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คำ�นำ�
 สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย ที่มีอัตราการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ทั้งยังสร้างความสูญเสียต่อ
ชวีติและทรพัย์สนิเป็นจำานวนมาก แมป้ระเทศไทยจะอาศยัการบรูณาการภาค
สว่นท่ีเก่ียวขอ้งมารว่มกนัขับเคลือ่นการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนน ผ่าน
โครงสรา้งทีจ่ดัตัง้ข้ึนตามระเบียบสำานกันายกรัฐมนตรี เรือ่งความปลอดภยัทาง
ถนน พ.ศ. 2554 ที่กำาหนดกฎหมายโดยแบ่งระดับตามแนวคิดการปกครอง
แบ่งส่วนราชการกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น (ศปถ.ส่วนกลาง ศปถ.จังหวัด 
ศปถ.อำาเภอ และ ศปถ.อปท.) หากแต่การทำางานภายใต้โครงสร้างนี้ ยังจำากัด
เฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์เท่านั้น มากไปกว่าน้ัน ยังมุ่งเน้นไปท่ี
การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เป็นหลัก
 จากการดำาเนินงานท่ีผ่านมา ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน 
(ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) พบว่ายังมีข้อจำากัดหลาย
ประการทีส่ง่ผลทำาให้การป้องกนัและแก้ไขปัญหาอบุตัเิหตทุางถนนยงัไม่บรรลุ
เป้าหมายที่กำาหนดไว้ โดยเฉพาะ การขาดการหนุนเสริมให้ท้องถิ่น ชุมชน ใน
ฐานะที่เป็นจุดจัดการที่อยู่ใกล้ชิดกับปัญหามากที่สุด ได้ลุกขึ้นมาจัดการกับ
อบุัติเหตุทางถนนในพืน้ที ่คนในทอ้งถิน่ชมุชนนอกจากจะอยูใ่กลช้ดิกับปญัหา
แลว้ ยงัมศีกัยภาพทีส่ามารถขบัเคลือ่นการดำาเนนิงานดา้นความปลอดภยัทาง
ถนนไดคู้ม่อืแนวทางการจดัการ “ท้องถิน่ชุมชนถนนปลอดภยั” นีเ้ปน็ชดุความรู้
ฉบับงา่ย ๆ  ท่ีจะชวนให้คนในพ้ืนทีวิ่เคราะห์สถานการณป์ญัหา ตน้ทนุของพ้ืนที ่
ตลอดจนออกแบบแผนงานและการติดตามอย่างเป็นระบบ
 ศนูยว์ชิาการฯ หวงัเป็นอยา่งยิง่ว่า คูมื่อเลม่นีจ้ะเปน็แนวทางตัง้ตน้ทีท่ำาให้
คนในพื้นที่ระดับท้องถิ่นชุมชน ได้ลุกขึ้นมาร่วมมือกันป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในพื้นที่ได้อย่างตรงจุด นำาไปสู่การสร้างความปลอดภัยทางถนนใน
ระดับอำาเภอ จังหวัด และประเทศชาติต่อไป

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย



2 3

สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย ปี 2561 

 - กรอบคิด 4 ขั้นการจัดการท้องถิ่นชุมชนถนนปลอดภัย

ตัวอย่างการขับเคลื่อนงานความปลอดภัย 

ทางถนนในท้องถิ่นชุมชน 

 - กรณีศึกษา: ศปถ.อปท.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร 

 - กรณีศึกษา: ศปถ.อปท.โมคลาน  

  อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 

ภาคผนวก  

สารบัญ
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สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย ปี 2561

ข้อมูลจาก : ระบบบูรณาการข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนน
  ระบบข้อมูลสุขภาพ 43 แฟ้ม กระทรวงสาธารณสุข
  คดีอุบัติเหตุจราจรทางบกและมูลค่าความเสียหายสำานักงานตำารวจแห่งชาติ

คุณคิดว่�ใครต้องลุกขึ้นม�จัดก�ร
คว�มปลอดภัยท�งถนน

 ในชุมชน/ หมู่บ้�นของเร� 

ตาย
20,169 ราย

บาดเจ็บ
501,740 ราย

ความเชื่อ

คดีจราจร
103,463 คดีความ/ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 42,834,339 บาท

เมาแล้วขับ

เมาแล้วขับ

ขับย้อนศร ขับปาดหน้า

ขับปาดหน้า
ไม่สวมหมวก

ไม่สวมหมวก

ผ่าไฟแดง โทรแล้วขับ

ไม่มีใบขับขี่ ขับรถเร็ว
ขับรถเร็วง่วงแล้วขับ

แบบแผนปฏิบัติ
ค่านิยม วัฒนธรรมวิถีชีวิต สภาพแวดล้อม

ความเสี่ยงทางสังคม
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สัดส่วนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

 เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ เราทำางานกันอย่างเข้มข้น

ใช้ด่านเป็นมาตรการในการจัดการอุบัติเหตุทางถนน

แล้วช่วงนอกเทศกาลอีก 300 กว่าวันที่เหลือ
เราต้องทำาอะไรหรือเปล่า ?? 

