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ค�ำน�ำ

 ในปี 2561-2562 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) ได้สนับสนุนโครงการรวมพลังขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอเพื่อ 

ความปลอดภัยทางถนน ซึ่งด�าเนินงานใน 6 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดแพร่ 

ราชบรุ ีตาก นครราชสมีา ขอนแก่น นครศรธีรรมราช เพือ่ให้เกดิการขบัเคลือ่น

งานในระดับจังหวัด อ�าเภอและต�าบล โดยมีภาคีเครือข่าย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในจังหวัดทุกระดับเข้ามาร่วมเป็นเจ้าภาพด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา

อุบัติเหตุจราจร ซึ่งการด�าเนินงานโครงการนี้ได้มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ 

ทีมงาน เพื่อร่วมด้วยช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 

ในประเด็นความเสี่ยงหลัก ทั้ งในระดับจังหวัด อ�าเภอ และต�าบล 

แบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วม

 การด�าเนินงานโครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดแล้ว หากแต่การด�าเนิน

งานป้องกันอุบัติเหตุจราจรใน 6 จังหวัดยังคงท�าอย่างต่อเนื่องและลงลึกถึง 

ระดับอ�าเภอ ต�าบล ชุมชนหมู ่บ้าน ทางแผนงานสอจร.จึงได้จัดท�าชุด 

ความรู้ถอดบทเรียนผลการด�าเนินงานโครงการทั้ง 6 จังหวัดขึ้น เพื่อเป็น

ประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจและจังหวัดอื่นได้

 ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องขับเคลื่อนการด�าเนินงาน 

จนเกิดทีมคณะท�างานและกลไกการจัดการปัญหาอุบัติเหตุทางถนน จน 

สามารถลดการบาดเจ็บ เสียชีวิตให้คนไทยปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนน 

ลงได้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการด�าเนินงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน 

ไม่มากก็น้อย

คณะท�ำงำน สอจร.
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สรุปบทเรียน
โครงกำรรวมพลังขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�ำเภอ

เพื่อควำมปลอดภัยทำงถนน
 

 ทศวรรษความปลอดภัยทางถนน (2011 - 2020) ขององค์การ

สหประชาชาติ ได้มีเป้าหมายท่ีจะลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

ลงให้ได้กึ่งหนึ่ง แต่จากการประเมินกึ่งทศวรรษความปลอดภัยทางถนนของ

องค์การอนามัยโลก พบว่า 90% ของ High income countries ที่การเสีย

ชีวิตลดลง 40% เท่านั้น ของ Middle income countries ที่การเสียชีวิตลด

ลงและเพียง 10% ของ Low income countries ที่การเสียชีวิตลดลง จาก

ผลการด�าเนินงานจากทุกประเทศทั่วโลก องค์การอนามัยโลกได้สรุปว่าไม่น่า

จะบรรลเุป้าหมายทีต่ัง้ไว้ และหากจะให้บรรลตุามเป้าหมายทกุประเทศจะต้อง

ลงทุน ลงแรง มากกว่านี้อีกมาก

 ประเทศไทยเองกม็ปัีญหาเช่นเดยีวกบัประเทศอืน่ๆ โดยเฉพาะเสาหลกั

การบริหารจัดการทั้งในระดับประเทศ ระดับจังหวัด ซึ่งในระดับจังหวัด หน่วย

งานที่ต้องบริหารจัดการในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ตามโครงสร้างของ

รัฐบาล คือ ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการ

จังหวดัเป็นประธาน มหีวัหน้าส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั

เป็นเลขานุการ มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ ซึ่งส่วนใหญ่จะ

มีการประชมุแก้ไขปัญหาในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ โดยมงีบประมาณ

มาสนับสนุนแต่ในช่วงเวลาปกติ ไม่มีงบประมาณในการจัดประชุมขับเคลื่อน

งานซึ่งในความเป็นจริงอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นทุกวัน 

 ทั้งน้ีในส่วนของโครงสร้างการบริหารของกรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยได้ประกาศให้มีส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

สาขา(ปภ.สาขา)ขึ้นในวันที่ 26 สิงหาคม 2556 จ�านวน 30 สาขา และมีการ
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ถอดบทเรียน 6 จังหวัด โครงการรวมพลัง

ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 

จ�านวน 30 สาขา ขึ้นในวันที่ 25 กันยายน 2556 และมีอ�าเภอภายใต้ความรับ

ผดิชอบของ ปภ.สาขา รวม  40 อ�าเภอ เพือ่ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนั 

และเกิดความยั่งยืนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยส�านักงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาขึ้นตรงกับหัวหน้าส�านักงาน 

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย (งานป้องกัน

อุบัติเหตุทางถนน เป็นส่วนหน่ึงของงาน ป้องกันสาธารณภัย) ดังนั้น อ�านาจ

หน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจึงมีดังนี้

 1) วเิคราะห์และประเมนิความเสีย่งในพืน้ที ่เพือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญหา

 2) ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ เพื่อสร้างความตระหนักและจิตส�านึก

เกี่ยวกับการป้องกัน

 3) ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมในการป้องกนัอบุตัเิหตทุางถนนของทกุภาคส่วน

ในเขตพื้นที่

 4) สนับสนุนการด�าเนินงานกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

(อปพร.) 

 5) ประสานการปฏิบัติงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อาสาสมัคร

และภาคีเครือข่ายในการป้องกันฯ ในเขตพื้นที่

 จากข้อมูลข้างต้นพบว่า เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย

ทางถนนอ�าเภอ ซึ่งเป็นหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่เป็น 

ผู ้รับผิดชอบและเป็นฝ่ายเลขานุการของอ�าเภอโดยตรง เพื่อให้เกิดการ 

ขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับพ้ืนท่ีได้ดีย่ิงข้ึน รวมถึง 

เป็นโอกาสในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับฝ่ายเลขาของศูนย์ปฏิบัติการ

ความปลอดภัยทางถนนอ�าเภอ (ศปถ.อ�าเภอ) ให้สามารถเป็นเจ้าภาพหลัก 

ในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่  ร่วมกับภาคีเครือข่าย
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ทุกภาคส่วนในระดับอ�าเภอเพื่อขับเคลื่อนงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน  

 จากการท�างานที่ผ่านมา แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุ

จราจรระดบัจงัหวดั(สอจร.) ได้รบัการสนบัสนนุจากส�านกังานกองทุนสนบัสนนุ 

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ด�าเนินการขับเคลื่อนงานในระดับอ�าเภอ

ร่วมกับส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสาขาอ�าเภอ (ปภ.สาขา)  
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ทั้งระดับจังหวัด อ�าเภอต�าบล ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

โดยมีพื้นที่เป้าหมาย ประกอบด้วย 6 จังหวัดดังนี้

 

จังหวัด อ�าเภอ ต�าบล

จังหวัดขนาดใหญ่ (สถิติอุบัติเหตุสูง)

1. ภาคอีสานตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา อัตรา

การตาย 38.6 ต่อแสนประชากร

2. ภาคอีสานตอนบน จังหวัดขอนแก่น อัตราการ

ตาย 33.8 ต่อแสนประชากร  

3. ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช อัตราการตาย 

31.3 ต่อแสนประชากร

32 289

26 199

23 165

6 
 

โดยมีพ้ืนที่เป้ำหมำย ประกอบด้วย6จังหวัดดังนี้ 

 
 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล 
จังหวัดขนาดใหญ่ (สถิติอุบัติเหตุสูง)  
1.ภำคอีสำนตอนล่ำง จังหวัดนครราชสีมา อัตรำกำรตำย 38.6 ต่อแสนประชำกร 32 289 
2.ภำคอีสำนตอนบน จังหวัดขอนแก่น อัตรำกำรตำย 33.8 ต่อแสนประชำกร   26 199 
3.ภำคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช อัตรำกำรตำย 31.3 ต่อแสนประชำกร 23 165 
จังหวัดขนาดกลาง (สถิติอุบัติเหตุสูง)   
4.ภำคเหนือตอนล่ำง จังหวัดตาก อัตรำกำรตำย 49.3 ต่อแสนประชำกร เป็นจังหวัด
พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษภำคเหนือ มีอุบัติเหตุสูง 

9  63 

5.ภำคกลำง จังหวัดราชบุรี อัตรำกำรตำย 41.8 ต่อแสนประชำกร เป็นศูนย์กลำงใน
ด้ำนอุตสำหกรรมแปรรูปกำรเกษตรมีอุบัติเหตุฯ สูง 

10 104 

6.ภำคเหนือตอนบน จังหวัดแพร่ อัตรำกำรตำย 32.8 ต่อแสนประชำกร เป็นประตูสู่
ล้ำนนำ เป็นศูนย์กลำงคมนำคม กำรขนส่งทำงรถยนต์ที่ส ำคัญของภำคเหนือและมีพ้ืนที่
เป็นภูเขำ มีอุบัติเหตุฯสูง 

8 78 

รวม 6 จังหวัด 108 
อ าเภอ 

898 
ต าบล 
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รวม 6 จังหวัด 108 อ�ำเภอ 898 ต�ำบล



5บทเรียนการรวมพลัง ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ ต�าบล

จังหวัด อ�าเภอ ต�าบล
จังหวัดขนาดกลาง (สถิติอุบัติเหตุสูง)

4. ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดตาก อัตราการตาย 

49.3 ต่อแสนประชากร เป็นจังหวัดพื้นที่เศรษฐกิจ

พิเศษภาคเหนือ มีอุบัติเหตุสูง

9 63

5. ภาคกลาง จงัหวดัราชบรุ ีอัตราการตาย 41.8 ต่อ

แสนประชากร เป็นศูนย์กลางในด้านอุตสาหกรรม

แปรรูปการเกษตรมีอุบัติเหตุฯ สูง

10 104

6. ภาคเหนือตอนบน จังหวัดแพร่ อัตราการตาย 

32.8 ต่อแสนประชากร เป็นประตูสู่ล้านนา เป็น

ศูนย์กลางคมนาคม การขนส่งทางรถยนต์ที่ส�าคัญ

ของภาคเหนือและมีพื้นที่เป็นภูเขา มีอุบัติเหตุฯ สูง

8 78

รวม 6 จังหวัด 108 

อ�าเภอ

898

ต�าบล

   เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
 

 1. จังหวัดที่มีเมืองใหญ่ มีแหล่งท่องเท่ียว และมีจ�านวนสถิติการเกิด

อุบัติเหตุจราจรจ�านวนมาก

 2. ผู้บริหารฯ(ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ�าเภอ) และทีมภาคีเครือข่ายใน

จังหวัดและอ�าเภอมีความสมัครใจที่จะร่วมด�าเนินงานโครงการ

 3. มพีีเ่ลีย้ง สอจร. และทมีบรหิารงาน สอจร.ภาคสามารถให้การสนบัสนนุ

ได้อย่างใกล้ชิด

   กลุ่มเป้าหมาย
 

 1. ภาคีเครือข่าย สหสาขาวิชาชีพในระดับจังหวัด ประกอบด้วย  

ผูว่้าราชการจงัหวดั หวัหน้าส่วนและทมีงานจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 



6
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

 2. ภาคีเครือข ่าย สหสาขาวิชาชีพในระดับอ�าเภอประกอบด้วย  

นายอ�าเภอ โรงพยาบาลอ�าเภอ สาธารณสุขอ�าเภอ ท้องถิ่นอ�าเภอ  

สถานตี�ารวจภธูรอ�าเภอ ปลดัอ�าเภอ หน่วยงานสถานศกึษาภาคเอกชน 

เยาวชน เจ้าคณะอ�าเภอ ฯลฯ

   กรอบแนวความคิด

7 
 

เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลอืกกลุ่มเป้าหมาย 
1. จังหวัดที่มีเมืองใหญ่ มีแหล่งท่องเที่ยว และมีจ ำนวนสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุจรำจรจ ำนวนมำก 
2. ผู้บริหำรฯ(ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด นำยอ ำเภอ) และทีมภำคีเครือข่ำยในจังหวัดและอ ำเภอมีควำม

สมัครใจที่จะร่วมด ำเนินงำนโครงกำร 
3. มีพ่ีเลี้ยง สอจร. และทีมบริหำรงำน สอจร.ภำคสำมำรถให้กำรสนับสนุนได้อย่ำงใกล้ชิด 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. ภำคีเครือข่ำย สหสำขำวิชำชีพในระดับจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หัวหน้ำส่วน

และทีมงำนจำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง  
2. ภำคีเครือข่ำย สหสำขำวิชำชีพในระดับอ ำเภอประกอบด้วย นำยอ ำเภอ โรงพยำบำลอ ำเภอ 

สำธำรณสุขอ ำเภอ ท้องถิ่นอ ำเภอ สถำนีต ำรวจภูธรอ ำเภอ ปลัดอ ำเภอ หน่วยงำนสถำนศึกษำ
ภำคเอกชน เยำวชน เจ้ำคณะอ ำเภอ ฯลฯ 

 
กรอบแนวความคิด 
 

 

 

 

 

วิธีด าเนินงาน  

 

 

 

 

 

ปฏิบัติตำม
แผน

อ ำเภอ/
ต ำบล 

แผนบูรณาการ
การป้องกัน

อุบัติเหตุทางถนน
ของอ าเภอลงสู่
ระดับต าบล 

 

พัฒนา
ศักยภาพภาคี
เครือข่าย
อ าเภอ 

- มีกำรจัดกำร
พฤติกรรมเสี่ยง 

 - จุดเสี่ยงได้รับ
กำรแก้ไข 
- กำรสวมหมวก
นิรภัยฯ เพิ่มขึ้น 

-จ ำนวนกำรเกิดอุบัตเิหตุฯ  
-จ ำนวนกำรบำดเจ็บ -
จ ำนวนกำรเสียชีวิตจำก
อุบัติเหตุทำงถนนลดลงจำกปี
ที่ผ่ำนมำ 
 

พัฒนาศักยภาพภาคี
เครือข่ายจังหวัด 

สร้างกลไกการขับเคลื่อนงานร่วมกัน 
- ทีมงาน/ภาคีเครือข่าย 
- แผนงาน 
- ปฏิบัติการจังหวัดลงสู่อ าเภอ 

เติมองค์ความรู้/เคร่ืองมือ 

ปฏิบัติการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้/สรุปบทเรียน 
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   ขั้นตอนวิธีการ การด�าเนินงาน

   ช่วงเตรียมการ
 

 1. ท�าความเข้าใจเป้าหมายโครงการกับผู ้บริหารของ 6 จังหวัด 

โดยการเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู ้ว่าราชการจังหวัด

ร่วมกับทีมงาน คณะท�างาน/ศปถ. ภาคีเครือข่ายจังหวัดทั้ง 6 

จังหวัด เพื่อให้สนับสนุนการด�าเนินงานและบรรจุวาระการประชุม

ในจังหวัด อ�าเภอ และก�าหนดเป็นวาระจังหวัดต่อไป (เข้าพบ 

โดยทีมผู้บริหารสสส.และสอจร. หัวหน้าภาค พี่เลี้ยงสอจร.)

 2. พัฒนาทีมสนับสนุน (พี่เลี้ยง) ระดับจังหวัด อ�าเภอ ประกอบ

ด้วย นักวิชาการ 5 เสาหลัก (กรณีจังหวัดขนาดใหญ่มีทีมเพิ่ม) 

และร่วมพัฒนาโครงการ เพื่อสร้างกลไกขับเคล่ือนงานระดับจังหวัด

สู ่ระดับอ�าเภอ ต�าบล โดยมีตัวแทนจากสหสาขาวิชาชีพแต่ละ8 
 

ขั้นตอนวิธีการ การด าเนินงาน 

 

ช่วงเตรียมการ 

1. ท ำควำมเข้ำใจเป้ำหมำยโครงกำรกับผู้บริหำรของ6 จังหวัด โดยกำรเข้ำพบผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือ
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดร่วมกับทีมงำน คณะท ำงำน/ศปถ. ภำคีเครือข่ำยจังหวัดทั้ง 6 จังหวัด เพื่อให้
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนและบรรจุวำระกำรประชุมในจังหวัด อ ำเภอ และก ำหนดเป็นวำระจังหวัด
ต่อไป (เข้ำพบโดยทีมผู้บริหำรสสส.และสอจร. หัวหน้ำภำค พ่ีเลี้ยงสอจร.) 

2. พัฒนำทีมสนับสนุน (พ่ีเลี้ยง) ระดับจังหวัด อ ำเภอ ประกอบด้วย นักวิชำกำร 5 เสำหลัก (กรณีจังหวัด
ขนำดใหญ่มีทีมเพ่ิม)และร่วมพัฒนำโครงกำร เพ่ือสร้ำงกลไกขับเคลื่อนงำนระดับจังหวัดสู่ระดับอ ำเภอ 
ต ำบล โดยมีตัวแทนจำกสหสำขำวิชำชีพแต่ละหน่วยงำนมำร่วม จังหวัดขนำดกลำง จังหวัดละ 5 คน
และจังหวัดขนำดใหญ่ 15 คน โดยจัดเวทีเติมเครื่องมือ ควำมรู้ ในกำรศึกษำบริบท วิเครำะห์
สถำนกำรณ์ปัญหำ และเสริมพลังกำรท ำงำนเป็นทีมให้กับกลุ่มจังหวัดเป้ำหมำยพร้อมร่วมกันก ำหนด
แผนงำนโครงกำรของแต่ละจังหวัด 

3. พัฒนำโครงกำรจังหวัด เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมำให้ข้อเสนอแนะหลังแก้ไขแล้ว พร้อมท ำสัญญำสนับสนุน
งบประมำณ 
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ถอดบทเรียน 6 จังหวัด โครงการรวมพลัง

ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

หน่วยงานมาร่วม จังหวัดขนาดกลาง จังหวัดละ 5 คนและจังหวัด 

ขนาดใหญ่ 15 คน โดยจัดเวทีเติมเครื่องมือ ความรู้ ในการศึกษา

บริบท วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และเสริมพลังการท�างานเป็นทีม

ให้กับกลุ่มจังหวัดเป้าหมายพร้อมร่วมกันก�าหนดแผนงานโครงการ

ของแต่ละจังหวัด

 3. พฒันาโครงการจงัหวดั เชญิผูท้รงคณุวฒุมิาให้ข้อเสนอแนะหลงัแก้ไข

แล้ว พร้อมท�าสัญญาสนับสนุนงบประมาณ

   ช่วงด�าเนินการ

 4. สนับสนุนงานโครงการในกลุ่มจังหวัดเป้าหมายเพื่อให้เกิดแกนน�า

จังหวัด อ�าเภอและแผนปฏิบัติการโดยท�าข้อตกลง(MOU) และขอ

ความร่วมมือกับผู้บริหาร ผู้ว่าราชการจังหวัดในการด�าเนินงาน

 5. จดัเวทบีรหิารโครงการทัง้ 6 จงัหวดั โดยเชญินกัวชิาการ และเจ้าหน้าที่

การเงนิ มาร่วมประชมุเพือ่ท�าความเข้าใจในระเบยีบการเงิน และการ

จัดท�ารายงานงวด และรายงานฉบับสมบูรณ์

 6. ติดตามนิเทศ เพื่อผลักดันให้เกิดกลไกขับเคลื่อนงานโดยทีมคณะ

ท�างานจังหวัด อ�าเภอซึ่งมีทีมพี่เลี้ยง สอจร. และทีมบริหารฯ  

สอจร.ภาคติดตามหนุนเสริมพลังการด�าเนินงาน

 7. สนับสนนุให้เกดิการสร้างรปูธรรมในการสร้างกลไกจงัหวดัสูก่ารแก้ไข

ปัญหาในระดับอ�าเภอ โดยให้มีพื้นที่อ�าเภอ ด�าเนินการทุกต�าบลและ

มีรปูธรรมอย่างน้อย 1 ต�าบลทีด่�าเนนิการทกุหมูบ้่านประสบผลส�าเรจ็

และมีแกนน�า กลไกการท�างานและสามารถจัดการปัญหาอุบัติเหตุ

จราจรให้ลดน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา

 8. จัดเวทีน�าเสนอความก้าวหน้าผลการด�าเนินงานครึ่งป ี โดยมี

ผู ้ทรงคุณวุฒิให้ค�าแนะน�า เพื่อให้สามารถด�าเนินการต่ออย่าง 
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มีประสิทธิภาพ พร้อมฝึกการเขียนรายงานวิชาการรายงวด พร้อม

รายงานการเงิน กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นักวิชาการ 

เจ้าหน้าที่การเงิน 

   ช่วงสรุปผล

 9. ติดตามสนับสนุนการด�าเนินงานโครงการ โดยพ่ีเล้ียง และทีม

บริหาร สอจร.เพื่อผลักดันให้เกิดแผนงานจังหวัดในการปฏิบัติการ 

สู่ระดับอ�าเภอ (ทุกอ�าเภอ ทุกต�าบล)

 10. จดัเวทตีดิตามสรปุบทเรยีนรายจงัหวดั โดยให้แต่ละอ�าเภอมาน�าเสนอ

ผลการด�าเนนิงาน ตามโครงสร้างกลไกการท�างาน  เพือ่สะท้อนผลลพัธ์

การท�างานและสื่อสารเผยแพร่สู่สาธารณะ

 11. จัด เวทีแลกเปลี่ ยนเรียนรู ้ป ิดโครงการ โดยมี ผู ้ทรงคุณวุฒิ 

ให ้ข ้อเสนอแนะ และคัดเลือกจังหวัดที่มีผลงานดีเด ่น (มอบ

รางวัลให้ผู ้ว่าราชการจังหวัด/ทีม นายอ�าเภอและทีม ที่สามารถ 

ลดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บเสียชีวิตลงจากปีที่ผ่านมา)

 12. สรุปผลงาน/ถอดบทเรียน ปิดโครงการ
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ถอดบทเรียน 6 จังหวัด โครงการรวมพลัง

ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

   ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดกลุ่มจังหวัด 

(6 จังหวัด/ทุกอ�าเภอ/ทุกต�าบล)

นคร

ราชสีมา

นครศรี 

ธรรมราช

ขอน

แก่น
ตาก

ราช

บุรี
แพร่

ระยะสั้น

• มีแกนน�า ทีมงาน/คณะท�างาน

จังหวัด อ�าเภอ จากสหสาขา

วิชาชีพเข้ามาร่วมเป็นกลไกขับ

เคลื่อนงาน ไม่น้อยกว่า 20 คน

ต่อจังหวัด และไม่น้อยกว่า 20 

คนต่ออ�าเภอ

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

• มีแผนงานในระดับจังหวัด และ 

มีข้อสั่งการ/เกิดแผนปฏิบัติการ

ในระดับอ�าเภอที่สอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร ์จังหวัดและ

สภาพปัญหาในพื้นที่

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

• คณะท�างานจังหวัด/ศปถ.จังหวัด 

ศปถ .อ� า เภอ มีการประชุม

วางแผนและติดตามผลทุกเดือน 

โดยมีการน�าเสนอข้อมูล 3 ฐาน 

ในการประชุมประจ�าเดือนเพื่อ

น�าไปสู่แนวทางการแก้ไขทุกครั้ง

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

มีประชุม 

1-2 เดือน

ต่อครั้ง
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ตัวชี้วัดกลุ่มจังหวัด 

(6 จังหวัด/ทุกอ�าเภอ/ทุกต�าบล)

นคร

ราชสีมา

นครศรี 

ธรรมราช

ขอน

แก่น
ตาก

ราช

บุรี
แพร่

ระยะกลาง

• เกิดแกนน�าทีมงานท่ีเข้มแข็ง 

มีการประชุมกันอย่างน้อย 2 

เดือน/ครั้ง โดยมีวาระส�าคัญใน 

3 เรื่อง คือ

1)  กำรจัดกำรข้อมูล 3 ฐำน มา

วเิคราะห์ร่วมกนัเพือ่ก�าหนด

แนวทางแก้ไขปัญหา

2) กำรจัดกำรในประเด็นควำม

เสี่ยงหลัก คือ ความเร็ว จุด

เสีย่ง ไม่สวมหมวกนริภยั เมา

แล้วขับเป็นต้น

3) กำรติดตำมวัดผล ตามแผน

ปฏิบัติงานที่ก�าหนดร่วมกัน

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

• เกิดแผนบูรณาการปฏิบัติการ่วม

กันในระดับจังหวัดและระดับ

อ�าเภอ โดยก�าหนดแผนงานและ

บทบาทร่วมกัน มีการร่วมลงทุน

ในการจัดการปัญหาไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

✓ ✓ ✓ ✘ ✘ ✓

• มีการด�าเนินงานทุกอ�าเภอ ทุก

ต�าบลอย่างเข้มข้น โดยสร้างรูป

ธรรมความส�าเร็จอย่างน้อย 1 

ต�าบล/อ�าเภอ ตามจังหวัดที่ร่วม

โครงการ

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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ถอดบทเรียน 6 จังหวัด โครงการรวมพลัง

ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

ตัวชี้วัดกลุ่มจังหวัด 

(6 จังหวัด/ทุกอ�าเภอ/ทุกต�าบล)

นคร

ราชสีมา

นครศรี 

ธรรมราช

ขอน

แก่น
ตาก

ราช

บุรี
แพร่

ระยะยาว

• สภาพปัญหาและสถติกิารเกดิเหตุ

ตามประเด็นความเสี่ยงหลักลด

ลงจากปีที่ผ่านมาคือ

1) อัตราการสวมหมวกนิรภัยของ

ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ เพิ่มขึ้นคิด

เป็นร้อยละ 80

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

2) จ�านวนจุดเสี่ยงในพื้นท่ีท่ีเกิด

เหตุบ่อยครั้งได้รับการปรับปรุง

แก้ไขอย่างน้อย 80% ของจุด

เสี่ยงที่มี

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

3) จ�านวนการเกิดพฤติกรรมที่ไม่

ปลอดภยั (ดืม่แล้วขบั ขับรถเรว็ 

ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย) ลดลงจาก

ปีที่ผ่านมาอย่างน้อย 5%

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

• คณะท�างาน/ทมีงาน/ศปถ.จงัหวดั 

อ�าเภอ มรีปูแบบการด�าเนนิงานที่

ชัดเจน มีระบบการจัดการข้อมูล

ทั้งในระดับจังหวัด อ�าเภอ และ

มีวาระรองรับการขับเคลื่อนงาน

ในระดับจังหวัด อ�าเภอ ต�าบล/

อปท.

✓ ✓ ✓ ✘ ✘ ✓

• ประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมายมี

พฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัย

ขึน้และสถติกิารเกดิอบุตัเิหต ุเสยี

ชีวิตลดลง

✓ ✓ ✘ ✓ ✘ ✓

ลดลงบางอ�าเภอ/

ต�าบล
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 จากผลงานตามตัวชี้วัด และสถิติข้อมูลการบาดเจ็บ เสียชีวิต ของ

แต่ละจังหวัดพบว่า

 •  อัตราการบาดเจ็บลดลงจากปีที่ผ่านมา 467 ราย คิดเป็น 0.9%

 •  อัตราการเสียชีวิตลดลงจากปีที่ผ่านมา 164 ราย คิดเป็น 7.7%

 •  อัตราการสวมหมวกเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา คิดเป็น 5.4%

* ข้อมูลจากคณะท�างานโครงการ ประกอบด้วย สหวิชาชีพ 5 เสาหลัก

   ผลที่เกิดขึ้น
 

 1. เกิดแกนน�า คณะท�างานตัวจริงท่ีเป็นกลไกการขับเคลื่อนงาน 

ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอ�าเภอ

 2. ภาคีเครือข่ายมีศักยภาพและร่วมกันด�าเนินการตามแผนงาน 

เพื่อบรรลุเป้าหมายโครงการได้

 3. เกิดแผนบูรณาการในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนทั้งในระดับ

จังหวัดและอ�าเภอ
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จากผลงานตามตัวช้ีวัด และสถิติข้อมูลกำรบำดเจ็บ เสียชีวิต ของแต่ละจังหวัดพบว่ำ 
 อัตรำกำรบำดเจ็บลดลงจำกปีท่ีผ่ำนมำ 467 รำย คิดเป็น 0.9% 
 อัตรำกำรเสียชีวิตลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ 164 รำย คิดเป็น 7.7% 
 อัตรำกำรสวมหมวกเพ่ิมข้ึนจำกปีที่ผ่ำนมำ คิดเป็น 5.4% 

                                                  

            
     

       
     

        
     

            ,     ,   -467
          ,    ,   -164
                        57.5          
                          649.3        

                                                                             
-                                               
-                                          

                            
            4%

                        7%

สถิติการบาดเจ็บ เสียชีวติ และอตัราการสวมหมวกนิรภัย ใน 6 จังหวดั

2561 2562 (+/-)% 2561 2562 (+/-)% 2561 2562 (+/-)%
1.แพร่ 2,018     2,075      57     147 127 -20 54.92% 59.54% 4.62%
2.ตาก 1,963 2,214 251   78 73 -5 39.60% 44.59% 4.99%
3.ราชบุรี 16479 15652 827-   237 247 10 48.23% 55.08% 6.85%
4.ขอนแก่น 3,311 2,819 492-   381 407 26 54.00% 57% 3.00%
5.นครราชสีมา 20,798 21,263 465   839 690 -149 35% 39.25% 4.25%
6.นครศรีธรรมราช 6,036     6,115      79     438 412 -26 48% 56.09% 8.09%

รวมทั้งส้ิน 50,605   50,138    467-   2,120  1,956  164-     46.60    52        5.4        
57,555,415.00      

649,339,468.00    

จังหวดั บาดเจ็บ เสียชีวติ อตัราการสวมหมวก

  อม ล: ค ะ  างาน ครง าร  ป   งั  ดั    นั ี          

*ข้อมูลจำกคณะท ำงำนโครงกำร ประกอบด้วย สหวิชำชีพ 5 เสำหลัก 
 
ผลที่เกิดขึ้น 

1. เกิดแกนน ำ คณะท ำงำนตัวจริงที่เป็นกลไกกำรขับเคลื่อนงำนทั้งในระดับจังหวัดและระดับอ ำเภอ 
2. ภำคีเครือข่ำยมีศักยภำพและร่วมกันด ำเนินกำรตำมแผนงำนเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยโครงกำรได้ 
3. เกิดแผนบูรณำกำรในกำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนทั้งในระดับจังหวัดและอ ำเภอ 
4. เกิดกำรติดตำมประเมินผลโดยกำรเปรียบเทียบเชิงผลลัพธ์รำยประเด็นปัญหำ คือ อัตรำกำรสวม

หมวกนิรภัย กำรแก้ไขจุดเสี่ยงและจ ำนวนกำรเกิดอุบัติเหตุ เสียชีวิตทั้งรำยจังหวัดและรำยอ ำเภอ 
5. เกิดองค์ควำมรู้รูปแบบกลไกในกำรด ำเนินกำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนระดับจังหวัดและอ ำเภอ 
6. ประชำชนในพ้ืนที่เป้ำหมำยมีพฤติกรรมกำรขับขี่ที่ปลอดภัยขึ้น มีกำรสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้

รถจักรยำนยนต์เพ่ิมขึ้น และมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรปัญหำในประเด็นควำมเสี่ยงหลัก เช่น กำร
จัดกำรจุดเสี่ยง ด่ำนทุกวันจันทร์(ด่ำนสกัดเมำขับ) เป็นต้น 

7. เกิดกำรประสำนควำมร่วมมือ จัดท ำข้อตกลงระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง มีข้อเสนอเชิงนโยบำย 
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ถอดบทเรียน 6 จังหวัด โครงการรวมพลัง

ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

 4. เกิดการติดตามประเมินผลโดยการเปรียบเทียบเชิงผลลัพธ์ราย

ประเด็นปัญหา คือ อัตราการสวมหมวกนิรภัย การแก้ไขจุดเส่ียงและจ�านวน

การเกิดอุบัติเหตุ เสียชีวิตทั้งรายจังหวัดและรายอ�าเภอ

 5. เกิดองค์ความรูร้ปูแบบกลไกในการด�าเนนิการป้องกนัอบุตัเิหตทุาง

ถนนระดับจังหวัดและอ�าเภอ

 6. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีพฤติกรรมการขับข่ีท่ีปลอดภัยข้ึน มี

การสวมหมวกนริภยัในผูใ้ช้รถจกัรยานยนต์เพิม่ขึน้ และมส่ีวนร่วมในการจัดการ

ปัญหาในประเด็นความเสี่ยงหลัก เช่น การจัดการจุดเสี่ยง ด่านทุกวันจันทร์ 

(ด่านสกัดเมาขับ) เป็นต้น

 7. เกิดการประสานความร่วมมือ จัดท�าข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง มีข้อเสนอเชิงนโยบาย

สรุปผลลัพธ์ความส�าเร็จ

 จากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น จึงน�ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับบันไดความ

ส�าเร็จที่ก�าหนดไว้ ดังนี้
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สรุปผลลัพธ์ความส าเร็จ 
 จำกผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น จึงน ำมำวิเครำะห์เปรียบเทียบกับบันไดควำมส ำเร็จที่ก ำหนดไว้ ดังนี้ 

 

 

ขั้นตอนสู่บันไดความส าเร็จ ผลลัพธ์ทั้ง 6 จังหวัด 
ขั้นเริ่มต้น ก่อตัว 

1. สร้ำงควำมเข้ำใจ ก ำหนดเป้ำหมำย
ร่วมกัน 

2. จัดตั้งทีมท ำงำนตัวจริง 
3. วำงแผน ก ำหนดบทบำทและ

ประสำนกำรท ำงำนร่วมกัน 
4. เชื่อมภำคีเครือข่ำย ค้นหำทีมงำนใน

พ้ืนที่ 

นครรำชสีมำ  นครศรีธรรมรำช ขอนแก่นตำก  รำชบุรี  แพร่  
สำมำรถด ำเนินกำรได้ครบทั้ง 6 จังหวัด 

1. มีกำรจัดตั้งคณะอนุกรรมกำรให้ครอบคลุม(ศปถ.
อ ำเภอ/ศปถ.ท้องถิ่น/ทีม RTI) 

2. ค้นหำและสร้ำงแกนน ำในระดับท้องถิ่น ชุมชน 
หมู่บ้ำน 

3. ประกำศวำระอ ำเภอ จังหวัด และก ำหนดแผนงำน 
4. ประชุมกันอย่ำงต่อเนื่องทั้งเป็นทำงกำรและไม่เป็น

ทำงกำร 
ขั้นพัฒนากลไกขับเคลื่อน 

1. ศปถ.อ ำเภอร่วมกับภำคี ก ำหนด
แผนงำน เป้ำหมำย โครงสร้ำง(เกิด 
ศปถ.มีชีวิต) 

2. น ำข้อมูลมำวิเครำะห์ คืนข้อมูล 
จัดกำรกับปัญหำเชิงประเด็น/พ้ืนที่ 

3. อบรมให้ควำมรู้ รณรงค์ส่งเสริม

ด ำเนินกำรได้ครบทั้ง 6 จังหวัด 
1. ขยำยผลให้เกิด ศปถ.อปท.ต้นแบบ 
2. เกิดแผนงำนและลงลึกท ำกิจกรรมตรงกับกลุ่มเป้ำหมำย 

ในประเด็นหมวก เมำ เร็ว ย้อนศร 
3. ผลักดันให้เกิดหมู่บ้ำนปลอดอุบัติเหตุ/ธรรมนูญชุมชนทุก

หมู่บ้ำน 
4. มีกำรติดตำมผล สรุปบทเรียนรำยอ ำเภอ 



15บทเรียนการรวมพลัง ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ ต�าบล

ขั้นตอนสู่บันไดความส�าเร็จ ผลลัพธ์ทั้ง 6 จังหวัด

ขั้นเริ่มต้น ก่อตัว

1. สร้างความเข้าใจ ก�าหนดเป้าหมาย

ร่วมกัน

2. จัดตั้งทีมท�างานตัวจริง

3. วางแผน ก�าหนดบทบาทและ

ประสานการท�างานร่วมกัน

4. เช่ือมภาคีเครือข่าย ค้นหาทีมงาน 

ในพื้นที่

นครราชสีมา นครศรีธรรมราช 

ขอนแก่น  ตาก  ราชบรีุ  แพร่  สามารถ 

ด�าเนินการได้ครบทั้ง 6 จังหวัด

1. มีการจัดต้ังคณะอนุกรรมการให้

ครอบคลุม (ศปถ.อ�าเภอ/ศปถ.

ท้องถิ่น/ทีม RTI)

2. ค้นหาและสร้างแกนน�าในระดับ

ท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน

3. ประกาศวาระอ�าเภอ จังหวัด 

(บางแห่ง) และก�าหนดแผนงาน

4. ประชุมกันอย่างต่อเนื่องท้ังเป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ

ขั้นพัฒนากลไกขับเคลื่อน

1. ศปถ.อ�าเภอร่วมกับภาคี ก�าหนด

แผนงาน เป้าหมาย โครงสร้าง 

(เกิด ศปถ.มีชีวิต)

2. น�าข้อมูลมาวิเคราะห์ คืนข้อมูล 

จัดการกับปัญหาเชงิประเดน็/พืน้ที่

3. อบรมให้ความรู้ รณรงค์ส่งเสริม

ประชาสัมพันธ์ ชุมชน นักเรียน

4. ท�ากิจกรรมในพื้นที่  (ส ่ ง เสริม

การสวมหมวก/แก้ไขจุดเสี่ยง/ 

ด่านชุมชน/เมาแล้วขับ ฯลฯ)

ด�าเนินการได้ครบทั้ง 6 จังหวัด

1. ขยายผลให ้ เกิด ศปถ.อปท.

ต้นแบบ

2. เ กิ ด แผนง านและล ง ลึ กท� า

กิจกรรมตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 

ในประเดน็หมวก เมา เรว็ ย้อนศร

3. ผลักดันให้เกิดหมู ่บ ้านปลอด

อุบัติ เหตุ/ธรรมนูญชุมชนทุก

หมู่บ้าน

4. มีการติดตามผล สรุปบทเรียน

รายอ�าเภอ
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ถอดบทเรียน 6 จังหวัด โครงการรวมพลัง

ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

ขั้นตอนสู่บันไดความส�าเร็จ ผลลัพธ์ทั้ง 6 จังหวัด

5. แลกเปลีย่น ทบทวนผล สรปุบทเรยีน

ขั้นเกิดผล ลดอุบัติเหตุ

1. เน ้ นการมี ส ่ วนร ่ วมของภาคี

ชุมชน โรงเรียน ฯลฯ (มีข้อตกลง/

ประชาคม/ธรรมนูญชุมชน/MOU)

2. สร้างเจ้าภาพในพื้นที่เพื่อจัดการ

ปัญหาร่วมกัน

3. ด�าเนินงานตามแผนงานอย่างต่อ

เนื่องด้วยกลไก โครงสร้างทีม

4. ประกาศเป็นวาระจังหวัด วาระ

อ�าเภอ

5. เก็บข ้อมูล เปรียบเทียบวัดผล

พฤติกรรมที่ เปลี่ยนแปลง และ

อุบัติเหตุจราจรที่ลดลง

6. ท� า กิ จกรรมต ่ อ เนื่ อ งกั บกลุ ่ ม 

เป้าหมาย

7. เกิดพื้นที่รูปธรรม

ท้ัง 6 จังหวัดสามารถด�าเนินการ

ได้ ดังนี้

1. ยกระดับขยายผล สร้างทีมให้เกิด

การขับเคลื่อนงาน ที่ครอบคลุม

ทุกอ�าเภออ�าเภอ

2. เชื่อมประสานการท�างานทั้งใน

ระดบัจงัหวดั อ�าเภอ ต�าบล ชมุชน 

ให้เกดิการบรูณาการแผนงานร่วม

กัน

3. เก็บข ้อมูลเปรียบเทียบวัดผล

พฤตกิรรมทีเ่ปล่ียนแปลงอบุติัเหตุ

จราจรที่ลดลง

4. มกีารจดัการข้อมลูฐานเดยีวกนัทัง้

อ�าเภอ เพือ่น�าไปแก้ปัญหาตรงจดุ

5. ท�ากิจกรรมต่อเนื่องตรงกับกลุ่ม

เป้าหมาย

6. ด�าเนินการทุกอ�าเภอทุกต�าบล 

และสร้างพื้นที่รูปธรรม 1 อ�าเภอ 

1 ต�าบล

7. ประกาศเป็นวาระจังหวัด วาระ

อ�าเภอ (จ.แพร่)
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ตัวอย่างอ�าเภอ ต�าบล หมู่บ้าน ที่ด�าเนินการได้ดี
จังหวัด อ�าเภอ ต�าบล หมู่บ้าน ผลงานเด่น

1. ราชบุรี บ้านโป่ง ต.กรับใหญ่ /

ต.ท่าผา/ท่า

ใหญ่

ทุก

หมู่บ้าน

- พัฒนาโรงเรียน 5 

แห่ง โรงงาน 7 แห่ง 

เป ็นต ้นแบบด ้าน

ความปลอดภัยทาง

ถนน

- สร ้างอาสาจราจร

ประจ�าชุมชน

- มีมาตรการยึดรถ

แต ่ง/รณรงค ์สวม

หมวก/ใบส่ังแลก

หมวกนิรภัย

2. แพร่ เด่นชัย ต.เด่นชัย ทุกหมู่ - แก้ไขจดุเสีย่ง 100% 

/ร้านค้าริมทางเท้า

สอง ต.ทุ่งน้าว - MOU 1 ต�าบล 1 

ถนนปลอดภัย

- รณรงค์สวมหมวก

ทุกหมู่บ้าน/หอกระ

จายข่าวหมู ่บ ้าน/

ส� า ร ว จ ก า ร ส ว ม

หมวกนิรภัย

- ตั้ งด ่ านชุมชนทุก

วันจันทร์ ตรวจเร็ว 

หมวก เมา
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ถอดบทเรียน 6 จังหวัด โครงการรวมพลัง

ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

จังหวัด อ�าเภอ ต�าบล หมู่บ้าน ผลงานเด่น

3. ตาก แม่ระมาด

บ้านตาก

ต.แม่จะเรา

ต.สมอโคน

ทุกหมู่ - เกิดทีมขับเคลื่อน

งาน / นโยบายลด

ความเร็ว เมาไม่ขับ

สวมหมวกนิรภัย

- มี ก ติ ก า ห มู ่ บ ้ า น 

เมาแล้วขับ งดรับ

สวัสดิการหมู ่บ ้าน  

2 ปี (ทุกกองทุน)

4. ขอนแก่น น�้าพอง

บ้านแฮด

โนนศิลา

ต.หนองกุง

ต.โนนสมบูรณ์

ต.โนนศิลา

ทุกหมู่ - ขบัเคล่ือนงาน ศปถ.

ผ่านเวที พชอ.

- สร ้างกระแส การ

รับรู้ การมีส่วนร่วม

ของชุมชน โรงเรียน 

โรงงาน

- ธรรมนูญหมู ่บ ้ าน 

(เมาขับปรับ 300 

บ./ขับเร็วเกิน 40 

กม./ชม. ปรับ 500 

บ ./ ไม ่สวมหมวก

นิรภัยปรับ 500)

5.นครราชสมีา พิมาย

จักราช

ปากช่อง

สีคิ้ว

ต.โบสถ์

ต.จักราช

ต.หนองสาหร่าย 

ต.หมูสี

ทุกหมู่ - โ ร ง ง า น ต ้ น แ บ บ

ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย 

(บ.หนองจิก)

- รณรงค์วิทยุชุมชน
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จังหวัด อ�าเภอ ต�าบล หมู่บ้าน ผลงานเด่น

ต.คลองไผ่   ทุกสัปดาห์(ต�ารวจ

จัดรายการ)

- ทอดผ ้ าป ่ าซื้ อรถ

เครื่องตัดถ่างได้

- ตรวจร ้านซ ่อมรถ

จักรยานยนต์ ดูใบ

อนุญาต

- จั ด ก า ร เ ด็ ก แ ว ้ น  

(ลูกหลานแว้น พ่อ

แม่รับโทษ)

- บริการรถรับส่งคน

เมา

- พัฒนาแกนน�าสภา

เด็ กและ เยาวชน

ถนนปลอดภัย

- จั ด ท� า ข ้ อ บั ง คั บ

ต� า บ ล  ป ้ อ ง กั น

อุบัติเหตุจราจร

- ด่านชมุชน เตือนเมา 

หมวก/ด ่านตรวจ

บูรณาการ

- ประกาศพื้นที่สวม

หมวกนิรภัย100%

(ทุกหมู่บ้าน)
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

จังหวัด อ�าเภอ ต�าบล หมู่บ้าน ผลงานเด่น

6. นครศรี

   ธรรมราช

ท่าศาลา

ทุ่งใหญ่

เมือง

ฉวาง

ตลิ่งชัน

ทุ่งใหญ่

ท่าชัก

ไสหร้า

ทุกหมู่ - เกิ ดแกนน� าความ

ปลอดภัยทางถนน

ทุกต�าบล หมู่บ้าน

- มีด ่านชุมชน ด ่าน

โ ร ง เ รี ย น  ด ่ า น

ครอบครัว

- ธ ร ร ม นู ญ ชุ ม ช น  

มาตรการองค์กร

- เกิดการจัดการจุด

เสี่ยงโดยการมีส่วน

ร่วมภาคี+ชุมชน

- เกิดต�าบล “ท่าชัก

โมเดล”

   จุดเด่น ผลงานเด่น ของแต่ละจังหวัด

จังหวัด ผลงานเด่น

ราชบุรี - แก้ไขจุดเสี่ยง / จัดท�าอุโมงค์ทางลอด

- พัฒนาให้เกิดโรงเรียน  โรงงานต้นแบบความปลอดภัย

- อบรมอาสาจราจรเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานต�ารวจ/แกนน�า

ผ่านการอบรมวิทยากรกระบวนการทั้ง 10 อ�าเภอ

- ทีม สสจ.เป็นแกนขับเคลื่อนงาน ใช้โครงสร้าง พชอ.เชื่อม

กับภาคีเครือข่าย
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จังหวัด ผลงานเด่น

แพร่ - ประกาศวาระจังหวัด ขับเคลื่อน 5 มาตรการหลักอย่าง

จริงจัง(ทุกอ�าเภอรายงานทุกเดือน)จัดท�า MOU 1 ต�าบล 

1 ถนนปลอดภัย

- สร้างแกนน�าอ�าเภอ ต�าบล มกีารรายงาน+ตดิตามผลอย่าง

ต่อเนื่อง

- ผลกัดนัหมูบ้่านเข้มแขง็ด้านความปลอดภยัทางถนน(ด่าน

วันจันทร์/หอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน)

ตาก - ภาคีบูรณาการงานร่วมกัน / ส�ารวจและแก้ไขจุดเสี่ยง

- ก�ากับ ควบคุมรถโดยสารสาธารณะรถบรรทุก

- จัดตั้งจุดตรวจ/ด่านชุมชน หน่วยเคลื่อนที่เร็ว

ขอนแก่น - มีความร่วมมือภาคีเครือข่ายทุกระดับ / แบ่งการติดตาม

หนุนงาน 4 โซน

- MOU จัดท�าข้อตกลงขับเคลื่อนงานระดับจังหวัด อ�าเภอ 

ภาคีเครือข่าย

นครราชสีมา - พัฒนาศักยภาพทีมเลขา ศปถ.32 อ�าเภอ /MOU ศปถ.

จังหวัด-อ�าเภอ ก�าหนด 6 ตัวชี้วัด/ลงพื้นที่ประชุมสัญจร-

ติดตามเสริมพลัง

- เน้นการด�าเนินงานในทุกอ�าเภอใน 5 ภารกิจ(ประชุม

สม�่าเสมอ/แก้ไขจุดเสี่ยง/ด่านชุมชน/สอบสวนอุบัติเหตุ/

รณรงค์ให้ความรู้)
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

จังหวัด ผลงานเด่น

นครศรี

ธรรมราช

- ขับเคลื่อนงานด้วย ศปถ.ผ่านเวที พชอ.

- มทีมีวชิาการและเครอืข่ายทกุอ�าเภอ/พีเ่ลีย้งประจ�าอ�าเภอ

- เกิด ศปถ.อปท.มีชีวิต จ�านวน 50 แห่ง

- เกิดการจัดการทางเท้า  /การจัดการสัตว์เลี้ยงริมทางเท้า

- เกิดการจัดระบบรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย

   ข้อค้นพบและปัจจัยเงื่อนไขส�าคัญ

ข้อค้นพบ

 1. การประสานงานในรูปแบบทางการและไม่เป็นทางการ(แนวราบและ

แนวดิง่) สามารถสร้างความสมัพนัธ์ได้ด ีเกดิการท�างานทีเ่ชือ่มโยงกบั

กลไกโครงสร้างในระบบ ช่วยให้การท�างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 2. การจัดประชุมทีมอย่างต่อเนื่อง (อย่างน้อยเดือนละ 1-2 คร้ัง)  

ช่วยให้คณะท�างานระดับอ�าเภอเกิดความเข้าใจและเห็นเป้าหมาย 

ในการท�างานร่วมกันอย่างชัดเจน

 3. การพฒันาศกัยภาพทมีคณะท�างานผ่านหลกัสูตรวทิยากรกระบวนการ

และเทคนิคการท�างานแบบมีส่วนร่วม (จ.ราชบุรี) ช่วยให้ทีมคณะ

ท�างานเกิดการปรับวิธีคิดในการท�างานแนวราบ เน้นการมีส่วนร่วม

ของคนในท้องถ่ินและดึงคนในท้องถ่ินให้รู ้สึกเป็นเจ้าของปัญหา 

และเข้ามาร่วมขับเคลื่อนสร้างความปลอดภัยด้วยกัน

 4. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งผลให้คนท�างานในแต่ละอ�าเภอ 

ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท�างานร่วมกันในเวทีจังหวัด 

และท�าให้เห็นบทเรียนในการขับเคลื่อนงานและความส�าเร็จร่วม 

โดยมีเป้าหมายเดียวกัน เพื่อน�าไปสู ่การสร้างกลไกการท�างาน 

ระดับจังหวัดและระดับอ�าเภอ
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 5. หากผู้บริหารระดับจังหวัดและอ�าเภอ ได้รับรู้โครงการและแนวทาง 

ในการขับเคลื่อนงานที่สอดคล ้องกับนโยบาย ส ่งผลให ้ เกิด 

การขับเคลื่อนได้รวดเร็วและชัดเจน

 6. หากแกนน�าระดับอ�าเภอ ระดับต�าบล โดยมี อปท. ที่เห็นความส�าคัญ

และเข้าใจข้ันตอนวิธีการในการด�าเนินงานตามโครงการการด�าเนิน

งานจะมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น

 7. การน�าข้อมูลสถิติการบาดเจ็บและ เสียชีวิต พฤติกรรมและสาเหตุ 

การเกิดอุบัติเหตุพร้อมน�าจุดเสี่ยงต่างๆ มาน�าเสนอที่ประชุม  

ศปถ.อ�าเภอ/พชอ.อ�าเภอและที่ประชุมศปถ.ต�าบล อย่างต่อเนื่อง

สามารถกระตุ ้นการท�างานและติดตามผลการเปล่ียนแปลงได้ 

อย่างชัดเจน

 8. ประชาชนยังไม่ตระหนักในการป้องกันตนเองจากการเกิดอุบัติเหตุ

จราจร เช่นการสวมหมวกนิรภัยจึงควรเน้นการสร้างความตระหนัก 

จิตส�านึก ตั้งแต่สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ชุมชน 

ปัจจัยเงื่อนไขส�าคัญ

 1. ทีมเลขาฯ ต้องมีทักษะในการสื่อสารที่ดี  ได้รับความไว้วางใจ และ

พร้อมให้ความช่วยเหลือภาคีเครือข่ายท้ังในระดับจังหวัด และระดับ

อ�าเภอ ต�าบล

 2. ทีมจังหวัดหากประกอบด้วยภาคี 5 เสาหลักและเข้าใจในเป้าหมาย

เดยีวกนั มแีผนงาน Road map ชดัเจน ถงึเปล่ียนผู้บริหาร กไ็ม่มผีลก

ระทบต่อการขับเคลื่อนงาน

 3. ทมีอ�าเภอ หากมอีงค์ประกอบทมี ทีม่คีนเก่งท้ังปฏบิติัการ  อ�านวยการ 

และข้อมลู จะท�าให้การท�างานขบัเคลือ่นได้ดี (ฝ่ายบู+๊ฝ่ายบุน้+กนุซือ) 

 4. การดึงแกนน�าชุมชน (ผูใ้หญ่บา้น /ก�านัน/อสม./ฯลฯ) มาเป็นเจ้าภาพ

ร่วมด�าเนินงาน จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

 5. หนังสือแต่งตั้งคณะท�างาน และข้อตกลง (MOU) จะท�าให้ทีมมีความ

เชื่อมั่น และรู้สึกเป็นเจ้าของงาน

 6. หากทมีอ�าเภอเข้มแขง็ จะสามารถเป็นจดุจดัการปัญหาทีด่ไีด้ (พดูเรือ่ง

เดียวกัน ทุกคนเอามาเป็นธุระ)

 7. มีการสือ่สารเรยีลไทม์ เกดิการตอบสนองทนัท ีปัญหาและบทเรยีนจะ

เกิดการรับรู้และได้รับการจัดการ

 8. หากชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการข้อมูล จะท�าให้ข้อมูลมีพลัง 

สร้างการเปลี่ยนแปลงได้

 9. หากทีมมีทักษะ ประสบการณ์ และน�ายุทธวิธี 5ส5ช เครื่องมือ  

ความรู้มาใช้ จะสามารถเปลี่ยนแผนงานสู่การปฏิบัติการได้

 10. ระบบข้อมูลคุณภาพ 3 ฐาน จะน�าไปสู่การวางแผนและการก�ากับ

ติดตามผล

 11. การคืนข้อมลูการบาดเจบ็ เสยีชวีติ จดุเสีย่ง สูช่มุชนภาคเีครอืข่ายอย่าง

ต่อเนื่อง จะสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาได้ดี 

 12. การสร้างพื้นที่เรียนรู้ พื้นที่รูปธรรม ผลงานเด่น จะสามารถสร้างการ

เรียนรู้ให้กับพื้นที่อื่นและขยายผลการด�าเนินงานได้

 13. หากมีแผนงาน เป้าหมายชัดเจน ทุกเครือข่ายทราบถึงบทบาทหน้าที่

แล้วลงมือปฏิบัติการ แล้วน�าผลงานมาแลกเปล่ียน ชื่นชม จะสร้าง

ความภาคภูมิใจและสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของงาน

ข้อจ�ากัด

 ● การสร้างทมีช่วงแรก หากผูร้บัผดิชอบเปลีย่นคน โยกย้าย ต้องใช้เวลา

ในการสร้างความเข้าใจ  สานสัมพันธ์กันใหม่

 ● การแก้ไขจดุเสีย่งเส้นหลกั ต้องใช้เวลา ในการประสานผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง 

และวิเคราะห์หาแนวทาง 
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 ● การแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยง (หมวก เมา เร็ว) ยังต้องใช้เวลา และพลังใน

การจัดการ ดึงชุมชนเข้ามาเป็นร่วม

เครื่องมือ ความรู้ที่ส�าคัญ

ความรู้ เครื่องมือ ในการน�ามาใช้ในป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 

ประกอบด้วย

 1. การประชุมทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีวาระเฉพาะชัดเจน 

และมีการน�าข้อมูล 3 ฐาน ข้อมูล IS น�าสถิติการเกิดอุบัติเหตุ  

บาดเจ็บ เสียชีวิต มาวิเคราะห์ พร้อมก�าหนดแนวทางในการจัดการ

ปัญหา ทั้งในระยะสั้น กลาง ยาว แล้วเปรียบเทียบผล

 2. ข้อมูลจุดเกิดเหตุ จุดอันตราย / Mapping จุดเสี่ยง 

 3. การท�าข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ท้ังระดับจังหวัด และระดับอ�าเภอ 

ต�าบล
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เครื่องมือ ควำมรู้ที่ส ำคัญ 

 

ความรู้ เครื่องมือ ในกำรน ำมำใช้ในป้องกันและแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนน ประกอบด้วย 

1. กำรประชุมทั้งเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร มีวำระเฉพำะชัดเจน และมีกำรน ำข้อมูล 3 ฐำน ข้อมูล 
IS น ำสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุ บำดเจ็บ เสียชีวิต มำวิเครำะห์ พร้อมก ำหนดแนวทำงในกำรจัดกำรปัญหำ 
ทั้งในระยะสั้น กลำง ยำว แล้วเปรียบเทียบผล 

