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ประเด็น รายละเอยีด ขอ้สรปุ

ตมีงาน
สมัมนา

1. (คณุนพดล)                                                      -
เห็นดว้ยกบัการพุ่งเป้า จยย.แตถ่า้ชือ่ชีไ้ปที ่จยย.จะสอดรับกบั
หา้เสาหลักและ 12 เป้าหมายหรอืไม+่ท าใหเ้กดิขอ้เสนอ
เป้าหมายของประเทศวา่ 3 ปี จะเกดิอะไรขึน้ ทศวรรษใหม่
-Road safety Revolution to new normal decade

2. รว่มสรา้งระบบปลอดภัยใหมท่างถนน ลดเจ็บตายจากภัย 
จยย. (อ.อนุชา)

3. คนละครึง่ ทาง คน จยย ปลอดภัย ในทศวรรษใหม ่(อ.
ทวศีักดิ)์

4. อ.พรหมมนิทร์ -
ทศวรรษใหม ่เพือ่ความปลอดภัย เคลือ่นทัง้ระบบจบที ่50 by 
30 (อ.พรหมมนิทร)์ -
ทศวรรษใหม ่วถิใีหม ่การขับขีป่ลอดภัยตอ้งมากอ่น 

5. ทศวรรษวถิใีหม ่เพือ่ความปลอดภัยทางถนน (โตโยตา้)
6. อ.ววิฒัน ์                                                     -

ทศวรรษใหม ่ระบบทีป่ลอดภัย 50 by 30 เป็น 3 คยีเ์วริด์
ส าคัญ ซึง่ระบบทีป่ลอดภัยพดูถงึทกุกลุม่เป้าหมาย (อ.ววิฒัน)์
-ลดตายปีละพัน รว่มท าฝันใหเ้ป็นจรงิ 

7. ปรับใหมท่ัง้ระบบ ทศวรรษใหม ่รถจักรยานยนตป์ลอดภัย
8. ทศวรรษใหมเ่พือ่ความปลอดภัยทางถนน ปรับทัง้ระบบ จบ

ปัญหา จยย.

1. ตมีคอื ทศวรรษใหม่
วถิใีหม ่ขับขี่
ปลอดภัยตอ้งมา
กอ่น

2. คยีเ์วริด์ทีเ่หลอืเป็น
ตมียอ่ยและค าโปรย
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9. อ.ทวศีกัดิ ์                                
-ทิง้ระบบเกา่ ท าระบบใหม ่วถิใีหมท่ีป่ลอดภัย 
-ชวีติวถิใีหม ่ขบัขีอ่ยา่งปลอดภัย ไรอ้บุตัเิหตุ
10. วถิใีหมแ่หง่ความปลอดภัยทางถนน ลดการ
ตาย 50 by 30 (อ.สราวธุ)
11. ชวีติวถิใีหม ่ขบัขีอ่ยา่งปลอดภัย ไร ้
อบุตัเิหตุ
12. ทศวรรษใหม ่วถิใีหม ่ขบัขีป่ลอดภัยตอ้งมา
กอ่น (อ.พรหมมนิทร)์

หอ้งยอ่ย 1. แตล่ะหอ้งตอ้งเสนอเรือ่งทศวรรษ วถิใีหม่
2. เพิม่หอ้ง YOURS Network
3. กลไกพืน้ที ่เป็นจดุเนน้ เป็นรม่ของทกุเรือ่ง
4. จากเมอืง ชานเมอืง ชนบท ลองแบง่เป็น 

ทอ้งถิน่/ชมุชน เครอืขา่ยคนท างาน 
นโยบาย (อ.วรีะพันธ)์

5. เรยีนรูว้า่เกา่ท าไมไมส่ าเร็จ ใหมจ่ะเรยีนรู ้
อยา่งไร

ใหอ้นุวชิาการหารอื แบง่
หอ้ง ท ารายละเอยีดเสนอ
ทีป่ระชมุ
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หอ้งยอ่ย (ตอ่) 6. น่าจะขงึดว้ย 5 เสา+SDG สว่นทศวรรษ
ใหม ่วถิใีหม ่เป็นหวัใจทีท่กุหอ้งตอ้งพดู 
(อ.อนุชา)
7. 12 Target และ SDG จะแตกยอ่ยลงแต่
ละเสา+หาจดุเนน้แตล่ะเสา

อนุวชิาการ 1. หนา้ 3 ล าดบั 28,29 แกต้ าแหน่งเป็น 
นักวชิากร สอจร.

2. ตรวจสอบความถกูตอ้งของต าแหน่ง
ทกุทา่น

3. เชค็ Time line การอกค าสัง่กบัศนูย์
ถนน

4. ชือ่ค าสัง่แกเ้ป็น ค าสัง่ผูอ้ านวยการ
ศนูยอ์ านวยการความปลอดภัยทาง
ถนน (อกีทา่นบอก ค าสัง่ศนูย์
อ านวยการความปลอดภัยทางถนน)

ทมีเลขาตรวจสอบอยา่ง
ละเอยีดและปรับแก ้
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วนั เวลา 
สถานที่

1. วนัจัดงาน 15-17 พ.ย.64 เป็นชว่งทีน่่าจัด
งาน (เลอืก 2 วนั) วนัที ่16 ประชมุ ครม.

2. สถานทีเ่หลอื 2 ที ่คอื แกรนดร์ชิมอนด ์กบั 
ศนูยร์าชการแจง้วฒันะ แนว้โนม้จะมมีากกวา่ 
3 หอ้ง เนือ่งจากมหีอ้งโตโยตา้ กบั SCG
ดังนัน้น่าจะเป็นศนูยร์าชการแจง้วัฒนะ
เพราะจัดหอ้งยอ่ยได ้9 หอ้ง

1. จัดงานวนัที ่17-18 พ.ย.64
2. จัดงานทีศ่นูยร์าชการแจง้วฒันะ 

รปูแบบการ
จดัสมัมนาฯ

1. ออนไลนจ์ะมกีารเก็บคา่ลงทะเบยีนบางสว่น 
199, 300, 500 บาท (600 คน)

2. ออนไซต ์คา่ลงทะเบยีน 1,200-1,5000 
บาท (600 คน)

3. บธูเหลอื 20-25 บธู
4. ขยายกลุม่ผูเ้ขา้รว่มประชมุไปอกี 3 กลุม่ คอื 

บรษัิทเอกชนดา้นขนสง่, กลุม่ จป., กลุม่สือ่
ภมูภิาค

*** งบประมาณมาจากการลงขันภาค ีคา่ใชจ้า่ย
น่าจะลดลงเพราะผูเ้ขา้ประชมุบางสว่นออนไลน์
สว่นเอกสารแจกจะใสล่งแฟลชไดรฟ์
*** ฝากคดิเรือ่งรางวลัส าหรับผูต้ดิตามครบ 2
วนั (คณุนพดล)

1. ออนไลนค์วรมคีา่ลงทะเบยีน แต่
อาจจะมขีองทีร่ะลกึให ้

2. กระจายขา่วผา่นเครอืขา่ย  ยทูปูเบอร ์
อนิฟลเูอนเซอร์

3. ทมีลงทะเบยีนเตรยีมท าตาราง
มอนเิตอรก์ลุม่เป้าหมาย เชน่ ออนไลน์
เทา่ไหร ่จ านวนกดไลค ์จ านวน
ผูต้ดิตาม เป็นตน้+เตรยีมระบบคน
ควบคมุออนไลนใ์นหอ้ง เสยีง ภาพ 
การสือ่สาร
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รปูแบบการ
จดัสมัมนาฯ

1. ออนไลนจ์ะมกีารเก็บ
คา่ลงทะเบยีนบางสว่น 199,
300, 500 บาท (600 คน)

2. ออนไซต ์คา่ลงทะเบยีน 1,200-
1,5000 บาท (600 คน)

3. บธูเหลอื 20-25 บธู
*** งบประมาณมาจากการลงขนั
ภาค ีคา่ใชจ้า่ยน่าจะลดลงเพราะผู ้
เขา้ประชมุบางสว่นออนไลน ์สว่น
เอกสารแจกจะใสล่งแฟลชไดรฟ์

*** ประธานมอบทมีสถานที ่ทมีวชิาการ 
ทมีประเมนิผล ออแกไนเซอร ์และ
ผูเ้กีย่วขอ้งหารอืรว่มกนั
*** นพ.ววิัฒน ์เสนอใหท้ าแผนบรหิารความ
เสีย่ง (คณะท างานกลางตดิตาม)

หลงัปีใหมแ่ตล่ะอนุฯ จะม ีAction plan เริม่
ลงรายละเอยีดงานและน าเสนอในทีป่ระชมุ

นดัหมาย
ประชุม
คร ัง้ตอ่ไป

ประชมุครัง้ตอ่ไปบา่ยวันพธุที ่3 มนีาคม 
2564 วาระจะมเีรือ่งการอพัเดต Action plan