กลไกการทำางาน 
ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย

 ปี 2554 รัฐบาลได้ออกระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยความ
ปลอดภัยทางถนน และกำาหนดให้ ความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ 
ทีต่อ้งเรง่บูรณาการความรว่มมอืจากทกุภาคสว่น ใหร้ว่มปอ้งกนั และลดความ
สูญเสีย จากอุบัติเหตุทางถนน โดยมีกลไกสอดรับกันใน แต่ละระดับดังนี้

คณะกรรมการนโยบายปอ้งกนัและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ
จัดทำานโยบายในการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

     
ศนูย์อำานวยการความปลอดภยัทาง
ถนน
บู ร ณ า ก า ร แ ผ น ง า น  อำ า น ว ย ก า ร
ทำางาน ติดตามและประเมินผลการ
ทำางาน

ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย
ทางถนน
ดำ า เ นิ น ง า น ใ น ร ะ ดั บ พื ้ น ที ่ จ ั ด
เก็บ ข้อมูลอุบัติเหตุทุกมิติ รายงาน 
ผลการทำางานตามลำาดับขั ้น

และจากบทเรียนการดำาเนินงานที่ผ่านมา เราพบว่าหัวใจสำาคัญในการป้องกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนน จะสำาเร็จและยั่งยืนได้ด้วย เมื่อมีกลไกใน
ระดับท้องถิ่นชุมชนรองรับ เพราะปัญหากระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ กลไกที่

ใกล้ชิดปัญหามากที่สุด คือ คานงัดในการจัดการที่ทรงประสิทธิภาพ

19,118 ราย

นโยบาย

อำานวยการ

ปฏิบัติการ

รัฐบาล
นปถ.

ศปถ.ชาติ
ศปถ.จังหวัด

ศปถ.อำาเภอ
ศปถ.อปท.
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4 ขั้นตอนง่ายๆ
ที่ช่วยให้เกิดการจัดการความปลอดภัยทางถนนร่วมกัน
ระดับท้องถิ่นเกิดผลได้จริง

ค้นหา key actor ในพื้นที่

หา รวบรวมข้อมูลสาเหตุ-
ผลกระทบในพื้นที่ อย่างครบถ้วน

ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลให้เห็นแก่น
แท้ของปัญหา จัดลำาดับความ

สำาคัญของปัญหา

กำาหนดแผนงาน/ กิจกรรม 
ที่สอดคล้องกับปัญหา

ดำาเนินการตามแผน

ประเมินกระบวนการ

ประเมินผลลัพธ์
(ความเปลี่ยนแปลง)

เชื่อมภาคีเครือข่ายคนทำางาน

ใช้โครงสร้าง/กลไก ที่มีอยู่เพื่อเชื่อม
โยงคนทำางาน เช่น ศปถ. 

ก่อตัว: สร้างกลไกคนทำางานระดับพื้นที่ตัวจริง

จัดตั้ง ศปถ.อปท.
คำาสั่งแต่งต้ังโดย อปท.
ลงนามต้องไม่ทำาให้คำาสั่ง
เป็นเพียงแค่เสือกระดาษ 
แต่ต้องทำาให้มีชีวิตชีวา

เริ่ม

หา

เชื่อม

     เรื่องสำาคัญ คือ การทำาให้กลไกคนทำางานระดับพื้นที่เกิดการขยับเคลื่อน
งานอย่างต่อเนื่อง ไม่เฉพาะช่วงปีใหม่ สงกรานต์
     หัวใจสำาคัญ คือ key actor ที่ต้องขยันชงข้อมูลไปยังกลไกคนทำางานทั้ง
ในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์ มีพลัง

Key Actor เป็นใคร
ก็ได้ที่มีใจอยากทำา

ภาคเีป็นแนวร่วม

ผู้ว่าราชการจังหวัด
และ อปท.พิจารณาจัด
ตั้ง โดยมีผู้บริหาร อปท.
เป็นผู้อำานวยการศูนย์

ถ้าเป็นคนที่มีภารกิจตรง
จะช่วยให้สามารถผลักเข้า
สู่กลไกแผนงานของหน่วย
งานต้นสังกัดได้ง่าย เช่น 
รพ.สต./ ปภ./ ตำารวจ

พิจารณาจากภารกิจ
ที่เกี่ยวข้องกัน และถ้า

ยิ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 
ความร่วมมือ
เกิดขึ้นได้ง่าย 

ขั้น 1

OK
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หา-วิเคราะห์ข้อมูล : แสวงหาข้อมูลที่ถูกต้อง
โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมขั้น 2 ลงมือทำา : เพื่อนำาไปสู่การแก้ไขปัญหา

อุบัติเหตุในระดับพื้นที่ขั้น 3

ขั้นตอนการกำาหนดแผนงาน

1 กำาหนดเป้าหมาย
ที่สัมพันธ์กับปัญหา

ที่ต้องการแก้ไข

4 กำาหนดช่วงเวลา
ดำาเนินงานให้ชัดเจน 
ให้ครอบคลุมการแก้

ปัญหาทั้งปี เพื่อนำาไป
สู่ความยั่งยืนของการ

แก้ไขปัญหา

2 วิเคราะห์ต้นทุนและ
ข้อจำากัดของพื้นที่

5 มอบหมายผู้รับผิด
ชอบ โดยพิจารณา

แผนงานที่สอดคล้อง
กับภารกิจหน่วยงาน

นั้นๆ เป็นหลัก

3 กำาหนดกิจกรรมที่นำา
ไปสู่ผลลัพธ์ 

(ต้องง่าย ไม่ซับซ้อน 
ต่อยอดงานเดิม และ
สามารถเพิ่มแรงเสริม
ลดแรงต้านในพื้นที่ได้)

6 ลงมือดำาเนินการ
ตามแผน (มีการ

สื่อสารคณะทำางาน
อย่างต่อเนื่องเพื่อ
สร้างความเข้าใจไป

พร้อมๆ กัน)

TIPS:
1  ตอ้งชงขอ้มลูให้ผูบ้รหิารหนว่ยงานยอมรบั และเหน็ความสำาคญั จะทำาใหไ้ดร้บัแรงเสรมิ 
 ในการขับเคลื่อนงาน (ได้ทั้ง เวลา งบ บุคลากร และทรัพยากรต่างๆ)
2 ควรนำาผลงานที่เกิดขึ้นออกไปสู่เวทีสาธารณะ เพื่อสร้างแนวร่วมจากภายนอกในการ 
 ขับเคลื่อนงานให้กว้างยิ่งขึ้น โดยการนำาเสนอผลและผสานประโยชน์แบบ win-win