2. ข้อมูลจุดเกิดเหตุ จุดอันตรำย / Mapping จุดเสี่ยง  
3. กำรท ำข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ทั้งระดับจังหวัด และระดับอ ำเภอ ต ำบล 
4. ใช้เครื่องมือ 5ส(สหสำขำ สำรสนเทศ ส่วนร่วม สุดเสี่ยง สุดคุ้ม +5ช(เชื่อม/ชวน ชง เชียร์ เช็ค ช้อน) 

และเครื่องมือ 5 ชิ้น 
5. ใช้โซเซียลเป็นสื่อ(line FB) สื่อสำรเรียลไทม์ เพ่ือกระตุ้น ติดตำมผล น ำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
6. กำรใช้ควำมรู้ ทักษะของทีม ที่มำจำกแต่ละสหสำขำวิชำชีพ(แขวงทำงหลวง-ถนน  วินัยจรำจร-ต ำรวจ  

รักษำพยำบำล-CPR-กำรช่วยฟื้นคืนชีพ-รพ.-ควำมรู้ระบำดวิทยำ กำรจัดกำรจุดเสี่ยง-วิศวกรรมจรำจร  
ชุมชน-งำนวิจัยท้องถิ่น CBR ร่วมกับเครื่องมือแบบฟอร์มต่ำงๆ เช่น E-Report  Haddon matrix ผัง
ประเมินตนเอง เป็นต้น 

7. สื่อ สปอร์ต สิ่งพิมพ์ สติ๊กเกอร์ แจกให้ควำมรู้กับประชำชน และกำรใช้ภำษำพ้ืนเมือง ท้องถิ่น 
8. กำรใช้เทคโนโลยีเข้ำมำตรวจจับควำมเร็ว /กล้อง CCTV 
9. กำรใช้หัวใจที่มุ่งมั่น ทุ่มเทเป็นเครื่องมือที่ส ำคัญท ำให้เข้ำถึงหลักกำรท ำงำน INN และเกิดควำม

เข้มแข็งของทีมงำน 



26
ถอดบทเรียน 6 จังหวัด โครงการรวมพลัง

ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

 4. ใช้เครื่องมือ 5ส (สหสาขา สารสนเทศ ส่วนร่วม สุดเสี่ยง สุดคุ้ม 

+5ช(เชื่อม/ชวน ชง เชียร์ เช็ค ช้อน) และเครื่องมือ 5 ชิ้น

 5. ใช้โซเซียลเป็นสื่อ(line FB) สื่อสารเรียลไทม์ เพื่อกระตุ้น ติดตามผล 

น�าเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

 6. การใช้ความรู ้  ทักษะของทีม ท่ีมาจากแต่ละสหสาขาวิชาชีพ 

(แขวงทางหลวง-ถนน วินัยจราจร-ต�ารวจ รักษาพยาบาล-CPR-

การช่วยฟื้นคืนชีพ-รพ.-ความรู้ระบาดวิทยา การจัดการจุดเสี่ยง-

วิศวกรรมจราจร  ชุมชน-งานวิจัยท้องถิ่น CBR ร่วมกับเครื่องมือแบบ

ฟอร์มต่างๆ เช่น E-Report  Haddon matrix ผังประเมินตนเอง 

เป็นต้น

 7. สื่อ สปอร์ต สิ่งพิมพ์ สติ๊กเกอร์ แจกให้ความรู้กับประชาชน และการ

ใช้ภาษาพื้นเมือง ท้องถิ่น

 8. การใช้เทคโนโลยีเข้ามาตรวจจับความเร็ว /กล้อง CCTV

 9. การใช้หัวใจที่มุ่งมั่น ทุ่มเทเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญท�าให้เข้าถึงหลักการ

ท�างาน INN และเกิดความเข้มแข็งของทีมงาน



ผลกำรด�ำเนินงำน 6 จังหวัด

สภาพปัญหาที่พบในพื้นที่

 จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดทางภาคเหนือที่มีภูเขาล้อมรอบทั้งสี่ทิศ  มี

ความกว้างประมาณ 59 กิโลเมตร (วัดจากตะวันออกสุดของอ�าเภอเมืองตะวัน

ตกสุดของอ�าเภอลอง) มีความยาวประมาณ 118 กิโลเมตร (วัดจากเหนือสุด 

ของอ�าเภอสอง ใต้สุดของอ�าเภอวังชิ้น) มีอาณาเขตติดต่อระหว่างภาคเหนือ 

ตอนบน (ล�าปาง น่าน เชียงราย พะเยา อุตรดิตถ์) และภาคเหนือตอน

ล่าง (สุโขทัย) ท�าให้ที่ตั้งของจังหวัดแพร่กลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคม

ขนส่งทางรถยนต์ท่ีส�าคัญแห่งหน่ึงของภาคเหนือที่ติดต่อไปยังจังหวัดน่าน  

พะเยา เชียงราย ล�าปาง ล�าพูน เชียงใหม่ จึงเรียกได้ว่าจังหวัดแพร่เป็น  

ประตูสู่ล้านนา (ข้อมูล https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดแพร่) 
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ผลการด าเนินงาน 6 จังหวัด 
1.รวมพลังขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแพร่ 
สภาพปัญหาที่พบในพื้นที่ 
 จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดทำงภำคเหนือที่มีภูเขำล้อมรอบทั้งสี่ทิศ  มีควำมกว้ำงประมำณ 59 กิโลเมตร 
(วัดจำกตะวันออกสุดของอ ำเภอเมืองตะวันตกสุดของอ ำเภอลอง ) มีควำมยำวประมำณ 118 กิโลเมตร (วัด
จำกเหนือสุดของอ ำเภอสอง ใต้สุดของอ ำเภอวังชิ้น) มีอำณำเขตติดต่อระหว่ำงภำคเหนือตอนบน (ล ำปำง น่ำน 
เชียงรำย พะเยำ อุตรดิตถ์) และภำคเหนือตอนล่ำง (สุโขทัย) ท ำให้ที่ตั้งของจังหวัดแพร่กลำยเป็นศูนย์กลำงกำร
คมนำคมขนส่งทำงรถยนต์ที่ส ำคัญแห่งหนึ่งของภำคเหนือที่ติดต่อไปยังจังหวัดน่ำน พะเยำ เชียงรำย ล ำปำง 
ล ำพูน เชียงใหม่ จึงเรียกได้ว่ำจังหวัดแพร่เป็น ประตูสู่ล้ำนนำ(ข้อมูล https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัด
แพร่)  

 

 
 
จังหวัดแพร่ประกอบด้วย8 อ ำเภอ 78 ต ำบล  708 หมู่บ้ำน ประชำกร 441,726 คน (พ.ศ. 2562)  

ข้อมูลกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนปี 2556 – 2560 มีจ ำนวนผู้เสียชีวิตและบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุ ดังนี้ 
ข้อมูล 8558 8552 8560 8552 8560 

อุบัติเหตุ 16060 16039 817 16039 817 
ผู้บำดเจ็บ 26182 26026 16996 26026 16996 
ผู้เสียชีวิต 160 140 128 140 128 

สถิติกำรเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดแพร่ ปี 2560 พบว่ำ มีผู้บำดเจ็บ 16996 คน ผู้เสียชวีิต 128 คน   
เมื่อจ ำแนกตำมรำยเดือน พบว่ำ ในเดือนมีนำคม  มีผู้บำดเจ็บและเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุจรำจรมำกท่ีสุด  

จังหวัดแพร่1
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

 จงัหวดัแพร่ประกอบด้วย 8 อ�าเภอ 78 ต�าบล  708 หมูบ้่าน ประชากร 

441,726 คน (พ.ศ. 2562)  ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนปี 2556 - 2560 

มีจ�านวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ดังนี้

ข้อมูล 2558 2559 2560 2559 2560

อุบัติเหตุ 1,060 1,039 817 1,039 817

ผู้บาดเจ็บ 2,182 2,026 1,996 2,026 1,996

ผู้เสียชีวิต 160 140 128 140 128

 สถิติการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดแพร่ ปี 2560 พบว่า มีผู้บาดเจ็บ 

1,996 คน ผู้เสียชีวิต 128 คน เมื่อจ�าแนกตามรายเดือน พบว่า ในเดือน

มีนาคม  มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรมากที่สุด สาเหตุของการ

เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ขับรถเร็วเกินก�าหนด  ประกอบกับพื้นที่จังหวัดแพร ่

เป็นภูเขา และเป็นทางผ่านของถนนสายหลักเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดต่างๆ 

หลายจังหวัด ซึ่งผู ้ใช้ถนนส่วนใหญ่จะขับขี่ยานพาหนะด้วยความเร็วสูง  

ท�าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยเฉพาะบริเวณจุดเสี่ยง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที ่

รอยต่อจังหวัดใกล้เคียงซึ่งถนนมีสภาพคดโค้ง เป็นทางชัน ขึ้นเขา อีกทั้ง 

เป็นจุดที่ระบบสื่อสารติดต่อได้ไม่ชัดเจน และบางจุดไม่สามารถติดต่อได้ 

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีความรุนแรงถึงพิการและเสียชีวิตจ�านวนมาก

ทางคณะท�างานจังหวัดจึงได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหา โดยมี นายวัฒนา สาคร 

หัวหน้าส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่และทีม

งานจังหวัดเป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน  

จึงได้ด�าเนินงานโครงการรวมพลังขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู ่อ�าเภอและ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแพร่ 

ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สนับสนุนให้กลไก ศปถ.จังหวัด ขับเคลื่อน 



29บทเรียนการรวมพลัง ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ ต�าบล

ได้อย่างต่อเนื่อง ให้มีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกันท้ังระดับต�าบล/อ�าเภอ/

จังหวัด 2) สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการการป้องกันและ 

ลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดระดับอ�าเภอ 3) เพื่อสนับสนุนให้เกิด 

แกนน�าระดับอ�าเภอ ระดับต�าบลในการขับเคลื่อนงานการป ้องกัน 

อุบัติเหตุทางถนน 4) เพื่อสนับสนุนให้เกิดแผนปฏิบัติการการป้องกันอุบัติเหตุ

ทางถนนระดบัต�าบล/หมูบ้่าน และ 5) เพือ่พฒันาศกัยภาพแกนน�าระดับต�าบล/

หมู่บ้านในเร่ืองการจัดการระบบข้อมูล การจัดการความรู้ การพัฒนาโจทย์ 

ของพื้นที่จนสามารถสร้างเครื่องมือและชุดความรู้น�าไปสู่การแก้ไขปัจจัยเส่ียง

หลักตามบริบทของพื้นที่

   ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงาน
 

 การท�างานเน้นให้เกิดการสร้างเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนงานใน 

ทุกระดับ  โดยใช้ ศปถ.จังหวัด ศปถ.อ�าเภอ และศปถ.ท้องถิ่น เป็นฐานในการ

ด�าเนินงาน พัฒนาศักยภาพแกนน�าเครือข่ายระดับอ�าเภอ ต�าบล และหมู่บ้าน 

เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเรื่อง

วิเคราะห์ปัญหาและวิเคราะห์ จุดเสี่ยงของชุมชน/หมู่บ้าน การแก้ไขปัญหาจุด

เสี่ยง การจัดการความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน การจัดการข้อมูล  

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ส่งผลให้เกิดภาคีเครือข่ายในทุกระดับ  ดังนี้

1. แกนน�าระดับต�าบล/หมู่บ้าน จ�านวน 8 อ�าเภอ 8 ต�าบล ประกอบด้วย

ที่ อ�าเภอ ท้องถิ่น

1 เมืองแพร่ เทศบาลต�าบลทุ่งโฮ้ง

2 สูงเม่น องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านเหล่า

3 เด่นชัย เทศบาลต�าบลเด่นชัย

4 ร้องกวาง องค์การบริหารส่วนต�าบลน�้าเลา
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

ที่ อ�าเภอ ท้องถิ่น

5 สอง องค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งน้าว

6 ลอง เทศบาลต�าบลปากกาง

7 วังชิ้น เทศบาลต�าบลวังชิ้น

8 หนองม่วงไข่ เทศบาลต�าบลหนองม่วงไข่

2. หน่วยงานในพื้นที่ แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

 2.1)  หน่วยงานระดบัชมุชน ได้แก่ คณะกรรมการหมูบ้่าน ก�านนั/ผู้ใหญ่บ้าน 

วัด โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในพื้นที่ เป็นต้น

 2.2)  หน่วยงานระดบัอ�าเภอ  ได้แก่ ศนูย์ปฏบัิตกิารความปลอดภยัทางถนน

อ�าเภอ

 2.3)  หน่วยงานระดบัจงัหวดั ได้แก่ ศนูย์อ�านวยการความปลอดภยัทางถนน

จังหวัด

ทุนเดิมในการจัดการปัญหาอุบัติเหตุจราจร

 จังหวัดแพร่ได้มีความพยายามในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 

มาอย่างต่อเนื่อง  ในปี 2561ได้ก�าหนดให้การด�าเนินการป้องกันและ 

ลดอุบัติเหตุทางถนนเป็น “วาระจังหวัดแพร่” และให้มีการปฏิบัติการอย่าง

เข้มข้น มีเป้าหมายเพื่อให้การเดินทางใน 365 วันบนทุกเส้นทางของจังหวัด

แพร่ต้องปลอดภัย โดยให้ความส�าคัญเป็นพิเศษกับประเด็นหลัก คือ “การไม่

22 
 

 
2. หน่วยงานในพื้นที่ แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

2.1) หน่วยงำนระดับชุมชน ได้แก่ คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน วัด โรงเรียน 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เป็นต้น 
2.2) หน่วยงำนระดับอ ำเภอ  ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัยทำงถนนอ ำเภอ 
2.3) หน่วยงำนระดับจังหวัด ได้แก่ ศูนย์อ ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัด 

 
ทุนเดิมในการจัดการปัญหาอุบัติเหตุจราจร 
 จังหวัดแพร่ได้มีควำมพยำยำมในกำรแก้ปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนมำอย่ำงต่อเนื่อง  ในปี 2561ได้
ก ำหนดให้กำรด ำเนินกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนเป็น “วำระจังหวัดแพร่” และให้มีกำรปฏิบัติกำร
อย่ำงเข้มข้น มีเป้ำหมำยเพ่ือให้กำรเดินทำงใน 365 วันบนทุกเส้นทำงของจังหวัดแพร่ต้องปลอดภัย โดยให้
ควำมส ำคัญเป็นพิเศษกับประเด็นหลัก คือ “กำรไม่สวมหมวกนิรภัย” และมีค ำสั่งที่ 1576/2561 ลงวันที่ 7 
มิถุนำยน 2561 แต่งตั้งคณะท ำงำนขับเคลื่อนกำรปฏิบัติกำรเข้มข้น 3 ภำรกิจส ำคัญ มีหน้ำที่ปฏิบัติภำรกิจตำม
ปฏิบัติกำรเข้มข้นฯ ให้บรรลุเป้ำหมำย  และประสำนกำรปฏิบัติกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย  และก ำหนดมำตรกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน ดังนี้ 

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
1.บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มข้น ต ำรวจภูธรจังหวัดแพร่ 
2.ชุมชนเข้มแข็งด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน/
หมู่บ้ำน 

ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดแพร่ และที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอ
ทุกแห่ง 

3.เยำวชนแพร่สวมหมวกนิรภัย 100% ศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ และส ำนักงำนขนส่งจังหวัดแพร่ 
4.รัฐร่วมใจ เพิ่มควำมปลอดภัยทำงถนน ทุกหน่วยงำนทั้งภำครำชกำร รัฐวิสำหกิจ และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.เอกชนร่วมใจ เติมควำมปลอดภัยทำงถนน ส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงแรงงำน 
6.จังหวัดแพร่ปลอดภัย เพ่ิมวินัยจรำจร ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดแพร่ ที่ท ำ

กำรปกครองจังหวัดแพร่ และที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอทุก
แห่ง 
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สวมหมวกนิรภัย” และมีค�าสั่งที่ 1576/2561 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 แต่ง

ตัง้คณะท�างานขบัเคลือ่นการปฏบิตักิารเข้มข้น 3 ภารกจิส�าคญั มหีน้าทีป่ฏบิติั

ภารกิจตามปฏิบัติการเข้มข้นฯ ให้บรรลุเป้าหมาย และประสานการปฏิบัติ

กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และก�าหนดมาตรการ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ

1. บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ต�ารวจภูธรจังหวัดแพร่

2. ชุมชนเข้มแข็งด้านความปลอดภัย

ทางถนน/หมู่บ้าน

ท่ีท�าการปกครองจังหวัดแพร่ และ

ที่ท�าการปกครองอ�าเภอทุกแห่ง

3. เยาวชนแพร ่สวมหมวกนิรภัย 

100%

ศกึษาธกิารจงัหวดัแพร่ และส�านกังาน

ขนส่งจังหวัดแพร่

4. รัฐร่วมใจ เพิ่มความปลอดภัยทาง

ถนน

ทุกหน ่ ว ย ง านทั้ ง ภ าค ร าชกา ร 

รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

5. เอกชนร่วมใจ เติมความปลอดภัย

ทางถนน

ส ่วนราชการในสั งกัดกระทรวง

แรงงาน

6. จังหวัดแพร่ปลอดภัย เพิ่มวินัย

จราจร

ส� านั กงานป ้องกันและบรร เทา

สาธารณภัยจังหวัดแพร่ ท่ีท�าการ

ปกครองจังหวัดแพร่ และที่ท�าการ

ปกครองอ�าเภอทุกแห่ง

หน่วยงานและงบประมาณร่วมสมทบ 

 จากการประกาศให้การด�าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

เป็น “วาระจังหวัดแพร่” ส่งผลให้มีหน่วยงานต่างๆ เข้ามารับผิดชอบใน
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

การสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น   ซึ่งได้ก�าหนด

มาตรการและผู้รับผิดชอบไว้แล้ว และหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นผู้รับผิดชอบได้

ด�าเนินงานโดยใช้งบประมาณของตนเองในการท�างานตามมาตรการที่ได้รับ

มอบหมาย  ซึ่งช่วยให้การด�าเนินการของโครงการฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ดังนี้

 1. ภาคีเครือข่ายและชุมชนได้มีการจัดการความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ 

ทางถนน  มีการติดตั้งกระจกโค้ง ณ จุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง หมู่บ้าน

ละ 1 จุด

 2. ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และคณะกรรมการหมู่บ้าน

ผู้รับผิดชอบ มีการประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านพื้นที่จังหวัดแพร่  จัดท�าแผ่น 

CD มอบให้ชุมชนประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  

โดยให้ก�านัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเปิดเป็นประจ�าทุกวันโดยใช้เสียงตามสาย 

หรือหอกระจายข่าวประจ�าหมู่บ้าน

   กิจกรรมและผลการด�าเนินงาน
 

 โครงการได้ก�าหนดกิจกรรมในการขับเคลื่อนงานเป็น 3 ระดับ 

ได้แก่ ระดับจังหวัด  ระดับอ�าเภอ และระดับหมู่บ้าน  มีกิจกรรมหลักในการ 

ด�าเนินงาน  ดังนี้

 1. ระดับจังหวัด  ด�าเนินกิจกรรมในภาพรวมของจังหวัด  เพื่อ

  1.1 สนับสนุนให้กลไก ศปถ.จังหวัด  ศปถ.อ�าเภอ และ ศปถ. 

ท้องถิ่น เกิดการขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่อง  มีแผนปฏิบัติการ

ที่สอดคล้องกัน

  1.2 พัฒนาศักยภาพแกนน�าทั้งในระดับอ�าเภอ และต�าบลในการ

ขับเคลื่อนกลไกการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

  1.3 ถอดบทเรียนและสังเคราะห์ชุดความรู้ของแต่ละพื้นที่
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 2. ระดับอ�าเภอและระดับต�าบล  เป็นการด�าเนินกิจกรรมขับเคลื่อน

ความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ของตัวเอง  ภายใต้การได้รับงบประมาณ

สนับสนุนจากจังหวัด  

 • ระดับจังหวัด  มีการด�าเนินกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม ผลการด�าเนินงาน

กา รประ ชุ ม เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก า ร

โครงการรวมพลงัขบัเคลือ่นกลไก

จากจังหวัดสู่อ�าเภอและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อความ

ปลอดภัยทางถนนจังหวัดแพร่ 

ซึง่ด�าเนนิการวนัที ่18 กมุภาพนัธ์ 

พ.ศ. 2562

มีผู้เข้าร่วมการประชุม 40 คน 

ประกอบด้วย แกนน�าระดับ

อ�าเภอ 32 คน จาก 8 อ�าเภอ  

แกนน�าระดับจังหวัด 7 คน และ

พี่เลี้ยง สอจร. 1 คน

1. ได้แนวทางการขับเคลื่อน ศปถ.อ�าเภอ 

โดยใช้แนวทาง 5 เสาหลักแห่งความ

ปลอดภัยขององค์การสหประชาชาติ

2. ได้ตัวแทนการขับเคลื่อนระดับต�าบล

ของแต่ละอ�าเภอ ดังนี้

 1) อ�าเภอเมืองแพร่ ได้แก่ เทศบาล

ต�าบลทุ่งโฮ้ง

 2) อ�าเภอสูงเม่น ได้แก่ อบต.บ้านเหล่า

 3) อ�าเภอเด่นชัย ได้แก่ เทศบาลต�าบล

เด่นชัย

 4) อ�าเภอร้องกวาง ได้แก่ อบต.น�้าเลา

 5) อ�าเภอสอง ได้แก่ อบต.ทุ่งน้าว

 6) อ�าเภอลอง ได้แก่ เทศบาลต�าบล 

ปากกาง

 7) อ�าเภอวังชิ้น ได้แก่ เทศบาลต�าบล

วังชิ้น

 8) อ�าเภอหนองม่วงไข่ ได้แก่ เทศบาล

ต�าบลหนองม่วงไข่
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

กิจกรรม ผลการด�าเนินงาน

กา รประ ชุ ม เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก า ร

โครงการรวมพลังขับเคลื่อน

กลไกจากจังหวัดสู ่อ�าเภอและ

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เพื่อ

ความปลอดภัยทางถนนจังหวัด

แพร่ (แกนน�าอ�าเภอและแกน

น�าต�าบล) ซึ่งประชุมวันที่ 29 

มีนาคม พ.ศ. 2562 มีผู้เข้าร่วม

ประชุม 88 คน ประกอบด้วย 

คณะท�างานจังหวัด แกนน�า

อ�าเภอ แกนน�าต�าบล 

1. แกนน�าระดับอ�าเภอ และระดับต�าบล 

มีความรู ้ในการจัดการจุดเส่ียงทาง

ถนนในชุมชนเพื่อน�าไปจัดการจุดเสี่ยง 

ทางถนนในพื้นที่ของตนเอง

2. ได้มอบหมายให้แต่ละต�าบลได้ค้นหา 

จุดเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ตามความรู  ้

ที่ได้อบรม

การนิเทศติดตามงาน และถอด

บทเรียนโครงการ

1. มีการติดตามงานตามโซนท่ีก�าหนดไว้ 

4 ครั้ง

 โซนที่ 1  ได้แก่ อ�าเภอสอง และอ�าเภอ

ร้องกวาง

 โซนที ่2  ได้แก่ อ�าเภอหนองม่วงไข่ และ

อ�าเภอเมืองแพร่

 โซนที ่3  ได้แก่ อ�าเภอสงูเม่น และอ�าเภอ

เด่นชัย

 โซนที่ 4  ได้แก่ อ�าเภอลอง และอ�าเภอ

วังชิ้น

2. เกิดการติดตามการขับเคลื่อนงานสร้าง

ความปลอดภัยทางถนนของแต่ละ

อ�าเภอท�าให้ได้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ
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กิจกรรม ผลการด�าเนินงาน

 - ข้อมูลจุดเสี่ยงของต�าบลที่เข้าร่วม 

  และแนวทางการแก้ไขจุดเสี่ยง

 - ข้อเสนอแนะจากแกนน�าจังหวัด 

  และพี่เลี้ยง สอจร.

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง การ

รวมพลังขับเคลื่อนกลไกจังหวัด

สู ่อ�าเภอและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเพื่อความปลอดภัย

ทางถนน “ก้าวต่อไปของจังหวัด

แพร่ ... เพือ่สร้างวฒันธรรมความ

ปลอดภัย”

ในวันที่ 25  ตุลาคม  2562

มีผู ้ เข ้าร ่วมสัมมนา 163 คน 

ประกอบด ้วยแกนน�าอ�าเภอ 

40คน แกนน�าต�าบล 40 คน แกน

น�าหมู่บ้าน 74 คน แกนน�าจงัหวดั 

7 คน และพี่เลี้ยง สอจร. 2 คน 

ผลการสัมมนา  พบว่า

1. หน ่วยงานที่ รับผิดชอบด้านความ

ปลอดภัยทางถนนมาให ้ข ้อมูลที่

เกี่ยวข้อง ได้แก่

 -  ต�ารวจภูธรจงัหวดัแพร่ ให้ข้อมลูเกีย่ว

กับสาระส�าคัญของ พ.ร.บ.จราจร

ทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562

 -  ส�านกังานขนส่งจงัหวดัแพร่ ให้ข้อมลู

โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่

 - ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 

ให ้ข ้อมูลเกี่ยวกับผู ้บาดเจ็บและ 

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของ

แต่ละอ�าเภอ

 - แขวงทางหลวงและแขวงทางหลวง

ชนบท จังหวัดแพร่  น�าเสนอการ

แก้จุดเสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบ และ

แนวทางการขอรับการสนับสนุนทั้ง

การแก้จดุเส่ียง/งบประมาณและเจ้า

หน้าที่ในการวิเคราะห์จุดเสี่ยง
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

กิจกรรม ผลการด�าเนินงาน

 - มหาวิทยาลัยแม่โจ ้-แพร่ เฉลิม 
พระเกยีรติ น�าเสนอมาตรการองค์กร 
ของตนเองเน ้นหนักในการสวม
หมวกนริภยัท้ังผู้ขับข่ีและผู้ซ้อนของ 
เจ้าหน้าที่และนักศึกษา

 -  บริษัทกลางคุ ้มครองผู ้ประสบภัย
จากรถ จ�ากัด สาขาแพร่ น�าเสนอ
การจัดท�า พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบ
ภยัจากรถ และการเยยีวยาผู้ประสบ
ภัยจากรถ

 - ปภ.จงัหวดัแพร่น�าเสนอรายละเอยีด
การก�าหนดให ้การป ้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนเป็น “วาระ
จงัหวดัแพร่” ในประเดน็การควบคมุ
ความเรว็การใช้และสวมหมวกนริภยั 
การคาดเข็มขัดนิรภัย การบังคับใช้
กฎหมายกรณีเมาสุราแล้วขับขี่รถ 
และมาตรฐานความปลอดภยัของรถ
ตู้รับส่งนักเรียนในพ้ืนที่จังหวัดแพร่
พร้อมท้ังน�าเสนอแผนบูรณาการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
จังหวัดแพร่ ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563

2. เกิดการแลกเปลี่ยน น�าเสนอผลการ
ด�าเนินงานในระดับอ�าเภอและต�าบล 
จากทั้ง 8 อ�าเภอ
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   ระดับอ�าเภอและต�าบล

มีการด�าเนินงานตามโครงการ  2 กิจกรรม ได้แก่

 1. การประชุมแกนน�าในระดบัอ�าเภอและระดบัต�าบล เพือ่ขบัเคลือ่นงาน

อย่างต่อเนื่อง

 2. กิจกรรม “กินข้าว...เล่าเรื่อง” เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหา

ความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่

   ผลการด�าเนินงาน
  

 1) มีการสรรหาและคัดเลือกแกนน�าระดับอ�าเภอและท้องถิ่น

 2) มีการทบทวนค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความ

ปลอดภัยทางถนนระดบัอ�าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พร้อมทัง้มกีาร

ประชุมทุกเดือนอย่างต่อเนื่องและรายงานผลในการประชุม ศปถ.จังหวัด

 3) มีการจัดท�าแผนงาน กิจกรรมการด�าเนินงาน การติดตามประเมิน

ผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับอ�าเภอและองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น โดยเน้นมำตรกำรต่างๆ ดังนี้

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ

1. บังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้ม

ข้น

กวดขันจับกุมผู ้กระท�าความผิด

กฎหมายจราจร 10 ข้อหาหลัก (10 

รสขม) เน้นการไม่สวมหมวกนิรภัย

25 
 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
แกนน ำต ำบล 40 คน แกนน ำ
หมู่บ้ำน 74 คน แกนน ำจังหวัด 7 
คน และพ่ีเลี้ยง สอจร. 2 คน  
 

- แขวงทำงหลวงและแขวงทำงหลวงชนบท จังหวัดแพร่  น ำเสนอ
กำรแก้จุดเสี่ยงในพ้ืนที่รับผิดชอบ และแนวทำงกำรขอรับกำร
สนับสนุนทั้งกำรแก้จุดเสี่ยง/งบประมำณและเจ้ำหน้ำที่ในกำร
วิเครำะห์จุดเสี่ยง 
- มหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ น ำเสนอมำตรกำร
องค์กรของตนเองเน้นหนักในกำรสวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้
ซ้อนของเจ้ำหน้ำที่และนักศึกษำ 
- บริษัทกลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ ำกัด สำขำแพร่ 
น ำเสนอกำรจัดท ำ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ และกำร
เยียวยำผู้ประสบภัยจำกรถ 
- ปภ.จังหวัดแพร่น ำเสนอรำยละเอียดกำรก ำหนดให้กำรป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทำงถนนเป็น “วำระจังหวัดแพร่” ในประเด็น 
กำรควบคุมควำมเร็วกำรใช้และสวมหมวกนิรภัย กำรคำดเข็มขัด
นิรภัย กำรบังคับใช้กฎหมำยกรณีเมำสุรำแล้วขับขี่รถ และ
มำตรฐำนควำมปลอดภัยของรถตู้รับส่งนักเรียนในพ้ืนที่จังหวัด
แพร่พร้อมทั้งน ำเสนอแผนบูรณำกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำง
ถนนจังหวัดแพร่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
2.เกิดกำรแลกเปลี่ยน น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนในระดับอ ำเภอ
และต ำบล จำกทั้ง 8 อ ำเภอ 

 

 
 
ระดับอ าเภอและต าบล 

มีกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร  2 กิจกรรม ได้แก่ 
1. กำรประชุมแกนน ำในระดับอ ำเภอและระดับต ำบล  เพ่ือขับเคลื่อนงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
2. กิจกรรม “กินข้ำว...เล่ำเรื่อง”  เพ่ือวิเครำะห์สถำนกำรณ์และปัญหำควำมปลอดภัยทำงถนนในพื้นที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1) มีกำรสรรหำและคัดเลือกแกนน ำระดับอ ำเภอและท้องถิ่น 
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ

2. ชุมชนเข้มแข็งด้านความปลอดภัย

ทางถนน/หมู่บ้าน “ด่านวันจันทร์”

ให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ตั้งด่านชุมชน

สัปดาห์ละ 1 วัน ด�าเนินการทุกวัน

จันทร์ของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 07.00 

- 09.00 น. เพื่อช่วยเตือนและปราม

นักเรียน นักศึกษา ประชาชนที่จะไป

เรียนและท�างานให้สวมหมวกนิรภัย

ทุกครั้งก่อนออกจากหมู่บ้าน/ชุมชน

3. เยาวชนแพร่สวมหมวกนิรภัย 

100%

- จัดท�าบันทึกความร่วมมือระหว่าง

สถานศึกษาและ สภ.ในพื้นที่ใน

การรณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษา 

สวมหมวกนิรภัย 100% รวมท้ัง 

ส่งรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่

ท� า ค ว ามผิ ดกฎหมายจร าจร  

(ไม่สวมหมวกนิรภัย) ให้สถาน

ศึกษาเพื่อด�าเนินการ

- การขับเคลื่อนเครือข่ายเฝ้าระวัง

- การอบรมให้ความรู้ด้านกฎจราจร

และการจัดท�าใบอนุญาตขับขี่รถ

จักรยานยนต์

- ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด พบ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษาในเขตเทศบาล

เมืองแพร่ เพื่อมอบนโยบายและ

ติดตามผลการรณรงค์ให้นักเรียน 

นักศึกษาสวมหมวกนิรภัย
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มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ

-  นายอ�าเภอ พบผูบ้รหิารสถานศกึษา

และผู ้บริหารท้องถิ่น เพื่อมอบ

นโยบายและติดตามผลการรณรงค์

ให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนใน

พื้นที่สวมหมวกนิรภัย

4. รัฐร่วมใจ เพิ่มความปลอดภัยทาง

ถนน

- การลงโทษทางวินัยข ้าราชการ 

พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้กระท�าความ

ผดิกฎหมายจราจร เพือ่เป็นแบบอย่าง

- การจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติตน

ในการรักษาวินัยจราจร

5. เอกชนร่วมใจ เติมความปลอดภัย

ทางถนน

- สถานประกอบการทุกแห่งก�าหนด

มาตรกา รอ งค ์ ก รด ้ า นคว าม

ปลอดภัยทางถนน

- ประชาสมัพนัธ์และขอความร่วมมอื

ให้ด�าเนินการตามมาตรการองค์กร

ด้านความปลอดภัยทางถนน

6. จังหวัดแพร่ปลอดภัย เพิ่มวินัย

จราจร

จัดตั้งด่านชุมชนที่มีคุณภาพและตั้ง

ด่านชุมชนเพื่อรณรงค์ป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้น 

จ�านวน 5 ครั้ง/ปี

 4) มีการติดตามความก้าวหน้าและพิจารณาคัดเลือกต�าบลต้นแบบ

น�าร่อง ทีม่กีารด�าเนนิกจิกรรมดเีด่นในการป้องกนัและลดอบุตัเิหต ุเพือ่น�าเสนอ



40
ถอดบทเรียน 6 จังหวัด โครงการรวมพลัง

ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีแลกเปลี่ยนระดับจังหวัด

 นอกจากกิจกรรมที่ด�าเนินงานตามแผนแล้ว  ยังพบว่า มีบางกิจกรรม

ที่มีการด�าเนินงานนอกเหนือจากที่ก�าหนดไว้ในโครงการ  ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ี

สนับสนุนการท�างานของโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมร่วม ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

1. การสร้างภาคีเครอืข่ายและส่งเสรมิ 

ชุมชนในการจัดการความเสี่ยงจาก 

อุบัติ เหตุทางถนน กลุ ่มจั งหวัด 

ภาคเหนือตอนบน

ได้รับความร่วมมือจากศูนย์ป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 

เชียงราย จัดกิจกรรมมีส่วนร่วมของ

ผู ้น�า/ประชาชนในการติดตั้งป้าย 

เครื่องหมาย หรือสัญญาณแจ้งเตือน

ภยั ณ จดุเส่ียงท่ีเกดิอบุติัเหตุบ่อยคร้ัง 

หมู่บ้านละ 1 จุด (ติดตั้งกระจกโค้ง)

2. การพัฒนาศักยภาพประธานคณะ

กรรมการหมู่บ้าน (กม.) และคณะ

กรรมการหมู่บ้านผู้รับผิดชอบด้าน

การประชาสัมพันธ์ของหมู ่บ้านใน

พื้นที่จังหวัดแพร่

จัดท�าแผ่น CD การประชาสัมพันธ์

รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน โดยให้ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน

ทกุหมูบ้่านเปิดเป็นประจ�าทกุวนั โดย

ใช้เสียงตามสาย หรือหอกระจายข่าว

ประจ�าหมู่บ้าน

 เมือ่พจิารณาจากกจิกรรมท่ีด�าเนินการท้ังในระดบัจงัหวดั  อ�าเภอ และ

ต�าบลแล้ว  พบว่า กจิกรรมการตัง้ด่านชมุชน และกนิข้าวเล่าเรือ่ง  เป็นกจิกรรม

ที่สร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

 1) กจิกรรมตัง้ด่ำนหมูบ้่ำน/ชมุชนทกุวนัจนัทร์  เป็นกจิกรรมทีเ่กดิขึน้

ในระดับต�าบล เพือ่เป็นจดุคดักรองกลุม่ทีม่พีฤตกิรรมเสีย่งทีจ่ะเกดิ
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อุบัติเหตุทางถนน  การด�าเนินงานจะประกอบด้วยคณะกรรมการ

หมูบ้่าน ผูน้�าหมูบ้่าน ประชาชน เข้ามามส่ีวนร่วมในด่าน  ท�าหน้าที่

ป้องปราม  ตักเตือน แนะน�า และเน้นย�้ามาตรการความปลอดภัย

ทางถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องเมาแล้วขับ และการสวมหมวก

นิรภัยขณะขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

 2) กิจกรรมประชุมและกินข้ำวเล่ำเรื่อง เป็นเวทีให้ผู้น�าชุมชน และ

ประชาชน มส่ีวนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ พูดคยุ แลกเปล่ียน 

เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างต่อเนื่อง

   พลังขับเคลื่อนงาน 3 ระดับ
 

 โครงการได้ตัง้เป้าหมาย เพือ่ป้องกนั และลดปัญหาการเกิดอบุติัเหตุ

จราจรในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับ ดังนี้

ระดับการขับเคลื่อน เป้าที่ก�าหนด

ระดับจังหวัด 1. เพื่อสนับสนุนให้กลไก ศปถ.จังหวัด ขับเคลื่อนได้

อย่างต่อเนื่อง มีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกันทั้ง

ระดับต�าบล/อ�าเภอ/จังหวัด

2. สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการการ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด

3. สามารถถอดบทเรียนและสังเคราะห์ชุดความรู้ 

ที่ได้จากการพัฒนาโจทย์ของแต่ละพื้นที่

ระดับอ�าเภอ 1. เพื่อพัฒนาแกนน�าระดับอ�าเภอให้สามารถเป็น 

ผู้ประสานงานหลัก/พี่เลี้ยงในพื้นที่เชื่อมระหว่าง

ต�าบลและจังหวัดได้
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

ระดับการขับเคลื่อน เป้าที่ก�าหนด

2. เพื่อสนับสนุนให้กลไก ศปถ.อ�าเภอ สามารถ 

ขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่อง มีแผนปฏิบัติการที่

สอดคล้องกับระดับต�าบล/อ�าเภอ

ระดับต�าบล/ท้องถิ่น 1. เพื่อสนับสนุนให้เกิดแกนน�าระดับต�าบลในการ 

ขับเคลื่อนกลไกการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนน�าระดับต�าบล/หมู่บ้าน

ในเรื่องการจัดการระบบข้อมูล การจัดการความรู้ 

การพัฒนาโจทย์ของพื้นที่จนสามารถสร้างเคร่ือง

มอืและชดุความรูน้�าไปสูก่ารแก้ไขปัจจยัเสีย่งหลกั

ตามบริบทของพื้นที่

3. เพื่อสนับสนุนให้เกิดแผนปฏิบัติการการป้องกัน

อุบัติเหตุทางถนนระดับต�าบล/หมู่บ้าน

 

 เมือ่พจิารณาจากเป้าทีก่�าหนดแต่ละระดบั  จะเหน็ได้ว่ามวีตัถุประสงค์

หลักร่วมกัน  ได้แก่

 1. การสนับสนุนให้เกิดกลไก ศปถ.จังหวัด  ศปถ.อ�าเภอ และ ศปถ.

ต�าบล/ท้องถิ่น  ให้ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง  

 2. การพัฒนาแกนน�าและเพิ่มศักยภาพคนท�างานทั้งในระดับอ�าเภอ 

ต�าบล และหมู่บ้าน 

 3. การสนบัสนนุให้เกดิแผนปฏิบัตกิารป้องกนัอบุติัเหตุทางถนนระดับ

ต�าบล/หมู่บ้าน ทีเ่ชือ่มโยงบูรณาการสอดคล้องกนักบัทัง้ระดบัอ�าเภอ และระดบั

จังหวัด

 4. ถอดบทเรยีนและสงัเคราะห์ชดุความรูท้ีไ่ด้จากการพฒันาโจทย์ของ

แต่ละพื้นที่
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ความส�าเร็จที่เกิดขึ้นตามตัวชี้วัด

 ผลการด�าเนินงานโครงการที่เกิดขึ้น พบว่า หากเปรียบเทียบกับตัวชี้

วัดที่ตั้งเป้าไว้ มีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นใน 3 ระยะ ดังนี้

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ ผลการด�าเนินงาน

ระยะสั้น

•  มีแกนน�า ทีมงาน/คณะท�างาน

จังหวัด อ�าเภอ จากสหสาขา

วิชาชีพเข้ามาร่วมเป็นกลไกขับ

เคลื่อนงาน ไม่น้อยกว่า 20 คน

ต่อจังหวัด และไม่น้อยกว่า 20 

คนต่ออ�าเภอ

•  มแีผนงานในระดบัจงัหวดั และมี

ข้อสัง่การ/เกดิแผนปฏิบัตกิารใน

ระดบัอ�าเภอทีส่อดคล้องกบัแผน

ยุทธศาสตร์จังหวัดและสภาพ

ปัญหาในพื้นที่

•  คณะท�างานจงัหวดั/ศปถ.จงัหวดั 

ศปถ.อ� า เภอ มีการประชุม

วางแผนและติดตามผลทุกเดือน 

โดยมีการน�าเสนอข้อมูล 3 ฐาน 

ในการประชุมประจ�าเดือนเพื่อ

น�าไปสูแ่นวทางการแก้ไขทกุครัง้

•  มีคณะท�างานระดับจังหวัด จ�านวน 

23 คน คณะท�างานระดบัอ�าเภอ 160 

คน (20 คน 8 อ�าเภอ)

•  มคี�าสัง่ในการด�าเนนิมาตรการเข้มข้น 

6 มาตรการ

•  มีการประชุมทุกเดือนโดยอยู่ในวาระ

การประชุมคณะกรมการจังหวัด

แพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง และการประชุมคณะ

กรรมการรกัษาความมัน่คง และความ

สงบเรียบร้อยจังหวัดแพร่
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ ผลการด�าเนินงาน

ระยะกลาง

• เกิดแกนน�าทีมงานที่ เข ้มแข็ง 

มีการประชุมกันอย่างน้อย 2 

เดือน/ครั้ง โดยมีวาระส�าคัญ 

ใน 3 เรื่อง คือ

• เกิดแกนน�าท�างานท่ีเข้มแข็ง มีการ

ประชมุอย่างต่อเนือ่ง แต่ยงัไม่ได้มกีาร

ก�าหนดวาระในการประชุม

 1) กำรจัดกำรข้อมูล 3 ฐำน

มา วิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อ

ก� าหนด แนวทางแก ้ ไข

ปัญหา 

 2) กำรจดักำรในประเดน็ควำม

เสี่ยงหลัก คือ ความเร็ว จุด

เสี่ยง ไม่สวมหมวกนิรภัย 

เมาแล้วขับ เป็นต้น 

 3)  กำรตดิตำมวดัผล ตามแผน

ปฏิบัติงานที่ก�าหนดร่วมกัน

■  เกิดแผนบูรณาการปฏิบัติการ

ร ่วมกันในระดับจังหวัดและ

ระดับอ�าเภอ โดยก�าหนดแผน

งานและบทบาทร่วมกัน มีการ

ร่วมลงทุนในการจัดการปัญหา

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

■  มี การก� าหนดแผนปฏิบั ติ การที่

สอดคล้องกันท้ังในระดับจังหวัด 

อ�าเภอ และท้องถิ่น
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ตัวชี้วัดความส�าเร็จ ผลการด�าเนินงาน

■  มีการด�าเนินงานให้เกิดทีม คณะ

ท�างานและกลไกการขับเคลื่อน

ในทุกอ�าเภอ ทุกต�าบลอย่างเข้ม

ข้น และเกิดพื้นที่รูปธรรมความ

ส�าเร็จในการจัดการปัญหา เชิง

ประเด็นหรือเชิงพื้นที่ อย่างน้อย 

1 ต�าบลต่อ 1 อ�าเภอ ตามจงัหวดั

ที่ร่วมโครงการ

ระยะยาว

■  สภาพปัญหาและสถิติการเกิด

เหตุ ตามประเด็นความเสี่ยงหลัก

ลดลงจากปีที่ผ่านมา คือ

1) อัตราการสวมหมวกนิรภัย 

ของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ เพิ่ม

ขึ้นคิดเป็นร้อยละ 80

2) จ� านวนจุด เสี่ ยง ในพื้นที่ที่

เกิดเหตุบ่อยครั้งได้รับการ

ปรับปรุ งแก ้ ไขอย ่างน ้อย  

80% ของจุดเสี่ยงที่มี

3) จ�านวนการเกิดพฤติกรรมที่ 

ไม ่ปลอดภัย (ดื่มแล ้วขับ  

ขับรถเร็ว  ไม ่คาดเข็มขัด

นิรภัย) ลดลงจากปีที่ผ่านมา

อย่างน้อย 5%

■  เกิดทีมคณะท�างานและกลไกการขับ

เคลื่อนในทุกอ�าเภอ และมีการขับ

เคลื่อนในระดับต�าบล 1 ต�าบล ต่อ 1 

อ�าเภอ

■ เกิดการแก้ไขจุดเสี่ยงในพื้นที่

จุดเสี่ยงได้รับการแก้ไขจ�านวน 135 จุด  

โดยแบ่งเป็นจุดเสี่ยงในพื้นที่ 92 จุด  

จุดเสี่ยงในความรับผิดชอบของแขวง

ทางหลวงแพร่ 19 จุด และจุดเสี่ยงใน

ความรับผิดชอบของทางหลวงชนบท

แพร่ 24 จดุ ซึง่เกนิร้อยละ 80 เนือ่งจาก

ที่ผ่านมาไม่มีกระบวนการส�ารวจและ

แก้ไขจุดเสี่ยง

■  มอีตัราการสวมหมวกนิรภยัท้ังจังหวดั

ร้อยละ 59.54  ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิม 

ร้อยละ 8.41
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ ผลการด�าเนินงาน

■  คณะท�างาน/ทีมงาน/ศปถ.

จังหวัด อ�าเภอ มีรูปแบบการ

ด�าเนินงานที่ชัดเจน มีระบบการ

จัดการข้อมูลทั้งในระดับจังหวัด 

อ�าเภอ และมีวาระรองรับการ

ขับเคลื่อนงานในระดับจังหวัด 

อ�าเภอ ต�าบล/อปท.

■  ประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมายมี

พฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัย

ขึน้และสถติกิารเกดิอบัุตเิหต ุเสยี

ชีวิตลดลง

■  มกีารแต่งตัง้คณะท�างาน ศปถ.จงัหวดั 

ศปถ.อ�าเภอในทุกอ�าเภอของจังหวัด 

แต่งตั้ง ศปถ.อปท. 8 แห่ง จาก  

8 อ�าเภอ และมีการด�าเนินงานขับ

เคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม

■  อัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต

ลดลง

- อัตราการ เกิ ดอุบั ติ เห ตุลดลง 

ร้อยละ 10.05

- อัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.82

- อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 

ลดลงร้อยละ 13.61
  

 หัวใจส�าคัญของการท�าให้เกิดพลังขับเคลื่อน เกิดจากความร่วมมือ

ของทีมงาน ในพื้นที่จังหวัดแพร่ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่

ระดับการขับเคลื่อน หัวใจส�าคัญของการขับเคลื่อน

จังหวัด - มทีมีศปถ.จงัหวดัในการขบัเคล่ือนงาน ประสานทมี 

ศปถ.อ�าเภอ

- มีคณะท�างานชุดเล็กซึ่งเป็นทีมปฏิบัติการ (อนุฯ

กรรมการแต่ละทีม) อาทิ คณะท�างานวิเคราะห์

อุบัติเหตุทางถนน  คณะท�างานข้อมูลอุบัติเหตุทาง

ถนน คณะท�างานด้านบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น



47บทเรียนการรวมพลัง ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ ต�าบล

ระดับการขับเคลื่อน หัวใจส�าคัญของการขับเคลื่อน

อ�าเภอ มกีารประชมุคณะกรรมการ ศปถ.อ�าเภออย่างต่อเนือ่ง 

ส่งผลให้เกิดการติดตามผลการด�าเนินงานในระดับ

อ�าเภอ และระดับต�าบล/อปท. อย่างต่อเนื่อง

ต�าบล/อปท. มีการจัดเวทีประชาคม และการประชุมประจ�าเดือน

ของหมู ่บ้าน/ชุมชน ท่ีเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ติดตามผลการด�าเนินงาน และคืนข้อมูลให้กับชุมชน

   ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง

 1. จ�านวนผู้สวมหมวกนิรภัยเพิ่มข้ึนจากก่อนท�าโครงการร้อยละ 8.41  

จ�านวนครัง้ของการเกดิอบัุตเิหตลุดลงร้อยละ 10.05 จ�านวนผูเ้สยีชวีติ

ลดลงร้อยละ 13.61

 2. จุดเสี่ยงได้รับการแก้ไขจ�านวน 135 จุด  โดยแบ่งเป็นจุดเสี่ยงในพื้นที่ 

92 จุด  จุดเสี่ยงในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงแพร่ 19 จุด 

และจุดเสี่ยงในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบทแพร่ 24 จุด

 3. เกิดแกนน�า คณะท�างานตัวจริงที่เป็นกลไกการขับเคลื่อนงานทั้งใน

ระดับจังหวัด จ�านวน 23 คน และระดับอ�าเภอ อ�าเภอละ 20 คน  

(รวม 160 คน) และมีภาคีเครือข่ายที่มีศักยภาพร่วมกันด�าเนินการ

ตามแผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายโครงการได้ ในระดับต�าบล ต�าบล

ละ 15 คน

 4. เกิดมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ทั้งในระดับจังหวัด

และอ�าเภอ ต�าบล  โดยมีประกาศให้การด�าเนินงานป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดเป็นภารกิจส�าคัญที่ต้องด�าเนินการ โดย

ก�าหนดเป็นวาระของจังหวัดแพร่ ในประเด็น ดังต่อไปนี้ 1) การ

ควบคมุความเรว็เพือ่ลดความรนุแรงการบาดเจบ็จากอบุตัเิหตทุางถนน  
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

2) การใช้และสวมหมวกนริภยั เมือ่ขบัขีแ่ละซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ 

3) การใช้อุปกรณ์คาดเข็มขัดนิรภัย ส�าหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

รถยนต์ทุกประเภท 4) การบังคับใช้กฎหมายกรณีเมาสุราแล้วขับขี่รถ  

5) มาตรฐานความปลอดภัยของรถตูร้บัส่งนกัเรยีนในพืน้ทีจ่งัหวดัแพร่

โดยให้ด�าเนินการตามมาตรการ 4 มาตรการ ได้แก่

  1)  การบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น : การตัง้ด่านกวดขนัวนิยัจราจร 

10 ข้อหาหลัก เน้น การไม่สวมหมวกนิรภัย การตรวจจับความเร็ว 

และเมาไม่ขับ

  2) หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งด้านความปลอดภัยทางถนน : ตั้งด่าน

หมู่บ้าน/ชมุชนทกุวนัจนัทร์ การประชาสมัพนัธ์เรือ่งความปลอดภยั

ทางถนนเป็นประจ�าทุกวัน

  3)  เยาวชนแพร่ปลอดภยัสวมหมวกนริภยั 100% : นกัเรยีน นกัศกึษา 

ผู้ปกครองทุกระดับต้องสวมหมวกนิรภัย 100% การอบรมให้

ความรูด้้านกฎหมายจราจร เพือ่ท�าใบอนญุาตขบัขีร่ถจกัรยานยนต์  

รถรับ-ส่งนักเรียนต้องมีมาตรฐานความปลอดภัย

  4) ต�าบลขับข่ีปลอดภัย : คัดเลือกต�าบลอย่างน้อย 1 แห่ง/อ�าเภอ 

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฯ เดือนละ 1 ครั้ง วิเคราะห์ ส�ารวจ แก้ไข

จุดเสี่ยง รณรงค์สวมหมวกนิรภัย

 5. มีมาตรการที่ด�าเนินการในระดับอ�าเภอและหมู่บ้าน  ได้แก่ 1) มีชุด

ตีวงเหล้า เพื่อสกัดกลุ่มเมาแล้วขับ โดยในช่วงเทศกาลส�าคัญ เช่น  

ปีใหม่ สงกรานต์ ลอยกระทง การจดังานบุญ กนิสลาก ผ้าป่า กฐิน หาก

มกีารตัง้วงเหล้า ชดุตวีงเหล้าจะเข้าไปให้ค�าแนะน�าว่าเมือ่ด่ืมแล้วไม่ให้

ขบัรถ หรอืหากเครือ่งดืม่หรอืเครือ่งเคยีงหมดให้ผู้ท่ีไม่ได้ด่ืมออกไปซ้ือ

เพิ่มเติม 2) เมื่อมีงานรื่นเริงในช่วงเวลาต่างๆ ต้องแจ้ง ก�านัน/ผู้ใหญ่
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บ้านในพื้นที่ 3) ตั้งจุดตรวจบริเวณสถานที่จัดงานรื่นเริง เพื่อก�าชับไม่

ให้คนเมา ขับรถกลับบ้าน

 6. ก�าหนดให้สถานศึกษาทุกระดับ 8 อ�าเภอ จ�านวน 275  แห่ง ทั้งเด็ก

นกัเรยีน นกัศกึษา และผูป้กครองทีใ่ช้รถจกัรยานยนต์สวมหมวกนริภยั 

100%

 7. ก�าหนดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของ อปท. จ�านวน 

149 แห่ง ทั้งเด็กและผู้ปกครองที่ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย 

100%

 8. เกิดธรรมนูญหมู่บ้าน/ชุมชนด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้

หมู่บ้าน/ชุมชนก�ากับ ดูแลคนในหมู่บ้าน/ชุมชนจ�านวน 708 หมู่บ้าน 

18 ชุมชน

 9. มีการจัดตั้งด่านวันจันทร์ ท�าหน้าที่เป็นจุดคัดกรองกลุ่มที่มีพฤติกรรม

เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนน ท�าให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้น�า

หมูบ้่าน ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการป้องปราม  ตักเตือน แนะน�า 

และเน้นย�้ามาตรการความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

เรื่อง เมาแล้วขับ และการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่และซ้อนท้ายรถ

จักรยานยนต์

 10. เกิดเครือข่ายในการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนระดับ

หมู่บ้าน/ต�าบล/อ�าเภอ/จังหวัด

34 
 

 

ผลงานเด่นรายอ าเภอ 
อ าเภอ ผลงานเด่น/จุดเด่น 

1. เมืองแพร่ 
(เทศบำลต ำบลทุ่งโฮ้ง) 

- กำรตั้งด่ำนหมู่บ้ำน/ชุมชน ในทุกวันจันทร์ 
- ประชำสัมพันธ์เรื่องควำมปลอดภัยทำงถนนทำงหอกระจำยข่ำวทุกวัน 

2. อ.ร้องกวำง 
(อบต.น้ ำเลำ) 

- ด่ำนสกัดคนเมำ ชุดลำดตะเวนตีวงเหล้ำ โดยคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน  
(ป้องกันห้ำมคนดื่มเหล้ำแล้วขับรถ) 

3. อ.สอง 
(อบต.ทุ่งน้ำว) 

- อบรมให้ควำมรู้ทุกวันศุกร์แทนกำรเสียค่ำปรับ 
- ร่วมกับบริษัทกลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ ำกัด สำขำแพร่ ในกำร

รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% และกำรจัดท ำ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัย
จำกรถ 

4. อ.สูงเม่น 
(อบต.บ้ำนเหล่ำ) 

- รณรงค์ส่งเสริมกำรขับขี่ปลอดภัย สวมหมวก 100% 
- ก ำหนดงบประมำณตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในกำรแก้ไข

จุดเสี่ยงและรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนในพ้ืนที่ 
5. อ.เด่นชัย 
(เทศบำลต ำบลเด่นชัย) 

- ประชุมศูนย์อ ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนทุกเดือน 
- สภ.เด่นชัยกับเทศบำล ด ำเนินโครงกำร1 ต ำบล 1 ถนนปลอดภัย  
- เน้นบังคับใช้กฎหมำย ตั้งด่ำนตรวจวันละ 3 ครั้ง 
- กำรส ำรวจและวิเครำะห์จุดเสี่ยง ด้วยเครื่องมือแก้ไขจุดเสี่ยง “ฮะริยำโต๊ะ” 

6. อ.วังชิ้น 
(เทศบำลต ำบลวังชิ้น) 

- ตั้งจุดตรวจหมวกนิรภัย 100% หน้ำศูนย์รำชกำร อ.วังชิ้นและได้มีกำร 
ประชำสัมพันธ์ขำยหมวกนิรภัยรำคำ 99 บำท ท ำให้กำรสวมหมวกนิรภัย 
ในพ้ืนที่อ ำเภอวังชิ้นเพ่ิมข้ึนเป็น 70% 
- ออกติดตำมลงพื้นที่บ้ำนวัยรุ่นที่ขับขี่จักรยำนยนต์เสียงดังในชุมชน 
- กำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับควำมปลอดภัยทำงถนนกับประชำชน  
นักเรียนและเยำวชนในพ้ืนที่อ ำเภอวังชิ้น 
- จัดท ำMOU มำตรกำรองค์กรด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน และกำรรักษำ 
วินัยจรำจร ทุกหน่วยงำนในพื้นท่ีอ ำเภอวังชิ้น 

