ศปถ.อำเภอศรีณรงค ์

อำเภอศรีณรงค์
บริบท
• อำเภอตัง้ ใหม่ ขนำดเล็ก 5 ตำบล
• มีถนนทำงหลวงสำยหลัก 2 สำย
( 4001/9กม. , 2378/16 กม. )

• ถนนไหล่ทำงแคบ ถนนทำงโค้งมำก
• สถำนกำรณ์ เกิดเหตุพบบ่อยช่วง
เทศกำลปี ใหม่ และสงกรำนต์
• มีอบุ ตั ิ เหตุ เฉลี่ย 137 รำย/ปี มำก
ที่สดุ ต.ณรงค์ 111 รำย ตำบล
ตรวจ 110 รำย ตำบลศรีสขุ 45
เสียชีวิต 10 รำย ตำบลณรงค์ 2
รำย ตำบลศรีสขุ 2 รำย ส่วนใหญ่
เป็ นประเภทจักรยำนยนต์

เดิม

รูปแบบการทางานอุบัตเิ หตุ

ปั จจุบัน

โครงสร้ าง :ไม่มี ศปถ.
โครงสร้ าง: ชัดเจน(ระเบียบ สน.นายก)
วิธีทางาน : ทาตามสั่ งการ วิธีทางาน : มีแผน/ทาทั้งปี
ปกครองดาเนินการ
: เกิดทีมงานจากหลายหน่ วยประสานข้ อมูลและการทางาน
ด้ วยกัน ไม่ มสี ุ ญญากาศเหมือนเมื่อก่ อน
: ขาดแผน ทาเฉพาะช่ วง
เทศกาล
: มีการสะท้อนข้ อมูลกลับสู่ อปท.และ อบต.สนใจงาน
: ขาดภาคีเครื อข่ าย ร่ วมคิด
ร่ วมทา
ข้ อมูล : ขาดข้ อมูล ข้ อมูลไม่
เชื่ อมโยง

อุบัตเิ หตุมากขึน้ (ตรวจ, ศรีสุข)
: ในเวทีทปี่ ระชุ มท้ องถิ่นคุยเรื่ อง อุบัตเิ หตุและการตั้ง ศปถ.
อปท. ทุกเดือน (เดิม ไม่ เคยคุย)
ข้ อมูล : เมื่อมีเหตุ เริ่มวิเคราะห์ สาเหตุการเกิดทุกมิติ เพื่อ
หาทางแก้ไข (เดิมข้ อมูลไว้ ส่งจังหวัดอย่ างเดียว)
: การเก็บข้ อมูลเริ่มละเอียดขึน้ (รพ.เก็บ สถานทีเ่ กิดเหตุ
ประเภทรถ ลักษณะการบาดเจ็บ การสวมหมวก)

กำรก่อตัวของ ศปถ.อ.ศรีณรงค์ / ศปถ.อปท.ตรวจ
สร้ำงทีมตัง้ ต้น
4 คน

รวบรวมข้อมูล / สถำนกำรณ์
กำรเกิ ดเหตุ / จุดเสี่ยง

ดูงานบ้านไผ่

วิ เครำะห์ตนเอง
• สถำนกำรณ์ / ภำคีเครือข่ำยร่วม
/ นโยบำย แผน วิ ธีกำร และ
ผลลัพธ์

แรงบันดาลใจ
พบ นำยอำเภอ เสนอสถำนกำรณ์
และ ขอควำมคิดเห็นแนวทำงพัฒนำ
และขอควำมเห็นชอบ

ได้ทีม
อนุ ศปถ.อ.
( 13 คน )

พัฒนำทีม
อนุ ศปถ.อ.
• เขำใหญ่
• บ้ำนไผ่
• โขงเจียม

ประชุม ศปถ.อ.
นำเสนอโครงกำร เสนอ
ชื่อคณะอนุกรรมกำร ฯ
อนุ ศปถ.อ.
ประชุมชี้แจง
อปท.ตรวจ

