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โดย
ศูนย์อ ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน (ศปภ.)

แผนบูรณำกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน
ช่วงเทศกำลปีใหม่ พ.ศ 2565

ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019

ภำยใต้ชื่อ “ไปกลับสะดวกปลอดภัย ร่วมใจวำงแผนก่อนเดินทำง” เพื่อให้ประชาชนเดินทางถึงที่หมาย
โดยสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ 2565 ด้วยการอ านวยความสะดวกและปลอดภัยในการ
บริการขนส่งสาธารณะและโครงข่ายคมนาคมอย่างบูรณาการ



กำรเตรียมพร้อมของคมนำคม ในเทศกำลปีใหม่ ปี 2565

• บริการระบบขนส่งสาธารณะให้เข้าถึงง่าย เพียงพอไม่ล่าช้า ไม่มีผู้โดยสารตกค้างไม่โก่งราคา ไม่ทิ้งผู้โดยสารและทันกับเหตุการณ์

• ให้ความเชื่อม่ันแก่ประชาชนในคุณภาพของการบริการขนส่งสาธารณะ ด้วยการดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีขนส่งโดยสาร ภายในรถโดนสารสาธารณะ รถไฟ 
เรือโดยสารสาธารณะและเครื่องบิน อย่างเข้มข้นและจริงจัง

• ก ากับและควบคุมเพ่ือลดจ านวนการเกิดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่

• บริหารจัดการจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้มีความคล่องตัวและไม่ติดขัด

• บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน

เทศกาล จ านวนคร ัง้ คนตาย คนบาดเจ็บ

เทศกาลปีใหม ่2562

(27 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62)
1,931 299 2,103

เทศกาลปีใหม ่2563

(27 ธ.ค 62 - 2 ม.ค 63)
2,010 254 2,381

เทศกาลปีใหม ่2564

(29 ธ.ค 63 - 4 ม.ค 64)
1,749 271 1,737

คา่เฉลีย่ 3 ปี 1,897 275 2,074

เป้าหมาย ลด 5% 1,802 261 1,970
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สถติอุิบัตเิหตุทางถนน คมนาคม
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โดย
กรมทำงหลวง

กระทรวงคมนำคม

แผนบูรณำกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน
ช่วงเทศกำลปีใหม่ พ.ศ 2565

ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019



นโยบำยกระทรวงคมนำคม ในเทศกำลปีใหม่ ปี 2565

• ก ากับและควบคุมเพื่อลดจ านวนการเกิดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชนจากการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่
• บริหารจัดการจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ 2565 ให้มีความคล่องตัวและไม่ติดขัด
• บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน
• จ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จ านวนผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บที่เกิดบนถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ลดลงไม่น้อย

กว่า 5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี

เทศกาล จ านวนคร ัง้ คนตาย คนบาดเจ็บ

เทศกาลปีใหม ่2562

(27 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62)
1,681 241 1,832

เทศกาลปีใหม ่2563

(27 ธ.ค 62 - 2 ม.ค 63)
1,679 199 2,031

เทศกาลปีใหม ่2564

(29 ธ.ค 63 - 4 ม.ค 64)
1,458 199 1,462

คา่เฉลีย่ 3 ปี 1,606 213 1,775

เป้าหมาย ลด 5% 1,526 202 1,686
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สถติอุิบัตเิหตุทางถนน กรมทางหลวง



การเตรียมความพร้อมกรมทางหลวง

ระหว่ำงวันที่ 22 – 28 ธ.ค. 64

ระหว่ำงวันที่ 29 ธ.ค 64 - 4 ม.ค 65 - ช่วงเทศกำล

ระหว่ำงวันที่ 5 - 11 ม.ค 65 - ช่วงหลังเทศกำล
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ช่วงรณรงค์และประชำสัมพันธ์ระหว่ำงวันที่ ระหว่ำงวันที่ 1 – 21 ธ.ค. 64

- ช่วงเตรียมเทศกำล



1. มาตรการด้านการเตรียมความพร้อมของทางหลวง

2. มาตรการด้านการอ านวยความปลอดภัย

3. มาตรการด้านอ านวยความสะดวก

มำตรกำรเตรียมควำมพร้อม 3 ด้ำน เทศกำลปีใหม่ พ.ศ 2565
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มำตรกำรเตรียมควำมพร้อม 3 ด้ำน