7. อ.ลอง 
(เทศบำลต ำบลปำกกำง) 

- ประชุมขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนโดยจัดท ำ MOU ระหว่ำงหน่วยงำน 
- แกนน ำระดับอ ำเภอลงพ้ืนที่ประชำสัมพันธ์ กำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำง
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

   ผลงานเด่นรายอ�าเภอ

อ�าเภอ ผลงานเด่น/จุดเด่น

1. เมืองแพร่

(เทศบาลต�าบลทุ่งโฮ้ง)

- การตัง้ด่านหมูบ้่าน/ชมุชน ในทกุวนั

จันทร์

- ประชาสมัพนัธ์เรือ่งความปลอดภยั

ทางถนนทางหอกระจายข่าวทกุวนั

2. อ.ร้องกวาง

(อบต.น�้าเลา)

- ด่านสกัดคนเมา ชุดลาดตะเวนตีวง
เหล้า โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน 

 (ป้องกันห้ามคนดื่มเหล้าแล้วขับรถ)

3. อ.สอง

(อบต.ทุ่งน้าว)

- อบรมให้ความรู้ทุกวันศุกร์แทนการ
เสียค่าปรับ

- ร ่วมกับบริษัทกลางคุ ้มครองผู ้
ประสบภัยจากรถ จ�ากัด สาขา
แพร่ ในการรณรงค์สวมหมวก
นิรภัย 100% และการจัดท�า พรบ.
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

4. อ.สูงเม่น

(อบต.บ้านเหล่า)

- รณรงค์ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย 
สวมหมวก 100%

- ก�าหนดงบประมาณตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีใน
การแก ้ไขจุดเสี่ยงและรณรงค ์
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่
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อ�าเภอ ผลงานเด่น/จุดเด่น

5. อ.เด่นชัย

(เทศบาลต�าบลเด่นชัย)

- ประชุมศูนย ์อ�านวยการความ
ปลอดภัยทางถนนทุกเดือน

- สภ.เด่นชัยกับเทศบาล ด�าเนิน
โครงการ 1 ต�าบล 1 ถนนปลอดภัย 

-  เน้นบงัคับใช้กฎหมาย ต้ังด่านตรวจ
วันละ 3 ครั้ง

- การส�ารวจและวิเคราะห์จุดเสี่ยง 
ด้วยเครือ่งมอืแก้ไขจดุเสีย่ง “ฮะรยิาโต๊ะ”

6. อ.วังชิ้น

(เทศบาลต�าบลวังชิ้น)

-  ตั้งจุดตรวจหมวกนิรภัย 100% 

หน้าศูนย์ราชการ อ.วังชิ้นและได้มี

การประชาสัมพันธ์ขายหมวกนริภยั

ราคา 99 บาท ท�าให้การสวมหมวก

นิรภัยในพ้ืนที่อ�าเภอวังชิ้นเพ่ิมขึ้น

เป็น 70%

- ออกติดตามลงพ้ืนท่ีบ้านวัยรุ่นท่ี

ขับขี่จักรยานยนต์เสียงดังในชุมชน

- การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความ

ปลอดภัยทางถนนกับประชาชน 

นัก เรี ยนและเยาวชนใน พ้ืน ท่ี 

อ�าเภอวังชิ้น

- จัดท�า MOU มาตรการองค์กรด้าน

ความปลอดภัยทางถนน และการ

รักษาวินัยจราจร ทุกหน่วยงาน 

ในพื้นที่อ�าเภอวังชิ้น
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

อ�าเภอ ผลงานเด่น/จุดเด่น

7. อ.ลอง

(เทศบาลต�าบลปากกาง)

- ประชุมขับเคล่ือนการด�าเนินงาน

โดยจดัท�า MOU ระหว่างหน่วยงาน

- แกนน� า ระ ดับอ� า เภอลงพื้ นที่

ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน ให้กับประชาชน 

- การตั้ งด ่านหมู ่บ ้าน/ชุมชนทุก 

วันจันทร์

8. อ.หนองม่วงไข่

(เทศบาลต�าบลหนองม่วงไข่)

-  แก้ไขจุดเสี่ยงหลัก 5 จุด ท�าให้ไม่มี

อุบัติเหตุเกิดขึ้นเลย

- ท�าค�ารับรองการปฏิบัติตนในการ

รักษาวินัยจราจรระหว่างเทศบาล

และชุมชน (ทุกหมู่บ้าน)

- ตั้งจุดด่านหมู่บ้าน/ชุมชนวันจันทร์ 

(ไม่สวมหมวกนิรภัย จะบันทึกชื่อ 

เตือน/ปรับ) 

- รณรงค์ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวม

หมวกนิรภัย

- การขับเค ล่ือนการด�า เนินงาน

ป ้องกันอุบัติ เหตุทางถนนผ ่าน 

คณะกรรมการการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตระดับอ�าเภอ (พชอ.) และ 

ให้ อสม. เข้ามาร่วมในการรณรงค์

เรื่องป้องกันอุบัติเหตุ
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   กระบวนการท�างาน การบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม
 

 1. มกีารแต่งตัง้คณะท�างานระดบัจงัหวดั เพือ่เป็นแกนน�าหลักขบัเคล่ือน

งาน และเสรมิสร้างศกัยภาพแกนน�าระดบัจงัหวดั อ�าเภอเพือ่วางแผน

งานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

 2. ทีท่�าการปกครองอ�าเภอทกุแห่ง ได้แต่งตัง้คณะท�างานระดบัอ�าเภอใน

การขับเคลื่อนงาน

 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะท�างานระดับต�าบล และ

หมูบ้่าน เพือ่เป็นแกนน�าและร่วมกนัวางแผนการขบัเคลือ่นการป้องกนั

และลดอุบัติเหตุทางถนน 

 4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนากลุ่มแกนน�าระดับต�าบล หมู่บ้าน 

ในเรือ่งวเิคราะห์ปัญหาและวเิคราะห์จดุเสีย่งของชมุชน/หมูบ้่าน แก้ไข

ปัญหาจุดเสี่ยง จัดการพฤติกรรมความเสี่ยงที่ท�าให้เกิดอุบัติเหตุทาง

ถนน  โดยการจัดการข้อมูล และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 5. ศปถ.อ�าเภอ และศปถ.ท้องถิ่น ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่  

จดัท�าแผนปฏิบัตกิาร และแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นการประชมุประจ�าเดือน 

และรายงานผลต่อจังหวัด

35 
 

อ าเภอ ผลงานเด่น/จุดเด่น 
ถนน ให้กับประชำชน  

- กำรตั้งด่ำนหมู่บ้ำน/ชุมชนทุกวันจันทร์ 
8. อ.หนองม่วงไข่ 
(เทศบำลต ำบลหนอง
ม่วงไข่) 

- แก้ไขจุดเสี่ยงหลัก 5 จุด ท ำให้ไม่มีอุบัติเหตุเกิดข้ึนเลย 
- ท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติตนในกำรรักษำวินัยจรำจรระหว่ำงเทศบำลและ 
ชุมชน (ทุกหมู่บ้ำน) 
- ตั้งจุดด่ำนหมู่บ้ำน/ชุมชนวันจันทร์ (ไม่สวมหมวกนิรภัย จะบันทึกชื่อ  
เตือน/ปรับ)  
- รณรงค์ให้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสวมหมวกนิรภัย 
- กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนผ่ำน 
คณะกรรมกำรกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ(พชอ.) และให้ อสม.  
เข้ำมำร่วมในกำรรณรงค์เรื่องอุบัติเหตุ 

 

 
 
กระบวนการท างาน การบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม 

1. มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนระดับจังหวัด เพื่อเป็นแกนน ำหลักขับเคลื่อนงำน และเสริมสร้ำงศักยภำพ
แกนน ำระดับจังหวัด อ ำเภอเพ่ือวำงแผนงำนกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน 

2. ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอทุกแห่ง ได้แต่งตั้งคณะท ำงำนระดับอ ำเภอในกำรขับเคลื่อนงำน 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะท ำงำนระดับต ำบล และหมู่บ้ำน เพ่ือเป็นแกนน ำและ

ร่วมกันวำงแผนกำรขับเคลื่อนกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน  
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร เพ่ือพัฒนำกลุ่มแกนน ำระดับต ำบล หมู่บ้ำน ในเรื่องวิเครำะห์ปัญหำและ

วิเครำะห์จุดเสี่ยงของชุมชน/หมู่บ้ำน แก้ไขปัญหำจุดเสี่ยง จัดกำรพฤติกรรมควำมเสี่ยงที่ท ำให้เกิด
อุบัติเหตุทำงถนน  โดยกำรจัดกำรข้อมูล และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

 6. แกนน�าระดับจังหวัด ออกติดตาม นิเทศ ตรวจเยี่ยมให้ค�าปรึกษา  

และติดตามความก้าวหน้า  ในการด�าเนินงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้ ศปถ.อ�าเภอ และศปถ.ท้องถิ่นสามารถพัฒนาตัวเองเป็นพื้นที่

ต้นแบบได้ 

   บทเรียนความส�าเร็จ 
 

 การด�าเนินงานเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนโดยใช้กลไกของ

อ�าเภอและต�าบล (ท้องถิ่น) มาใช้สามารถสร้างกระแสความปลอดภัยให้เกิด

ขึ้น  โดยพบว่า

 1. สร้างการมส่ีวนร่วมของชมุชน โดยการวเิคราะห์จดุเสีย่งและการแก้ไข

ปัญหาร่วมกัน จะสามารถท�าให้เกิดความยั่งยืนได้

 2. การแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม สามารถลดอุบัติเหตุได้  พฤติกรรม 

ที่ต้องปรับเปลี่ยน ได้แก่ การขับรถเร็ว การเมาแล้วขับ การไม่สวม

หมวกนิรภัย

 เหล่านี้เป็นข้อค้นพบที่เกิดขึ้นจากการท�างาน  และจะน�ามาใช้ต่อเพื่อ

ขยายวิธีการท�างานไปยังพื้นที่อื่นๆของจังหวัดต่อไป

    เงื่อนไขปัจจัยความส�าเร็จ 

 1. มีการท�างานเป็นทีม ไม่คดิแยกส่วนมกีารก�าหนดเป้าหมายและแนวทาง

ปฏิบัติให้ตรงกัน 

 2. มกีารท�างานแบบเครอืข่ายใน 3 ระดบั โดยแต่งตัง้คณะท�างานและมอบ

หมายแกนน�าหลกัด�าเนนิงานร่วมกนั เช่น ปลดัอ�าเภอร่วมกบัหน่วยงาน

หลัก (ท้องถิ่น จนท.สาธารณสุข ต�ารวจ ฯลฯ)
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 3. การวางกรอบนโยบาย  มาตรการ หรอืแนวปฏบิติัทีช่ดัเจน  สอดคล้อง

กนัในทกุระดบั ส่งผลให้การด�าเนนิงานความปลอดภยัทางถนนด�าเนนิ

งานไปในทิศทางเดียวกัน

 4. การเปิดโอกาสให้แต่ละต�าบล/ชุมชน มีการด�าเนินกิจกรรมที่หลาก

หลายตามแต่บรบิทของแต่ละพืน้ที ่ภายใต้นโยบาย/มาตรการทีก่�าหนด

ไว้  อาทิ รูปแบบการตั้งด่านชุมชน  การอบรมแทนการเสียเงินค่าปรับ

เมื่อไม่สวมหมวกนิรภัย

 5. การพัฒนาศักยภาพของคณะท�างาน/แกนน�าระดับท้องถิ่น (ต�าบล)   

ที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาและจุดเสี่ยงของพื้นที่ตนเองได้  ส่งผลให้ได้

ข้อมูลที่เป็นจริงและชัดเจน  

 6. การสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยการระดมสมองให้คนในพื้นที่ 

ร่วมวิเคราะห์ปัญหาและวิเคราะห์จุดเสี่ยงของชุมชน/หมู่บ้าน ร่วม

หาแนวทางการแก้ไขจุดเสี่ยง และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ 

ให้ปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในโรงเรียน หมู่บ้าน ชุมชน 

 7. การด�าเนินงานเชิงรุกในการจัดตั้งด่านชุมชนคุณภาพ เพื่อกวดขัน

ควบคุมพฤติกรรมการเมาแล้วไม่ให้ขับ เน้นการป้องปรามมากกว่า 

การบังคับใช้กฎหมาย

 8. การสือ่สารผ่านไลน์กลุม่ ทีม่กีารน�าเสนอข้อมลู การคนืข้อมลู การตอบ

สนองของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท�าให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้ทันที

 9. มีการติดตามหนุนเสริม ซึ่งด�าเนินงาน 2 รูปแบบ

 • การติดตามในพื้นที่   มีแกนน�าระดับจังหวัด ออกติดตาม นิเทศ 

ตรวจเยี่ยมให้ค�าปรึกษา ช่วยเหลือและติดตามความก้าวหน้าใน

การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงและการป้องกันอุบัติเหตุของพื้นที่
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

 • การตดิตามผ่านทางการประชมุ  โดยก�าหนดให้ ศปถ.อ�าเภอ และ 

ศปถ.ท้องถ่ิน มีการประชุมทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง และรายงาน 

ผลการประชุมแต่ ศปถ.จังหวัด 
 

 ทัง้น้ี ความส�าเรจ็ทีเ่กดิขึน้เกดิจากการตดิตามหนนุเสรมิอย่างต่อเนือ่ง 

แกนน�าในระดับจังหวัดและพี่เลี้ยง สอจร. ท�าหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุน ให้ค�า

ปรึกษา โดยมีแกนน�าระดับอ�าเภอท่ีเป็นส่วนเช่ือมประสานระหว่างภาคีระดับ

จงัหวดัและต�าบล  โดยเข้าร่วมในการประชมุและกจิกรรมกนิข้าวเล่าเรือ่งอย่าง

สม�่าเสมอ

    ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ�ากัด 
 

 1. คณะท�างานจังหวัดยังไม่ได้สามารถด�าเนินงานได้ครอบคลุมทุกต�าบล 

 2. หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงผู้ปฏิบัติงาน มีการโยกย้ายต�าแหน่งบ่อย

ครั้ง ท�าให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน  และภารกิจของต�าบล 

อ�าเภอ จังหวัด ที่มีมากแต่บุคลากรมีน้อย

 3. ประชาชนยังขาดความตระหนักในการป้องกันก่อนเกิดเหตุ

 4. การบังคับใช้กฎหมายในระดับหมู ่บ้าน/ชุมชน ต�าบล ยังท�าได้ 

ไม่เต็มที่

    แนวทางการขยายผลและก้าวต่อไป

 1) ก�าหนดให้ด�าเนินการต่อเนื่องทุกต�าบล ทุกพื้นที่ของจังหวัด อย่างเข้ม

ข้น ตามการประกาศเป็นวาระจังหวัด เรื่อง ก�าหนดมาตรการป้องกัน

และลดอุบตัเิหตทุางถนนจงัหวดัแพร่ใน 365 วนั  ประกาศ ณ มกราคม 

2563  โดยการขบัเคลือ่นมาตรการความปลอดภยัทางถนน 5 มาตรการ 
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ได้แก่ 1) การควบคุมความเร็วเพื่อลดความรุนแรงการบาดเจ็บจาก

อุบัติเหตุทางถนน  2) ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ต้องสวม

หมวกนิรภัย 100% และผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์ทุกประเภทต้อง

คาดเข็มขัดนิรภัย 3) การบังคับใช้กฎหมายกรณีเมาสุราแล้วขับขี่รถ 

4) รถรับส่งนักเรียนทุกคันในพื้นท่ีจังหวัดแพร่ ต้องมีมาตรฐานความ

ปลอดภัยของรถตามทีก่รมการขนส่งทางบกก�าหนด 5) มกีารขบัเคล่ือน

มาตรการความปลอดภัยทางถนน โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)  

โดยการจัดตั้งด่านหมู่บ้าน/ชุมชนทุกวันจันทร์  ท�าหน้าท่ีเป็นจุดคัด

กรองกลุม่ทีม่พีฤตกิรรมเสีย่งทีจ่ะเกดิอบัุตเิหตทุางถนน เพือ่ป้องปราม 

ตกัเตอืน และเน้นย�า้มาตรการความปลอดภยัทางถนน โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่ เรือ่งเมาแล้วขบั และการสวมหมวกนริภยัขณะขบัขีแ่ละซ้อนท้ายรถ

จักรยานยนต์

 2)  เพิ่มจ�านวนวันในการตั้งด่านชุมชน เพื่อคัดกรองเมาแล้วขับ ส่งเสริม

การสวมหมวกนิรภัยและควบคู่กับงานความมั่นคงอื่น เช่น การตรวจ

สารเสพติด

 3)  สนับสนุนให้เกิดหมู่บ้านสีเขียว เพื่อส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 

100% และสร้างการมส่ีวนร่วมของชมุชนให้เข้ามาร่วมกนัดแูลป้องกนั 

ให้อุบัติเหตุทางถนนกลายเป็นศูนย์ (0)

    ข้อเสนอแนะ

 1. คณะท�างานควรถอดบทเรยีนพืน้ทีท่ีม่กีารตัง้ด่านวนัจนัทร์ และวธิกีาร

จดัการผูท่ี้เมาแล้วขับ/ไม่สวมหมวกนิรภัย  เช่น การอบรมแทนการเสยี 

ค่าปรบั การเข้าไปพดูคยุกบัวยัรุน่ เพือ่เผยแพร่ให้พืน้ทีอ่ืน่ได้เรยีนรูแ้ละ 

น�าไปปรับใช้
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

 2. ติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและพิจารณาคัดเลือกต�าบล 

หมู่บ้านที่มีการด�าเนินกิจกรรมดีเด่นในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ  

เพื่อชื่นชมให้ก�าลังใจ มอบรางวัลเป็นประจ�าทุกปี



สภาพปัญหา

 จังหวัดราชบุรีเป็นศูนย์กลางด้านการปกครอง เศรษฐกิจ และการ

คมนาคมในภูมิภาค ทิศเหนือติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ทิศใต้ติดต่อจังหวัด

เพชรบุรี ทิศตะวันออกติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และ

จังหวัดนครปฐม และทิศตะวันตกติดต่อประเทศพม่าแบ่งการปกครองเป็น  

10 อ�าเภอ 104 ต�าบล 975 หมู่บ้าน (ข้อมูล th.Wikipedia.org/wiki/ 

จังหวัดราชบุรี)

39 
 

2. รวมพลังขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ าเภอเพ่ือความปลอดภัยทางถนนพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี 
 

สภาพปัญหา 
 จังหวัดรำชบุรีเป็นศูนย์กลำงด้ำนกำรปกครอง เศรษฐกิจ และกำรคมนำคมในภูมิภำค ทิศเหนือติดต่อ
จังหวัดกำญจนบุรี ทิศใต้ติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ทิศตะวันออกติดต่อจังหวัดสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสงครำม 
และจังหวัดนครปฐม และทิศตะวันตกติดต่อประเทศพม่ำแบ่งกำรปกครองเป็น 10 อ ำเภอ104 ต ำบล 975 
หมู่บ้ำน(ข้อมูลth.Wikipedia.org/wiki/จังหวัดรำชบุรี) 

 
 
จำกสภำพพ้ืนที่ๆเป็นเส้นทำงผ่ำนไปยังแหล่งท่องเที่ยวส ำคัญในภูมิภำคตะวันตกท ำให้ในแต่ละปีมี

ปริมำณรถที่วิ่งผ่ำนเป็นจ ำนวนมำก โดยสถำนกำรณ์อุบัติเหตุทำงถนนของจังหวัดรำชบุรี จำกสถิติกำรเกิด
อุบัติเหตุทำงถนนของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดรำชบุรี ในปี พ.ศ.2558 - 2561 พบว่ำ   

ข้อมูล พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
จ ำนวนผู้บำดเจ็บ(รำย) 18,008 19,125 18,790 16,479 
จ ำนวนผู้เสียชีวิต(รำย) 245 254 271 237 
อัตรำกำรเสียชีวิต(ต่อแสนปชก.) 28.78 33.56 31.22 28.01 
 และเมื่อพิจำรณำข้อมูลกำรเกิดสถิติกำรเกิดอุบัติและเสียชีวิตในปีงบประมำณ 2561 (ช่วง ต.ค. 60 - 
มี.ค. 61)   ใน 10 อ ำเภอ พบว่ำ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นยังมีอัตรำที่สูงถึง 8 ,851 ครั้ง และมียอดผู้เสียชีวิต รวม 
151 รำย  พบกำรเกิดอุบัติเหตุมำกกว่ำ 1,000 ครั้งใน 3 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอเมืองรำชบุรี  อ ำเภอโพธำรำม 
และอ ำเภอบ้ำนโป่ง  ทั้งยังพบอัตรำกำรเสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุมำกกว่ำร้อยละ 60  ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ควำมรุนแรง 
ณ พ้ืนที่เกิดเหตุอีกด้วย  สำเหตุกำรเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุจรำจรส่วนใหญ่มำจำกพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ไม่สวม
หมวกกันนิรภัย ดื่มสุรำเมำแล้วขับ ไม่คำดเข็มขัดนิรภัย ขับด้วยควำมเร็ว ฝ่ำฝืนกฎจรำจร เป็นต้น ที่ผ่ำนมำ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือลดกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุ
จรำจร แต่ว่ำยังไม่เคยมีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำน ทั้งกำรน ำข้อมูลมำเผยแพร่และวิเครำะห์ปัญหำร่วมกัน  

ทำงส านักงานสาธาณสุขจังหวัดราชบุรี  โดย นายสุริยะ คูหะรัตน์  จึงได้เล็งเห็นควำมส ำคัญและ
เป็นตัวแทนของจังหวัดในกำรรับทุนจำกส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ(สสส.)มำด ำเนินกำร 

 จากสภาพพื้นท่ีๆ เป็นเส้นทางผ่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญ 

ในภูมิภาคตะวันตก ท�าให้ในแต่ละปีมีปริมาณรถที่วิ่งผ่านเป็นจ�านวนมาก  

โดยสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดราชบุรี จากสถิติการเกิด 

อุบัติเหตุทางถนนของส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ในปี พ.ศ.2558 - 

2561 พบว่า  

จังหวัดราชบุรี2
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

ข้อมูล พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

จ� านวนผู ้ บ าด เ จ็ บ 

(ราย)

18,008 19,125 18,790 16,479

จ� า น วนผู ้ เ สี ย ชี วิ ต 

(ราย)

245 254 271 237

อัตราการเสียชีวิต 

(ต่อแสนปชก.)

28.78 33.56 31.22 28.01

 

 เ ม่ือ พิจารณาข ้อมูลการเกิดสถิติการเกิดอุบั ติและเสียชี วิต 

ในปีงบประมาณ 2561 (ช่วง ต.ค. 60 - มี.ค. 61)   ใน 10 อ�าเภอ พบว่า  

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นยังมีอัตราที่สูงถึง 8,851 ครั้ง และมียอดผู ้เสียชีวิต  

รวม 151 ราย  พบการเกิดอุบัติเหตุมากกว่า 1,000 ครั้งใน 3 อ�าเภอ ได้แก่ 

อ�าเภอเมืองราชบุรี  อ�าเภอโพธาราม และอ�าเภอบ้านโป่ง  ทั้งยังพบอัตรา 

การเสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุมากกว่าร้อยละ 60  ซ่ึงเป็นตัวบ่งชี้ความรุนแรง  

ณ พื้นที่เกิดเหตุอีกด้วย  สาเหตุการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรส่วนใหญ่ 

มาจากพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ไม่สวมหมวกกันนิรภัย ด่ืมสุราเมาแล้วขับ  

ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ขับด้วยความเร็ว ฝ่าฝืนกฎจราจร เป็นต้น ที่ผ่านมา 

หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับเรื่องนี้ ได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อลด 

การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร แต่ว่ายังไม่เคยมีการบูรณาการ

การท�างาน ทั้งการน�าข้อมูลมาเผยแพร่และวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน 

 ทางส�านักงานสาธาณสุขจังหวัดราชบุรี  โดย นายสุริยะ คูหะรัตน์   

ได ้ เล็งเห็นความส�าคัญและเป ็นตัวแทนของจังหวัดในการรับทุนจาก 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มาด�าเนินการ  

โดยมีแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.)  

ภาคกลางมาช่วยเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุน ในการด�าเนินโครงการรวมพลัง 
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอเพื่อความปลอดภัยทางถนนพ้ืนที่จังหวัด

ราชบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์ เป้าหมายคือ

 

   ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงาน
 

 การด�าเนินโครงการขับเคลื่อนกลไกจังหวัดไปสู่อ�าเภอ ส่งผลให้เกิด

เครือข่ายที่มาร่วมด�าเนินงานในแต่ละระดับแตกต่างกันไป  ทั้งนี้ ภาคีที่เข้ามา

ร่วมด�าเนินงานจะด�าเนินงานภายใต้บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานของตน  ดังนี้

ระดับ หน่วยงาน บทบาท

จังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด  องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด ส�านักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย บริษัทกลาง    

- สนับสนุนงบประมาณ

- ขับเคลื่อนการด�าเนิน

งานสู่อ�าเภอ

อ�าเภอ นายอ�าเภอ โรงพยาบาลอ�าเภอ  

ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ  ต�ารวจ  

มูลนิธิฯ ทางหลวงชนบท  แขวงการ

ทาง  หน่วยงานรัฐ/เอกชนในพื้นที่

- ขับเคลื่อนการด�าเนิน

งานสู่ต�าบล

- สร้างมาตรการในองค์กร

- สื่อสารประชาสัมพันธ์
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โดยมีแผนงำนสนับสนุนกำรป้องกันอุบัติเหตุจรำจรระดับจังหวัด(สอจร.) โหนดภำคกลำงมำช่วยเป็นพ่ีเลี้ยง
สนับสนุน ในกำรด ำเนินโครงการรวมพลังขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ าเภอเพื่อความปลอดภัยทางถนนพื้นที่
จังหวัดราชบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยคือ 

 

 
 
ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงาน 
 กำรด ำเนินโครงกำรขับเคลื่อนกลไกจังหวัดไปสู่อ ำเภอ ส่งผลให้เกิดเครือข่ำยที่มำร่วมด ำเนินงำนในแต่
ละระดับแตกต่ำงกันไป  ทั้งนี้ ภำคีที่เข้ำมำร่วมด ำเนินงำนจะด ำเนินงำนภำยใต้บทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำน
ของตน  ดังนี้ 

ระดับ หน่วยงาน บทบาท 
จังหวัด ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  องค์กำรบริหำรส่วน

จังหวัด  ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัย บริษัทกลำง     

- สนับสนุนงบประมำณ 
- ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนสู่อ ำเภอ 

อ ำเภอ นำยอ ำเภอ  โรงพยำบำลอ ำเภอ  ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอ  ต ำรวจ  มูลนิธิฯ ทำงหลวง
ชนบท  แขวงกำรทำง  หน่วยงำนรัฐ/เอกชนใน
พ้ืนที่ 

- ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนสู่ต ำบล 
- สร้ำงมำตรกำรในองค์กร 
- สื่อสำรประชำสัมพันธ์ 

ต ำบล เทศบำล  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล  โรงเรียน  
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  วัด  สถำนประกอบกำร 

- ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนสู่ชุมชน 
- งบสนับสนุนจำก อบต./เทศบำล 
- สร้ำงมำตรกำรในองค์กร 
- สื่อสำรประชำสัมพันธ์ 
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

ระดับ หน่วยงาน บทบาท

ต�าบล เทศบาล  องค์การบริหารส่วนต�าบล  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล  

โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัด  

สถานประกอบการ

- ขับเคลื่อนการด�าเนิน

งานสู่ชุมชน

- งบสนับสนุนจาก อบต./

เทศบาล

- สร้างมาตรการในองค์กร

- สื่อสารประชาสัมพันธ์

หมู่บ้าน ก�านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  อสม. จิตอาสา 

ตัวแทนชุมชน

- สร ้ างความเข ้ า ใจใน

ชุมชน

- สื่อสารประชาสัมพันธ์

    ทุนเดิมในการจัดการปัญหาอุบัติเหตุจราจร
 

 ในปี พ.ศ. 2559  จงัหวดัราชบุร ี ได้ด�าเนนิการรณรงค์การป้องกนัและ

ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส�าคัญร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  

มลูนิธอิาสาสมัคร  และยงัได้รบังบประมาณสนบัสนนุจากแผนงานสนบัสนนุการ

ด�าเนินการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.)  จ�านวน 100,000  

บาท  ในการขับเคลื่อนการท�างานของศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทาง

ถนนจังหวัดราชบุรี  ส่งผลให้มีข้อมูลจุดเสี่ยง และแนวทางการป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น และในปี พ.ศ. 2560 ได้ด�าเนิน

โครงกำร“กำรมส่ีวนร่วมของเครือข่ำยกำรป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุำงถนน

ในกำรแก้ไขปัญหำจุดเส่ียงต่อกำรเกดิอบุตัเิหตทุำงถนนของจงัหวดัรำชบรุ”ี 

ซึ่งท�าให้ได้ภาคีในการท�างานที่ชัดเจน เกิดกระบวนการท�างานเบื้องต้น ได้แก่ 

 1. มีนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดในการเฝ้าระวังป้องกันการบาด

เจบ็และเสยีชวีติจากอบัุตเิหตทุางถนน ก�าหนดให้มกีารน�าข้อมลูไป

เสนอในการประชุมความมั่นคงของจังหวัด  โดยมี ปภ. และ สสจ. 
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เป็นหน่วยงานหลักในการเสนอข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิต จุด

เสี่ยง การบังคับใช้กฎหมายและกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 2. จัดกิจกรรม “กินข้าวเล่าเรื่อง” ระดับจังหวัด โดยมี ปภ.เป็น 

ผู้รับผิดชอบ

 3. หน่วยงานสาธารณสุขจัดประชุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

อ�าเภอ (พชอ.) โดยก�าหนดให้ทกุอ�าเภอต้องน�าปัญหาเรือ่งอบุตัเิหตุ

มาน�าเสนอและร่วมแก้ปัญหา

 4. เมื่อเกิดอุบัติเหตุหมู่หรือเสียชีวิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไป

สอบสวนหาสาเหตแุละน�าเสนอให้ผูว่้าราชการจังหวดัรับทราบและ

สั่งการ

 นอกจากนีใ้นปี 2561 ผูว่้าราชการจงัหวดัได้จดัสรรงบประมาณพฒันา

จงัหวดัในการด�าเนินงานการป้องกนัอุบัตเิหตทุางถนนผ่านระบบสขุภาพอ�าเภอ 

(DHS-RTI)  ของกรมควบคมุโรค  กระทรวงสาธารณสขุ และได้รบัรางวลัในระดบั 

ADVANCE  ระดับทอง 4 อ�าเภอ ระดับเงิน 2 อ�าเภอ และระดับดี 4 อ�าเภอ

    งบประมาณร่วมสมทบ
 

 การด�าเนินโครงการฯ นอกจากงบประมาณที่ สสส.ได้สนับสนุนผ่าน

ทาง สอจร. แล้วทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยังสนับสนุนหมวกนิรภัยให้

กับ คปสอ.ทุกแห่ง เพื่อไปด�าเนินกิจกรรมรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ

ประชาชนในพื้นที่  และยังได้รับงบประมาณเพิ่มเติมในแต่ละอ�าเภอ ดังนี้

อ�าเภอ แหล่งงบประมาณ การด�าเนินการ

ปากท่อ เงินบ�ารุงโรงพยาบาล  PPB ด�าเนินโครงการขับเคล่ือน ศปถ.

อ�าเภอปากท่อ ปี 2563
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

อ�าเภอ แหล่งงบประมาณ การด�าเนินการ

งบท้องถิ่น สสส. จัดโครงการลดละเลิก สุรา/บุหรี่ 

ขับขี่ปลอดภัย

บ้านโป่ง บริษัท SCG สนับสนุนงบประมาณและสถานที่ 

ในการจัดเวทีสรุปผลการด�าเนิน

งานและแจกใบประกาศนียบัตร

ในการท�ามาตรการองค์กร

โรงงานและโรงเรียน ใช้งบประมาณของตนเองในการ

ด�าเนินกิจกรรมมาตรการองค์กร

   กิจกรรมและผลการด�าเนินงาน
 

 โครงการได้วางแผนการด�าเนินงานเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด  

ระดับอ�าเภอ และระดับท้องถิ่น  โดยมีกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในการ

สร้างจติส�านกึเรือ่งความปลอดภัยทางถนน  (1 อ�าเภอ 1 สถานศกึษา) และสร้าง

ความเข้มแข็งของเครือข่ายสถานศึกษาร่วมกับทีมอ�าเภอและทีมท้องถิ่น  และ

เวทีสรุปบทเรียน เป็นการด�าเนินการร่วมกันทั้ง 3 ระดับ

 • ระดับจังหวัด  มีการด�าเนินกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม ผลการด�าเนินงาน

1. เวทีประชุมสร ้างความเข ้าใจ

โครงการ

มีการประชุม 3 ครั้ง 

- ครั้ ง ที่  1  น� า เ สนอ โครงการ 

วัตถุประสงค ์และแนวทางการ

ด�าเนินงาน 
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กิจกรรม ผลการด�าเนินงาน

-  ครั้งที่ 2 แกนน�าระดับอ�าเภอเข้าใจ

และทราบบทบาทของตนเองใน

การด�าเนินงานระดับพื้นที่

-  ครั้งที่ 3 วางแผนร่วมกับแกนน�า

ระดบัอ�าเภอในการจดัประชมุสร้าง

ความเข้าใจระดับอ�าเภอและต�าบล

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

วิทยากรกระบวนการในงานความ

ปลอดภัยทางถนน

แกนน�าระดับอ�าเภอจ�านวน 70 

คนได้เรียนรู ้หลักการเป็นวิทยากร

กระบวนการงานปลอดภัยทางถนน

มคีวามเข้าใจและมคีวามพร้อมในการ

ขับเคลื่อนงาน

3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

การวิเคราะห์-สังเคราะห์ เพื่อการใช้

ประโยชน์จากข้อมูลที่มีพลัง

แกนน�าระดับอ�าเภอ 70 คน ได้เรียน

รู้และมีทักษะในเร่ืองการวิเคราะห์-

สังเคราะห์ข ้อมูลเพื่อให ้เกิดพลัง  

ส่งผลให้แกนน�าระดับจังหวัดและ

อ�าเภอเข้าใจ สามารถน�าข้อมูลมา

จัดการแก้ปัญหาอุบัติเหตุได้

4. เวทีประชุมเครือข่ายการท�างาน

ระดบัอ�าเภอ/สรปุบทเรยีน และขยาย

เครือข่ายการท�างาน

1.  จัด เวที ขับเค ล่ือนการท�างาน

ความปลอดภัยทางถนนระดับ

อ�าเภอและสร้างทีมท้องถิ่น โดย

บูรณาการประเด็นหมวกนิรภัย 

การแก้ไขจุดเสี่ยง การบังคับใช้

กฎหมาย และการสร้างพฤตกิรรม
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

กิจกรรม ผลการด�าเนินงาน

 ความปลอดภัย 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม

เป็นแกนน�าระดบัจงัหวดัและแกน

น�าอ�าเภอ

2. ติดตามผลการด�าเนินงานของ

แต่ละอ�าเภอ

5. การสร ้างจิตส�านึกเรื่องความ

ปลอดภัยทางถนน (1อ�าเภอ 1 สถาน

ศึกษา) และสร้างความเข้มแข็งของ

เครือข ่ายสถานศึกษาร ่วมกับทีม

อ�าเภอและทีมท้องถิ่น

1.  ผู ้เข้าร่วมโครงการจ�านวน 500 

คนเข้าร่วมกิจกรรมสร้างจิตส�านึก

เรื่องความปลอดภัยทางถนน

2.  ทีมแกนน�าระดับอ�าเภอลงพ้ืนท่ี

พบผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บริหาร

สถานศกึษาเพือ่ท�าความเข้าใจ ขอ

ความร่วมมือ และร่วมออกแบบ

วางแผนการด� า เนินกิจกรรม 

ร่วมกัน

6. เวทีสรุปบทเรียนการด�าเนิน

โครงการ (ทีมจังหวัด ทีมอ�าเภอและ

ทีมท้องถิ่น)

แกนน�าในทุกระดับจ�านวน 60 คน

ได้ร่วมกันถอดบทเรียน สรุปผลการ

ด�าเนินงาน สิ่งที่ได้เรียนรู้  และสิ่งที่

จะน�าไปพัฒนาต่อยอดในพื้นที่ของ

ตนเอง
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 • ระดับอ�าเภอ มีการด�าเนินกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม ผลการด�าเนินงาน

เวทีสร้างความเข้าใจโครงการระดับ

อ�าเภอและระดับต�าบล

1.  แกนน�าระดับอ�าเภอ และระดับ

ต�าบลของแต ่ละอ�าเภอมีการ

ประชุมร ่วมกับแกนน�าระดับ

จังหวัดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่  

และกลไกในการขับเคลื่อน

2.  แกนน�าระดบัต�าบลมคีวามรู ้ความ

เข ้าใจและสามารถออกแบบ

กิจกรรมของตนเองได้

3.  เกิดแกนน�าระดับต�าบลอย่างน้อย 

1 ทีมเพื่อขับเคลื่อนงาน

4.  ได้ต�าบลต้นแบบและโรงเรียน

น�าร่องของแต่ละอ�าเภอ

 

 • ระดับท้องถิ่น  มีการด�าเนินกิจกรรมในการขับเคลื่อนศูนย์ถนน 

ท้องถิ่น (เทศบาล/ต�าบล) โดยมีระดับจังหวัดและอ�าเภอร่วมติดตามสนับสนุน

ท้องถิ่นด�าเนินกิจกรรมผ่านทางวิธีการ 

 1. กิจกรรมกินข้าวเล่าเรื่อง  แลกเปลี่ยน ติดตาม และรับฟังปัญหาที่

พบระหว่างด�าเนินการ

 2. ร่วมวางแผน/ช่วยประสานงานและแก้ไขปัญหา

 3. แกนน�าระดับอ�าเภอลงพื้นที่ เยี่ยมชม ให้ก�าลังใจทีมงานระดับ 

ท้องถิ่น
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

 นอกจากกิจกรรมที่ด�าเนินงานตามแผนแล้ว  ยังพบว่า มีบางกิจกรรม

ที่มีการด�าเนินงานนอกเหนือจากที่ก�าหนดไว้ในโครงการหรือปรับเปล่ียนวิธี

การด�าเนินงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการท�างานของโครงการฯ ให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กิจกรรม ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

1. เวทีขับเคลื่อน “จากจังหวัดสู ่

อ�าเภอปลอดภยัทางถนน” จงัหวดั

ราชบรุแีละลงนามข้อตกลงการขบั

เคลื่อน

1. ผู้บริหารระดับจังหวัดและอ�าเภอ

ทราบวัตถุประสงค์ของโครงการ

และแนวทางการด�าเนินงานเพื่อ

ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจาก

อุบัติ เหตุทางถนนของจังหวัด

ราชบุรี

2. มีการลงนามท�า MOU ระหว่าง

ผู ้บริหารระดับจังหวัด อ�าเภอ 

และสอจร. ในการขับเคลื่อนงาน

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

จังหวัดราชบุรี

2. การอบรมอาสาจราจรในการ

ด�าเนนิงานด้านความปลอดภยัทาง

ถนน  ปรบัจากแผนเดมิทีเ่ป็นเพยีง

การจัดอาสาจราจร

1. เกิดอาสาสมัครจราจรที่ผ่านการ

อบรมหลกัสตูรอาสาจราจรจงัหวดั

ราชบุรีจ�านวน 63 คน มีอาสา

จราจรในทุกอ�าเภอ

2. สถานตี�ารวจในพืน้ทีจ่งัหวดัราชบรุี

ได้สานต่อโครงการอาสาจราจร 

โดยลงไปยั ง โรงเ รียนโรงงาน  

ชุมชน ให้ความรู้เบื้องต้นในด้าน
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กิจกรรม ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

 กฎหมายจราจรทางบก การ

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และฝึก

ปฏิบัติงาน เพื่อช่วย เจ้าหน้าที่

ต�ารวจในการจัดระเบียบและ

อ�านวยเส้นทางการจราจรในพ้ืนท่ี

ให้คล่องตัว

3. การวิเคราะห์จุดเสี่ยงบริเวณหน้า

โรงเรยีน หน้าโรงงานและทางแยก

ต่างๆ  พร้อมทั้งคืนข้อมูลจุดเสี่ยง  

พฤติกรรมเสี่ยง ให้กับชุมชน

1. เกิดการแก้ไขจุดเสี่ยงโดย

 - ก�านัน ผู ้ใหญ่บ้านและคนใน

ชุมชน

 -  หมวดการทาง อปท.เทศบาล

และสถานีต�ารวจที่รับผิดชอบ

มาช่วยปรับผิวถนน ทาสี ท�า

ป้าย เนินสะดุด ตัดต้นไม้ที่

บังทัศนียภาพและติดตั้งป้าย

สัญญาณจราจร

2. เทศบาล /ท้องถิน่/ อปท. น�าข้อมลู

ปัญหามาวางแผนด�าเนนิงานแก้ไข 

และบรรจุเข้าในแผนพัฒนาระดับ

ท้องถิ่น เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ

3. เกดิการเฝ้าระวงัจดุเสีย่ง พฤติกรรม

เสีย่ง มด่ีานชมุชนและลกูข่ายกูช้พี

อยู ่ประจ�าหรือใกล้เคียงจุดเสี่ยง  

ท้ังในช่วงเทศกาลและนอกเหนือ

จากเทศกาล
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

กิจกรรม ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

4.  โครงการถนนปลอดภัย จัดท�าโครงการถนนปลอดภัย  ด้วย

รักและห่วงใยจากนายอ�าเภอ โดย

ได้ปรับปรุง แก้ไขถนน ทาสี ท�าป้าย

สัญญาณจราจร ตัดแต่งกิ่งไม้

5.  กองทุนหมวกนิรภัย ชุมชนเห็นความส�าคัญร ่วมกันต้ัง

กองทุนหมวกนิรภัยเพื่อจัดหาหมวก

นิรภัยให้กับผู้มีรายได้น้อยในชุมชน

6.  เตรียมความพร ้อมก ่อนท�าใบ

อนุญาตขับขี่ในสถานประกอบ

การ สถานศึกษา

เพือ่สนบัสนนุมาตรการองค์กรในการ

ให้บุคลากร/นกัเรยีนมใีบอนญุาตขบัขี่  

โดยการประสานขนส่ง และต�ารวจมา

ให้ความรู้

7.  เสริมสร้างความรู ้เรื่องการขับขี่

ปลอดภัย กฎหมายจราจรและ       

บทลงโทษท่ีควรทราบให ้กับ

นักเรียน

1. โรงเรยีนบรรจเุรือ่งการป้องกนัและ

ลดอุบัติเหตุในหลักสูตรนักเรียน

ชั้น ม.4

2. เกิดอาสาจราจรหน้าโรงเรียนโดย

ครูฝ่ายปกครองและสภานักเรียน

 เมื่อพิจารณากิจกรรมทั้งหมดแล้ว  พบว่ากิจกรรมที่สร้างให้เกิดการมี

ส่วนร่วมในพื้นที่ ได้แก่

 1. การจัดประชุมทีมอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยเดือนละ 1-2 ครั้ง  

ช่วยให้ทีมท�างานระดับอ�าเภอเกิดความเข้าใจและเห็นเป้าหมาย 

ในการท�างานร่วมกันอย่างชัดเจน

 2. การพัฒนาศักยภาพทีมงานผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยากร 

และเทคนิคการท�างานแบบมีส่วนร่วม ช่วยให้เกิดการปรับเปลี่ยน
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วิธีการท�างาน สามารถดึงคนในท้องถิ่นมาร่วมท�างานได้มากขึ้น

 3. การสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ในระดับอ�าเภอและจังหวัด 

ท�าให้คนท�างานได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ 

เห็นตัวอย่างการท�างานของพื้นที่อื่น 

   

   พลังขับเคลื่อนงาน 3 ระดับ
 

 การด�าเนนิงานในท้ัง 3 ระดบัของจงัหวดัราชบรุ ี มกีารด�าเนนิกจิกรรม

เพื่อให้วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้บรรลุดังนี้

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผลที่เกิดขึ้น

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของทีมคณะท�างาน

ความปลอดภัยทาง

ถนนระดับจังหวัด 

ร ะดั บอ� า เ ภอ ( 1 0 

อ� า เภอ )  ในพื้ นที่

จังหวัดราชบุรี

การจดัอบรมเพิม่ความรู้

ในด้านต่างๆ  ได้แก่

 - ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง

ป ฏิ บั ติ ก า ร

หลักสูตรวิทยากร

กระบวนการในงาน

ความปลอดภัยทาง

ถนน

 - การอบรมเชิงปฏิบัติ

การหลักสูตรการ

ที ม ค ณ ะ ท� า ง า น มี

ศักยภาพเพิ่ ม เติม ใน

เรื่อง

 - การเป ็นวิทยากร

กระบวนการเพื่ อ

สร ้างให้เกิดความ

ร่วมมือในพื้นที่

 - มคีวามรู้เกีย่วกบัการ

วเิคราะห์-สังเคราะห์

ข้อมูลการเกิด

45 
 

6. เตรียมควำมพร้อมก่อนท ำ
ใบอนุญำตขับข่ีในสถำน
ประกอบกำร สถำนศึกษำ 

เพ่ือสนับสนุนมำตรกำรองค์กรในกำรให้บุคลำกร/นักเรียนมีใบอนุญำต
ขับข่ี  โดยกำรประสำนขนส่ง และต ำรวจมำให้ควำมรู้ 

7. เสริมสร้ำงควำมรู้เรื่องกำรขับ
ขี่ปลอดภัย กฎหมำยจรำจร
และบทลงโทษที่ควรทรำบ
ให้กับนักเรียน 

1. โรงเรียนบรรจุเรื่องกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุในหลักสูตรนักเรียน
ชั้น ม.4 

2. เกิดอำสำจรำจรหน้ำโรงเรียนโดยครูฝ่ำยปกครองและสภำนักเรียน 

 
 เมื่อพิจำรณำกิจกรรมทั้งหมดแล้ว  พบว่ำกิจกรรมที่สร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ ได้แก่ 

1. กำรจัดประชุมทีมอย่ำงต่อเนื่องอย่ำงน้อยเดือนละ 1-2 ครั้ง ช่วยให้ทีมท ำงำนระดับอ ำเภอเกิด
ควำมเข้ำใจและเห็นเป้ำหมำยในกำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงชัดเจน 

2. กำรพัฒนำศักยภำพทีมงำนผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรวิทยำกรและเทคนิคกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วม 
ช่วยให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรท ำงำน สำมำรถดึงคนในท้องถิ่นมำร่วมท ำงำนได้มำกขึ้น 

3. กำรสร้ำงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับอ ำเภอและจังหวัดท ำให้คนท ำงำนได้มีโอกำสมำ
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และเห็นตัวอย่ำงกำรท ำงำนของพ้ืนที่อ่ืน  

 

 
 
พลังขับเคลื่อนงาน 3 ระดับ 
 กำรด ำเนินงำนในทั้ง 3 ระดับของจังหวัดรำชบุรี  มีกำรด ำเนินกิจกรรมเพ่ือให้วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้
บรรลุดังนี้ 

วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรม ผลที่เกิดขึ้น 
1. เพ่ือพัฒนำศักยภำพของทีม

คณะท ำงำนควำมปลอดภัย
ทำงถนนระดับจังหวัด ระดับ
อ ำเภอ(10 อ ำเภอ) ในพ้ืนที่
จังหวัดรำชบุรี 

กำรจัดอบรมเพ่ิมควำมรู้ในด้ำน
ต่ำงๆ  ได้แก่ 
- กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร

หลักสูตรวิทยำกรกระบวนกำร
ในงำนควำมปลอดภัยทำงถนน 

- กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
หลักสูตรกำรวิเครำะห์-

ทีมคณะท ำงำนมีศักยภำพเพ่ิมเติม
ในเรื่อง 
- กำรเป็นวิทยำกรกระบวนกำร

เพ่ือสร้ำงให้เกิดควำมร่วมมือ
ในพ้ืนที่ 

- มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์-
สังเครำะห์ข้อมูลกำรเกิด
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผลที่เกิดขึ้น

  อุบัติเหตุ วิเคราะห์-

สังเคราะห์ เพื่อการ

ใช ้ประโยชน ์จาก

ข้อมูลที่มีพลัง

และน�าข้อมูลมาใช้ใน

การวางแผนแก้ไข/จัด

กิจกรรม

2. เพื่อพัฒนากลไกขับ

เคลื่อนงานป้องกัน

อุบัติ เหตุทางถนน

ในจั งหวั ด ร าช บุ รี

ให้ครอบคลุมท้ังใน

ระดับจังหวัด ระดับ

อ�าเภอและในระดับ

ต�าบล

1. เ วที ป ร ะชุ ม ส ร ้ า ง

ความเข้าใจโครงการ

ระดบัจงัหวดั  อ�าเภอ

และต�าบล

2. เวทีขับเคลื่อน “จาก

จั ง ห วั ด สู ่ อ� า เ ภ อ

ปลอดภัยทางถนน” 

จังหวัดราชบุรีและ

ลงนามข้อตกลงการ

ขับเคลื่อน

3. เวทีประชุมเครือข่าย

คณะท�างานระดับ

อ�าเภอ/สรุปบทเรียน

และขยายเครือข่าย

การท�างาน

4. เวทีสรุปบทเรียน

1. คนท�างานและเครือ

ข ่ ายทั้ ง  3  ระดับ 

เข้าใจเป้าหมายและ

แนวทางการด�าเนิน

งาน

2. เครอืข่ายคณะท�างาน

ระดับอ�าเภอ/ต�าบล

ได ้มาแลกเปลี่ ยน

ข ้อมูลและวิ ธี การ

ท�างานในพื้นที่

3. คณะท�างานในทุก

ระดับได้ร่วมกันถอด

บทเรียน สรุปผลการ

ด�าเนินงาน สิ่งที่ได้

เรียนรู ้ และสิ่งที่จะ

น�าไปพัฒนาต่อยอด

ในพื้นที่ของตนเอง
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผลที่เกิดขึ้น

3. เพื่ อจัดการป ัญหา

อุบัติเหตุฯ และลด

จ� า น ว น ก า ร เ กิ ด

อุบัติ เหตุ  จ� านวน 

ผู ้ บ า ด เ จ็ บ แ ล ะ ผู ้

เสียชีวิตของจังหวัด

ราชบุรี

จัดกิจกรรมต่างๆของ

แต่ละพื้นที่ อาทิ การ

จัดการจุดเสี่ยง  กองทุน

หมวกนิรภัย มาตรการ

ชุมชน มาตรการองค์กร  

อาสาจราจร ฯลฯ

คณะท�างานในระดับ

อ�าเภอและต�าบลมีการ

ด�าเนินกิจกรรมที่เหมาะ

สมกับพื้นที่ของตัวเอง  

ซ่ึงส ่งผลให ้ เ ร่ิมมีการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การสวมหมวกและคาด

เข็มขัดนิรภัย รวมถึง

การจัดการจุดเส่ียงทาง

กายภาพ

   ความส�าเร็จที่เกิดขึ้นตามตัวชี้วัด
 

 ผลการด�าเนินงานโครงการที่เกิดขึ้น พบว่า หากเปรียบเทียบกับตัวชี้

วัดที่ตั้งเป้าไว้ มีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นใน 3 ระยะ ดังนี้

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ ผลการด�าเนินงาน

ระยะสั้น

■ เกิดทีมแกนน�าจังหวัดราชบุรีที่เป็น

ทีมงานจากสหสาขาเป็นกลไกขับ

เคลื่อน ไม่น้อยกว่า 20 คน/จังหวัด

■ เกิดแผนงานจังหวัด มีข้อสั่งการ

สู ่แผนปฏิบัติการระดับอ�าเภอ ที่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

และสภาพปัญหาในพื้นที่

■ มีแกนน�าคณะท�างานตัวจริงที่เป็น

กลไกขับเคลื่อนงานระดับอ�าเภอ 

100 คน

■ มภีาคเีครอืข่ายระดบัต�าบลจ�านวน 

240 คน ต�าบลละ 20 คน 12 ต�าบล
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ ผลการด�าเนินงาน

■ มแีผนงานระดบัจงัหวดั มคี�าสัง่แต่ง

ตั้งคณะกรรมการทุกอ�าเภอ โดย

ท่านนายอ�าเภอลงนาม เกิดแผน

งานระดับอ�าเภอที่สอดคล้องกับ

ปัญหาในพื้นที่

ระยะกลาง

■ เกิดทีมแกนน�าจังหวัด และทีม

แกนน�าอ�าเภอท่ีเข้มแข็ง ท่ีมีการ

ประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง ใน 

3 ประเด็นหลัก(ข้อมูล/ความเสี่ยง

หลัก/ติดตามวัดผล)

■ เกิดแผนบูรณาการปฏิบัติการร่วม

กันของภาคีที่เกี่ยวข้อง และมีการ

ร่วมทุนไม่น้อยละ 80%

■ เกิดกลไกขับเคลื่อน 10 อ�าเภอของ

จงัหวดัราชบรุ ี และร่วมกนัสร้างรปู

ธรรมในระดับท้องถ่ิน (เทศบาล/

ต�าบล) อย่างน้อยอ�าเภอละ 1 ต�าบล

รวม 10 ต�าบล

■ มีแกนน�าระดับจังหวัดและระดับ

อ�าเภอที่เข้มแข็ง มีการประชุม

อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 2 เดือน/

ครั้ง โดยมุ่งประเด็นไปที่การสวม

หมวกนิรภัย การคาดเข็มขัด เมา

ไม่ขับ และความเร็ว แต่ละอ�าเภอ

เลือกต�าบลน�าร่องท่ีมีความพร้อม 

ในการด�าเนินการ เกิดพื้นที่ที่เป็น

รูปธรรม บางอ�าเภอมีการประชุม

พบปะ เพื่อแก้ไขปัญหาทุกเดือน

■ ทุกอ�าเภอมีแผนบูรณาการร่วมกัน 

อย่างน้อยอ�าเภอละ 1 แผนงาน

■ ทีมแกนน�าระดับอ�าเภอ มีการน�า

เสนอผลการด�าเนนิงานในเวทปีระ

ชุมศปถ.และพชอ.ระดับอ�าเภอ 

โดยมีท่านนายอ�าเภอเป็นประธาน 

และบรรจุไว้ในวาระการประชุม
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ตัวชี้วัดความส�าเร็จ ผลการด�าเนินงาน

ระยะยาว

■ สถานการณ์ปัญหาและสถิติการ

เกิดเหตุลดลงจากปีที่ผ่านมา

   - สวมหมวกนิรภัยเพิ่ม 80%

   - แก้ไขจุดเสี่ยงอย่างน้อย 80%

■ จ�านวนการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ 

เสยีชีวติลดลงจากปีทีผ่่านมา อย่าง

น้อย 5%

■ เกดิพืน้ทีก่ารจดัการปัญหาอบุตัเิหตุ

ที่เห็นเป็นรูปธรรม

■ มีการแก้ไขจุดเสี่ยงไปแล้ว 50%

■ อัตราการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น

จากเดิมเป็น 42.58%

■ จ�านวนคร้ังของการเกิดอุบัติเหตุ

การบาดเจบ็ลดน้อยลงเกนิ 5% แต่

ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้น 4% และ

เป็นการเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงเสีย

ชีวิต ณ จุดเกิดเหตุทันที

■  เ กิ ดพี้ น ที่ ก า ร จั ด ก า รป ัญหา

อุบัติเหตุครอบคลุมทั้ง 10 อ�าเภอ 

อ�าเภอละ 1 แห่ง

 หัวใจส�าคญัของการท�าให้เกดิพลงัขับเคลือ่นเกดิจากความร่วมมอืของ

ทีมงาน ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีทั้ง 3 ระดับ ได้แก่

ระดับการขับเคลื่อน หัวใจส�าคัญของการขับเคลื่อน

จังหวัด 1. มีหน้าที่ในการสร้างความเข้าใจโครงการลง

สู่ระดับอ�าเภอและระดับต�าบล พร้อมทั้งท�า

หน้าที่ประสาน กระตุ้น ติดตามหนุนเสริม ให้

เกิดการท�างานที่ต่อเนื่อง 

2. ด�าเนินการจัดเวทีขยายผลความรู้และพัฒนา

ศักยภาพให้กับทีมระดับอ�าเภอ สร้างให้แกน

น�าอ�าเภอเป็นโค้ช ที่สามารถลงไปหนุนให้เกิด

การท�ากิจกรรมของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

ระดับการขับเคลื่อน หัวใจส�าคัญของการขับเคลื่อน

อ�าเภอ 1. ถูกพัฒนาเป็น “โค้ช” ที่ท�าหน้าที่หนุนการ

ด�าเนินงานของท้องถิ่น

2. เป็นตัวเชื่อมการท�างานระหว่างจังหวัดและ

พื้นที่ (ต�าบล)

ท้องถิ่น เป็นทีมขับเคลื่อนในพื้นที่ ด�าเนินกิจกรรมสร้าง

ความปลอดภัยทางถนน เช่น รณรงค์การสวม

หมวกนริภยั การตัง้ด่านชมุชน  การจัดการจุดเส่ียง

   ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง
 

 1. จังหวัดสนองนโยบายการขับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุ จัด

ตั้งค�าส่ังทีมคณะกรรมการระดับจังหวัดและระดับอ�าเภอครอบคลุม

ทั้ง 10 อ�าเภอ และสร้างมาตรการองค์กรปลอดภัยในสถานที่

ราชการ โรงเรียน โรงงาน รวมถึงท้องถิ่นและเทศบาล มากกว่า  

10 องค์กร  

 2. สถิติการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรลดลงจากปีงบประมาณ 62  

ร้อยละ 5 ในต�าบลน�าร่องไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร แต่ภาพ

รวมจังหวัดยอดผู้เสียชีวิตกลับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ท้ังยังพบว่าเป็น

อุบัติเหตุที่รุนแรงมีผู้เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุทันที จากความประมาท 

ใช้ความเร็ว ฝ่าฝืนกฎจราจร แซงและตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด

 3. มีอัตราการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มข้ึนจากเดิมเป็น 42.58% และมีการ

แก้ไขจุดเสี่ยงไปแล้ว 50%

 4. มีการแก้ไขจุดเสี่ยงโดยจัดท�าเป็นอุโมงค์ทางลอดขนาดใหญ่ 5 จุด 

 ได้แก่ (1) หน้าวัดใหญ่อ่างทอง อ.เมือง (2) นิคมอุตสาหกรรม  
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ต.ดอนทราย อ.โพธาราม (3) บ้านสิงห์ อ.โพธาราม (4) วัดจันทราราม 

ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง (5) วังมะนาว อ.ปากท่อ  โดยทางหลวงจังหวัด

ราชบุรีเป็นผู้ด�าเนินการ

 5. เกิดอาสาจราจรต้นแบบจ�านวน 63 คนที่ผ ่านการอบรมและ 

ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

 6. เกิดชุดความรู้ และองค์ความรู้ในการสร้างมาตรการ องค์กรส่งเสริม

การสวมหมวกนิรภัยหลายรูปแบบ ตามบริบทของพื้นที่ อาทิ  

  - สังคมชนบท คุณครู พระ ก�านันและผู้ใหญ่บ้านมีความส�าคัญ 

ช่วยขบัเคลือ่นงานลดอบุตัเิหตไุด้เป็นอย่าง ดี เกดิต�าบลต้นแบบ เกดิ

โรงเรียนหัวแข็ง เกิดโครงการ ให้ยืมหมวกนิรภัย 

  - สังคมอุตสาหกรรม ผู้บริหารองค์กร หัวหน้างานความปลอดภัย  

มีส่วนช่วยกระตุ ้นในการด�าเนินโรงงานน�าร่อง/ต้นแบบ เกิด

มาตรการองค์ท่ีเข้มแข็ง  มีข้อก�าหนดว่าหากพนักงานให้ความ

ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการที่วางไว้ มีผลต่อการพิจารณาข้ัน  

หรือโบนัสประจ�าปี ในทางกลับกันถ้าพนักงานท�าผิดกฎจราจร ส่ง

ผลต่อเงินเดือนและสิทธิการรักษา

   ผลงานเด่นรายอ�าเภอ

อ�าเภอ ผลงานเด่น/จุดเด่น

1. เมือง โรงเรยีนวดัใหม่ราษฎร์บ�ารงุเจรญิธรรม ต.บ้านไร่  มแีกน

น�าที่เป็นครู และได้รับการสนับสนุนจากผู้อ�านวยการให้

ด�าเนินโครงการรณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัย และมี

แผนจะด�าเนินการทุกปี
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

อ�าเภอ ผลงานเด่น/จุดเด่น

2. บ้านโป่ง 1. เกิดโครงการสานพลังสร้างมาตรการองค์กรปลอดภัย

ใน 7 โรงเรียนและ 5 โรงงานในพื้นที่  โดยใช้ 

งบประมาณของตนเอง 

2. เกิดโครงการอาสาจราจรพี่สอนน ้องที่ โรงงาน 

ราชาเซรามิค

3. อัตราการสวมหมวกนิรภัย 74% เพิ่มขึ้นจากเดิม  

47%

4. นายอ�าเภอเห็นชอบในการสร้างมาตรการองค์กร

ปลอดภัย สั่ งให ้ขยายโครงการต ่อเป ็นรุ ่นที่  2  

ในปีงบประมาณ 2563 อีกจ�านวน 10 แห่ง

3. โพธาราม เกิดชุมชนต้นแบบท่าชุมพลมีมาตรการในชุมชนต้นแบบ

ต�าบลท่าชมุพล ได้แก่ จ�ากดัความเร็วไม่เกนิ 50 กม./ชม. 