 เรื่องสำาคัญ คือ แผนควรมีความต่อเน่ืองทั้งปี เพื่อการแก้ปัญหาให้
ครอบคลุมทุกช่วงเวลา เพื่อนำามาสู่ผลลัพธ์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ที่
ยั่งยืน    
 หวัใจสำาคัญ คอื ตอ้งผลักดนัแผนงานความปลอดภยัทางถนนเขา้สูแ่ผน 
4 ปขีองหนว่ยงาน โดยเฉพาะ อปท. เพือ่ใหเ้กดิการจัดสรรงบประมาณรองรบั
การทำางานอย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง

8
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แนวทางการตั้งงบประมาณจัดการอุบัติเหตุทางถนน
ในระดับตำาบล

ชง
ข้อมูล

จัดทำ�
แผน 4 ปี

เขียน
โครงก�ร

กำ�หนด
กิจกรรม

จัดสรรงบฯ
ม�ทำ�ง�น

1 รวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบในรูปแบบที่
เข้าใจง่าย
2 นำาเสนอข้อมูลต่อ ปลัด อปท. เพื่อสร้างความ
ตระหนักและชี้ช่องการใช้งบ
3 นำาเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร (นายก) อปท. เพื่อ
พจิารณาอนมุตัหิลกัการและเปน็แนวร่วมสำาคญั

1 นำาเรื่องความปลอดภัยทางถนนเข้าสู่การ
ประชุมจัดทำาแผน 4 ปี ผ่านหน่วยงานต้นเรื่อง
2 บรรจุเรื่องความปลอดภัยทางถนนเข้าสู่ข้อ
บัญญัติท้องถิ่น ผ่านการอนุมัติของสภา

จัดทำาเอกสารโครงการที่ เกี่ยวเนื่อง บรรจุ
โครงการเข้าสู่แผน 4 ปี เพื่อได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณรองรับ

กำ าหนดกิ จกรรม  และ เป้ าหมายแ ต่ละปี  
(ครอบคลุมการจัดการด้านคน  ส่ิงแวดล้อม 
ระบบ) โดยกำาหนดให้เกิดกิจกรรมต่อเนื่อง
ครอบคลุมสถานการณ์ปัญหาใน 365 วัน

เบิก-จ่ายงบประมาณออกมาดำาเนินกิจกรรม 
ตามแผนงานที่กำาหนดไว้แต่ละปี และสะท้อนชง
ข้อมูลกลับไปยังผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง 

ประเมินผล: เพื่อสะท้อนผลลัพธ์การทำางานนำา
ไปสู่การพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นขั้น 4

 การประเมินผล คือกระบวนการที่ช่วยให้ทีมงานเห็น “ความก้าวหน้า
และความเปล่ียนแปลง” ที่เกิดขึ้นจากการทำางาน โดยการประเมินผล
ควรทำาการประเมินใน 2 ส่วน คือ ประเมินกระบวนการทำางาน และประเมิน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถใช้เครื่องมือ PDCA เป็นตัวช่วยในการประเมิน

แนวทางการประเมินด้วย PDCA

ตัวอย่างสัญญาณความสำาเร็จ ที่ควรสังเกตในการทำางาน 
 1. มีคนทำางาน หรือมีแนวโน้มคนอยากร่วมงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 2. ไดร้บัการสนบัสนุน งบประมาณ/ ทรัพยากรต่างๆ จากหนว่ยงานในพืน้ที่
 3. สังเกตพบว่าพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยของประชาชน เพิ่ม 
  มากขึ้น
 4. อุบัติเหตุและความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ลดลง 

ก่อน
ดำาเนินงาน

ระหว่าง
ดำาเนินงาน

หลัง
ดำาเนินงาน

จัดทำาแผน
โดยใช้ข้อมูล
อย่างรอบด้าน

ประเมินประสิทธิภาพกระบวนการ
(ปัญหาอุปสรรค/ แนวโน้มความ
เป็นไปได้)

ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดจากงาน
จดัทำาเปน็ขอ้สรปุเพือ่การพฒันา

ประเมินความเป็นไปได้ 
และตัวชี้วัดผลที่เหมาะสม

ดำาเนินการตามแผนที่กำาหนด

นำาผลการ
ประเมินไป
ปรับปรุงงาน

P

D

C

A

P

D

C

A

P

D

C

A

P

D

C

A
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ตัวอย่าง 

  การขับเคลื่อนงานความ
ปลอดภัยทางถนนในท้องถิ่นชุมชน

12

ตำาบลโมคลาน อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช
พลัง อสม.โมคลาน ป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนน คนปลอดภัย 

ตำาบลห้วยยาง
อ.เมือง จ.สกลนคร
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
คนปลอดภัย ด้วยยุทธศาสตร์
การเข้าถึงพื้นที่โดย อสม.สร้าง
ความตระหนักแก่ชุมชนและ
กำาหนดกติการ่วมกัน
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กรณีศึกษา: 

ศปถ.อปท.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร
4 ขั้นตอนการทำางานจัดการอุบัติเหตุร่วมกัน

มารู้จักตำาบลห้วยยางกันเถอะ

14

     ชุมชนกึ่งเมือง    ตั้งอยู่ห่างจากอำาเภอเมืองประมาณ 10 กม.