ทีมนำข้อมูลไปคุยกับ
ปลัดป้ องกันฯ

ออกคำสั ่งแต่งตัง้
คณะกรรมกำร ศปถ.อ.
( 29 คน )

ทีมนำข้อมูล / แนวทำงพัฒนำ
เสนอที่ประชุมหัวหน้ ำส่วน
รำชกำร

อบต.ตรวจ จัดตัง้ ศปถ.อปท.
• ตัง้ คณะ ศปถ.อปท. ( 35 )
• ตัง้ อนุ ศปถ.อปท. ( 19 )

อนุ ศปถ.อ.พัฒนำทีม
• ศปถ.อ. ศปถ.อปท. / อนุ
ศปถ.อปท. วำงเป้ ำและผลลัพธ์
ร่วมกัน

โครงสร้ำง
อนุกรรมกำร ศปถ.อ.

กรรมกำร ศปถ.อ.

ประธำน : ท้องถิ่นอำเภอ
รอง : สสอ. / ป.ป้ องกันฯ
กรรมกำร : ตำรวจ
: พยำบำล
: สธ.
: อปท. ( หน.สง.ปลัด)
เลขำนุกำร: ปลัด อบต.ตรวจ
ผช.เลขำ : หน.กลุ่มกำรพยำบำล
: นวก. สธ.

ประธำน : นำยอำเภอ
รอง : ผกก.สภ. / ป.อำวุโส
กรรมกำร : หน.ส่วนรำชกำร
: ภำคเอกชน
: ประธำนเครือข่ำย รร.
: นำยก อบต. / กำนัน
เลขำนุกำร : ป.ฝ่ ำยควำมมันคง
่
ผช.เลขำ : ผช.สสอ.
: รอง ผกก.สภ.

กลไก/กระบวนกำรทำงำน
นำยอำเภอพิจำรณำ และ
ตัดสินใจ พร้อมร่วม
กำหนดทิศทำงกำร
ขับเคลื่อนงำน

ประกำศ ฯ / ลง MOU
• ส่วนรำชกำร / อปท.
• ภำคเอกชน / ภำค ปชช.
พท.ต้นแบบ
( ตำบลตรวจ )

ประเมินผลภำพรวม
อำเภอ

อนุ ศปถ.อ.
ติดตำมประเมินผลกำร
ดำเนินงำน

ภำคีร่วมลงนำม MOU
จัดทำแผนงำนของ
หน่ วยงำน / องค์กร

นำแผนเสนอต่อ
ศปถ.อ.

อนุ ศปถ. อ.
พัฒนำ ศปถ.อปท.
จัดทำแผน

อนุ ศปถ.อ.
รวบรวมแผนงำน
จัดกำรอุบตั ิ เหตุ

• หมวกนิรภัย
• แก้ไขจุด
เสี่ยง
• ดื่มไม่ขบั
เสริมพลัง พัฒนาความรู้ การจัดการความปลอดภัยทางถนน
ออกแบบการทางาน / การขับเคลื่อน / การประเมินผลลัพธ์
กาหนดทิศทางวางเป้ าหมายร่ วมกัน

Core team
รวบรวมข้อมูล
พร้อมยกร่ำง
นโยบำย –
มำตรกำร
นำเสนอ นอ.

นำเสนอคำประกำศ
นโยบำย
ขับเคลื่อนงำนอุบตั ิ เหตุ
ของอำเภอ 3 ประเด็น
ต่อที่ประชุม ศปถ.อ.

ประชุม ศปถ.อำเภอ

ประชุม อนุฯ ศปถ.
อำเภอ

กำรแก้ปัญหำเชิงประเด็น
ข้อมูล
• จำนวนเกิดเหตุ
411 ครัง้
เฉลี่ย 137 รำย/ปี
• เสียชีวิต ( 14 )
ปี ละ 4-5 รำย
• มีจดุ เสี่ยง
23 จุด
(ปี 2554 – 2558)

ปัญหำ

แนวทำงแก้ไข
• ป้ ำยเตือน / กระจกโค้ง
• ติดไฟกระพริบ

จุดเสี่ยง
ไม่สวม
หมวก
เมำแล้วขับ

• ไฟส่องสว่ำง
• ปรับสภำพแวดล้อม

ผล
• แก้แล้ว 11 จุด
พืน้ ที่ตำบลตรวจ
•
(13)

• รณรงค์สวมหมวกฯ
• มำตรกำรทำงกฎหมำย

•ผูน้ ำชุมชนสวม
100 %

• ประชำสัมพันธ์
• รณรงค์เมำไม่ขบั
• มำตรกำรทำงกฎหมำย
• ประชำสัมพันธ์
• งำนเลี้ยง / งำนศพ
ปลอดเหล้ำ

• งำนเลี้ยงส่วน
รำชกำร ปลอด
เหล้ำ 3 งำน
• งำนศพปลอด
เหล้ำ 3 ตำบล

Core team สุ่มสำรวจ รวบรวม วิเครำะห์

สะท้อน
นอ.ก่อน

ศปถ.อ.
ศรีณรงค์

กระบวนการขับเคลื่อนหมวกนิรภัยในผู้นา ชช.
รณรงค์ ให้
สวมหมวก
นิรภัย
หมวก
นิรภัยใน
กลุ่มผู้นา

• อัตราการสวม
หมวกนิรภัยต่า ผู้นา
26% อสม. 34%
ส่ วนราชการ / องค์ กร
นร.1.8% การ refer
ภาคี ขับเคลื่อนนโยบาย
Head injury มีบ่อย
ผูน้ ำ
ชุมชน

ปกครอง
นอ.ประกำศ
นโยบำย/MOU
• รณรงค์ ผู้นำสวม
หมวก 100 % เวที เวที
ปชด.
ตำรวจ มำตรกำร
กวดขัน บังคับทำง
กฎหมำย
สำธำรณสุข ปชส. /
รณรงค์ อสม. สวม
หมวกนิรภัย 100 %
เวที ปชด.

ผลลัพธ์
: ผูน้ ำใส่หมวก
มำกขึน้
เม.ย 67%
พ.ค. 70%
มิ.ย. 97%
ก.ค. 96%
ส.ค. 100%
• อสม. สวม
หมวก 100 %

สธ.

กศน.

รณรงค์ในกลุม่ นักเรียน ผู น้ าชุมชน/ทาแผนรองรับ

มีอุบตั เิ หตุ เฉลีย่ 137 ราย/ปี เสียชีวติ 14 ราย ส่วนใหญ่เป็ นยานพาหนะประเภท
จักรยานยนต์ และมีการ ส่งต่อผู ป้ ่วยประเภท HEAD INJURY บ่อย



Core team รวบรวมข้อมูลจำกตำรวจ - ชุมชน วิเครำะห์

สะท้อน
นอ.ก่อน

แก้ ไขจุดเสี่ยง
อย่ างมีส่วน
ร่ วม

ศปถ.อ.
ศรีณรงค์

แก้ ไขจุด
เสี่ยง

ส่ วนราชการ / องค์ กร
ภาคี ขับเคลื่อนนโยบาย
อบต.
ตรวจ

กระบวนการขับเคลื่อนจุดเสี่ยงอาเภอศรี ณรงค์

ตำรวจ
อบต.
ศรีสขุ

ถนนมีทางโค้ ง
มาก มีแยกหัก
ศอกที่ไม่ มีป้าย
มีรถอ้ อยจอด
ข้ างทาง
มีจุดเสี่ยง 23
จุด

ปกครอง - นอ.ประกำศ
นโยบำย/MOU อปท.
• สำรวจจุดเสี่ยง
• ประสำนภำคี
ออกแบบกำรทำงำนลด
จุดเสี่ยง
• ปรับแก้จดุ เสี่ยง
ตำรวจ / สำธำรศรีณรณ
สุข
• เก็บข้อมูล / สะท้อน
ข้อมูลในเวที ศปถ.อ. /
อนุ
อปท.
/ เวที ศปถ.อปท.
• แก้ไขจุดเสี่ยง

ผลลัพธ์
• อปท.ตรวจ
แก้ไขจุดเสี่ยง
ลง 11 จุด
• อปท.ศรีสขุ
แก้ไขจุดเสี่ยง
บ้ำนโนง 1 จุด
อาเภอจุดเสี่ยง
ลดลง 14 จุด
จาก 23 จุด

•มีอุบตั เิ หตุ เฉลีย่ 137 ราย/ปี เสียชีวติ 14 ราย มีจุดเสีย่ งถึง 23 จุด
• มากทีส่ ุด ต.ณรงค์ 9 จุด จุด แยกบ้ำนโนง 10 ครั้ง
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ป้ ายเตือน
ไฟกระพริบ
กระจกนูน
หมุดสะท้อนแสง
ติดไฟส่องสว่าง

แก้ไขจุดเสี่ยง
บ้ำนโนง
ต.ศรีสขุ

สะท้อน
นอ.ก่อน

รณรงค์ ด่ ืม
ไม่ ขับ

ศปถ.อ.
ศรีณรงค์

ดื่มไม่ ขับ

ส่ วนราชการ / องค์ กร
ภาคี ขับเคลื่อนนโยบาย
อปท.

สธ.

ตำรวจ
อำเภอ

กระบวนการขับเคลื่อนดื่มไม่ ขับ

• ดื่ม / เมำ Alc
แล้วขับรถ

ปกครอง ส่วนรำชกำร
• ประกำศ
นโยบำย/MOU
• รณรงค์เมำไม่ขบั
• งำนเลี้ยงปลอดเหล้ำ
ส่วนรำชกำร
ตำรวจ มำตรกำร
กวดขัน บังคับทำง
กฎหมำย
สำธำรณสุข
ปชส. / รณรงค์
เก็บข้อมูลอุบตั ิ เหตุเมำ
ขับ
มำตรกำร อสม.
ผู้นำชุมชน เป็ น
แบบอย่ำง
• ปชส.ต่อ

ผลลัพธ์
อยู่ระหว่ำงเก็บ
ข้อมูล จำก รพ.
รพ.สต. /
ตำรวจ
ผลลัพธ์
ส่วนรำชกำร
จัดงำนเลี้ยง
ปลอดเหล้ำ 4
งำน

มีอุบตั เิ หตุ เฉลีย่ 137 ราย/ปี เสียชีวติ 14 ราย สาเหตุ 1) ผู ข้ บั ขีเ่ มาสุรา 2)
สภาพถนนไม่ด ี เป็ นหลุม บ่อ 3) มีสตั ว์เลีย้ งวิง่ ตัดหน้า 4) อุปกรณ์ยานพาหนะชารุด
5) ผู ข้ บั ขีไ่ ม่มคี วามชานาญในการควบคุมรถ และ 6) ทัศนวิสยั ไม่ด ี

Core team รวบรวมข้อมูลจำกตำรวจ / รพ. วิเครำะห์
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 ด่ านชุ มชน
 งานเลีย้ งปลอดเหล้า
 งานศพปลอดเหล้า
 ศูนย์ สร่ างเมา

เงื่อนไขควำมสำเร็จ
1. กำรวำงเป้ ำหมำยร่วมกัน (โครงสร้ำง กำรขับเคลื่อน ผลลัพธ์)
โดยเฉพำะในช่วงก่อตัว ไม่เช่นนัน้ กำรไปต่อจะยำก
2. ผูบ้ ริหำรสนับสนุน ให้ควำมสำคัญ
3. มีหลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือก (ทีม พืน้ ที่)
4. ทำงำนเป็ นทีม มีบทบำทชัดเจน
5. มีกำรประชุมที่ต่อเนื่ อง
6. มีประเด็นกำรขับเคลื่อนที่ชดั เจน

บทเรียน
ที่สำคัญ

กำรใช้ข้อมูลในกำรดำเนินกำร
ข้อมูลมีผลต่อกำรกำหนดนโยบำย
ระดับอำเภอ

ศปถ.อำเภอ ปัจจุบัน
ด้ำนโครงสร้ำง

- มีโครงสร้ำงศูนย์ที่ชดั เจน
- มีภำคีเครื่อข่ำยร่วม
ดำเนินกำรทุกภำคส่วน
- มีคณะกรรมกำรศปถ.อ.
ขับเคลื่อนงำนตำมบทบำทหน้ ำที่

ศปถ.
อำเภอถูก
ขับเคลื่อน

- มีกำรจัดกำรระดับพืน้ ที่
มี ศปถ.อปท.ผ่ำนกลไลพี่เลีย้ ง

ศปถ.อำเภอ

- มีแผนกำรทำงำนตลอด
ทัง้ ปี

ด้ำนกิจกรรม

- ดำเนินกำรโดยภำคีเครือข่ำย
ร่วมทุกภำคส่วน
- มีชุดข้อมูลเป็ นระบบ มี
ควำมถูกต้อง และกำรเชื่อมโยง

เกิดพื้นที่
ต้นแบบ

ควำมสำเร็จ/ควำมยั่งยืน
โอกาสพัฒนา
มีโครงสร้ำงชัดเจน
ต่อ?
เกิดกลไกกำรขับเคลื่อนงำน
o ใช้ข้อมูลในกำรตัดสินใจ
เตรียมพร้อม อปท.ที่เหลือ
o มีนโยบำย
o พร้อมทำ ปี หน้ ำ
o มีกำรติดตำม (นโยบำย, แผน) o เกิดกำรเตรียมพร้อมด้ำน

เกิดพื้นที่ต้นแบบ
ตำบลตรวจ
ตำบลศรีสขุ

งบประมำณ โครงสร้ำง ศปถ.
o ใช้งบท้องถิ่นดำเนินกำร
o เชื่อม/สวมเข้ำกับงำนประจำ
o ทำ ศปถ.ชุมชน (ระดับ
หมู่บ้ำน)

รูปแบบกำรดำเนินงำน
ศปถ.อปท.ตรวจ

ตำบลตรวจ
บริบท
• ตำบลใหญ่ 15 หมูบ่ ำ้ น
• สถิติกำรเกิดอุบตั ิ เหตุสงู ( 2556 - 2558)
• 110 ครัง้ ( 391 )
• มีผเู้ สียชีวิตมำกที่สดุ
14 รำย ( 72 % )
• มีจดุ เสี่ยงมำกที่สดุ 13 จุด (23 )
• มีถนนสำยหลัก ทล.2371 ผ่ำน
• ไม่มี ศปถ.อปท. มำจัดกำร
• มีลำนรับซื้ออ้อย / รถอ้อยวิ่งผ่ำนมำก
• มีถนนจุดโค้งมำก

รูปแบบกำรทำงำนอุบัติเหตุ
• โครงสร้ำง
• ไม่มี ศปถ.อปท.
• มี ปภ. ดำเนินกำรด้ำนสำธำรณ
ภัย / รถกู้ชีพ
• รูปแบบกำรทำงำน
• ทำตำมหนังสือสังกำร
่
ฯ
• ขำดแผน ทำเฉพำะช่วงเทศกำล
• ขำดภำคีเครือข่ำยร่วมคิด ร่วมทำ
• ขำดข้อมูล ข้อมูลไม่เชื่อมโยง

ทำงร่วม ทำงแยกเกิดอุบตั ิเหตุ
บ่อยครั้ง

มีจดุ โค้งเกิดอุบตั ิเหตุมำก

เส้นทำงหลักของรถขนอ้ อย

ศปถ.อปท. ( เดิม )
ด้ำนโครงสร้ำง

- ไม่มีโครงสร้ำง ศปถ.อปท.
และคณะกรรมกำรศูนย์
- คณะทำงำนแต่งตัง้ รองรับ
กำรปฏิบตั ิ งำนช่วงเทศกำล
- ไม่มีกลไกทำงำนร่วมกับ
อำเภอและภำคีร่วม

ศปถ.อปท.

- มีแผนกำรทำงำนเฉพำะ
ช่วงเทศกำล

ด้ำนกิจกรรม

- ดำเนินกำรตำมกำรสังกำร
่
จำกอำเภอ
- ข้อมูลไม่เป็ นระบบ ขำด
ควำมถูกต้อง และกำรเชื่อมโยง

ศปถ.อปท.
ไม่ถกู
ขับเคลื่อน

วิเครำะห์พ้นื ที่เป้ำหมำยกำรจัดกำรระดับพื้นที่ของอำเภอศรีณรงค์

ศปถ.อปท. ตำบลตรวจ
จุดแข็ง
• เป็ น อปท.ที่เข้มแข็ง
• ผูบ้ ริหำรให้ควำมสำคัญ
• มีงบประมำณจัดกำร
• อปท.ผ่ำน
กระบวนกำรพัฒนำ
วิธีกำรทำงำนมำก่อน
• ชุมชนให้ควำมร่วมมือดี

การก่ อตัวของ ศปถ.และ อนุฯ อปท.ตรวจ
-ปลัด อบต.
เป็ น อนุฯ
อาเภอ

บรรจุในแผนของ
อบต. ปี 58, 59

ประชุ มผู้บริหาร
และผู้นาชุ มชน
ชี้แจงแนวคิดและ
เป้าหมาย และ
คัดเลือกคนเข้ า
เป็ น
คณะกรรมการ

แต่ งตั้ง
คณะกรรมการ 2
คณะ 1) ศปถ.
อปท. 35 คน 2)
คณะอนุฯ 19 คน

พัฒนาอนุกรรมการ เสนอ
ข้ อมูลสถานการณ์ เชื่ อมโยง
กับแนวโน้ มและให้ ความรู้
เรื่ องการเกิดอุบตั ิเหตุและ
กฏจราจร ชวนกาหนดจุด
เสี่ ยงและระดมความคิด
เรื่ องแผนการแก้ ปัญหา

ประชุ ม ศปถ.อปท.เพื่อทา
ความเข้ าใจ เสนอข้ อมูล
สถานการณ์ วางแผนการ
ทางาน
พัฒนาทีมทั้ง 2 คณะ ด้ วยการทา
ความเข้ าใจ สะท้ อนข้ อมูล
วางเป้าหมายร่ วมกันและวาง
แผนการทางานร่ วมกัน
เวที MOU นโยบายตาบล 3 เรื่ อง
จากอาเภอ การแก้ จุดเสี่ ยง หมวก
กันน๊ อค และดื่มไม่ ขบั ระหว่ าง
นายกฯกับผู้นาทุกหมู่บ้าน

โครงสร้ำง
คณะกรรมกำร
ฝ่ ำยอำนวยกำร
ประธำน
: นำยก อบต.
รองประธำน : รองนำยก อบต. 2 คน
กรรมกำร : ภำคประชำชน / วัด
: ส่วนรำชกำรในท้องถิ่น
: สอบต./ ผบ. / กำนัน
เลขำนุกำร : หน.สำนักปลัด อบต.
ผช.เลขำ : พัฒนำชุมชน อบต.
: หน.ปภ.

คณะกรรมกำร
ฝ่ ำยปฏิ บัติกำร
ประธำน
กรรมกำร

: ปลัด อบต.
: หน.ส่วนรำชกำร
: ผูแ้ ทน อสม. / ผูแ้ ทน
สอบต. / ผูแ้ ทน ปชช.
เลขำนุกำร : หน.สำนักปลัด อบต.
ผช.เลขำ
: พัฒนำชุมชน อบต.
: หน.ปภ.
: ผช.พัฒนำชุมชน อบต.



คกก.ร่วมกันทบทวนและวิเครำะห์ข้อมูล

กระบวนการขับเคลื่อนหมวกกันน๊ อค ในผู้นาชุมชน

ชุมชน / ภาคีร่วม
ขับเคลื่อนนโยบาย
บ้ำนฉลีก

ผูน้ ำทุก
หมู่

หนอง
มะแซว

ผู้นาเป็ น
แบบอย่ างสวม
หมวก 100%
• ขับ MC ไม่
สวมหมวก
นิรภัย
• ไม่มีหมวก
• ไม่ตระหนัก

อปท.ตรวจ
• ประกำศ
นโยบำย/MOU
• รณรงค์ สมำชิกสภำ
สวมหมวก 100 %
•เกิดมหกรรมลด
อุบตั ิ เหตุตำบลตรวจ
• ปลุกเสกหมวก
เกจิอำจำรย์
ภำคีร่วม รพ.สต.
• ปชส. / รณรงค์
• อสม. สวมหมวกนิรภัย
100 % เวที ปชด.

ผู้นำชุมชน
- ปชส. / รณรงค์
• ผู้นำชุมชนแบบอย่ำง

บ้ านหนองมะแซว : มาตรการชุมชน ยืมหมวก รถ
ซิ่งตักเตือน 10 อพปร.ดูจราจรที่พลุกพล่ าน

ผลลัพธ์
•อสม. สวมหมวก
100 %
• สอบต. / ผู้นำ ฯ
สวมหมวก 100 %
ในเวทีประชุม
หมู่บ้านต้ นแบบ
2 หมู่
บ้ านหนองมะแซว
บ้ านฉลีก

รถแว้ นลดลง

สุ่มสำรวจ กำรสวมหมวกใน นร.ใส่หมวก 1.78%

ศปถ.อปท.
ตรวจ

รณรงค์ สวม
หมวกนิรภัย
กาหนด
มาตรการ

กระบวนการขับเคลื่อนจุดเสี่ยง อบต.ตรวจ
แก้ ไขจุดเสี่ยง
อย่ างมีส่วน
ร่ วม

ศปถ.อปท.
ตรวจ

ชุมชน / ภาคีร่วม
ขับเคลื่อนนโยบาย

ตำรวจ

ชุมชน
อบต.

แก้ ไขจุด
เสี่ยง
จุดเสี่ยง 13 จุด
• ถนนมีโค้งมำก
• แสงไม่พอ
• ไม่มีป้ำยเดือน
• ต้นไม้บดบัง

อปท.ตรวจ
• เก็บข้อมูล สำรวจจุด
เสี่ยง / สะท้อนข้อมูลใน
เวที ศปถ.อปท. / อนุ
ศปถ.อปท. /ชุมชน
• นำยกประกำศ
นโยบำย/ ลงนำม MOU
กับภำคีเครือข่ำยร่วม
• ประสำนภำคี ออกแบบ
กำรทำงำนลดจุดเสี่ยง
• ปรับแก้จดุ เสี่ยง
• ตัง้ งบประมำณใน
ข้อบัญญัติ แผน 3 ปี

ผลลัพธ์
• อปท.ตรวจ
แก้ไขจุดเสี่ยง
ลง 11 จุด
จำก 13 จุดใน
พืน้ ที่
• อปท.ศรีสขุ
แก้ไขจุดเสี่ยง
บ้ำนโนง 1 จุด
-ติดไฟกระพริบ
ป้ ายเตือน แผงกัน้
ตัดต้ นไม้

ถนนหน้ า อบต.ลาดโค้ งสูง รถอ้ อยคว่า อบต.คุยกับรถ
ร่ วมค้ า เปลี่ยนเส้ นทาง ซ่ อมถนนอีกเส้ นให้ ใช้

มีจานวนผู ป้ ระสบอุบตั เิ หตุ110 ราย ร้อยละ 28.13 มีจานวนผู เ้ สียชีวติ มากทีส่ ุด
คือ 10 ราย ร้อยละ 71.43 และมีจุดเสีย่ งมากทีส่ ุด 9 แห่ง ร้อยละ 39.13
ประกอบกับมีถนนทางหลวงสายหลักหมายเลข 2371 ทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุบ่อยผ่านในพืน้ ที่

คกก. รวบรวมข้อมูลจำกตำรวจ - ชุมชน วิเครำะห์

2

กระบวนการขับเคลื่อนดื่มไม่ ขับ ต.ตรวจ
รณรงค์ ด่ ืม
ไม่ ขับ

ศปถ.อปท.
ตรวจ

ดื่มไม่ ขับ

ชุมชน / ภาคีร่วม
ขับเคลื่อนนโยบาย
หน่ วย
งำน

ภำคี
ร่วม
ชุมชน

• ดื่ม / เมำ Alc
แล้วขับรถ
• รถจอดรอชัง่
อ้อย ดื่มเหล้ำ

ตำรวจ
• มำตรกำรกวดขัน
บังคับทำงกฎหมำย
สำธำรณสุข / รพ.สต.
• ปชส. / รณรงค์
เก็บข้อมูลอุบตั ิ เหตุเมำ
ขับ
อปท.ตรวจ / ภำคีร่วม /
ชุมชนตำบลตรวจ
• ประกำศ
นโยบำย/MOU
• รณรงค์เมำไม่ขบั
• งำนศพปลอดเหล้ำ

ผลลัพธ์
อยู่ระหว่ำงเก็บ
ข้อมูล จำก รพ.
รพ.สต. /
ตำรวจ
ผลลัพธ์
ตำบลตรวจ
งำนศพปลอด
เหล้ำ 15
หมู่บำ้ น 100 %

อุบตั เิ หตุสูง 110 ราย คิดเป็ นร้อยละ 28.13 มีจานวนผู เ้ สียชีวติ มากทีส่ ุด คือ
10 ราย คิดเป็ นร้อยละ 71.43 มากทีส่ ุดช่วงเทศกาล สาเหตุ เมาแล้วขับ

คกก. รวบรวมข้อมูลจำกตำรวจ / รพ. วิเครำะห์

3

ศปถ.อปท. ปัจจุบัน
ด้ำนโครงสร้ำง

- มีโครงสร้ำงศูนย์ที่ชดั เจน
- มีภำคีเครื่อข่ำยร่วม
ดำเนินกำรทุกภำคส่วน
- มีคณะกรรมกำรศปถ.อปท.
ขับเคลื่อนงำนตำมบทบำทหน้ ำที่

- มีอนุกรรมกำร ศปถ.อ.
เป็ นพี่เลี้ยงกลไกสนับสนุน

ศปถ.อปท.

- มีแผนกำรทำงำนตลอด
ทัง้ ปี / บัญญัติในแผน 3 ปี
ด้ำนกิจกรรม

- มีกำรขับเคลื่อนงำนโดยภำคี
เครือข่ำยร่วมทุกภำคส่วน
- มีชุดข้อมูลเป็ นระบบ มี
ควำมถูกต้อง และกำรเชื่อมโยง

ศปถ.อปท.
ขับเคลื่อน
ใน 3
ประเด็น

ควำมสำเร็จ/ควำมยั่งยืน
มีโครงสร้ำงชัดเจน
เกิดกลไกกำรขับเคลื่อนงำน
o มีเป้ำหมำยร่วมกันชัดเจน
o มีนโยบำย
o มีกำรติดตำม (นโยบำย, แผน)

โอกาสพัฒนา
ต่อ?
o ทำ ศปถ. หมู่บ้ำน
o เอำเข้ำแผนอบต.งบ 350,000
บำท

ป.พัฒนา (ป.อาวุโส) :

เกิดพื้นที่ต้นแบบ
บ้ำนหนองมะแซว
บ้ำนฉลีก

“เชือ่ ว่า พีน่ ้อง ปชช.จะให้ความ
ร่วมมือเพราะทุกคนรักตัวเอง รัก
ลูกหลาน ผมเป็ นคนทีน่ ี ่ ผมจะทา
ต่อครับ”

ขอบคุณครับ
โครงกำรพัฒนำกลไกระดับอำเภอ
เพือ่ เสริมพลังกลไกควำมปลอดภัยทำงถนนระดับท้องถิ่น
อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2558