ขับรถสวมหมวกนิรภัย 100% ห้ามนั่งซ้อนเกินกฎหมาย

ก�าหนด  มีจุดให้บริการยืมหมวกนิรภัย

4. ด�าเนินสะดวก 1. กิจกรรมกินข้าวเล่าเรื่อง

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านความปลอดภัยทางถนน 

ต�าบลบ้านไร่

5. วัดเพลง โครงการถนนปลอดภัยด้วยรกัและห่วงใยจากนายอ�าเภอ

6. ปากท่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านความปลอดภัยทางถนนต�าบล

ดอนทราย

7. บางแพ มีการแก้ไขจุดเสี่ยงบริเวณคันทรีโซนจากการวิเคราะห์

ข้อมูลและน�าเสนอของคณะท�างาน
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อ�าเภอ ผลงานเด่น/จุดเด่น

8. จอมบึง 1. เกิดกองทุนสวมหมวกนิรภัย

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านความปลอดภัยทางถนนบ้าน

แก้มอ้น

9. สวนผึ้ง โรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน โรงเรียน

สมนึกวิทิศวรการ

10. บ้านคา 1. โรงเรียนหัวแข็งต้นแบบที่หนองพันจันทร์

2. เกิดอาสาจราจรระดับอ�าเภอบ้านคาที่ช่วยเจ้าหน้าที่

ต�ารวจในการอ�านวยเส้นทางจราจร  ช่วยเหลือผู้บาด

เจ็บจากอุบัติเหตุ  สกัดกลุ่มเด็กแว้นซ์  กลุ่มคนเมา

   บทเรียนความส�าเร็จ 
 

 การด�าเนินงานเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดราชบุรี  

พบเงื่อนไข/ปัจจัยความส�าเร็จในการท�าโครงการ เกิดจาก

 1. การประสานการท�างานแนวราบและแนวด่ิงท่ีเน้นการสร้างความ

สัมพันธ์ในการท�างานเชื่อมโยงกับกลไกโครงสร้างในระบบ ช่วยให้ 

การท�างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 2. การจัดประชุมทีมอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ 1-2 คร้ังช่วย

ให้ทีมคณะท�างานระดับอ�าเภอเกิดความเข้าใจและเห็นเป้าหมาย 

ในการท�างานร่วมกันอย่างชัดเจน

 3. การพฒันาศกัยภาพทมีคณะท�างานผ่านหลกัสตูรวทิยากรกระบวนการ

และเทคนิคการท�างานแบบมีส่วนร่วมช่วยให้ทีมคณะท�างานเกิด

การปรับวิธีคิดในการท�างานแนวราบ เน้นการมีส่วนร่วมของคนใน 

ท้องถิ่นและดึงคนในท้องถิ่นให้รู ้สึกเป็นเจ้าของปัญหาและเข้ามา 
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม

 4. การสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วม ท�าให้คนท�างานในแต่ละอ�าเภอ

ได้มาแลกเปลีย่นประสบการณ์ในการท�างานร่วมกนัในเวทจีงัหวดัและ

เห็นบทเรียนในการขับเคลื่อนงานร่วมกัน เพื่อน�าไปสู่การสร้างกลไก

การท�างานระดับจังหวัดและระดับอ�าเภอ

 5. ผู ้บริหารระดับจังหวัดและอ�าเภอมีการรับรู ้โครงการและแนวทาง 

ในการขับเคลื่อนงาน

 6. มีค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างานระดับจังหวัดและระดับอ�าเภอ

 7. มีการน�าข้อมูลสถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิต พฤติกรรมและสาเหตุ

การเกิดอุบัติเหตุพร้อมท้ังจุดเสี่ยงน�าเสนอที่ประชุม ศปถ.อ�าเภอ/

พชอ.อ�าเภอด้านสัญจรปลอดภัยและที่ประชุมศปถ.ต�าบล เพ่ือ 

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบสถานการณ์และแนวโน้มของ 

แต่ละอ�าเภอ  และน�าข ้อมูลดังกล ่าวไปวางแผนการด�าเนิน 

กิจกรรมในพื้นที่ของตนเอง

 8. แกนน�าระดับอ�าเภอที่ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยากรกระบวนการ

ได้น�าความรู ้และทักษะจากการอบรมน�าไปใช้กับกลุ ่มเป้าหมาย 

ในพื้นที่ ท�าให้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

 9. อาสาสมัครทีผ่่านการอบรมอาสาจราจร ได้เป็นผูช่้วยเจ้าหน้าทีต่�ารวจ

ในด้านการจราจรในพื้นที่

 10. มาตรการองค์กรปลอดภัยในโรงเรียนและโรงงาน มีส�าคัญใน

การป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน โดยเฉพาะการสวม 

หมวกนิรภัยและการคาดเข็มขัด เนื่องจากสถานประกอบการ 

เหล่านี้มีเรื่อง safety เป็นหัวข้อหนึ่งในการประเมินมาตรฐานของ

สถานประกอบการ
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   ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน
 

 1. ประชาชนยังไม่ตระหนักในการป้องกันตนเองจากการเกิดอุบัติเหตุ

จราจร ซึ่งการจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท�าได้แต่ต้องใช้เวลาจนกว่า

ประชาชนจะตระหนักในการป้องกันตนเองเช่นการสวมหมวกนิรภัย

ในการขับขี่จักรยานยนต์และซ้อนท้าย

 2. การแก้ไขจุดเสี่ยงบางจุดต้องใช้งบประมาณมาก  ไม่สามารถแก้ไขได้

ทันที

 3. หน่วยงานที่รับผิดชอบและดูแลรักษาถนนในจังหวัดราชบุรีมีหลาย

หน่วยงาน  ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในบางกรณี

 4. การบังคับใช้กฎหมายการจราจรยังไม่เข้มข้น ประชาชนไม่เกรงกลัว 

ฝ่าฝืนและยังท�าผิดกฎจราจรอยู่บ่อยครั้ง ท�าให้สถิติการบาดเจ็บและ

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรไม่ลดลง

 5. การสร้างทีมท�างานพบว่าในระหว่างท�างานมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ

ท�าให้ต้องใช้เวลาในการสร้างความสมัพนัธ์เชงิราบและความเข้าใจใหม่

   การต่อยอดการด�าเนินการเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
 

 1. มีนโยบายที่ชัดเจนจากผู้บริหาร อาทิ ก�าหนดให้การลดการบาดเจ็บ

และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นตัวชี้วัดของจังหวัด และมีการติดตาม 

ผลการด�าเนินงานเป็นไตรมาส

 2. แกนน�าทุกระดับมีการประชุมร่วมกันทุก 2 เดือน เพื่อน�าข้อมูล 

มาวิเคราะห์ และร่วมกันด�าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  

พร้อมทั้งขยายกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมให้มากขึ้น อาทิ ต�าบล โรงเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หน่วยงานราชการระดับจังหวัดและอ�าเภอ

 3. หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอ�าเภอให้ความส�าคัญ และ

สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

 4. มีการให้รางวัลกับอ�าเภอ ต�าบล ที่มีการด�าเนินงานลดการบาดเจ็บ 

และเสียชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง

 5. ด�าเนนิกจิกรรมปลกูจติส�านกึกลุม่เสีย่งควบคูก่บัการบงัคบัใช้กฎหมาย

อย่างต่อเนื่องตลอด 365 วัน

 6. ใช้มาตรการชุมชน/มาตรการองค์กร/ด่านชุมชนมาเป็นเคร่ืองมือ 

ในการปรับพฤติกรรม เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน

   ข้อเสนอแนะต่อการด�าเนินงาน
 

 1. ก�าหนดเจ้าภาพหลักในการด�าเนินงานให้ชัดเจนให้สอดคล้อง

กับกรอบการท�างานปกติ โดยปกติงานด้านความปลอดภัยทาง

ถนนจะมีส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นเจ้าภาพ 

ในการจัดประชุมและด�าเนินงาน  หากกลไกการท�างานแต่ละ 

ระดับระบุเจ้าภาพหลักให้ชัดเจนก็จะท�าให้การท�างานง่ายยิ่งขึ้น

 2. ในส่วนท้องถ่ินแต่ละหมู ่บ ้านและต�าบลควรก�าหนดมาตรการ

องค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนของชุมชน และผู้น�าชุมชนควร

เป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นต้นแบบให้ลูกบ้านในเรื่องของการขับขี่ 

อย่างปลอดภัย

 3. ควรมีกระบวนการในการน�าข้อมูลท่ีเป็นปัจจัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

มาให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและ 

ต่อเนื่อง

 4. ควรมีมาตรการที่เด็ดขาดกับนักเรียนที่ยังอายุไม่ถึงเกณฑ์ขับขี่ 

รถจักรยานยนต์และถ้ามีอายุถึงเกณฑ์ต ้องมีใบขับขี่และขับขี ่

ถูกต้องตามที่กฎหมายก�าหนด

 5. ด่านชมุชนมส่ีวนส�าคญัทีช่่วยสกดัวยัรุน่ทีข่บัรถเรว็ ไม่สวมหมวกนริภยั 

หรือเมาแล้วขับ



สภาพปัญหา

 จั งหวั ดตากตั้ ง

อยู ่ทางภาคเหนือตอน

ล่างหรือทางทิศตะวันตก

ของประเทศ ประกอบ

ด้วย 9 อ�าเภอ 63 ต�าบล 

เป็นจังหวัดชายแดนที่มี

อาณาเขตติดต ่อกับรัฐ

กะเหรี่ยงประเทศพม่า 

ทางทิศตะวันตกติดต ่อ

กับจังหวัดแม ่ฮ ่องสอน 

เชียงใหม ่ ล�าพูน และ

ล�าปาง ในทางทิศเหนือ

จังหวัดสุโขทัย ก�าแพงเพชร นครสวรรค์ และอุทัยธานีทางทิศตะวันออก  

จังหวัดกาญจนบุรีทางทิศใต้  ซึ่งจากที่ตั้งดังกล่าวท�าให้จังหวัดตากได้

รับการส ่งเสริมให ้ เป ็นเขตเศรษฐกิจพิ เศษ ส ่งผลให ้มีการปรับปรุง

โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ไม่ว ่าจะเป็นการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในอ�าเภอแม่สอด การพัฒนา

เส้นทางเชื่อมโยง อ.พบพระ-อ.อุ ้มผาง โครงการขุดเจาะอุโมงค์ถนน

สายตาก-แม่สอด (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12) ซึ่งโครงการเหล่านี ้

มีทั้งที่ด�าเนินการแล้วและอยู ่ในแผนการด�าเนินงาน ส่งผลให้จังหวัด 

เกิดการเดินทางที่หนาแน่นขึ้นประกอบกับเส้นทางถนนมีความลาดชัน  
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3.รวมพลังขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ าเภอสู่ต าบลและหมู่บ้านปลอดภัยทางถนนจังหวัดตาก 
 
สภาพปัญหา 
 จังหวัดตำกตั้งอยู่ทำงภำคเหนือตอนล่ำงหรือทำงทิศตะวันตกของประเทศ ประกอบด้วย 9 อ ำเภอ 63 
ต ำบล เป็นจังหวัดชำยแดนที่มีอำณำเขตติดต่อกับรัฐกะเหรี่ยงประเทศพม่ำ ทำงทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล ำพูน และล ำปำง ในทำง
ทิศเหนือ  จังหวัดสุโขทัย ก ำแพงเพชร นครสวรรค์ 
และอุทัยธำนีทำงทิศตะวันออก  จังหวัดกำญจนบุรี
ทำงทิศใต้  ซึ่งจำกที่ตั้งดังกล่ำวท ำให้จังหวัดตำก
ได้รับกำรส่งเสริมให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่งผล
ให้มีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคมนำคม
ของจังหวัดให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น   ไม่ว่ำจะ
เป็นกำรพัฒนำเส้นทำงคมนำคมในอ ำเภอแม่สอด  
กำรพัฒนำเส้นทำงเชื่อมโยง อ.พบพระ-อ.อุ้มผำง 
โครงกำรขุดเจำะอุโมงค์ถนนสำยตำก-แม่สอด (ทำง
หลวงแผ่นดินหมำยเลข 12)  ซึ่งโครงกำรเหล่ำนี้มี
ทั้งที่ด ำเนินกำรแล้วและอยู่ในแผนกำรด ำเนินงำน   
ส่งผลให้จังหวัดเกิดกำรเดินทำงที่หนำแน่นขึ้น
ประกอบกับเส้นทำงถนนมีควำมลำดชัน คดเค้ียว ส่งผลให้กำรใช้รถใช้ถนนเกิดอุบัติเหตุได้ หำกขำดควำม
ระมัดระวัง ทั้งนี้ยังรวมไปถึงพฤติกรรมกำรขับขี่รถที่ขำดวินัย เมำแล้วขับ   ท ำให้สถิติกำรเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง 
 
สถิติการเปรียบเทียบจ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ/ผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิต จ.ตาก รายอ าเภอ (2557 - 8561) 

ที่ อ าเภอ ปี 8557 ปี  8558 ปี  8559 ปี  8560 ปี  8561 
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1. ท่าสองยาง 8 3 11 3 5 7 15 8 16 7 4 11 15 11 14 
2. บ้านตาก 9 9 15 6 6 10 12 6 14 9 11 20 20 9 17 
3. พบพระ 5 10 14 6 12 14 13 24 32 12 10 22 19 12 22 
4. วังเจ้า 10 8 18 10 6 12 23 12 23 19 9 23 9 3 5 
5. สามเงา 9 3 11 3 7 10 15 9 18 12 13 22 10 10 11 
6. อุ้มผาง 2 4 5 1 15 14 5 6 9 8 3 13 18 4 10 
7. เมืองตาก 82 47 55 21 36 49 45 35 64 30 22 54 67 29 37 

จังหวัดตาก3
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

คดเคี้ยว ส่งผลให้การใช้รถใช้ถนนเกิดอุบัติเหตุได้ หากขาดความระมัดระวัง 

ทั้งน้ียังรวมไปถึงพฤติกรรมการขับขี่รถท่ีขาดวินัย เมาแล้วขับ ท�าให้สถิต ิ

การเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สถิติการเปรียบเทียบจ�านวนคร้ังของการเกิดอุบัติเหตุ/ผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิต 

จ.ตาก รายอ�าเภอ (2557 - 2561)

แหล่งข้อมูล : ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตาก
 

 จากสถิติดังกล่าวจังหวัดตากได้ด�าเนินการแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่อง 

โดยใช้กลไกศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตาก แต่ยังขาด

ประสทิธภิาพเนือ่งจากขาดการบรูณาการท�างานร่วมกนั ขาดการสะท้อนข้อมลู

ในการด�าเนินงาน ขาดการวเิคราะห์ข้อมลูและสงัเคราะห์ข้อมลู รวมไปถงึยงัไม่มี

รปูแบบการด�าเนินงานป้องกนัความปลอดภยัทางถนนทีช่ดัเจนในระดบัอ�าเภอ

และต�าบล ทัง้น้ีในปี 2561 ทางส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั

ตากได้เล็งเห็นความส�าคัญ จึงได้ด�าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในจังหวัด 

โดยมีนายทรงศักดิ์ ฉลาดพงศ์พันธ์ หัวหน้าส�านักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัดตาก และนายสมชาย รามสูต นักวิเคราะห์นโยบายและ
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สถิติการเปรียบเทียบจ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ/ผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิต จ.ตาก รายอ าเภอ (2557 - 2561) 
ที่ อ าเภอ ปี 2557 ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561 
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1. ท่าสองยาง 8 3 11 3 5 7 15 8 16 7 4 11 15 11 14 
2. บ้านตาก 9 9 15 6 6 10 12 6 14 9 11 20 20 9 17 
3. พบพระ 5 10 14 6 12 14 13 24 32 12 10 22 19 12 22 
4. วังเจ้า 10 8 18 10 6 12 23 12 23 19 9 23 9 3 5 
5. สามเงา 9 3 11 3 7 10 15 9 18 12 13 22 10 10 11 
6. อุ้มผาง 2 4 5 1 15 14 5 6 9 8 3 13 18 4 10 
7. เมืองตาก 82 47 55 21 36 49 45 35 64 30 22 54 67 29 37 
8. แม่ระมาด 5 8 11 3 6 6 14 14 27 9 12 21 9 9 11 
9. แม่สอด 35 17 44 24 21 45 49 27 73 70 23 78 50 24 44 
 รวม 165 109 184 77 114 167 191 141 276 176 107 264 217 111 171 

 
 แหล่งข้อมูล : ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตาก 
 จากสถิติดังกล่าวจังหวัดตากได้ด าเนินการแก้ปัญหามาอย่างต่อเน่ือง โดยใช้กลไกศูนย์อ านวยการ
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตาก  แต่ยังขาดประสิทธิภาพเนื่องจากขาดการบูรณาการท างานร่วมกัน  ขาด
การสะท้อนข้อมูลในการด าเนินงาน  ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล  รวมไปถึงยังไม่มีรูปแบบ
การด าเนินงานป้องกันความปลอดภัยทางถนนที่ชัดเจนในระดับอ าเภอและต าบล   ทั้งนี้ในปี 2561 ทาง
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากได้เล็งเห็นความส าคัญ จึงได้ด าเนินงานร่วมกับภาคี
เครือข่ายในจังหวัด โดยมีนายทรงศักดิ์  ฉลาดพงศ์พันธ์ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดตาก และนายสมชาย รามสูต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เป็นทีมกลางในการประสาน
เชื่อมภาคีเครือข่ายให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนงาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ผ่านทางแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด(สอ
จร.)จึงได้ด าเนินโครงการรวมพลังขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ าเภอสู่ต าบลและหมู่บ้านปลอดภัยทางถนน
จังหวัดตากขึ้นโดยมีเป้าหมายเพ่ือให้พ้ืนที่จังหวัดตากทั้ง 9 อ าเภอ ซึ่งมวีัตถุประสงค์โครงการ คือ 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของทีมงานระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน ให้เกิดกลไกขับเคลื่อน
งานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 

2. เพ่ือลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน  
ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงาน 

การท างานของโครงการใช้กลไกของ ศปถ.จังหวัดเป็นหลักในการขับเคลื่อน  ประกอบกับการที่ปี 
2561 จังหวัดตากก าหนดให้การด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็น “วาระจังหวัดตาก”โดยมี
มาตรการตาม 5 เสาหลักความปลอดภัยทางถนน  ส่งผลให้มีภาคีส าคัญร่วมด าเนินงานในระดับจังหวัดได้แก่ 
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แผนช�านาญการ เป็นทีมกลางในการประสานเชื่อมภาคีเครือข่ายให้เกิดกลไก

การขับเคลื่อนงาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส�านักงานกองทุน

สนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) ผ่านทางแผนงานสนบัสนนุการป้องกนั

อบุตัเิหตจุราจรระดบัจงัหวดั (สอจร.) จงึได้ด�าเนนิโครงการรวมพลังขับเคล่ือน

กลไกจังหวัดสู่อ�าเภอสู่ต�าบลและหมู่บ้านปลอดภัยทางถนนจังหวัดตากขึ้น

โดยมีเป้าหมายเพื่อให้พื้นที่จังหวัดตากทั้ง 9 อ�าเภอ ซึ่งมีวัตถุประสงค์โครงการ 

คือ

 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมงานระดับจังหวัด อ�าเภอ ต�าบล  

และหมู่บ้าน ให้เกิดกลไกขับเคลื่อนงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

 2. เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน 

   ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงาน
 

 การท�างานของโครงการใช้กลไกของ ศปถ.จังหวัดเป็นหลักในการ

ขับเคลื่อน  ประกอบกับการท่ีปี 2561 จังหวัดตากก�าหนดให้การด�าเนินการ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็น “วาระจังหวัดตาก” โดยมีมาตรการ

ตาม 5 เสาหลักความปลอดภัยทางถนน ส่งผลให้มีภาคีส�าคัญร่วมด�าเนินงาน

ในระดับจังหวัดได้แก่ ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก 

ต�ารวจภูธรจังหวัดตาก ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก แขวงทางหลวงตาก 

แขวงทางหลวงชนบทตาก ส�านักงานขนส่งจังหวัดตาก บริษัทกลางคุ้มครอง 

ผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด สาขาตาก  

 ในส่วนของระดับอ�าเภอ และต�าบล  มีแกนน�าในการขับเคลื่อน ดังนี้

ระดับ แกนน�าขับเคลื่อน

ระดับอ�าเภอ นายอ�าเภอ ปลัดอ�าเภอฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่

ต�ารวจประจ�าสถานีต�ารวจภูธรในพื้นที่ เจ้าหน้าที่

ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ เจ้าหน้าที่ส�านักงาน
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

ระดับ แกนน�าขับเคลื่อน

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ�าเภอ เจ้าหน้าที่

ส�านักงานขนส่งจังหวัด สาขา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

ชุมชน

ระดับต�าบล/หมู่บ้าน ผูน้�าท้องถิน่ ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน คณะกรรมการหมูบ้่าน

แกนน�าชุมชน

   ทุนเดิมในการจัดการปัญหา
 

 จากทีต่ัง้ของจงัหวดัทีเ่ป็นศนูย์กลางการคมนาคมไปยงัภาคเหนอื รวม

ถงึการเป็นจงัหวดัชายแดนตดิกบัประเทศเพือ่นบ้าน ท�าให้มปัีจจยัเสีย่งการเกดิ

อุบตัเิหตเุพิม่มากขึน้  จงัหวดัตากได้ด�าเนนิการลดอบุติัเหตุทางถนนมาอย่างต่อ

เนือ่งตามนโยบายของภาครฐั  ส่งผลให้มทีนุเดมิในพืน้ทีก่่อนการด�าเนนิโครงการ 

ดังนี้

 1.  ระดับจังหวัด มีการแต ่งตั้ งคณะกรรมการและคณะท�างาน 

ศูนย ์ความปลอดภัยทางถนนอย ่าง เป ็นทางการและมีการ

รายงานความก้าวหน้าต่อผู ้ว ่าราชการจังหวัด และมีส�านักงาน  

ปภ.สาขาอ�าเภอ

 2.  มีการสอบสอนการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

 3.  มีการรายงานสถานการณ์การด�าเนินคดี  10 ฐานความผิด 

ทุกเดือน

 4.  มีการบูรณาการข้อมูล 4 ฐานและแขวงทางหลวง

 5.  มวีาระจงัหวดัในการด�าเนนิการป้องกนัและลดอบุติัเหตุทางถนน พร้อม

ทั้งก�าหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้

 6.  มีภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด�าเนินการมาตรการ 

ต่าง ๆ ประกอบด้วย
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มาตรการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ต�ารวจภูธรจังหวัดตาก

2. ชุมชนเข้มแข็งด้านความปลอดภัย

ทางถนน/หมู่บ้าน

ที่ท�าการปกครองจังหวัดตาก และ

ที่ท�าการปกครองอ�าเภอทุกแห่ง

3. เยาวชนตากสวมหมวกนิรภัย 

100%

ศกึษาธกิารจงัหวดัตาก และส�านกังาน

ขนส่งจังหวัดตาก

4. รัฐร่วมใจ เพิ่มความปลอดภัยทาง

ถนน

ทุกหน ่ ว ย ง านทั้ ง ภ าค ร าชกา ร 

รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

5. เอกชนร่วมใจ เติมความปลอดภัย

ทางถนน

ส ่วนราชการในสั งกัดกระทรวง

แรงงาน

6. จังหวัดตากปลอดภัย เพิ่มวินัย

จราจร

ส� านั กงานป ้องกันและบรร เทา

สาธารณภัยจังหวัดตาก ที่ท�าการ

ปกครองจังหวัดตากและที่ท�าการ

ปกครองอ�าเภอทุกแห่ง

   หน่วยงานและงบประมาณร่วมสมทบ 
 

 จากการประกาศให้การด�าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

เป็น “วาระจังหวัดตาก” ส่งผลให้มีหน่วยงานต่างๆ เข้ามารับผิดชอบใน

การสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ซ่ึงได้ก�าหนด

มาตรการและผู้รับผิดชอบไว้แล้ว และหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นผู้รับผิดชอบได้

ด�าเนินงานโดยใช้งบประมาณของตนเองในการท�างานเพื่อสนับสนุนการสร้าง

ความปลอดภัยทางถนน  ตามมาตรการทีไ่ด้รบัมอบหมาย อาท ิแขวงทางหลวง 

ขนส่งจังหวัดตาก สถาบันการศึกษา โดยท�ากิจกรรม ดังนี้
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

แหล่งงบประมาณ/หน่วยงาน กิจกรรม

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1. โครงการสวมหมวกกันน๊อค100%

2. โครงการถนนปลอดภัยในสถาน

ศึกษา

สถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอเมืองตาก โครงการถนนต้นแบบ

รพ.แม่สอด ศูนย์สั่งการระบบ EMS

รพ.แม่สอด/รพ.สมเด็จพระเจ้าตากฯ พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลบาดเจ็บ 

เสียชีวิต

ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก 1. โครงการอบรมผูถ้กูคมุประพฤตใิน

คดี พ.ร.บ.จราจรทางบก

2. โครงการแนะน�าสิทธิให้กับผู้เสีย

หาย

3. โครงการโรงเรยีนยุตธิรรมอปุถมัภ์

รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ให้ความรู้นักเรียนจาก 5 โรงเรียน

ด้านอุบัติเหตุจราจร การช่วยเหลือผู้

ได้รับบาดเจ็บ

    กิจกรรมและผลการด�าเนินงาน
 

 โครงการได้ก�าหนดกิจกรรมออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด  

ระดับอ�าเภอ และระดับต�าบล/หมู่บ้าน  คือ
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 • ระดับจังหวัด  มีการด�าเนินกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม ผลการด�าเนินงาน

1. การประชุมเชิงปฏิบัติ

การโครงการรวมพลัง

ขับ เคลื่ อนกลไกจาก

จังหวัดสู่อ�าเภอสู่ต�าบล

และหมู่บ้าน เพื่อความ

ป ล อ ด ภั ย ท า ง ถ น น

จังหวัดตาก (แกนน�า

ระดับจังหวัด/อ�าเภอ/

ต�าบล)

1. แกนน�าระดับจังหวัดและอ�าเภอจ�านวน  

61 คนได้รับทราบรายละเอียดโครงการ

2. ได้แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการ

ความปลอดภัยทางถนนระดับอ�าเภอ ภาย

ใต้แนวทาง 5 เสาหลักแห่งความปลอดภัย

ขององค์การสหประชาชาติ

2. ประชุมเครือข่ายคณะ

อนุ ก ร ร มก า ร / ค ณะ

ท� างานระดับจั งหวัด

และอ�าเภอ อบรมพฒันา

ศักยภาพแกนน�าของ

แต่ละพื้นที่

1. แกนน�าระดับจังหวัด อ�าเภอ และต�าบล  

จ�านวน 61 คนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการ

จุดเสี่ยงในชุมชน ได้แก่ การจัดการจุดเสี่ยง 

การค้นหาจุดเสี่ยง การวิเคราะห์จุดเสี่ยง

2.  ได้ข้อมูลจุดเสี่ยงที่ต ้องการจะแก้ไขของ

แต่ละอ�าเภอรวมทั้งสิ้น 74 จุด

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การสอบสวนการ

บาดเจ็บและเสียชีวิต

จากอุบัติเหตุทางถนน”

แกนน�าระดบัจงัหวดั อ�าเภอ และต�าบล  จ�านวน 

60 คนได้เรียนรู ้เก่ียวกับวิธีและเทคนิคการ

สอบสวนการบาดเจบ็จากอบุตัเิหตทุางถนน วธิี

การเกบ็ข้อมลู การวเิคราะห์โดยใช้ Haddon’s 

Matrix & Collision diagram
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

กิจกรรม ผลการด�าเนินงาน

4.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “จัดการข้อมูลเฝ้า

ระวังอุบัติเหตุ”

ภาคีเครือข่ายที่ เกี่ยวข้องกับการลงข้อมูล 

อุบัติเหตุทางจราจรระดับ จังหวัด อ�าเภอและ

ต�าบลจ�านวน 40 คน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

-  โปรแกรม IS และการคีย์เข้าระบบ HOS-

OS และ HOS-XP (คู่มือการบันทึกข้อมูล)

-  นโยบาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย มาตรการ การ

ด�าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการ

จราจรทางถนน

-  วิธีการด�าเนินงาน การจัดการข้อมูลการ

ตาย 3 ฐาน และการน�าไปวิเคราะห์แปล

ผลข้อมูล

5. การนิเทศติดตามงาน มีการติดตามในพื้นที่อ�าเภอละ 1 ครั้งจ�านวน 

9 อ�าเภอ (รวม 9 ครั้ง)  เกิดการแลกเปลี่ยนวิธี

การท�างาน น�าเสนอผลและปัญหา อุปสรรค 

ความส�าเร็จในการด�าเนินงานป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน

6. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระดับจังหวัดโดยการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

แกนน�าระดับจังหวัด อ�าเภอ ต�าบล หมู่บ้าน 

จ�านวน 107 คน  ได้เข้าร่วมเวทีและได้เรียนรู้

1. สาระส�าคัญของ พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับ

ที่ 12) พ.ศ.2562

2. การด�าเนินกิจกรรมของภาคีระดับจังหวัด 

อาทิ โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ของ

ส�านักงานขนส่งจังหวัดตาก การแก้ไขจุด
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กิจกรรม ผลการด�าเนินงาน

 เสี่ยงของแขวงทางหลวง  เป็นต้น

3.  การน�าเสนอผลการด�าเนินงานของต�าบล

น�าร่องของแต่ละอ�าเภอ

7. เวทีถอดบทเรียน ศปถ.

ระดับจังหวัด

แกนน�าระดับจังหวัด อ�าเภอ ต�าบล หมู่บ้าน 

จ�านวน 107 คน ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค ความส�าเร็จใน

การด�าเนนิงานป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนน

เกิดการบูรณาการความร่วมมือในระดับพื้นที่

ในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดความต่อเนื่องและ

ยั่งยืนต่อไป 

• ระดับอ�าเภอ มีการด�าเนินกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม ผลการด�าเนินงาน

1. คัดเลือกต�าบล 1 ต�าบล

เพื่อน�าร่องด�าเนินการศูนย์

ปฏิบัติการความปลอดภัย

ทางถนนต�าบล

ได้ตวัแทนการขบัเคลือ่นระดบัต�าบลของแต่ละ

อ�าเภอ ดังนี้

 1)  อ�าเภอเมืองตาก ได้แก่ ต�าบลน�้ารึม

 2)  อ�าเภอบ้านตาก ได้แก่ ต�าบลสมอโคน

 3)  อ�าเภอสามเงา  ได้แก่ ต�าบลสามเงา

 4)  อ�าเภอวังเจ้า  ได้แก่ ต�าบลนาโบถส์

 5)  อ�าเภอแม่สอด ได้แก่ ต�าบลแม่ตาว

 6)  อ�าเภอพบพระ ได้แก่ ต�าบลพบพระ

 7)  อ�าเภอแม่ระมาด ได้แก่ ต�าบลขะเนจื้อ
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

กิจกรรม ผลการด�าเนินงาน

 8)  อ�าเภอท่าสองยาง ได้แก่ ต�าบล

  แม่ละมุ้ง

 9)  อ�าเภออุ้มผาง  ได้แก่ ต�าบลแม่จัน

2. การประชมุแกนน�าระดบั

อ�าเภอ

มีการประชุมเพื่อสรุปผลการด�าเนินงานและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อ ศปถ.อ�าเภอเป็นประจ�า

ทุกเดือน

3. ปฏิบัติการก�าจัดจุดเสี่ยง ร ่วมกันวิเคราะห์ข ้อมูลจุดเสี่ยง และวาง

มาตรการในการแก้ไข

• ระดับต�าบลมีการด�าเนินกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม ผลการด�าเนินงาน

1. ประชุมแกนน�าระดับ

ต�าบล

มีคณะท�างานขับเคล่ือนการด�าเนินงานใน

ระดับต�าบล/หมู่บ้านและจัดท�าแผนงานของ

ต�าบล พร้อมทั้งมีการติดตามผ่านทางการ

ประชุม 

2. จัดเวที“กินข้าวเล่าเรื่อง” เกดิการวเิคราะห์สถานการณ์และปัญหาความ

ปลอดภัยทางถนนในพ้ืนที่ และน�าข้อมูลที่ได้

มาวางแผนกจิกรรมด�าเนนิงานของแต่ละต�าบล
 

ระดับต�าบลมีการจัดท�ามาตรการในชุมชน  ดังนี้

มาตรการ รายละเอียด

บังคับใช ้กฎหมายจราจร

อย่างเข้มข้น

กวดขันจับกุมผู ้กระท�าความผิดกฎหมาย

จราจร 10 ข้อหาหลัก (10 รสขม) เน้นการไม่

สวมหมวกนิรภัย
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มาตรการ รายละเอียด

ชุมชนเข ้มแข็งด ้านความ

ปลอดภัยทางถนน/หมู่บ้าน

ให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ตั้งด่านชุมชนสัปดาห์

ละ 1 วัน ด�าเนินการทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 

ตั้งแต่เวลา 07.00 - 09.00 น. เพื่อช่วยเตือน

และปรามนักเรียน นักศึกษา ประชาชนที่จะ

ไปเรยีนและท�างานให้สวมหมวกนริภยัทกุครัง้

ก่อนออกจากหมู่บ้าน/ชุมชน

เยาวชนตากสวมหมวกนริภยั 

100%

1. จัดท�าบันทึกความร่วมมือระหว่างสถาน

ศึกษาและ สภ.ในพื้นที่ในการรณรงค์ให้

นกัเรยีน นกัศกึษา สวมหมวกนริภยั 100% 

2. ส่งรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ท�าความผิด

กฎหมายจราจร (ไม่สวมหมวกนิรภัย) ให้

สถานศึกษา เพ่ือด�าเนินการตามธรรมนูญ

โรงเรียน

3. การขับเคลื่อนเครือข่ายเฝ้าระวัง

4. อบรมให้ความรู้ด้านกฎจราจรและการจัด

ท�าใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์

จังหวัดตากปลอดภัย เพิ่ม

วินัยจราจร

ตั้งด่านชุมชนที่มีคุณภาพ เพื่อรณรงค์ป้องกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้นจ�านวน 

5 ครั้ง/ปี
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เตือนและปรำมนักเรียน นักศึกษำ ประชำชนที่จะไปเรียนและ
ท ำงำนให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งก่อนออกจำกหมู่บ้ำน/ชุมชน 

เยำวชนตำกสวมหมวกนิรภัย 100% 1.จัดท ำบันทึกควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำและ สภ.ในพ้ืนที่
ในกำรรณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษำ สวมหมวกนิรภัย 100%  
2.ส่งรำยชื่อนักเรียน นักศึกษำที่ท ำควำมผิดกฎหมำยจรำจร (ไม่
สวมหมวกนิรภัย) ให้สถำนศึกษำ เพ่ือด ำเนินกำรตำมธรรมนูญ
โรงเรียน 
3.กำรขับเคลื่อนเครือข่ำยเฝ้ำระวัง 
4.อบรมให้ควำมรู้ด้ำนกฎจรำจรและกำรจัดท ำใบอนุญำตขับขี่
รถจักรยำนยนต์ 

จังหวัดตำกปลอดภัย เพิ่มวินัยจรำจร ตั้งด่ำนชุมชนที่มีคุณภำพ เพ่ือรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำง
ถนนอย่ำงเข้มข้นจ ำนวน 5 ครั้ง/ปี 

 

 
 
พลังขับเคลื่อนกลไก 3 ระดับ 

โครงกำรได้ตั้งเป้ำหมำยของโครงกำรไว้3 ระดับ ดังนี้ 
ระดับ เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้น 

ระดับจังหวัด 1. เพ่ือสนับสนุนให้กลไกศปถ.จังหวัดขับเคลื่อนได้อย่ำงต่อเนื่องมีแผนปฏิบัติกำรที่สอดคล้อง
กันทั้งระดับต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด 

2. สนับสนุนให้เกิดกำรเชื่อมโยงและบูรณำกำรกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนระดับ
จังหวัด 

3. สำมำรถถอดบทเรียนและสังเครำะห์ชุดควำมรู้ที่ได้จำกกำรพัฒนำโจทย์ของแต่ละพ้ืนที่ 
ระดับอ ำเภอ 1. เพ่ือพัฒนำแกนน ำระดับอ ำเภอให้สำมำรถเป็นผู้ประสำนงำนหลัก/พ่ีเลี้ยงในพ้ืนที่เชื่อม

ระหว่ำงต ำบลและจังหวัดได้ 
2. เพ่ือสนับสนุนให้กลไกศปถ.อ ำเภอสำมำรถขับเคลื่อนได้อย่ำงต่อเนื่อง มีแผนปฏิบัติกำรที่

สอดคล้องกับระดับต ำบล/อ ำเภอ 
ระดับต ำบล/ 1. เพ่ือสนับสนุนให้เกิดแกนน ำระดับต ำบลในกำรขับเคลื่อนกลไกกำรป้องกันอุบัติเหตุทำง
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

    พลังขับเคลื่อนกลไก 3 ระดับ

โครงการได้ตั้งเป้าหมายของโครงการไว้ 3 ระดับ ดังนี้

ระดับ เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้น

ระดับจังหวัด 1. เพื่อสนับสนุนให้กลไกศปถ.จังหวัดขับเคลื่อนได้อย่าง 
ต่อเนื่องมีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกันทั้งระดับ 
ต�าบล/อ�าเภอ/จังหวัด

2. สนบัสนนุให้เกดิการเชือ่มโยงและบรูณาการการป้องกนั
และลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด

3. สามารถถอดบทเรียนและสังเคราะห์ชุดความรู ้ที่ได้ 
จากการพัฒนาโจทย์ของแต่ละพื้นที่

ระดับอ�าเภอ 1. เพื่อพัฒนาแกนน�าระดับอ�า เภอให ้สามารถเป ็น 
ผู ้ประสานงานหลัก/พี่ เลี้ยงในพ้ืนที่ เชื่อมระหว่าง 
ต�าบลและจังหวัดได้

2. เพื่อสนับสนุนให้กลไกศปถ.อ�าเภอสามารถขับเคลื่อน
ได้อย่างต่อเนื่อง มีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ 
ระดับต�าบล/อ�าเภอ

ระดับต� าบล/
หมู่บ้าน

1. เพือ่สนบัสนนุให้เกดิแกนน�าระดบัต�าบลในการขบัเคลือ่น
กลไกการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนน�าระดับต�าบล/หมู ่บ้านใน
เรื่องการจัดการระบบข้อมูล การจัดการความรู้ การ
พัฒนาโจทย์ของพื้นที่จนสามารถสร้างเครื่องมือและชุด 
ความรู ้น�าไปสู ่การแก้ไขปัจจัยเสี่ยงหลักตามบริบท 
ของพื้นที่

3. เพือ่สนบัสนนุให้เกดิแผนปฏบิติัการการป้องกนัอบุติัเหตุ
ทางถนนระดับต�าบล/หมู่บ้าน
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 เม่ือพิจารณาจากเป้าหมายแต่ละระดับ จะเห็นได้ว่ามีวัตถุประสงค์

หลักร่วมกัน ซึ่งทางจังหวัดตาก ได้มีการด�าเนินกิจกรรมที่ตอบสนองใน 

แต่ละวัตถุประสงค์ ดังนี้

วัตถุประสงค์ร่วมกัน กิจกรรม วิธีการท�างาน

1. การสนับสนุนให้เกิด

กลไก ศปถ.จังหวัด

ศปถ.อ�า เภอ และ 

ศปถ.ต�าบล/ท้องถิ่น  

ให้ขบัเคลือ่นอย่างต่อ

เนื่อง

1. การประชุมเชิงปฏิบัติ

การ โครงการรวม

พลังขับเคลื่อนกลไก

จากจังหวัดสู ่อ�าเภอ

สู่ต�าบลและหมู่บ้าน 

เพื่อความปลอดภัย

ท า ง ถ น น จั ง ห วั ด

ตาก (แกนน�าระดับ

จั ง ห วั ด / อ� า เ ภ อ /

ต�าบล)

จังหวัดเป็นผู้ด�าเนินการ

ในการประชุมครั้งแรก

เพื่อท�าความเข้าใจเป้า

หมายของโครงการและ

แนวทางการท� า งาน  

และมอบหมายให้ระดับ

อ�าเภอ/ต�าบลจัดการ

ประชุมเพื่อขับเคลื่อน

กลไก ศปถ.อ�า เภอ/

ต�าบลอย ่างต ่อ เนื่ อง

ประจ�าทุกเดือน เพื่อ
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ระดับ เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
หมู่บ้ำน ถนน 

2. เพ่ือพัฒนำศักยภำพแกนน ำระดับต ำบล/หมู่บ้ำนในเร่ืองกำรจัดกำรระบบข้อมูล กำร
จัดกำรควำมรู้ กำรพัฒนำโจทย์ของพ้ืนที่จนสำมำรถสร้ำงเครื่องมือและชุดควำมรู้น ำไปสู่
กำรแก้ไขปัจจัยเสี่ยงหลักตำมบริบทของพ้ืนที่ 

3. เพ่ือสนับสนุนให้เกิดแผนปฏิบัติกำรกำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนระดับต ำบล/หมู่บ้ำน 
 

 
เมื่อพิจำรณำจำกเป้ำหมำยแต่ละระดับ  จะเห็นได้ว่ำมีวัตถุประสงค์หลักร่วมกัน  ซึ่งทำงจังหวัดตำก ได้มี

กำรด ำเนินกิจกรรมที่ตอบสนองในแต่ละวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
วัตถุประสงค์ร่วมกัน กิจกรรม วิธีการท างาน 
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

วัตถุประสงค์ร่วมกัน กิจกรรม วิธีการท�างาน

2. การประชุมแกนน�า 

ระดับอ�าเภอ/ต�าบล

3. กินข้าวเล่าเรื่อง

ให้เกิดการรายงานผล 

ติดตาม กระตุ้น

2. การพัฒนาแกนน�า

และเพิ่มศักยภาพคน

ท�างานทั้ งในระดับ

อ�าเภอ ต�าบล และ

หมู่บ้าน

1. ประชมุเครอืข่ายคณะ

อนุกรรมการ/คณะ

ท�างานระดับจังหวัด

และอ�าเภอ อบรม

พัฒนาศักยภาพแกน

น�าของแต่ละพื้นที่

2. ประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 

เรื่อง “การสอบสวน

การบาดเจ็บและเสีย

ชวีติจากอบุตัเิหตทุาง

ถนน”

3. ประชุมเชิงปฏิบัตกิาร

เรื่อง “จัดการข้อมูล

เฝ้าระวังอุบัติเหตุ”

จังหวัดด�าเนินการจัด

อบรมให ้ กั บแกนน� า

ระดับอ� า เภอ ต� าบล 

หมู ่ บ ้ าน ให ้มีความ

รู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การจัดการข้อมูล การ

สอบสวนอุบัติเหตุ รวม

ไปถงึการจดัการจดุเสีย่ง

3. ก า ร ส นั บ ส นุ น ใ ห ้

เกิดแผนปฏิบัติการ

ป้องกันอุบัติเหตุทาง

ถนนระดับต� าบล/

หมู่บ้าน ที่เช่ือมโยง 

บูรณาการสอดคล้อง

กันกับทั้งระดับ

1. การนเิทศตดิตามงาน

2. เวทีแลกเปลี่ยนเรียน

รู ้ระดับจังหวัดโดย

การประชุมเชิงปฏิบัติ

การ

จั ง ห วั ด ด� า เ นิ น ก า ร

สนับสนุนงบประมาณ

เบื้องต ้น ให ้อ�าเภอ/

ต� าบล/หมู ่ บ ้ าน  ไป

ด�าเนินการส�ารวจและ

จัดท�ามาตรการในพื้นที่

ของตนเอง  พร้อมทั้ง
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วัตถุประสงค์ร่วมกัน กิจกรรม วิธีการท�างาน

 อ�าเภอ และระดับ

จังหวัด

มีการติดตามนิเทศงาน

ในพื้นที่ และจัดเวทีน�า

เสนอผลงาน

4. ถอดบทเรี ยนและ

สังเคราะห์ชุดความ

รู้ที่ได้จากการพัฒนา

โจทย์ของแต่ละพื้นที่

เวทีถอดบทเรียน จังหวัดด�าเนินการจัด

เวทีถอดบทเรียนของ

แต่ละพืน้ที ่โดยให้แต่ละ

อ�าเภอน�าผลงานระดับ

ต�าบลมาน�าเสนอ

   ความส�าเร็จที่เกิดขึ้นตามตัวชี้วัด
 

 ผลการด�าเนินงานโครงการที่เกิดขึ้น พบว่า หากเปรียบเทียบกับตัวชี้

วัดที่ตั้งเป้าไว้ มีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นใน 3 ระยะ ดังนี้

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ ผลการด�าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

ระยะสั้น

1. เกิดแกนน�า ทีมงานจากสหสาขาเป็น

กลไกขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 20 คน/

อ�าเภอ

2. มีแกนน�า ทีมงานตัวแทนต�าบลเข้ามา

ร่วมประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง

3. เกิดแผนปฏิบัติการระดับอ�าเภอ มีข้อ

สัง่การ ขอความร่วมมอืท้องถิน่ ชมุชน

ในทุกต�าบล

1. เกิดคณะท�างานระดับอ�าเภอ

2. มีกลไกขับเคลื่อนโดยมีการ

ประชมุระดบัอ�าเภอและระดบั

จังหวัด ทุกเดือน

3. มีการบูรณาการแผนปฏิบัติ

การที่ได้ผลในระดับจังหวัดมี

การลงทุนร่วม งบประมาณ

จากภาคี เครือข ่ ายทั้ งจาก 

ภาครัฐ/ท้องถิ่น และเอกชน
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ ผลการด�าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

ระยะกลาง

1. เกิดแกนน�าอ�าเภอที่เข้มแข็ง เป็นพี่

เลี้ยงในระดับต�าบลในการจัดการแก้

ปัญหาได้ดี

2. เ กิ ดแผนปฏิ บั ติ ก า ร ร ่ วมกั น  ท่ี

สอดคล้องระหว่างอ�าเภอและต�าบล

3. เกิดทีมงานที่มีกลไกขับเคลื่อนทุก

ต�าบลและร่วมกันสร้างรูปธรรมใน

ระดับต�าบล

1. เกิดแกนน�าและเครือข ่ าย

ท่ี มี ศั ก ย ภ า พ เ รี ย น รู ้ จ า ก

ประสบการณ์ตรง

2. เกิดภาคี เค รือข ่ายร ่วมมือ

จัดการความเสี่ยงหลักโดยใช้

ข้อมูล 3 ฐานและสถานการณ์

ความเสี่ยงจริงในพื้นที่

ระยะยาว

1. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

ลดลงร้อยละ 28 จากค่า median ปี 

พ.ศ. 2554-2559

2. ร ้อยละของอ� า เภอที่ ด� า เนินการ

ป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทาง

ถนน (DHS-RTI) ผ่านเกณฑ์ประเมิน 

ระดับดี (Good) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของอ�าเภอทั้งหมดในพื้นที่

3. เกิดพื้นที่จัดการปัญหาอุบัติเหตุที่เห็น

เป็นรูปธรรมทุกหมู่บ้าน

1. จ�านวนผู้เสียชีวิตลดลง 5 ราย 

บาดเจ็บลดลง 251 ราย  

จากปีที่ผ่านมา

2. ทุกอ�าเภอที่ด�าเนินการป้องกัน

การบาดเจ็บจากอุบัติ เหต ุ

ทางถนน (DHS-RTI) ผ ่าน

เกณฑ์ประเมินระดับดีมาก 

(100%)

3. เกิดมาตรการองค์กรในพื้นที่
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 หัวใจส�าคัญของการท�าให้เกิดพลังขับเคลื่อนใน 3 ระดับของจังหวัด

ตาก ประกอบด้วย

ระดับการขับเคลื่อน หัวใจส�าคัญของการขับเคลื่อน

จังหวัด -  มทีมีศปถ.จงัหวดัในการขบัเคลือ่นงาน ประสานทมี 

ศปถ.อ�าเภอ

-  เพิ่มศักยภาพเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนให้

กับแกนน�าในระดับอ�าเภอ ต�าบล และหมู่บ้าน 

อ�าเภอ ใช้กลไกท่ีมีในพื้นท่ีในการท�างานที่สอดคล้องกัน 

ได้แก่ การพัฒนาการด�าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บ

จากอุบัติเหตุทางถนนผ่านระบบสุขภาพอ�าเภอพชอ.   

