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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

โดยที่สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้มเพิ่มความรุนแรงก่อให้เกิดความสูญเสีย 
แก่ชีวิต  ร่างกาย  และทรัพย์สินของประชาชน  และมีผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  รวมทั้ง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมีนัยสําคัญ  ดังนั้น  เพื่อให้การกําหนดนโยบาย  แผนงาน  
ยุทธศาสตร์  มาตรการ  และการดําเนินการในการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ครอบคลุมทุกพื้นที่  และมีความต่อเนื่อง  โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้   

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“อําเภอ”  หมายความรวมถึงก่ิงอําเภอ   
“นายอําเภอ”  หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอ   
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนตําบล  เทศบาล  เมืองพัทยา  

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง  แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด  และกรงุเทพมหานคร 

“ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล   
นายกเทศมนตรี  นายกเมืองพัทยา  และหัวหน้าผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่ืน   
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง  แต่ไม่หมายความรวมถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
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ข้อ ๕ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมีแนวทางการดําเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ให้จัดทําแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน  กําหนดเป้าหมาย  และแนวทาง   

การดําเนินการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ  
และผู้ที่เก่ียวข้องนําไปปฏิบัติ 

(๒) กําหนดมาตรการแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย   
ทางถนนให้มีประสิทธิภาพ  ทั้งด้านการกําหนดนโยบาย  หน่วยงานรับผิดชอบ  การวางแผน  
งบประมาณ  การดําเนินงาน  และการติดตามประเมินผล   

(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยเก่ียวกับการจราจร  ทางถนน
และรถยนต์ให้มีระบบมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านโครงสร้าง  ส่ิงแวดล้อม  และยานพาหนะ   
รวมไปถึงมาตรฐานด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัย   

(๔) ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในหมู่ประชาชน   
ข้อ ๖ ให้มีการดําเนินการตามระเบียบนี้  เป็น  ๓  ระดับ  คือ  ระดับนโยบาย  ระดับอํานวยการ 

และระดับปฏิบัติการ 
ระดับนโยบาย  ให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนแห่งชาติ   
ระดับอํานวยการ  ให้อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน   

ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวดั  และศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร   
ระดับปฏิบัติการ  ให้อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย  ทางถนนอําเภอ  

ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย
ทางถนนเขต 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาต ิ

 

 

ข้อ ๗ ให้ มีคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติ เหตุทางถนนแห่งชาติ   
เรียกโดยย่อว่า  “คณะกรรมการ  นปถ.”  ประกอบด้วย   

(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง   
(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง 
(๔) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นรองประธานกรรมการคนที่สาม 
(๕) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นรองประธานกรรมการคนที่ส่ี 
(๖) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นรองประธานกรรมการคนที่ห้า 
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(๗) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวงคมนาคม  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ปลัดกระทรวงแรงงาน   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ   
ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  อัยการสูงสุด  ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  เป็นกรรมการ 

(๘) ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เ กินห้าคน   ซ่ึ งประธานกรรมการแต่งตั้ งจากผู้ มีความรู้   
ความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนน  เป็นกรรมการ 

(๙) ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และอธิบดีกรมป้องกัน   
และบรรเทาสาธารณภัย  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ  ๗  (๘ )  มีวาระอยู่ ในตําแหน่งคราวละสี่ ปี   
นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระหรือในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง   
ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทนหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับ 
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงได้แต่งตั้งไว้แล้ว   

เม่ือครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่   
ให้กรรมการผู้ทรงวุฒิซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

ข้อ ๙ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ  ๗  (๘)   
พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่ สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด   

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ข้อ ๑๐ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง   

ของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม 

หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองประธานกรรมการในลําดับรองลงมาตามข้อ  ๗  เป็นประธานในที่ประชุม  
ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการดังกล่าวไม่อยู่ในที่ประชุม  หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
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การวินิจฉัยของที่ประชุมให้ถือตามเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการ  นปถ.  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  เพื่อยกระดับความปลอดภัย 

ทางถนนของประเทศไทย  ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ   
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี 
เพื่ออนุมัติ 

(๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์  และแผนเก่ียวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
(๔) ออกประกาศ  หรือคําส่ัง  หรือกําหนดแนวทาง  เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
(๕) เสนอความเห็นและให้ข้อเสนอแนะแก่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี  ในการดําเนินการ 

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
(๖) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ข้อ ๑๒ ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  กระทรวงมหาดไทย  รับผิดชอบในงาน

เลขานุการและงานธุรการของคณะกรรมการ  นปถ.  และประสานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  
ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานของคณะกรรมการ  ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย 

หมวด  ๓ 
ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน 

 

 

ข้อ ๑๓ ให้จัดตั้งศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน  เรียกโดยย่อว่า  “ศปถ.”  โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน  และให้มี
คณะกรรมการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน  เรียกโดยย่อว่า  “คณะกรรมการ  ศปถ.”
ประกอบด้วย   

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานกรรมการ   
(๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง   
(๓) ปลัดกระทรวงคมนาคม  เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง   
(๔) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เป็นรองประธานกรรมการคนที่สาม   
(๕) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นรองประธานกรรมการคนที่ส่ี 
(๖) ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  เป็นรองประธานกรรมการคนที่ห้า   



 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

(๗) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  อธิบดีกรมการปกครอง   
อธิบดีกรมคุมประพฤติ  อธิบดีกรมควบคุมโรค  อธิบดีกรมทางหลวง  อธิบดีกรมทางหลวงชนบท   
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  อธิบดี 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  เลขาธิการสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  ผู้บัญชาการสํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจ   
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้อํานวยการ
สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  กรรมการ
ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  จํากัด  นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  
นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตําบล 
แห่งประเทศไทย  ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  ผู้อํานวยการสํานักงานเครือข่าย 
ลดอุบัติเหตุ  เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ  เป็นกรรมการ 

(๘) ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกินห้าคน  ซ่ึงประธานกรรมการแต่งตั้ งจากผู้ที่ มีความรู้   
ความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนน  เป็นกรรมการ   

(๙) อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และข้าราชการ
ในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อธิบดีมอบหมาย  จํานวนไม่เกินสองคน  เป็นกรรมการ 
และผู้ช่วยเลขานุการ   

ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการ  ศปถ.  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําข้อเสนอ  นโยบาย  แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน  ยุทธศาสตร์  และแผน

เก่ียวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  นปถ.   
(๒) บูรณาการแผนงานและงบประมาณในการป้อง กันและลดอุ บัติ เหตุทางถนน   

ของหน่วยงานของรัฐ  และหน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง   
(๓) อํานวยการ  กํากับ  ติดตาม  เร่งรัด  ประเมินผล  และประสานการดําเนินงาน   

ของหน่วยงานของรัฐ  และหน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง  ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน 

(๔) จัดทําฐานข้อมูล  สถิติอุบัติเหตุทางถนน  และการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ 
(๕) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัยและพัฒนางานด้านความปลอดภัยทางถนน  และการพัฒนา

บุคลากรด้านความปลอดภัยทางถนน 
(๖) ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานและให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนต่อสาธารณะ 
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(๗) เสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นต่อคณะกรรมการ  นปถ.   

(๘) รายงานผลการดําเนินงานประจําปีต่อคณะกรรมการ  นปถ.  และคณะรัฐมนตรี 
(๙) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ  นปถ.   เพื่อพิจารณาออกประกาศ  หรือคําส่ัง   

หรือกําหนดแนวทาง  เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
(๑๐) เชิญผู้แทนหน่วยงานของรัฐ  และหน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง  หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด 

มาให้ข้อเท็จจริง  ให้ความเห็น  และขอเอกสารหรือข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาตามระเบียบนี้ 
(๑๑) ตีความและวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
(๑๒) แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน   เพื่ อปฏิบัติ งานตามอํานาจหน้าที่ 

ของคณะกรรมการ  ศปถ.   
(๑๓) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ประธานกรรมการหรอืคณะกรรมการ  นปถ.  มอบหมาย   
ข้อ ๑๕ ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  กระทรวงมหาดไทย  ทําหน้าที่ เป็น

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ  ศปถ .   รับผิดชอบในงานเลขานุการและงานธุรการของ  
คณะกรรมการ  ศปถ.  และประสานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงาน  
ของคณะกรรมการ  ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

ข้อ ๑๖ ให้มีศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า  “ศปถ.  จังหวัด”  
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด  และให้มี
คณะกรรมการ  ศปถ.จังหวัด  ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด  เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง 
(๓) ปลัดจังหวดั  เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง 
(๔) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นรองประธานกรรมการคนที่สาม 
(๕) กรรมการอ่ืน  ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจาก   
 (ก) ผู้แทนหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  และรัฐวิสาหกิจที่ประจําอยู่ในเขตจังหวัด   

จํานวนตามที่เห็นสมควร   
 (ข) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  จํานวนไม่เกินสิบคน 
 (ค) ผู้แทนภาคประชาสังคม  หรือภาคเอกชน  จํานวนไม่เกินห้าคน 
 (ง) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  จํานวน 

ไม่เกินห้าคน 
(๖) หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ  

และเจ้าหน้าที่ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  จํานวนหนึ่งคน  และเจ้าหน้าที่ 
ส่วนราชการ  ที่ประจําอยู่ ในจังหวัดจํานวนหนึ่งคนที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ ง  เป็นกรรมการ 
และผู้ช่วยเลขานุการ   
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ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการ  ศปถ.  จังหวัด  มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนปฏิบัติการ  แผนงาน  โครงการ  และงบประมาณ  ในการป้องกัน  และลด

อุบัติเหตุทางถนนให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  แผนแม่บท   
ความปลอดภัยทางถนน  แผนพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

(๒) ดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตจังหวัด 
(๓) อํานวยการ  ประสานการปฏิบัติงาน  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผล  ตามแผนปฏิบัติการ 

แผนงาน  โครงการ  และงบประมาณ   
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 

ทางถนนในเขตจังหวัด 
(๕) จัดให้มีศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด 
(๖) จัดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางถนน 
(๗) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์การดําเนินงานต่อสาธารณะ 
(๘) รายงานผลการดําเนินงานและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ  ศปถ.  เพื่อพิจารณา

กําหนดแนวทางหรือมาตรการเก่ียวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด 
(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน  เพื่อปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ 

(๑๐) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการ  นปถ.  หรือคณะกรรมการ  ศปถ.  มอบหมาย   
ข้อ ๑๘ ให้สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  ทําหน้าที่เป็นสํานักงาน

เลขานุการคณะกรรมการ  ศปถ.  จังหวัด  รับผิดชอบในงานเลขานุการและงานธุรการของคณะกรรมการ  
ศปถ.  จังหวัด  และประสานกับหน่วยงานภาครัฐ  และภาคเอกชนที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงาน 
ของคณะกรรมการ  ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

ข้อ ๑๙ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาจัดให้มีศูนย์อํานวยการความปลอดภัย 
ทางถนนกรุงเทพมหานคร  เรียกโดยย่อว่า  “ศปถ.  กทม.”  โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร   
เป็นผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร  และให้มีคณะกรรมการ   
ศปถ.  กทม.  ประกอบด้วย  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เป็นประธานกรรมการ  โดยมีผู้แทน 
หน่วยราชการ   หน่วยงานของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ   ภาคประชาสังคม   และภาคเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครเข้าร่วมเป็นกรรมการ  และมีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้สอดคล้องกับระเบียบนี้ 

หมวด  ๔ 
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน 

 

 

ข้อ ๒๐ ให้มีศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอ  เรียกโดยย่อว่า  “ศปถ.  อําเภอ”  

โดยมีนายอําเภอเป็นผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอ  และให้มีคณะกรรมการ  

ศปถ.  อําเภอ  ประกอบด้วย 
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เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

(๑) นายอําเภอ  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) หัวหน้าสถานีตํารวจภูธรในเขตอําเภอ  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) รองผู้กํากับการ  หรือสารวัตร  หรือรองสารวัตรที่รับผิดชอบงานจราจร  เป็นกรรมการ   
(๔) กรรมการอ่ืน  ซ่ึงนายอําเภอแต่งตั้งจาก   
 (ก) ผู้แทนหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  และรัฐวิสาหกิจในเขตอําเภอ  จํานวน 

ตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอ  จํานวนไม่เกินห้าคน 
 (ค) ผู้แทนภาคประชาสังคมหรือภาคเอกชน  จํานวนไม่เกินห้าคน 
 (ง) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  จํานวน 

ไม่เกินห้าคน   
(๕) ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่นายอําเภอมอบหมาย  จํานวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 

และเลขานุการ  และจํานวนไม่เกินสองคน  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการ  ศปถ.  อําเภอ  มีอํานาจหน้าที่ในเขตอําเภอ  ดังต่อไปนี้   
(๑) จัดทําแผนปฏิบัติการ  แผนงาน  โครงการ  และงบประมาณในการป้องกัน  และลด

อุบัติเหตุทางถนนของอําเภอ  และประสานแผนปฏิบัติการ  แผนงาน  และโครงการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอ  ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด 

(๒) ดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตอําเภอ 
(๓) เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  แผนงาน  โครงการ  

และรายงานการดําเนินงานให้คณะกรรมการ  ศปถ.  จังหวัดทราบ 
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในเขตอําเภอ 
(๕) จัดให้มีศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของอําเภอ 
(๖) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์การดําเนินงานต่อสาธารณะ 
(๗) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ  ศปถ.  จังหวัด  เพื่อพิจารณากําหนดแนวทาง   

หรือมาตรการเก่ียวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับอําเภอ 
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่  ตามที่เห็นสมควร 
(๙) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการ  ศปถ.  จังหวัด  มอบหมาย   
ข้อ ๒๒ ในท้องที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีปัญหาเก่ียวกับอุบัติเหตุทางถนน   

อันสมควรให้มีศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา 
จัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรียกโดยว่า  “ศปถ.  อปท.”  
โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน



 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และให้มีคณะกรรมการ  ศปถ.  อปท.  ประกอบด้วย  ผู้บริหารองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นประธานกรรมการ  โดยมีผู้แทนหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ   
ภาคประชาสังคม  และภาคเอกชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวเข้าร่วมเป็นกรรมการ   
และมีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้สอดคล้องกับระเบียบนี้ 

ข้อ ๒๓ ในเขตกรุงเทพมหานคร   กรณีที่ มีความจําเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร   
อาจพิจารณาให้มีศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยมีอํานาจหน้าที่
เก่ียวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกําหนด 

ข้อ ๒๔ ให้นําความในข้อ  ๘  ข้อ  ๙  และข้อ  ๑๐  มาใช้บังคับกับการดํารงตําแหน่ง   
และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และการประชุมของคณะกรรมการ  ศปถ.  
คณะกรรมการ  ศปถ.  จังหวัด  คณะกรรมการ  ศปถ.  อําเภอ  และคณะอนุกรรมการตามระเบียบนี้  
โดยอนุโลม   

ข้อ ๒๕ ค่าเบ้ียประชุมและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานของคณะกรรมการ  นปถ.  
คณะกรรมการ  ศปถ.  และคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ  นปถ.  หรือคณะกรรมการ  ศปถ. 
และค่าใช้จ่ายของ  ศปถ.  ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ข้อ ๒๖ เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายของรัฐบาล  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่  ให้กระทรวงมหาดไทยซึ่งกํากับดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและกรุงเทพมหานคร  ประสานงานใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรุงเทพมหานคร
ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 