1. มาตรการด้านการเตรียมความพร้อมของทางหลวง
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➢ ทางหลวงปลอดภัย ผิวทางดี ปะซ่อม หลุมบ่อ ขับขี่สะดวก ปลอดภัย
➢ ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณให้พร้อมใช้งาน
➢ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณสองข้างทางและทางแยก
➢ ท าความสะอาดป้าย เป้า ปุ่มสะท้อนแสง ให้เด่นชัด



2.มาตรการด้านการอ านวยความปลอดภัย

มำตรกำรเตรียมควำมพร้อม 3 ด้ำน

➢ แก้ไขจุดเสี่ยง / จุดอันตราย
➢ ปิดจุดกลับรถ / ทางร่วมทางแยก
➢ บูรณาการร่วมบริหารการจราจรบริเวณจุดตัดรถไฟ
➢ รณรงค์การขับขี่ อย่างปลอดภัย ผ่านสื่อออนไลน์
➢ ประชาสัมพันธ์ ขับรถมีน  าใจ
➢ บูรณาการร่วมกับต ารวจทางหลวงกวดขันวินัยจราจร
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3. มาตรการด้านอ านวยความสะดวก

มำตรกำรเตรียมควำมพร้อม 3 ด้ำน

➢ ก าหนดจุดและก าหนดมาตรการการให้บริการ
➢ บริหารการจราจร/สัญญาณไฟจราจร
➢ เปิดช่องทางพิเศษ
➢ จัดเจ้าหน้าที่บริหารการจราจรในจุดที่การจราจรติดขัด
➢ ติดตั งป้ายแนะน าทางเลือก
➢ ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย 7 และ 9

(ฟรี มอเตอร์เวย์ 5 วัน ตั งแต่ 30 ธ.ค. 64 00:01 น. ถึง 3 ม.ค. 24:00 น.)
➢ คืนพื นที่ผิวจราจรโครงการก่อสร้าง และเพิ่มอุปกรณ์ป้ายเตือนช่วงเทศกาล 

(หยุดการก่อสร้าง 29 ธ.ค.64 - 4 ม.ค. 65 (7 วัน))
➢ จัดให้มีรถให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน 
➢ เปิดใช้มอเตอร์เวย์ (M6) ช่วงปากช่อง – สีคิ ว (ขาออก 29 - 31 ธ.ค 64 ขากลับ 1 - 4 ม.ค 65)
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มาตรการ (เพ่ิมเติม)

มำตรกำรเตรียมควำมพร้อม 3 ด้ำน
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➢ ให้เจ้ำหน้ำที่สวมใส่หน้ำกำกอนำมัยทุกครั้งที่ออกปฏิบัติงำน
➢ ตั้งแอลกอฮอล์เจลล้ำงมือไว้พื้นที่ส่วนกลำง หมั่นท ำควำมสะอำดภำยในพื้นที่บริกำร

ประชำชน
➢ คัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิ เจ้ำหน้ำที่ก่อนเข้ำปฏิบัติงำน และประชำชนก่อนเข้ำ

ใช้บริกำรในพื้นที่

กำรด ำเนินกำรเพื่อเฝ้ำระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVIC – 19)



ล าดบั

ข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน

29 ธ.ค 64 - 4 ม.ค. 65

ชว่งเทศกาล
       5 - 11 ม.ค. 65     

   ชว่งหลงัเทศกาล

1 ทางหลวงปลอดภัย ผวิทางด ีปะซอ่ม หลุมบอ่ ขบัขีส่ะดวก ปลอดภัย

2 ซอ่มแซมไฟฟ้าแสงสวา่ง ไฟสัญญาณพรอ้มใชง้าน

3 ตัดหญา้ ตัดแต่งกิง่ไม ้บรเิวณสองขา้งทางและบรเิวณทางแยก

4 ท าความสะอาดป้าย เป้า ปุ่ มสะทอ้นแสง ใหเ้ด่นชัด

1 แกไ้ขจดุเสีย่ง / จดุอนัตราย

2 ปิดจดุกลับรถ / ทางรว่มทางแยก

3 บรูณาการรว่มบรหิารการจราจรบรเิวณจดุตัดรถไฟ

4 รณรงคก์ารขบัขี ่อยา่งปลอดภัย ผา่นสือ่ออนไลน ์(ปชส บกทล สป)