กลไก ศปถ.อ�าเภอ  และแนวทางการด�าเนินงานและ

การประเมนิการป้องกนัการบาดเจ็บจากอบุติัเหตุทาง

ถนนระดับอ�าเภอ (D-RTI : District Road Traffic 

Injury) 

ต�าบล/หมู่บ้าน -  มีการก�าหนดเป้าหมายและมาตรการในภาพรวม

ของจังหวัดที่แต่ละต�าบลสามารถน�าไปปรับใช้ได้

-  ผู ้น�าท้องถิ่น ชุมชนให้ความส�าคัญ น�าปัญหา

อุบัติเหตุทางถนนมาเป็นประเด็นขับเคลื่อน
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

   ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลงานเด่นรายอ�าเภอ

อ�าเภอ ผลงานที่เกิดขึ้น

อ.เมืองตาก

(ต.น�้ารึม)

-  แก้ไขจุดเสี่ยงหลัก 5 จุด (ปรับสภาพถนน ติดไฟ 

เพิ่มป้าย) ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเลย

-  ท�าค�ารบัรองการปฏิบตัตินในการรกัษาวินยัจราจร

ระหว่างเทศบาลและชุมชน (ทุกหมู่บ้าน)

-  ตั้งจุดด่านหมู ่บ้าน/ชุมชนวันจันทร์ (ไม่หมวก  

จะบันทึกชื่อ เตือน/ปรับ) 

-  รณรงค์ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวมหมวกนิรภัย

อ.บ้านตาก

(ต�าบลสมอโคน)

ด่านสกัดคนเมา ชุดลาดตะเวนตีวงเหล้า โดยคณะ

กรรมการหมูบ้่าน (ป้องกนัห้ามคนดืม่เหล้าแล้วขบัรถ)

อ.สามเงา

(ต�าบลสามเงา)

แก้ไขจุดเสี่ยง 14 จุด

อ.วังเจ้า

(ต�าบลนาโบถส์)

-  แก้ไขจุดเสี่ยง 10 จุด

- การสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่อ�าเภอวังชิ้นเพิ่มขึ้น

เป็น 70% และได้มีการประชาสัมพันธ์ขายหมวก

นิรภัยราคา 99 บาท 

- ตั้งจุดตรวจหมวกนิรภัย 100% หน้าศูนย์ราชการ 

อ.วังชิ้น

- ออกติดตามลงพื้นท่ีบ้านวัยรุ่นที่ขับขี่จักรยานยนต์

เสียงดังในชุมชน

- การอบรมให้ความรู้เก่ียวกับความปลอดภัยทาง

ถนนกับประชาชน นักเรียนและเยาวชนในพื้นที่
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อ�าเภอ ผลงานที่เกิดขึ้น

อ�าเภอวังชิ้น

- ประชุมแกนน�าระดับอ�าเภอวังชิ้น และประชุม 

กินข้าวเล่าเรื่อง  

-  ตั้งด่านชุมชนทุกหมู่บ้านเดือนละ  4  ครั้ง  จ�านวน  

77 หมู่บ้าน

- จัดท�า MOU มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัย

ทางถนน และการรักษาวินัยจราจร กับทุก 

หน่วยงานในพื้นที่อ�าเภอวังเจ้า

อ.แม่สอด

(ต�าบลแม่ตาว)

- มีการส�ารวจและแก้ไขจุดเสี่ยงจ�านวน 7 จุด

- ด่านวันจันทร์ /ข้อบัญญัติต�าบล

- รณรงค์ส่งเสรมิการขับขีป่ลอดภยั สวมหมวกนริภยั 

100%

อ.พบพระ

(ต�าบลพบพระ)

- ส�ารวจและวิเคราะห์ แก้ไขจุดเสี่ยง 47 จุด ติดป้าย 

ปรับภูมิทัศน์

- เน้นบังคับใช้กฎหมาย ตั้งด่านตรวจวันละ 3 ครั้ง

อ.แม่ระมาด

(ต�าบลต�าบลขะเนจือ้)

- ตั้งด่านสกัดแก้ไขจุดเสี่ยง 3จุด (หน้าปตท. /ร้าน

อาหาร/สี่แยกคลอง)

- สื่อสารประชาสัมพันธ์ (บุคลากรใน อบต.ต้องใส่

หมวกทุกคน)

อ.ท่าสองยาง

(ต�าบลแม่ละมุ้ง)

-  แก้ไขจดุเสีย่งโดยการตดิกระจกโค้งบรเิวณทางแยก 

ทางโค้ง

-  ประชุม ขับเคลื่อนการด�าเนินงานโดยจัดท�า MOU 

ระหว่างหน่วยงาน
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

อ�าเภอ ผลงานที่เกิดขึ้น

-  แกนน�าระดับอ�าเภอลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ การ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับประชาชน 

-  ด�าเนินการตั้งด่านหมู่บ้าน/ชุมชนทุกวันจันทร์

อ.อุ้มผาง

(ต�าบลแม่จัน)

-  แก้ปัญหาโดยใช้โครงสร้างกลไก พชอ.ขับเคล่ือน

งานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

-  มีการวิเคราะห์ข้อมูล น�าเสนอในที่ประชุมประจ�า

ทุกเดือน

-  ช่วงเทศกาลด�าเนินการเข้มข้นด่านหลัก ด่านรอง 

ด่านชุมชน

    ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง
 

 1. จ�านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง 5 ราย (ปี 2561 =  

78 ราย  ปี 2562 = 73 ราย)

 2. อัตราการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น 4.99%

 3. เกิดมาตรการในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดที่

เน้นการบูรณาการการท�างานร่วมกันของหน่วยงานจาก 5 เสาหลัก

 4. เกิดการแก้ไขจุดเสี่ยง  โดยหน่วยงานเจ้าของพื้นที่เป็นผู้รับผิดชอบ

ด�าเนินการ

 5. มีมาตรการบงัคบัใช้กฎหมาย โดยการตัง้ด่านเพือ่ป้องปรามพฤตกิรรม

ที่ไม่เหมาะสม

 6. เกิดรูปแบบการท�างานที่ชัดเจนในระดับอ�าเภอ

 7. ทุกอ�าเภอของจังหวัดตาก (9 อ�าเภอ) ผ่านเกณฑ์ด้านการด�าเนิน

งานการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของ ส�านักควบคุมโรคในระดับ 

ดีมาก (excellent)  
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 8. เกิดนวัตกรรมด้านการปฏิบัติงานครบวงจรด้านการรักษา  การฟื้นฟู

 9. มีระบบการสั่งการฯ การประสานและด�าเนินงานระหว่างกลไก  

ศปถ. D-RTI และ พชอ. เกดิการบูรณาการงานร่วมกนัระหว่างเครอืข่าย

   กระบวนการท�างานแบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม
 

 1. มีการแต ่งตั้ งคณะท�างานระดับจังหวัด เพื่อเป ็นแกนน�าหลัก 

ขับเคลื่อนงาน และเสริมสร ้างศักยภาพแกนน�าระดับจังหวัด  

อ�าเภอเพื่อวางแผนงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนากลุ ่มแกนน�าระดับต�าบล 

หมู ่บ ้าน ในเรื่องการสอบสวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตจาก 

อุบัติเหตุทางถนน  และจัดการข้อมูลเฝ้าระวังอุบัติเหตุ

 3. ศปถ.อ�าเภอ และต�าบล ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ในพ้ืนที่ จัดท�า 

แผนปฏิบัติการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุม ศปถ.อ�าเภอ 

และรายงานผลต่อจังหวัด

 4. แกนน�าระดับจังหวัด ออกติดตาม นิเทศ ตรวจเยี่ยมให้ค�าปรึกษา  

และติดตามความก้าวหน้า ในการด�าเนินงานในพื้นที่ 

   บทเรียนความส�าเร็จ 
 

 ด�าเนินงานโดยใช้กลไก การด�าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจาก

อุบัติเหตุทางถนนในระดับอ�าเภอ โดยเกิดจากร่วมกันเลือกประเด็นปัญหา

ของอ�าเภอผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ (พชอ.)  
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กระบวนการท างานแบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม 

7. มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนระดับจังหวัด เพ่ือเป็นแกนน ำหลักขับเคลื่อนงำน และเสริมสร้ำงศักยภำพ
แกนน ำระดับจังหวัด อ ำเภอเพ่ือวำงแผนงำนกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน 

8. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร เพ่ือพัฒนำกลุ่มแกนน ำระดับต ำบล หมู่บ้ำน ในเรื่องกำรสอบสวนกำร
บำดเจ็บและเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนน  และจัดกำรข้อมูลเฝ้ำระวังอุบัติเหตุ 

9. ศปถ.อ ำเภอ และต ำบล ด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ในพ้ืนที่ จัดท ำแผนปฏิบัติกำร และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในกำรประชุม ศปถ.อ ำเภอและรำยงำนผลต่อจังหวัด 

10. แกนน ำระดับจังหวัด ออกติดตำม นิเทศ ตรวจเยี่ยมให้ค ำปรึกษำ และติดตำมควำมก้ำวหน้ำ         
ในกำรด ำเนินงำนในพ้ืนที่  

 
บทเรียนความส าเร็จ  
 ด ำเนินงำนโดยใช้กลไก กำรด ำเนินงำนป้องกันกำรบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุทำงถนนในระดับอ ำเภอ โดย
เกิดจำกร่วมกันเลือกประเด็นปัญหำของอ ำเภอผ่ำนกลไกคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ(พชอ.) 
เชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัยทำงถนนระดับอ ำเภอ (ศปถ.อ ำเภอ)ศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัย
ทำงถนนระดับท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) ด ำเนินงำนร่วมกับภำคีเครือข่ำย โดยมีกำรวิเครำะห์ข้อมูลและประเด็น
ปัญหำ เพ่ือไปสู่มำตรกำรป้องกัน 
 
เงื่อนไขปัจจัยความส าเร็จ  

j. มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนระดับจังหวัด และอ ำเภอเพ่ือด ำเนินโครงกำร 
k. ทีมเลขำฯ เป็นส่วนส ำคัญในกำรสื่อสำรและให้ควำมช่วยเหลือภำคีทุกระดับ 
l. กำรแต่งตั้งคณะท ำงำนตำม 5 เสำหลัก และมี Road Map ที่ชัดเจน สำมำรถปฏิบัติได้ 
m. กำรพัฒนำศักยภำพของคณะท ำงำน/แกนน ำระดับท้องถิ่น (ต ำบล)  ในกำรสอบสวนกำรบำดเจ็บ

และเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนน  และจัดกำรข้อมูลเฝ้ำระวังอุบัติเหตุ 
n. มีกำรสื่อสำร real time  
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

เช่ือมโยงกบัศนูย์ปฏบัิตกิารความปลอดภัยทางถนนระดับอ�าเภอ (ศปถ.อ�าเภอ)

ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) ด�าเนินงาน

ร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลและประเด็นปัญหา เพื่อไปสู่

มาตรการป้องกัน

    เงื่อนไขปัจจัยความส�าเร็จ 
 

 1. มีการแต่งตัง้คณะท�างานระดบัจงัหวดั และอ�าเภอเพือ่ด�าเนนิโครงการ

 2. ทมีเลขาฯ เป็นส่วนส�าคญัในการสือ่สารและให้ความช่วยเหลอืภาคทีกุ

ระดับ

 3. การแต่งตั้งคณะท�างานตาม 5 เสาหลัก และมี Road Map ที่ชัดเจน 

สามารถปฏิบัติได้

 4. การพัฒนาศักยภาพของคณะท�างาน/แกนน�าระดับท้องถ่ิน (ต�าบล)  

ในการสอบสวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  และ

จัดการข้อมูลเฝ้าระวังอุบัติเหตุ

 5. มีการสื่อสาร real time 

 6. มีการติดตามหนุนเสริม ซึ่งด�าเนินงาน 2 รูปแบบ

  • การติดตามในพื้นที่ มีแกนน�าระดับจังหวัด ออกติดตาม นิเทศ  

ตรวจเยีย่มให้ค�าปรกึษา ช่วยเหลอืและติดตามความก้าวหน้าในการ

แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงและการป้องกันอุบัติเหตุของพื้นที่

  •  การติดตามผ ่านทางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้  และเวทีถอด 

บทเรียน

    ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ�ากัด 
 

 1. การสร้างทีมช่วงแรก  มีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบท�าให้ต้องใช้เวลา

ในการท�าความเข้าใจร่วมกัน
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 2. การแก้ไขจุดเสี่ยงในถนนเส้นหลักต้องใช้เวลาในการประสาน 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและวิเคราะห์หาแนวทาง  รวมถึงอาจจะต้องรองบ

ประมาณ

 3. การแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยง  ทั้งการสวมหมวกนิรภัย การเมาแล้ว

ขับ การขับรถเร็ว ยังต้องใช้เวลาและพลังในการจัดการดึงชุมชน 

เข้ามาเป็นร่วม

 4. ยังไม ่เห็นวิธีการดึงชุมชนในระดับหมู ่บ ้านเข ้ามาเป็นเจ ้าของ 

หรือมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

    แนวทางการขยายผลและก้าวต่อไป
 

 1. หนุนเสริมและขับเคลื่อนการด� า เนินงานในระดับอ�า เภอให ้ 

มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยการด�าเนินงานผ่านกลไก พชอ. หรือ 

ศปถ. โดยใช้แนวทาง D-RTI อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

 2. เกิดแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดตาก 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ประกอบด้วย 4 มาตรการ  

ได้แก่ 1) บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น 2) ลดจ�านวนผู ้เสีย

ชีวิตลง 3) ประชากรตากปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%  

4) ต�าบลขับขี่ปลอดภัย

 3. พัฒนาระบบข้อมูลในโปรแกรม 43 แฟ้ม เชื่อมต่อการใช้งาน 

ระบบ IS Online

 4. พัฒนาทีมสืบสวนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และระบบรายงานข้อมูลใน 

ระดับจังหวัดและอ�าเภอ

 5. ส ่งเสริมการด�าเนินงานตามมาตรการองค ์กรในส ่วนราชการ 

ทุกแห่ง

 6. ส�ารวจการใช้หมวกนิรภัยในเด็กนักเรียน  และสร้างให้เกิดการ 



106
ถอดบทเรียน 6 จังหวัด โครงการรวมพลัง

ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

สวมหมวกนิรภัย 100%

 7. การสร้างการมีส่วนร่วมโดยให้ชุมชนเข้ามาเป็นเจ้าของ พร้อม 

สร้างแรงจูงใจให้เกิดความตระหนักในการป้องกันอุบัติเหตุทาง 

ถนนร่วมกันจะท�าให้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

63 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สภาพปัญหา

 จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย 

โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 20,493.946 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง  

ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิและขอนแก่น ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัด 

ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์  

และทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดสระบุรี ชัยภูมิ และลพบุรี แบ่งการปกครอง

ออกเป็น 32 อ�าเภอ 289 ต�าบล 3,743 หมู่บ้าน จากที่ตั้งของจังหวัด 

น้ีเอง ท�าให้จังหวัดนครราชสีมากลายเป็นประตูสู่อีสาน มีทางหลวงแผ่นดิน

หลายสายตัดผ่านจังหวัดคิดเป็นระยะทาง 2,400 กิโลเมตร ทางหลวงชนบท 

1,400 กิโลเมตร  รวมถึงก�าลังจะมีการเปิดใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6   

หรือถนนมอเตอร์เวย์บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา   
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4.รวมพลงัขบัเคล่ือนกลไกจงัหวดัสู่อ าเภอเพ่ือความปลอดภยัทางถนน 
จงัหวดันครราชสีมา 

 
สภาพปัญหา 
 จงัหวดันครราชสมีาเป็นจงัหวดัทีม่พีืน้ทีม่ากทีสุ่ดในประเทศไทยโดยมพีืน้ทีท่ ัง้หมด 20,493.946 
ตารางกโิลเมตร  พืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นทีร่าบสงู  ทศิเหนือตดิต่อกบัจงัหวดัชยัภูมแิละขอนแก่น ทศิใต้ตดิต่อ
กบัจงัหวดัปราจนีบุร ีนครนายก และสระแก้ว ทศิตะวนัออกติดต่อกบัจงัหวัดบุรรีมัย์ และทศิตะวนัตก
ตดิต่อกบัจงัหวดัสระบุร ีชยัภูม ิและลพบุร ีแบ่งการปกครองออกเป็น 32 อ าเภอ 289 ต าบล 3,743 
หมู่บ้าน  จากที่ตัง้ของจงัหวดันี้เอง  ท าให้จงัหวดันครราชสีมากลายเป็นประตูสู่อีสาน  มทีางหลวง
แผ่นดนิหลายสายตดัผ่านจงัหวดัคดิเป็นระยะทาง 2,400 กโิลเมตร ทางหลวงชนบท 1,400 กโิลเมตร  
รวมถึงก าลงัจะมกีารเปิดใช้ทางหลวงพเิศษหมายเลข 6  หรอืถนนมอเตอร์เวย์บางปะอิน-สระบุร-ี
นครราชสมีา    
 

 
 

จากปัจจยัต่างๆเหล่านี้เองส่งผลต่อการเกิดอุบตัิเหตุของจงัหวดันครราชสมีา โดยพบว่าในปี 
2557 มอีตัราการเสียชวีิต  34.68 ต่อแสนประชากร  ปี 2558 มอีัตราการเสยีชีวิต  35.52 ต่อแสน
ประชากร และในปี 2559  มอีตัราการเสยีชวีติ  38.64 ต่อแสนประชากร  โดยทีค่่ากลางของประเทศไทย
มอีตัราการเสยีชวีติ 34.4 ต่อแสนประชากร  ซึง่จงัหวดันครราชสมีามอีตัราการเสยีชวีติต่อแสนประชากร
สูงขึน้ทุกปีและสูงกว่าค่ากลางของประเทศไทย  นอกจากนี้จากขอ้มลูสถติ ิ3 ฐาน ของศูนยอ์ านวยการ
ความปลอดภยัทางถนนจงัหวดันครราชสมีา พบว่า ปี พ.ศ. 2559  มผีูเ้สยีชวีติจ านวน 851 คน  ปี พ.ศ. 
2560  มผีูเ้สยีชวีติจ านวน 854 คน และ ปี พ.ศ. 2561 ตัง้แต่เดอืนมกราคม – ตุลาคม 2561 มผีูเ้สยีชวีติ
จ านวน 679 คน  เฉลี่ยจงัหวดันครราชสมีา มจี านวนผูเ้สยีชวีติจากอุบตัเิหตุทางถนน  วนัละ 2.3 คน โดย

จังหวัดนครราชสีมา4
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

 จากปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เองส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัด

นครราชสมีา โดยพบว่าในปี 2557 มอีตัราการเสยีชวีติ  34.68 ต่อแสนประชากร  

ปี 2558 มีอัตราการเสียชีวิต  35.52 ต่อแสนประชากร และในปี 2559  มี

อัตราการเสียชีวิต  38.64 ต่อแสนประชากร  โดยที่ค่ากลางของประเทศไทย

มีอัตราการเสียชีวิต 34.4 ต่อแสนประชากร  ซึ่งจังหวัดนครราชสีมามีอัตรา

การเสียชีวิตต่อแสนประชากรสูงขึ้นทุกปีและสูงกว่าค่ากลางของประเทศไทย  

นอกจากนี้จากข้อมูลสถิติ 3 ฐาน ของศูนย์อ�านวยการความปลอดภัย 

ทางถนนจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ปี พ.ศ. 2559  มีผู้เสียชีวิตจ�านวน 851 คน   

ปี พ.ศ. 2560  มีผู้เสียชีวิตจ�านวน 854 คน และ ปี พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เดือน 

มกราคม - ตลุาคม 2561 มผีูเ้สยีชวีติจ�านวน 679 คน  เฉล่ียจังหวดันครราชสีมา 

มีจ�านวนผู ้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  วันละ 2.3 คน โดยสาเหต ุ

ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ความเร็ว ร่วมกับการไม่สวมหมวกนิรภัย และบางราย

เมาสุราขณะขับขี่ร่วมด้วย

 จากปัญหาดังกล่าว ทางจังหวัดได ้ด�าเนินการป้องกันและลด 

อุบัติ เหตุทางถนนมาอย่างต ่อเน่ือง และในปี 2561 นางแสงเสน่ห ์  

เกษกระทุ่ม รักษาการแทนหัวหน้าส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดนครราชสีมา และนางศิริแข ขันทองค�า นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผนช�านาญการ รวมกับทีมภาคีเครือข่ายได้เล็งเห็นความส�าคัญ จึงได้ด�าเนิน

โครงการรวมพลงัขบัเคลือ่นกลไกจงัหวดัสูอ่�าเภอเพือ่ความปลอดภยัทางถนน 

จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านทางแผนงานสนับสนุน 

การป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ

ส่งเสริมให้เกิดกลไก ศปถ.จังหวัด อ�าเภอ ที่มีการบูรณาการท�างานอย่างมี

ประสิทธิภาพและสร้างการมีส่วนร่วมกับ ศปถ.อปท.ในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในประเด็นความเสี่ยงหลัก 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
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แกนน�า ทีมอนุกรรมการ ศปถ.อ�าเภอ/อปท. ให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนงานใน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรระดับอ�าเภอ และท้องถิ่น ที่เข้ม

แข็งมีประสิทธิภาพ 3) เพื่อศึกษารูปแบบ การสนับสนุนพ่ีเล้ียงในการด�าเนิน

งานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรระดับอ�าเภอ และท้องถิ่น และ  

4) เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจร ลดการบาดเจ็บ เสียชีวิตลงเมื่อเปรียบเทียบกับ

ปีที่ผ่านมา 

   ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงาน
 

 การด�าเนินงานของจังหวัดนครราชสีมา พบว่ามีการแต่งตั้งคณะ

ท�างานของโครงการแยกจาก ศปถ. จังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น

ประธานที่ปรึกษา และมีหัวหน้าส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานคณะท�างาน ส�าหรับในระดับอ�าเภอใช้กลไก

ของ ศปถ.อ�าเภอ  โดยให้แต่ละอ�าเภอได้มีการทบทวนและจัดท�าค�าสั่งแต่งตั้ง 

คณะกรรมการศูนย์ปฏบัิตกิารความปลอดภยัทางถนนอ�าเภอ  ซึง่ประกอบด้วย

ผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอาทิ อปท. สาธารณสุข ต�ารวจ สถานศึกษา 

ทางหลวง  เป็นต้น

 คณะท�างานโครงการประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งใน

ระดับจังหวัดและอ�าเภอ รวมทั้งสิ้น 35 ท่าน ประกอบด้วย 

ระดับ ภาคีเครือข่าย

จังหวัด • ภาคสาธารณสุข ได้แก่ ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 

นครราชสีมา  ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

• ฝ่ายปกครอง ได้แก่ ที่ท�าการปกครองจังหวัดนครราชสีมา    

ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา 

• ต�ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ส�านักงานสวัสดิการและ
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

ระดับ ภาคีเครือข่าย

 คุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ส�านักงานศึกษาธิการ

จังหวดันครราชสมีา  ส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดันครราชสมีา 

ส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดันครราชสมีา

อ�าเภอ 1. ปกครองอ�าเภอ 5 แห่ง ได้แก่ เมอืงนครราชสมีา  สงูเนนิ โชคชยั 

ประทาย และเมืองยาง

2. สถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอ 5 แห่ง ได้แก่ สภ.พิมาย  สภ.บัวใหญ่  

สภ.โนนแดง  สภ.ห้วยแถลง  และสภ.โนนไทย

3. โรงพยาบาลอ�าเภอ 9 แห่ง ได้แก่ รพ.ปากช่องนานา  รพ.สีคิ้ว  

รพ.ขามสะแกแสง  รพ.โนนไทย  รพ.พิมาย  รพ.บัวใหญ่  

รพ.ปักธงชัย  รพ.โชคชัย  และ รพ.คง

4. สาธารณสุขอ�าเภอ 4 แห่ง ได้แก่ สสอ.เมืองนครราชสีมา 

สสอ.ปากช่อง  สสอ.พิมาย  และสสอ. สีคิ้ว

 โดยมีบทบาทหน้าท่ีประสานการปฏิบัติงาน และสนับสนุนในการ

ด�าเนินกิจกรรมตามโครงการ ลงพื้นท่ีติดตาม และประเมินผลการด�าเนินงาน

ของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอ�าเภอ (ศปถ.อ�าเภอ) และ

รายงานผลการด�าเนินงานพร้อมท้ังเสนอข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการศูนย์

อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อพิจารณาก�าหนด

แนวทางหรือมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

 ส�าหรับในระดับอ�าเภอใช้กลไกการท�างานของ ศปถ.อ�าเภอ โดยให้

แต่ละอ�าเภอทบทวนค�าสั่งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ระดับอ�าเภอและในค�าสั่งต้องมีการแต่งตั้งฝ่ายเลขาฯ เพื่อท�าหน้าที่ในการ

ประสานและด�าเนินกิจกรมของ ศปถ.อ�าเภอ
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    ทุนเดิมในการจัดการปัญหาอุบัติเหตุจราจร
 

 จังหวัดนครราชสีมาได้ด�าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 โดยมีการด�าเนินกิจกรรมในหลายรูปแบบใน

ลักษณะของโครงการ  อาทิ โคราชเมืองเราเมาไม่ขับ  สถานศึกษาต้นแบบการ

ด�าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนข้อมูลเครือข่ายเข้มแข็งสู่ทศวรรษ

ความปลอดภัยทางถนนผ้าป่าหมวกบุญ  ภูธรจังหวัด และ สพม.31 ร่วม

สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา เป็นต้น  ในส่วนของ

การพัฒนากลไกการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ได้มีการด�าเนินงานมา

ตั้งแต่ปี 2556  โดยในปีนั้นได้ด�าเนินโครงการ “พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและ

สอบสวนอุบัติเหตุทางถนนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและการป้องกันอุบัติเหตุใน

ระดบัอ�าเภอ จังหวดันครราชสมีา” ปี 2557 ด�าเนนิโครงการ “การพฒันากลไก

อ�าเภอ” ปี 2559 ด�าเนินโครงการ “การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการด�าเนิน

งานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด”  

 จากการด�าเนินโครงการต่างๆเหล่านี้  ส่งผลให้การขับเคลื่อนกลไก

ระดบัจังหวัดของนครราชสมีา มคีวามเข้มแขง็โดยเฉพาะการจดัการข้อมลู  พบ

ว่า มีการจัดท�าข้อมูล 3 ฐาน แยกรายอ�าเภอ และมีการประชุมวิเคราะห์ข้อมูล

โดยคณะท�างานข้อมลูระดบัจงัหวดั ประกอบกบันโยบายกระทรวงสาธารณสขุ

ทีใ่ห้อ�าเภอด�าเนนิการแนวทางการด�าเนนิงานและการประเมนิการป้องกนัการ

บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอ�าเภอ (D-RTI PLUS : District Road 

Traffic Injury)ส่งผลให้ม ี21 อ�าเภอผ่านในระดบัดี ตัวเลขการบาดเจ็บเสียชวีติ

คนในพืน้ทีล่ดลงเหน็ได้ชัดเจนเกอืบทุกอ�าเภอ  ท�าให้ ศปถ.จงัหวดัเลง็เหน็ความ

ส�าคัญของการท�างานของ ศปถ.อ�าเภอ  เกิดมาตรการในปี 2561  ดังนี้

 1. ให้อ�าเภอทุกอ�าเภอด�าเนินการความปลอดภัยทางถนนตลอดทั้งปี  

โดยเริ่มให้อ�าเภอทบทวนค�าสั่ง ศปถ.อ�าเภอ  

 2. ด�าเนินการจัดตั้ง ศปถ.อปท.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้ครบ 100% 
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

 3. ให้ทุกอ�าเภอด�าเนินการจัดตั้งด่านชุมชน ทุกวันศุกร์ เวลา 19.00 - 

22.00 น. เพื่อสกัดผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ยานพาหนะไม่ให้ 

ออกนอกพื้นท่ี  ส่งผลให้สถิติข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 

ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาลดลง  ตั้งแต่เดือนกันยายน - ตุลาคม  

2561

    หน่วยงานและงบประมาณร่วมสมทบ 
 

 การด�าเนินโครงการโดยใช้กลไกของ ศปถ.อ�าเภอ และ ศปถ.ท้องถิ่น  

ส่งผลให้เกิดการน�าข้อมูลจุดเสี่ยงในพื้นท่ีมาวิเคราะห์และก�าจัดจุดเสี่ยงโดยใช้

งบประมาณของท้องถ่ิน อาทิการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ติดต้ังป้ายเตือน   

นอกจากนีย้งัมีหน่วยงานระดบัจงัหวดัทีเ่ข้ามาแก้ไขจดุเสีย่งโดยใช้งบประมาณ

ของหน่วยงานเนื่องจากได้รับข้อมูลจาก ศปถ.อ�าเภอ ได้แก่

หน่วยงาน การด�าเนินการ

แขวงทางหลวง 1. ปรบัปรงุผวิถนน เพิม่ป้ายเตอืนจดุกลบัรถ และสร้าง

จุดกลับรถบนถนนมิตรภาพ ที่อ�าเภอสีคิ้ว

2. แก้ไขถนนสายแก้งสนามนาง-บ้านเหลื่อม บริเวณ

อ�าเภอแก้งสนามนางที่มีสภาพเป็นคล่ืนให้พร้อม 

ใช้งาน

ทางหลวงชนบท แก้ไขจุดอันตรายบนถนนเส้นโนนจาน-บัวใหญ่ โดย

การซ่อมแซมปรับปรุงถนน และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  

โดยร่วมกับ อบต.โนนจาน อ.บัวลาย
องค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครราชสีมา

1. ตดิตัง้สญัญาณไฟเตอืน และปรบัปรงุถนนในอ�าเภอ

โนนไทย

2. ติดตั้งไฟส่องสว่างที่อ�าเภอพิมาย
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หน่วยงาน การด�าเนินการ

บริษัทวาวา แพค 

อ.ด่านขุนทศ

ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ/ป้ายเตือน ก่อนถึงหน้า

โรงงานและบริเวณหน้าบริษัท

   กิจกรรมและผลการด�าเนินงาน
 

 โครงการได้ก�าหนดกิจกรรมในการขับเคลื่อนงานเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

ระดับจังหวัด และระดับอ�าเภอ โดยในระดับจังหวัดเป็นการด�าเนินกิจกรรมใน

ภาพรวมของจังหวัด อาทิ การพัฒนาศักยภาพของคณะท�างาน ศปถ.อ�าเภอ   

การติดตามนิเทศและการถอดบทเรียน  ในส่วนของอ�าเภอได้มีการก�าหนดตัว

ชี้วัด 6 ตัวชี้วัด เพื่อให้แต่ละอ�าเภอได้ด�าเนินการตามตัวชี้วัด  

 • ระดับจังหวัด  มีการด�าเนินกิจกรรม ดังนี้

หัวข้อ รายละเอียด

กิจกรรมที่ 1 ประชมุชีแ้จงโครงการ“รวมพลงัขบัเคลือ่นกลไกจงัหวดั

สูอ่�าเภอ และท้องถิน่เพือ่ความปลอดภยัทางถนนจงัหวดั

นครราชสีมา” 

ผลการด�าเนินงาน ประชุมช้ีแจงให้กับคณะท�างานโครงการที่เป็นตัวแทน

จากหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งก�าหนดแนวทาง

การด�าเนินงาน ดังนี้

1. ก�าหนดรูปแบบของ MOU ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด 

จะเซน็กบันายอ�าเภอแต่ละ อ�าเภอ พร้อมก�าหนด 

วันที่จะด�าเนินการ

2. ก�าหนดตัวชี้วัด ศปถ.อ�าเภอ ซึ่งมี 6 ข้อ ได้แก่ 

 1) อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรหนึ่งแสนคนจาก

อุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ลดลง  เมื่อเทียบกับ พ.ศ. 
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

หัวข้อ รายละเอียด

     2561

  2) อัตราการสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่มีไม่น้อยกว่า 

80%

  3) จ�านวนจุดเสี่ยงในพื้นที่ได้รับการแก้ไขอย่างน้อย 

80%

 4) จ�านวนการเกดิพฤตกิรรมทีไ่ม่ปลอดภยั ได้แก่ ดืม่

แล้วขับ ขับรถเร็ว ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ในพื้นที่ 

ลดลงอย่างน้อย 5% เมื่อเทียบกับ พ.ศ. 2561

 5) จ�านวนการเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ ลดลง 

5% เมื่อเทียบกับ พ.ศ. 2561

  6) เกิดพื้นที่ต้นแบบการด�าเนินงานป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนอย่างน้อย 1 โรงเรียน  และ 1 

องค์กรเอกชน

3. ก�าหนดกรอบการจัดท�าแผนปฏิบั ติการระดับ

อ�าเภอ ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด ศปถ.อ�าเภอ และ

สถานการณ์อุบัติเหตุของพื้นที่

4. ก�าหนดเนือ้หาในการพฒันาศกัยภาพทีม เลขา ศปถ.

อ�าเภอ ได้แก่ การวเิคราะห์และแก้ไขจุดเส่ียงในพ้ืนท่ี 

การจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุระดับพ้ืนที่ และบทบาท

ทีมเลขา ศปถ.อ�าเภอ

กิจกรรมที่ 2 ทบทวนค�าสั่งเกี่ยวกับ ศปถ.จังหวัด

ผลการด�าเนินงาน 1. มีค�าสั่งจังหวัดนครราชสีมาท่ี 1000/2562 ลงวันท่ี 

28 มกราคม 2562 ปรับปรุงรายชื่อคณะกรรมการศูนย์
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หัวข้อ รายละเอียด

อ�านวยการความปลอดภยัทางถนนจงัหวดันครราชสมีา

2. มีค�าสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ 999/2562 ลงวันที่  

28 มกราคม 2562 แต่งตั้งคณะท�างานโครงการ

กิจกรรมที่ 3 เวทีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างผู้ว่า

ราชการจังหวัดและนายอ�าเภอ

ผลการด�าเนินงาน 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามร่วมกับนายอ�าเภอทั้ง 32 

อ�าเภอ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

2. ข้อตกลงมีรายละเอียด ดังนี้

 2.1 เป้าหมายในการด�าเนินงาน

  - อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรหนึ่งแสนคน

จากอบุตัเิหตจุราจรในพ้ืนท่ีลดลงเมือ่เทียบกบั 

ปี พ.ศ. 2561

  - อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู ้ ใช ้ รถ

จักรยานยนต์ในพื้นที่มีไม่น้อยกว่า 80%

  - จ�านวนจดุเสีย่งในพืน้ทีท่ีเ่กดิอบุตัเิหตบุ่อยครัง้

ได้รับการแก้ไขอย่างน้อย 80%

  - จ�านวนการเกดิพฤตกิรรมทีไ่ม่ปลอดภยั ได้แก่ 

ดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย  

ในพื้นท่ีลดลงอย่างน้อย 5% เมื่อเทียบกับปี 

พ.ศ. 2561

  - จ�านวนการเสยีชีวิตจากรถจกัรยานยนต์ ลดลง  

5% เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561

  - เกิดพื้นที่ต้นแบบการด�าเนินงานป้องกันและ
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

หัวข้อ รายละเอียด

     ลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ อย่างน้อย  

1 โรงเรียน  และ 1 องค์กรภาคเอกชน

 2.2 หลักการด�าเนินงาน

  -  จัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนระดับอ�าเภอ

  -  จัดท�าข ้อมูลอุบัติเหตุทางถนน (การเกิด

อุบัติเหตุ/บาดเจ็บ/เสียชีวิต) และประเด็น

ความเสี่ยง (ไม่สวมหมวกนิรภัย/เมาแล้วขับ/

ขับรถเรว็/จดุเสีย่ง) ระดับอ�าเภอ โดยแยกเป็น

รายต�าบล 

  -  มีการประชุมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย

ทางถนนระดับอ�าเภอ (ศปถ.อ�าเภอ) อย่าง

น้อย 2 เดอืน/ครัง้ โดยน�าเสนอข้อมลูอบุติัเหตุ

ทางถนนในการประชุม เพื่อก�าหนดมาตรการ

และแนวทางการแก้ไขปัญหา

3. รายงานผลการด�าเนนิงานให้ ศปถ.จังหวดั ทราบเป็น

ประจ�าทุกเดือน

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาศักยภาพคณะท�างาน ทีมเลขา ศปถ.อ�าเภอ  

32 แห่ง

ผลการด�าเนินงาน 1. ผู้แทน ศปถ.อ�าเภอจ�านวน32 แห่ง 179 คน เข้าร่วม

อบรมในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

2. ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ในเรื่อง
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หัวข้อ รายละเอียด

 2.1 การจัดการจุดเสี่ยงในชุมชน โดยวิทยากรจาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 2.2 การจัดการข้อมูลอุบัติเหตุในระดับพื้นที่ โดย 

ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอปากช่อง (ศปถ.

อ�าเภอต้นแบบ)

 2.3 บทบาทหน้าที่ทีมเลขา ศปถ.อ�าเภอ  โดย 

ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอสีคิ้ว (ศปถ.อ�าเภอ

ต้นแบบ)

กิจกรรมที่ 5 การนิเทศติดตามงาน

ผลการด�าเนินงาน 1. ด�าเนินการติดตามการท�างานของ ศปถ.อ�าเภอตาม

โซนที่ก�าหนดไว้ 2 ครั้ง

 โซนที่ 1 ได้แก่ อ.ปากช่อง อ.เมือง  อ.สูงเนิน  อ.สีคิ้ว 

อ.ขามทะเลสอ  อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.จักราช

 โซนที่  2  ได ้แก ่  อ . โนนไทย อ.ด ่ านขุนทด 

อ.ขามสะแกแสง อ.คง อ.โนนสูง อ.พระทองค�า 

อ.เทพารักษ์

 โซนที่ 3 ได้แก่ อ.ปักธงชัย อ.โชคชัย อ.วังน�้าเขียว 

อ.ครบุรี อ.หนองบุญมาก อ.เสิงสาง

 โซนที่ 4 ได้แก่ อ.บัวใหญ่ อ.บัวลาย อ.บ้านเหลื่อม 

อ.สีดา อ.ประทาย อ.แก้งสนามนาง

 โซนที่ 5 ได้แก่ อ.พิมาย อ.ห้วยแถลง อ.ชุมพวง  

อ.โนนแดง อ.เมืองยาง อ.ล�าทะเมนชัย
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

หัวข้อ รายละเอียด

 2. ติดตามการท�างานตามที่ก�าหนดไว้ โดยแบ่งหัวข้อ

ดังนี้

 ครัง้ที ่1 ตดิตามข้อมลูเกีย่วกบัข้อมลูทัว่ไปของอ�าเภอ

ได้แก่ 1) บรบิทพืน้ที ่2) ปัจจยัเสีย่งทีท่�าให้เกดิอบุตัเิหตปีุ 

2561-2562 3) การด�าเนินงาน/ผลงานเด่น 4)โรงเรียน

และภาคเอกชนต้นแบบ 5) ปัญหาแลอุปสรรคในการ

ด�าเนินงาน 6) แผนการด�าเนินงานระยะต่อไป

 ครั้งที่ 2 ติดตามผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดท่ี

ก�าหนดใน MOUได้แก่ 1)การด�าเนินงานของ ศปถ.

อ�าเภอ (จ�านวน ศปถ.ต�าบล/การเก็บข้อมูลอุบัติเหตุ/

การประชุม ศปถ.อ�าเภอ/การประชุมทีมเลขาฯ/การ

ลงพื้นท่ีสอบสวนอุบัติเหตุ) 2) อัตราการสวมหมวก

นิรภัย  3) จ�านวนจดุเสีย่งท่ีได้รบัการแก้ไข 4) พฤตกิรรม

เสี่ยงท่ีได้รับการแก้ไข  5) จ�านวนการเสียชีวิตจากรถ

จักรยานยนต์ 6) พื้นที่ต้นแบบ รวมถึงการเปรียบเทียบ

จ�านวนผูเ้สยีชวีติจากอบัุตเิหตุทางถนนรายอ�าเภอเทยีบ

กับปี 2561

3. ผลการติดตามนิเทศ พบว่า

 - ทุกอ�าเภอมีการขับเคลื่อนงานของ ศปถ.อ�าเภอ 

 - กลไกการท�างานของ ศปถ.อ�าเภอเข้มแข็งมากขึ้น  

มีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และก�าหนดแผน

ปฏิบัติการของพื้นที่ตนเอง

 - เกิดองค์กรต้นแบบการด�าเนินงานความปลอดภัย

ทางถนนในระดับพื้นที่ ทั้ง 32 อ�าเภอ
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หัวข้อ รายละเอียด

กิจกรรมที่ 6 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ช่ือว ่าการประชุมสัมมนา  

“ท้องถิ่นชุมชนร่วมใจสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

ทางถนนในการใช้รถใช้ถนน”

ผลการด�าเนินงาน 1. จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562  

โดยมีผู้เข้าร่วม 550 คน ได้แก่ นายอ�าเภอ ผู้แทน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทีมท�างาน ศปถ.อ�าเภอ

2. กิจกรรมประกอบด้วย

  2.1 แสดงผลงานเด่นของ ศปถ.อ�าเภอ และ ศปถ.

อปท.

 2.2 มอบโล่รางวัล ต้นแบบการด�าเนินงานด้านความ

ปลอดภัยทางถนน ของจังหวัดนครราชสีมา 

จ�านวน 23 รางวัล

 2.3 บรรยายพิเศษ เรื่อง “การบังคับใช้กฎหมาย

จราจร และบทบาทของท้องถ่ินในการเป็นผู้ช่วย

เจ้าพนักงาน เพื่ออ�านวยความสะดวกด้านการ

จราจร และภารกจิขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น กับการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัย

ทางถนนระดับต�าบล”

 2.4 เสวนา“ท้องถิน่ถนนปลอดภยัก้าวต่อไปสูก่ารลด

อุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดนครราชสีมาอย่าง

ยั่งยืน”เพื่อเตรียมการขับเคล่ือนกลไก ศปถ.

อปท.ในปีต่อไป โดยได้เน้นนโยบาย “ต�าบลขบัขี่

ปลอดภัย”
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

 นอกเหนอืจากทีก่�าหนดไว้ในโครงการ  ยงัมกีจิกรรม “การประชมุคณะ

ท�างานโครงการ” เพือ่เตรยีมการ วางแผนการท�ากจิกรรม และสรุปผลการการ

ด�าเนินกิจกรรม

  

  

   ระดับอ�าเภอ
 

 ศปถ.อ�าเภอ มีการด�าเนินงานตามข้อตกลง MOU ที่ได้ท�ากับผู้ว่าราชการ

จังหวัด โดยก�าหนดการท�ากิจกรรม 6 กิจกรรม ได้แก่

 1) ทบทวนค�าสั่งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับ

อ�าเภอ (ศปถ.อ�าเภอ) ทั้งนี้ในค�าสั่งต้องมีการแต่งตั้งฝ่ายเลขาฯ ศปถ.

จังหวัด/อ�าเภอ

 2) จัดประชุมเพือ่จดัท�าปฏบิตักิารป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนระดบั

อ�าเภอ

 3) จัดการประชุม ศปถ.อ�าเภอ อย่างน้อย 2 เดือนครั้ง โดยต้องใช้ 

ข้อมูล 3 ฐาน

 4) ทีมเลขาฯ ศปถ.อ�าเภอ ประชุมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล อย่างน้อย  

2 เดือนครั้ง
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หวัข้อ รายละเอียด 
  2.3 บรรยายพเิศษ เรือ่ง “การบงัคบัใชก้ฎหมายจราจร และบทบาทของทอ้งถิน่
ในการเป็นผูช้่วยเจา้พนกังาน เพื่ออ านวยความสะดวกดา้นการจราจร และภารกจิ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ กบัการขบัเคลื่อนงานดา้นความปลอดภยัทาง
ถนนระดบัต าบล” 
  2.4 เสวนา“ทอ้งถิน่ถนนปลอดภยัก้าวต่อไปสู่การลดอุบตัเิหตุทางถนนของ
จงัหวดันครราชสมีาอย่างยัง่ยนื”เพื่อเตรยีมการขบัเคลื่อนกลไก ศปถ.อปท.ในปี
ต่อไป โดยไดเ้น้นนโยบาย “ต าบลขบัขีป่ลอดภยั” 

 
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในโครงการ  ยงัมกีิจกรรม “การประชุมคณะท างานโครงการ” เพื่อ

เตรยีมการ วางแผนการท ากจิกรรม และสรปุผลการการด าเนินกจิกรรม 

 
 

 
 
 
 
ระดบัอ ำเภอ 

ศปถ.อ าเภอ มกีารด าเนินงานตามขอ้ตกลง MOUทีไ่ดท้ ากบัผูว้่าราชการจงัหวดั โดยก าหนดการ
ท ากจิกรรม 6 กจิกรรม ไดแ้ก่ 

1) ทบทวนค าสัง่ศูนยป์ฏบิตักิารป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนระดบัอ าเภอ (ศปถ.อ าเภอ) 
ทัง้นี้ในค าสัง่ตอ้งมกีารแต่งตัง้ฝ่ายเลขาฯ ศปถ.จงัหวดั/อ าเภอ 

2) จดัประชุมเพื่อจดัท าปฏบิตักิารป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนระดบัอ าเภอ 
3) จดัการประชุม ศปถ.อ าเภอ อยา่งน้อย 2 เดอืนครัง้  โดยตอ้งใชข้อ้มลู 3 ฐาน 
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 5) ด�าเนินการแก้ไขจุดเสี่ยง/พฤติกรรมเสี่ยงอย่างเป็นระบบ อย่างน้อย 

80 % ของจุดเสี่ยงในพื้นที่

 6) ลงพืน้ทีส่อบสวนกรณเีกดิอบุตัเิหตใุหญ่ และน�าข้อมลูเสนอต่อทีป่ระชมุ 

ศปถ.อ�าเภอ/ศปถ.จังหวัด

   ผลการด�าเนินงาน
 

 1) ทกุอ�าเภอมคี�าสัง่แต่งตัง้ฝ่ายเลขาฯ ศปถ.ของแต่ละอ�าเภอเพือ่ท�าหน้าที่

ขับเคลื่อนกลไก ศปถ.อ�าเภอ

 2) ศปถ.อ�าเภอทุกแห่งมีการจัดท�าข้อมูล 3 ฐาน และน�ามาใช้ในการท�า

แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับอ�าเภอ

 3) เกิดการประชุม ศปถ.อ�าเภอ และทีมเลขาฯของ ศปถ.อ�าเภออย่างต่อ

เนื่อง

 4) มีการแก้ไขจุดเสี่ยงของแต่ละอ�าเภอ  

 5) เกิดพืน้ทีต้่นแบบในแต่ละอ�าเภอ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ สถาน

ศึกษา เอกชนและสถานที่ราชการ

 6) เกิดการลงพื้นที่สอบสวนอุบัติเหตุเมื่อเกิดเหตุในพื้นที่

 7) นอกจากกจิกรรมทีด่�าเนนิงานตามแผนแล้ว ยงัพบว่า มบีางกจิกรรมที่

มกีารด�าเนนิงานเพิม่เตมิ อาทิ การรณรงค์ให้ความรู ้ การต้ังด่านชมุชน 

การ
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4) ทมีเลขาฯ ศปถ.อ าเภอ ประชุมเพื่อวเิคราะหข์อ้มลู อยา่งน้อย 2 เดอืนครัง้ 
5) ด าเนินการแกไ้ขจุดเสีย่ง/พฤตกิรรมเสีย่งอย่างเป็นระบบ อยา่งน้อย 80 % ของจดุเสีย่งใน

พืน้ที ่
6) ลงพืน้ทีส่อบสวนกรณเีกดิอุบตัเิหตุใหญ่ และน าขอ้มลูเสนอต่อทีป่ระชุม ศปถ.อ าเภอ/ศปถ.

จงัหวดั 
ผลการด าเนินงาน 

1) ทุกอ าเภอมคี าสัง่แต่งตัง้ฝ่ายเลขาฯ ศปถ.ของแต่ละอ าเภอเพื่อท าหน้าที่ขบัเคลื่อนกลไก 
ศปถ.อ าเภอ 

2) ศปถ.อ าเภอทุกแห่งมกีารจดัท าขอ้มลู 3 ฐาน และน ามาใชใ้นการท าแผนปฏบิตักิารป้องกนั
และลดอุบตัเิหตุทางถนนระดบัอ าเภอ 

3) เกดิการประชุม ศปถ.อ าเภอ และทมีเลขาฯของ ศปถ.อ าเภออยา่งต่อเนื่อง 
4) มกีารแกไ้ขจดุเสีย่งของแต่ละอ าเภอ   
5) เกดิพืน้ที่ต้นแบบในแต่ละอ าเภอ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ สถานศกึษา เอกชนและ

สถานทีร่าชการ 
6) เกดิการลงพืน้ทีส่อบสวนอุบตัเิหตุเมือ่เกดิเหตุในพืน้ที่ 
7) นอกจากกิจกรรมที่ด าเนินงานตามแผนแล้ว  ยงัพบว่า มบีางกิจกรรมที่มกีารด าเนินงาน

เพิม่เตมิ อาท ิ การรณรงคใ์หค้วามรู ้ การตัง้ด่านชุมชน การ 
 

 
 
พลงัขบัเคล่ือนงาน 3 ระดบั 
 การด าเนินโครงการรวมพลงัขบัเคลื่อนกลไกจงัหวดัสู่อ าเภอเพื่อความปลอดภยัทางถนนจงัหวดั
นครราชสมีา  ไดด้ าเนินงานตอบสนองวตัถุประสงค ์ดงันี้ 

วตัถปุระสงคโ์ครงการ กิจกรรม ผลท่ีเกิดขึ้น 
1) เพื่อส่งเสรมิใหเ้กดิกลไก 
ศปถ.จงัหวดั อ าเภอ ทีม่กีาร 
บรูณาการท างานอยา่งมี
ประสทิธภิาพและสรา้งการมสี่วน
รว่มกบั ศปถ.อปท.ในการป้องกนั
และแก้ไขปัญหาอุบตัเิหตุทาง

ระดบัจงัหวดั 
1)ประชุมชีแ้จงท าความเขา้ใจ
การด าเนินงานโครงการ  
2)ทบทวนค าสัง่ศูนยอ์ านวยการ
ความปลอดภยัทางถนนจงัหวดั
นครราชสมีา (ศปถ.จ.นม) 

1) เกดิการขบัเคลื่อน ศปถ.ระดบั
จงัหวดั ระดบัอ าเภอ และระดบั
ทอ้งถิน่ 
2) มกีารจดัตัง้ ศปถ.ทอ้งถิน่333 
แห่ง 
3) มทีมีเลขาฯ ศปถ.อ าเภอ 
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

   พลังขับเคลื่อนงาน 3 ระดับ
 

 การด�าเนินโครงการรวมพลงัขบัเคลือ่นกลไกจงัหวดัสูอ่�าเภอเพือ่ความ

ปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครราชสีมา ได้ด�าเนินงานตอบสนองวัตถุประสงค์ 

ดังนี้

วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรม ผลที่เกิดขึ้น

1) เพื่อส่งเสริมให้เกิด

กลไก ศปถ.จังหวัด 

อ�าเภอ ทีม่กีารบรูณา

การท�างานอย่างมี

ประสิทธิภาพและ

สร้างการมีส่วนร่วม

กับ ศปถ.อปท.ใน

ก า รป ้ อ ง กั น และ

แก้ไขปัญหาอบัุตเิหตุ

ทางถนนในประเด็น

ความเสี่ยงหลัก

ระดับจังหวัด

1)  ป ร ะ ชุ ม ช้ี แ จ ง

ท�าความเข้าใจการ

ด�าเนินงานโครงการ

2)  ทบทวนค�าสั่งศูนย ์

อ� านวยการความ

ปลอดภัยทางถนน

จังหวัดนครราชสีมา 

(ศปถ.จ.นม)

3)  ท�า MOU ระหว่าง

ผู้ว่าราชการจังหวัด

และนายอ�าเภอทุก 

32 อ�าเภอ

ระดับอ�าเภอ

1) ทบทวนค�าสั่งศูนย์

ปฏิบัติการป้องกัน

และลดอุบัติเหตุทาง

ถนนระดับอ�าเภอ

2) จดัท�าแผนปฏบิตักิาร

1) เกิดการขับเคลื่อน 

ศปถ.ระดับจังหวัด 

ระดับอ�าเภอ และ

ระดับท้องถิ่น

2)  มีการจัดต้ัง ศปถ.

ท้องถิ่น 333 แห่ง

3) มีทีมเลขาฯ ศปถ.

อ�าเภอ

4) มีการประชุม ศปถ.

อ� า เ ภ อ  อ ย ่ า ง

สม�่าเสมอและมีการ

ท�าแผนปฏิบั ติการ

ของแต่ละอ�าเภอ

5) มี ข ้ อ มู ล ก า ร เ กิ ด

อบุติัเหตุ/สาเหตุของ

การเกดิอบุตัเิหตขุอง

แต่ละอ�าเภอแยกราย

ต�าบล
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วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรม ผลที่เกิดขึ้น

 ป ้ อ ง กั น แ ล ะ ล ด

อุ บัติ เหตุทางถนน

ระดับอ�าเภอ

3) จดัท�าข้อมลูอุบัตเิหตุ

ทางถนน (การเกิด

อุ บั ติ เ ห ตุ / บ า ด

เจ็บ/เสียชีวิต) และ

ประเด็นความเสี่ยง 

(ไม่สวมหมวกนริภยั/

เมาแล้วขับ/ขับรถ

เร็ว/จุดเสี่ยง) ระดับ

อ�าเภอ โดยแยกเป็น

รายต�าบล

4) มีการประชุมศูนย ์

ปฏิ บั ติ ก า ร ค ว าม

ปลอดภัยทางถนน

ระดับอ�าเภอ (ศปถ.

อ�าเภอ) อย่างน้อย 

2 เดือน/ครั้ง และ

ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ด�าเนินงานให้ศปถ.

จังหวัด ทราบเป็น 

ประจ�าทุกเดือน
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรม ผลที่เกิดขึ้น

2) เพื่อพัฒนาศักยภาพ 

แ ก น น� า  ที ม

อนุกรรมการ ศปถ.

อ�าเภอ/อปท. ให้เกิด

กลไกการขับเคลื่อน

งานในการป้องกัน

และแก ้ ไ ขป ัญหา

อุ บั ติ เ ห ตุ จ ร า จ ร

ระดับอ�าเภอ และ 

ท้องถิ่น ที่เข้มแข็งมี

ประสิทธิภาพ

ระดับจังหวัด

1)  อ บ ร ม พั ฒ น า

ศั ก ย ภ า พ ค ณ ะ

ท�างาน ทมีเลขาศนูย์ 

ปฏิ บั ติ ก า ร ค ว าม

ปลอดภัยทางถนน

อ�าเภอ 32 แห่ง

2) ติดตามนิ เทศการ

ด� า เ นิ น ง า น ศู น ย ์

ปฏิ บั ติ ก า ร ค ว าม

ปลอดภัยทางถนน

อ�าเภอ

1) ที ม เลขาฯ  ศปถ .

อ�าเภอ 32 แห่ง 179 

คน ได ้ รับความรู ้

ในเรื่องการจัดการ

จุ ด เสี่ ย ง ในชุ มชน 

การจัดการข ้อมูล

อุบั ติ เห ตุ ในระดับ

พ้ืนที่ และบทบาท

หน้าที่ทีมเลขา ศปถ.

อ�าเภอ 

2) มีการติดตามนิเทศ

งาน 2 ครั้ง ส่งผล

ให้จังหวัดรับทราบ

การด�าเนินงานของ 

ศปถ.อ�าเภอ และ 

ศปถ.อ�าเภอ ได้รบัค�า

แนะน�า ข้อเสนอแนะ

วิธีการท�างาน

3) เพื่อ ศึกษารูปแบบ 

การสนับสนุนพี่เลี้ยง

ในการด�า เ นินงาน

ป ้องกันและแก ้ ไข

ปัญหาอุบัติเหตุ

ระดับจังหวัด

จั ด เ ว ที แ ล ก เ ป ลี่ ย น 

เรียนรู ้การด�าเนินงาน 

โครงการฯ

1) เกิดการแลกเปลี่ยน

เรยีนรูโ้ดยมผีูเ้ข้าร่วม 

550 คน

2) มีการแสดงผลการเด่

นของศปถ.อ�าเภอ
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วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรม ผลที่เกิดขึ้น

 จราจรระดับอ�าเภอ 

และท้องถิ่น

 และ ศปถ.อปท. 
พร้อมมอบโล่รางวัล

3) มีการบรรยายพิเศษ
แ ล ะ เ ส ว น า ด ้ า น
ความปลอดภัยทาง
ถนน

4) เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
จราจร ลดการบาด
เจ็บ เสียชีวิตลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา

ระดับอ�าเภอ ด�าเนิน
กิจกรรมตามเป้าหมาย
ท่ีก�าหนดไว้ตามบริบท
ของแต่ละพื้นที่ อาทิ
 - การแก้ไขจุดเสี่ยง
 - ก า ร ส อ บ ส ว น

อุบัติเหตุ
 - ก ารค ้ นหาและ

ท�าพื้นที่ต ้นแบบ 
( ส ถ า น ศึ ก ษ า /
เอกชน/ภาครัฐ)

 -  การประชาสมัพนัธ์
 -  การตั้งด่าน
 -  การอบรมให้
  ความรู้
 - การท�าป้าย
  ประชาสัมพันธ์

1) อั ต ร า ผู ้ เ สี ย ชี วิ ต
จากอุบั ติ เห ตุทาง
ถ น น ข อ ง จั ง ห วั ด
นครราชสีมาในป ี 
พ.ศ. 2562 คิดเป็น 
26.54 คนต่อแสน
ประชากรซึ่งลดลง
เมื่อเทียบกับปี 2561 
ที่มีผู้เสียชีวิต 32 คน
ต่อประชากรแสนคน

2) อัตราการสวมหมวก
นริภยัในพืน้ทีเ่พิม่ขึน้

3) มีการแก้ไขจุดเสี่ยง
ทุกอ�าเภอ

4) เกดิพืน้ทีต้่นแบบการ
ด�าเนินงานป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนของจังหวัดรวม 
79 แห่ง
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

   ความส�าเร็จที่เกิดขึ้นตามตัวชี้วัด
 

 ผลการด�าเนินงานโครงการท่ีเกิดขึ้นท้ังในระดับจังหวัด และระดับ

อ�าเภอ พบว่า มีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นใน 3 ระยะ ดังนี้

ระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ ผลการด�าเนินงาน

ระยะสั้น

• มีแกนน�า ทีมงาน/คณะท�างาน

จังหวัด จากสหสาขาวิชาชีพเข้า

มาร่วมเป็นกลไกขับเคลื่อนงาน ไม่

น้อยกว่า 20 คนต่อจังหวัด 

• คณะท�างานจังหวัด/ศปถ.จังหวัด 

มีการประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/

ครั้ง โดยน�าข้อมูล 3 ฐาน ในการ

ประชุมเพื่อน�าไปสู ่แนวทางการ

แก้ไขทุกครั้ง

• มีคณะท�างานระดับจังหวัด จ�านวน 

35 คน

• มีการประชุมคณะกรรมการ ศปถ.

