
สานพลัง สราง “ความปลอดภัยทางถนน” 
ใหจริงจัง ตอเน่ือง ยั่งยืน

1. ชองวางในการทํางานที่ผานมา
2. ภาคนโยบาย.. กับสัญญานในการจัดการตอเน่ือง
3. บทเรียนการขับเคล่ือนงาน ระดับจังหวัด อําเภอ
4. ประชุมรวมแตละภาค + สรุปความรวม

http://www.happyreading.in.th/news/detail.php?id=348
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ศปถ.
อาํเภอ
ท้องถิ่น

ศปถ.
จังหวัด

ศปถ.

นโย
บาย

หนวยงานหลัก

การผลักดัน Implement ความปลอดภัยทางถนน

นปถ.

รัฐบาล

กลไก เครื�องมือ / Tool Action
1. โครงสร้าง คําสั�ง, HRD  Education

 Enforce
 Engineering
 มาตรการ

องค์กร

2. แผนงาน ค่าเป้าหมาย
แนวปฏิบัติ 

3. งบ ระเบียบปฏิบัติ

4. ข้อมูล
ประเมิน

ระบบข้อมูล รายงาน
กํากับ ประเมินผล 

บูรณาการ ทิศทาง 
เปาหมาย งบประมาณ
กํากับติดตาม ประเมิน

ดําเนินงาน
อยางเปน
ระบบปกติ 
(ตอเนื่อง)

Education

Safe road &
Infrastructure

Safe vehicle
อํา
นวย
การ

ปฏิ
บัติ
การ

EMS ..
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ดัก

าร
M
IS

สอบสวนสาเหตุ Audit

ติดตามกํากับ - ประเมินผล

http://www.disaster.go.th/dpm/index.php?option=com_content&task=view&id=7424&Itemid=257
http://www.disaster.go.th/dpm/index.php?option=com_content&task=view&id=7424&Itemid=257
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000035938
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000035938
http://news.truelife.com/detail/38505
http://news.truelife.com/detail/38505


นโยบาย หมวก 100%
เกดิผลไดแ้คไ่หน ?

อํา
นวย
การ

ปฎิ
บัติ 
การ

http://www.huahin.go.th/huahin/academic/news_view.php?idnews=2796
http://www.huahin.go.th/huahin/academic/news_view.php?idnews=2796
http://news.truelife.com/detail/38505
http://news.truelife.com/detail/38505
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นโยบาย / ขอ้สัง่การ

อํา
นวย
การ

ปฎิ
บัติ 
การ

 เพิ่มขอส่ังการ / ตัวช้ีวัด 
 เพิ่มการรายงาน นิเทศติดตาม ? 

เราทําอะไรกบัสถานการณน์ี�ไดอ้กี ? 

 เพิ่มประชุมๆ ๆ ติดตามผล ?

A

B

C

 เพิ่มตรวจจับมากข้ึน ?

42%

http://www.huahin.go.th/huahin/academic/news_view.php?idnews=2796
http://www.huahin.go.th/huahin/academic/news_view.php?idnews=2796
http://news.truelife.com/detail/38505
http://news.truelife.com/detail/38505
http://news.truelife.com/detail/38505


กลไกอํานวยการ เพือ่เสรมิการ implement หมวก 100%

ข้อมูล
1. Case (คุณภาพ)
2. รายงาน (ปริมาณ)

กลยุทธ์
แผนงานความร่วมมอื

ตํารวจ

กลไก เครื�องมือ / Tool Action
1. โครงสร้าง คําสั�ง, HRD  Education

 Enforce
 Engineering
 มาตรการ

องค์กร

2. แผนงาน ค่าเป้าหมาย
แนวปฏิบัติ 

3. งบ ระเบียบปฏิบัติ

4. ข้อมูล
ประเมิน

ระบบข้อมูล รายงาน
กํากับ ประเมินผล 

อํา
นวย
การ

ปฎิ
บัติ 
การ

แต่ละพื�นที� ต้อง
วิเคราะห์บริบท กลไก
หลักและปรับกลยุทธ์ 
(ไม่มีสูตรสําเร็จ)

พื้นท่ีตางอําเภอ-ชุมชน
ยิ่งตองปรับ “กลยุทธ”