มีทางหลวงแผ่นดินตัดผ่าน  หมายเลข 213 (สายสกลนคร-กาฬสินธุ์)

 สาเหตุ   อุบัติเหตุที่พบมาก คือ “เมาแล้วขับ”

 พาหนะ   เกิดอุบัติเหตุบ่อย คือ “จักรยานยนต์ (ดัดแปลง/ สภาพไม่พร้อม 

       ใช้งาน)

 ถนน   หลายจุดไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ

ผู้สูงอายุ และเยาวชน   กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่

เกิดอุบัติเหตุ 10 ครั้ง บาดเจ็บ 12 ราย เสียชีวิต 0 ราย

(ข้อมูลเฉพาะเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์)

ปี 2562

แม้สถิติอุบัติเหตุทางถนนลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561

แต่อุบัติเหตุยังคงไม่หมดไป

“ถึงเวลาหรือยังที่เราจะหยุดยั้งความสูญเสียเหล่านี้ร่วมกัน”

15
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1 ก่อร่าง สร้างทีมทำางานในพื้นที่

 เมือ่อบุตัเิหต ุคอืปญัหาเรง่ดว่นของตำาบลหว้ยยาง จงึเกดิการผสานและ
รวบรวมความร่วมมือจัดตั้งคณะทำางานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทาง
ถนน (ศปถ.) องค์การบริหารส่วนตำาบลห้วยยาง ขึ้น โดยมี อปท.ห้วยยาง 
เป็นแกนนำาจัดตั้ง และรวบรวมแนวร่วมจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมเป็นคณะ
กรรมการ ศปถ.อปท.ห้วยยาง ดังนี้

1 ความปลอดภยัทางถนนเปน็นโยบาย
สำาคัญจังหวัด
2 อำาเภอ-จังหวัดเป็นพี่เลี้ยง
3 ผู้ว่า-นายอำาเภอติดตามใกล้ชิด

ศปถ.จังหวัด

ศปถ.อำาเภอ

อปท.
ห้วยยาง

ภาคเอกชน 
(บริษัท/
ห้างร้าน)

วัด

รพ.สต.

กำานัน/ 
ผู้ใหญ่บ้าน

ภาคการ
ศึกษา

ศปถ.อปท.
ห้วยยาง

ประชาชนอสม.

ทำางานขึ้นตรง รพ.สต.
แทรกงานความปลอดภัย
ในภารกิจหลัก (เก็บข้อมูล)

ทำางานร่วมกันเพื่อดูแล
ความปลอดภัยประชาชน

อนุ 
กรรมการ

1

2

มีหนังสือ
คำาสั่งแต่งตั้ง

เพิ่มศักยภาพการทำางาน

จัดตั้งอนุกรรมการเพื่อ
ความคล่องตัว (ทีม อสม.)

ประชุมติดตามงานร่วมกัน
อย่างต่อเนื่องไม่ขาดหาย

ลงนามโดยผู้บริหาร 
อปท.ห้วยยาง

Trick 1 : เปิดโอกาสให้ อสม.ได้ทำาภารกิจที่สำาคัญ เพื่อสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจในตนเอง 
Trick 2 : สรา้งสญัลกัษณใ์หแ้กค่นทำางาน โดยจดัทำาเสือ้กัก๊ทีม่สีญัลกัษณแ์สดงถงึความเกีย่วขอ้งกบั 
   ข้อปฏิบัติทางกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่ อสม.สวมใส่ขณะออกปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างการรับรู้  
   การยอมรับ และความเกรงกลัวต่อการกระทำาผิด

ปัจจัยความสำาเร็จด้านการสื่อสาร
 •	จัดทำ�กลุ่มไลน์	(line	group)	เพื่อสื่อส�รข้อมูลที่เกิดขึ้นเฉพ�ะหน้�
	 •	พดูคยุแลกเปล่ียนข้อมลูแบบไมเ่ปน็ท�งก�รระหว�่ง	อสม.และผูใ้หญบ่�้นอย่�งนอ้ยสัปด�หล์ะ	3		ครัง้
	 •	จัดประชุมอย่�งเป็นท�งก�รระหว่�งหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องอย่�งต่อเนื่อง	อย่�งน้อยเดือนละ	1	ครั้ง	

 แนวปฏิบัติในการสร้างทีม ศปถ.อปท.ห้วยยาง

16
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การจัดการเชิงผลลัพธ์ (result based management)

ความรู้ และทักษะ 
ทัศนคติด้านบวก
และจิตอาสา
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2 ค้นหา และใช้ข้อมูลอย่างถูกต้อง

 บทเรียนสำาคัญของตำาบลห้วยยางในการ “ค้นหา และใช้ข้อมูล” อย่าง
ถูกต้องเป็นระบบ ส่งผลอย่างยิ่งต่อการนำาไปสู่การ “สื่อสารที่มีพลัง” จนนำา
มาซ่ึงการแกไ้ขปญัหาอย่างถกูต้องรว่มกัน จากคนทีเ่ปน็เจา้ของปญัหาตวัจรงิ 
โดยหลักสำาคัญในการค้นหาและใช้ข้อมูลมีเพียง 4 แนวทางง่ายๆ แต่ใช้ได้ผล 
อย่างน่าอัศจรรย์

สังเกต
ว่าทำาไมมีคนบาดเจ็บ และพิการในชุมชนจากอุบัติเหตุมาก

สืบค้น
โดยลงพื้นที่เก็บข้อมูล สอบถามผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์เพื่อ
หาสาเหตุการเกิดจนได้พบข้อมูลเพียงพอ เช่น ในกรณีของ
พื้นที่ห้วยยางใช้การสืบค้นข้อมูลจาก ทีมกู้ชีพ-กู้ภัยในพื้นที่
ซึ่งเป็นผู้เข้าถึงเหตุการณ์ในพื้นที่จริง เป็นต้น

วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ระบุเหตุการเกิด-ผลกระทบ/  ระบุกลุ่มเสี่ยง และพฤติกรรม/ 
ระบุกลไกการจัดการที่เหมาะสม