จังหวัด จ�านวน 10 คร้ัง โดยต่อ

เนื่องเป็นประจ�าทุกเดือน

ระยะกลาง

• มีรูปแบบการด�าเนินงานที่ชัดเจน 

และมีวาระรองรับการขับเคลื่อน

งาน

• มีมาตรการ/ข้อเสนอแนะในการ

แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนใน

พื้นที่อย่างต่อเนื่อง

• มีระบบการจัดการข้อมูล

• เกิดรูปแบบการด�าเนินงานระหว่าง

กลไก ศปถ.จังหวัดและ ศปถ.

อ�าเภอ

• มีการน�าเสนอแผนปฏิบัติการของ

แต่ละอ�าเภอให้ ศปถ.จังหวัดทราบ 

และมีการติดตาม

• ใช้ข้อมูล 3 ฐานในการจัดการข้อมูล
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ตัวชี้วัดความส�าเร็จ ผลการด�าเนินงาน

ระยะยาว

เกิดแผนบูรณาการปฏิบัติการร่วมกัน

ในระดับจังหวัดและระดับอ�าเภอโดย

ก�าหนดแผนงานและบทบาทร่วมกัน

มีการร่วมลงทุนในการจัดการปัญหา

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ยังไม่เกิด แต่มีแผนปฏิบัติการระดับ

อ�าเภอของแต่ละอ�าเภอซึง่ทางจงัหวดั

จะน�ามาใช ้ ในการท�าแผนระดับ

จังหวัดต่อไป

ระดับอ�าเภอและท้องถิ่น

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ ผลการด�าเนินงาน

ระยะสั้น

• มีแกนน�า ทีมงาน/คณะท�างาน

อ�าเภอ จากสหสาขาวิชาชีพเข้ามา

ร่วมเป็นกลไกขับเคลื่อนงาน ไม่

น้อยกว่า 20 คนต่ออ�าเภอ

•  ศปถ.อ�าเภอ มีการประชุมอย่าง

น้อย 2 เดือน/ครั้ง โดยน�าข้อมูล 

3 ฐาน ในการประชุมเพื่อน�าไปสู่

แนวทางการแก้ไขทุกครั้ง

•  มโีครงสร้าง ศปถ.อปท.ครบ 100 %

• มีทีมเลขาของแต่ละอ�าเภอครบ 

ทั้ง 32 แห่ง

• ศปถ.อ�าเภอ ทั้ง 32 แห่ง มีการ

ประชมุคณะกรรมการ ศปถ.อ�าเภอ 

อย่างต่อเนื่อง และทีมเลขาฯ ได้

น�าเสนอข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน 

ของพื้นท่ี และเสนอแนวทางแก้ไข

ให้คณะกรรมการพิจารณา

•  มกีารจดัต้ัง ศปถ.ท้องถ่ิน  333 แห่ง
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ ผลการด�าเนินงาน

ระยะกลาง
• มีรูปแบบการด�าเนินงานที่ชัดเจน 

และมีวาระรองรับการขับเคลื่อน
งาน

• มีมาตรการ/ข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนใน
พื้นที่อย่างต่อเนื่อง

• เกิดแผนปฏิบัติการในระดับอ�าเภอ
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
จังหวัดและสภาพปัญหาในพื้นที่

• มีระบบการจัดการข้อมูล

• ศปถ.อ�าเภอ 32 แห่ง ด�าเนินการ
ขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนระดับอ�าเภอ 
ซึ่งในแผนของอ�าเภอได้ก�าหนด
มาตรการ ดังนี้

 1. การจัดท�าข้อมูลอุบัติเหตุแยก
รายต�าบล

 2. การแก้ไขจุดเสี่ยง
 3. การลงพื้นที่สอบสวนอุบัติเหตุ

ใหญ่
 4.  การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 

100 %
• ศปถ.อ�าเภอ 32 แห่ง มีข้อมูล

อุบัติเหตุแยกรายต�าบล

ระยะยาว
• มีประเด็นการขับเคลื่อนงานลด

อบุตัเิหตทุางถนนของพืน้ที ่32 แห่ง
•  มีประเด็นที่ต้องด�าเนินการอย่าง 

ต่อเนื่อง  ได้แก่
 1. การจัดท�าข้อมูลอุบัติเหตุแยก

รายต�าบล
 2. การแก้ไขจุดเสี่ยง
 3. การลงพื้นที่สอบสวนอุบัติเหตุ

ใหญ่
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ตัวชี้วัดความส�าเร็จ ผลการด�าเนินงาน

•  ประชาชนในพื้นที่ เป ้าหมายมี

พฤติกรรมการขับข่ีท่ีปลอดภัยข้ึน

และสถิติการเกิดอุบัติเหตุ เสียชีวิต

ลดลง

•  มกีารด�าเนนิงานทุกต�าบลอย่างเข้ม

ข้น โดยสร้างรูปธรรมความส�าเร็จ

อย่างน้อย 1 ต�าบล/อ�าเภอ

 4. การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย  

100 %

•  พฤตกิรรมการขบัขีด่ขีึน้ มอีตัราการ

สวมหมวกนิรภัยเพ่ิมขึ้น และสถิติ

การเกดิอบุตัเิหตแุละเสยีชวีติลดลง

•  ในพื้นที่อ�าเภอ 32 แห่ง มี อปท.

ต้นแบบ ทีด่�าเนนิการขบัเคลือ่นงาน

ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน อ�าเภอ 

ละ 1 แห่ง

 เมื่อพิจารณากับตัวชี้วัดที่ก�าหนดในโครงการ พบว่า

ตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้ ผลการด�าเนินงาน

1. อัตราการเสียชีวิตต่อประชากร

หนึง่แสนคนจากอบุตัเิหตจุราจรใน

พื้นที่ลดลง  เมื่อเทียบกับ ปี พ.ศ. 

2561

อัตราผู ้ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง

ถนนของจังหวัดนครราชสีมาในปี 

พ.ศ. 2562 คิดเป็น 26.54 คนต่อ

แสนประชากรซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับ

ปี 2561 ที่มีผู ้เสียชีวิต 32 คนต่อ

ประชากรแสนคน

2.  อตัราการสวมหมวกนริภยัของผูใ้ช้

รถจักรยานยนต์ในพื้นที่มีไม่น้อย

กว่า 80%

อัตราการสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่

เพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ถึง 80% ตามที่

ก�าหนดไว้  มี 12 อ�าเภอที่มีอัตราการ

สวมหมวกนิรภัยมากกว่า 80%
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

ตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้ ผลการด�าเนินงาน

3. จ� านวนจุดเสี่ ยงในพื้นที่ที่ เกิด

อุบัติเหตุบ่อยครั้งได้รับการแก้ไข

อย่างน้อย 80%

ทุกอ�าเภอมีการแก้ไขจุดเสี่ยง พบว่า

มี 25 อ�าเภอที่มีการแก้ไขจุดเสี่ยง

มากกว่า 80%

4. จ�านวนการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่

ปลอดภัย ได้แก่ ดื่มแล้วขับ ขับรถ

เร็ว  ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ในพื้นที่

ลดลงอย่างน้อย 5% เมื่อเทียบกับ

ปี พ.ศ. 2561

พฤติกรรมท่ีไม่ปลอดภัยท่ีได้รับการ

แก้ไขมากที่สุดคือ ดื่มแล้วขับ พบว่า

มีถึง 20 อ�าเภอที่มีพฤติกรรมดื่มแล้ว

ขับลดลง โดยมี 18 อ�าเภอที่ลดลง

มากกว่า 5% เมื่อเทียบกับปี 61

5. จ� า น วนกา ร เ สี ย ชี วิ ต จ าก รถ

จักรยานยนต์ ลดลง 5 % เมื่อ

เทียบกับปี พ.ศ. 2561

มี 17 อ�าเภอที่มีการเสียชีวิตจากรถ

จกัรยานยนต์ลดลงมากกว่า 5%  และ

มี 1 แห่งที่ลดลงน้อยกว่า 5% รวมมี

อ�าเภอที่มีการเสียชีวิตลดลง 18 แห่ง

6. เกิดพื้นที่ต้นแบบการด�าเนินงาน

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  

ในพื้นที่ อย่างน้อย 1 โรงเรียน  

และ 1 องค์กรภาคเอกชน

เกิดพื้นที่ต ้นแบบการด�าเนินงาน

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ของจังหวัดรวมทั้งสิ้น 79 แห่ง แบ่ง

เป็น สถานศกึษาจ�านวน 48 แห่ง ภาค

เอกชน 24 แห่ง  และในภาครฐั 7 แห่ง

    ผลลัพธ์อื่นๆ
 

 1. เกิดเครือข่ายการท�างานทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด ระดับอ�าเภอ 

และระดับต�าบล โดยมีการใช้ App line ในการติดต่อสื่อสาร แลก

เปลี่ยนข้อมูล กันอย่างต่อเนื่องทุกวัน

 2. ได้รูปแบบและเอกสารในการติดตามนิเทศงาน โดยมีการก�าหนดตัวชี้

วัด และแบบฟอร์มให้กับ ศปถ.อ�าเภอ
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 3. มีเครื่องมือในการท�างานขับเคลื่อนกลไกการป้องกันอุบัติเหตุระดับ

อ�าเภอและต�าบล ได้แก่ การจัดท�าข้อตกลง MOU ที่ก�าหนดตัวชี้วัด

ส�าหรับด�าเนินการ

77 
 

4. จ านวนการเกดิพฤตกิรรมทีไ่มป่ลอดภยั ไดแ้ก่ 
ดื่มแลว้ขบั ขบัรถเรว็  ไมค่าดเขม็ขดันิรภยั ใน
พืน้ทีล่ดลงอยา่งน้อย 5% เมือ่เทยีบกบัปี พ.ศ. 
2561 

พฤตกิรรมทีไ่มป่ลอดภยัทีไ่ดร้บัการแกไ้ขมาก
ทีสุ่ดคอื ดื่มแลว้ขบั  พบว่ามถีงึ 20 อ าเภอทีม่ ี
พฤตกิรรมดื่มแลว้ขบัลดลง  โดยม ี18 อ าเภอที่
ลดลงมากกว่า 5% เมือ่เทยีบกบัปี 61 

5. จ านวนการเสยีชวีติจากรถจกัรยานยนต ์ลดลง  
5% เมือ่เทยีบกบัปี พ.ศ. 2561 

ม ี 17 อ าเภอทีม่กีารเสยีชวีติจาก
รถจกัรยานยนตล์ดลงมากกว่า 5%  และม ี1 
แห่งทีล่ดลงน้อยกว่า 5%  รวมมอี าเภอทีม่กีาร
เสยีชวีติลดลง 18 แห่ง 

6. เกดิพืน้ทีต่น้แบบการด าเนินงานป้องกนัและ
ลดอุบตัเิหตุทางถนน  ในพืน้ที ่อยา่งน้อย 1 
โรงเรยีน  และ 1 องคก์รภาคเอกชน 

เกดิพืน้ทีต่น้แบบการด าเนินงานป้องกนัและลด
อุบตัเิหตุทางถนนของจงัหวดัรวมทัง้สิน้ 79 แห่ง 
แบ่งเป็น สถานศกึษาจ านวน 48 แห่ง 
ภาคเอกชน 24แห่ง  และในภาครฐั 7 แห่ง 

 
ผลลพัธอ่ื์นๆ 

1. เกดิเครอืขา่ยการท างานทัง้ 3 ระดบั  ไดแ้ก่ ระดบัจงัหวดั ระดบัอ าเภอ และระดบัต าบล โดย
มกีารใช ้App line ในการตดิต่อสื่อสาร  แลกเปลีย่นขอ้มลู กนัอยา่งต่อเนื่องทุกวนั 

2. ไดร้ปูแบบและเอกสารในการตดิตามนิเทศงาน โดยมกีารก าหนดตวัชีว้ดั และแบบฟอรม์
ใหก้บั ศปถ.อ าเภอ 

3. มเีครือ่งมอืในการท างานขบัเคลื่อนกลไกการป้องกนัอุบตัเิหตุระดบัอ าเภอและต าบล  ไดแ้ก่  
การจดัท าขอ้ตกลงMOUทีก่ าหนดตวัชีว้ดัส าหรบัด าเนินการ 
 

 
 
 
 

หวัใจส าคญัของการท าให้เกิดพลงัขบัเคล่ือนเริม่จากการให้ความส าคญัของผู้ว่าราชการ
จงัหวดั มกีารก าหนดนโยบายที่ชดัเจน  มกีารแต่งตัง้คณะท างานเพื่อด าเนินการขบัเคลื่อนกลไกทัง้ 3 

MOU เกณฑ์การประเมิน แบบวิเคราะห์จุดเสี่ยง แบบรายงานอุบัติเหตุใหญ่ 
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4. จ านวนการเกดิพฤตกิรรมทีไ่มป่ลอดภยั ไดแ้ก่ 
ดื่มแลว้ขบั ขบัรถเรว็  ไมค่าดเขม็ขดันิรภยั ใน
พืน้ทีล่ดลงอยา่งน้อย 5% เมือ่เทยีบกบัปี พ.ศ. 
2561 

พฤตกิรรมทีไ่มป่ลอดภยัทีไ่ดร้บัการแกไ้ขมาก
ทีสุ่ดคอื ดื่มแลว้ขบั  พบว่ามถีงึ 20 อ าเภอทีม่ ี
พฤตกิรรมดื่มแลว้ขบัลดลง  โดยม ี18 อ าเภอที่
ลดลงมากกว่า 5% เมือ่เทยีบกบัปี 61 

5. จ านวนการเสยีชวีติจากรถจกัรยานยนต ์ลดลง  
5% เมือ่เทยีบกบัปี พ.ศ. 2561 

ม ี 17 อ าเภอทีม่กีารเสยีชวีติจาก
รถจกัรยานยนตล์ดลงมากกว่า 5%  และม ี1 
แห่งทีล่ดลงน้อยกว่า 5%  รวมมอี าเภอทีม่กีาร
เสยีชวีติลดลง 18 แห่ง 

6. เกดิพืน้ทีต่น้แบบการด าเนินงานป้องกนัและ
ลดอุบตัเิหตุทางถนน  ในพืน้ที ่อยา่งน้อย 1 
โรงเรยีน  และ 1 องคก์รภาคเอกชน 

เกดิพืน้ทีต่น้แบบการด าเนินงานป้องกนัและลด
อุบตัเิหตุทางถนนของจงัหวดัรวมทัง้สิน้ 79 แห่ง 
แบ่งเป็น สถานศกึษาจ านวน 48 แห่ง 
ภาคเอกชน 24แห่ง  และในภาครฐั 7 แห่ง 

 
ผลลพัธอ่ื์นๆ 

1. เกดิเครอืขา่ยการท างานทัง้ 3 ระดบั  ไดแ้ก่ ระดบัจงัหวดั ระดบัอ าเภอ และระดบัต าบล โดย
มกีารใช ้App line ในการตดิต่อสื่อสาร  แลกเปลีย่นขอ้มลู กนัอยา่งต่อเนื่องทุกวนั 

2. ไดร้ปูแบบและเอกสารในการตดิตามนิเทศงาน โดยมกีารก าหนดตวัชีว้ดั และแบบฟอรม์
ใหก้บั ศปถ.อ าเภอ 

3. มเีครือ่งมอืในการท างานขบัเคลื่อนกลไกการป้องกนัอุบตัเิหตุระดบัอ าเภอและต าบล  ไดแ้ก่  
การจดัท าขอ้ตกลงMOUทีก่ าหนดตวัชีว้ดัส าหรบัด าเนินการ 
 

 
 
 
 

หวัใจส าคญัของการท าให้เกิดพลงัขบัเคล่ือนเริม่จากการใหค้วามส าคญัของผู้ว่าราชการ
จงัหวดั มกีารก าหนดนโยบายที่ชดัเจน  มกีารแต่งตัง้คณะท างานเพื่อด าเนินการขบัเคลื่อนกลไกทัง้ 3 

MOU เกณฑ์การประเมิน แบบวิเคราะห์จุดเสี่ยง แบบรายงานอุบัติเหตุใหญ่ 
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

 หัวใจส�าคัญของการท�าให้เกิดพลังขับเคลื่อนเริ่มจากการให้ความ

ส�าคญัของผูว่้าราชการจงัหวดั มกีารก�าหนดนโยบายทีช่ดัเจน  มกีารแต่งต้ังคณะ

ท�างานเพื่อด�าเนินการขับเคลื่อนกลไกทั้ง 3 ระดับนอกเหนือจาก ศปถ.จังหวัด  

แต่มีการท�างานที่เชื่อมร้อยระหว่างคณะท�างานและ ศปถ.จังหวัด  โดยแต่ละ

ระดับมีหน้าที่ในการขับเคลื่อน ดังนี้

ระดับการขับเคลื่อน หน้าที่ในการขับเคลื่อน

จังหวัด •  เป็นแกนน�าส�าคัญในการด�าเนินงาน เริ่มตั้งแต่

ก�าหนดนโยบาย ถ่ายทอดองค์ความรู้ และติดตาม

ประเมินผล

• เป็นส่วนสนับสนุนในการให้ค�าปรึกษาและแก้ไข

ปัญหา

อ�าเภอ • เป็นผู้ชี้เป้า สะท้อนปัญหาท่ีเกิดข้ึนให้กับ ศปถ.

จังหวัดได้รับทราบ

• เป็นแกนเชื่อมระหว่าง ศปถ.จังหวัด และศปถ.

ท้องถิ่น ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

อาท ิสถติกิารเกดิอบุตัเิหตุ สาเหตุการเกดิอบุติัเหตุ  

จุดเสี่ยง

•  สนับสนุนการท�างานของท้องถิ่น ให้ค�าแนะน�า 

ติดตามและประเมินผล

ต�าบล/อปท. • มีเจ้าของพื้นที่ มาร่วมขับเคลื่อนนโยบายสู่ชุมชน  

•  สร้างแนวร่วม/สร้างความรูส้กึเป็นเป็นเจ้าของและ

พันธมิตรในการท�างาน

• ให้ข้อมูล ความรู้กับชุมชน และร่วมกันแก้ปัญหา
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    ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง
 

 1. ทุกอ�าเภอเกิดการด�าเนินงานของ ศปถ.อ�าเภอ อย่างเป็นรูปธรรม  มี

ทมีเลขาฯของอ�าเภอท่ีท�างานขับเคลือ่น  โดยการน�าข้อมลูมาวเิคราะห์

และน�าเสนอ ศปถ.อ�าเภอเพื่อแก้ปัญหา

 2. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดนครราชสีมาในปี 

พ.ศ. 2562 คิดเป็น 26.54 คนต่อแสนประชากรซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับ

ปี 2561 ที่มีผู้เสียชีวิต 32 คนต่อประชากรแสนคน

 3. อัตราการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น  โดยมีถึง 12 อ�าเภอ ที่มีการสวม

หมวกนิรภัยมากกว่า 80%

 4. เกิดการแก้ไขจุดเสี่ยงในพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 32 อ�าเภอ

 5. มีการเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ลดลง 18 อ�าเภอ  โดย 17 อ�าเภอ

มีการเสียชีวิตลดลงมากกว่า 5% เมื่อเทียบกับปี 61

 6. เกดิพืน้ทีต้่นแบบการด�าเนนิงานป้องกนัและลดอบุติัเหตุทางถนนของ

จังหวัดรวมทั้งสิ้น 79 แห่ง แบ่งเป็น สถานศึกษาจ�านวน 48 แห่ง ภาค

เอกชน 24 แห่ง  และในภาครัฐ 7 แห่ง

 7. ศปถ.อ�าเภอ มีข ้อมูลอุบัติ เหตุทางถนนในระดับอ�าเภอที่แยก 

รายต�าบล  โดยมีการบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนลงระบบ  

e-Report เป็นประจ�าทุกเดือน การรายงานอุบัติเหตุใหญ่ภายใน  

24 ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุ
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

ผลงานเด่นรายอ�าเภอ

อ�าเภอ ผลงานเด่น/จุดเด่น

1. เมืองนครราชสีมา มีข้อตกลงระหว่าง ศปถ.อ�าเภอ กับมหาวิทยาลัย

ราชภฏันครราชสมีาและวทิยาลยัเทคนคินครราชสมีา 

ให้ควบคุมวินัยการขับขี่ของนักศึกษา เน้นการสวม

หมวกนิรภัย โดยมีอาจารย์งานปกครองเป็นผู้จัดเก็บ

ข้อมลูและควบคมุวนิยัจราจร มกีารก�าหนดบทลงโทษ

อย่างจริงจัง

2. ปากช่อง ก�าหนดมาตรการองค์กรภาครฐั และสถานศกึษา  สวม

หมวกนิรภัย 100 % ในพื้นที่ทุกแห่ง 

3. สูงเนิน แก้ไขจุดเสี่ยงแบบบูรณาการ บริเวณหน้าเขต

อุตสาหกรรมนวนคร โดยการปิดจุดกลับรถและ

ปิดทางเข้าคู่ขนาน ผลคือ จ�านวนการเกิดอุบัติเหตุ 

ลดลง 90%

4. ด่านขุนทด แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุแบบมีส่วนร่วมกับภาคเอกชน

ในพื้นที่  โดยการติดตั้งไฟกระพริบ /ไฟเตือน/ป้าย

ไฟ “กรณุา ขบัช้า ๆ ” ก่อนถงึหน้าโรงงานและบรเิวณ

หน้าบริษัท วาวา แพค

5. สีคิ้ว การจัดการจุดเสี่ ยงแบบบูรณาการโดยหมวด

ทางหลวง แขวงทางหลวงได้ปรับปรุงผิวถนน เพ่ิม

ป้ายเตอืนจดุกลบัรถทีอ่นัตราย และการสร้างจดุกลบั

รถใต้ดิน ท�าให้อัตราการเสียชีวิตบนถนนมิตรภาพ 

ปี 2562 ลดลง 6 รายจากปี 2561
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อ�าเภอ ผลงานเด่น/จุดเด่น

6. โนนไทย อบต.ส�าโรง แก้ไขจุดเสี่ยงโดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน ใช้ยางรถยนต์เก่ามาทาสีสะท้อนแสงติดตั้ง

บริเวณทางแยกที่ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ท�าหนังสือแจ้ง

ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (อบจ.

นม.) ด�าเนนิการตดิตัง้สญัญาณไฟเตอืน และปรบัปรงุ

ถนนให้มคีวามปลอดภัยมากขึน้ ซ่ึง อบจ.ได้บรรจกุาร

แก้ไขไว้ในแผนฯ ปี 63 

7. ปักธงชัย ท�าการประชาคมชมุชนและก�าหนดแก้ไขจดุเสีย่ง โดย

การปิดจุดตัด ปิดทางแยก จ�านวน 5 จุด ได้แก่ แยก

ขดน�้าอ้อม   หน้าโรงพยาบาลปักธงชัย หน้าศูนย์ไหม

ปักธงชัย สี่แยกล�าพระเพลิง และสี่แยกอวยชัย

8. วังน�้าเขียว เกิดโครงการ “พี่ดูแลน้องให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ” 

ระหว่างโรงเรียนวังน�้าเขียวพิทยาคม (ระดับมัธยม) 

กับ โรงเรียนบ้านบุไผ่ (ระดับประถม)

9. โชคชัย แก้ไขจุดเสี่ยงร่วมกันโดยผู้น�าชุมชน ก�านัน ผู้ใหญ่

บ้าน และชุมชนน�ายางรถยนต์มาทาสีและน�าไปติด

ตั้งบริเวณทางโค้ง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

10. ครบุรี โรงเรียนครบุรีเป็นพื้นท่ีต้นแบบการสวมหมวกนิรภัย 

100 % 

11. ขามทะเลสอ ภาคเอกชนมีส่วนร่วมลดอุบัติเหตุทางถนนโดยติดต้ัง

ไฟวับวาบบริเวณหน้าบริษัท เพื่อแจ้งเตือนรถที่ผ่าน

ให้ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

อ�าเภอ ผลงานเด่น/จุดเด่น

12. พิมาย แก้ไขจุดอันตราย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสมีา (อบจ.นม.) ด�าเนนิการตดิตัง้ไฟส่องสว่าง 

จ�านวน 12 ต�าบล ตามมติ ศปถ.อ�าเภอ

13. โนนสูง แก้ไขจุดเสี่ยงบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านใหม่ และหน้า

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านใหม่ โดยต้ัง

กรวยเพื่อชะลอความเร็วและกวดขันวินัยจราจร  

14. เสิงสาง แก้ไขจดุเสีย่ง สามแยกตลาดผกับ้านดอนแขวน ต�าบล

สุขไพบูลย์ โดย อปท.ติดตั้งไฟเตือน ตีเส้นแบ่งช่อง

จราจรให้ชัดเจน และติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ

15. คง มีการก�าหนดกฎกติกาหมู่บ้าน ได้แก่ การต้ังด่าน

ชุมชนทุกสัปดาห์ ๆ ละ 1 วัน  งานบุญปลอด

แอลกอฮอล์  เป็นต้น

16. ประทาย อปท.ในพืน้ที ่ร่วมกบัประชาชนจัดท�าอปุกรณ์ป้องกนั

อบุตัเิหต ุโดยน�ายางรถยนต์เก่ามาทาสีแดงขาวเพ่ือน�า

ไปใช้ป้องกันอุบัติเหตุ ในพื้นที่  และอปท.จัดท�าป้าย

เตือนรณรงค์ลดอุบัติเหตุ 

17. เฉลิมพระเกียรติ จัดชุดก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ปฏิบัติการเชิงรุกสอดส่อง

ดูแลลูกบ้าน โดยการรณรงค์แบบ “เคาะประตูบ้าน” 

ใช้มาตรการ “ด่านครอบครัว”  ให้ต้ัง “ด่านโรงเรียน” 

ทุกแห่ง  และตั้ง “ด่านชุมชน” ทุกวันศุกร์ วันเสาร์ 

และวันอาทิตย์

ต�าบลท่าช้างเป็นต้นแบบการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

สวมหมวกนิรภัย
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อ�าเภอ ผลงานเด่น/จุดเด่น

18. จักราช จัดให้มีอาสาสมัครอ�านวยความสะดวกประจ�าจุด 

หรือบริ เ วณพื้ นที่ ที่ มีป ัญหาการจราจร เช ่น  

หน้าโรงเรียน  หน้าตลาดนัด ฯลฯ

19. ห้วยแถลง โรงเรียนบ้านห้วยแคน ด�าเนินการจัดสวนจราจร 

ส�าหรับให้นักเรียนใช้เรียนรู้เร่ืองความปลอดภัย 

ทางถนน

20. หนองบุญมาก ท�าประชามติกับชุมชนจัดการจุดเสี่ยงโดยป ิด

สามแยกต�าบลหนองตะไก้ ท�าให้ไม่เกิดอุบัติเหตุ 

บริเวณนั้นอีกเลย

21. พระทองค�า แก้ไขจุดเสี่ยงบนถนน 2369 สายปะค�า-บ้านเหลื่อม 

โดย อบต.ตัดแต่งต้นไม้บริเวณข้างทาง และแขวง

ทางหลวงติดตั้งป้ายเตือน ช่วงกม.10-13

22. ชุมพวง แก ้ ไขจุดเสี่ยงหน ้าวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง  

โดยแขวงทางหลวงจังหวัดฯด�าเนินการจัดท�า

ทางม้าลาย ติดปุ่มสะท้อนแสง  จัดท�าเขตโรงเรียนฯ 

และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง

23. โนนแดง แก้ป ัญหาอุบัติเหตุจากรถการเกษตร (อีแต ๋น)  
และรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง (ซาเล้ง) โดยการ 
มีส่วนร่วมของชุมชนร่วมกันน�าแผ่น CD เก่ามาติด 
ให ้กับรถการเกษตร และรถจักรยานยนต์พ ่วง 
ในพื้นที่
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

อ�าเภอ ผลงานเด่น/จุดเด่น

24. เทพารักษ์ ตั้งด ่านชุมชนสัปดาห์ละ 1 วัน จ�านวน 4 จุด  
ได้แก่ 1) ตู้ยามบ้านส�านักตะคร้อ  2) บ้านหิงห้อย  
3) ตู ้ยามบึงปรือ  4) โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว  
เพื่อสกัดผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง 

25. ขามสะแกแสง ท�า Model อ�าเภอปลอดภัย โดยการมีส่วนร่วมทุก

ภาคส่วน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาร่วม

วิเคราะห์ปัญหาของพื้นที่ วางแผนปฏิบัติลงมือแก้ไข

ร่วมกัน โดยมีกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ติด

ตั้งป้ายเตือน การจัดท�าอุปกรณ์ป้องกันจุดอันตราย

โดยใช้ยางรถยนต์ทาส ีการใช้กลไก “ด่านครอบครวั” 

“ด่านโรงเรียน”และ “ด่านชุมชน”

26. สีดา ตั้งด่านชุมชนทุกวันศุกร์ ตลอดทั้งปี

27. บัวใหญ่ จัดท�า MOUระหว่างนายอ�าเภอกับส่วนราชการ 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ�าเภอเพ่ือ 

ด�า เนินการป ้องกันและลดอุบัติ เหตุทางถนน 

ตลอดทั้งปี

28. บ้านเหลื่อม แก้ไขจุดเสี่ยง 10 จุด ในอ�าเภอ โดยให้ อปท.เจ้าของ

พื้นที่จุดเสี่ยงเป็นผู ้รับผิดชอบ เช่น การปรับปรุง

ทัศนียภาพสองข้างทาง การติดตั้งป้ายเตือน

29. แก้งสนามนาง แก้ไขจดุเสีย่ง โดยหมวดทางหลวงด�าเนนิการปรบัปรงุ

ถนนสายแก้งสนามนาง-บ้านเหลื่อม ซึ่งมีสภาพเป็น

คลื่นให้มีความพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย
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อ�าเภอ ผลงานเด่น/จุดเด่น

30. บัวลาย แก ้ ไขจุด เสี่ ยงบนถนนเส ้นโนนจาน-บัว ใหญ ่  

โดย อบต.และแขวงทางหลวงชนบท ร ่วมกัน 

ซ่อมแซมปรับปรุงถนน และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง

31. เมืองยาง จัดชุดเฝ้าระวังจุดเสี่ยง 20 จุด ตลอดทั้งปี

32. ล�าทะเมนชัย ค้นหาจุดเสี่ยงโดยวิธีการท�าประชาคม ได้จุดเสี่ยง/ 

จุดอันตราย จ�านวน 13 จุดพร้อมจัดชุดเฝ้าระวัง

    กระบวนการท�างานแบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม

 •  มกีารแต่งตัง้คณะท�างานระดบัจงัหวดั เพือ่เป็นแกนน�าหลักขบัเคล่ือน

งาน และเสรมิสร้างศกัยภาพทีมเลขาฯ ศปถ.ระดับอ�าเภอเพือ่วางแผน

งานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

 •  จัดท�าข้อมูลของ ศปถ.แบบบูรณาการ 3 ฐานเพื่อน�ามาใช้ด�าเนินการ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

 •  ศปถ.อ�าเภอ และต�าบล ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ด�าเนินการ 

ตามตัวชี้วัดที่จังหวัดก�าหนดไว้

 •  ทีมงานระดับจังหวัด ออกติดตาม นิเทศ ตรวจเยี่ยมให้ค�าปรึกษา  

และติดตามความก้าวหน้า ในการด�าเนินงานในพื้นที่ 

    บทเรียนความส�าเร็จ 

 ความส�าเร็จของการด�าเนินโครงการฯ เกิดขึ้นจากการเอาจริงเอาจัง 

กับการแก้ปัญหาอุบัติเหตุตั้งแต่การมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัด    

การใช้กลไกที่มีอยู่ของ ศปถ.ท้ัง 3 ระดับ โดยมีเงื่อนไขปัจจัยความส�าเร็จ 

ในการท�าโครงการ เกิดจาก
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

 •  ผู ้บริหารระดับจังหวัดและอ�าเภอมีการรับรู ้โครงการและแนวทาง 

ในการขับเคลื่อนงานผ่านทางการท�า MOU ระหว่างผู้ว่าราชการ 

จังหวัดกับนายอ�าเภอทุกอ�าเภอ

 •  มีค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างานโครงการระดับจังหวัดและทีมเลขาฯ 

ของ ศปถ.อ�าเภอ

 •  การก�าหนดตัวชี้วัดในระดับอ�าเภอตั้งแต่เริ่ม  ท�าให้แต่ละอ�าเภอ 

มีแนวทางในการท�างาน  ทราบเป้าหมายของการท�างาน  

 •  การพฒันาศกัยภาพของทมีเลขาฯ ศปถ.อ�าเภอ โดยให้ความรู้เกีย่วกบั

การจัดการจุดเสี่ยงในชุมชน การจัดการข้อมูลอุบัติเหตุในระดับพ้ืนท่ี 

และบทบาทหน้าทีท่มีเลขา ศปถ.อ�าเภอ ทีท่�าให้คนท�างานระดบัอ�าเภอ

มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น  

 •  กระบวนการติดตามนิเทศงานของคณะท�างานระดับจังหวัดตามตัวชี้

วัดที่ก�าหนดให้ตั้งแต่เริ่มต้น 

 •  จัดการข้อมูลอุบัติเหตุระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบ โดยใช้ระบบ  

e-Report ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 •  การมีแบบฟอร์มส�าหรับการด�าเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นแบบฟอร์ม

วิเคราะห์จุดเสี่ยง  แบบรายงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุใหญ่

 •  มีการสื่อสาร real time ผ่านทางโปรแกรม Line

 •  ใช้เวทีการประชุมศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดฯ 

ติดตามงานและให้ก�าลังใจคนท�างาน

    ปัญหาอุปสรรคข้อจ�ากัด
 

 1. ขาดข้อมูลระดับอ�าเภอ/ต�าบลของปี 2561 ท�าให้ไม่สามารถเปรียบ

เทียบผลการด�าเนินงานได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลด้านพฤติกรรม

เสี่ยง
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 2. การเก็บข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงค่อนข้างยาก  ท�าให้การเปรียบเทียบ 

ผลการด�าเนินงานเป็นไปได้ยากส่งผลให้ไม ่สามารถวิเคราะห ์

ผลการด�าเนินงานได้

 3. ศปถ.ระดบัจงัหวดั มปัีญหาในเรือ่งการด�าเนนิโครงการล่าช้า เนือ่งจาก

หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายมีภารกิจงานประจ�าท่ีรับผิดชอบเป็น 

จ�านวนมาก  

 4. งบประมาณในการจัดประชุมคณะท�างานไม่เพียงพอ 

 5. ศปถ.ระดบัอ�าเภอ ยงัขาดทกัษะในการท�างานเชงิรกุ และวธิกีารท�างาน

ป้องกันอุบัติเหตุตลอดทั้งปี เนื่องจากเดิมเป็นการท�างานตามค�าส่ัง

เฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น

    แนวทางการขยายผลและก้าวต่อไป
 

 การด�าเนินการโครงการภายใต้หลักการที่ว่า “เปลี่ยนจุดจัดการไปยัง

พื้นที่” มุ่งเน้นการสร้างกลไก ศปถ.อ�าเภอ ให้มีความเข้มแข็ง และเป็นระบบ

อย่างยัง่ยนื โดยให้เฝ้าระวงัข้อมลูของตนเองในแต่ละพืน้ที ่ส่งผลให้แต่ละอ�าเภอ

มีต�าบลต้นแบบในการท�างาน  และทางจังหวัดได้ก�าหนดแนวทางการขยายผล

ต่อไป ดังนี้

 1. ขับเคลื่อนการท�างานจากอ�าเภอสู่ต�าบล “ต�าบลขับขี่ปลอดภัย”

 2. ขับเคลื่อนการด�าเนินงาน ศปถ.อปท. 333 แห่ง

 3. อปท.บูรณาการเครือข่ายในพื้นที่ รณรงค์สร้างวินัยจราจรตลอด 

ทั้งปี

 4. ก�าหนดมาตรการชุมชนแบบมีส่วนร่วม

 5. ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 6. แก้ไขจุดเสี่ยงอย่างเป็นระบบ

 7. เกิดศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุระดับต�าบล
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

    ข้อเสนอแนะ
 

 1. การเกบ็ข้อมลูพฤตกิรรมเสีย่งควรเกบ็ทัง้จ�านวนผู้ทีต่รวจ และจ�านวน 

ผู้ที่พบพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ว่า พบผู้ที่มีพฤติกรรม

เสี่ยงมากน้อยเพียงใด หากเก็บหรือน�าเสนอเฉพาะจ�านวนผู ้ที่

พฤติกรรมเสี่ยงจะท�าให้ไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริงเนื่องจากจ�านวน 

ที่มากขึ้นอาจมาจากการตรวจจับที่มากขึ้นได้

 2. ทมีจงัหวดัน�าข้อมลูทีไ่ด้จากการตดิตามนเิทศในพืน้ทีม่าวเิคราะห์และ

ประมวลเพื่อชี้ให้เห็นจุดอ่อน จุดแข็งของแต่ละพื้นที่  เพื่อการพัฒนา

ให้มีศักยภาพในการป้องกันอุบัติเหตุมากยิ่งขึ้น

 3. พัฒนาศักยภาพของอ�าเภอและต�าบลอย่างต่อเนื่อง โดยดึงเอา

คนในชุมชนเข้ามาร่วมด�าเนินการให้มากขึ้น อาทิ ผู ้น�าชุมชน  

ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รวมถึงสถานศึกษาในชุมชน อาทิ โรงเรียน  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



จังหวัดขอนแก่น5

สภาพปัญหา

 จังหวัดขอนแก่น

แ บ ่ ง เ ข ต ก า ร ป ก ค ร อ ง

ออกเป็น 26 อ�าเภอ 199 

ต�าบล 2,331 หมู ่บ้าน มี

ประชากรมากเป็นอันดับ

ท่ี 4 ของประเทศ  และมี

พื้นที่ 10,885.991 ตาราง

กิโลเมตร เป็นอันดับ 15 

ของประเทศ ถนนท่ีส�าคัญ

ที่ผ ่านเมืองขอนแก ่นคือ

ถนนมิตรภาพ มีเทศบาลนครขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของจังหวัด ซ่ึงต้ังอยู่ใน
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หมายเลข 12 (ถนนสายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก) ตัดผ่าน เป็นเส้นทาง
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เข้าไปสู่ภาคเหนือตอนล่างท่ีอ�าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และเดินทาง

เข้าสู่ประเทศลาวทางด้านทิศใต้ของลาว อาณาเขตทางทิศเหนือติดกับจังหวัด

เลย จังหวัดหนองบัวล�าภู และจังหวัดอุดรธานี ทิศตะวันออกติดกับจังหวัด

มหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธุ์ ทิศใต้ติดกับจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัด

นครราชสีมา ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดเพชรบูรณ์  จากการ

ที่จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่  เป็นศูนย์กลางทางด้านการค้า   
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5.โครงการรวมพลังขับเคลื่อน ศปถ.จังหวัดสู่ศปถ.อ าเภอ ศปถ.อปท. 
ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น ปี 8568 

 
สภาพปัญหา 
 จั งหวัดขอนแก่นแบ่ ง เขตกำรปกครอง
ออกเป็น 26 อ ำเภอ  199 ต ำบล 2,331 หมู่บ้ำน มี
ประชำกรมำกเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ  และมี
พ้ืนที่ 10,885.991 ตำรำงกิโลเมตร  เป็นอันดับ 15 
ของประเทศ  ถนนที่ส ำคัญที่ผ่ำนเมืองขอนแก่นคือ
ถนนมิตรภำพ  มีเทศบำลนครขอนแก่นเป็นศูนย์กลำง
ของจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ในจุดที่ถนนมิตรภำพ (ทำงหลวง
แผ่นดินหมำยเลข 2) และทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 
12 (ถนนสำยเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก) ตัดผ่ำน 
เป็นเส้นทำงส ำคัญอีกเส้นหนึ่งในกำรเดินทำงจำกภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำงเข้ำไปสู่ภำคเหนือ
ตอนล่ำงที่อ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และเดินทำงเข้ำสู่ประเทศลำวทำงด้ำนทิศใต้ของลำว อำณำเขต
ทำงทิศเหนือติดกับจังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวล ำภู และจังหวัดอุดรธำนี ทิศตะวันออกติดกับจังหวัด
มหำสำรคำมและจังหวัดกำฬสินธุ์ ทิศใต้ติดกับจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดนครรำชสีมำ ทิศตะวันตกติดกับ
จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดเพชรบูรณ์  จำกกำรที่จังหวัดขอนแก่นเป็นจั งหวัดที่มีขนำดใหญ่  เป็นศูนย์กลำง
ทำงด้ำนกำรค้ำ  กำรศึกษำ  ธุรกิจบริกำร  ฯลฯ  ซึ่งท ำให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็ว  ส่งผลถึงกำรจรำจรและ
ปริมำณรถที่เพ่ิมมำกขึ้น   สิ่งเหล่ำนี้มีผลต่อจ ำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น   จำกข้อมูลเสียชีวิต 3 ฐำนจังหวัด
ขอนแก่นโดยศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบ ำบัดโรงพยำบำลขอนแก่น พบว่ำอัตรำกำรเสียชีวิตอุบัติเหตุทำงถนน (3 
ฐำน) ต่อแสน /ปชก. ปีงบ 2556-2562 มีควำมผันผวนขึ้นลงในแต่ละปี   

 
 เมื่อพิจำรณำรำยอ ำเภอ  พบข้อมูลในปี 2562 ว่ำมี 10 อ ำเภอที่มีอัตรำกำรเสียชีวิตต่อแสนประชำกร

มำกกว่ำเกณฑ์ท่ีตั้งไว้    

5. 
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ถอดบทเรียน 6 จังหวัด โครงการรวมพลัง

ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

การศึกษา  ธุรกิจบริการ  ฯลฯ  ซึ่งท�าให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  ส่งผลถึง

การจราจรและปริมาณรถที่เพิ่มมากขึ้น   สิ่งเหล่านี้มีผลต่อจ�านวนอุบัติเหตุที่

เกดิขึน้   จากข้อมูลเสยีชวีติ 3 ฐานจงัหวดัขอนแก่นโดยศนูย์อบุตัเิหตแุละวกิฤต

บ�าบดัโรงพยาบาลขอนแก่น พบว่าอตัราการเสยีชวีติอบุตัเิหตทุางถนน (3 ฐาน) 

ต่อแสน /ปชก. ปีงบ 2556-2562 มีความผันผวนขึ้นลงในแต่ละปี  
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มำกกว่ำเกณฑ์ท่ีตั้งไว้     เมือ่พจิารณารายอ�าเภอ  พบข้อมลูในปี 2562 ว่าม ี10 อ�าเภอทีม่อีตัรา

การเสียชีวิตต่อแสนประชากรมากกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้   
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 จำกปัญหำดังกล่ำวที่เกิดขึ้น  ทำงจังหวัดขอนแก่นได้มีกระบวนกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงต่อเนื่องโดยใช้
กลไกศูนย์อ ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัดร่วมกับกำรด ำเนินงำนกับภำคีเครือข่ำย ไม่ว่ำจะเป็น 
สถำนศึกษำทั้งในระดับมัธยมศึกษำและอุดมศึกษำ พ่ีเลี้ยง ศอจร.จังหวัดขอนแก่น ฯลฯ แต่สถิติกำรเกิด
อุบัติเหตุทำงถนนยังไม่บรรลุเป้ำหมำย  ทั้งที่นโยบำยของจังหวัดให้มีกำรด ำเนินกำรครอบคลุมทุกพ้ืนที่  พ้ืนที่
ใดที่มีแกนน ำและทีมเข้มแข็งก็จะมีกำรแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงเพ่ือลดอัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนได้อย่ำง
ยั่งยืน  ส่วนพ้ืนที่ใดที่มีกำรขับเคลื่อนงำนของแกนน ำไม่ต่อเนื่อง  ก็จะท ำให้กำรบรรลุเป้ำหมำยของจังหวัดไม่
เป็นผลส ำเร็จ   จำกกำรสอบถำมแกนน ำในบำงพ้ืนที่ที่มีปัญหำอุปสรรค ทรำบว่ำปัญหำเกิดจำกกำรโยกย้ำย
สถำนที่ท ำงำนของแกนน ำ  กำรกระจำยควำมรู้ควำมเข้ำใจไปยังแกนน ำไม่ทั่วถึงและไม่ชัดเจน  ได้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณไม่เพียงพอ  กำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยในบำงพ้ืนที่น้อย   หน่วยงำนที่รับผิดชอบมี
ภำระงำนมำกมำย  แรงจูงใจน้อยทั้งด้ำนก ำลังคน ก ำลังใจและอ่ืนๆ 

ดังนั้น ศูนย์อ ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัดขอนแก่นและภำคีเครือข่ำยในจังหวัดขอนแก่น  
โดยมีส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น เป็นแกนน ำ  จึงได้ขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณจำกส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ(สสส.) ผ่ำนทำงแผนงำนสนับสนุนกำร
ป้องกันอุบัติเหตุจรำจรระดับจังหวัด(สอจร.) ด ำเนินโครงกำรโครงกำรรวมพลังขับเคลื่อน ศปถ.จังหวัดสู่ ศปถ.
อ ำเภอ ศปถ.อปท.ในกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนจังหวัดขอนแก่น ปี 2562ขึ้น  โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือให้
พ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นทั้ง26 อ ำเภอ เกิดกลไกกำรท ำงำนเพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน ซึ่งมีวัตถุประสงค์
โครงกำร คือ 

1. เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพและทบทวนบทบำทแกนน ำและคณะท ำงำนที่เก่ียวข้องกับ 5 เสำหลัก ในกำร
ขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน ให้กับ ศปถ. อ ำเภอและ ศปถ.ท้องถิ่น  

2. เพ่ือให้ ศปถ.อ ำเภอและ ศปถ.ท้องถิ่น ก ำหนดรูปแบบกำรด ำเนินงำนในกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทำงถนนในพ้ืนที่ และน ำสู่กำรปฏิบัติจนเกิดผลลัพธ์ที่ดี น ำไปใช้เป็นต้นแบบให้กับพ้ืนที่อ่ืนๆได้อย่ำง
ยั่งยืน 



145บทเรียนการรวมพลัง ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ ต�าบล

 จากปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น ทางจังหวัดขอนแก่นได้มีกระบวนการ

แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยใช้กลไกศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทาง

ถนนจังหวัดร่วมกับการด�าเนินงานกับภาคีเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็น สถานศึกษา

ทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา พี่เลี้ยง สอจร.จังหวัดขอนแก่น ฯลฯ  

แต่สถติกิารเกดิอบุตัเิหตทุางถนนยงัไม่บรรลเุป้าหมาย ท้ังท่ีนโยบายของจังหวดั

ให้มกีารด�าเนนิการครอบคลมุทุกพืน้ท่ี พืน้ท่ีใดท่ีมแีกนน�าและทมีเข้มแขง็กจ็ะมี

การแก้ไขปรบัปรงุจดุเสีย่งเพือ่ลดอตัราการเกดิอบัุตเิหตทุางถนนได้อย่างยัง่ยนื  

ส่วนพื้นที่ใดที่มีการขับเคลื่อนงานของแกนน�าไม่ต่อเนื่อง  ก็จะท�าให้การบรรลุ

เป้าหมายของจังหวัดไม่เป็นผลส�าเร็จ จากการสอบถามแกนน�าในบางพื้นที่ที่

มีปัญหาอุปสรรค ทราบว่าปัญหาเกิดจากการโยกย้ายสถานท่ีท�างานของแกน

น�า การกระจายความรู้ความเข้าใจไปยังแกนน�าไม่ทั่วถึงและไม่ชัดเจน ได้รับ

การสนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอ  การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในบาง

พื้นที่น้อย หน่วยงานที่รับผิดชอบมีภาระงานมากมาย แรงจูงใจน้อยท้ังด้าน

ก�าลังคน ก�าลังใจและอื่นๆ

 ดังนั้น ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดขอนแก่นและ

ภาคีเครือข่ายในจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายฉัตรณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา 

หัวหน้าส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น และ

นายวิทิตย์ นามมูลน้อย เป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนงาน จึงได้รับ

การสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)  

ผ่านทางแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด(สอจร.) 

ด�าเนินโครงการโครงการรวมพลังขับเคลื่อน ศปถ.จังหวัดสู่ ศปถ.อ�าเภอ  

ศปถ.อปท. ในการป้องกนัและลดอุบตัเิหตทุางถนนจงัหวดัขอนแก่น ปี 2562 

ขึน้ โดยมีเป้าหมายเพือ่ให้พืน้ท่ีจงัหวดัขอนแก่นท้ัง 26 อ�าเภอ เกดิกลไกการท�างาน 

เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งมวีัตถุประสงคโ์ครงการ คือ

 1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและทบทวนบทบาทแกนน�าและคณะท�างาน
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

ที่เกี่ยวข้องกับ 5 เสาหลัก ในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับ ศปถ. อ�าเภอและ ศปถ.ท้องถิ่น 

 2. เพื่อให้ ศปถ.อ�าเภอและ ศปถ.ท้องถิ่น ก�าหนดรูปแบบการด�าเนิน

งานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ และน�าสู่การ

ปฏิบัติจนเกิดผลลัพธ์ที่ดี น�าไปใช้เป็นต้นแบบให้กับพ้ืนท่ีอื่นๆ  

ได้อย่างยั่งยืน

    ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงาน
 

 การด�าเนินงานแบ่งออกเป็น3 ระดับ  โดยในระดับอ�าเภอและระดับ

ต�าบล/ท้องถิ่นใช้กลไกของ ศปถ.อ�าเภอ และ ศปถ.อปท.ของแต่ละพื้นที่ ร่วม

กับการขับเคลื่อนการด�าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนผ่านคณะกรรมการ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ (พชอ.) และกลไก D-RTI   ในส่วนระดับ

จังหวัด นอกจากจะใช้กลไกของ ศปถ.จังหวัดแล้ว ยังมีการแต่งตั้งคณะท�างาน

โครงการ เพื่อให้มีหน้าที่ในการก�าหนดกรอบการด�าเนินงาน  ประสานงาน ส่ง

เสริมและสนับสนุน พร้อมท้ังตรวจติดตามในพื้นที่ เพื่อให้การด�าเนินงานของ

แต่ละอ�าเภอเกิดประสิทธิภาพ

ระดับ แกนน�าขับเคลื่อน

จังหวัด 1.  คณะกรรมการ ศปถ.จังหวัด

2.  คณะท�างานโครงการประกอบด้วย ส�านักงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น  สาธารณสุข

จังหวัดขอนแก่น ต�ารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ขนส่ง

จังหวัดขอนแก่น แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น  

แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1-3 ปลัดจังหวัดขอนแก่น  

ท้องถิน่จงัหวดัขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใน

พืน้ท่ี ประชาสมัพนัธ์จงัหวดัขอนแก่น  และบรษิทักลางฯ 
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ระดับ แกนน�าขับเคลื่อน

อ�าเภอ เครือข่าย พชอ. D-RTI หน่วยงานภาครัฐ เอกชน วิสาหกิจ 

มูลนิธิ สถานประกอบการภาคเอกชน และคณะกรรมการ 

ศปถ.อ�าเภอ

ต�าบล เครือข่าย พชต. RTI-Team กู้ชีพต�าบล จิตอาสา และคณะ

กรรมการศปถ.อปท.

หมู่บ้าน เครือข่าย ผู้ใหญ่บ้าน แกนน�าชาวบ้าน จิตอาสา อสม. 

โรงเรียน วัด และภาคีเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชน

    ทุนเดิมในการจัดการปัญหา
 

 การแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดขอนแก่น  นอกจากจะใช้

กลไกของศูนย์อ�านวยการความปลอดภยัทางถนนจงัหวดัทีด่�าเนนิการขบัเคลือ่น

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่องแล้ว  

ยังมีการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2556-

2560 ดังนี้

 1)  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ประกาศให้การป้องกันอุบัติเหตุทาง

ถนนเป็นวาระของจงัหวดั ได้แต่งตัง้คณะท�างานซ่ึงมาจากทกุภาคส่วน

และเครือข่ายต่างๆ  มีการด�าเนินการร่วมกันท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน

และ ชมุชน อย่างต่อเน่ือง ด้วยความเข้มแขง็จนเกดิผลลพัธ์ทีเ่ป็น Best 

practice 

 2)  เขตเทศบาลเมืองขอนแก่นได ้พัฒนาและจัดระบบการจราจร 

บนถนนมิตรภาพระยะทาง 14 กิโลเมตร ระยะแรกได้มีการติดตั้ง

กล้องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ ตลอด 24 ชั่วโมง ต่อมาระยะที่ 2 

ด�าเนินการ ตรวจจับฝ่าไฟแดง จับหมวกกันน็อก และขับรถย้อนศร 

บริเวณสี่แยกไฟแดงท่ีส�าคัญในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น 3 จุด 
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

ปรับปรุงช่องทางยูเทิร์นบริเวณจุดเสี่ยง และปรับแต่งเส้นทางการ

จราจร โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิความปลอดภัย

ทางถนนประเทศอังกฤษ สสส. และงบประมาณของหน่วยราชการ 

และในปี 2560-2561

 3) โรงพยาบาลขอนแก่นได้รับทุนจาก สสส. เพ่ือขยายโมเดลเร่ือง

มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน ใน 11 หน่วยงาน 

ได้แก่ ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลน�้าพอง 

โรงพยาบาลสิรินธร  เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลต�าบลท่าพระ   

โรงเรียนน�้าพองศึกษา โรงเรียนขามแก่นนคร โรงเรียนแก่นนคร

วิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ โรงงานแหอวนเดชา และโรงแรม

เจรญิธานี ท�าให้อัตราการสวมหมวกนิรภัยเพิม่ขึน้จากเดมิและการเกดิ

อุบัติเหตุทางถนนลดลงจากเดิม

 4) ด�าเนินโครงการน�าร่องด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

4 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอพล อ�าเภอเมืองบ้านไผ่ อ�าเภอน�้าพอง 

และอ�าเภอชุมแพ เกิดต้นแบบการด�าเนินงานที่อ�าเภอบ้านไผ่ โดย

บริษัทอาดัม เป็นของเอกชนได้เป็นต้นแบบในการส่งเสริมให้

พนักงานสวมหมวกกันน็อก 100% และขยายผลไปพื้นที่อื่นๆ   

ส่วนอ�าเภอและท้องถ่ินท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการน�าร่อง แกนน�าหลัก

ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับความรู ้น�าไปด�าเนินการ 

ในพื้นที่ของตนเอง  

 5) ด�าเนินโครงการพัฒนาพลังต�าบลต้นแบบ  ศปถ.อ�าเภอ โดยได้คัด

เลือกต�าบลต้นแบบอ�าเภอละ 1 ต�าบล ต่อมาได้มีการขับเคล่ือน 

เพื่อให้เกิดมาตรการองค์กรในสถานศึกษาอ�าเภอละ 1 โรงเรียน  และ

ขับเคลื่อนการสวมหมวกนิรภัยส�าหรับเด็กในศูนย์เด็กเล็ก อ�าเภอละ  

1 ศูนย์  ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 3 ฐานของจังหวัด 
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    หน่วยงานและงบประมาณร่วมสมทบ 
 

 การด�าเนินงานของโครงการในระดับอ�าเภอและท้องถิ่นใช้กลไกของ 

ศปถ.อ�าเภอ และ ศปถ.ท้องถิ่น  พร้อมกับการสนับสนุนงบประมาณของ สสส. 

