
เพ่ือให้เกิดกลไกขับเคลื่อนงานจากจังหวัดสู่อ าเภอ 

ในการจัดการปัญหาอุบัติเหตุฯ และลดจ านวนการ

เกิดอุบัติเหตุ จ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลงจาก

ปีที่ผ่านมา

สรุปบทเรียน
โครงการ “รวมพลังขับเคล่ือนกลไกจังหวัด

สู่อ าเภอเพ่ือความปลอดภัยทางถนน



นครราชสีมา

ขอนแก่น

นครศรีธรรมราช

ราชบุรี

ตาก

แพร่

วตัถปุระสงค ์
• เพ่ือพฒันาศกัยภาพของทีมงาน
• ขยายผลการด าเนินงาน ให้เกิดกลไก ทีมในพื้นท่ี
• เกิดการจดัการปัญหาความเส่ียงหลกัอย่างบูรณาการ
งานร่วมกนั

• นครราชสีมา (32 อ าเภอ)  ขอนแก่น(26 อ าเภอ) 
• นครศรีธรรมราช (23 อ าเภอ) 
• ตาก (9 อ าเภอ)    ราชบรุ(ี10 อ าเภอ)  แพร่( 8 อ าเภอ)
รวม 6 จงัหวดั  108 อ าเภอ  903 ต าบล

1.เกิดทีม กลไกขบัเคลื่อน  ทุก
อ าเภอ  ทุกต าบล

2.เกิดพืน้ท่ีรปูธรรม 1 อ าเภอ:1
ต าบล (108 อ าเภอ:108 ต าบล)

ปี 58-59 = 10 อ ำเภอ

ปี 60-61 = 33 อ ำเภอ

(ปภ.อ ำเภอสำขำ)

ปี 62 = 6 จงัหวดั 

108 อ ำเภอ/ทมี

ขับเคลื่อน 6 จังหวัด



เกิดทีมกลไกขบัเคล่ือนจงัหวดั
สู่อ าเภอ ต าบลปลอดภยั

• เกิดรปูธรรม มีการจดัการปัญหาความ
เส่ียงหลกัอย่างบรูณาการงานร่วมกนั

Time Line

พัฒนาโจทย์โครงการ
พัฒนาทีม/เติม
หลักการท างาน

ติดตาม
หนุนเสริมพลัง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

สรุปบทเรียน/ถอด
บทเรียน/ประเมินผล

ช้ีแจงสรา้งความเขา้ใจ คณะ ศปถ..

จงัหวดั ปรบัปรงุโครงสรา้ง ค าสัง่

ทมี 6

จงัหวดั

ประชมุเครอืขา่ย ศปถ. พชอ. สปสช.

ท าแผนบรูณาการ/ MOU นายอ าเภอ

พฒันาทีมอ าภอ/ ต าบล ( ขอ้มลู+

การจดัการความเสี่ยงหลกั)

สรา้งแกนน าระดบัอ าเภอ ต าบล

ปฏิบติัการในระดบัอ าเภอ ต าบล

ทบทวน ติดตาม ประเมินผล

6+4 จงัหวดั (25 ก.ย.62)

แกไ้ขจดุเสีย่ง/พฤตกิรรมเสีย่ง/

ดำ่นชมุชน ฯลฯ



รูปแบบการท างานที่ผ่านมา

ศปถ.จังหวัด

ศปถ.อ าเภอ

ภาคีเครือข่าย
ระดับอ าเภอ

- ค ำส่ัง แต่งตั้ง คกก.