5 ประชาสัมพันธ ์ขบัรถมนี ้าใจ รักษาวนัิยจราจร (ปชส บกทล สป)

6 บรูณาการรว่มกบัต ารวจทางหลวงกวดขนัวนัิยการจราจร

มาตรการดา้นการเตรยีมความพรอ้มของทางหลวงท ัว่ประเทศ

มาตรการดา้นอ านวยความปลอดภยั

22 - 28 ธ.ค. 64

ชว่งการเตรยีมความพรอ้ม

สรุปแผนการปฏบิัตงิานอ านวยความสะดวกและปลอดภัย 
ของกรมทางหลวง ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2565

(Timeline)
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ล าดบั

ข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน

29 ธ.ค 64 - 4 ม.ค. 65

ช่วงเทศกาล
       5 - 11 ม.ค. 65     

  ช่วงหลงัเทศกาล

1 ก าหนดจดุและก าหนดมาตรการการใหบ้รกิาร

2 บรหิารการจราจร/สัญญาณไฟจราจร

3 เปิดชอ่งทางพเิศษ

4 จัดเจา้หนา้ทีบ่รหิารการจราจรในจดุทีก่ารจราจรตดิขดั

5 ตดิตัง้ป้ายแนะน าทางเลอืก

6 ยกเวน้การจัดเก็บค่าธรรมเนยีมบนทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืงสาย 7 

และ 9

7 คนืพืน้ทีผ่วิจราจรโครงการกอ่สรา้ง และเพิม่อปุกรณ์ป้ายเตอืนชว่งเทศกาล

8 รถใหค้วามชว่ยเหลอืฉุกเฉิน 

9 เปิดใชบ้รกิารมอเตอรเ์วย ์(M6)

1 รายงานขอ้มลูสถติอิบุัตเิหตุ (ระบบ HAIMS)

2 รายงานสาเหตุและปัญหา เสนอผูบ้รหิารพจิารณา วนิจิฉัย สั่งการ

3 รายงานผลการใหบ้รกิารและใหค้วามชว่ยเหลอื

4 สรปุขอ้มลูรายงานผูบ้รหิาร

มาตรการดา้นอ านวยความสะดวก

การรายงานขอ้มลู

22 - 28 ธ.ค. 64

ช่วงการเตรยีมความพรอ้ม

สรุปแผนการปฏบิัตงิานอ านวยความสะดวกและปลอดภัย 
ของกรมทางหลวง ช่วงเทศกาลสงกรานต ์ปี 2564

(Timeline)
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จุดให้บริกำร

417 จุดให้บริกำร 581 ห้องน้ ำบริกำรประชำชน
- จุดให้บริกำรทำงหลวง                                            จ ำนวน 141 แห่ง

(โดยแขวงฯ/Motorway บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ)

- จุดให้บริกำรต ำรวจทำงหลวง                                     จ ำนวน 201 แห่ง
- จุดให้บริกำรสถำนีตรวจสอบน้ ำหนักและจุดพักรถบรรทุก     จ ำนวน 75 แห่ง

(โดยหน่วยบริการประชาชนส านักงานควบคุมน  าหนักยานพาหนะ)

❖ห้องน้ ำบริกำรประชำชน                                         จ ำนวน 581 แห่ง
(ในพื้นที่หมวดทำงหลวงทั่วประเทศ)

• ระยะเวลำเริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 28 ธันวำคม 2564 – 4 มกรำคม 2565
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กำรให้บริกำรจุดให้บริกำรเทศกำลปีใหม่ ปี 2565

องค์ประกอบจุดให้บริการ
1. กำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรทำงเลี่ยง ทำงลัด
2. ชุดปฐมพยำบำล
3. เครื่องดื่ม ผ้ำเย็น ฯลฯ
4. อุปกรณ์สื่อสำร(วิทย/ุโทรศัพท์)
5. อุปกรณ์เบื้องต้นป้องกันกำรแพร่เชื้อโคโรน่ำ

(หน้ำกำกอนำมัย,เจลล้ำงมือ เป็นต้น)
6.ป้ำยบอกระยะทำงก่อนถึงจุดบริกำรทั่วไทย

ติดตั้งจุดใหบ้ริการทัว่ไทย แลว้เสร็จ ภายในวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2564 
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**กรอกข้อมูลสรุปผลกำรเข้ำใช้บริกำรจุดให้บริกำรทั่วไทย 
ทำงกูเกิล ชีท (google sheet) และส่งทำงกลุ่มไลน์ “กลุ่ม

เทศกำล”ก่อน 7.00 น.ตั้งแต่ 30 ธ. 64 – 5 ม.ค 65**



ลักษณะและองค์ประกอบ รถบริกำรช่วยเหลอืฉุกเฉิน 
เทศกำลปีใหม่ ปี 2565

ลักษณะและองค์ประกอบรถบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
1. ป้ำยประชำสัมพันธ์ “รถบริกำรช่วยเหลือฉุกเฉิน ”
2. ชุดปฐมพยำบำล
3. อุปกรณ์สื่อสำร(วิทยุ/โทรศัพท์)
4. อุปกรณ์ช่วยเหลือรถยนต์เบื้องต้น 
5. อุปกรณ์เบื้องต้นป้องกันกำรแพร่เชื้อโควิด 

(หน้ำกำกอนำมัย,เจลล้ำงมือ)

รถบรกิารช่วยเหลือฉกุเฉิน
- เน้นกำรให้บริกำรกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน : กำรซ่อมเบื้องต้น 

แบตเตอรี่หมด น้ ำมันหมด เน้นให้บริกำรต่อประชำชน ครอบคลุม
พื้นที่ในควำมรับผิดชอบของหมวดทำงหลวง
- แจ้งผ่ำน 1586 และศูนย์ประสำนของแขวงทำงหลวง
- แจ้งผ่ำน ทำงไลน์แอด 1586

เตรียมความพร้อม รถบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 
แลว้เสร็จ ภายในวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2564
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**กรอกข้อมูลสรุปผลกำรเข้ำใช้บริกำร รถบริกำรช่วยเหลือฉุกเฉิน 
ทำงกูเกลิ ชีท (google sheet) และส่งทำงกลุ่มไลน์ “กลุ่มเทศกำล”

ก่อน 7.00 น.ตั้งแต่ วันที่ 30 ธ.ค 64 – 5 ม.ค 65**



สรุปจ ำนวน รถบริกำรช่วยเหลือฉุกเฉิน 
เทศกำลปีใหม่ ปี 2565

❖ รถ Mobile Service Car จ ำนวน   110 คัน
❖ รถกระบะ/รถ 6 ล้อ กรมทำงหลวง จ ำนวน  581 คัน (ทุกหมวดทำงหลวง)
❖ รถกู้ภัยทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง จ ำนวน    15 คัน

รวมทั้งสิ้น       คันเกิดเหตุฉุกเฉิน 
โทร 1586และ
ไลน์แอด 1586
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กรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน เช่น 

อุบัติเหตุ รถเสีย

รับข้อมูลทาง 
LINE@

1586

หน่วย
ประสานงา
นส่วนกลาง

กำรติดตำมเหตุฉุกเฉิน เทศกำลปีใหม่ ปี 2565

บก.ทล.

บน
โครงข่าย
ทางหลวง

นอก
โครงข่าย
ทางหลวง

ภูมิภาค หน่วย
ประสานงาน
ส่วนกลาง

แจง้
ช่วยเหลอื
แลว้เสรจ็

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ปิดเคส



หน่วย
ประสานงาน
ส่วนกลาง

ระยะเวลำปฏิบัติงำน
29 ธ.ค 64 – 15 ม.ค 65

ประสำนแจ้งเหตุ 24 ชั่วโมง

ภมูิภาค

• ศูนย์อ ำนวยกำร 18 ศูนย์ 
(สทล.)

• ศูนย์ปฏิบัติกำร  106 ศูนย์ 
(ขท./มอเตอร์เวย์)

บก.ทล.

ศูนย์วิทยุเครือข่ำย ของ บกทล.
- ต ำรวจทำงหลวง
- มูลนิธิประจ ำพื้นที่ในแต่ละจังหวัด

กำรติดตำมเหตุฉุกเฉิน เทศกำลปีใหม่ ปี 2565

ระยะเวลำปฏิบัติงำน
29 ธ.ค 64 – 15 ม.ค 65

@DOH1568



แผนที่แสดงจุดบริกำรกำงเต็นท์ส ำหรับประชำชน
ในบริเวณหมวดทำงหลวง ช่วงเทศกำลปีใหม่ 2565
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จองกาง
เตน็ท์

โทร 1586



จุดบริกำรกำงเต็นท์ส ำหรับประชำชน
ในบริเวณหมวดทำงหลวง ช่วงเทศกำลปีใหม่ 2565
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มาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโควิด
ผู้เข้ำพักต้องได้รับกำรฉีดวัคซีนโควิด – 19 ครบ 2 
เข็ม หำกไม่ได้รับกำรฉีดวัคซีนฯซึ่งจะต้องตรวจ ATK 
ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเข้ำพักและมีกำรเว้นระยะห่ำง
ทำงสังคม (Social Distancing) หรือตำมมำตรกำร
ฯจังหวัด

**กรอกข้อมูลสรุปผลกำรเข้ำใช้บริกำร
ทำงกูเกิล ชีท (google sheet) 

และส่งทำงกลุ่มไลน์ “กลุ่มจุดบริกำร กำงเต็นท์”
ก่อน 10.00 น.ตั้งแต่ วันที่ 30 ธ.ค 64 – 5 ม.ค 65**



ป้ำยแนะน ำทำงเลี่ยงช่วงเทศกำลปีใหม่ ปี 2565

2. แบบป้ายทีต่ิดตั้งอย่างน้อยทุก 5 กม. 
หรือให้มตีามความเหมาะสม

1. แบบป้ายก่อนถึงทางแยกป้ายแนะน าทางเลีย่งเน่ืองจากถนนสายหลกัติดขดั 

*** ส่งข้อมูล เส้นทำงเลี่ยงพร้อม PLAN เส้นทำงจุดเริ่มต้นและจุดหมำย ***
ที่ Email : ems.bmm2014@gmail.com ภำยในวันท่ี 21 ธันวำคม 2564
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รำยงำนกำรติดตั้งป้ำย ทำงเลี่ยงช่วงเทศกำล

24

ก ำหนดจุดติดตั้งตำมเส้นทำงเริ่มต้นจนถึงจุดหมำย ให้ติดตั้งให้แล้วเสร็จ วันที่ 21 ธันวำคม  2564



ติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์
ปิดจุดทางแยก/ป้ายแนะน า 

ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2564

กำรปิดกำรจรำจรบริเวณทำงแยก เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก
กำรเดินทำงบนเส้นทำงหลักช่วงเทศกำลปีใหม่ ปี 2565
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** ส่งข้อมูลติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์ปิดจุดทำงแยก **
ที่ Email : ems.bmm2014@gmail.com

ภำยในวันที่ 28 ธันวำคม 2564

ปิดจุดทางแยก/ป้ายแนะน า 
แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2564

mailto:ems.bmm2014@gmail.com


ส       กำรปิดจุดกลับรถ (U-TURN) บนทำงหลวง ช่วงเทศกำลสงกรำนต์ ปี 2564
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ติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์
ปิดจุดกลับรถ (U-TURN)

ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2564

** ส่งข้อมูลติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์ปิดจุดกลับรถ (U-TURN) **
ที่ Email : ems.bmm2014@gmail.com

ภำยในวันท่ี 28 ธันวำคม 2564

ปิดจุดกลับรถ (U-TURN) 
แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2564

mailto:ems.bmm2014@gmail.com


ส ำนกัอ ำนวยควำมปลอดภยั
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กำรรำยงำนอุบัติเหตุลงระบบ HAIMS
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กำรรำยงำนกำรเกิดอุบัติเหตุใหญ่ ศูนย์ปลอดภัยคมนำคม กระทรวงคมนำคม

อุบัตเิหตุใหญ่ หมายถงึ
- อุบัตเิหตุทางถนนทีม่จี านวนผู้เสยีชวีติ 2 ราย ขึน้ไป
- หรือผู้บาดเจบ็ตัง้แต ่4 ราย ขึน้ไป
- หรือผู้บาดเจบ็+ผู้เสยีชวีติ ตัง้แต ่4 ราย ขึน้ไป
และอุบัตเิหตุทีเ่ป็นทีส่นใจของประชาชน เช่น บุคคลส าคัญหรือบุคคลสาธารณะเกดิการ

บาดเจบ็ Admit หรือเสยีชวีติจากอุบตัเิหตุ หรือรถน า้มัน รถสารเคม ีเกดิอุบัตเิหตุ จนเกดิเพลงิไหม้ 
หรือสารเคมฟุ้ีงกระจายไปสู่ชุมชนทางถนนใหร้ายงานอุบตัเิหตุใหญ่ดว้ย

เร่งรำยงำนห้อง Line รทร.1
และ ลงระบบ HAIMS
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กำรรำยงำนอุบัติเหตุ
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กำรรำยงำนอุบัติเหตุลงระบบ HAIMS
✓ อุบัตเิหตุของวันทีผ่่านมาจะต้องถูกบันทกึลงระบบให้แล้วเสร็จในเวลา 07.00 น.

✓ กรณีอุบัตเิหตุรุนแรง ขอให้รายงานโดยเร็วทีสุ่ดในระบบ (สถานะเป็น “ไม่ครบ” 
กไ็ด้/อย่าเป็น “ร่าง”)

✓ ในกรณี ทีส่ถานะเป็น “ร่าง” หรือ “ไม่ครบ” เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงข้อมูล ให้แจ้ง
ประสานที ่สป. ทุกคร้ังทีเ่บอร ์24110

✓ มูลเหตุ ถ้าใส่ อืน่ๆ ให้ใส่ description ด้วย

✓ กรณี รายละเอยีดอุบัตเิหตุ ขอให้กรอกให้ครบสมบูรณ ์(อ่านแล้วเข้าใจสถานการณ์
การเกดิเหตุ)

✓ เน้นย า แขวงทีค่รอบคลุมพืน้ที ่2 จังหวัด ให้ตรวจสอบและอัพเดทข้อมูลทัง้ 2 จังหวัด
ก่อนลงระบบ HAIMS
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กำรอ ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยใน 10 เส้นทำง
ที่มีกำรจรำจรหนำแน่นชว่งเทศกำลปีใหม่ 2565
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กำรอ ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภยัใน 10 เส้นทำง
ที่มีกำรจรำจรหนำแน่นช่วงเทศกำลปีใหม่ 2565

ภาค เส้นทาง

เหนือ 1. ดอนเมือง – รังสิต – ต่างระดบับางปะอิน (ทล.1) – อยธุยา – บางปะหนั – อ่างทอง –
สิงห์บุรี – ชยันาท – อุทยัธานี – นครสวรรค ์(ทล.32) (ระยะทาง 172 กม.)

2. ลาดบวัหลวง – สุพรรณบุรี – ชยันาท (ทล.340) (ระยะทาง 164 กม.)

อีสาน 3. ต่างระดบับางปะอิน – วงันอ้ย – หนองแค – สระบุรี (ทล. 1) – แก่งคอย – ปากช่อง –
ล าตะคอง – สีค้ิว – แยกปักธงชยั – นครราชสีมา (ทล.2) (ระยะทาง 195 กม.)

4. รามอินทรา – มีนบุรี – หนองจอก – แยกฉะเชิงเทรา/พนสันิคม – ฉะเชิงเทรา –
ปราจีนบุรี – กบินทร์บุรี – แยกปักธงชยั (ทล.304) (ระยะทาง 278 กม.)

5. รังสิต – ธญับุรี – องครักษ ์– บา้นนา (ทล.305) – กบินทร์บุรี (ทล.33) 
(ระยะทาง 135 กม.)
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กำรอ ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภยัใน 10 เส้นทำง
ที่มีกำรจรำจรหนำแน่นช่วงเทศกำลปีใหม่ 2565

ภาค เส้นทาง

ใต้ 6. ต่างระดบับางขนุเทียน – สมุทรสาคร – บา้นบ่อ – สมุทรสงคราม –
ต่างระดบัวงั   มะนาว (ทล.35) (ระยะทาง 75 กม.)

7. ตล่ิงชนั – ศาลายา – นครชยัศรี (ทล 338) – นครปฐม – บางแพ – ราชบุรี –
ต่างระดบัวงัมะนาว (ทล. 4) (ระยะทาง 120 กม.)

ตะวนัออก 8. ทบัชา้ง – สุวรรณภูมิ – ลาดกระบงั – บางปะกง – หนองขาม – หนองปรือ
- พทัยา (ทล.7) (ระยะทาง 119 กม.)

9.      บางนา – บางพลี – บางววั – บางปะกง (ทล.34) (ระยะทาง 38 กม.)
ถนนวงแหวน 10.    วงแหวนกาญจนาภิเษกฝ่ังตะวนัออก และฝ่ังตะวนัตก (ทล 9) (ระยะทาง 148 กม.)
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36

เส้นทำงเฝ้ำ
ระวังลดและ

รณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุ

จุดเฝ้ำระวังและ
ป้องกันอุบัติเหตุ
บริเวณโครงกำร

ก่อสร้ำง



มำตรกำรบริหำรกำรจรำจรในพื้นที่ก่อสร้ำงใน 10 เส้นทำง
ที่มีกำรจรำจรหนำแน่นช่วงเทศกำลปีใหม่ 2565

➢ โครงการก่อสร้าง /ส านักงานทางหลวง/แขวงทางหลวง
▪ สรุปรูปแบบการจัดจราจรช่วงเทศกาล

✓ พิจารณาการคืนผิวจราจรให้เท่าช่วงปกติ
✓ กรณีที่มีการจราจรสะสม จัดเตรียมแผนทางเบี่ยง และหารือส านักอ านวยความปลอดภัยหรือ

ส านักส ารวจออกแบบ
➢ แขวงทางหลวง

▪ สรุปสภาพปัญหาและแผนผังการจราจรในพื นที่ก่อสร้าง
▪ สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาเมื่อมีการจราจรติดขัดและสะสม
▪ ภาพถ่ายการติดตั งอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัยและไฟฟ้าแสงสว่าง
▪ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใหญ่ /การจราจรติดขัดสะสม ให้รายงานในห้องผู้บริหาร จนกว่าจะคลี่คลาย
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ตัวอย่ำงรูปแบบกำรจัดกำรจรำจรในพื้นที่ก่อสร้ำง

38



จุดเฝ้ำระวังและป้องกันอุบัติเหตุบริเวณโครงกำรก่อสร้ำง
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สรุปข้อมูลคำดกำรณ์ปริมำณจรำจรบนทำงหลวงสำยหลกัและมอเตอร์เวย์ 
ช่วงเทศกำลปีใหม่ 2565 (วันที่ 29 ธันวำคม 2564 – 4 มกรำคม 2565)

ขาเข้า ขาออก รวม

คาดการณ์ช่วงเทศกาลปีใหม ่2565 (วันพุธที ่29 ธันวาคม 2564 - วันอังคารที ่4 มกราคม 2565) 3,852,687                   3,784,129                 7,636,816                         

ช่วงเทศกาลปีใหม ่2564 (วันอังคารท่ี 29 ธันวาคม 2563 - วันจันทร์ที ่4 มกราคม 2564) 3,213,422                   3,115,551                 6,328,973                         

ช่วงเทศกาลปีใหม ่2563 (วันศุกร์ท่ี 27 ธันวาคม 2562 - วันพฤหัสบดีที ่2 มกราคม 2563) 3,923,716                   3,858,419                 7,782,135                         

ช่วงเทศกาลปีใหม ่2562 (วันพฤหัสบดีที ่27 ธันวาคม 2561 - วันพุธที ่2 มกราคม 2562) 3,899,163                   4,048,010                 7,947,173                         

ช่วงเวลาปกติ (วันพุธที ่17 พฤศจิกายน 2564 - วันอังคารที ่23 พฤศจิกายน 2564) 3,599,409                   3,551,237                 7,150,646                         

เปรียบเทียบช่วงเทศกาลปีใหม ่2564 19.9% 21.5% 20.7%

เปรียบเทียบช่วงเทศกาลปีใหม ่2563 -1.8% -1.9% -1.9%

เปรียบเทียบช่วงเทศกาลปีใหม ่2562 -1.2% -6.5% -3.9%

เปรียบเทยีบช่วงเวลาปกติ 7.0% 6.6% 6.8%
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แผนทีเ่ส้นทางเลอืก 
ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2565
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แผนที่เส้นทำงเลือกช่วงเทศกำลปีใหม่ 2565
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แผนที่เส้นทำงเลือกช่วงเทศกำลปีใหม่ 2565 (ภำคเหนือ)
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แผนที่เส้นทำงเลือกช่วงเทศกำลปีใหม่ 2565 (ภำคอีสำน)
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แผนที่เส้นทำงเลอืกช่วงเทศกำลปีใหม่ 2565 (ภำคตะวันออก)
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แผนที่เส้นทำงเลือกช่วงเทศกำลปีใหม่ 2565 (ภำคใต้)
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กำรประชำสัมพันธ์และรณรงค์ข้อมูล DOWNLOAD และกำรรำยงำนข้อมูล
สำมำรถดำวน์โหลดได้ในวันที่ 15 ธ.ค. 64
1.PWP น ำเสนอเทศกำลปีใหม่ ปี 2565 
2.แบบรำยงำนสภำพกำรจรำจรบริเวณทำงแยก/จุดกลับรถ 
(ส่งมำทำง ems.bmm2014@gmail.com ขอข้อมูลภำยในวันที่ 24 ธันวำคม 2564)
3.แบบรำยงำนป้ำยแนะน ำทำงเลี่ยง
(ส่งมำทำง ems.bmm2014@gmail.com ขอข้อมูลภำยในวันที่ 24 ธันวำคม 2564)
4.แผนที่เส้นทำงเลือก 
5.สรุปปัญหำและอุปสรรค  
(ส่งมำทำง ems.bmm2014@gmail.com ขอข้อมูลภำยในวันที่ 6 มกรำคม 2565)
6.รำยชื่อผู้ปฏิบัติงำน
(ส่งมำทำง bmm.emer99@gmail.com ขอข้อมูลภำยในวันที่ 24 ธันวำคม 2564)
7.QR CODE LINE @DOH1586

Download ได้ทีเ่วบ็ส านักบริหารบ ารุงทาง  http://bmm.doh.go.th

mailto:ems.bmm2014@gmail.com
mailto:ems.bmm2014@gmail.com
mailto:ems.bmm2014@gmail.com
mailto:ems.bmm2014@gmail.com
http://bmm.doh.go.th/


กำรประชำสัมพันธ์และรณรงค์ข้อมูล DOWNLOAD และกำรรำยงำนข้อมูล
สำมำรถดำวน์โหลดได้ในวันที่ 15 ธ.ค. 64
7.ป้ำยประชำสัมพันธ์รณรงค์ (ติดตั้งภำยในส ำนักงำน,เต็นท์) (แบบเดิม)
8.ป้ำยประชำสัมพันธ์รณรงค์ (ติดตั้งหน้ำส ำนักงำนแขวงทำงหลวง/หมวดทำงหลวง) (แบบเดิม)
9.ป้ำยประชำสัมพันธ์รณรงค์ (ติดข้ำงรถ) (แบบเดิม)
10. สรุปผลกำรเข้ำใช้บริกำรจุดให้บริกำรทั่วไทย ทำง กูเกิล ชีท (google sheet)  
ส่งทำงไลน์   “กลุ่มเทศกำล”ก่อน 7.00 น.ตั้งแต่ 30 ธ.ค 64 – 5 ม.ค 65
11. สรุปผลกำรเข้ำใช้บริกำรรถบริกำรเคลื่อนที่เร็วทำง กูเกิล ชีท (google sheet)
ส่งทำงไลน์   “กลุ่มเทศกำล”ก่อน 7.00 น.ตั้งแต่ 30 ธ.ค 64 – 5 ม.ค 65
11. สรุปผลกำรเข้ำใช้บริกำรรถบริกำรเคลื่อนที่เร็วทำง กูเกิล ชีท (google sheet)
ส่งทำงไลน์   “ “กลุ่มจุดบริกำร กำงเต็นท์””ก่อน 10.00 น.ตั้งแต่ 30 ธ.ค 64 – 5 ม.ค 65

Download ได้ทีเ่วบ็ส านักบริหารบ ารุงทาง  http://bmm.doh.go.th
ศูนย์บริหำรงำนอุบัติภัย เบอร์ติดต่อ 23544 - 23545

http://bmm.doh.go.th/
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สวมหน้ากากทุกคร้ัง
เมื่อออกปฏิบัตงิาน