ท่ีทางโครงการจดัสรรให้ในแต่ละพืน้ที ่ ส่งผลให้การด�าเนนิงานของ ศปถ.อ�าเภอ 

และ ศปถ.ท้องถิ่น มีกลวิธีการด�าเนินงานที่เป็นรูปธรรมโดยการวางแผนการ

ท�างาน และใช้งบประมาณทั้งจากหน่วยงานของตนเองร่วมกับงบสนับสนุน

จาก สสส. ในการจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่นอกจากนี้พบว่ามี 3 อ�าเภอได้

รับงบประมาณสนับสนุนจาก ศวปถ. ได้แก่ อ�าเภอหนองเรือ  อ�าเภอภูเวียง  

และอ�าเภอกระนวน

 

    กิจกรรมและผลการด�าเนินงาน
 

 โครงการได้ก�าหนดกิจกรรมในการขับเคลื่อนงานในแต่ละระดับ ดังนี้

 1. ระดับจังหวัด  ด�าเนินกิจกรรมในภาพรวมของจังหวัด  ได้แก่ การจัด

ประชุมคณะท�างาน การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  การจัดท�าแผนงาน 

การจัดท�าค�าสั่งแต่งตั้ง การประสานงานกับอ�าเภอและท้องถิ่น  การ

จัดสรรงบประมาณ การติดตามความก้าวหน้าและให้ค�าปรึกษา การ

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  รวมไปถึงการสรุปบทเรียนที่เกิดขึ้น

 2. ระดบัอ�าเภอและระดบัต�าบล  เป็นการด�าเนนิกจิกรรมขบัเคลือ่นความ

ปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ของตัวเอง  ภายใต้การได้รับงบประมาณ

สนับสนุนจากจังหวัด  โดยมีกิจกรรม ดังนี้

  -  สรรหาและคัดเลือกแกนน�าระดับอ�าเภอและท้องถิ่น

  -  ทบทวนค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างานศูนย์ความปลอดภัยทางถนนของ

อ�าเภอและท้องถิ่น

  -  จดัท�าแผนงาน  การด�าเนนิงาน การตดิตามประเมนิ การป้องกนัและ



150
ถอดบทเรียน 6 จังหวัด โครงการรวมพลัง

ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

ลดอุบตัเิหตทุางถนนในอ�าเภอ/ท้องถิน่ โดยเน้นมาตรการทางสงัคม  

มาตรการทางกฎหมาย  มาตรการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ

มาตรการด้านบริหารจัดการ

  -  จัดประชุมเพื่อวางแผนการท�างาน สรุปผลการด�าเนินงานอย่าง 

ต่อเนื่องและรายงานต่อ ศปถ.จังหวัด

 ในระดับจังหวัด  มีรายละเอียดการด�าเนินกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม ผลการด�าเนินงาน

การประชุมชี้แจงกรอบ

การท� างาน วันที่  19 

พฤศจิกายน 2561 

- มีการประชุมคณะท�างานจ�านวน 45 คน จาก

หน่วยงานภาคีเครือข่าย

- คณะท�างานทั้งหมดได้รับทราบเป้าหมาย

และแนวทางการด�าเนินโครงการพร้อมทั้งมี

การวางแผนก�าหนดการท�างานของโครงการ  

อาทิ การเพิ่มเติมกลไกลการขับเคลื่อนให้

ครบทุกพื้นที่ ก�าหนดการจัดประชุมสัมมนา 

เชิงปฏิบัติการ  

ประชุม เชิ งปฏิ บัติการ

ด�าเนินโครงการฯ พร้อม

จัดท� าบันทึกข ้ อตกลง 

(MOU) วันที่ 21 ธันวาคม 

2561

- หัวหน้าหน่วยราชการจ�านวน 147 คน จาก  

1) นายอ�าเภอทุกอ�าเภอ 2) ผู้ก�ากับการสถานี

ต�ารวจภูธรอ�าเภอทุกอ�าเภอ 3) สาธารณสุข

อ�าเภอทุกอ�าเภอ 4) ท้องถิ่นอ�าเภอทุกอ�าเภอ 

ลงนามบนัทกึข้อตกลงกบัจังหวดั (ผู้ว่าราชการ

จังหวัดขอนแก่น) ในการรวมพลังขับเคล่ือน 

ศปถ.จังหวัดสู่ ศปถ.อ�าเภอและ ศปถ.อปท. 

ในการป้องกนัและลดอบุติัเหตุทางถนนจังหวดั

ขอนแก่น ปี 2562
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กิจกรรม ผลการด�าเนินงาน

ประชุมคณะท�างาน 

ครั้งที่ 1 วันที่ 15 พฤษภาคม 

2561

ครั้งที่ 2 วันที่ 21 ธันวาคม 

2561

ครั้งที่ 3 วันที่ 18 มีนาคม 

2562

คณะท�างานโครงการได้ประชุมร่วมกันและเกิด

ผล ดังนี้

1. วางแผนการท�างานร่วมกัน อาทิ การจัดเวที 

กรอบการติดตามงานในพื้นที่  การท�า MOU

2. วางก�าหนดการจัดกิจกรรม

3. ก�าหนดบันไดผลลัพธ์ของการด�าเนินงาน  

4 ขั้น ได้แก่ 1) มีทีมงานสหสาขาวิชาชีพ  

2) เกิดกลไก ศปถ.อ�าเภอ/ศปถ.อปท.  

3) เกิดนโยบาย/มาตรการสังคม/การแก้

ปัญหาทางกายภาพ 4) มีการด�าเนินงาน 

ความปลอดภัยทางถนนต่อเนื่อง 365 วัน

4. ติดตามผลการด�าเนินโครงการ

ประชุมสัญจร 4 โซน

โซนที่ 1 โซนตะวันตก 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

โซนที่ 2 โซนกลาง 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 

โซนที่ 3 โซนใต้ 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 

โซนที่ 4 โซนเหนือ 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 

4 โซน ได้แก่

โซนที่ 1 : อ.ชุมแพ อ.หนองเรือ อ.ภูผาม่าน 

อ.ภูเวียง อ.เวียงเก่า อ.หนองนาค�าและ อ.สีชมพู

โซนที่ 2 :  อ.บ้านฝาง อ.พระยืน อ.บ้านแฮด 

อ.มัญจาคีรี  อ.โคกโพธิ์ชัย และ อ.ชนบท

โซนที ่3 :  อ.บ้านไผ่ อ.พล อ.แวงน้อย อ.แวงใหญ่ 

อ.เปือยน้อย อ.หนองสองห้อง และอ.โนนศิลา

โซนท่ี 4 : อ.น�้าพอง  อ.อุบลรัตน์ อ.กระนวน 

อ.เขาสวนกวาง อ.ซ�าสูง  และอ.เมือง

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

1. เพื่อชี้แจงกรอบแนวทางปฏิบัติการด�าเนิน 

โครงการฯกระบวนการและขั้นตอนการ
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ถอดบทเรียน 6 จังหวัด โครงการรวมพลัง

ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

กิจกรรม ผลการด�าเนินงาน

 ขับเคลื่อนกลไกหลัก และทบทวนบทบาท

ของ ศปถ.อ�าเภอ กับศปถ.อปท.ในพื้นทั้ง  

26 อ�าเภอ

2. เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในการบริหารจัดการ

โครงการฯให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตาม

กรอบแนว ทางปฎิบัติการด�าเนินโครงการฯ

และแผนงานที่ก�าหนดไว้

ผูเ้ข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะท�างานระดบั

จังหวัด 20 คน และอ�าเภอละ 4 คน /และก�านัน 

ทุกต�าบล

พัฒนาศักยภาพ focal 

point 

วันที่ 14 สิงหาคม 2562

แกนน�าขับเคลือ่นโครงการทัง้ 26 อ�าเภอ จ�านวน 

31 คน เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ 5 ชิ้น 

การติดตามและประเมิน

ผลความก้าวหน้าโครงการ

โดยการจัดเวทแีลกเปลีย่น

เรียนรู้

ครั้งที่ 1 

วนัที ่16 พฤษภาคม 2562

ครั้งที่ 2 

วันที่ 4 กันยายน 2562

- ผู ้เข้าร่วมได้แก่ แกนน�าหลักระดับจังหวัด 

จ�านวน 15 คน และแกนน�าระดับอ�าเภอ  

26 อ�าเภอๆละ 2 คน รวม 67 คน

- แกนน�าระดับอ�าเภอได้มาน�าเสนอผลการ

ด�าเนินงานของ ศปถ.อ�าเภอ และ ศปถ. 

ท้องถิ่นของตนเอง  ซึ่งพบว่า

1. การบริหารจัดการโครงการฯด�าเนินการโดย 

บูรณาการหน่วยงาน สหสาขาวิชาชีพ และ

องค์กรภาคี เครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่ตาม 

แผนงานที่ก�าหนด
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กิจกรรม ผลการด�าเนินงาน

2. ทั้ง 26 อ�าเภอ ขับเคลื่อนกลไก ศปถ.อ�าเภอ 

ตามกรอบแนวทางที่ก�าหนดไว้

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ 

เข ้าใจบทบาทหน้า ท่ีในการด�าเนินงาน

ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่

และชุมชนและจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความ

ปลอดภัยทางถนนระดับท้องถิ่นทุกแห่ง

4. ระดับต�าบล โดย ก�านัน ผู้ใหญ่ แกนน�าเข้าใจ

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในพ้ืนท่ี

ชมุชนของตนเอง โดยมกีารบรูณาการร่วมกนั

5. ทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ให้ความส�าคัญ 

ในการขับเคลื่อนโครงการฯ และให้การ

สนับสนุนพร้อมผลักดัน การด�าเนินงานใน

ทุกๆ ด้าน

ติดตามและประเมินผล

ความก้าวหน้าระดับ

อ�าเภอ

โซนที่ 1 วันที่ 13 พฤศจิกายน 

2562

โซนที่ 2 วันที่ 14 พฤศจิกายน 

2562

โซนที่ 3 วันที่ 12 ธันวาคม 

2562

- คณะท�างานโครงการระดับจังหวัดติดตาม

และประเมินการท�างานของพื้นที่ ใน 6 องค์

ประกอบ ได้แก่ 1) โครงสร้างแบบสหสาขา 

การแต่งตั้งคณะท�างาน 2) การจัดการระบบ

ข้อมูล สารสนเทศ 3) การจัดการปัจจัยเสี่ยง 

(สุดเสี่ยง) 4) ขับเคล่ือนการด�าเนินงานด้วย

มาตรการชุมชน (ด่านชุมชน / ศูนย์สร่าง

เมา) ในช่วงเทศกาลส�าคัญ หรือช่วงที่มีความ

เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 5) การขับ

เคลื่อนมาตรการองค์กร ด้านความปลอดภัย
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

กิจกรรม ผลการด�าเนินงาน

โซนที่ 4 วันที่ 13 ธันวาคม 

2562

 ทางถนน ในหน่วยงาน ภาครฐัสถานประกอบ

การ โรงเรยีน 6) มมีาตรการส่งเสริม และการ

บังคบัใช้กฎหมายจราจร/ขนส่งทางบก ตลอด

จน มาตรการ “10 รสขม” 

-  ติดตามประเมินผล 1) จ�านวนอุบัติการณ์

การเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร 2) จ�านวน 

การบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากกรณีอุบัติเหตุ

ทางจราจร 3) สัดส่วนการสวมใส่หมวก

นิรภัยและการคาดเข็มขัดนิรภัย 4) จ�านวน

การสอบสวนเหตุการณ์ตามเกณฑ์ทาง 

ต้องสอบสวนทุกราย (เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

จากการจราจร ตั้งแต่ 1 ราย บาดเจ็บตั้งแต่ 

2 รายข้ึนไป) 5) มีสรุปรายงานการติดตาม

ประเมินผล เปรียบเทียบข้อมูลกับปีที่ผ่านมา

 

ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

กับหัวหน้าหน่วยราชการ

90 
 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
กำรบูรณำกำรร่วมกัน 

5. ทุกภำคส่วนในระดับพื้นท่ีให้ควำมส ำคัญ ในกำรขับเคลื่อน
โครงกำรฯ และให้กำรสนับสนุนพร้อมผลักดัน กำร
ด ำเนินงำนในทุกๆด้ำน 

ติดตำมและประเมินผล
ควำมก้ำวหน้ำระดับอ ำเภอ 
โซนที่ 1 วันที่ 13 พฤศจิกำยน 2562 
โซนที่ 2 วันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562 
โซนที่ 3 วันที่ 12ธันวำคม 2562 
โซนที่ 4 วันที่ 13 ธันวำคม 2562 

- คณะท ำงำนโครงกำรระดับจังหวัดติดตำมและประเมินกำร
ท ำงำนของพ้ืนที่ ใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) โครงสร้ำง
แบบสหสำขำ กำรแต่งตั้งคณะท ำงำน 2) กำรจัดกำรระบบ
ข้อมูล สำรสนเทศ 3) กำรจัดกำรปัจจัยเสี่ยง (สุดเสี่ยง) 4) 
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้วยมำตรกำรชุมชน (ด่ำนชุมชน / 
ศูนย์สร่ำงเมำ) ในช่วงเทศกำลส ำคัญ หรือช่วงที่มีควำมเสี่ยงต่อ
กำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน 5) กำรขับเคลื่อนมำตรกำรองค์กร 
ด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน ในหน่วยงำน ภำครัฐสถำน
ประกอบกำร โรงเรียน 6) มีมำตรกำรส่งเสริม และกำรบังคับ
ใช้กฎหมำยจรำจร/ขนส่งทำงบก ตลอดจน มำตรกำร “10 รส
ขม”   

- ติดตำมประเมินผล 1) จ ำนวนอุบัติกำรณ์กำรเกิดอุบัติเหตุจำก
กำรจรำจร 2) จ ำนวนกำรบำดเจ็บ และเสียชีวิตจำกกรณี
อุบัติเหตุทำงจรำจร 3) สัดส่วนกำรสวมใส่หมวกนิรภัยและกำร
คำดเข็มขัดนิรภัย 4) จ ำนวนกำรสอบสวนเหตุกำรณ์ตำมเกณฑ์
ทำงต้องสอบสวนทุกรำย (เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุจำกกำรจรำจร 
ตั้งแต่ 1 รำย บำดเจ็บตั้งแต่ 2 รำยขึ้นไป) 5) มีสรุปรำยงำน
กำรติดตำมประเมินผล เปรียบเทียบข้อมูลกับปีที่ผ่ำนมำ 

 
 

 
ลงนำมบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่ำงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่นกับหัวหน้ำหน่วยรำชกำร 
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91 
 

 
พัฒนำศักยภำพ focal point 

 
ประชุมสัญจร 4 โซน 

 
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ 

 
ในระดับอ ำเภอและระดับต ำบล  พบว่ำแต่ละพ้ืนที่ได้มีกำรด ำเนินกำรตำมที่โครงกำรได้ให้แนวทำง 

โดยพบว่ำมีกิจกรรมที่เกิดข้ึนเพ่ือสร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนน ดังนี้ 
1. มีกำรจัดประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกับแกนน ำในระดับต ำบล เพื่อให้เข้ำใจแผนกำร

ด ำเนินงำน และเข้ำใจ สถำนกำรณ์ อีกท้ังให้รับรู้ข้อมูลในระดับอ ำเภอ/อปท. 
2. มีคณะกรรมกำร/คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนในแต่ละด้ำน 
3. จัดประชุม ศปถ.อ ำเภอ และ ศปถ.ท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือน ำข้อมูลมำแลกเปลี่ยนและเสนอ

แนวทำงแก้ไข 
4. มีกำรส ำรวจและมีกำรจัดเก็บข้อมูลกำรแก้ไขจุดเสี่ยง กำรวิเครำะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือเสนอเข้ำ

สู่วำระกำรประชุมมีระดับ อปท. และอ ำเภอ 
5. จัดท ำกติกำชุมชน รณรงค์ประชำสัมพันธ์ สร้ำงควำมเข้ำใจกับชุมชนทำงหอกระจำยข่ำว และ

วิทยุ ชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง 
6. จัดท ำด่ำนชุมชน โดยกำรแสวงหำแนวร่วมภำยในชุมชนของตนเอง ร่วมจัดร่วมท ำและร่วม 

ปฏิบัติกำร ร่วมรับผลประโยชน์ของชุมชนร่วมกัน 
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ประชุมสัญจร 4 โซน 
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ในระดับอ ำเภอและระดับต ำบล  พบว่ำแต่ละพ้ืนที่ได้มีกำรด ำเนินกำรตำมที่โครงกำรได้ให้แนวทำง 

โดยพบว่ำมีกิจกรรมที่เกิดข้ึนเพ่ือสร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนน ดังนี้ 
1. มีกำรจัดประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกับแกนน ำในระดับต ำบล เพื่อให้เข้ำใจแผนกำร

ด ำเนินงำน และเข้ำใจ สถำนกำรณ์ อีกท้ังให้รับรู้ข้อมูลในระดับอ ำเภอ/อปท. 
2. มีคณะกรรมกำร/คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนในแต่ละด้ำน 
3. จัดประชุม ศปถ.อ ำเภอ และ ศปถ.ท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือน ำข้อมูลมำแลกเปลี่ยนและเสนอ

แนวทำงแก้ไข 
4. มีกำรส ำรวจและมีกำรจัดเก็บข้อมูลกำรแก้ไขจุดเสี่ยง กำรวิเครำะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือเสนอเข้ำ

สู่วำระกำรประชุมมีระดับ อปท. และอ ำเภอ 
5. จัดท ำกติกำชุมชน รณรงค์ประชำสัมพันธ์ สร้ำงควำมเข้ำใจกับชุมชนทำงหอกระจำยข่ำว และ

วิทยุ ชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง 
6. จัดท ำด่ำนชุมชน โดยกำรแสวงหำแนวร่วมภำยในชุมชนของตนเอง ร่วมจัดร่วมท ำและร่วม 

ปฏิบัติกำร ร่วมรับผลประโยชน์ของชุมชนร่วมกัน 
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พัฒนำศักยภำพ focal point 

 
ประชุมสัญจร 4 โซน 

 
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ 

 
ในระดับอ ำเภอและระดับต ำบล  พบว่ำแต่ละพ้ืนที่ได้มีกำรด ำเนินกำรตำมที่โครงกำรได้ให้แนวทำง 

โดยพบว่ำมีกิจกรรมที่เกิดข้ึนเพ่ือสร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนน ดังนี้ 
1. มีกำรจัดประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกับแกนน ำในระดับต ำบล เพื่อให้เข้ำใจแผนกำร

ด ำเนินงำน และเข้ำใจ สถำนกำรณ์ อีกท้ังให้รับรู้ข้อมูลในระดับอ ำเภอ/อปท. 
2. มีคณะกรรมกำร/คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนในแต่ละด้ำน 
3. จัดประชุม ศปถ.อ ำเภอ และ ศปถ.ท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือน ำข้อมูลมำแลกเปลี่ยนและเสนอ

แนวทำงแก้ไข 
4. มีกำรส ำรวจและมีกำรจัดเก็บข้อมูลกำรแก้ไขจุดเสี่ยง กำรวิเครำะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือเสนอเข้ำ

สู่วำระกำรประชุมมีระดับ อปท. และอ ำเภอ 
5. จัดท ำกติกำชุมชน รณรงค์ประชำสัมพันธ์ สร้ำงควำมเข้ำใจกับชุมชนทำงหอกระจำยข่ำว และ

วิทยุ ชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง 
6. จัดท ำด่ำนชุมชน โดยกำรแสวงหำแนวร่วมภำยในชุมชนของตนเอง ร่วมจัดร่วมท ำและร่วม 

ปฏิบัติกำร ร่วมรับผลประโยชน์ของชุมชนร่วมกัน 
 
 

พัฒนาศักยภาพ focal point

ประชุมสัญจร 4 โซน

ติดตามความก้าวหน้า

 ในระดับอ�ำเภอและระดับต�ำบล  พบว่าแต่ละพ้ืนท่ีได้มีการด�าเนิน

การตามที่โครงการได้ให้แนวทาง โดยพบว่ามีกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความ

ปลอดภัยทางถนน ดังนี้

 1. มีการจัดประชุมสร้างความเข้าใจร่วมกับแกนน�าในระดับต�าบล  

เพื่อให้เข้าใจแผนการด�าเนินงาน และเข้าใจ สถานการณ์ อีกทั้ง 

ให้รับรู้ข้อมูลในระดับอ�าเภอ/อปท.

 2. มีคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนในแต่ละด้าน

 3. จัดประชุม ศปถ.อ�าเภอ และ ศปถ.ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อน�า 

ข้อมูลมาแลกเปลี่ยนและเสนอแนวทางแก้ไข
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

 4. มีการส�ารวจและมีการจัดเก็บข้อมูลการแก้ไขจุดเส่ียง การวิเคราะห์

ข้อมูลร่วมกนั เพือ่เสนอเข้าสูว่าระการประชมุมรีะดบั อปท. และอ�าเภอ

 5. จัดท�ากติกาชุมชน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับชุมชน

ทางหอกระจายข่าว และวิทยุ ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

 6. จัดท�าด่านชุมชน โดยการแสวงหาแนวร่วมภายในชุมชนของตนเอง  

ร่วมจัดร่วมท�าและร่วม ปฏิบัติการ ร่วมรับผลประโยชน์ของชุมชน

ร่วมกัน

    พลังขับเคลื่อนกลไก 3 ระดับ
 

 เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของโครงการ จะพบว่ามีการด�าเนิน

กิจกรรมที่ตอบสนองในแต่ละวัตถุประสงค์  ดังนี้

วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรมที่ด�าเนินงาน

แล้วตอบวัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

1. เ พื่ อ เ ส ริ ม ส ร ้ า ง

ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ

ท บ ท ว น บ ท บ า ท

แกนน� าและคณะ

ท�างานที่ เกี่ยวข ้อง

กับ 5 เสาหลัก ใน

การขับเคลื่อนงาน

ด้านการป้องกันและ

ลดอบุตัเิหตทุางถนน 

ให้กับ ศปถ. อ�าเภอ

และ ศปถ.ท้องถิ่น

1. ประชุมเ ชิงปฏิ บัติ

ก า ร ด� า เ นิ น โ ค ร ง

ก า รฯ  พร ้ อมจั ด

ท�าบันทึกข ้อตกลง 

(MOU)

1. หน ่ ว ย ง าน ร ะ ดั บ

อ� า เภอและต� าบล

ทราบเกี่ยวกับโครง

การฯ และมีแนวทาง

ในการท�างานสร้าง

ความปลอดภัยทาง

ถนน

2. ผู ้ บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ

อ�าเภอรับทราบและ

สนับสนุนการด�าเนิน

งานของ ศปถ.อ�าเภอ
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วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรมที่ด�าเนินงาน

แล้วตอบวัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

และศปถ.ท้องถิ่น

2.พฒันาศกัยภาพ focal 

point

ค ณ ะ ท� า ง า น ร ะ ดั บ

อ�าเภอและท้องถิ่นได้

เรียนรู้เครื่องมือในการ

สร้างความปลอดภยัทาง

ถนน

2. เพื่อให้ ศปถ.อ�าเภอ

และศปถ.ท ้องถิ่ น 

ก� า ห น ด รู ป แ บ บ

การด�า เนินงานใน

การป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนใน

พื้นที่ และน�าสู ่การ

ปฏบิตัจินเกดิผลลพัธ์

ที่ดี น�าไปใช้เป็นต้น

แบบให้กับพื้นที่อื่นๆ

ได้อย่างยั่งยืน

1. ประชุมสัญจร 4 โซน 1. ค ณ ะ ท� า ง า น ข อ ง 

ศปถ.อ�าเภอ และ 

ศปถ.ท้องถ่ินได้รับ

ทราบแนวทางการ

ด�าเนินโครงการ

2. ศปถ . อ� า เ ภอและ

ศปถ.ท้องถิ่นมีการ

ท บ ท ว น บ ท บ า ท

การท�างาน ก�าหนด

แนวทางการท�างาน 

อ า ทิ  เ ป ้ า ห ม า ย 

กิจกรรม 

2. ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ

ประ เมิ นผลความ

ก้าวหน้าโครงการโดย

การจัดเวทีแลก

แต่ละอ�าเภอได้มาน�า

เสนอผลการด� า เนิน

กิจกรรมของตนเอง เกิด

การเรียนรู้ระหว่างพื้นที่
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรมที่ด�าเนินงาน

แล้วตอบวัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

 เปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงพื้นที่ ได ้รับค�า

แ น ะ น� า จ า ก  ศ ป ถ .

จังหวัด เกิดการเชื่อม

ต่อข้อมูลและแนวทางบู

รณาการในอนาคต

3. ติดตามและประเมิน

ผลความก ้าวหน ้า

ระดับอ�าเภอ

 

    ความส�าเร็จที่เกิดขึ้นตามตัวชี้วัด

 ผลการด�าเนินงานโครงการที่เกิดขึ้น พบว่า หากเปรียบเทียบกับตัวชี้

วัดที่ตั้งเป้าไว้ มีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ดังนี้

ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ ตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นจริง

1. ร้อยละของอ�าเภอท่ีมีจ�านวนแกน

น�าเป็นสหสาขาวิชาชีพ มีความ

รู ้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่การ

ด�าเนินงาน อย่างน้อย 20 คน

เกิดแกนน�าทีมงานจากสหสาขา

วิชาชีพขับเคลื่อนในระดับอ�าเภอ ทุก

อ�าเภอ/อปท. มากกว่า 20 คน/อ�าเภอ 

คิดเป็นร้อยละ 100

2. ร้อยละของอ�าเภอที่มีแผนปฏิบัติ

การสอดคล้องกับแผนงานจังหวัด

จังหวัดและอ�าเภอมีแผนปฏิบัติการที่

สอดคล้องกัน ร้อยละ 100

3. ร้อยละของอ�าเภอที่มีแผนบูรณา

การและแผนการร่วมลงทุนของ

หน่วยงานอื่นๆ

มีอ�าเภอที่มีแผนบูรณาการและขับ

เคลื่อนกลไกคู่ขนานร่วมกับองค์กร

ภาคีอื่นๆ ได้ประสบผลส�าเร็จอย่าง

ดีเยี่ยม 2 อ�าเภอ คิดเป็น ร้อยละ 

9.00 มีหน่วยงานบูรณาการร่วมด้วย 

มากกว่า 30 หน่วยงาน รองลงมา
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ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ ตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นจริง

4 อ�าเภอ คิดเป็นร้อยละ 15.00 มี

หน่วยงานบูรณาการร่วม 21-30 

หน่วยงาน และอีก 12 อ�าเภอ คดิเปน็

ร้อยละ 46.00 มีหน่วยงานบูรณาการ

ร่วม 11-20 หน่วย นอกนัน้อยูร่ะหว่าง

น้อยกว่า 10 หน่วยงาน

4. ร้อยละของอ�าเภอที่มีสถิติการเกิด

อบุตัเิหตทุางถนนลดลง อย่างน้อย

ร้อยละ 5  (เมื่อเทียบกับปี 2561)

มีอ�าเภอที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 

ทางถนนลดลง 7 อ�าเภอ คิดเป็น 

ร้อยละ 25.00

5. ร้อยละของอ�าเภอที่มีผู ้ขับขี่รถ

จักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย

เพิ่มขึ้นร้อยละ 80(เมื่อเทียบกับ

ปี 2561)

มีค่าเฉลี่ยการสวมหมวกนิรภัยก่อน

ด�าเนินโครงการฯร้อยละ 31.42 และ

เมื่อด�าเนินการแล้วมีค่าเฉลี่ยอัตรา

การสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 

46.43 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.61

6. ร้อยละของอ�าเภอที่มีการแก้ไขจุด

เสี่ยงอย่างน้อย ร้อยละ 80 (เมื่อ

เทียบกับปี 2561)

เกิดการแก้ไขจุดเสี่ยงระดับอ�าเภอ

ท่ีมากกว่าร้อยละ 80 จ�านวน 16 

อ�าเภอ  แก้ไขจุดเสี่ยงร้อยละ 70-79 

จ�านวน 3 อ�าเภอ  แก้ไขจุดเสี่ยงร้อย

ละ 60-69 จ�านวน 2 อ�าเภอ แก้ไขจุด

เสี่ยงร้อยละ 50-59 จ�านวน 5 อ�าเภอ
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

หัวใจส�าคัญของการท�าให้เกิดพลังขับเคลื่อนใน 3 ระดับ 

ระดับการขับเคลื่อน หัวใจส�าคัญในการรวมพลังให้เกิด

การขับเคลื่อนงาน

ระดับจังหวัด 1. ก�าหนดนโยบายชัดเจน มีหน่วยงานส่วนราชการ

และองค์กรภาคีเครือข่ายบูรณาการร่วมกัน 

2.  สร้างทมีงานตามกลไกและกระบวนการท้ังในแนว

ดิ่งและแนวราบ 

3.  จดัประชมุกนัอย่างต่อเนือ่งทัง้เป็นทางการและไม่

เป็นทางการ 

4.  จัดท�าแผนงาน และน�าเสนอข้อมูลสู่เวที ศปถ.

จังหวัด และเชื่อมโยงกับ ศปถ.อ�าเภอ อปท. 

5.  จัดท�าค�าสั่ งแต ่งตั้ งคณะท�างาน และคณะ

อนุกรรมการขับเคลื่อนกลไกอย่างชัดเจน 

6.  ติดตามประเมินผล และสรุปผล เพ่ือน�าไปสู่

กระบวนการด�าเนินงานเชิงบูรณาการ

ระดับอ�าเภอ 1. มทีมีงานแกนน�าระดบัอ�าเภอ ขบัเคล่ือนกลไกและ

เชื่อมข้อมูลสู่ผู้บริหาร

2. ประชุมเชื่อมข้อมูล/ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

ก�าหนดเป้าหมายและผลส�าเร็จในการท�างานร่วม

กัน 

3. เสรมิสร้างพลงัเครอืข่ายให้บทบาทและสร้างการมี

ส่วนร่วมทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลไกในระดับ

ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
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ระดับการขับเคลื่อน หัวใจส�าคัญในการรวมพลังให้เกิด

การขับเคลื่อนงาน

ระดับต�าบล/อปท. 1. สรรหาแกนน�าคนท�างานในพ้ืนท่ี ท้องถ่ิน เสริม

สร้างกลไกและบทบาทให้ เกิดการบูรณาการ

2. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ส�ารวจจุดเสี่ยง จุดอันตราย

ในพื้นที่ เพื่อค้นหาแนวทาง ปรับปรุงแก้ไข

3. เชื่อมข้อมูลในระดับต�าบล อปท.สู่อ�าเภอและร่วม

กันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ เกิดขึ้นตามกลไกการ

จัดการข้อมูล

4. ตดิตาม ประเมนิผล สรปุผลในภาพรวม เพือ่ด�าเนนิ

การในระยะต่อไป

   ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

 ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินโครงการ  พบว่า 

 1. เกิดแกนน�า (Core team)ที่ประกอบด้วยสหสาขาวิชาชีพ แกนน�าใน

ทุกระดับ และมีความเข้มแข็งในการด�าเนินงาน

 2. ศปถ.อ�าเภอ และศปถ.อปท.ทุกแห่ง เน้นย�้าการมีส่วนร่วมของชุมชน 

และเกิดธรรมนูญ หมู่บ้านในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

 3. ระดับต�าบล มีการท�ากิจกรรมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนโดยเน้น

กระบวนการมีส่วนร่วม

  -  การจัดตั้งด่านชุมชน

  -  การประชาสัมพันธ ์ ให ้ความรู ้ผ ่ านหอกระจายข ่าว เตือน 

การป้องกันและการเฝ้าระวังในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

ทางถนน



162
ถอดบทเรียน 6 จังหวัด โครงการรวมพลัง

ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

  -  ประชาสัมพันธ์และเน้นย�้าในงานเทศกาลของหมู ่บ ้าน เช ่น  

งานประจ�าปี งานบวช งานแต่ง งานบุญประเพณีต่างๆ

  -  มีการแก้ไขจุดเสี่ยงในพื้นที่โดยใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์และวางแผน 

การแก้ไขจุดเสี่ยงร่วมกัน

 4. ค่าเฉลี่ยการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น

 5. เกิดต�าบลต้นแบบ/ถนนน�าร่องด้านความปลอดภัยทางถนน

 6. ก�านันและผู ้ใหญ่บ้านมีการสร้างแกนน�าในระดับชุมชนหมู ่บ้าน  

เพื่อติดตามผลงานแบบเคาะประตูบ้าน

 7. เกิดเครือข่ายการท�างานด้านความปลอดภัยทางถนนทั้ง 3 ระดับ 

ทั้งระดับจังหวัด ระดับอ�าเภอ และระดับท้องถิ่น มีการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลข่าวสารการท�างานร่วมกนัอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

ทางการผ่านการประชุม ศปถ. ไม่เป็นทางการผ่านทางการใช้ social 

network ต่างๆ อาทิ Line Facebook Zoom

    ผลงานเด่นรายอ�าเภอ

อ�าเภอ ผลงานเด่น/จุดเด่น

1. อ�าเภอโนนศิลา ศปถ.อปท. ศปถ.ต�าบลครบทุกแห่ง มีการประชุม

ประชาคมเพือ่ชีแ้จงสร้างความเข้าใจ   กบัแกนน�าทุก

ระดบัเพือ่บูรณาการร่วมกนั จดัต้ังกฎกติกาธรรมนญู

ทุกหมูบ้าน มีการคืนข้อมูลให้กับชุมชน ส�ารวจจุด

เสี่ยง และรวมกันแก้ไขโดยชุมชน เพื่อชุมชนเน้นย�้า          

ในมาตรการองค์กรส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 

2. อ�าเภอน�้าพอง ศปถ.อปท.ครบทุกแห่ง เครือข่ายแกนน�ามีความเข็ม

แข็ง ผู้น�าทุกระดับให้ความส�าคัญตั้งแต่ระดับอ�าเภอ
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อ�าเภอ ผลงานเด่น/จุดเด่น

อปท.แกนน�าฝ่ายท้องที่ท้องถิ่น มีการคืนข้อมูลให้

กับชุมชน มีการแก้ไขจุดเส่ียงอย่างเป็นระบบและ

เชือ่มโยงกนัเป็นเครอืข่ายต้ังแต่ระดับชมุชน/หมูบ้่าน 

ต�าบล อ�าเภอ

3. อ�าเภอบ้านแฮด ศปถ.อปท.  ศปถ.ต�าบลครบทุกแห่ง  ผู้บริหารฝ่าย

ท้องที่  และฝ่ายท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ภาคเอกชน

ให้การสนับสนุน การส�ารวจและการแก้ไขจุดเสี่ยง

จัดประชุมทุกเดือน และคืนข้อมูลให้กับชุมชนเพื่อ

ประชาคมหากรอบแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน

ชุมชนของตนเอง

4. อ�าเภอชุมแพ ศปถ.อปท. ศปถ.ต�าบลครบทกุแห่ง  ประชมุทกุเดือน

ผู้บริหารทุกระดับให้ความส�าคัญ แกนน�าทุกระดับ

มีพลังขับเคลื่อนกลไกร่วมกัน คืนข้อมูลสถิติให้กับ

ชุมชนแก้ไขจุดเสี่ยงอย่างเป็นระบบ สร้างกลไกการ

รบัรูก้บัประชาชนทุกระดบั โดยเฉพาะโรงเรยีนมธัยม

ในพื้นที่

5. อ�าเภอกระนวน ศปถ.อปท. ศปถ.ต�าบลครบทุกแห่ง ผู ้บริหารให้

ความส�าคัญ แกนน�าเข้มแข็งทั้งฝ่ายท้องที่  ฝ่ายท้อง

ถิ่น  ระดับต�าบลขับเคลื่อนกลไกอย่างชัดเจนในการ

แก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตรายในพื้นที่ชุมชน และเน้น

กระบวนการสร้างการรับรู้ในด้านความปลอดภัย

ทางถนน
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

อ�าเภอ ผลงานเด่น/จุดเด่น

6. อ�าเภอหนองเรือ ศปถ.อปท. ศปถ.ต�าบลครบทุกแห่ง แกนน�าเข้ม

แข็ง  เครือข่ายทุกระดับเชื่อมโยงบูรณาการร่วมกัน 

อย่างเป็นระบบการแก้ไขจุดเส่ียงในพ้ืนท่ีครอบคลุม

ในพื้นที่ถนนสานหลัก

7. อ�าเภอซ�าสูง ศปถ.อปท.  ศปถ.ต�าบลครบทกุแห่ง ผูบ้รหิารให้ความ

ส�าคัญ เน้นย�าการประชุมทุกเดือน น�าปัญหาและ 

ข้อเสนอแนะหารือร่วมกันเพื่อน�าไปสู่การปรับปรุง

แก้ไขได้อย่างชัดเจน

8. อ�าเภอพระยืน ศปถ.อปท. ศปถ.ต�าบลครบทุกแห่ง ผู ้บริหารให้

ความส�าคัญกับการขับเคล่ือนกลไก การบริหาร

ความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนท่ี จัดประชุมสัญจร

ทุกอปท.รวบรวมปัญหาอุปสรรคและแก้ไขจุดเส่ียง

ร่วมกันในถนนสายหลัก  สายรองอย่างชัดเจน แกน

น�ามีความเข้มแข็ง และมุ่งเน้นการสร้างเสริมมาตร

การองคืกร การสวมหมวกนิรภัยและลดความเร็ว 

ในถนนสายหลัก

9. อ�าเภอพล ศปถ.อปท.  ศปถ.ต�าบลครบทุกแห่ง แกนน�าเข้มแข็ง  

ผูบ้รหิารทกุระดบัให้ความส�าคญักบัการแก้ไขปัญหา

จุดเสี่ยง จุดอันตราย การรณรงค์ประชาสัมพันธ์   

และเน้นย�้าการคืนข้อมูลให้ชุมชน การตั้งกฎกติกา

ชุมชนให้บังคับด้วยกฏกติกาในการสวมหมวกนิรภัย 

เมาแล้วขับและขับขี่ด้วยความระมัดระวังในชุมชน
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อ�าเภอ ผลงานเด่น/จุดเด่น

10. อ�าเภอบ้านไผ่ ศปถ.อปท. ศปถ.ต�าบลครบทุกแห่ง ผู ้บริหาร 

ทุกระดับให้ความส�าคัญแกนน�ามีความเข้มแข็ง 

ประชมุทกุเดอืน  แก้ไขจดุเส่ียง รณรงค์ประชาสัมพันธ์

ชดัเจน การบังคบัใช้กฏหมายในพืน้ทีม่คีวามเข้มแขง็  

ลดเร็ว เมา หมวกนิรภัยได้ในระดับหนึ่ง 

11. อ�าเภอเขาสวน

กวาง

ศปถ.อปท.  ศปถ.ต�าบลครบทุกแห่ง แกนน�ามีความ

เข้มแข็ง ผู้บริหารให้ความส�าคัญ ข้อมูลคืนชุมชน  

การแก้ไขจุดเสี่ยง ชัดเจนมีมาตรการองค์กร เน้นย�้า

หมวกนิรภัย เมา เร็วในพื้นท่ีควบคู่กับการบังคับใช้

กฏหมายและรณรงค์ประชาสัมพันธ์  

12. อ�าเภอแวงน้อย ศปถ.อปท. ศปถ.ต�าบลครบทุกแห่ง แกนน�ามีความ

เข้มแข็ง ประชุมทุกเดือนโดยการสัญจรทุกอปท.

แก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย น�าข้อมูลมาสืบค้นและ

แก้ไขให้เป็นรูปแบบ โดยเน้นย�้าความเร็ว เมา และ

หมวกนิรภัย ในพื้นที่ถนนสายหลัก โรงเรียนมัธยม

ประชุม มีมาตรการองค์กรที่ชัดเจน

13. อ�าเภอแวงใหญ่ ศปถ.อปท.  ศปถ.ต�าบลครบทุกแห่ง ผู้บริหารทุก

ระดับเข้มแข็ง การแก้ไขจุดเสี่ยง ชัดเจน สถิติลด

อุบัติเหตุในพื้นที่แกนน�ามีพลังขับเคลื่อนเข้มแข็ง 

ประชุมรวมกันทุกเดือนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 

การรณรงค์อุบัติเหตุกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง

14. อ�าเภอหนองนาค�า ศปถ.อปท. ศปถ.ต�าบลครบทุกแห่ง ผู้บริหารฝ่าย 

ท้องที่ ท้องถิ่นเข้มแข็ง คืนข้อมูลให้ชุมชนในระดับ
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

อ�าเภอ ผลงานเด่น/จุดเด่น

ต�าบลชุมชนประชุมวิเคราะห์แก้ไขปัญหาร่วมกัน 

ทุกเดือน

15. อ�าเภอภูเวียง ศปถ.อปท. ศปถ.ต�าบลครบทุกแห่ง ผู้บริหารทุก

ระดับเข้มแข็ง แกนน�ามีพลังขับเคลื่อนร่วมกันอย่าง

ชัดเจน จากข้อมูลสถิติลดลง เน้นการบังคับใช ้

กฏหมายและรณรงค์ประชาสัมพันธ์

16.อ�าเภอชนบท ศปถ.อปท.  ศปถ.ต�าบลครบทุกแห่ง ผู้บริหารระดับ

อ�าเภอฝ่ายท้องที่ ท้องถิ่น เข้มแข็ง ประชุมหารือทุก

เดือนน�าข้อมูลคืนชุมชน เป็นมาตรการประชาคม

ชุมชนลด เร็ว เมา ให้สวมนิรภัย 100%

17. อ�าเภอสีชมพู ศปถ.อปท.  ศปถ.ต�าบลครบทุกแห่ง ท้องถิ่นเข้มแข็ง 

ระดบัต�าบลมกีารจดัการประชาคม ตัง้กตกิาธรรมนญู

หมู่บ้าน  รณรงค์สวมหมวกนิรภัย เมา เร็วในพื้นที่

18. อ�าเภอเมือง

ขอนแก่น

ศปถ.อปท.  ศปถ.ต�าบลครบทกุแห่งประชมุสัญจรใน

ระดับอปท. เพิ่มมาตรการองค์กร เมา เร็วในพื้นที่ มี

การสืบสวนวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุ ความเสี่ยง 

แก้ไขจุดเสี่ยงคืนข้อมูลชุมชน

19. อ�าเภอมัญจาคีรี ศปถ.อปท.  ศปถ.ต�าบลครบทุกแห่ง แกนน�าเข้มแข็ง 

อปท.ทกุแห่งให้ความส�าคัญในการแก้ไขจุดเส่ียงการ

รณรงค์ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนงบประมาณ

20. อ�าเภออุบลรัตน์ ศปถ.อปท.  ศปถ.ต�าบลครบทุกแห่ง แกนน�าเข้มแข็ง 

ทุกต�าบลขับเคลื่อนกลไก โดยการประชุมประชาคม

หมู่บ้าน/สร้างกฏกติกาจัดท�าธรรมนูญหมู่บ้าน
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อ�าเภอ ผลงานเด่น/จุดเด่น

21.อ�าเภอบ้านฝาง ศปถ.อปท.  ศปถ.ต�าบลครบทุกแห่ง แกนน�าเข้มแข็ง
คนืข้อมลูให้ชมุชน แก้ไขจดุเสีย่ง ถนนสายหลกัติดต้ัง
ป้ายเตือนรณรงค์ผ่านสื่อวิทยุชุมชน

22. อ�าเภอภูผาม่าน ศปถ.อปท. ศปถ.ต�าบลครบทุกแห่ง ฝ่ายบริหารทุก
ระดับเข้มแข็ง พลังขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมชัดเจน 
คืนข้อมูลชุมชน แก้ไขจุดเส่ียงถนนสายหลักรณรงค์
วิทยุชุมชน

23. อ�าเภอเวียงเก่า ศปถ.อปท.  ศปถ.ต�าบลครบทุกแห่ง วิเคราะห์ข้อมูล 
คืนข้อมูลชุมชน รณรงค์จุดเสี่ยงอันตราย ติดตั้งป้าย
รณรงค์เมาไม่ขับ

24. อ�าเภอ

โคกโพธิ์ไชย

ศปถ.อปท.  ศปถ.ต�าบลครบทุกแห่ง แกนน�าเข้มแข็ง 
ฝ่ายท้องที่ ท้องถิ่นให้ความส�าคัญประชุมรณรงค์ทุก
เดือน เน้นการบังคับใช้กฏหมายในพื้นที่

25. อ�าเภอ

หนองสองห้อง

ศปถ.อปท.  ศปถ.ต�าบลครบทุกแห่ง แกนน�าเข้มแข็ง
พลงัฝ่ายท้องท่ี ท้องถ่ินให้ความส�าคญัประชมุรณรงค์
ทุกเดือน ประชุมประชาคมชุมชนหมู่บ้านแก้ไขจุด
เสีย่ง จดุอันตราย น�าข้อมลูมาสบืค้นและแก้ไขให้เป็น
รูปแบบ โดยเน้นย�้าความเร็ว เมา และหมวกนิรภัย 
การบังคับใช้กฏหมายในพื้นที่เข้มข้น

26. อ�าเภอเปือยน้อย ศปถ.อปท.  ศปถ.ต�าบลครบทุกแห่ง แกนน�าเข้มแข็ง 
ฝ่ายท้องที่ ท้องถิ่นให้ความส�าคัญประชุมรณรงค์ทุก
เดือน เน้นการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ และน�า
ข้อมูลคืนชุมชน เพื่อหาแนวทางเป็นข้อมูลก�าหนด
มาตรการลด เร็ว เมา ให้สวมนิรภัย 100%
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

    บทเรียนความส�าเร็จ

 ความส�าเรจ็ของการด�าเนนิงานโดยใช้กลไกศปถ.อ�าเภอ และ ศปถ.ท้อง

ถิน่ในการด�าเนนิงานป้องกนัการบาดเจบ็จากอบุตัเิหตุทางถนนในระดับอ�าเภอ  

จะเกิดขึน้ได้ต้องท�าให้คนในพืน้ทีรู่ส้กึถงึ “การเป็นเจ้าภาพร่วม” มส่ีวนเข้ามา

ตั้งแต่การวางแผน  และการด�าเนินกิจกรรม  พร้อมๆไปกับการสนับสนุนและ

ให้ความส�าคัญของผู้บริหารทั้งในระดับพื้นที่ (นายอ�าเภอ ก�านัน  ผู้ใหญ่บ้าน)  

    เงื่อนไขปัจจัยความส�าเร็จ 

 1. ผู ้บริหารระดับจังหวัด อ�าเภอ ท้องถ่ิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

5 เสาหลักความปลอดภัยทางถนน และองค์กรภาคีเครือข่าย  

สอจร.จังหวัดขอนแก่นให้การสนับสนุน

 2. เครือข่ายในพื้นที่ระดับจังหวัด อ�าเภอ อปท. ทุกแห่งมีความเข้มแข็ง

เกิดกลไกการท�างานที่ชัดเจนให้โอกาสสมาชิกภายในชุมชนเข้ามา 

มีส่วนร่วมและมีบทบาทในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

 3. ระดับอ�าเภอและท้องถิ่นมีทีมงานที่เข้มแข็ง ผู้บริหารให้ความส�าคัญ 

และมีแกนน�าหลกัในการขบัเคลือ่น คอื ปภ.สสจ. ฝ่ายปกครอง ต�ารวจ 

สสอ. ท้องถิ่น รพ. อสม. อปพร. 

 4. การขับเคลื่อนการท�างานในระดับอ�าเภอ และองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ได้ก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานอย่างชัดเจนใน 

ระดับพื้นที่ของตนเอง

 5. การสื่อสารที่ไม่เป็นทางการในระดับอ�าเภอ และ อปท. ส่งผลให้ได้รับ

ความร่วมมือและการตอบรับอย่างรวดเร็ว

 6. สร้างความภาคภูมิใจโดยการเปิดโอกาสให้แกนน�าระดับอ�าเภอ อปท. 

ต�าบล ได้มีโอกาสน�าเสนอผลงานในเวทีต่างๆ
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 7. มีการติดตามหนุนเสริม ซึ่งด�าเนินงาน 2 รูปแบบ

  •  การตดิตามในพืน้ที ่  มแีกนน�าระดบัจงัหวดั ออกตดิตาม นเิทศ ตรวจ

เยีย่มให้ค�าปรกึษา ช่วยเหลอืและตดิตามความก้าวหน้าในการแก้ไข

ปัญหาจุดเสี่ยงและการป้องกันอุบัติเหตุของพื้นที่

  •  การติดตามผ่านทางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเวทีถอดบทเรียน

 8.  มีการเติมเต็มขวัญ ก�าลังใจในการท�างานให้กับแกนน�าระดับอ�าเภอ

และต�าบลอย่างต่อเนื่อง

 9. มีเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานป้องกันอุบัติเหตุที่ได้รับการสนับสนุน

จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ล เคร่ืองตรวจ

จับความเร็ว และกล้อง CCTV

   ปัญหาอุปสรรค ข้อจ�ากัด 

 1.  การประชาคมยังไม่ครอบคลุมได้ทุกพื้นที่ ประชาชนส่วนหนึ่ง 

ยงัไม่เข้าใจและยงัไม่มส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการความปลอดภยัใน

พื้นที่ชุมชนของตนเอง

 2.  การเก็บข้อมูลเฝ้าระวัง ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

 3.  การประชาสัมพันธ์ยังไม่คลอบคลุมทั่วถึง และต่อเนื่องในทุกพื้นที่

 4.  ทีมงานมีการสับเปลี่ยนภารกิจในการปฏิบัติงาน หรือโยกย้าย 

ขาดความต่อเนื่อง

 5.  ประชาชนและสังคมยังขาดความตระหนักในเร่ืองวัฒนธรรม 

ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

    แนวทางการขยายผล 

 1.  ด�าเนินการขับเคลื่อนกลไกอย่างเข้มข้นระดับอ�าเภอและระดับ อปท. 

อย่างต่อเนื่องโดยเน้นท่ีพื้นท่ีอ�าเภอท่ียังมีการเกิดอุบัติเหตุสูง 10 

อ�าเภอ

 2.  ด�าเนินการขับเคลื่อนในระดับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น

 3.  บูรณาการร่วมกับงบเชื่อมภาคีเครือข่ายเพ่ือพัฒนาการจัดการ 

ความปลอดภัยทางถนน (งบแสน)  โดยเลือก 3 อ�าเภอ ได้แก่  

อ�าเภอชุมแพ อ�าเภอน�้าพอง และอ�าเภอบ้านแฮด

    ข้อเสนอแนะ 

 1. อปุสรรคส�าคญัคอืการเปลีย่นตวัคนท�างานในพืน้ที ่ส่งผลให้การท�างาน

ไม่มีความต่อเนื่อง อีกทั้งคนที่มาใหม่ยังไม่มีประสบการณ์หรือไม่ม ี

ความรูเ้กีย่วกบัการแก้ไขปัญหาอบุตัเิหตทุางถนน ดงันัน้ ศปถ.จงัหวดั 

จึงควรจะหากลวิธีในการสร้างแกนน�าท่ีถาวรในพื้นที่ อาทิ พัฒนา

ศักยภาพก�านัน ผู ้ใหญ่บ้าน แกนน�าชุมชน อพปร. อสม. ฯลฯ  

ให้มีความรู้และมีเครื่องมือในการใช้แก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

 2. การจัดท�าฐานข้อมูลของแต่ละอ�าเภอ/ต�าบล เพ่ือน�ามาใช้ในการ

วิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน และการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน  โดย

จัดท�าแบบฟอร์มส�าหรบัการรายงานของประจ�าเดอืน/ประจ�าไตรมาส

ของแต่ละอ�าเภอ  



จังหวัดนครศรีธรรมราช6
สภาพปัญหาที่พบในพื้นที่

 จั ง ห วั ด น ค ร ศ รี 

ธรรมราชเป็นจังหวดัทีม่พีืน้ที่

ใหญ่เป็นอันดับที่ 18 ของ

ประเทศ เป็นที่ 2 ของภาค

ใต้ มีการแบ่งการปกครอง

เป็น 23 อ�าเภอ 170 ต�าบล 

1,428 หมู ่บ ้าน ส�าหรับ 

การปกครองส่วนท้องถิ่นมี  

1  องค ์ ก ารบริ หารส ่ วน

จั ง ห วั ด  1  เ ท ศ บ า ล

นคร 3 เทศบาลเมือง 50 

เทศบาลต� าบล  และ  130  องค ์ การบริหารส ่ วนต� าบลมี จ� านวน 

ประชากรในปี 2562 จ�านวน 1,561,927 คน  คิดเป็นอันดับที่ 7  ของประเทศ  

สภาพพื้นที่ของจังหวัดแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) บริเวณเทือกเขาตอน

กลาง ได้แก่บริเวณเทือกเขานครศรีธรรมราช มีอาณาเขตต้ังแต่ตอนเหนือ 

ของจังหวัดลงไปถึงใต้สุด 2) บริเวณที่ราบชายฝั่งด้านตะวันออกได้แก่บริเวณ

เทือกเขาตอนกลางไปทางตะวันออกถึงฝั่งทะเลอ่าวไทย 3) บริเวณที่ราบ 

ด้านตะวันตกได้แก่บริเวณที่ราบระหว่างเทือกเขานครศรีธรรมราช และ 

เทือกเขาบรรทัด มีอาณาเขตในทางทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรังทิศตะวันออก  

ติดต่อกับอ่าวไทยเป็นชายฝั่งทะเล มีความยาวประมาณ 225 กิโลเมตร 

100 
 

6.โครงการรวมพลังขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ าเภอเพื่อความปลอดภัยทางถนน : 
 การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โดยใช้ชุมชนเป็นฐานจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
สภาพปัญหาที่พบในพื้นที่ 
 จังหวัดนครศรีธรรมรำชเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 18 ของประเทศ เป็นที่ 2 ของภำคใต้  มี
กำรแบ่งกำรปกครองเป็น 23 อ ำเภอ 170 ต ำบล 1,428 หมู่บ้ำน  ส ำหรับกำรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 1 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 1 เทศบำลนคร 3 เทศบำลเมือง 
50 เทศบำลต ำบล และ 130 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมี
จ ำนวนประชำกรในปี 2562 จ ำนวน 165616927 คน  คิด
เป็นอันดับที่ 7  ของประเทศ  สภำพพ้ืนที่ของจังหวัดแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) บริเวณเทือกเขำตอนกลำง ได้แก่
บริเวณเทือกเขำนครศรีธรรมรำช มีอำณำเขตตั้งแต่ตอน
เหนือของจังหวัดลงไปถึงใต้สุด 2) บริเวณที่รำบชำยฝั่งด้ำน
ตะวันออกได้แก่บริเวณเทือกเขำตอนกลำงไปทำงตะวันออก
ถึงฝั่งทะเลอ่ำวไทย 3) บริเวณที่รำบด้ำนตะวันตกได้แก่
บริ เวณที่รำบระหว่ำงเทือกเขำนครศรีธรรมรำช และ
เทือกเขำบรรทัด มีอำณำเขตในทำงทิศเหนือ ติดต่อกับ
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนีทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดสงขลำ จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรังทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่ำวไทย
เป็นชำยฝั่งทะเล มีควำมยำวประมำณ 225 กิโลเมตรทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี และจังหวัด
กระบี่  กำรคมนำคมในจังหวัดมีทั้งทำงอำกำศ ทำงถนน ทำงรถไฟ และทำงเรือ   
 จังหวัดนครศรีธรรมรำชมี 23 อ ำเภอ มี 16 อ ำเภอเป็นพ้ืนที่สีเขียว คือ จ ำนวนกำรเกิดอุบัติเหตุ 
จ ำนวนผู้เสียชีวิต ผู้บำดเจ็บ พิกำร น้อยมำก ได้แก่ อ.นบพิต ำ อ.นำบอน อ.ช้ำงกลำง อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.พิ
ปูน อ.ลำนกำ อ.พระพรหม อ.พรหมคีรี  อ.เชียรใหญ่  อ.ขนอม  อ.จุฬำภรณ์  อ.ถ้ ำพรรณรำ อ.ปำกพนังอ.ชะ
อวด อ.ทุ่งใหญ่ อ.ฉวำง ขณะที่มี 7 อ ำเภอยังมีสถิติสูงอยู่ ได้แก่ อ.เมืองนครศรีธรรมรำช  อ.ร่อนพิบูลย์  อ.บำง
ขัน อ.หัวไทร อ.ท่ำศำลำ  อ.สิชล  อ.ทุ่งสง  จำกข้อมูล 3 ฐำน พบประเภทของยำนพำหนะที่เสียชีวิต ดังนี้ 

ปี พ.ศ. จักรยานยนต์ รถยนต์ส่วน
บุคคล 

จักรยาน รถบรรทุกหนัก อ่ืนๆ 

พ.ศ. 2561 231  รำย 54  รำย 9  รำย 6  รำย 140  รำย 
พ.ศ. 2562 244  รำย 59  รำย 12  รำย 3  รำย 96  รำย 
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่  การคมนาคม 

ในจังหวัดมีทั้งทางอากาศ ทางถนน ทางรถไฟ และทางเรือ  

 จังหวัดนครศรีธรรมราชมี 23 อ�าเภอ มี 16 อ�าเภอเป็นพื้นที่สีเขียว 

คือ จ�านวนการเกิดอุบัติเหตุ จ�านวนผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ พิการ น้อยมาก 

ได้แก่ อ.นบพิต�า อ.นาบอน อ.ช้างกลาง อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.พิปูน อ.ลานกา 

อ.พระพรหม อ.พรหมคีรี  อ.เชียรใหญ่  อ.ขนอม  อ.จุฬาภรณ์  อ.ถ�้าพรรณรา 

อ.ปากพนัง อ.ชะอวด อ.ทุ่งใหญ่ อ.ฉวาง ขณะที่มี 7 อ�าเภอยังมีสถิติสูงอยู่  

ได้แก่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช  อ.ร่อนพิบูลย์  อ.บางขัน อ.หัวไทร อ.ท่าศาลา  

อ.สิชล  อ.ทุ่งสง  จากข้อมูล 3 ฐาน พบประเภทของยานพาหนะที่เสียชีวิต  

ดังนี้

ปี พ.ศ. จักรยานยนต์ รถยนต์

ส่วนบุคคล

จักรยาน รถบรรทุก

หนัก

อื่นๆ

พ.ศ. 2561 231 ราย 54 ราย 9 ราย 6 ราย 140 ราย

พ.ศ. 2562 244 ราย 59 ราย 12 ราย 3 ราย 96 ราย

ข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
  

ปี พ.ศ.
คนเดินเท้า (ราย) ผู้ขับขี่ (ราย) ผู้โดยสาร (ราย)

บาดเจ็บ เสียชีวิต บาดเจ็บ เสียชีวิต บาดเจ็บ เสียชีวิต

พ.ศ. 2561 229 27 4,708 226 1,458 49

พ.ศ. 2562 185 30 4,170 244 1,167 65
 

 จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการด�าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหต ุ

ทางถนนมาอย่างต่อเนื่องท้ังการขับเคลื่อนประเด็นและลงลึกในระดับพื้นที่   

โดยได้มกีารด�าเนนิการพืน้ทีน่�าร่องโดยใช้เครือ่งมอื 5ส และ 5ช ตามยทุธศาสตร์
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ของ สอจร. มีเป้าหมายที่จะสร้างทีมแนวราบระดับอ�าเภอและการแก้ไข 

ความเสี่ยงหลักในพื้นท่ี โดยเน้นการท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่าง 

ทมีแนวราบระดบัจงัหวดัและอ�าเภอน�าร่อง  ผลการด�าเนนิงานท�าให้เกดิผลลพัธ์

ในการลดจ�านวนบาดเจ็บ ตาย ในพื้นที่ที่ด�าเนินการอย่างเข้มข้นได้ แต่พบว่า 

ยังมีบางอ�าเภอที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนได้หรือขับเคลื่อนได้ช้า ทั้งนี้เนื่องจาก

การขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นการจัดการข้อมูลหรือการแก้ไขปัจจัยเส่ียงหลัก 

ยังอยู่ในการด�าเนินการของภาครัฐและยังมีการท�างานแยกส่วน ทั้งไม่ได้อยู่ 

ในมือของเจ้าของปัญหาที่แท้จริง ส่งผลให้การขับเคล่ือนบางประเด็น 

ยังไม่ได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากเจ้าของพื้นที่ รวมทั้งยังไม่สามารถ

พยากรณ์ได้ถึงความยั่งยืน

 ดังนั้น ส�านักงานป ้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

นครศรีธรรมราชโดยนายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าส�านักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช และนางเพ็ญจันทร์ แซ่หลี  

นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ ในฐานะแกนน�าของศนูย์อ�านวยการ

ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้ขับเคลื่อนงานป้องกัน

อุบัติเหตุทางถนน โดยได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุน 

การสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ผ ่านทางแผนงานสนับสนุนการป้องกัน 

อุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด(สอจร.) ด�าเนินโครงการรวมพลังขับเคลื่อน 

กลไกจังหวัดสู่อ�าเภอเพื่อความปลอดภัยทางถนน :การป้องกันอุบัติเหต ุ

ทางถนน โดยใช้ชมุชนเป็นฐานจังหวดันครศรธีรรมราช โดยมเีป้าหมายเพ่ือให้  

1) จ�านวนการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ เสียชีวิตลดลงจากปีที่ผ่านมา ไม่ต�่ากว่า

อ�าเภอละ 25% 2) เกิดพื้นที่การจัดการปัญหาอุบัติเหตุระดับต�าบลที่เห็น 

เป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 3 อ�าเภอ ด�าเนินงานทุกต�าบล ในพื้นที่ อ.ท่าศาลา 

อ.ฉวาง และ อ.ทุ่งใหญ่ และอ�าเภออื่นๆ ได้เลือกด�าเนินงาน 1 อ�าเภอ 1 ต�าบล
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

    ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงาน
 

 จากการท�างานร่วมกันของทีมงานระดับจังหวัดในการสร้างความ

ปลอดภัยทางถนน ท�าให้ภาคีในการท�างานของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ครอบคลุมทุกภาคส่วน ไม่ว ่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา  

ท้องถิ่น อสม. ส�าหรับภาครัฐมีหน่วยงานหลักที่เข้ามาเป็นเครือข่าย ได้แก่  

ปภ.  สาธารณสุข  แขวงทางหลวง ต�ารวจ ขนส่ง  

 ส�าหรบัการขบัเคลือ่นงานของโครงการใช้กลไกของ ศปถ.จงัหวดั  ศปถ.

