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1. ให้ทุกหน่วย รายงานผลการบันทึกข้อมูล อบถ.   หากมีหน่วยที่ยังด าเนินการไม่
ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ให้คณะท างานแจ้งหรือประสานหน่วยให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
ได้เลย โดยไม่ต้องรอให้สั่งการในที่ประชุมบริหารงานจราจร ของ ตร. แต่อย่างใด และน าข้อมูล และ
ข้อเสนอแนะจากมูลนิธิ มปอ. ที่ได้ชี้แจงในที่ประชุมไปเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป

2. ให้ทุก ภ.จว.จัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด
ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ตามระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนด และรายงานผลการประชุมให้ ตร.
ทราบภายในวันที่  5  ของทุก เ ดือน ตามแนวทางที่ สั่ งการไว้ตาม วิทยุ  ตร . ด่วนที่ สุ ด  ที่ 
0007.34/2121 ลง ก.ค.63 , ที่ 0007.34/2381 ลง 13 ส.ค.63  และ ที่ 0001(มค)/8 ลง 6 
ม.ค.64  ทั้งน้ี เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หาก ภ.จว.ใด ไม่สามารถ
จัดการประชุมได้ให้รายงาน ตร.ทราบ  หรืออาจพิจารณาจัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ตามความ
เหมาะสม 
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3. ฝ่ายเลขา ศจร.ตร. ได้ตรวจสอบแล้ว ทุก บช./ภ. ได้มีค าสั่งต้ังศูนย์
บริหารงานจราจรครบทุกหน่วยแล้ว  แต่บาง ภ. ยังไม่ได้ก าหนดตัวบุคคลที่รับผิดชอบ
ในแต่ละงานที่ชัดเจน  จึงให้ออกค าสั่งก าหนดตัวผู้รับผิดชอบของแต่ละงาน โดยเฉพาะ
ในส่วนของหัวหน้าและเลขานุการของแต่ละสายงาน แล้วแจ้งข้อมูลให้ฝ่ายเลขาฯ 
ศจร.ตร.ทราบ ภายใน 18 มิ.ย.64

ให้แต่ละ บช./ภ. ก าหนดตัวผู้ประสานงาน (Contact Person) ของ 
ศจร.บช./ภ. เพ่ือเข้าไลน์กลุ่ม ศจร.ตร.  ตามท่ีฝ่ายเลขาฯแจ้งไว้ ให้ครบถ้วน
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4. ด้วยกระทรวงการคลัง มีหนังสือ ที่ กค 0402.7/7736 ลง 27 พ.ค.64 อนุญาตให้ ตร.
หักเงินค่าปรับที่ได้รับจากการกระท าผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522  ส าหรับกรณีการจับกุม
ผู้กระท าผิดด้วยเครื่องอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อไว้ใช้จ่ายในการด าเนินงานด้านการจราจรของ 
ตร. ได้ในอัตราร้อยละ 95 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตามนัย ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการหักเงินค่าปรับฯ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าปรับ กรณีจับกุมผู้กระท า
ผิดด้วยเครื่องอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.2564) ซึ่งมีผลบังคับต้ังแต่วันที่ 28 พ.ค.64 เป็นต้นมา  

- จึงให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว ตามแนวทางที่ก าหนดใน วิทยุ ตร.
ด่วนที่สุด ที่ 0010.272/1603 ลง 2 มิ.ย.64 โดยเคร่งครัด 
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5. ให้ทุกหน่วยแจ้งให้ผู้ที่จะเข้าทดสอบความรู้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานจราจร ในวันเสาร์ที่ 
12 มิ.ย.64  ศึกษาคลังข้อสอบเพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบ (ดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของ 
บช.ศ. www.edupol.org) และให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมด้านสถานที่ และระบบ ทั้งน้ี ในการทดสอบจะ
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกสอบเริ่มสอบเวลา 08.00 น. ถึงเวลา 10.00 น.  กลุ่มที่ 2 เริ่มสอบเวลา 
10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น.  

- ทั้งนี้  ตร.จะจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติและทดสอบระบบในวันที่                    
10 ม.ิย.64 เวลา 10.00 น. โดยมี รอง ผบ.ตร.(มค) เป็นประธาน  และให้ รอง ผบช. (รับผิดชอบงาน
จราจร) และ รอง ผบก. (รับผิดชอบงานจราจร) ของแต่ละ บก./ภ.จว. เข้าร่วมประชุมทางไกล                     
ผ่านจอภาพ (VDO Conference) 
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6. ศจร.ตร. ก าหนดให้มีกลุ่มไลน์ “งานเสริมสร้างภาพลักษณ์ต ารวจจราจร ศจร.ตร.”                    
เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารก าหนดแผนการประชาสัมพันธ์งานจราจร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทัน
ต่อเหตุการณ์ สอดคล้องกับนโยบาย ตร.  โดยให้ รอง ผบช.น. ภ.1 –9 ก.(รับผิดชอบงานจราจร)                      
โฆษก ตร.  ผบก.สท. และ รอง ผบก.น.1 –9  จร. ทล. ภ.จว. (รับผิดชอบงานจราจร)  และคณะท างาน
เสริมสร้างภาพลักษณ์ฯ ศจร.ตร. เข้ากลุ่มไลน์ดังกล่าว 
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7. ให้หัวหน้าคณะท างานทุกคณะของ ศจร.ตร. รายงานความคืบหน้าผลการด าเนินการ ให้ 
ผอ.ศจร.ตร. ทราบทุกระยะ ผ่านช่องทาง LINE “ศจร.ตร.”

- และให้แต่ละคณะท างาน สรุปผลการด าเนินรอบ 6 เดือน (ม.ค.64 - มิ.ย.64) รายงานให้                          
ผอ.ศจร.ตร. ทราบเป็นหนังสือ ภายในวันที่ 5 ก.ค.64 เพื่อที่ ฝ่ายเลขา ศจร.ตร. จะรวบรวมข้อมูล
ดังกล่าว รายงานผลการด าเนินการของ ศจร.ตร. ในภาพรวม ให้ ผบ.ตร. ทราบ ต่อไป  