ภูเกต็

ศรีณรงค์

model จุดเริ�ม Education

จับ
จริง

ติดตาม กํากับ

นําเสนอผล 
ตอเนื่องทุกเดือน

ชนบท ผู้นํา ทุกระดับ
(เจาะกลุ่ม) 

เห็นแบบอย่าง
เอาจริง

เมือง MOU
มาตรการองค์กร

ไม่ปรับ รับรู้
สถานการณ์

http://www.thaisafetywork.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C/
http://www.thaisafetywork.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C/
https://www.haendlerbund.de/agb-service/datenschutzerklaerung
https://www.haendlerbund.de/agb-service/datenschutzerklaerung
http://www.tca.or.th/tca_website/frontends/actiondetail/12
http://www.tca.or.th/tca_website/frontends/actiondetail/12
http://pantip.com/topic/31223883
http://pantip.com/topic/31223883
http://com.krp.ac.th/m52/n07/index.php/2014-09-17-06-14-09
http://com.krp.ac.th/m52/n07/index.php/2014-09-17-06-14-09
http://www.huahin.go.th/huahin/academic/news_view.php?idnews=2796
http://www.huahin.go.th/huahin/academic/news_view.php?idnews=2796
http://www.stockmanday.com/tag/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95
http://www.stockmanday.com/tag/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95
http://news.truelife.com/detail/38505
http://news.truelife.com/detail/38505


ตัวอย่าง .. การขับเคลือ่น หมวกนิรภัย  100 % โดย ตาํรวจ ผา่นมาตรการองคก์ร 

MOU หน่วยงาน

ป้าย ปชส. 

เตรยีมขอ้มลู + ประชมุชีแ้จงหน่วยงาน
1. จัดทําขอ้มลู (ปรมิาณ + case สําคัญ)
2. เชงิรกุ : นําเสนอสถานการณ์ ความรนุแรง 
3. ชกัชวนมสีว่นรว่ม .. “มาตรการองคก์ร” 

อุน่เครือ่ง : บงัคบัใช ้+ ใหข้อ้มลู

นําผูไ้มส่วมหมวก
มาดหูนัง + ppt case 
คนภเูก็ต ทีเ่สยีชวีติ
จากไมส่วมหมวก

D-day : บงัคบัใชจ้รงิ ..

1

2

3

4



กับการสนับสนุน การพัฒนากลไกบริหารจดัการระดับพ้ืนที่ 

วิสัยทัศน “ทุกคนบนแผนดินไทยมีขีดความ 
สามารถ สังคม สิ่งแวดลอม ที่เอื้อตอสุขภาวะ”

1. พัฒนานโยบายและสร้าง
เป้าหมายรว่ม

2. เครอืขา่ยภาคภีาค ปชช. และ
การรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์

3. โครงสรา้งและการ
บูรณาการระดบัพื�นที�

4. พัฒนาระบบขอ้มูลสารสนเทศ
และจดัการความรู้ ความ
ปลอดภัยทางถนน 

1. สงเสริมใหมีผูเชื่อมประสาน และแนว
รวมขับเคลื่อน (change agent)

2. พัฒนาตนแบบความปลอดภัยทางถนน
ในระดับพื้นท่ี

3. พัฒนาตนแบบกลไก
การจัดการความ
ปลอดภัยทางถนนระดับ
ตางๆ โดยเฉพาะ  ศปถ.
อําเภอ

4. ถอดบทเรียนผลการดําเนินงานของ
จังหวัด และสังเคราะหชุดความรู

แผนหลักและจุดเนน ส.10 

http://www.happyreading.in.th/news/detail.php?id=348
http://www.happyreading.in.th/news/detail.php?id=348


ขอจํากัด .. การขับเคล่ือนงาน และ 
สถานการณการจัดการเชิงโครงสรางภาพปัจจุบนั

ศปถ.ชาติ

ศปถ.จังหวัด

ศปถ.อําเภอ
ศปถ.ทองถิ่น

นโยบาย และ KPI
(1) การดําเนินงานสวนกลาง

ขาดรูปแบบการกําหนดนโยบาย
และ ติดตาม ตัวช้ีวัดผลกระทบ

(2) ไมมีกลไกวิธีการประเมิน
รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือในระดับ
กลวิธีท่ีสอดคลองกับการทํางาน