อ�าเภอ ในการขับเคลื่อน  ส�าหรับในระดับชุมชนเน้นไปท่ีหน่วยงานในชุมชน  

ไม่ว่าจะเป็น วัด โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล องค์การบริหาร

ส่วนต�าบล ก�านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  กศน.  มาเป็นภาคีที่ส�าคัญในการขับเคลื่อนงาน

    ทุนเดิมในการจัดการปัญหาอุบัติเหตุจราจร

 จังหวัดนครศรีธรรมราชขับเคลื่อนเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

ผ่านการด�าเนินงานของศูนย์ความปลอดภัยทางถนนมาอย่างต่อเนื่องท้ังใน

ระดับประเด็นเช่น ประเด็นพฤติกรรมเสี่ยง การส�ารวจจุดเสี่ยง การแก้ไขจุด

เสีย่ง การจดัการข้อมลูผ่านการบรูณาการข้อมลูสามฐาน การสอบสวนอบุติัเหตุ  

ตั้งแต่ปี  2554 จนถึงปี 2559 ซึ่งสามารถลดอัตราการตายได้ ในปี 2554  

รายงานจ�านวนตาย 669 คน หรืออัตรา  38.57 ต่อแสนประชากร จนถึง 2559 

จ�านวนตายลดลงเหลือ 485 คนหรืออัตรา 31.27 ต่อแสนประชากร 

 ปี 2555 ศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เริ่มขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่โดยได้เริ่มน�าร่องใน 2 พื้นที่  

คือ อ�าเภอท่าศาลาและอ�าเภอทุ่งสง ใช้เครื่องมือ 5ส และ 5ช ตามยุทธศาสตร์

ของ สอจร.  มีเป้าหมายที่จะสร้างทีมแนวราบระดับอ�าเภอและการแก้ไขความ

เสี่ยงหลักในพื้นที่ โดยเน้นการท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างทีมแนวราบ

ระดบัจงัหวดัและอ�าเภอน�าร่อง  ผลการด�าเนนิการท�าให้เหน็ศกัยภาพของพืน้ที่

ในการใช้เครื่องมือแก้ไขความเสี่ยงหลักในพื้นที่ด้วยคนในพื้นที่หรือเจ้าของ    
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ปัญหาเองอย่างเป็นรูปธรรม 

 ในปี 2556-2557 จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการสนับสนุนงบ

ประมาณจาก สสส.ผ่าน สอจร. ท�างานวจิยัแบบมส่ีวนร่วม (PAR) ในชือ่โครงการ

การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมเพื่อให้ภาคีเครือข่ายระดับอ�าเภอมีส่วนร่วมใน

การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนใน 8 อ�าเภอน�าร่อง ผลการด�าเนินโครงการพบว่า 

มี 5 อ�าเภอที่สามารถก่อตัวภาคีเครือข่ายแนวราบที่เข้มแข็ง  มีการจัดการกับ

ปัญหาความเสี่ยงหลักในพื้นท่ีผ่านการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบที่ส่งผลต่อ

การป้องกันปัญหาอุบัติเหตุในพื้นท่ีอย่างมีนัยส�าคัญผลการด�าเนินงานดังกล่าว

ท�าให้เกิดข้อเสนอในการยกระดับทีมแนวราบให้เป็นคณะอนุกรรมการด้าน

ความปลอดภัยทางถนน 2 คณะ คอื คณะอนกุรรมการด้านข้อมลูและสอบสวน

อุบัติเหตุ

 ในปี 2560  จังหวัดได้น�ารูปแบบดังกล่าวไปด�าเนินการกับ ปภ.สาขา

และโครงการขยายอ�าเภอน�าร่อง พร้อมท้ังด�าเนินการถอดบทเรียนหลังการ

ด�าเนนิการ (AAR) คน้พบว่า แม้ว่ารปูแบบดงักล่าวจะมีจุดแขง็ที่น�าไปสูผ่ลลัพธ์

การก่อตัวของทีมท�างานในระดับอ�าเภอและเกิดผลลัพธ์ในการลดจ�านวนบาด

เจ็บ ตาย ในพื้นที่ที่ด�าเนินการอย่างเข้มข้นได้ 

    งบประมาณร่วมสมทบ
 

 งบประมาณร่วมสมทบเป็นงบประมาณของหน่วยงานที่ใช้ด�าเนินการ

ในพื้นที่ อาทิ การด�าเนินกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนใน

โรงเรียน  การแก้ไขจุดเสี่ยงในพื้นที่  การปรับสภาพแวดล้อม (ตัดหญ้า ตัดแต่ง

กิง่ไม้)ภาคเอกชนทีส่นบัสนนุงบประมาณในการการรณรงค์การขบัขีป่ลอดภยั/

การสวมหมวกนริภยั นอกจากนีย้งัพบว่าในบางพืน้ทีใ่ช้กลไกของคณะกรรมการ

พฒันาคณุภาพชวีติระดบัอ�าเภอ (พชอ.)  ส่งผลให้มงีบประมาณจากกองทนุหลัก

ประกันสุขภาพต�าบลเข้ามาร่วมสนับสนุนอีกด้วย
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

    กิจกรรมและผลการด�าเนินงาน

• ระดับจังหวัด  มีการด�าเนินกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม ผลการด�าเนินงาน

จั ด ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง

ท�าความเข้าใจโครงการ 

วันที่  18 กุมภาพันธ ์ 

2562

1. ตัวแทนศปถ.อ�าเภอของทั้ง 22 อ�าเภอเข้าร่วม

ประชุม

2. ศปถ.อ�าเภอเข้าใจวัตถุประสงค์ของการด�าเนิน

การในการสร้างกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ ชุมชน 

หมู่บ้าน เพื่อความปลอดภัยทางถนนโดยใช้

ชุมชนเป็นฐาน

ประชุมแกนน�าระดับ

อ�าเภอ/ต�าบล วันที่ 10 

เมษายน 2562

1. พี่เลี้ยงจังหวัด แกนน�า ศปถ.อ�าเภอ แกนน�า

ต�าบล รวมทั้งสิ้น 120 คนเข้าร่วมประชุม

2. แกนน�าระดับอ�าเภอและต�าบลเข้าใจแนวทาง

การด�าเนินงาน

3. แกนน�าระดับอ�าเภอและต�าบล เรียนรู ้และ

ท�าความเข้าใจเครื่องมือ 5 ส. 5 ช.

4. แกนน�าระดับอ�าเภอ ต�าบล น�าเสนอแนวทาง 

ในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ตามบริบท 

ของตนเอง

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

การใช ้  กลยุทธ ์  5ส.

5ช.เครื่องมือ 5 ชิ้น เพื่อ

ขับเคลื่อนกลไก ศปถ. สู่

ผลลพัธ์ทีม่ปีระสทิธภิาพ 

จ�านวน 4 รุ่นๆละ 2 วัน 

1. แกนน�าระดับอ�าเภอและระดับต�าบล อ�าเภอละ 

6-8 คน เข้าร่วมการประชุม

2. แกนน�า รู้จักและการใช้เครื่องมือ 5 ชิ้น และ

กระบวนการ 5 ส. 5 ช. อย่างเป็นระบบ เพื่อ

น�าไปปรับใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ 



177บทเรียนการรวมพลัง ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ ต�าบล

กิจกรรม ผลการด�าเนินงาน

3. ค้นพบทีมในการท�างาน

4. ทมีแกนน�าจากแต่ละอ�าเภอมคีวามสนทิสนมกนั

มากขึ้น ร่วมกันก�าหนดเป้าหมายเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์

เวทีวิชาการ “รวมพลัง

ขับเคลื่อนกลไกจังหวัด

สู ่ อ� า เภอ เพื่ อความ

ปลอดภยัทางถนน : การ

ป้องกันอุบัติเหตุโดยใช้

ชุมชนเป็นฐาน” วันที่ 

22 มกราคม 2563

1. ศปถ.อ�าเภอ/ศปถ.อปท. หมูบ้่าน ชมุชน จ�านวน 

180 คนเข้าร่วมเวที

2. ตวัแทน ศปถ.อ�าเภอ/ศปถ.อปท. หมูบ้่าน ชมุชน 

ได้น�าเสนอแนวทางการขับเคล่ือนกลไก ศปถ.

จังหวัด อ�าเภอและต�าบลเพื่อความปลอดภัย

ทางถนนในแต่ละพื้น

3. ตวัแทน ศปถ.อ�าเภอ/ศปถ.อปท. หมูบ้่าน ชมุชน 

มีความกระตือรือร้น ภาคภูมิใจและมีพลังใน

การขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน
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 ระดับอ าเภอ  มีกำรด ำเนินกิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ประชุมแกนน ำระดับต ำบล 
หมู่บ้ำน 

1. แกนน ำต ำบล ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน อสม. อปพร. กลุ่มแม่บ้ำน กลุ่ม
เยำวชนเข้ำร่วมกำรประชุม 

2. มีกำรชี้แจงโครงกำรฯ เพ่ือให้ชุมชนมีควำมเข้ำใจถึงสถำนกำรณ์กำร
บำดเจ็บและเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนน 

3. แกนน ำรับรู้และให้ควำมร่วมมือ รวมกลุ่มค้นหำแนวทำงป้องกันและลด
อุบัติเหตุในพ้ืนที่  โดยกำรช่วยกันก ำหนดจุดเสี่ยง   

ขับเคลื่อนกลไก ศปถ.อ ำเภอ
สู่ ศปถ.อปท. 

เกิดกำรด ำเนินกิจกรรมในระดับพื้นท่ี  ได้แก่  
- กำรแก้ไขจุดเสี่ยง 
- กำรสอบสวนอุบัติเหตุ 
- กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 3 ฐำนในระดับอ ำเภอและระดับต ำบล 
- กำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
- กำรขับเคลื่อนมำตรกำรองค์กร 

 

 ระดับท้องถิ่น  มีกำรด ำเนินกิจกรรมสร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนนในระดับพื้นที่ตำมบริบทของแต่ละ
พ้ืนที่   โดยกำรน ำเอำข้อมูลสำเหตุของกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนมำเป็นโจทย์ในกำรท ำงำน  เกิดกิจกรรมต่ำงๆ 
อำทิ   กำรจัดตั้งด่ำน 3  (ด่ำนครอบครัว  ด่ำนโรงเรียน และด่ำนชุมชน)  มำตรกำรองค์กร/ธรรมนูญหมู่บ้ำน  
กำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์   กำรส ำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยง   
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

• ระดับอ�าเภอ  มีการด�าเนินกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม ผลการด�าเนินงาน

ประชุมแกนน�าระดับ

ต�าบล หมู่บ้าน

1. แกนน�าต�าบล ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร. 

กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชนเข้าร่วมการประชุม

2. มกีารชีแ้จงโครงการฯ เพ่ือให้ชมุชนมคีวามเข้าใจ

ถึงสถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุทางถนน

3. แกนน�ารบัรูแ้ละให้ความร่วมมอื รวมกลุ่มค้นหา

แนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่  โดย

การช่วยกันก�าหนดจุดเสี่ยง  

ขับเคลื่อนกลไก ศปถ.

อ�าเภอสู่ ศปถ.อปท.

เกิดการด�าเนินกิจกรรมในระดับพื้นที่  ได้แก่ 

 - การแก้ไขจุดเสี่ยง

 - การสอบสวนอุบัติเหตุ

 - การเก็บรวบรวมข้อมูล 3 ฐานในระดับอ�าเภอ

และระดับต�าบล

 - การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือป้องกนัและลด

อุบัติเหตุ

 - การขับเคลื่อนมาตรการองค์กร

• ระดบัท้องถิน่ มีการด�าเนนิกจิกรรมสร้างความปลอดภยัทางถนนในระดบัพืน้ที่

ตามบรบิทของแต่ละพืน้ที ่โดยการน�าเอาข้อมลูสาเหตุของการเกดิอบุติัเหตุทาง

ถนนมาเป็นโจทย์ในการท�างาน เกิดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดตั้งด่าน 3 (ด่าน

ครอบครัว ด่านโรงเรียน และด่านชุมชน) มาตรการองค์กร/ธรรมนูญหมู่บ้าน 

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การส�ารวจและแก้ไขจุดเสี่ยง  
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 นอกจากกิจกรรมที่ด�าเนินงานตามแผนแล้ว ยังพบว่ามีบางกิจกรรม

ที่มีการปรับเปล่ียน ได้แก่ กิจกรรมในระดับจังหวัดในการถอดบทเรียนและ

การติดตามนิเทศเสริมพลัง ทั้งนี้ปรับกิจกรรมเป็นการจัดเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กิจกรรมขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยมี

วตัถปุระสงค์เพือ่ให้พืน้ท่ีการจดัการปัญหาอบัุตเิหตรุะดบัต�าบลได้มโีอกาสมาน�า

เสนอผลการด�าเนินงานของแต่ละพื้นที่ มีการประกวดผลงานวิชาการประเภท

โปสเตอร์  เพือ่เป็นก�าลงัใจให้คนท�างานและสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัพืน้ทีอ่ืน่ๆ

ต่อไป
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นอกจำกกิจกรรมที่ด ำเนินงำนตำมแผนแล้ว  ยังพบว่ำมีบำงกิจกรรมที่มีกำรปรับเปลี่ยน  ได้แก่ กิจกรรม

ในระดับจังหวัดในกำรถอดบทเรียนและกำรติดตำมนิเทศเสริมพลัง  ทั้งนี้ปรับกิจกรรมเป็นกำรจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมขับเคลื่อนควำมปลอดภัยทำงถนนโดยใช้ชุมชนเป็นฐำน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
พ้ืนที่กำรจัดกำรปัญหำอุบัติเหตุระดับต ำบลได้มีโอกำสมำน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละพ้ืนที่ มีกำร
ประกวดผลงำนวิชำกำรประเภทโปสเตอร์  เพ่ือเป็นก ำลังใจให้คนท ำงำนและสร้ำงแรงบันดำลใจให้กับพ้ืนที่
อ่ืนๆต่อไป 

 
 
 นอกจำกนี้ยังมีกำรด ำเนินกิจกรรมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่ำงผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดนครศรีธรรมรำช หรือผู้แทนกับผู้อ ำนวยกำรศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัยทำงถนนอ ำเภอทุกแห่งในวันที่ 
27 พฤษภำคม 2562  ซึ่งท ำให้ ผอ.ศปถ.อ ำเภอรับรู้และพร้อมที่จะร่วมผลักดัน กลไก ศปถ.อ ำเภอสู่ ศปถ.
ระดับท้องถิ่น 

 
 
เมื่อพิจำรณำกิจกรรมทั้งหมดแล้ว  พบว่ำกิจกรรมที่สร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ ได้แก่ 
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นอกจำกกิจกรรมที่ด ำเนินงำนตำมแผนแล้ว  ยังพบว่ำมีบำงกิจกรรมที่มีกำรปรับเปลี่ยน  ได้แก่ กิจกรรม

ในระดับจังหวัดในกำรถอดบทเรียนและกำรติดตำมนิเทศเสริมพลัง  ทั้งนี้ปรับกิจกรรมเป็นกำรจัดเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้กิจกรรมขับเคลื่อนควำมปลอดภัยทำงถนนโดยใช้ชุมชนเป็นฐำน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
พ้ืนที่กำรจัดกำรปัญหำอุบัติเหตุระดับต ำบลได้มีโอกำสมำน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละพ้ืนที่ มีกำร
ประกวดผลงำนวิชำกำรประเภทโปสเตอร์  เพ่ือเป็นก ำลังใจให้คนท ำงำนและสร้ำงแรงบันดำลใจให้กับพ้ืนที่
อ่ืนๆต่อไป 

 
 
 นอกจำกนี้ยังมีกำรด ำเนินกิจกรรมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่ำงผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดนครศรีธรรมรำช หรือผู้แทนกับผู้อ ำนวยกำรศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัยทำงถนนอ ำเภอทุกแห่งในวันที่ 
27 พฤษภำคม 2562  ซึ่งท ำให้ ผอ.ศปถ.อ ำเภอรับรู้และพร้อมที่จะร่วมผลักดัน กลไก ศปถ.อ ำเภอสู่ ศปถ.
ระดับท้องถิ่น 

 
 
เมื่อพิจำรณำกิจกรรมทั้งหมดแล้ว  พบว่ำกิจกรรมที่สร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ ได้แก่ 

 นอกจากนี้ยังมีการด�าเนินกิจกรรมการลงนามบันทึกข้อตกลงความ 

ร่วมมอืระหว่างผูว่้าราชการจงัหวดันครศรธีรรมราช หรอืผูแ้ทนกบัผูอ้�านวยการ

ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ�าเภอทุกแห่งในวันท่ี 27 พฤษภาคม 

2562  ซึ่งท�าให้ ผอ.ศปถ.อ�าเภอรับรู้และพร้อมที่จะร่วมผลักดัน กลไก ศปถ.

อ�าเภอสู่ ศปถ.ระดับท้องถิ่น
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

 เมื่อพิจารณากิจกรรมทั้งหมดแล้ว  พบว่ากิจกรรมที่สร้างให้เกิดการมี

ส่วนร่วมในพื้นที่ ได้แก่

 1.  การจัดประชุม ศปถ.อ�าเภออย่างต่อเนื่อง ช่วยท�าให้ในอ�าเภอ 

มีข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะการมีทีมสอบสวน

อุบัติเหตุที่จะน�าข้อมูล/ผลการสอบสวนมารายงานในที่ประชุม  

เพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ไข

 2. การสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้/การจัดประกวดผลงานของระดับ

พืน้ที ่ทีท่�าให้คนท�างานในพืน้ท่ีได้มโีอกาสมาแลกเปลีย่นประสบการณ์

และเหน็ตวัอย่างการท�างานของพืน้ท่ีอ่ืน พร้อมทัง้ได้พลงัใจ ความภาค

ภูมิใจที่ได้น�าเสนอผลงาน

    พลังขับเคลื่อนงาน 3 ระดับ
 

 การด�าเนินงานในทั้ง 3 ระดับของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ตั้ง

วัตถุประสงค์ของโครงการตามแต่ละระดับ ดังนี้

ระดับ วัตถุประสงค์

ระดับจังหวัด • เพื่อสนับสนุนให้กลไก ศปถ.จังหวัด ขับเคลื่อนได้

อย่างต่อเนื่อง มีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ

ระดับต�าบล/อ�าเภอ/จังหวัด
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นอกจำกกิจกรรมที่ด ำเนินงำนตำมแผนแล้ว  ยังพบว่ำมีบำงกิจกรรมที่มีกำรปรับเปลี่ยน  ได้แก่ กิจกรรม

ในระดับจังหวัดในกำรถอดบทเรียนและกำรติดตำมนิเทศเสริมพลัง  ทั้งนี้ปรับกิจกรรมเป็นกำรจัดเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้กิจกรรมขับเคลื่อนควำมปลอดภัยทำงถนนโดยใช้ชุมชนเป็นฐำน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
พ้ืนที่กำรจัดกำรปัญหำอุบัติเหตุระดับต ำบลได้มีโอกำสมำน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละพ้ืนที่ มีกำร
ประกวดผลงำนวิชำกำรประเภทโปสเตอร์  เพ่ือเป็นก ำลังใจให้คนท ำงำนและสร้ำงแรงบันดำลใจให้กับพ้ืนที่
อ่ืนๆต่อไป 

 
 
 นอกจำกนี้ยังมีกำรด ำเนินกิจกรรมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่ำงผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดนครศรีธรรมรำช หรือผู้แทนกับผู้อ ำนวยกำรศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัยทำงถนนอ ำเภอทุกแห่งในวันที่ 
27 พฤษภำคม 2562  ซึ่งท ำให้ ผอ.ศปถ.อ ำเภอรับรู้และพร้อมที่จะร่วมผลักดัน กลไก ศปถ.อ ำเภอสู่ ศปถ.
ระดับท้องถิ่น 

 
 
เมื่อพิจำรณำกิจกรรมทั้งหมดแล้ว  พบว่ำกิจกรรมที่สร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ ได้แก่ 



181บทเรียนการรวมพลัง ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ ต�าบล

ระดับ วัตถุประสงค์

• สนับสนุนให้เกดิ Node action การป้องกนัอบุตัเิหตุ
ทางถนนระดับจังหวัด

• สามารถถอดบทเรียนและสังเคราะห์ชุดความรู้ที่ได้
จากการพัฒนาโจทย์ของแต่ละพื้นที่

ระดับอ�าเภอ • เพื่อพัฒนาแกนน�าระดับอ�าเภอ(คณะอนุกรรมการ 
ศปถ.) ให้สามารถเป็นผู้ประสานหลัก/พ่ีเล้ียงใน
พื้นที่เชื่อมระหว่าง ต�าบล และจังหวัดได้

• เพื่อสนับสนุนให้กลไก ศปถ.อ�าเภอ(คณะกรรมการ
และอนุกรรมการ) สามารถขับเคล่ือนได้อย่างต่อ
เนือ่ง มแีผนปฏบัิตกิารทีส่อดคล้องกบัระดับต�าบล/
อ�าเภอ

ระดับต�าบล/ท้องถิ่น • เพื่อสนับสนุนให้เกิดแกนน�าระดับต�าบล (change 
Agent)ในการขบัเคลือ่นกลไกการป้องกนัอบุติัเหตุ
ทางถนน

•  เพือ่พฒันาศกัยภาพแกนน�าระดบัต�าบล/หมูบ้่านใน
เรือ่ง การจดัการระบบข้อมลู  การพัฒนาโจทย์ของ
พืน้ท่ีจนสามารถสร้างเครือ่งมอืและชดุความรูน้�าไป
สู่การแก้ไขปัจจัยเสี่ยงหลักตามบริบทของพ้ืนที่ได้
ภายใต้เครื่องมือ “ 5 ร”

• เพื่อสนับสนุนให้เกิดแผนปฏิบัติการการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนระดับต�าบล/หมู่บ้าน/น�าไปใช้

• เพื่อสนับสนุนให้เกิดแกนน�าระดับหน่วยงาน ใน
ต�าบล ผ่านการผลักดันให้เกิด ศูนย์ความปลอดภัย
ทางถนนในระดับต�าบลมีคณะกรรมการและ
อนุกรรมการ(แกนน�าและภาคี) ที่มีศักยภาพ
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

 เมื่อพิจารณาแต่ละระดับ เห็นได้ว่ามีวัตถุประสงค์หลักร่วมกัน  ได้แก่

 1.  การสนบัสนนุให้เกดิกลไก ศปถ.จงัหวดั  ศปถ.อ�าเภอ และ ศปถ.ต�าบล/

ท้องถิ่น  ให้ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง  

 2.  การพฒันาแกนน�าและเพิม่ศกัยภาพคนท�างานท้ังในระดับอ�าเภอ ต�าบล 

และหมู่บ้าน 

 3. การสนับสนุนให้เกิดแผนปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับ

ต�าบล/หมู่บ้าน ที่เชื่อมโยงบูรณาการสอดคล้องกันกับทั้งระดับอ�าเภอ 

และระดับจังหวัด

 4. ถอดบทเรียนและสังเคราะห์ชุดความรู้ท่ีได้จากการพัฒนาโจทย์ของ

แต่ละพื้นที่

 ซึ่งทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการด�าเนินกิจกรรมที่ตอบสนอง 

ในแต่ละวัตถุประสงค์  ดังนี้

วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรม รายละเอียด

1. การสนับสนุนให้เกิด

กลไก ศปถ.จังหวัด  

ศปถ.อ�าเภอ และ 

ศปถ.ต�าบล/ท้องถิ่น  

ให้ขับเคลื่อนอย่าง

ต่อเนื่อง

1 .การประ ชุม ช้ี แจง

ความเข้าใจโครงการ 

( แ ก น น� า ร ะ ดั บ

จั ง ห วั ด / อ� า เ ภอ /

ต�าบล)

2. การประชุมแกนน�า

ระดับอ�าเภอ/ต�าบล

จังหวัดเป ็นผู ้ด� า เนิน

ก า ร ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม

เพื่ อท� าความ เข ้ า ใ จ

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ์ แ ล ะ

แนวทางปฏิบัติในการ

ด�าเนินการสร้างกลไก

จังหวัดสู่อ�าเภอ ชุมชน 

หมู ่ บ ้ าน  เพื่ อความ

ปลอดภัยทางถนนโดย

ใช้ชุมชนเป็นฐาน
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วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรม รายละเอียด

2. การพัฒนาแกนน�า

และเพิม่ศกัยภาพคน

ท�างานทั้งในระดับ

อ�าเภอ ต�าบล และ

หมู่บ้าน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

การใช ้กลยุทธ ์  5ส .

5ช.เครื่องมือ 5 ชิ้น เพื่อ

ขับเคลื่อนกลไก ศปถ. สู่

ผลลพัธ์ทีม่ปีระสทิธภิาพ

จังหวัดด�าเนินการจัด

อบรมให ้ กั บแกนน� า

ระดับอ� า เภอ ต� าบล 

หมู ่บ ้าน ให ้มีความรู ้ 

ความเข้าใจเพื่อให้น�าไป

ปรับใช้กับในพื้นที่ของ

ตนเอง

3. ก า ร สนั บ สนุ น ใ ห ้

เกิดแผนปฏิบัติการ

ป้องกันอุบัติเหตุทาง

ถนนระดับต�าบล/

หมู่บ้าน ที่เชื่อมโยง 

บูรณาการสอดคล้อง

กั น กั บ ทั้ ง ร ะ ดั บ

อ�าเภอ และระดับ

จังหวัด

1. เวทีวิชาการ “รวม

พลังขับเคลื่อนกลไก

จังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อ

ความปลอดภัยทาง

ถนน : การป้องกัน

อุบัติเหตุโดยใช้ชุมชน

เป็นฐาน”

จั ง ห วั ด ด� า เ นิ น ก า ร

สนับสนุนงบประมาณ

เบื้องต ้น ให ้อ�าเภอ/

ต� าบล/หมู ่ บ ้ าน  ไป

ด�าเนินการส�ารวจและ

จดัท�ามาตราการในพืน้ที่

ของตนเอง  และจัดเวที

น�าเสนอผลงาน

2. ประชุมแกนน�าระดับ

ต�าบล หมู่บ้าน

อ�าเภอด�าเนินงานจัด

ประชุมแกนน�าต�าบล 

หมู ่บ ้าน เพื่อร ่วมกัน

หาแนวทาง/วางแผน

กิจกรรมในพื้นที่

4 .ถอดบทเรี ยนและ

สังเคราะห์ชุดความรู้ที่

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

กจิกรรมขบัเคลือ่นความ

จั ง ห วั ด ด� า เ นิ น ก า ร 

โดยให้แต่ละพื้นที่ได้มี
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรม รายละเอียด

ได้จากการพัฒนาโจทย์

ของแต่ละพื้นที่

ปลอดภัยทางถนนโดย

ใช้ชุมชนเป็นฐาน  

โอกาสมาน�าเสนอผล

การท�างานของตนเอง

    ความส�าเร็จที่เกิดขึ้นตามตัวชี้วัด
 

 ผลการด�าเนินงานโครงการที่เกิดขึ้น พบว่า หากเปรียบเทียบกับตัวชี้

วัดที่ตั้งเป้าไว้ มีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นดังนี้

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ ผลการด�าเนินงานของโครงการ

1 )  จ� านวนการ เกิ ด

อุบัติเหตุ บาดเจ็บ เสีย

ชีวิตลดลงจากปีท่ีผ่าน

มา ไม่ต�่ากว่าอ�าเภอละ 

25% 

ภาพรวมระดับจังหวัด
ตัวชี้วัด 2561 2562

จ�านวนการเกิดอุบัติเหตุ 550 ครั้ง 530 ครั้ง

จ�านวนบาดเจ็บรุนแรง 6,625 6,982

จ�านวนตาย 438 คน คิดเป็น 

27 . 18  ต ่ อแสน

ประชากร

412 คน  คิดเป็น 

25.57 ต่อแสน

ประชากร

108 
 

ความส าเร็จที่เกิดขึ้นตามตัวชี้วัด 
 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรที่เกิดข้ึน พบว่ำ หำกเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดที่ตั้งเป้ำไว้ มีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงานของโครงการ 
1) จ ำนวนกำรเกิดอุบัติเหตุ 

บำดเจ็บ เสียชีวิตลดลงจำกปีที่ผ่ำน
มำ ไม่ต่ ำกว่ำอ ำเภอละ 25%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพรวมระดับจังหวัด 
ตัวชี้วัด 2561 2562 
จ ำนวนกำรเกิด
อุบัติเหตุ 

550 ครั้ง 530 ครั้ง 

จ ำนวนบำดเจ็บ
รุนแรง 

6,625 6,982 

จ ำนวนตำย 438 คน คิดเป็น 
27.18 ต่อแสน
ประชำกร 

412 คน  คิดเป็น 
25.57 ต่อแสน
ประชำกร 
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ตัวชี้วัดความส�าเร็จ ผลการด�าเนินงานของโครงการ

2) เกิดพื้นที่การจัดการ

ป ั ญ ห า อุ บั ติ เ ห ตุ

ระดับต�าบลที่ เห็น

เป็นรูปธรรม ดังนี้

  2.1) พื้นที่ 3 อ�าเภอ 

ทุกต�าบล

ในอ�าเภอ

ท่าศาลา 

ฉวาง และ

ทุ่งใหญ่ และ

 2.2) พื้นที่ 1 อ�าเภอ   

1 ต�าบล

อ�าเภอที่เหลือ

1. เกิดพื้นท่ีการจัดการปัญหาอุบัติเหตุระดับ

ต�าบล 50 แห่งทั้งจังหวัด โดยมี 3 อ�าเภอท่ี

มีการจัดการปัญหาอุบัติเหตุระดับต�าบล 10 

แห่ง/อ�าเภอ  ได้แก่ อ.ท่าศาลา  อ.ฉวาง และ 

อ.ทุ่งใหญ่  ส�าหรับอีก 20 อ�าเภอที่เหลือมีพื้นที่

จัดการปัญหาอุบัติเหตุระดับต�าบลอ�าเภอละ 1 

แห่ง

2. เกิดมาตรการองค์กรระดับโรงเรียน 

    - 3 แห่งใน 4 อ�าเภอ

    - 2 แห่งใน 5 อ�าเภอ

    - 1 แห่งใน 14 อ�าเภอ

 

 หัวใจส�าคัญของการท�าให้เกิดพลังขับเคลื่อนเกิดจากความร่วมมือ

ของทีมงาน ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชทั้ง 3 ระดับ ได้แก่

ระดับการขับเคลื่อน หัวใจส�าคัญของการขับเคลื่อน

จังหวัด 1.  มหีน้าทีใ่นการสร้างความเข้าใจโครงการลงสูร่ะดบั

อ�าเภอและระดับต�าบล 

2. ด�าเนินการพัฒนาศักยภาพให้กับแกนน�าระดับ

อ�าเภอ และต�าบล  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเครื่อง

มือในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

ระดับการขับเคลื่อน หัวใจส�าคัญของการขับเคลื่อน

3. ด�าเนินการจัดเวทีขยายผลการด�าเนินงานเพื่อให้

พื้นท่ีอื่นได้เรียนรู้ ผ่านทางเวทีและการประกวด

ผลงานวิชาการกิจกรรมขับเคลื่อนความปลอดภัย

ทางถนนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

อ�าเภอ เป็นตัวกระตุ้นให้ระดับท้องถิ่นมีการด�าเนินกิจกรรม

สร้างความปลอดภัยทางถนนตามปัญหาของแต่ละ

พื้นที่   และสนับสนุนการด�าเนินงานของพื้นที่

ท้องถิ่น เป็นทีมขับเคลื่อนในพื้นที่ ด�าเนินกิจกรรมสร้างความ

ปลอดภัยทางถนน เช่น รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย  

การตั้งด่านชุมชน  การจัดการจุดเสี่ยง

    ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง
 

 1. กลไก ศปถ.อ�าเภอ และ ศปถ.ต�าบล เกิดทีมท�างานอย่างต่อเนื่อง

ใน20 อ�าเภอ  โดยที่มี 7 อ�าเภอ ได้แก่ อ.ท่าศาลา อ.เมือง อ.ปากพนัง 

อ.หัวไทร อ.ฉวาง อ.ช้างกลาง และอ.ทุ่งใหญ่  มีกลไกการด�าเนินงาน

ที่เข้มแข็ง 

 2. เกิดการด�าเนนิการแก้ไขปัญหาอบัุตเิหตทุางถนนในระดบัต�าบล/อ�าเภอ

อย่างเข้มแขง็  ภายใต้การวางแผนตามบรบิทของพืน้ที ่อาท ิการจดัการ

จุดเสี่ยง   การด�าเนินมาตรการองค์กร  การสอบสวนอุบัติเหตุในพื้นที่ 

การจัดการทางเท้า การจัดการสัตว์เลี้ยงริมทางเท้า การจัดการรถรับ

ส่งนักเรียนปลอดภัย

 3.  แนวโน้มอัตราการตายต่อแสนประชากรผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนน 

ในปี 2562 ลดลงจากปี 2561  จ�านวน 1.65   (ปี 2561 = 27.18,  
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ปี 2562 = 25.53)

 4.  เกิดทีมสนับสนุนทางวิชาการและเครือข่ายกระจายตัวทุกชุมชนและ

ทุกอ�าเภอ

 5. เกิด MOU ในระดบัต�าบลเพือ่ขบัเคลือ่นความปลอดภยัทางถนนระดบั

ต�าบล อาทิ เครือข่ายศปถ.อปท.ต�าบลตลิ่งชัน  อ�าเภอท่าศาลา

    ผลงานเด่นรายอ�าเภอ

อ�าเภอ ผลงานเด่น/จุดเด่น

1. เมือง

นครศรีธรรมราช

ด�าเนินการตามแนวคิดท่าซักโมเดล ได้แก่

1. ท�า MOU ร่วมกบัภาคเีครือข่าย องค์กรภาครัฐ ภาค

เอกชน 

2. ออกแบบชุมชนปลอดภัย (Design Thinking)  

โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

3. ด�าเนินการท�า 3 ด่าน ได้แก่ ด่านครอบครัว  

ด่านโรงเรียน และด่านชุมชน

 -  ด่านครอบครัว: อบต.ท่าซัก ร่วมกับ รพ.สต.

ในพื้นที่ และ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราชใช้

มาตรการ “เคาะประตูสู่ความปลอดภัย” ลงพื้น

ที่ตรวจเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทาง

ถนน และควบคุมการจ�าหน่วยสุราในหมู่บ้าน 

ด�าเนินการทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของเดือน  

มีผู ้ร่วมปฏิบัติ คือ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช 

ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. 

 - ด ่านโรงเรียน : อบต.รพ.สต.รพ.มหาราช

นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช 
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

อ�าเภอ ผลงานเด่น/จุดเด่น

  โรงเรียนในพื้นที่ บรรจุวิชา พ.ร.บ.จราจรทางบก 

เป็นหลักสูตรการเรียนการสอน 10 ชั่วโมง ใน  

1 ภาค 

 - ด ่านชุมชน : อบต.ก�านัน ผู ้ ใหญ ่บ ้านอป

พร.อสม.ประชาชนจิตอาสาสภ.เมืองนคร

ศรีธรรราชตั้งด ่านชุมชน 2 วงรอบ ได ้แก ่  

1.  การตั้ งด ่ านในชุมชน ทุกวันพฤหัสบดี  

17.30 น. - 20.00 น. วนจนครบ 9 หมู่บ้าน เชิญ

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีฯ มาร่วมเปลี่ยนไฟหน้า  

ไฟท้าย ใหฟ้ร ี2. ด่านรอบนอก บรเิวณถนนทีผ่า่น

ต�าบลท่าซัก เพื่อรณรงค์พร้อมแนะน�าการขับขี่ 

ปลอดภัย และการส�ารวจจุดเสี่ยงที่ท�าให้เกิด

อุบัติเหตุ

4. ผลที่เกิดขึ้นท�าให้การเสียชีวิตในปี 2562 เป็น 0 ราย 

และอัตราการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น

2. ร่อนพิบูลย์ 1. ศปถ.อ�าเภอ มีการประชุมคณะกรรมการ อย่างต่อ

เนื่อง 

2. เกิดกิจกรรมสร้างความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ 

อาท ิการสอบสวนอบัุตเิหต ุการตรวจวดัแอลกฮอลล์ 

การกวดขันและจัดการจราจร การให้ความรู ้

กฎหมายจราจร การประชาสัมพันธ์รณรงค์

3.  เกดิการแก้ไขจดุเสีย่งทัง้บนถนนสายหลัก (สาย 403 

นครศรีฯ-ทุ่งสง) และในหมู่บ้าน
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อ�าเภอ ผลงานเด่น/จุดเด่น

3. ลานสกา 1. ศปถ.อ�าเภอ มีการประชุมคณะกรรมการ อย่าง 

ต่อเนื่อง 

2. มีคณะท�างานระดับอ�าเภอ ได้แก่ คณะท�างานขับ

เคลื่อนอนุกรรมการข้อมูล 3 ฐานอนุกรรมการ

สอบสวนอุบัติเหตุ  ศปถ.ท้องถิ่น

3. เกิดการแก้ไขจุดเสี่ยงที่ส�าคัญ เช่น สามแยกศาลา

สังกะสี ทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวชุมชนคีรีวง

4. สิชล ศปถ.อ�าเภอ มีการประชุมคณะกรรมการ คณะท�า

งานฯ อย่างต่อเนื่อง มีเครือข่ายพี่เลี้ยงจังหวัด อ�าเภอ

และต�าบล

 -  การแก้ไขจุดเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม เช่น สี่แยก

ทางเข้าวัดไอ้ไข่ มีการติดตั้งสัญญานไฟจราจร 

ลดจ�านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และ 

ผู้บาดเจ็บ 

 -  มีทีมสอบสวนอุบัติเหตุระดับอ�าเภอ ลงพื้นที่

สอบสวนแบบบูรณาการ น�าข้อมูลเข้าที่ประชุม 

ศปถ.อ�าเภอ

 -  ทีมพี่เลี้ยงจังหวัดสนับสนุนทีมพี่เลี้ยงอ�าเภอ

5. หัวไทร 1. ใช้กลไกระดับอ�าเภอ (พชอ.) ต�าบล (พชต.) ในการ 

ขับเคลื่อนตามประเด็นวาระพื้นที่

2. ด�าเนินกิจกรรมในต�าบลเกาะเพชร  ได้แก่ สร้างการ

รับรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับนักเรียน ตั้ง

ด่านโรงเรยีน รณรงค์การใส่หมวกนริภยั การก�าหนด
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

อ�าเภอ ผลงานเด่น/จุดเด่น

 มาตรการหมู่บ้าน แก้ไขจุดเสี่ยง 

3. ศปถ.อ�าเภอ มีการประชุมคณะกรรมการอย่าง 

ต่อเนื่อง

6. ขนอม 1. ศปถ.อ�าเภอ มีการประชุมคณะกรรมการอย่างต่อ

เนื่อง 

2. ด�าเนินกจิกรรมในพืน้ท่ี  ได้แก่ การแก้ไขจดุเสีย่ง เช่น 

ปรับสภาพถนน (หลุม บ่อ) การรณรงค์สวมหมวก

นิรภัย 100% ในพื้นที่ต�าบลควนทอง ( 12 หมู่บ้าน)  

การตั้งจุดตรวจในหมู ่บ้านช่วงเทศกาล การให ้

ความรู้ด้านกฎหมายจราจรในสถานศึกษา

7. ฉวาง 1. มีศปถ.อปท.ทุกต�าบล ทั้ง 10 ต�าบล  12 อปท.  

มีการประชุม ศปถ.อ�าเภอทุกเดือน  โดยมีเจ้าภาพ

สลับกันไปในแต่ละพื้นที่

2. เกดิการด�าเนนิกจิกรรมด้านความปลอดภยัทางถนน

อย่างต่อเนื่อง อาทิ การแก้ไขจุดเสี่ยง ธรรมนูญ

หมู่บ้าน

8. เฉลิมพระเกียรติ ไม่ได้ด�าเนินการ 

9. ชะอวด 1. ขับเคลื่อนผ่านเวที พชอ.อ�าเภอชะอวด เกิดการ

แก้ไขจุดเสี่ยง

2. ด�าเนินโครงการ “เมาแล้วขับ จับ เป่า  เจาะ (เลือด) 

ปรับ ทุกราย” ที่ท�าต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 โดย

ด�าเนินการ 365 วัน  มีกิจกรรมดังนี้

 - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ
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อ�าเภอ ผลงานเด่น/จุดเด่น

   โดยการเดินรณรงค์/วิทยุและหอกระจายข่าว 

เป็นระยะ

 - ใช้ด่านชุมชนเป็นด่านสกัดเมาโดยประสานงาน

ท้องถิน่ด�าเนนิการร่วมกบัต�ารวจซึง่มชีดุอยูป่ระจ�า

ด่านหลักและชุดสายตรวจเพื่อลดความขัดแย้ง

 - สภ.ชะอวดจัดต�ารวจ 2 นายมาเข้าเวรที่ห้อง

อุบัติ เหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลชะอวดตลอด  

24 ช่ัวโมง สลับกันวันละคน เพื่อประสานงาน 

การตรวจจับเป่า และเจาะเลือดแอลกอฮอล์  

(ช่วงเทศกาล)

 - ติดตามประเมินผลการด�าเนินงานและสะท้อน

ข้อมูลกลับเพื่อประเมินมาตรการ/แก้ไข 

10. ช้างกลาง 1. ขับเคลื่อนผ่านเวที พชอ.อ�าเภอช้างกลาง

2. ก�าหนดถนนสายบ้านสองแพรก-ต้นซางเป็นถนน

น�าร่อง ด�าเนินการจัดท�าแผนที่จุดเสี่ยง แก้ไขจุด

เสี่ยง  สร้างแกนน�านักเรียนในการส่งเสริมการ

สวมหมวกนิรภัย บริการต่อ พ.ร.บ.เชิงรุก ต้ังด่าน 

ในช่วงปีใหม่

3. ศปถ.อ�าเภอ และทีมสอบสวนอุบัติเหตุด�าเนินงาน

อย่างต่อเนื่อง

11. เชียรใหญ่ ไม่ได้ด�าเนินการ 

12. ถ�้าพรรณรา 1.ประชุม ศปถ.อ�าเภออย่างต่อเนื่อง  

2.แก้ไขจุดเสี่ยง
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

อ�าเภอ ผลงานเด่น/จุดเด่น

3. มีทีมสอบสวนอุบัติเหตุและเก็บรวบรวมข้อมูล

อุบัติเหตุ เพื่อน�ามาเป็นข้อมูลในการประชุม ศปถ.

อ�าเภอ

13. ท่าศาลา 1. ด�าเนินงานการป้องกันและการแก้ปัญหาอุบัติเหตุ 
ครบทั้ง 10 ต�าบล

2. ทุก อบต. มีแผนการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 
มีการน�าปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระในการ
ประชุม อบต. ทุกเดือน

3. เกิดการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่ 
 - การจัดการจุดเสี่ยง : ยูเทิร์นเถื่อน ปลูกหญ้าบน

ไหล่ทาง  โครงสร้างถนน
 - ปรับพฤติกรรม : มาตรการสถานศึกษา นวัตกรรม

สวมหมวก อสม. การจูงวัวชนบนถนน ล่ามวัวบน
ถนน  อบรม  กองทุนหมวกนิรภัย  ด่านครอบครัว

 - บังคับใช้กฎหมาย : รถบรรทุกเกินขนาดสัตว์เลี้ยง
บนถนน  ด่านชุมชน

14. ทุ่งสง 1.  ประชุม ศปถ.อ�าเภออย่างต่อเนือ่ง  มแีผนปฏบิตักิาร

ในการด�าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

2.  ด�าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน

 -  แก้ไขจุดเสี่ยง

 -  มาตรการถนนปลอดภัย “1 ท้องถิ่น 1 ถนน

ปลอดภัย” 

 -  กิจกรรมทางศาสนา “ 1 อ�าเภอ 1 กิจกรรม”

 -  จัดตั้งด่านชุมชน
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อ�าเภอ ผลงานเด่น/จุดเด่น

15. ทุ่งใหญ่ 1. ด�าเนินงานการป้องกันและการแก้ปัญหาอุบัติเหตุ 

ครบทั้ง 7 ต�าบล

2. มี ศปถ.อปท.ทุกต�าบล และมีความเข้มแข็งใน4 

ต�าบล ได้แก่ ต.ท่ายาง ต.ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งสัง และต.กุ

แหระ 

3. เกิดแผน/กิจกรรมในการขับเคลื่อนของแต่ละต�าบล 

อาทิ ถนนสีขาว  การรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 

การตัง้ด่านชุมชน การท�ามาตรการองค์กร/ธรรมนญู

ชุมชน  การจัดการจุดเสี่ยง

4. เกิดนวัตกรรม “ถนนยางพารา” และโครงการขีด

สีตีเส้น “ถนนประชาชน” ของ ศปถ.อปท. ต�าบล

กุแหระ

16. นบพิต�า 1. ประชุม ศปถ.อ�าเภออย่างต่อเนื่อง  

2. ด�าเนินกิจกรรมในต�าบลกรุงชิง (ต้นแบบ) ได้แก่ ตั้ง

คณะกรรมการ ศปถ.ต�าบลกรุงชิง แก้ไขจุดเส่ียง  

รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย มาตรการองค์กร

17. นาบอน 1. ประชุม ศปถ.อ�าเภออย่างต่อเนื่อง  

2. แก้ไขจุดเสี่ยง

3. มีทีมสอบสวนอุบัติเหตุและเก็บรวบรวมข้อมูล

อุบัติเหตุ เพื่อน�ามาเป ็นข ้อมูลในการประชุม  

ศปถ.อ�าเภอ

18. บางขัน 1. มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการระดับต�าบล (ศปถ.อปท.)

โดยได้คัดเลือกต�าบลบ้านล�านาวเป็นต้นแบบ
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

อ�าเภอ ผลงานเด่น/จุดเด่น

2. มกีารแก้ไขจดุเสีย่งโดยใช้งบประมาณของหน่วยงาน 

ได้แก่ หน้าวัดไสยาสน์ใช้งบประมาณของวัด จุด

เสี่ยงในหมู่บ้านใช้งบประมาณของหมู่บ้าน ติดตั้ง

ป้ายเตอืน ไฟสญัญาณเตอืนโดยแขวงการทางกระบี่  

3. มีทีมท�างานในต�าบล ได้แก่ ทีมสอบสวนอุบัติเหตุ  

แกนน�านกัเรยีน  อสม. ในการรณรงค์การสวมหมวก

นิรภัย

19. ปากพนัง 1. พืน้ท่ีต้นแบบต�าบลคลองน้อยขบัเคลือ่นงานกจิกรรม

สร้างความปลอดภัยทางถนน

 -  กิจกรรมที่ 1 “จุดประกายด้วยความรู้” จัดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาโจทย์ 

 -  กิจกรรมที่ 2 “ระเบิดดังๆ เรียกร้องความสนใจ” 

จดัมหกรรมรณรงค์ต�าบลคลองน้อยถนนปลอดภยั 

 -  กิจกรรมที่ 3 “ไทยมุงคลองน้อย ร่วมคิดสู่การ

ร่วมท�า” ประชุมแกนน�าทุกหมู่บ้านๆละ 1 ครั้ง 

จ�านวน 19 หมู่บ้าน พร้อมค�าถามร่วมกันถอด

บทเรียนจากเหตุการณ์ที่มีผู้เสียจากอุบัติเหตุทาง

ถนน 3 ราย ในปี 2561 ตามแนวทาง 4 ร. (รู้จริง

ร่วมมือรุกระบบ) ท�าให้เกิดกิจกรรม ได้แก่ แก้ไข

จุดเสี่ยง  มาตรการชุมชน/องค์กร ด่านชุมชน 

2. ศปถ.อ�าเภอ มีการประชุมคณะกรรมการ อย่าง 

ต่อเนื่อง
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อ�าเภอ ผลงานเด่น/จุดเด่น

20. พรหมคีรี 1. มีวาระการประชุมเรื่องอุบัติเหตุทางถนนในการ

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ�าอ�าเภอ และ

ด�าเนินการแก้ปัญหา  อาทิ การแก้ไขจุดเสี่ยง

2.  มีทีมสอบสวนอุบัติเหตุ 

21.พระพรหม 1. มีวาระการประชุมเรื่องอุบัติเหตุทางถนนในการ

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ�าอ�าเภอ และ

ด�าเนินการแก้ปัญหา  อาทิ การแก้ไขจุดเสี่ยง

2.  มีทีมสอบสวนอุบัติเหตุ 

22. พิปูน 1. ศปถ.อ�าเภอ มีการประชุมคณะกรรมการ อย่าง

ต่อเนื่องเพื่อน�าข้อมูล 3 ฐานมาน�าเสนอ พร้อมทั้ง

ติดตามการท�างาน

2. เกิดกิจกรรมสร้างความปลอดภัยทางถนน ได้แก่ 

ธรรมนูญหมู่บ้าน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การ

แก้ไขจุดเสี่ยง

23. จุฬาภรณ์ อ�าเภอจฬุาภรณ์ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ เนือ่งจากรับทนุ

จาก ศวปถ.

    บทเรียนความส�าเร็จ 
 

 การด�าเนินงานเพื่อสร ้างความปลอดภัยทางถนนของจังหวัด

นครศรีธรรมราชพบเงื่อนไข/ปัจจัยความส�าเร็จในการท�าโครงการ เกิดจาก

 1. การด�าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องในระดับ

จังหวัด ท�าให้มีต้นทุนการท�างานที่ชัดเจน อาทิ ภาคีท�างาน ท่าซัก

โมเดล
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ขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ�าเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

 2. การมองเห็นปัญหาอุบัติเหตุทางถนนร่วมกันของทีมแกนน�าท้ัง 
ระดับจังหวัด อ�าเภอ และต�าบล

 3. การพัฒนาศักยภาพคนท�างานในระดับอ�าเภอและต�าบลให้มีความรู้
เกี่ยวกับการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน  ทั้งการหาสาเหตุ  วิธีการ
เก็บข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหา รวมไปถึงแนวทางการแก้ปัญหา  
ส่งผลให้มีทีมวิชาการและภาคีเครือข่ายกระจายตัวทุกพื้นที่ 

 4. การใช้ข้อมูลทั้งข้อมูล 3 ฐาน และการสอบสวนการเกิดอุบัติเหต ุ
มาเป็นข้อมูลในการวางแผนการท�างาน

 5. การสร้างให้ชมุชนลกุขึน้มาท�างานแก้ปัญหาอบุตัเิหตทุางถนน โดยการ

สร้างความตระหนัก ให้เครื่องมือและวิธีการท�างาน

    ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน

 1. ขาดการติดตามนิเทศการด�าเนินงาน

 2. ด�าเนินงานล่าช้าเนื่องจากมีวาตภัยในพื้นที่

    ข้อเสนอแนะต่อการด�าเนินงาน

 1. การขยาย/สร้างคนทีม่หีวัใจด้านความปลอดภยัเข้ามามส่ีวนร่วม อาทิ 
สร้างอาสาจราจร

 2. การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนด้านความปลอดภัยทางถนน 
ในสถานศกึษา ตัง้แต่ระดบัเดก็เลก็ ปฐมวยั ไปจนถงึระดบัมธัยมศกึษา

 3. การประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างเนื่อง ทั้งการ 
สวมหมวกนริภยั การขบัขีป่ลอดภยั รวมไปถงึการเน้นย�า้ให้ท�า พ.ร.บ.

 4. ทีมจังหวัดควรท�าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนโดยจัดให้แกนน�าทุกระดับ 
มาประชุมร่วมกันเพื่อน�าข้อมูลมาวิเคราะห์และร่วมกันด�าเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

 5. มีการก�าหนดนโยบายและให้รางวัลกับอ�าเภอ ต�าบล ที่มีการด�าเนิน
งานลดการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและเสียชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง




