนดความเร็วสาหรับรถ ดังนี้

ในเขตกรุงเทพมหานคร

นอกเขตกรุงเทพมหานคร

เขตเมืองพัทยา
หรือเขตเทศบาล

เขตเมืองพัทยา
หรือเขตเทศบาล

๑๐

แนวทางการจัดทาป้ายกาหนดความเร็วที่เหมาะสมในพื้นที่ชุมชน
(เขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล)
จาแนกตามประเภทของรถ และจานวนช่องจราจร
จานวน ๔ ช่องจราจร
(ไม่มีเกาะกลาง)

จานวน ๒ ช่อง

40

45

40

50

40

50

จานวน ๔ ช่องจราจร
(มีเกาะกลาง)

จานวนมากกว่า ๔ ช่อง
จราจร

45

45

50

60

50

60
๑๑

๒. กระบวนการขับเคลื่อนงาน
๒.๑ แนวทางการดาเนินงาน
มติที่ป ระชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) ที่เห็ นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (คณะกรรมการ นปถ.) ในประเด็นขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกาหนด
ซึ่งให้กระทรวงคมนาคมจัดทาข้อแนะนาความเร็วที่เหมาะสมในพื้นที่ชุมชนให้สอดคล้องกับถนนแต่ละประเภท
และแจ้งไปยังคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด (อจร. จังหวัด) เพื่อใช้เป็นข้อมูลแนวทางใน
การดาเนินการและให้เจ้าพนักงานจราจรออกประกาศข้อบังคับ กาหนดความเร็วโดยต้องผ่านความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด โดยนาข้อแนะนาความเร็วในเขตชุมชนประยุกต์ใช้กับพื้นที่
ให้ เหมาะสม กระทรวงมหาดไทยแจ้งศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดดาเนินการร่ว มกับ
คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดในการกาหนดอัตราความเร็วที่สอดคล้องตามบริบทของพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานผู้รับผิดชอบกากับดูแลสายทาง จัดทาและติดตั้งป้ายกาหนดความเร็ว
ในแต่ล ะจุ ดให้ พอเพีย งและชัดเจนตามมาตรฐาน เพื่อประชาสั ม พันธ์ผู้ ใ ช้รถใช้ถ นนให้ ท ราบและถือปฏิบั ติ
เพื่อควบคุมความเร็ว ความปลอดภัยในการขับขี่

๒.๒ การดาเนินการในระดับพื้นที่
ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
โดยประกอบด้วย คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร. จังหวัด) เจ้าพนักงานจราจรในท้องที่
และ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ปภ. จังหวัด) ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจร
ทางบก (อจร.) จะจัด ประชุมเพื่อ กาหนดความเร็วที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ และเมื่อได้ข้อกาหนดความเร็ว
ที่เหมาะสม เจ้าพนักงานจราจรจะออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่ น (อปท.)
และหน่วยงานเจ้าของเส้นทางจะดาเนินการติดตั้งป้ายกาหนดความเร็วที่เหมาะสมต่อไป
๑๒

สรุปขั้นตอนการดาเนินการระดับจังหวัด

๑. เสนอรายงาน ผวจ.

- รับทราบ สนับสนุน และสั่งการ ติดตาม
- กาหนดเป้าหมาย (จานวน , พื้นที่)
- มอบหมายนาเข้าที่ประชุมกรรมการจังหวัด , ศปถ.
จังหวัด และ อจร.

๒. ประชุม อจร.

- ท าความเข้า ใจ นโยบาย วัต ถุป ระสงค์ ของ นปถ./
ศปถ. และมติ ครม. นิยามอัตราความเร็ว พรบ. การ
ออกประกาศ การส่งออกภารกิจ
- ซักซ้อมแนวทางดาเนินการ ประชุม ออกประกาศเจ้า
พนักงานจราจร การปักป้ายลดความเร็ว ฯลฯ

๓. แจ้งอาเภอ อปท.
หน่วยงาน องค์กร

- เพื่อรับทราบและร่วมสนับสนุน
- พิจารณาพื้นที่ชุมชนที่สมควรลดความเร็วพร้อมเหตุผล
จุดพิกัด ส่งให้จังหวัด
- อาเภอ อปท. กากับ ติดตาม ดูแล

๔. จั ด ประชุ ม อจร.
เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า พื้ น ที่
ชุมชนลดความเร็ว

- พิจารณามีมติ
- มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อ
- ตารวจภู ธ รจัง หวั ดออกประกาศ และรายงาน สตช.
พิจารณาลงราชกิจจานุเบกษา
- อปท./ทล./ทช. หน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดทาป้ายลด
ความเร็วตามมาตรฐาน

๕. เสนอผู้ว่าฯ

- เพื่อรับทราบมติ อจร.
- รายงาน ศปถ. จังหวัด

๖. รายงานส่วนกลาง/
สตช./คจร.

๗. จัดประชุม อจร.

เพื่อรับทราบผลการดาเนินการ

พิจารณาครั้งต่อไป

๑๓

คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.)
คณะกรรมการจัดระบบจราจรทางบก (คจร.)

ประเด็นการพิจารณาของ อจร. จังหวัด

มีคาสั่งที่ ๓/๒๕๕๓ – ๗๗/๒๕๕๓ และคาสั่ง
คจร. ที่ ๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม
๒๕๕๕ แต่งตั้ง อจร. ๗๖ จังหวัด

อานาจหน้าที่สาคัญของ อจร. จังหวัด มีดังนี้
๑. พิจารณาการแก้ปัญหาการจราจรและขนส่งใน
จังหวัด
๒. กาหนดมาตรการแก้ไขปัญหาจราจรและขนส่ง
กากับ ดูแล และเร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
๓. ประสานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรการ
และแผนงาน/โครงการที่กาหนด

๑. ปัญหาจราจรในพื้นที่
๒. ขับเคลื่อนและติดตามการดาเนินงานตาม
แผนแม่บทด้านดารขนส่งและจราจรในเมือง
ภูมิภาค
๓. แก้ไขปัญหาระบบการขนส่งสาธารณะและ
ผลักดันพัฒนาระบบขนส่งสาธารณ.อย่างยั่งยืน
๔. การพิจารณาแผนการดาเนินงานเพื่อการ
แก้ปัญหาการขนส่งและจราจร
๕. เรื่องอื่นๆ อาทิเช่น การใช้ที่ดินราชพัสดุ
การแต่ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิใน อจร. จังหวัด การ
แต่งตั้งคณะทางานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

๑๔

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

จัดทาโดย กองบูรณาการความปลอดภัย๑๙
ทางถนน
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๒๒๑๐

