SUT-RM 4
แผนบริหารความเสี่ ยง ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2554
ระดับหน่ วยงาน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. แผนงานการบริหารความเสี่ ยง : ลดการเสี ยชีวิตของนักศึกษาเนื่องจากอุบตั ิเหตุทางการจราจร
(โครงการส่ งเสริ มความปลอดภัยทางการจราจรสําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี )
2. หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ แบ่งออกตามรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
2.1 การดําเนิ นงานให้การศึกษา งานบริ การและสวัสดิการนักศึกษา ส่ วนกิจการนักศึกษา และ
ส่ วนอาคารสถานที่
2.2 การดําเนิ นงานสร้างจิตสํานึก คณะกรรมการดําเนิ นงานโครงการรณรงค์ขบั ขี่ปลอดภัยสร้าง
วินยั จราจร ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2.3 การดําเนิ นงานบังคับใช้ก ฎหมายอย่างเคร่ งครั ด คณะกรรมการจราจรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
2.4 การดําเนิ นงานปรับปรุ งสิ่ งก่อสร้างทางการจราจรต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย คณะทํางาน
โครงการสํารวจถนนปลอดภัย และ ส่ วนอาคารสถานที่
3. วัตถุประสงค์
3.1 ให้ความรู ้แก่นกั ศึกษาเกี่ยวกับกฎจราจรและกฎของความปลอดภัย
3.2 ปลูกสร้างจิตสํานึกให้นกั ศึกษาเห็นความสําคัญของความปลอดภัยในการจราจร
3.3 ให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิตามกฎจราจรอย่างเคร่ งครัด
3.4 ปรั บปรุ งสิ่ งก่ อสร้ างทางการจราจรต่ าง ๆ ภายในมหาวิท ยาลัย ให้เกิ ดความปลอดภัย แก่
ผูใ้ ช้รถใช้ถนน
4. ประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับ
4.1 ทําให้การจราจรในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัยมากขึ้น
4.2 ทําให้นกั ศึกษามีความปลอดภัยในใช้รถใช้ถนนนอกพื้นที่มหาวิทยาลัย และมีนิสัยในการใช้
รถใช้ถนนที่ดีเมื่อจบการศึกษาออกไปแล้ว
4.3 ทําให้นกั ศึกษามีจิตสํานึกที่ดีในการเคารพกฎหมายและกฎระเบียบของสังคม
4.4 ทําให้มหาวิทยาลัยเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม ในด้านการให้การศึกษาเกี่ยวกับการจราจรและ
การรักษาความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
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5. รายละเอียดกิจกรรม :
5.1 แผนการดําเนินงานให้ การศึกษา
1) จัดบรรยายพิเศษแก่นกั ศึกษาทุกคน เรื่ อง “การขับขี่ที่ปลอดภัย”
2) จัดอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการจราจรสําหรับผูท้ ี่ประสงค์จะสอบเอาใบอนุญาตขับขี่
3) จัดอบรมให้ความรู ้แก่นักศึกษาที่ปฏิบตั ิผิดกฎจราจรภายในมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับ
การจราจร และ การบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุทางรถ
4) นําผูบ้ าดเจ็บจากอุบตั ิเหตุทางรถมาบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั นักศึกษา
5.2 แผนการดําเนินงานสร้ างจิตสํ านึก
1) จัดรณรงค์เกี่ ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎจราจรและการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยอย่าง
กว้างขวาง และต่อเนื่ องตลอดทั้งปี ได้แก่ จัดการประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยโดยสื่ อต่าง ๆ ส่ งเสริ มให้มี
ชมรมผูใ้ ช้รถใช้ถนน จัดกิจกรรมส่ งเสริ มความปลอดภัยในการจราจรในโอกาสอันควร เป็ นต้น
2) จัดให้มีที่เก็บหมวกนิรภัยให้แก่นกั ศึกษา เพื่อกระตุน้ ให้นกั ศึกษาสวมหมวกนิรภัยอํานวย
ความสะดวกในการจัดเก็บ และ ป้ องกันการสูญหาย ณ อาคารเรี ยนรวม 1
5.3 แผนการดําเนินงานบังคับใช้ กฎหมายอย่ างเคร่ งครัด
1) เสนอมหาวิ ทยาลัย ให้มี น โยบายที่ ชัด เจนเกี่ ย วกับ การส่ ง เสริ ม ความปลอดภัย ทาง
การจราจร
2) กําหนดให้นกั ศึกษาที่ประสงค์จะขับรถในมหาวิทยาลัยต้องมีใบอนุ ญาตขับขี่สาํ หรับ
รถชนิ ดนั้น ๆ โดยมหาวิทยาลัยจัดให้มีการอบรมเพื่อเตรี ยมตัวสอบและอํานวยความสะดวกในการสอบ
เพื่อรับใบอนุญาตขับขี่ และเชิญเจ้าหน้าที่จากสํานักงานขนส่ งจังหวัดมาเป็ นวิทยากร
3) กําหนดให้รถทุกคันต้องมีทะเบียนรถ มีพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
(พรบ.) และมีการตรวจสภาพรถทุกคันให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยตาม
กฎหมายกําหนดครบถ้วน เช่น ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟห้ามล้อ ไฟเลี้ยว กระจกมองหลัง เป็ นต้น ก่อนที่จะ
อนุญาตให้ใช้ในพื้นที่มหาวิทยาลัยได้
4) กําหนดให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิตามกฎจราจรอย่างเคร่ งครัดตลอดเวลาในการใช้รถใช้ถนน
ในพื้นที่มหาวิทยาลัย กฎจราจรที่ตอ้ งเข้มงวดเป็ นพิเศษ ได้แก่
• การสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์
• การไม่ขบั ขี่ขณะมึนเมา
• การไม่ซอ้ นท้ายรถจักรยานยนต์เกินกว่า 1 คน
• การหยุดรถตรงทางร่ วมทางแยกที่มีเครื่ องหมายกําหนด
5) กําหนดให้มี “คณะกรรมการดําเนิ นงานโครงการรณรงค์ขบั ขี่ปลอดภัยสร้างวินัย
จราจร ภายในมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี สุ ร นารี ” โดยมี ต ัว แทนนั ก ศึ ก ษาร่ วมเป็ นกรรมการ และ
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คณะกรรมการฯ มีอาํ นาจหน้าที่เกี่ ยวกับกําหนดระเบียบเกี่ ยวกับการใช้รถใช้ถนนในพื้นที่มหาวิทยาลัย
และวางมาตรการและดําเนินการต่าง ๆ เพื่อส่ งเสริ มการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย
6) กําหนดให้ผทู ้ ี่ขบั ขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกคน ต้องมีใบอนุ ญาตนํารถเข้า-ออก
มหาวิทยาลัย
7) จัดให้มี “สายตรวจจราจร” ของมหาวิทยาลัยเป็ นผูต้ รวจสอบการปฏิบตั ิตามระเบียบ
การใช้รถใช้ถนน การจอดรถในที่ได้รับอนุญาตให้จอด สามารถออกใบสั่งให้ผฝู ้ ่ าฝื นให้งานวินยั นักศึกษา
ส่ ว นกิ จ การนัก ศึ ก ษา เพื่ อดํา เนิ นการพิ จ ารณาและตัด สิ น ลงโทษผูฝ้ ่ าฝื นระเบี ย บการใช้รถใช้ถ นนใน
มหาวิทยาลัย โดยพิจารณาโทษตามความหนักเบาและจํานวนครั้งที่ฝ่าฝื น เช่น ให้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ
การจราจร ตัดคะแนนความประพฤติ ให้ทาํ งานรับใช้สังคมในมหาวิทยาลัย ห้ามใช้รถในมหาวิทยาลัย
ชัว่ คราวตามระยะเวลาที่กาํ หนด ส่ งตัวให้เจ้าหน้าที่ตาํ รวจดําเนินการตามกฎหมาย เป็ นต้น
5.4 แผนการดําเนินงานปรั บปรุ งสิ่ งก่ อสร้ างทางการจราจรต่ าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดย
ผูเ้ ชี่ ยวชาญทางการจราจร เช่ น โครงการสํารวจถนนปลอดภัย ปรั บปรุ งผิวทาง ตี เส้นจราจรให้เห็ นได้
ชัดเจน จัดที่จอดรถ ตีเส้นที่จอดรถให้เห็นได้ชดั เจน จัดเส้นทางการจราจรให้เหมาะสมโดยคํานึ งถึงความ
ปลอดภัยของผูใ้ ช้รถใช้ถนนเป็ นหลัก เป็ นต้น
6. ระยะเวลาการดําเนินงาน/กิจกรรม
ปี 2553
ปี 2554
ลําดับ
กิจกรรม
ที่
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง คณะกรรม
การดําเนินงานโครงการรณรงค์
ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินยั จราจร
ภายในมหาวิทยาลัย
2

ประชุมคณะกรรมการฯ กําหนด
ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การใช้ ร ถใช้
ถนนในพื้นที่ ของมหาวิ ทยาลัย
กํา หนดและวางแผนกิ จ กรรม
และติ ด ตามประเมิ น ผลการ
ดํา เนิ น งาน จัด ทํา งบประมาณ
เสนอมหาวิทยาลัย
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ปี 2553
ปี 2554
ลําดับ
กิจกรรม
ที่
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 การดําเนินงานให้ การศึกษา
1) จัดบรรยายพิเศษแก่ นักศึกษา
ใหม่ เรื่ อง “การขับขี่ที่ปลอดภัย”
2) จัดบรรยายแก่ ผูท้ าํ ผิดวินัย
จราจร เรื่ อง “การขับขี่ที่ปลอดภัย”
3) จัดอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับ
การจราจรสําหรั บผูท้ ี่ ประสงค์
จะสอบเอาใบอนุญาตขับขี่
4) จัดอบรมให้ความรู ้แก่ผทู ้ าํ
ผิ ด วิ นั ย จ ร า จ ร เ รื่ อ ง " ก า ร
บาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ"
5) จัดกิ จ กรรมแลกเปลี่ ย น
ความรู ้ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขบั
4

การดําเนินงานส่ งเสริ มและสร้ าง
จิตสํ านึก
1) จัดทําสื่ อการประชาสัมพันธ์
2) จัดนิทรรศการรณรงค์
3) จัดตั้งชมรมการใช้รถใช้ถนน
ที่ปลอดภัย
4) สนับสนุนให้ชมรมการใช้รถ
ใช้ถนนที่ปลอดภัยจัดกิจกรรม
5) จัด ประกาศรางวัล สํ า หรั บ
นักศึกษาหอพักและสาขาวิชาที่
มี ผูท้ าํ ผิ ด วิ นัย จราจรน้อ ยที่ สุ ด
ของปี การศึกษา 2553
6) จั ด หาที่ เ ก็ บ หมวกนิ รภั ย
(Lockers)
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ปี 2553
ปี 2554
ลําดับ
กิจกรรม
ที่
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น บั ง คั บ ใ ช้
กฎหมายอย่ างเคร่ งครัด
1) จัด เตรี ยมและอํา นวยความ
สะดวกในการสอบใบอนุ ญาตขับ
ขี่
2) จั ด ตรวจสภาพ ทะเบี ย น
พรบ. และ ออกบัต รอนุ ญ าต
ผ่านเข้า-ออก รถทุกคัน
3) จัดสายตรวจดูแลนักศึกษาให้
ปฏิบตั ิตามกฎจราจร
4) จัดทําสติกเกอร์ติดรถ
6

7

การดําเนิ นงานด้ านการปรั บปรุ ง
สิ่ งก่ อสร้ างทางการจราจร ภายใน
มหาวิทยาลัย
1) สํารวจถนนปลอดภัย ในเขต
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย
2) ปรับปรุ งจุดและบริ เวณเสี่ ยง
อัน ตรายบนถนนในเขตพื้ น ที่
ของมหาวิทยาลัย
3) ตีและจัดเส้นทางจราจร
4) จัดและตีเส้นที่จอดรถ
ประเมินผลโครงการ

7. วงงบประมาณปี 2553 :

ไม่ มี

8. งบประมาณปี 2554 : จํานวน 1,126,800 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันแปดร้ อยบาท)
จาก งบงานสวัสดิการและบริ การนักศึกษา ส่ วนกิจการนักศึกษา 10,800 บาท งบกลางของมหาวิทยาลัย
1,116,000 บาท(อยูร่ ะหว่างการเสนอขออนุมตั ิงบประมาณของโครงการฯ) และ งบส่ วนอาคารและสถานที่
เพื่อเป็ นค่า
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8.1. จัดกิจกรรมให้ ความรู้ ความปลอดภัยทางการจราจรสํ าหรับนักศึกษา (10,800 บาท) จาก งบ
งานสวัสดิ การและบริ การนักศึ กษา ส่ วนกิ จการนักศึ กษา 10,800 บาท และ งบโครงการรณรงค์ขบั ขี่
ปลอดภัยฯ ส่ วนอาคารสถานที่
1) จัดบรรยายพิเศษแก่นกั ศึกษาใหม่ เรื่ อง “การขับขี่ที่ปลอดภัย” 2,400 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร 1,200 บาท/ชัว่ โมง (2 ชัว่ โมง)
2) จัดบรรยายแก่ผทู ้ าํ ผิดวินยั จราจร เรื่ อง “การขับขี่ที่ปลอดภัย” (2 ครั้ง)
- ค่าตอบแทนวิทยากร 1,200 บาท/ชัว่ โมง (2 ชัว่ โมง/ครั้ง) 4,800 บาท
3) จัดอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการจราจรสําหรับผูท้ ี่ประสงค์จะสอบเอาใบอนุญาตขับขี่
(งบโครงการรณรงค์ขบั ขี่ปลอดภัยฯ ส่ วนอาคารสถานที่)
4) จัดอบรมให้ความรู ้แก่ผทู ้ าํ ผิดวินยั จราจร เรื่ อง"การบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ" (3 ครั้ง)
- ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม 50 คน/ภาคการศึกษา (3 ภาคการศึกษา)
5) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู ้ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขบั (3,600 บาท)
- ค่าตอบแทนวิทยากร 1,200 บาท/ชัว่ โมง (2 ชัว่ โมง)
2,400 บาท
- ค่าพาหนะเหมาจ่ายของวิทยากร
300 บาท
- ค่าอาหารว่างสําหรับผูเ้ ข้าอบรม 30 บาท/คน (30 คน)
900 บาท
8.2 การดําเนินงานส่ งเสริมและสร้ างจิตสํ านึก (635,000 บาท) จาก งบกลางของมหาวิทยาลัย
1) จัดทําสื่ อการประชาสัมพันธ์
50,000 บาท
2) จัดนิทรรศการรณรงค์ช่วงเปิ ดภาคการศึกษาใหม่
20,000 บาท
3) สนับสนุนนักศึกษาชมรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย
30,000 บาท
- ค่าดําเนินการจัดกิจกรรม 15,000 บาท/ครั้ง (2ครั้ง)
4) จัดประกาศรางวัลสําหรับนักศึกษาหอพักและสาขาวิชาที่มีผทู ้ าํ ผิดวินยั จราจรน้อยที่สุด
ของปี การศึกษา 2553 (คิดจากร้อยละของจํานวนการขออนุญาตใช้รถทุกประเภท)
- รางวัลสําหรับหอพักนักศึกษา
10,000 บาท
- รางวัลสําหรับนักศึกษาสาขาวิชา
10,000 บาท
5) ค่าที่เก็บหมวกนิรภัย (Lockers)ให้แก่นกั ศึกษา 600 ช่องฝาก
515,000 บาท
ขนาดของตู ้ 917(W) x 457(D) x 1829(H) (LK-6112)
(4 ช่องฝาก/แถว, 3 แถว/หลัง) (10,300 บาท/หลัง) (50 หลัง)
8.3 การดําเนินงานการบังคับใช้ กฎหมายอย่ างเคร่ งครั ด (431,000 บาท) จาก งบกลางของ
มหาวิทยาลัย
1) จัดกิจกรรมเพื่อเตรี ยมตัวและอํานวยความสะดวกในการสอบเพื่อรับใบอนุ ญาตขับขี่
(งบโครงการรณรงค์ขบั ขี่ปลอดภัยฯ ส่ วนอาคารสถานที่)
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2) จัด ตรวจสภาพ ทะเบี ย น พรบ. และ ออกบัต รอนุ ญ าตผ่ า นเข้า -ออก รถทุ ก คัน
(งบโครงการรณรงค์ขบั ขี่ปลอดภัยฯ)
3) จัดสายตรวจดูแลนักศึกษาให้ปฏิบตั ิตามกฎจราจร
351,000 บาท
- ค่าตอบแทนสายตรวจ 325 บาท/12 ชัว่ โมง/เวร/คน
(2 คน/เวร, 2 เวร/วัน, 30 วัน/เดือน, 9 เดือน)
4) ค่าสติกเกอร์ติดรถที่ผา่ นการอบรม 10,000 อัน (8 บาท/อัน)
80,000 บาท
8.4 การดําเนินงานด้ านการปรับปรุ งสิ่ งก่อสร้ างทางการจราจรต่ าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
1) โครงการปรับปรุ งจุดและบริ เวณเสี่ ยงอันตรายบนถนนในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
(งบโครงการรณรงค์ขบั ขี่ปลอดภัยฯ ส่ วนอาคารสถานที่)
2) ตีและจัดเส้นทางจราจร (งบส่ วนอาคารสถานที่)
3) จัดและตีเส้นที่จอดรถ (งบส่ วนอาคารสถานที่)
8.5 ค่ าใช้ จ่ายอืน่ ๆ (50,000 บาท) จาก งบกลางของมหาวิทยาลัย
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
9.1 ทําให้การจราจรในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัยมากขึ้น
9.2 ทําให้นกั ศึกษามีความปลอดภัยในใช้รถใช้ถนนนอกพื้นที่มหาวิทยาลัย และมีนิสัยในการใช้
รถใช้ถนนที่ดีเมื่อจบการศึกษาออกไปแล้ว
9.3 ทําให้นกั ศึกษามีจิตสํานึกที่ดีในการเคารพกฎหมายและกฎระเบียบของสังคม
9.4 ทําให้มหาวิทยาลัยเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่สงั คมในด้านการให้การศึกษาเกี่ยวกับการจราจรและการ
รักษาความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
10. การกําหนดตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ
10.1 จํานวนการเสี ยชีวิตของนักศึกษาเนื่องจากอุบตั ิเหตุทางการจราจรลดลง 50%
10.2 จํานวนนักศึกษาทําผิดวินยั จราจรลดลง 50%
10.3 จํานวนอุบตั ิเหตุที่เกิดภายในมหาวิทยาลัยลดลง 50%
...................................................................................