สร้างการสื่อสารที่ทรงพลัง
เลือกว่าจะสื่อสารกับใครก่อน-หลัง/ เลือกข้อมูลสำาคัญให้
เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย/ เลือกวิธีการสื่อสารที่เข้าถึงทั้ง
ทางการ ไม่ทางการ/ ต้อง two way และต่อเนื่อง

 “ขอ้มลูทีถ่กูต้อง ยอ่มนำามาสูก่ารแกไ้ขปญัหาทีถ่กูตอ้งเชน่กนั”

1
สังเกต

2
สืบค้น

4
สื่อสาร

3
จัดการ

 แนวปฏิบัติในการค้นหา และใช้ข้อมูล

1

2

3

หาจากฐาน
ข้อมูลเดิม

แสวงหา
ข้อมูลเพิ่ม

วิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อนำาไปใช้งาน

สื่อสารข้อมูล
เพื่อแก้ปัญหา

ข้อมูลบันทึกจากเอกสาร
ของ รพ.สต./ ปภ./ตำารวจ 
เพื่อสังเกต แนวโน้มข้อมูล

สืบค้นข้อมูลเพิ่มผ่านการ
ลงสำารวจ (ใช้ บสจ. เป็น
เครื่องมือ) การจัดเวทีใน
ชุมชน (ใช้เครื่องมือ 5 ชิ้น
เป็นเครื่องมือ)

จัดการข้อมูลออกมาในรูป
แผนที่ความเสี่ยงที่ เข้าใจ
ง่ายเพื่อเตรียมนำาเสนอผู้
เกี่ยวข้องให้รับทราบ

สือ่สาร ไปยงักลไกในระบบ คอื ศปถ.ตำาบล-อำาเภอ-
จังหวัด และ อสม.ที่เป็นกลไกในพื้นที่
สื่อสาร ไปยังกลไกนอกระบบเพื่อแสวงหาความ
ร่วมมือ

Trick 1 :	 จัดเก็บข้อมูลแบบ	manual	(เอกส�รบันทึกด้วยมือ)	เนื่องจ�กเหม�ะสมกับทักษะของ	 
   อสม. การทำางานจึงไม่ยุ่งยาก เพราะอยู่บนพื้นฐานทักษะเดิม
Trick 2 : ใช้วันที่บริษัทประกันภัยนำาเงินเยียวยาไปมอบให้กับผู้ประสบเหตุในวันจัดงานศพ พูดคุย 
   สร้างความเข้าใจกับประชาชนเพื่อสร้างความตระหนักจากการเห็นตัวอย่างที่เกิดข้ึนจริง  
	 	 	 “เป็นก�รใช้ข้อมูลด้�น	feeling	เพื่อสร้�งคว�มเปลี่ยนแปลง”	ที่ได้ผล

18
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3 วางแผนอย่างสร้างสรรค์ และลงมือทำา

 เมือ่ทมีพรอ้ม และขอ้มูลเพียงพอ ขัน้ตอนต่อไป คือการวเิคราะหว์างแผน
งานความปลอดภัย โดยมีเป้าหมาย “ลดเจ็บ ลดตาย” โดย ศปถ.อปท. 
ห้วยยาง มีการวิเคราะห์ วางแผนงาน และดำาเนินงาน ดังนี้

นำานโยบายจังหวัดมาเป็นแนวปฏิบัติหลัก

ออกแบบแผนปฏิบัติการในพื้นที่ให้สอดคล้อง
กับปัญหาและ 6 มาตรการ

1

2

โดยกำาหนดใช้ 6 มาตรการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ได้แก่ 
 (1) ด้านชุมชน  (2) ด้านกฎหมาย  (3) ด้านองค์กร 
 (4) ด้านโรงเรียน  (5) ด้านประชาสัมพันธ์ 
 (6) ด้านการรักษาและเยียวยา            
           มาเป็นแผนงานหลักผสานการทำางานร่วมกับแผนงานของ 5 เสาหลัก    
ปภ./ ขนส่ง/ แขวงทางหลวง/ ตำารวจ/ สาธารณสุข

การกำาหนดแผนปฏิบัติการต้องนำาข้อมูลจริงของพื้นที่มาใช้ในการวิเคราะห์
เพื่อกำาหนดเป็นแผนงาน และกำาหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน โดย ศปถ.อปท.
ห้วยยาง มีตัวอย่างแผนปฏิบัติการที่ใช้ได้ผล ได้แก่ 
 (1) กำาหนดเสน้ทางจำากัดความเร็ว เสน้ทางหลกับรเิวณชมุชน และสถาน 
  ศึกษา 
 (2) มีกฎข้อบังคับหมู่บ้าน หรือธรรมนูญหมู่บ้านในการจัดการความ 
  ปลอดภัยทางถนนที่ชุมชนเป็นผู้กำาหนดเอง 
 (3) sensor การเฝ้าระวังความเสี่ยงในชุมชน

ลงมือดำาเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำาหนดไว้3
การลงมือดำาเนินการมุ่งเน้นทั้งกระบวนการและผลลัพธ์ไปพร้อม ๆ  กัน โดย
ในทุกแผนงานจะมีการประเมินผลที่เกิดข้ึน และสรุปทบทวนบทเรียนการ
ดำาเนนิงานอยูเ่สมอ เพือ่สรา้งการเรยีนรูข้องทมีทำางาน และการปรบัปรุงแผน
ใหเ้หมาะสมตอ่สถานการณอ์ยูเ่สมอ โดยมีเครือ่งมอืสำาคญัในการทบทวนการ
ทำางานคือ AAR (after action review) โดยจะดำาเนินการทันทีเมื่อปฏิบัติ
งานเสร็จสิ้น

