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Issue No. 123ทำความเข้าใจบริบทของ          

อำเภอศรีณรงค์ 

อำเภอศรีณรงค์เป็นอำเภอเล็กๆ ที่

ยกระดับจากกิ่งอำเภอขึ้นมาเมื่อปี 2550 มี  

5 ตำบล ไม่มีถนนสายหลักระหว่างจังหวัด

ตัดผ่าน แต่มีถนนทางหลวงระหว่างอำเภอ

ตัดผ่าน 2 สาย คือ ถนนหมายเลข 4008 

(จากอำเภอสังขะผ่านตำบลแจนแวน อำเภอ

ศรีณรงค์ ถึงอำเภอปรางค์กู่ ศรีสะเกษ ระยะ

ทาง 9 กม.) และถนนหมายเลข 2371 (จาก

อำเภอสังขะผ่านตำบลณรงค์ ตำบลศรีสุข  

ตำบลตรวจ  ถึงเขตอำเภอศีขรภูมิ ระยะทาง 

16 กม.)  

อำเภอศรีณรงค์มีอัตราการเกิด

อุบัติเหตุน้อยเมื่อเทียบกับอำเภออื่น ในช่วงปี 

2554 – 2556 มีผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน

เฉลี่ยปีละ 137 ราย หรือเดือนละ 11 ราย 

โดยที ่ตำบลตรวจเ ป็นพื้นที ่ที ่มี การเกิด

อบัุตเิหตสุูงและมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรอบ 3 

ปี สาเหตุส่วนใหญ่มาจากสภาพถนนเส้น

หลักตัดผ่านมีทางโค้งมาก มีรถบรรทุกอ้อย

และลานรับซื้ออ้อยเป็นระยะ ประชาชนมี

พฤติกรรมเสี่ยงเพราะมักดื่มเหล้าขณะจอด

รอขายอ้อย ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบ่อย  มีการ

ขับขี่โดยไม่เคารพกฎจราจร ไม่สวมหมวกกัน

น๊อคและขับรถเร็ว เมื่อเกิดอุบัติเหตุกระทบ

รุนแรงที่ศีรษะ โรงพยาบาลต้องส่งต่อผู้ป่วย 

Head injury บ่อยคร้ัง 

  ในช่วงเร่ิมต้น การดำเนินงานด้าน

อุบัติเหตุจะทำเฉพาะในช่วงเทศกาลเท่านั้น  

ยังไม่มีกลไกการทำงานร่วมกันของหน่วยงาน

ในพ้ืนที่ โดยเฉพาะกับ อปท. ภาคเอกชน

และประชาสังคม  ขาดแผนการทำงานตลอด

ทั้งปีที่เช่ือมโยงทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน รวม

ทั้งยังไม่มีแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านอุบัติเหตุ

ของอำเภอโดยตรง  เพราะโรงพยาบาลศรี

ณรงค์เพิ่งเปิดดำเนินงานเมื่อเดือนกันยายน 

2557 ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่

สาธารณสุขอำเภอได้จากโรงพยาบาลส่ง

เสริมสุขภาพตำบลที่มอียู่ 6 แห่งกไ็มเ่พียงพอ

ขั้นแรก : ระยะก่อตัว (Formation) 

 อำเภอศรีณรงค์มีทุนเดิม คือ ผู้บริหารระดับ

อำเภอและหัวหน้าส่วนราชการให้ความสำคัญกับเรื่อง

น้ี  มีสาธารณสุขอำเภอและทีมงานที่เข้มแข็งเป็นแกน

นำ  โดยมีกระบวนการก่อตัวของคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทาง

ถนนอำเภอศรีณรงค์ ดังน้ี 

•  กรกฎาคม 2557  ทีมแกนนำ 4 คน 

ได้แก่ สาธารณสุขอำเภอศรีณรงค์  ผอ.รพ.สต.ตรวจ  

ปลัด อบต.ตรวจ และ ผอ.รพ.สต.ณรงค์ ได้หารือกัน

และชักชวนทีมสาธารณสุขในพื้นที่ทั ้งหมดทำการ

สำรวจ รวบรวมข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุในพื้นที่

และจุดเสี่ยง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและได้รับรู้

สถานการณ์ของตนเอง  หลังจากน้ันได้ไปศึกษาดูงาน

พื้นที่ต้นแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนที่

อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ ศวปถ. เพ่ือ

ศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน 

กระบวนการก่อตัวของคณะทำงาน การใช้ภาคีเครือ

ข่าย เคร่ืองมือ มาตรการและกลยุทธ์ต่าง 

•  กรกฎาคม- สิงหาคม 2557  ทีมแกนนำ

ร่วมกนัวเิคราะห์นโยบาย แผนปฏิบัตกิารและมาตรการ

ด้านการจัดการงานอุบัติเหตุที ่มีอยู่ของอำเภอศรี

ณรงค์ เปรียบเทียบกับพ้ืนที่ศึกษาดูงาน เพ่ือหาจดุแขง็

จุดอ่อนและข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการแก้ไข ต่อมา

สาธารณสขุอำเภอประสานปลัดอำเภอฝ่ายงานป้องกัน 

ซึ่งรับผิดชอบการขับเคลื่อนงานอุบัติเหตุ เพื่อเสนอ

ข้อมูลสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุ  พ้ืนที่เสี่ยง  จุด

แข็งจุดอ่อนของการดำเนินงาน แนวทางจัดการที่น่า

จะเกิดขึ้นในระดับอำเภอ 

•  กันยายน 2557 สาธารณสุขอำเภอจัดทำ

ข้อวาระเพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ประจำเดือน จนมีมติให้ตั้งศูนย์ ปฏบิัติการความ

ปลอดภยัทางถนนระดบัอำเภอ ตามระเบียบสำนักนายก

รัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

ปี พ.ศ.2554  และนำไปสู่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ศูนย์ป ฏิบัติ การความปลอดภัยทางถนนอำเภอ 

(ศปถ.อำเภอ) จำนวน 29 คน มีนายอำเภอเป็น

ประธาน ปลัดอำเภอฝ่ายป้องกันเป็นเลขานุการ ผู้ช่วย

สาธารณสุขอำเภอและรองผู้กำกับ สภ.ศรีณรงค์เป็นผู้

ช่วยเลขานุการ  กรรมการที่เหลือมาจากภาคราชการ 

ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  หลังจากน้ัน ได้จัด

ประชุมเพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่และระดมความคิดเห็น

ในการดำเนินงานของ ศปถ.อำเภอศรีณรงค์   

• ขณะเดียวกัน “อนุกรรมการ ศปถ.อำเภอ 

ศรีณรงค์”  กอ่ตวัขึ้นจากทีมแกนนำทั้ง 4 คนชักชวน

หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เช่น ปกครอง ตำรวจ  

สาธารณสุข โรงพยาบาล และคนที่มีจิตอาสาสามารถ

ขับเคลื่อนงานได้จริงและเป็นคนที่อยู่ในพ้ืนที่ มีโอกาส

ย้ายน้อยเพื่อความต่อเนื่องของงาน โดยสาธารณสุข

อำเภอประสานพูดคุยล่วงหน้าเป็นการส่วนตัวทั้งตัว

บุคคลและหัวหน้าหน่วยงาน  จากน้ันก็นำเสนอใน

การประชุมคณะกรรมการ ศปถ.อำเภอศรีณรงค์ ให้

ตั้งอนุกรรมการ ศปถ.อ.ศรีณรงค์ รวม 13 คน โดยมี

ท้องถิ ่นอำเภอศรีณรงค์ เ ป็นประธาน ปลัด 

อบต.ตรวจเป็นเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่เป็น “จุด

จัดการระดับอำเภอ” เป็นแกนหลักในการประสาน

กลไกการดำเนินงานทั้งในระดับอำเภอและระดับท้อง

ถิ่น รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาให้กับศูนย์ปฏิบัติการ

ความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ศปถ.อปท.) ด้วย (คณะอนุกรรมการ 4 คนร่วมเป็น

คณะกรรมการ ศปถ.อำเภอ)

สรุปบทเรียนการพัฒนากลไกการทำงานของ 

ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)  ระดับอำเภอ

กรณีศึกษา : อำเภอศรีณรงค์  จังหวัดสุรินทร์

พัฒนาการในการสร้างกลไกขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนของอำเภอศรีณรงค ์

ขั้นที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างและกลไก 

(Maintenance)  

ทีมแกนนำอำเภอศรีณรงค์ใช้เทคนิคการ

ทำงานด้วยการวิเคราะห์ 5 ด้าน ดังน้ี 

•   วิ เคราะห์คน  โดยเข้าพบและ

ทำความเข้าใจกับผู้บริหารนอกรอบก่อน เพ่ือให้เป็นผู้

ผลักดันการขับเคลื่อนงาน  ทำความเข้าใจกับปลัด

อำเภอฝ่ายป้องกัน โดยใช้ข้อมูลเป็นตัวเดินเรื่องและ

ชวนวิเคราะห์หาส่วนขาดของ ศปถ.อำเภอทั้งด้าน

แผน นโยบาย วิธีการทำงาน กำลังคนและผลลัพธ์  

และชักชวนปลัด อบต.ในพื้นที่เป้าหมายมาร่วมเป็น

ทีมแกนนำ รวมทั้งคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

มาร่วมทีมงานอนุกรรมการ  

•วิเคราะห์พ้ืนที่เป้าหมาย  โดยพิจารณา

จากผู้บริหารและคนที่มาร่วมทำงานว่ามีความสนใจ 

มีความพร้อมและมีความสามารถในการขับเคลื่อน

งานหรือไม่อย่างไร พร้อมทั้งสถานการณ์ด้านอุบัติเหตุ  

โดยอำเภอศรีณรงค์เลือกพื้นที่ตำบลตรวจ เพราะมี

สถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงที่สุด คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่ง

ของการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมดในอำเภอ



 

•  วิเคราะห์ข้อมูล  โดยให้ รพ.สต.ทุกแห่งมีส่วนร่วมในการสำรวจทั้ง

สถานการณ์ จุดเสี่ยงและพฤติกรรมของการเกิดอุบัติเหตุ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบ้ือง

ต้นในการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายและเป็นฐานข้อมูลสำหรับนำเสนอต่อที่

ประชุม  

•  วิ เคราะห์การพัฒนาทีม   เพ่ือให้ทีมเข้าใจภาพรวมทั้งหมดและมี

ทิศทางทำงานเดียวกัน  โดยเร่ิมตั้งแตก่ารประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการ

และอนกุรรมการให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ วางเป้าหมายผลลัพธ์ร่วมกันและช่วย

กันออกแบบแผนงานรองรับในระดับอำเภอ ไปศกึษาดงูานพ้ืนที่ตน้แบบ และเขา้

รับการอบรมเร่ืองการจดัการจดุเสี่ยงจาก ผศ.ดร.วชุิดา เสถียรนาม คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

•  วิ เคราะห์การสื่อสาร   ทั้งที่เป็นทางการและไม่ เป็นทางการ เช่น 

หนังสือราชการ การประชุมนอกรอบ การพูดคุยตัวต่อตัว การโทรศัพท์ การใช้

ไลน์กลุ่ม  อีเมล์  ฯลฯ เพ่ือสร้างสัมพันธภาพระหว่างกลุ่มอย่างต่อเน่ือง 

•  วเิคราะห์รูปแบบการทำงาน โดยจัดประชุมอนุกรรมการ 

ศปถ.อำเภอ ต่อเน่ือง  เพ่ือทำความเข้าใจกับบทบาทภารกิจ วางเป้าหมายของ

ทีม กำหนดปฏิทินงานและประชุมติดตามประเมินผลทุกเดือนๆละ 1  คร้ัง 

จากเทคนิคการทำงานดังกล่าว ศปถ.อำเภอศรีณรงค์มีการดำเนินงาน

สำคัญๆ ดังน้ี 

1.  พัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนขึ้นถึง 3 

ระดับ ได้แก่ (1) กลไกศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ (2) กลไก

คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ และ (3) 

กลไกศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับตำบล (อบต.ตรวจ) 

2. มีกระบวนการในการพัฒนาทีมและขับเคลื่อนงาน  คณะอนุกรรม

การฯ ได้เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพและเสริมพลังในโครงการ “ ประชุมเตรียม

ความพร้อมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ ” 

ซึ่งจัดโดยคณะทำงานโครงการติดตามและประเมินผลเพื่อสังเคราะห์และเสริม

พลังกลไกการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนนระดับพ้ืนที ่ทีมได้ทำความ

เข้าใจกับกระบวนการงานจัดการความปลอดภัยทางถนน ได้ร่วมกันคลี่

กิจกรรมที่จะดำเนินการในแต่ละช่วงเวลา พร้อมทั้งระดมความคิดขั้นตอน

กระบวนการที่จะจัดการในระดับพ้ืนที่    

  ในการเคลื่อนงานส่วนใหญ่ใช้วิธีการประชุมเพื่อรับทราบข้อมูล  

ทำความเข้าใจ ช้ีแจง ร่วมคิดและร่วมวางแผน คณะอนุกรรมการ ศปถ.อำเภอ

เป็นผู้ขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลัง มีนายอำเภอเป็นแนวร่วมอยู่เบื้องหน้าคอย

บัญชาการ ทำให้ทำงานได้เร็วขึ้นและเกิดความต่อเน่ือง ส่วนการกำกับติดตาม

ผลจะใช้เวทีการประชุมของ ศปถ.อำเภอเอง  และมีการรายงานความก้าวหน้า

ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการทุกคร้ัง  

3. มีการจัดทำนโยบายของอำเภอและแผนการจัดการงานด้านอุบัติเหตุ

ของอำเภอทั้งปี  มีนโยบายสำคัญ 3 เร่ือง ได้แก่ แก้ ไขจุดเสี่ยง  รณรงค์สวม

หมวกกันน๊อค และดื่มไม่ขับ รวมทั้งผลักดันให้เป็นข้อบัญญัติในแผนพัฒนา

ระยะ 3 ปี โดยมีการกำหนดเป้าหมายผลลัพธ์การพัฒนาและตัวช้ีวัดความ

สำเร็จ ดังน้ี 

4. เกิดการทำงานอุบัติเหตุแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม     ในรูปแบบ

คณะกรรมการ โดยมีกระทรวงมหาดไทยคือ ปลัดฝ่ายความมั่นคง (ปลัด

ป้องกัน) เป็นแกนหลัก และมีทีมอนุกรรมการที่มาจากทุกภาคส่วนเป็นกลุ่มที่

ทำหน้าที่เหมือนเสนาธิการในการขับเคลื่อนงานทั้งอำเภอ และเป็นพี่เลี้ยงให้

กับ ศปถ.อปท.ด้วย   

5.  มีการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนการทำงาน ทีม

อนุกรรมการได้ทำแบบฟอร์มสำหรับจัดเก็บข้อมูลอย่างละเอียดขึ้นมาชุดหนึ่ง 

เช่น สาเหตุที่เกิด มีการสวมหมวกกันน๊อคหรือไม่  ถนนที่เกิดเหตุ  ประเภท

ยานพาหนะ เป็นต้น แล้วให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง (รพ. และ 

รพ.สต.) ตำรวจและหน่วยกู้ชีพ เก็บข้อมูลและส่งให้คณะอนุกรรมการรวบรวม 

ก่อนที่จะสะท้อนข้อมูลเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ ศปถ.อำเภอทุกเดือน 

ผลลัพธ์ปีที่ 3 

- อำเภอต้นแบบด้านการ
จัดการความปลอดภัยทาง
ถนนระดับอำเภอและระดับ
ท้องถิ่น

ผลลัพธ์ปีที่ 2 

- ขยายพ้ืนที่พัฒนากลไกการ
จัดการความปลอดภัยทาง
ถนนระดับอำเภอและระดับ
ท้องถิ่น 

ผลลัพธ์ปีที่ 1 
 -  เกิดกลไกระดับอำเภอและ
ระดับท้องถิ่นในการจัดการ
ความปลอดภัยทางถนน 
-ปัญหาอุบัติเหตุในอำเภอศรี
ณรงค์ลดลง

ตัวช้ีวัด  
- กลไกพ่ีเลี้ยงระดับอำเภอ 
- การจัดการกลไก ศปถ.อปท.พ้ืนที่
ใหม่ 2 ตำบล 
- การจัดการกลไก ศปถ.อปท.พ้ืนที่
เก่า 3 ตำบล 
- ปัญหาอุบัติเหตุในทุกตำบลของ
อำเภอศรีณรงค์ลดลงจากปีที่ผ่าน
มาร้อยละ 5  

ตัวช้ีวัด  
- กลไกพ่ีเลี้ยงระดับอำเภอ 
- การจัดการกลไก 
ศปถ.อปท.พ้ืนที่ใหม่ 2 ตำบล 
- การจัดการกลไก ศปถ.อปท. 
ตำบลตรวจ 
- ปัญหาอุบัติเหตุในตำบลนำร่อง
ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 5 

ตัวช้ีวัด  
- การจัดการกลไก ศปถ.อำเภอ 
- กลไกพ่ีเลี้ยงระดับอำเภอ 
- การจัดการกลไก 
ศปถ.อปท.ตำบลตรวจ 
- ปัญหาอุบัติเหตุในตำบลตรวจลด
ลงร้อยละ 5โครงสร้าง

อนุกรรมการ ศปถ.อ. คณะกรรมการ ศปถ.อ.

ประธาน       :  ท้องถิ่นอำเภอ 

รอง            :   สสอ. / ป.ป้องกันฯ 

กรรมการ      :  ตำรวจ 1 

           :  พยาบาล  ER 1 

                 :  สธ. 4 

                 :  อปท. 1( หน.สง.ปลัด) 

เลขานุการ     :  ปลัด อบต.ตรวจ 

 ผช.เลขา      :  หน.ฝ่ายการพยาบาล                            

                 : นวก. สธ.

ประธาน     :  นายอำเภอ 

รอง          :  ผกก.สภ. / ป.อาวุโส 

กรรมการ    :  หน.ส่วนราชการ 

             :  ภาคเอกชน   

              :  ประธานเครือข่าย รร. 

              :  นายก อบต.  / กำนัน 

เลขานุการ  :  ป.ป้องกัน 

 ผช.เลขา   :  ผช.สสอ. 

              : รอง ผกก.สภ.



 

ขั้นที่ 3 : ระยะยั่งยืน (Institutionalization)         

 เมื่อมีการสร้างกลไกการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทาง

ถนนของอำเภอศรีณรงค์และมีการดำเนินงานได้ประมาณ 10 เดือน (พย. 2557 

– กย. 2558)  พบว่า จำนวนการเกิดอุบัติเหตุในปี 2558 เพ่ิมขึ้นจากปี 2557 

เกือบประมาณ 3 เท่า ส่วนหน่ึงเป็นเพราะมีการจัดเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมและ

ละเอียดขึ้น ทำให้ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้น แม้ว่าผลสำเร็จใน

การลดอุบัติเหตุทางถนนจะยังไม่บรรลุผลตามที่คาดไว้ แต่เมื่อพิจารณาข้อมูล

ระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บที่จัดเก็บโดยโรงพยาบาลศรีณรงค์ พบว่า 

ระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บของปีงบประมาณ 2558 ลดลงจาก

ปีงบประมาณ 2557 การส่งต่อผู้บาดเจ็บที่ลดลงจาก 58 รายเหลือ 39 รายและ

การบาดเจ็บที่ศีรษะลดลงจาก 35 รายเหลือ 10 ราย  นอกจากน้ียังมีผลลัพธ์ใน

เชิงกลไกและมาตรการสำคัญๆ ดังน้ี  

 1) เกิดกลไกการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนที่มีโครงสร้าง

การทำงานที่ชัดเจนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมมากขึ้น  ทั้งกลไก ศปถ.ระดับ

อำเภอ กลไกอนุกรรมการศปถ. ระดับอำเภอที่ช่วยสนับสนุนให้ ศปถ.อำเภอศรี

ณรงค์สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและ

ต่อเน่ือง  รวมทั้งกลไกการจัดการ ศปถ.ระดับท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) 1 แห่ง คือ 

ศปถ.ตำบลตรวจ  

2) มีการสร้างระบบการจัดการด้านข้อมูลอุบัติเหตุของอำเภอ ที่มีระบบรายงานถูก

ต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเชื่อมโยงกับภาคีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งใช้ข้อมูลเป็น

เครื่องมือในการกำหนดนโยบายของอำเภอ โดยมีการตั้งศูนย์รับรายงานข้อมูล

ของอำเภออยู่ที่อำเภออยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ที่ว่าการอำเภอศรี
ณรงค์ และมีการจัดทำแบบฟอร์มรายงานอุบัติเหตุเพื่อให้ รพ.อำเภอ 
สภ.อำเภอ รพสต. 6 แห่ง และศูนย์ ปภ.อบต. 5 แห่ง รวบรวมข้อมูลแล้วส่งให้
ศูนย์ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป  เพื่อประมวลเสนอในที่ประชุม 
ศปถ.อำเภอต่อไป  ดังแผนภาพ 

3)  มีนโยบายอำเภอในการจัดการความปลอดภัยทางถนนและแผนงานที่

ชัดเจน คณะกรรมการ ศปถ.อำเภอจัดเวทีลงนาม MOU กับทุกภาคส่วน ทั้งส่วน

ราชการ  ผู้นำชุมชนใน  62 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 5 ตำบล 

โรงเรียนทั้ง 2 เครือข่ายและรัฐวิสาหกิจ 1 แห่ง (ธกส.)นับเป็นการทำสัญญา

ประชาคมเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 3 ประเด็น คือ 

• การแก้ไขจุดเส่ียง  โดยมีการสำรวจจุดเสี่ยงหลักๆ ของอำเภอ

ใหม่ ให้ทุกฝ่ายร่วมกันคิดเกณฑ์และกำหนดจุดเสี่ยงร่วมกัน ตำรวจและ

สาธารณสุขทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลและสะท้อนสู่เวที ศปถ.อำเภอและตำบล   

อปท. ทำหน้าที่แก้ไขจุดเสี่ยง  ปกครองทำหน้าที่ประสานทางหลวงชนบทเพ่ือขอ

คำแนะนำและร่วมแก้ไขจุดเสี่ยงในพ้ืนที่ของทางหลวงชนบท ทำให้พบว่าในพ้ืนที่

มีจุดเสี่ยงถึง 23 จุด และในช่วง 10  เดือนที่ผ่านมา แต่ละพ้ืนที่ได้ทำการแก้ไข

จุดเสี่ยงไปแล้ว 12 จุด (เขตพ้ืนที่ อบต.ตรวจ  11  จุด อบต.ศรีสุข  1 จุด) 

• การรณรงค์สวมหมวกกันน็อค 100 %  โดยฝ่ายปกครองทำ

หนังสือแจ้งทุกภาคส่วนทราบและถือปฏิบัติ  ศปถ.อำเภอจัดมหกรรมรณรงค์

การสวมหมวกพร้อมกันทั้งอำเภอที่ตำบลตรวจ  โดยใช้กลยุทธ์ระดมหมวกจาก

ทุกหมู่บ้านมารวมกันแล้วให้พระที่ชาวบ้านศรัทธามาทำพิธีปลุกเสกให้

แคล้วคลาด  มอบหมวกสำหรับคนที่ยังไม่มี  นายอำเภอสื่อสารและติดตามในที่

ประชุมทุกเดือน  ตำรวจใช้มาตรการกวดขันบังคับใช้ทางกฎหมายมากขึ้น  

หน่วยงานอื่นๆ รณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ  สวมหมวก 100 % เช่น  

อสม. , อปท. ผู้นำชุมชน นักเรียน ฯลฯ และจากการประเมินผลการดำเนินงาน

ในช่วง 5 เดือน  คือ เดือนเมษายน – กันยายน 2558 ผลที่เกิ ดขึ้น คื อ ผู้นำ

ชุมชนและ อสม.ใส่หมวกกันน๊อคเพ่ิมขึ้นเป็น 100%  ส่วนนักเรียนใส่เพ่ิมขึ้น

ประมาณ 70 % 

*   ข้อมูลระดับอำเภอ      ** ข้อมูลตำบลนำร่อง 

•  การขับเคลื่อน “ดื ่มไม่ขับ”  เพราะสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ของ

อำเภอศรีณรงค์ อันดับ 1 เกิดจากผู้ขับขี่เมาสุราถึงร้อยละ  40   ศปถ.อำเภอจึง

รณรงค์ “ดื่มแล้วไม่ขับรถ”  รวมทั้งรณรงค์งานเลี้ยงปลอดเหล้า  งานศพปลอด

เหล้า  อปท. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อกับผู้นำชุมชนและขยายผลผ่านเสียงตาม

สาย ทำให้งานเลี้ยงของส่วนราชการปลอดเหล้าทุกงาน   

4) มีโอกาสที่จะเกิดความยั่งยืน เพราะมีโครงสร้างและรูปแบบการ

ทำงานที่ชัดเจนและอิงกับการทำงานประจำ  เกิดกลไกการขับเคลื่อนงานโดยใช้

ข้อมูลในการตัดสินใจ  มีนโยบายชัดเจนและมีการติดตามประเมินผลทุกเดือน 

โดยประเมินในประเด็นที่เป็นนโยบายสำคัญ 3  ประเด็นหลัก     ที่มีการลงนาม 

MOU รวมทั้งมีการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสำคัญ 3 ประเด็นซึ่งจะ

รพ.สต. 6 แห่ง สภ.ศรีณรงค์

ศูนย์ ปภ. 
อบต. 5 แห่ง

รพ.ศรีณรงค์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีณรงค์

ศปถ.อปท.

ศปถ.อำเภอศรีณรงค์ผู้นำชุมชน ภาคีขับเคลื่อน

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 

(คน)

จำนวนผู้สวมหมวก

นิรภัย(คน)

อัตราการ

สวมหมวก

นิรภัย (%)
ก่อน

รณรงค์

หลัง

รณรงค์

ผู้นำชุมชน* (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผู้ใหญ่
บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล)

90 61 90 100

ผู้นำชุมชน ** 30 8 30 100

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน** 141 76 141 100

นักเรียน** 168 3 124 73.8

นักศึกษา กศน.* 90 23 80 88.9



 

กิจกรรมสำคัญและเงื่อนไขที่นำไปสู่ความสำเร็จ 

1) จะต้องมีการกำหนดโครงสร้าง ศปถ. อำเภอที่ประกอบด้วยกรรมการจากทุกภาคส่วน  และต้องมทีีมอนุกรรมการ ศปภ.อำเภอ ที่มาจากหน่วยงาน

หลักๆ เช่น ปลัดอำเภอ  ท้องถิ่นอำเภอ  สาธารณสุข ตำรวจ โรงพยาบาล  กู้ชีพกู้ภัย  เพ่ือทำหน้าที่เป็นเลขาหรือเสนาธิการของทีม ศปถ.อำเภอ หรือเป็นผู้ขับ

เคลื่อนงานจริง  รวมทั้งเป็นกลไกเช่ือมการทำงานระหว่างอำเภอกับ อปท.ในการจัดการงานด้านอุบัติเหตุทางถนน  และเป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่ ศปถ.อปท.ด้วย  โดย

ใช้เทคนิคไปทาบทามพูดคุยทำความเข้าใจกัน (ภาษาชาวบ้านเรียกว่า ไปจีบมาก่อน)  ก่อนที่จะทำคำสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นทางการอีกคร้ัง 

2) จะต้องมีการวางเป้าหมายการทำงานร่วมกัน  เน่ืองจากทั้งคณะกรรมการ ศปถ.อำเภอและอนุกรรมการมาจากหลายหน่วยงาน มีบทบาทหน้าที่ 

ทักษะ วัฒนธรรมและเป้าหมายการทำงานที่แตกต่างกัน  จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจเป้าหมายของงานร่วมกันก่อน ซึ่งอาจต้องทำซ้ำหลายรอบกว่าจะเกิดเป้า

หมายผลลัพธ์และแผนการทำงานร่วมกัน  

3) จะต้องมีข้อมูลที่สามารถสะท้อนปัญหาและการทำงานของพ้ืนที ่เพ่ือนำไปทำความเข้าใจกับนายอำเภอนอกรอบก่อน และสื่อให้ผู้บริหารเห็นความ

สำคัญว่า ทำไมต้องทำเร่ืองน้ี ทำแล้วมีผลดีอย่างไร ไม่ทำมีผลเสียอย่างไร ก่อนที่จะนำเข้าไปแสนอในที่ประชุมอย่างเป็นทางการ 

4)  ต้องมีการกำหนดนโยบายหรือประเด็นในการขับเคลื่อนงานที่ชัดเจน  โดยนโยบายหรือประเด็นดังกล่าวควรมาจากข้อมูลที่รวบรวมวิเคราะห์ ได้ 

แต่ไม่ใช่มาจากความอยากจะทำหรือความเคยชินว่าถ้าทำเร่ืองอุบัติเหตุต้องทำเร่ืองน้ีเท่าน้ัน 

5) ต้องมีการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและมีมติสำหรับการทำงานต่อไปอย่างชัดเจน ในการประชุม ศปถ.อำเภอทุกคร้ัง  

6) ควรมีการอบรมหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมพลังให้คนทำงานเป็นระยะ เพ่ือให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น ความรู้เกี่ยว

กับระเบียบและบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การจัดการข้อมูล การกำหนดกรอบนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติการ การติดตามประเมินผล โดยอนุกรรมการ 

ศปถ.อำเภอ และคณะกรรมการ ศปถ.อปท.ควรมีความรู้ในการวิเคราะห์และแก้ไขจุดเสี่ยงด้วย

ได้ข้อมูลและความคิดเห็นเพ่ือใช้ประกอบการดำเนินงาน  เกิดพ้ืนที่ต้นแบบใน

ระดับตำบล  (ตำบลตรวจ และตำบลศรีสุข) และหมู่บ้านต้นแบบนำร่องในตำบล

ตรวจ 2 หมู่   

5) มีโอกาสที่จะขยายผลไปยังพ้ืนที่อื่น  เน่ืองจาก อบต.ที่เหลืออีก 3 ตำบล

พร้อมที่จะดำเนินการในปีหน้า โดยมีท้องถิ่นอำเภอร่วมกับปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง

เป็นโต้โผในการขับเคลื่อน มีการเตรียมงบสำหรับดำเนินงานของทั้ง 5 อบต.ในปี 2559 

เป็นเงินทั้งสิ้น 1,399,000 บาท โดยเชื่อมประสานเข้ากับงานประจำ สำหรับ

กระบวนการในระดับอำเภอ มีการเตรียมการระดมงบประมาณ จากท้องถิ่นมาใช้ใน

การพัฒนาและเสริมพลังให้แก่ อปท. เช่น ให้ท้องถิ่นตั้งงบประมาณในการจัดทำป้าย

และวัสดุอุปกรณ์ในการแก้ไขจุดเสี่ยง ฯลฯ นอกจากน้ี ยังขอรับการสนับสนุนหมวกกัน

น๊อคจากส่วนราชการและภาคเอกชนที่อยู่ในพ้ืนที่อีกด้วย 

6) การระดมทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของ ศปถ.อำเภอ   จาก

การประชุมของคณะอนุกรรมการ ศปถ.อำเภอ ได้เห็นข้อจำกัดของงบประมาณในการ

ดำเนินงาน ศปถ.อำเภอ ที่จะใช้ในการขับเคลื่อนงาน จึงได้หารือกับท้องถิ่นอำเภอซึ่ง

เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ศปถ.อำเภอ เพ่ือดำเนินการทบทวนระเบียบต่างๆที่

เกี่ยวข้อง และหากไม่ขัดด้วยระเบียบ ก็จะนำข้อสรุปเข้าสู่วาระการประชุมของ 

ศปถ.อำเภอ เพ่ือขอความเห็นชอบเพ่ือดำเนินการต่อไป