- ประชุม ด ำเนินงำน 

เน้นช่วงเทศกำล

- สืบสวน Death Case

- รำยงำนผลในท่ีประชุม

นำยอ ำเภอ
ปลัดอ ำเภอ

คณะกรรมกำร
ภำคีเครือข่ำย 5 Es

ผู้ว่ำฯ -> ประธำน
ปภ. -> เลขำฯ

โครงสร้างการท างานตามค าสัง่

-ภำคีต่ำงคน ต่ำงท ำ ผลงำน

เกิดตำมแตล่ะหน่วยงำน

-ท ำงำนร่วมกันช่วงเทศกำล/

เกิด Death Case รำยใหญ่

- ขำดควำมต่อเนื่อง จริงจัง

- เปลี่ยนคน/ทีมบ่อย รับผิดชอบตำมค ำส่ัง

- ขำดกำรบูรณำกำรงำนของภำคี

- ขำดกำรติดตำมผลอย่ำงเปน็ระบบ

- เกิดผลงำนในบำงพ้ืนที่ ที่มีแกนน ำเข้มแขง็

การ
ด าเนินงาน

ผลจากการ
ด าเนินงาน

ผลที่ได้เรียนรู้



รูปแบบการท างานใหม่

ศปถ.จังหวัด

ศปถ.อ าเภอ

ภาคีเครือข่ายระดับอ าเภอ
(สธ./ตร./ อปท./ฯลฯ)

นายอ าเภอ
ปลัดอ าเภอ

คณะกรรมกำร
ภำคีเครือข่ำย 5 Es

ผู้ว่ำฯ -> ประธำน
ปภ. -> เลขำฯ

โครงสร้างเช่ือมประสานถกัทอ

1. เกิดการบูรณาการแผนงาน เป้าหมาย
ร่วมกัน
2. เกิดเครือข่าย ทีมงาน/กัลยาณมิตร
3. เกิดการแก้ไขปัญหาเห็นผลเชิงประจักษ์
4. เกิดความร่วมมือภาคี/ชุมชน
5. ท าได้ต่อเนื่อง เข้ากับงานปกติ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ศปถ.อปท. แกนน าต าบล –ชุมชน 
หมู่บ้าน/อส.จร.

ปภ.อ าเภอ ภาคีเครือข่าย

แต่งตั้งคณะท างาน

พัฒนาระบบ
ข้อมูล

โรงเรียน-
ชุมชน

ปลอดภัย

สอบสวนเหตุ

มำตรกำร
องค์กร/

สังคม/ชุมชน

บังคับใช้
กม./ด่ำน
ชุมชน

ให้ความรู้ 
ประชาสัมพันธ์

ติดตามประเมินผล

รูปแบบการขับเคลื่อนงาน

แก้ไขจุดเส่ียง



ตดิตำมประเมนิผลแบบเสรมิพลงั

ขอนแกน่ 
(16 พ.ค.62/30 ม.ค.63) 

แพร่
(23 พ.ค.62/29 ม.ค.63) 

นครศรธีรรมรำช
(27 พ.ค.62/25 กพ.63) 

ตำก
(14 ม.ิย 62/28 ม.ค.63)

นครรำชสมีำ 
(28 ม.ิย. 62/8 ม.ค.63)

รำชบุร ี
(25 ก.ค.62/30 ม.ค.63)

ผูเ้ขำ้รว่ม

รองผูว้ำ่

ปลดัจงัหวดั

นำยอ ำเภอ

หวัหน้ำส่วน

สสจ./ปลดั

แกนน ำภำคี

สหสำขำวชิำชพี

ประเด็นคุย
-เน้นย ำ้นโยบำย
ภำรกจิ โดย ปภ./สสจ.
-MOU นำยอ ำเภอ: 
-น ำเสนอผล
ควำมก้ำวหน้ำทุกอ ำเภอ  
-แลกเปลีย่น ซักถำม
-เติมควำมรู้ เสริมพลงั  
ย ำ้เคร่ืองมือ 5ส+5ช
-ชวนประเมนิผลตนเอง



ผลงานจังหวัดราชบุรี

● จดัเวทีประชุมสร้างความเข้าใจโครงการและท า
MOU ระหว่างหน่วยงานที่เกีย่วข้อง กบัผู้ว่า
ราชการ /ประชุมเครือข่ายการท างานระดบั
อ าเภอ/สรุปบทเรียน  /เวทีวเิคราะห์ข้อมูล