ในระดับพื้นท่ี

(3) การทํางานระดับพื้นท่ียังขาดการเรียนรูรวมกัน แมวาจะมี
ประสบการณ และประสบความสําเร็จเชิงผลผลิต แตปจจัย
ความสําเร็จของพื้นท่ีนั้นๆ เปนการเกิดผานนักวิชาการ หรือ

ทีมวิจัยท่ีเขาไปทํางานในพื้นท่ีอยางมีนัยสําคัญ

(4) หนวยงานระดับพื้นท่ีทํางานตาม
มอบหมายและขาดการพัฒนาศักยภาพ
ในการออกแบบกลวิธี และประเมินผลท่ี

สอดคลองกับสถานการณ

(5) ประชาชน เปน
กลุมเปาหมาย

มากกวาเปนผูชวย
ขับเคล่ือนในชุมชน

ระดับพ้ืนท่ี



พื้นท่ีนํารอง
การจัดการ

ความปลอดภัย
ทางถนน

อ.จอมพระ
อ.ศรีณรงค 

จังหวัดสุรินทร





ประธาน : ท้องถ่ินอาํเภอ
รอง     : สสอ. / ป.ป้องกนัฯ
เลขานุการ: ปลดั อบต.ตรวจ
ผช.เลขา : หน.ฝ่ายการพยาบาล

: นวก. สธ.

กรรมการ
• ตาํรวจ 1
• พยาบาล  ER 1
• สธ. 4
• อปท. 1( หน.สง.ปลดั)

กรรมการ
• หน.ส่วนราชการ
• ภาคเอกชน  
• ประธานเครอืข่าย รร.
• นายก อบต.  / กาํนัน

ประธาน : นายอาํเภอ
รอง     : ผกก.สภ.

: ป.อาวโุส
เลขานุการ : ป.ป้องกนั
ผช.เลขา : ผช.สสอ.

: รอง ผกก.สภ.

ศปถ.อาํเภอ

โครงสรา้ง

อนุกรรมการ 
ศปถ.อาํเภอ



การแก้ปัญหาเชิงประเดน็

• จาํนวนเกิดเหตุ

411  ครัง้ 

เฉล่ีย  137 ราย/ปี

• เสียชีวิต ( 14 )
ปีละ 4-5 ราย

• จดุเส่ียง 23 จดุ

( ปี 2554 – 2556 ) 

ข้อมูล ปัญหา แนวทางแก้ไข ผล

จุดเส่ียง

ไม่สวมหมวก
นิรภยั

เมาแล้ว
ขับ

• ป้ายเตือน /  กระจกโค้ง
• ติดไฟกระพริบ  
• ไฟส่องสว่าง
• ปรบัสภาพแวดล้อม

• รณรงคส์วมหมวกฯ
• มาตรการทางกฎหมาย
• ประชาสมัพนัธ์

• รณรงคเ์มาไม่ขบั
• มาตรการทางกฎหมาย
• ประชาสมัพนัธ์ 
• งานเล้ียง / งานศพ
ปลอดเหล้า

• แก้ไขแล้ว  12  จดุ
( ตาํบลตรวจ 11 จดุ 

, ตาํบลศรีสุข 1 จดุ )

• ผูชุ้มชน / อสม . สวม 100 %
• นศ. กศน. 88.90 %
• นร. 73.80 %

• งานเลี้ยงส่วนราชการ ปลอด
เหล้าทุกงาน
• งานศพปลอดเหล้า  5  ตาํบล



ศปถ.อ. 

ศรีณรงค์

กระบวนการขับเคล่ือนจุดเส่ียงอาํเภอศรีณรงค์

ถนนมีทางโค้งมาก

มีแยกหักศอกท่ีไม่

มีป้าย มีรถอ้อย

จอดข้างทาง

มีจุดเส่ียง 23 จุด

แก้ไขจุดเส่ียง

อย่างมีส่วน

ร่วม

แก้ไขจุด

เส่ียง ตํารวจ / สาธารณสุข

• เก็บขอมูล / สะทอนขอมูล

ในเวที ศปถ.อ. / อนุ

/ เวที ศปถ.อปท.

อปท.