ตำาบลห้วยยางขับเคลื่อนงานจนสำาเร็จได้ มีปัจจัยสำาคัญที่ค้นพบ คือ การจัด
ทำาแผนงานที่ใช้ทั้งแผนที่มาจากนโยบาย และแผนที่มาจากความต้องการ
ของชุมชน ผสานกันอย่างลงตัว ทำาให้ ณ วันน้ีสามารถลดอัตราการเกิด
อุบัติเหตุได้อย่างชัดเจน
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4 ประเมนิผล เพือ่พฒันาสู่ความย่ังยืนและลงมือทำา

 เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีโอกาสสู่ความ
ยั่งยืน ศปถ.อปท.ห้วยยาง ได้กำาหนดแนวทางการประเมินผล ดังนี้

ศปถ.อปท.ห้วยยาง
ต้องประเมินความเป็นไปได้/ ความ
เสี่ยง/ และกำาหนดตัวชี้วัดเพื่อเป็น 
กรอบแนวทางการทำางานแกผู้่เกีย่วขอ้ง

ศปถ.อปท.ห้วยยาง
และภาคี
ต้องประเมินกระบวนการ/ ปัญหา
อุปสรรคที่พบเพื่อปรับปรุงงานที่มุ่งสู่
ผลลัพธ์อย่างทันเวลา

ศปถ.อปท.ห้วยยางและภาคี
ต้องประเมนิผลลพัธง์าน/ และกระบวนการผา่นเวที
สรุปผลการทำางาน (AAR ) เพื่อกำาหนดประเด็น
สำาคัญในการพัฒนางานในโอกาสต่อไป

ก่อน
ดำาเนินงาน

ระหว่าง
ดำาเนินงาน

หลัง
ดำาเนินงาน

ศปถ.อปท.
ห้วยยาง
ประเมินบทเรียนที่
ผ่านมาเพื่อจัดแผน 
ที่รัดกุมต่อไป

1 ใช้ทั้งแผนจากนโยบายจังหวัด และแผนงานที่มาจาก
ความต้องการชุมชน จึงทำาให้การขับเคลื่อนงานในภาพ
รวมลดอุบัติเหตุ-ลดเจ็บ-ลดตายได้

บทเรียนความสำาเร็จท่ีค้นพบจากการทำางาน

2 การนำาข้อมูลไปสื่อสารต้องใช้ข้อมูลทั้ง 2 ลักษณะ คือ 
ข้อมูลสถิติ (ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ) และข้อมูล
ที่กระตุ้นสร้าง feeling จึงจะนำาไปสู่การสร้างความ
ตระหนัก และเปลี่ยนพฤติกรรมคนได้

3 ให้บทบาทคนในชุมชนเป็นแนวร่วมในการแก้ปัญหา 
(อสม.) จะสนับสนุนให้การทำางานเกิดประสิทธิภาพสูง 
เข้าถึงผู้คน สร้างการยอมรับสู่การปฏิบัติได้ง่าย

P

D

C

A

22 23



24 25

ประเด็นชวนคิด...?
“...จะออกแบบการดำาเนินงานอย่างไร

เพื่อให้งานขับเคลื่อนด้วยกลไกเชิงระบบ มากกว่า

ระดับบุคคล เพื่อให้การทำางานยังคงพัฒนาต่อไปได้

อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน แม้มีการเปลี่ยนคณะทำางาน

ตามวาระ บทบาท หน้าที่...”
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กรณีศึกษา: 

ศปถ.อปท.โมคลาน อ.ท่าศาลา 
จ.นครศรีธรรมราช

4 ขั้นตอนการทำางานจัดการอุบัติเหตุร่วมกัน

“ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน็อค การขับขี่ด้วย

ความเร็วเกินกฎหมายกำาหนด และขาดความรู้วินัยจราจร 

สภาพถนนชำารุด และมีจุดเสี่ยงทางแยก”

26

“เพราะเราหยุดความเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกไม่ได้

เราจึงต้องร่วมมือกันจัดการอุบัติเหตุทางถนนจากต้นทาง

ด้วยพลังคนในชุมชน”

5  
สาเหตุหลัก 

ปี  
2558-2560

 

มารู้จักตำาบลโมคลานกันเถอะ

มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และเสียชีวิต 

สูงเป็นอันดับ 4 จาก 10 ตำาบลในพ้ืนท่ีอำาเภอ

ท่าศาลา

ตำาบลโมคลานเป็นชุมชน 2 วัฒนธรรม คือ มีทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิม เคย
เป็นชุมชนปิด

ใช้จักรยานยนต์  เดิมไม่มีถนนหลักตัดผ่านชุมชน

ภายหลังจัดสร้างสนามบิน บุคคลภายนอกใช้ทางชุมชนเป็นทางลัด

วิ่งเข้าสนามบินมากขึ้นส่งผลให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

27
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1 ก่อร่าง สร้างทีมทำางานในพื้นที่

 นโยบายจังหวัดนครศรีธรรมราช มีคำาสั่งให้แต่งตั้งคณะกรรมการ ศปถ.
ระดับอำาเภอและขยายผลลงสูต่ำาบลเพ่ือเป็นกลไกรว่มจัดการทอ้งถ่ินชุมชนให้
ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย อปท.โมคลาน นำาแนวนโยบายมาปฏิบัติ เพ่ือให้
สอดรบักับทิศทางของจงัหวดัในการจดัการดา้นความปลอดภัยทางถนน โดย 
ศปถ.อปท.โมคลาน มีโครงสร้างคณะทำางาน ดังนี้

คณะอนุกรรมการจังหวัดเป็นพี่เลี้ยง
1 ทีมจัดการข้อมูล
2 ทีมสอบสวนอุบัติเหตุ

ศปถ.อปท.โมคลาน

สร้างทีม อสม.เป็นกลไก
เคล่ือนหลกั (อยูใ่นการดแูล
ของ รพ.สต.)