● จดัอบรมหลกัสูตรวทิยากรกระบวนการในงาน
ความปลอดภยัทางถนน

● อบรมอาสาจราจรชุมชนในการด าเนินงาน
● อบรมให้ความรู้ในโรงเรียน/แกนน าชุมชน
● อบรมให้ความรู้พนักงานในองค์กรเอกชน
● เข้มงวดการสวมหมวกนิรภยั และรถผดิ

กฎหมาย



ผลงานจังหวัดตาก
● ประชุมเชงิปฏบิตักิารเวทสีรา้ง

ความเขา้ใจและ MOU

● ประชุมเครอืขา่ย

คณะอนกุรรมการ/คณะท างาน

ระดบัจงัหวดัและอ าเภอ

● พฒันาศกัยภาพแกนน าระดบั

อ าเภอ

- การสอบสวนการบาดเ จ็บและ

เสียชีว ิตจากอุบ ัต ิเ หตุท า งถนน

(แบบสหสาขา)

● ตดิตามการด าเนนิงานรว่มกบั D-

RTI ระดบัอ าเภอ

● ด่านตรวจบูรณาการ/จุดตรวจ

รถบรรทกุ(แมส่อด)

● แกไ้ขจดุเสีย่ง จดุอนัตราย



ผลงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. กำรพฒันำทมีและกลไกคนท ำงำน

ทุกระดบั

2. กำรพฒันำระบบขอ้มูล(ระดบัอ ำเภอ)

3. กำรขบัเคลือ่นผ่ำนเวท ีพชอ.อ ำเภอ

4. คณะท ำงำนระดบัอ ำเภอ ส ำรวจและ

แกไ้ขจุดเสีย่ง โดยชมุชนมสีว่นรว่ม

5. สรำ้งแกนน ำนกัเรยีนสรำ้งวนิยั

กำรขบัขีส่ง่เสรมิกำรสวมหมวกนิรภยั

6. สอบสวนอบุตัเิหตุทำงถนน

7. กำรวเิครำะห ์และแกไ้ขจุดเสีย่ง



● ประชมุสรำ้งควำมเขำ้ใจ เป้ำหมำย

รว่มกนั  /จดัท ำ MOU (ผูว้ำ่+

นำยอ ำเภอ)

● วเิครำะหปั์ญหำตำมโซนอ ำเภอ โดย

ทมีศปถ.อ ำเภอรว่มกบัชมุชน แกนน ำ

● พฒันำศกัยภำพทมีงำน ระดบัอ ำเภอ

● แกนน ำประชมุจดัท ำกฎระเบยีบชมุชน

● ศปถ.อ ำเภอ/ต ำบลรว่มกนัแกไ้ขจุดเสีย่ง

● ทวงคนืทำงเทำ้(ชมุแพ) / พฒันำ

ฐำนขอ้มูลต ำบล(บำ้นไผ่)/เคำะประตูบำ้น

(ชนบท) จดักำรรถแวน๊

ผลงานจังหวัดขอนแก่น



● ประชมุสรำ้งควำมเขำ้ใจคณะท ำงำน/

แกนน ำระดบัจงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล 

● อบรมใหค้วำมรู/้รว่มกนัวเิครำะห ์

ส ำรวจและแกไ้ขจุดเสีย่ง  92 จุด

(8อ ำเภอ)

● มอบหมำย ศปถ.อ ำเภอด ำเนินงำน

รว่มกบั แกนน ำระดบัศปถ.อปท.

● ประกำศเป็นวำระจงัหวดัแพร ่ม ี5

มำตรกำรหลกัขบัเคลือ่น 365 วนั

● สือ่สำรสรำ้งกระแสชมุชน เปิด

สปอรต์เสยีงตำมสำยหมู่บำ้น

● มกีำรต ัง้ดำ่นวนัจนัทร ์ทุกอ ำเภอ 

ต ำบล หมู่บำ้น

● ตดิตำมรำยงำนผล

ผลงานจังหวัดแพร่



ผลงำนจงัหวดันครรำชสมีำ

● ประชมุคณะท ำงำน ชีแ้จงสรำ้ง

ควำมเขำ้ใจ เป้ำหมำยรว่มกนั

● จดัท ำ MOU ระดบัจงัหวดั+

อ ำเภอ

● อบรมพฒันำศกัยภำพทมี 

ศปถ.อ ำเภอ /อปท.

● อบรมใหค้วำมรูใ้นโรงเรยีน /

สถำนประกอบกำร โรงงำน

● สรำ้งกำรมสีว่นรว่มของชมุชน 

แกไ้ขจุดเสีย่ง ต ัง้ดำ่นชมุชน

● จดัระเบยีบทำงเทำ้(ดำ่นขนุทด)



ผลลพัธต์ำมตวัชีว้ดั

จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล

ผลลพัธ ์

ตวัชีว้ดั

1. เกดิแกนน ำ ทีมงำน จำกสหสำขำเป็นกลไกขับเคล่ือน ไม่น้อยกว่ำ 20 คน/จงัหวดั
2. เกิดแผนงำนจังหวัด มีข้อส่ังกำรสู่แผนปฏิบัติกำรระดับอ ำเภอ ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์จงัหวดัและสภำพปัญหำในพื้นที่

1. เกดิแกนน าทีเ่ข้มแข็ง ประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/คร้ัง ใน 3 ประเดน็หลกั(ข้อมูล/ความเส่ียงหลกั/ตดิตามวดัผล)
2. เกดิแผนบูรณาการปฏิบตักิารร่วมกนั โดยก าหนดภารกจิแต่ละหน่วย และมกีารร่วมทุนไม่น้อยละ 80%
3. เกดิทมีงานทีม่กีลไกขับเคล่ือนทุกอ าเภอ  และร่วมกนัสร้างรูปธรรมในระดบัต าบล อย่างน้อยอ าเภอละ 1 ต าบล

1. สถานการณ์ปัญหาและสถิตกิารเกดิเหตุลดลงจากปีทีผ่่านมา - สวมหมวกเพิม่ 80% - แก้ไขจุดเส่ียงอย่างน้อย 80%
2. จ านวนการเกดิอุบัตเิหตุ บาดเจบ็ เสียชีวติลดลงจากปีทีผ่่านมา อย่างน้อย 5%
3. เกดิพื้นทีก่ารจดัการปัญหาอุบัตเิหตุทีเ่ห็นเป็นรูปธรรม

ระยะส ัน้

ระยะกลำง

ระยะยำว

• เกดิแกนน ำ คณะท ำงำน ศปถ.จ.เฉลีย่

25-30 คน/จงัหวดั

• เกดิแผนงำนจงัหวดั มขีอ้ส ัง่กำรสูอ่ ำเภอ

• มกีำรประชมุทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร

ทุกเดอืน

• มกีำรตดิตำมประเมนิเสรมิพลงัทมี

อ ำเภอ

แม่ทพั 6 จงัหวดั

ขนุพล 108 อ.

ขนุศกึ 108/903 ต.

• เกดิทมีขบัเคลือ่นกลไกทุกอ ำเภอ(20-35 คน)

• เกดิแกนน ำทอ้งถิน่เขำ้มำรว่มด ำเนินงำน

• เกดิกจิกรรมจดักำรควำมเสีย่งหลกัในพืน้ที่

• เกดิกำรสรำ้งกระแสสงัคม มคีวำมตระหนกั

• ชมุชนเขำ้มำมสีว่นรว่มในกำรจดักำรปัญหำ

• เกดิพืน้ทีต่ ำบลน ำรอ่ง “ขบัขีป่ลอดภยั”ในทุก

อ ำเภอ



สถติกิำรบำดเจบ็ เสยีชวีติ และอตัรำกำรสวมหมวกนิรภยั

สถติิ ปี 2561
(รำย)

ปี 2562
(ราย)

เพิม่/ลด
(รำย)

การบาดเจบ็ 50,605 50,138 -467

เสียชวีติ 2,120 1,956 -164

ช่วยลด มูลค่าการบาดเจบ็ 57.5  ล้านบาท
ช่วยลด มูลค่าการเสียชวีติ 649.3 ล้านบาท

** ค ำนวณจำก โครงกำรศึกษำมูลค่ำอุบติัเหตุแห่งประเทศไทย กรมทำงหลวง ปี 2550 โดย
- มูลค่ำกำรเสียชีวติต่อรำย ต ่ำสุด 3,959,387 บำท
- มูลค่ำกำรบำดเจบ็ต่อรำยเท่ำกบั 123,245 บำท

เฉลีย่อตัรำกำรสวมหมวกนิรภยั 

เพิม่ขึน้ 5.4%

ตำยลดลงจำกปีทีผ่ำ่นมำ 8.3%

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



ขอ้คน้พบ

ขอ้จ ำกดั

● สรำ้งทมีชว่งแรก 

ผูร้บัผดิชอบเปลีย่นคน 

โยกยำ้ย ตอ้งใชเ้วลำใน

กำรสรำ้งควำมเขำ้ใจ  

สำนสมัพนัธ ์

● กำรแกไ้ขจุดเสีย่งเสน้

หลกั ตอ้งใชเ้วลำ ในกำร

ประสำนผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง 

และวเิครำะหห์ำแนวทำง 

● กำรแกไ้ขพฤตกิรรมเสีย่ง

(หมวก เมำ เรว็) ยงัตอ้งใช้

เวลำ และพลงัในกำร

จดักำร ดงึชมุชนเขำ้มำ

เป็นรว่ม

ปัจจยัเง่ือนไขส ำคญั

1. ทมีเลขำฯ ตอ้งมทีกัษะในกำรสือ่สำรทีด่ ี ไดร้บัควำม

ไวว้ำงใจ และพรอ้มใหค้วำมชว่ยเหลอืภำคไีดด้ี

2. ทมีจงัหวดัหำกประกอบดว้ยภำค ี5 เสำหลกัและ

เขำ้ใจในเป้ำหมำยเดยีวกนั มแีผนงำน Road map

ชดัเจน ถงึเปลีย่นผูบ้รหิำร กไ็ม่มผีลกระทบ

3. ทมีอ ำเภอ หำกมอีงคป์ระกอบทมี ทีม่คีนเกง่ท ัง้

ปฏบิตักิำร + อ ำนวยกำร+ขอ้มูล จะท ำใหก้ำรท ำงำน

ขบัเคลือ่นไดด้ ี(ฝ่ำยบู+๊ฝ่ำยบุน้+กุนซอื) 

4. กำรดงึแกนน ำชมุชน (ผูใ้หญ่บำ้น /ก ำนนั/อสม./

ฯลฯ) มำเป็นเจำ้ภำพรว่มด ำเนินงำน จะเห็นกำร

เปลีย่นแปลงทีย่ ัง่ยนื

5. หนงัสอืแตง่ต ัง้คณะท ำงำน และขอ้ตกลง(MOU) จะ

ท ำใหท้มีมคีวำมเชือ่ม ัน่ และรูส้กึเป็นเจำ้ของงำน

6. หำกทมีอ ำเภอเขม้แข็ง จะสำมำรถเป็นจุดจดักำร

ปัญหำทีด่ไีด ้(พูดเร ือ่งเดยีวกนั ทุกคนเอำมำเป็น

ธุระ)

7. มกีำรสือ่สำรเรยีลไทม ์ตอบสนองทนัที

8. หำกชมุชนเขำ้มำมสี่วนรว่มในกำรจดักำรขอ้มูล จะ

ท ำใหข้อ้มูลมพีลงั สรำ้งกำรเปลีย่นแปลงได้



เคร ือ่งมอืทีส่ ำคญั

ประชมุทุกเดอืน มวีำระเฉพำะชดัเจน แผนทีจุ่ดเสีย่ง

เคร ือ่งมอื 5 ชิน้ เคร ือ่งมอื 5ส5ช

ขอ้ตกลงรว่มกนั

สือ่สำรเรยีลไทม ์

ผงัใยแมงมุม(ประเมนิตนเอง) แบบฟอรม์เกบ็ขอ้มูล/E-Report/

Haddon matrix
หวัใจทีมุ่ง่ม ัน่ ทุ่มเท/

กลัยำณมติร 



ขอบคุณค่ะ


