สานพลัง สราง “ความปลอดภัยทางถนน”
ใหจริงจัง ตอเนื่อง ยั่งยืน
1.
2.
3.
4.

ชองว างในการทํางานที่ ผานมา
ภาคนโยบาย.. กับสัญญานในการจัดการตอเนื่ อง
บทเรี ยนการขั บเคลื่ อนงาน ระดั บจั งหวั ด อําเภอ
ประชุมร วมแต ละภาค + สรุปความร วม

นปถ.

หนวยงานหลัก

ศปถ.
อํา
นวย
การ

ศปถ.
จังหวัด
ศปถ.
อําเภอ
ท้ องถิ่น

บูรณาการ ทิศทาง
เปาหมาย งบประมาณ
กํากับติดตาม ประเมิน
กลไก

ปฏิ
บัติ
การ

ดําเนินงาน
อยางเปน
ระบบปกติ
(ตอเนื่อง)

1. โครงสร้าง
2. แผนงาน
3. งบ
4. ข้อมู ล
ประเมิน

เครื�องมือ / Tool
คําสัง� , HRD
ค่าเป้ าหมาย
แนวปฏิบัติ
ระเบียบปฏิบัติ
ระบบข้อมู ล รายงาน
กํากับ ประเมินผล

Enforcement

การผลักดัน Implement ความปลอดภัยทางถนน
บริหารจัดการ MIS

นโย
บาย

รั ฐบาล

Education
Safe road &
Infrastructure

Safe vehicle
EMS ..

สอบสวนสาเหตุ Audit
ติดตามกํากับ - ประเมินผล
Action
 Education
 Enforce
 Engineering
 มาตรการ
องค์กร

นโยบาย หมวก 100%
เกิดผลได ้แค่ไหน ?
อํา
นวย
การ

ปฎิ
บัติ
การ

A
นโยบาย / ข ้อสงั่ การ
B
อํา
นวย
การ

42%

เราทําอะไรกับสถานการณ์นไี� ด้อกี ?

 เพิ่มขอสั่งการ / ตัวชี้วัด
 เพิ่มการรายงาน นิเทศติดตาม ?
 เพิ่มประชุมๆ ๆ ติดตามผล ?

C
ปฎิ
บัติ
การ

 เพิ่มตรวจจับมากขึ้น ?

กลไกอํานวยการ เพือ
่ เสริมการ implement หมวก 100%

อํา
นวย
การ

ปฎิ
บัติ
การ

ความร่วมมือ

ข้อมู ล

กลยุ ทธ์
แผนงาน

พื้นที่ตางอําเภอ-ชุมชน
ยิ่งตองปรับ “กลยุทธ”

1. Case (คุณภาพ)
2. รายงาน (ปริมาณ)

กลไก
1. โครงสร้าง
2. แผนงาน

ตํารวจ

3. งบ
4. ข้อมู ล
ประเมิน

แต่ละพืน� ที� ต้อง
วิเคราะห์บริบท กลไก
หลักและปรับกลยุ ทธ์
(ไม่มีสูตรสําเร็จ)

เครื�องมือ / Tool
คําสัง� , HRD
ค่าเป้ าหมาย
แนวปฏิบัติ
ระเบียบปฏิบัติ
ระบบข้อมู ล รายงาน
กํากับ ประเมินผล

Action





Education
Enforce
Engineering
มาตรการ
องค์กร

ติดตาม กํากับ
นําเสนอผล
ตอเนื่องทุกเดือน

model

จุ ดเริม�

Education

ศรีณรงค์

ชนบท

ผู ้นํา ทุกระดับ

เห็นแบบอย่าง
เอาจริง

ภูเก็ต

เมือง

(เจาะกลุ่ม)
MOU

มาตรการองค์กร

ไม่ปรับ รับรู้
สถานการณ์

จับ
จริง

ตัวอย่าง .. การขับเคลือ
่ น หมวกนิรภัย

100 % โดย ตํารวจ ผ่านมาตรการองค์กร

2 MOU หน่ วยงาน

นําผูไ้ ม่สวมหมวก
มาดูหนั ง + ppt case
ี ชวี ต
คนภูเก็ต ทีเ่ สย
ิ
จากไม่สวมหมวก

ป้ าย ปชส.

1

3 อุน
่ เครือ
่ ง : บังคับใช ้ + ให ้ข ้อมูล

ี้ จงหน่วยงาน
เตรียมข ้อมูล + ประชุมชแ
1. จัดทําข ้อมูล (ปริมาณ + case สาํ คัญ)
2. เชงิ รุก : นํ าเสนอสถานการณ์ ความรุนแรง
ั ชวนมีสว่ นร่วม .. “มาตรการองค์กร”
3. ชก

4

้ ง ..
D-day : บังคับใชจริ

กับการสนับสนุน การพัฒนากลไกบริหารจัดการระดับพื้นที่
วิสัยทัศน “ทุกคนบนแผนดินไทยมีขีดความ

สามารถ สังคม สิ่งแวดลอม ที่เอื้อตอสุขภาวะ”

แผนหลักและจุดเนน ส.10
1. พัฒนานโยบายและสร้าง
เป้ าหมายร่วม
2. เครือข่ายภาคีภาค ปชช. และ
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์

3. โครงสร้างและการ
บู รณาการระดับพืน� ที�

4. พัฒนาระบบข้อมู ลสารสนเทศ
และจัดการความรู้ ความ
ปลอดภัยทางถนน

1. สงเสริมใหมีผูเชื่อมประสาน และแนว
รว มขับเคลื่อน (change agent)
2. พัฒ นาตนแบบความปลอดภัยทางถนน
ในระดับพื้นที่

3. พัฒนาตนแบบกลไก
การจัดการความ
ปลอดภัยทางถนนระดับ
ตางๆ โดยเฉพาะ ศปถ.
อําเภอ
4. ถอดบทเรียนผลการดํา เนินงานของ
จังหวัด และสังเคราะหชุด ความรู

ภาพปั จจุบนั
ศปถ.ชาติ
(2) ไมมีกลไกวิธีการประเมิน
รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือในระดั บ
กลวิธีที่สอดคลองกับการทํางาน
ในระดับพื้นที่

ข อจํ ากั ด .. การขับเคลื่ อนงาน และ
สถานการณ การจัดการเชิงโครงสราง
(1) การดําเนินงานสวนกลาง
ขาดรูปแบบการกําหนดนโยบาย
และ ติดตาม ตัวชี้วัดผลกระทบ

นโยบาย และ KPI
ศปถ.จัง หวัด

ระดับพื้นที่

ศปถ.อํ าเภอ

(3) การทํางานระดับพื้น ที่ยังขาดการเรียนรูรว มกัน แมวาจะมี
ประสบการณ และประสบความสําเร็จ เชิงผลผลิต แตปจ จัย
ความสําเร็จ ของพื้น ที่นั้น ๆ เปน การเกิดผานนักวิชาการ หรือ
ทีมวิจัยที่เขาไปทํางานในพื้น ที่อยางมีนัยสํา คัญ

ศปถ.ทอ งถิ่น

(5) ประชาชน เป น
กลุ มเป าหมาย
มากกว าเป นผู ช วย
ขั บเคลื่อนในชุ มชน

(4) หน วยงานระดั บพื้ นที่ ทํางานตาม
มอบหมายและขาดการพั ฒ นาศั กยภาพ
ในการออกแบบกลวิ ธี และประเมิ นผลที่
สอดคล องกั บสถานการณ

พื้นที่นํารอง
การจัดการ

ความปลอดภัย
ทางถนน

อ.จอมพระ
อ.ศรีณรงค
จังหวัดสุรินทร

โครงสร้าง
ศปถ.อําเภอ

อนุกรรมการ
ศปถ.อําเภอ

ประธาน : นายอําเภอ
รอง
: ผกก.สภ.
: ป.อาวุโส
เลขานุการ : ป.ป้ องกัน
ผช.เลขา : ผช.สสอ.
: รอง ผกก.สภ.
ประธาน : ท้องถิ่นอําเภอ
รอง : สสอ. / ป.ป้ องกันฯ
เลขานุการ: ปลัด อบต.ตรวจ
ผช.เลขา : หน.ฝ่ ายการพยาบาล
: นวก. สธ.

กรรมการ

• หน.ส่วนราชการ
• ภาคเอกชน
• ประธานเครือข่าย รร.
• นายก อบต. / กํานัน

กรรมการ
• ตํารวจ 1
• พยาบาล ER 1
• สธ. 4
• อปท. 1( หน.สง.ปลัด)

การแก้ ปัญหาเชิงประเด็น
ข้ อมูล
• จํานวนเกิดเหตุ
411 ครัง้
เฉลี่ย 137 ราย/ปี
• เสียชีวิต ( 14 )
ปี ละ 4-5 ราย
• จุดเสี่ยง 23 จุด
( ปี 2554 – 2556 )

ปั ญหา

แนวทางแก้ ไข

จุดเสี่ยง

• ป้ ายเตือน / กระจกโค้ง
• ติดไฟกระพริบ
• ไฟส่องสว่าง
• ปรับสภาพแวดล้อม

ผล
• แก้ไขแล้ว 12 จุด
( ตําบลตรวจ 11 จุด
, ตําบลศรีสุข 1 จุด )

ไม่ สวมหมวก
นิรภัย

• รณรงค์สวมหมวกฯ
• มาตรการทางกฎหมาย
• ประชาสัมพันธ์

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

เมาแล้ ว
ขับ

• รณรงค์เมาไม่ขบั
• มาตรการทางกฎหมาย
• ประชาสัมพันธ์
• งานเลี้ยง / งานศพ
ปลอดเหล้า

• งานเลี้ยงส่วนราชการ ปลอด
เหล้าทุกงาน
• งานศพปลอดเหล้า 5 ตําบล

Core team รวบรวมข้อมูลจากตํารวจ - ชุมชน วิเคราะห์

สะท้อน
นอ.ก่อน

ส่ วนราชการ / องค์ กร
ภาคี ขับเคลื่อนนโยบาย
อบต.
ตรวจ

ตํารวจ
อบต.
ศรีสุข

แก้ ไขจุดเสี่ยง
อย่ างมีส่วน
ร่ วม

แก้ ไขจุด
เสี่ยง
ถนนมีทางโค้ งมาก
มีแยกหักศอกทีไ่ ม่
มีป้าย มีรถอ้ อย
จอดข้ างทาง
มีจุดเสี่ ยง 23 จุด

ปกครอง - นอ.ประกาศ

นโยบาย/MOU อปท.
• สํารวจจุดเสี่ยง
• ประสานภาคี ออกแบบ
การทํางานลดจุดเสี่ยง
• ปรับแกจุดเสี่ยง

ตํารวจ / สาธารณสุข
• เก็บขอมูล / สะทอนขอมูล
ในเวที ศปถ.อ. / อนุ
/ เวที ศปถ.อปท.

อปท.

• แกไขจุดเสี่ยง

ผลลัพธ

• อปท.ตรวจ
แกไขจุดเสี่ยงลง
11 จุด
• อปท.ศรีสุข
แกไขจุดเสี่ยง
บานโนง 1 จุด
อําเภอจุดเสี่ยง
ลดลง 12 จุด
จาก 23 จุด

จุด แยกบ้ านโนง 10 ครั ง้

ศปถ.อ.
ศรีณรงค์

กระบวนการขับเคลื่อนจุดเสี่ยงอําเภอศรี ณรงค์

Care

Safe driver

Safe Vehicle

สสส

5 เสาหลัก
Infrastructure

สนับสนุน
กลไกนโยบาย

สวนกลาง
Management

ศปถ.
ตร.
คม.
สธ.
ฯลฯ

สนับสนุน..ข้อมูล-ความรู้

กลไกจัดการ และ สนับสนุนการ
ทํางานเชิ งยุทธศาสตร์

ภาคี-แนวร่ วม

เชื่อมร้อยภาคีเครือข่าย

เมาไม่ขับ (เครือข่ายเหยือ
่ )
สคอ. (หมออนามัย , พระ)

สคล. เครือข่ ายองค์ กรงดเหล้ า

มพบ. มูลนิธเิ พือ
่ ผู ้บริโภค

การขับเคลือ่ น
ระดับจังหวัด

ประเด็นความร่วมมือ.. ภาคีเครือข่ายต่างๆ

เพื�อเสริมพลัง (synergy) ในการจัดการปั ญหาได้ต่อเนื�อง
1.ศปถ.จังหวัด / อนุกรรมการ-คณะทํางาน

 ประชุ มติดตามสถานการณ์และแก้ไขปั ญหา (ทัง� เวที ศปถ. หรือ เวทีอื�นๆ)
 วางแนวทางสนับสนุนกลไก ติดตามงาน ศปถ.อําเภอ/ท้องถิ�น .. เช่ น ให้ทุกอําเภอได้มี
โอกาสนําเสนอผลงาน (เดือนละ 1-2 อําเภอ)

2.ศปถ.อําเภอ / ทองถิ่น

 ประชุ มเสนอ case สําคัญ, การตาย 3 จากข้อมูลฐาน
 สนับสนุนกลไก ศปถ.อปท. ให้เข้าร่วมเป�นเจ้าภาพขับเคลื�อนงาน

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

ยุคทอง .. การแกปญหาอุบัติเหตุทางถนน
สวนกลาง .. สงสัญญาณ ทําตอเนื่องจริงจังทั้งป

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

ศปถ.จังหวัด / อนุกรรมการ-คณะทํางาน

 ประชุ มติดตามและแก้ไขปั ญหา (เวที ศปถ. หรืออื�นๆ)
 นําเสนอข้อมูลตาย 3 ฐาน
 สนับสนุน ติดตามงาน ศปถ.อําเภอ/ท้องถิ�น .. เช่ น ให้ทุก
อําเภอได้มีโอกาสนําเสนอผลงาน (เดือนละ 1-2 อําเภอ)

ศปถ.อําเภอ / ทองถิ่น

 ประชุ มเสนอ case สําคัญ, การตาย 3 จากข้อมู ลฐาน
 สนับสนุนกลไก ศปถ.อปท. ให้เข้าร่วมเป�นเจ้าภาพ
ขับเคลื�อนงาน