ร่วมรณรงค์ ส่งเสริมให้ครอบ 
ครัว และชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการอุบัติเหตุร่วมกัน เพื่อให้
โมคลานเป็นท้องถิ่นชุมชนถนน
ปลอดภัย

สภาผู้นำาความปลอดภัยทางถนน
องค์ประกอบ: อสม./ ผู้นำาชุมชน/     
อบต./ ร.ร./ รพ.สต.

ครอบครัวและชุมชน

อสม.เยาวชน

ศปถ.จังหวัด

ศปถ.อำาเภอ

กลไก
ภายนอก

ร่วมขับ
เคลื่อน เช่น 
บริษัท กลาง 
คุ้มครองผู้
ประสบภัย

จากรถ จำากัด

แนวทางในการสร้างทีมทำางานระดับตำาบล

1

2

สร้าง อสม.
เป็นทีมเคลื่อน
งานในพื้นที่

สร้างแนวร่วม
จากเครือข่าย

ภายนอก

“เริ่มสร้างความสำาเร็จจากกลุ่มเล็ก”

โดยสร้าง อสม.เป็นแกนนำาต้นแบบการสวมหมวกกันน็อค 100% ให้สำาเร็จ

แล้วจึงขยายผลไปสู่กลุ่มอื่นจึงจะได้รับการยอมรับ

1 สร้างจิตสำานึกและจิตอาสาให้เข้มแข็ง
2 ส่งเสริมความรู้แกนกลาง
 และประสบการณ์
3 พัฒนาทักษะความสามารถให้ชำานาญ
 ถูกต้อง แม่นยำา ให้เป็นมาตรฐาน
 เดียวกันทั้งทีม

1 เชื่อมหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง
2 มอบหมายให้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง
 ในภารกิจ
3 สื่อสารการรับรู้ข้อมูลสม่ำาเสมอ

ศปถ.อปท. เป็น
ผู้ทำาหน้าที่เชื่อม

ภาคี

อนุกรรมการ
จังหวัดเป็นพี่เลี้ยง 

อบรม และ
ปฏิบัติจริง

ใช้ 5ส 5ช และ 5 ร่วม เป็นเครื่องมือ   

ใช้ข้อมูลพื้นที่เป็นเครื่องมือเชื่อมงาน

เป้าหมาย        ทีม อสม. ที่มีคุณภาพเป็นต้นแบบและกลไก
ขับเคลื่อนงาน ด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่

เป้าหมาย       มีเครือข่ายเข้ามาสนับสนุนการขับเคลื่อนงานใน
ระดับพื้นที่อย่างหลากหลาย เพื่อสร้างความยั่งยืน
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2 ค้นหา และใช้ข้อมูลอย่างถูกต้อง

 ตำาบลโมคลานเป็นพ้ืนทีท่ีเ่พ่ิงเริม่ดำาเนนิการดา้นความปลอดภยัทางถนน 
แต่ก็เห็นความสำาคัญของการนำาข้อมูลด้านอุบัติเหตุมาใช้จริงเพื่อสร้างความ
ตระหนกัท้ังในกลุ่มแกนนำา อสม.ทีเ่ป็นกลไกขับเคลือ่นในระดบัพืน้ที ่หรอืกลุม่
ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

 “ร่วมสร้าง และใช้ข้อมูลให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน คือ หัวใจ

ของความสำาเร็จในการพัฒนาระบบข้อมูล”
      update ข้อมูลเสมอเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ และการใช้งาน 

กรอบแนวทางการจัดการข้อมูลและการนำา

ระบบ Google Sheet

ข้อมูลบุคคล
กลุ่มเสี่ยง/ พฤติกรรม/ 
ความเชื่อ/ วินัย/ ความรู้จราจร
ความรุนแรง/ผลกระทบ

การได้มา
แบบสำารวจ/ สอบสวนอุบัติเหตุ

ข้อมูลระบบงานที่เกี่ยวข้อง
มาตรการหน่วยงาน/ 
การวิเคราะห์ข้อมูล/
การเชื่อมประสานความร่วมมือ

  แนวปฏิบัติในการค้นหา และใช้ข้อมูล

จัดเก็บ
ข้อมูลปัญหา
อุบัติเหตุใน

พื้นที่

บันทึก
ระบบ

การนำา
ข้อมูลไปใช้

ขั้นตอน รายละเอียด เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

1 ข้อมูลบุคคล
2 ข้อมูลสภาพแวดล้อม
3 ข้อมูลระบบงานที่ 
 เกี่ยวข้อง

รพ.สต. รับผิดชอบ
ทำาการบันทึกข้อมูลโดย
ได้ข้อมูลจาก อสม.

1 ผ่านกลไกเชิงระบบ  
 เช่น เอกสารรายงาน/  
 นำาเสนอผ่านเวที 
 อำาเภอ และจังหวัด
2 นำาข้อมูลคืนกลับ 
 ชุมชนผ่าน อสม./ เวที 
 ชุมชนต่าง ๆ

1 แบบสำารวจ
2 สอบสวนอุบัติเหตุ
 เชิงลึก

Google	Sheet

1 เอกสารสรุปรายงาน
2 แผนปฏิบัติงาน

30

ข้อมูลสภาพแวดล้อม
ผิวจราจร/ การใช้ถนน

ร่วมบริบทเมือง/
มาตรการชุมชน

นำาไปใช้วางแผน
แก้ปัญหา

นำาไปสื่อสารสร้าง
ความเข้าใจและมีส่วนร่วม
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3 วางแผนอย่างสร้างสรรค์ และลงมือทำา