• แกไขจุดเสี่ยง
ส่วนราชการ / องค์กร

ภาคี ขับเคล่ือนนโยบาย

ตาํรวจ

Core team รวบรวมข้อมลูจากตาํรวจ - ชมุชน วิเคราะห์

อบต.

ตรวจ

ผลลัพธ
• อปท.ตรวจ

แกไขจุดเสี่ยงลง 

11  จุด

• อปท.ศรีสุข 

แกไขจุดเสี่ยง

บานโนง 1 จุด

สะทอ้น 

นอ.ก่อน
ปกครอง - นอ.ประกาศ

นโยบาย/MOU อปท. 

• สํารวจจุดเส่ียง

• ประสานภาคี ออกแบบ

การทํางานลดจุดเส่ียง

• ปรับแกจุดเส่ียง

อําเภอจุดเส่ียง

ลดลง 12 จุด 

จาก 23 จุด

อบต.

ศรีสุข

จุด แยกบ้
าน

โน
ง 10

ครัง้



5 เสาหลัก

สสส

ภาค-ีแนวร่วม

เมาไมข่ับ (เครอืขา่ยเหยือ่)
สคอ. (หมออนามยั , พระ)  
สคล. เครือข่ายองค์กรงดเหล้า
มพบ. มลูนธิเิพือ่ผูบ้รโิภค

Sa
fe

 V
eh

ic
le

M
an

ag
em

en
t

In
fr

as
tr

uc
tu

re

การขบัเคล ือ่น
ระดบัจงัหวดั

สนับสนุน..ข้อมลู-ความรู้

กลไกจดัการ และ สนบัสนุนการ

ทาํงานเชิงยุทธศาสตร์
เช่ือมร้อยภาคีเครือข่าย

สวนกลาง

Sa
fe

 d
ri

ve
r

Ca
re

สนับสนุน 
กลไกนโยบาย

ศปถ.
ตร.
คม.
สธ.
ฯลฯ



1.ศปถ.จังหวัด / อนุกรรมการ-คณะทาํงาน
 ประชุมติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหา (ทั�งเวที ศปถ. หรือ เวทีอื�นๆ) 
 วางแนวทางสนับสนุนกลไก ติดตามงาน ศปถ.อําเภอ/ท้องถิ�น .. เช่น ให้ทุกอําเภอได้มี

โอกาสนําเสนอผลงาน (เดือนละ 1-2 อําเภอ)

2.ศปถ.อําเภอ / ทองถิ่น
 ประชุมเสนอ case สําคัญ, การตาย 3 จากข้อมูลฐาน 
 สนับสนุนกลไก ศปถ.อปท. ให้เข้าร่วมเป�นเจ้าภาพขับเคลื�อนงาน 

3.ศปถ.สวนกลาง, นปถ. (คณะกรรมการนโยบายความปลอดภัยทางถนน)
 กําหนดนโยบาย สนับสนุน ติดตามทีมจังหวัด ต่อเนื�อง
 นําผลการดําเนินงานเสนอ นปถ./ครม. ทุกไตรมาส 

ประเด็นความร่วมมือ.. ภาคีเครือข่ายต่างๆ 
เพื�อเสริมพลัง (synergy) ในการจัดการปัญหาได้ต่อเนื�อง 



ยุคทอง .. การแกปญหาอุบัติเหตุทางถนน
สวนกลาง .. สงสัญญาณ ทําตอเนื่องจริงจังทั้งป  

• Joint KPI , มาตรการ มท. คค. สธ. ตร. 
• แกกฎหมาย + สนับสนุนอุปกรณ

ศปถ.จังหวัด / อนุกรรมการ-คณะทาํงาน
 ประชุมติดตามและแก้ไขปัญหา (เวที ศปถ. หรืออื�นๆ) 
 นําเสนอข้อมูลตาย 3 ฐาน
 สนับสนุน ติดตามงาน ศปถ.อําเภอ/ท้องถิ�น .. เช่น ให้ทุก

อําเภอได้มีโอกาสนําเสนอผลงาน (เดือนละ 1-2 อําเภอ)

ศปถ.อําเภอ / ทองถิ่น
 ประชุมเสนอ case สําคัญ, การตาย 3 จากข้อมูลฐาน 
 สนับสนุนกลไก ศปถ.อปท. ให้เข้าร่วมเป�นเจ้าภาพ

ขับเคลื�อนงาน 
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