
 

1 เอกสารชุดที ่1 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก Prime Minister Road Safety Awards 
การสัมมนาวิชาการระดับชาติเร่ืองความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 

ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2562 
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

Prime Minister Road Safety Awards 
1. ส่งในนามบุคคลหน่วยงานเอกชนองค์กรภาครัฐมูลนิธิหรือองค์กรไม่แสวงหาก าไร องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น จังหวัด หรือหน่วยงานอ่ืนๆที่มีผลงานในการด าเนินงานที่เด่นชัดในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนโดยมี
การบูรณาการ ในการด าเนินงาน 4 ด้านดังนี้ 

ด้านที่ 1 Road Safety Management 
มีความมุ่งมั่นและ/หรือได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาทั้งในระดับประเทศหรือในระดับท้องถิ่นมีการสร้าง
เครือข่าย ระบบ กลไก บริหารจัดการ หรือเป็นผู้น าในการพัฒนาด้านความปลอดภัยทางถนนด้าน
ยุทธศาสตร์ แผนงาน และเป้าหมาย ที่มีข้อมูลหรืองานวิจัยสนับสนุน เพ่ือประเมินและตรวจสอบ
มาตรการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนโดย
อาศัยเทคโนโลยีในการจัดการและช่วยให้การท างานบรรลุวัตถุประสงค์ 

ด้านที่2 Infra-Structure  
มีการยกระดับความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บส าหรับผู้ใช้ทาง โดยเฉพาะ
กลุ่มผู้มีสภาวะเปราะบางในการใช้ถนน เช่น คนเดินเท้า ผู้ขับขี่จักรยาน ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ 
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ฯลฯโดยมาตรการต่างๆ ทั้งในขั้นตอนการวางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง หรือ
ถนนทีเ่ปิดใช้แล้ว 

ด้านที่ 3 Safe Vehicles  
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยส าหรับยานพาหนะ รวมทั้งเทคโนโลยีเพ่ือลดอุบัติเหตุ 
(Active Safety) และลดการบาดเจ็บ (Passive Safety) ด้วยมาตรการที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
ความต้องการของผู้บริโภค และการวิจัยและพัฒนา 

ด้านที่ 4 Road Safety User Behavior 
มีการพัฒนามาตรการในการยกระดับพฤติกรรมความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน มีการบังคับใช้
กฎหมายหรือมาตรฐาน ร่วมกับการสร้างจิตส านึกและการให้ความรู้ เพ่ือเพ่ิมอัตราการสวมหมวก
นิรภัยและการใช้เข็มขัดนิรภัย และลดอัตราการเมาแล้วขับ การใช้ความเร็วเกินอัตราที่ก าหนด หรือ
ปัจจัยเสี่ยงอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยทางถนน 

 
2. กรอบการพิจารณาผลการด าเนินงานมีดังนี้ 

1. มีผลงานเชิงประจักษ์ในการแก้ปัญหาในประเด็นนั้นๆอย่างน้อย 3ปี และยังด าเนินการต่อเนื่อง 
2. เกิดทีมท างานในประเด็นนั้นๆ แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องยั่งยืน 
3. มีการสร้างเจ้าภาพใหม่ๆโดยเฉพาะในส่วนของเจ้าของปัญหาให้เป็น Change agent ที่เข้มแข็ง 
4. ทุนความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ 
5. การเชื่อมการท างานกับท้องถิ่นและชุมชนทั้งในส่วนความร่วมมือและทุนงบประมาณ 
6. การขยายผลและการน าไปสื่อสารกับพ้ืนที่อ่ืน 

 
3. เอกสารประกอบการจัดส่งผลงาน 



 

2 เอกสารชุดที ่1 

 3.1 แบบจัดส่งผลงานเพื่อเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards  การ
สัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14วันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2562  ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

 
หน่วยงานที่เสนอชื่อ............................................................................................................. 
ผู้ประสานงาน........................................................เบอร์โทรศัพท์........................................ 
เบอร์อีเมล์...........................................................เบอร์มือถือ............................................... 
 
ประเภทองค์กร  
o บุคคล 
o หน่วยงาน/องค์กรราชการ 
o หน่วยงาน/องค์กรเอกชน/มูลนิธิ/เครือข่าย/ชมรม 
o องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/จังหวัด 
o อ่ืนๆระบุ.................................................................................................................... . 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
o เอกสารรายละเอียดผลการด าเนินงานที่ผ่านมาจ านวน...............หน้า 
o  หลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนๆ ระบุ.......................................................................... 

 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
 คุณพรทิพภา      สุริยะ  081-8734998 

คุณขวัญนาค กุลเลียบ   081-5440206 
คุณศิริกุล    กุลเลียบ   095-6693301 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 081-5440206 และจัดส่งผลงานที่ e-mail : kulleab@gmail.com 
  

3.2   แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินการเพื่อพิจารณารางวัล Prime Minister Road Safety 
Awards การสัมมนาระดับชาติ ครั้งท่ี 14  วันที่  7 – 8 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม     
ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 
 
 
 
 

เอกสารที่น าส่ง เพื่อพิจารณาคัดเลือก  ประกอบด้วย 

1. อธิบายปัญหาและสภาพปัญหา 
 ความส าคัญของปัญหา 
 ผลกระทบจากปัญหา 

2. กลยุทธ์ ความรู้ กระบวนการที่น ามาใช้ในโครงการส่งผลให้ประสบผลส าเร็จ  

3. อธิบายแนวทางแก้ปัญหาและประโยชน์ที่ส าคัญที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 

mailto:kulleab@gmail.com


 

3 เอกสารชุดที ่1 

 แนวทางในการแก้ไขปัญหาขั้นตอนส าคัญในการด าเนินงานท าอย่างไร 
 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์เป็นใคร 
 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเป็นอย่างไร (หน่วยงานที่มาร่วมด าเนินงานมีใครบ้าง บทบาทหน้าที่

คืออะไร) 
 ผลลัพธ์เป็นอย่างไร เช่น ได้แกนน าใหม่ การบาดเจ็บและเสียชีวิตลดลง อุบัติเหตุลดลง  
 การด าเนินงานมีประโยชน์อย่างไร 

4. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

5. ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงานและวิธีระดมทรัพยากรดังกล่าว(งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ อ่ืนๆ) 

6. การสร้างความยั่งยืนและการขยายผลไปยังหน่วยงานอ่ืนๆ 

7. บทเรียนที่ได้รับคืออะไร 

8. เอกสารอ่ืนๆ ที่เป็นผลงานเชิงประจักษ์ ฯลฯ สามารถส่งมาได้  ไม่เกิน 15 หน้า 
 

4.ระยะเวลา 
 เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562– 12 เมษายน 2562 
 คัดเลือกรอบที่ 1 วันที่ 22 เมษายน 2562 
 คัดเลือกรอบที่ 2 วันที่ 30 เมษายน 2562 
 ประกาศผลภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โดยแจ้งรายบุคคล 
 มอบรางวัลวันที่ 7 สิงหาคม 2562 

 
 
 
 
 
 