 การออกแบบแผนงาน ของ ศปถ.อปท.โมคลาน ใชก้รอบนโยบาย 5ส ขบั
เคลื่อน งาน road safety ในพื้นที่ ได้แก่ (1) ข้อมูลสารสนเทศ (2) สหสาขา 
(3) จุดเสี่ยง (4) ส่วนร่วม  (5) สุดคุ้มเลือกมาตรการ (ผลจริง คุ้มค่า) โดย
ใช้กลยุทธ์ 5 ร่วมเข้ามาขับเคลื่อน การทำางานของ อสม. ได้แก่ (1) ร่วมรับรู้
ปัญหา (2) ร่วมสร้างพลังชุมชน (3) ร่วมสร้าง พลังเรียนรู้ (4) ร่วมสานพลัง
เครอืขา่ย (5) ร่วมสรา้งจติสำานกึ โดยมหีลกัสำาคญัในการ พจิารณาจดัทำาแผน 
ดังนี้

ข้อพิจารณาสำาคัญในการจัดทำาแผนปฏิบัติการ

จัดทำาแผนให้สอดคล้องกับปัญหาเร่งด่วนก่อนเสมอ เพื่อ
แก้ไขใจกลางปัญหา

สร้างต้นแบบความสำาเร็จจากคนกลุ่มเล็กเพ่ือให้ได้รับการ
ยอมรับ ก่อนขยายผลในวงกว้าง

เชื่อมเครือข่ายความร่วมมือ แม้ไม่ได้เป็นคณะทำางานหลัก 
เพื่อสร้าง การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน

มีทีมพี่เลี้ยง (ศปถ.อำาเภอ) ติดตามการทำางาน เพ่ือสร้าง
ความมั่นใจ และประกันความสำาเร็จ

ปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นตามสถานการณ์ ไม่ยึดติด คำานึงเป้า
หมายเป็น สำาคัญ

1

3

5

2

4

ขั้นตอนการออกแบบ 
และขับเคลื่อนแผนงานสู่ความสำาเร็จ

วิเคราะห์สถิติอุบัติเหตุ/          
จัดเวทีประชาคมวิเคราะห์
จุดแข็ง-อ่อนพื้นที่

กำาหนดกลุ่มเป้าหมาย
หลักในการเร่ิมก่อน และ
กลุ่มขยายผลเมื่อสำาเร็จ

วิเคราะห์ศักยภาพทีมงาน 
ความถนัด และเนื้องานให้
สอดคล้องกัน ไม่มากจน
เกิด	work	load/	พัฒน�
ศักยภาพทีมทำางาน

จัดหาหมวกนิรภัยราคา
99 บาท  จำาหน่าย แก่ 
อสม. และประชาชน/ ติด
ป้ายเชิดชูคนทำาดี มีวินัย 
เพื่อกระตุ้น

สร้างนโยบายชุมชน
กฎหมู่บ้านให้เป็น
นโยบายสาธารณะ/ 
สื ่อสารสถานการณ์
ปัญหาผ่านการรณรงค์ 
ป้ายสื ่อความหมาย 
หรือ อบรมวินัยจราจร

ร่วมกันหาปัญหาเร่งด่วน
ให้เจอ

ได้ประเด็นงาน คือ 
หมวกกันน็อค และวินัย
จราจร ที่เป็นปัญหาของ
กลุ่มเป้าหมาย

ได้ผู้รับผิดชอบหลักแต่ละ
แผนงาน / คนทำางานมี
ศักยภาพ

เกิด อสม.ต้นแบบ คนทำาดี

เก ิดกลไกการจ ัดการ
อุบัติเหตุในตำาบลโมคลาน 
โดยมีกล ุ ่ม อสม.เป ็น
แกนนำา

ศปถ.อปท.โมคลาน ต้องอำานวยการจัดหางบทำางานจาก 
อบต.โมคลาน โดยงบประมาณกองทุนสุขภาพตำาบล ให้คณะทำางาน

ใช้ขับเคลื่อนแผนอย่างต่อเนื่อง

ทบทวนศักยภาพทีมงาน          
เพ่ือกำาหนดปริมาณงาน

ให้เหมาะสม

วิเคราะห์
สถานการณ์ร่วมกัน

กำาหนดกรอบการ
ทำางาน

จูงใจให้คนเข้าร่วม

สร้างการมีส่วนร่วม
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4 ประเมินผล เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 การกำากับติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานของ ศปถ.อปท.โม
คลาน ใช้กระบวนการ PDCA เป็นหลักมุ่งเน้นการติดตามประเมินทั้งในเชิง
ปริมาณ และคุณภาพเพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงประจักษ์สู่การยอมรับ และขยาย
ผลการทำางานให้เกิดความต่อเนื่อง โดยกระบวนการประเมินแบบ PDCA มี
กระบวนการ ดังนี้ 

1 เริม่ทำางานจากกลุม่เลก็ ทีอ่ยูใ่นการดแูลของหนว่ยงาน
ที่เป็นคณะทำางาน ศปถ.อปท. เพื่อให้เกิดต้นแบบ และ
สร้างจิตสำานึก จิตอาสาร่วม

บทเรียนความสำาเร็จท่ีค้นพบจากการทำางาน

2 สร้างกตกิา และแรงจงูใจท่ีเปน็ผลตอบแทนท่ีจบัตอ้งได้ 
ส่งผลให้ อสม.ที่เป็นกลไกทีมทำางานในระดับพื้นที่อยาก
ทำา อยากร่วมโดยสมัครใจ

3 กลไกรัฐ (อบต./ สปสช.) มีงบประมาณสนับสนุนการ
ทำางานอยูเ่สมอ ขอเพยีงเขา้ใจและบรูณาการแผนงานรว่ม
กบันโยบายหนว่ยงานรฐัได ้ยอ่มไดง้บประมาณสนบัสนนุ
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ภาคผนวก

ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554
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ศูนยวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน




