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Issue No. 123
ทำความเข้าใจบริบทของ          

อำเภอจอมพระ 

   อำเภอจอมพระประกอบด้วย 9 ตำบล  

ในรอบ 3 ปี (พ.ศ. 2554 – 2556) มี

อุบัติเหตุเกิดขึ้นโดยเฉลี่ยปีละ 453 คร้ัง มีผู้

บาดเจ็บเฉลี่ยปีละ 927 ราย และเสียชีวิต

เฉลี่ยปีละ 5 ราย พ้ืนที่ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย

ที่สุดมี 4 ตำบล คือ จอมพระ หนองสนิท 

เมืองลีงและเป็นสุข ตามลำดับ สาเหตุของ

การเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นเพราะมีถนน

สายหลักเชื่อมผ่านไปยังจังหวัดร้อยเอ็ดและ

จังหวัดอื่นทางอีสานเหนือ  ทำให้การจราจร

คับคั่ง มีรถสัญจรจำนวนมากและวิ่งด้วย

ความเร็วสูง  ขณะที่สภาพถนนแคบเพียง 2 

เลนจราจร ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  

ประกอบกับไม่มีสัญญาณไฟในจุดเลี้ยวแยก  

พ้ืนผิวถนนไม่เรียบ  มีต้นไม้ใหญ่ข้างทาง อีก

ทั้งในวันอาทิตย์จะมีตลาดนัด ทำให้ผู้คน

พลุกพล่าน  

การทำงานด้านความปลอดภัย

ทางถนนของอำเภอจอมพระในช่วงแรกยัง

ขาดความชัดเจนและไม่ต่อเนื่อง มีลักษณะ

ต่างคนต่างทำ ขาดการประสานงาน ศูนย์

ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเป็นศูนย์

เฉพาะกิจดำเนินงานเฉพาะในช่วงเทศกาลปี

ใหม่และสงกรานต์ ด้วยการตั้งด่านตรวจ

และมีหน่วยกู้ชีพตำบล (สมาคมจอมพระ

กุศลสงเคราะห์) ทำหน้าที ่ส่งผู ้ประสบ

อุบัติเหตุไปยังโรงพยาบาลจอมพระเท่านั้น  

นอกจากน้ี ข้อมูลของแต่ละหน่วยงานไม่ตรง

กันเพราะนิยามต่างกัน ทำให้สถานการณ์

การเกิดอุบัติเหตุไม่ชัดเจนและขาดข้อมูล

สาเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้วย 

ขั้นแรก : ระยะก่อตัว (Formation) 

อำเภอจอมพระมีจุดแข็งตรงที่นายอำเภอให้

ความสำคัญและสนับสนุนการเคลื ่อนงานด้าน

อุบัติเหตุอย่างจริงจัง ประกอบกับมีปลัดอำเภอ 

สาธารณสุขอำเภอ หน่วยกู้ชีพตำบล (EMS) อาสา

สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และสมาคม

จอมพระกุศลสงเคราะห์ที่พร้อมจะทำงานอย่างเข้ม

แข็ง   

การก่อตัวเริ่มต้นจากการประชุมหารือกันของ

แกนนำในพ้ืนที่ 3 ฝ่าย คือ สาธารณสุขอำเภอ  ปลัด

อำเภอ (ฝ่ายป้องกันฯ)  และทีมงานสาธารณสุขจาก

โรงพยาบาลส่ ง เส ริมสุ ขภาพตำบล มีการนำ

สถานการณ์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุและแนวทางการ

ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่ผ่านมามาวิเคราะห์  พร้อม

ทั้งค้นหากลุ่มแกนนำที่จะมาช่วยขับเคลื่อนงาน  หลัง

จากนั้นแกนนำได้ไปศึกษาดูงานที่อำเภอบ้านไผ่ 

จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบในการจัดการ

ความปลอดภัยทางถนน เมื่อกลับมาแล้วได้รายงาน

ต่อนายอำเภอ  มีการเตรียมข้อมูลสถานการณ์

อุบัติเหตุเป็นวาระการประชุมประจำเดือน  มีการ

ประสานกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจ  กู้ชีพ

อำเภอ  โรงพยาบาลจอมพระ  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

ฯลฯ  เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานต่างๆ  

มีการประชุมเล่าสู ่กัน ฟังและร่วมกันวิ เคราะห์

สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุและพ้ืนที่จุดเสี่ยง พร้อม

ทบทวนบทบาทภารกิจของแต่ละฝ่าย   

ต่อมาทีมแกนนำได้ทำความเข้าใจและร่วม

หารือกับนายอำเภอ  เพ่ือขอความเห็นชอบในการทำ

โครงการและแต่งตั้ง “คณะกรรมการ ศปถ.อำเภอ”  

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554 ซี่งนายอำเภอมี

ดำริให้เป็นนโยบายครอบคลุมทั้งอำเภอ  ทำให้มีการ

แต่งตั้งกรรมการจากทุกตำบลและดึงทุกภาคส่วนเข้า

มามีส่วนร่วมมากขึ้น ประกอบด้วย หัวหน้าส่วน

ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  อปท. กำนัน  ประธาน ผรส. 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประธาน อสม.ระดับ

อำเภอ ปลัดอำเภอ ครู กศน. และกู้ชีพ รวมทั้งสิ้น  

50  คน 

ขณะเดียวกัน สาธารณสุขอำเภอและทีมงาน

ได้ชักชวนปลัดอำเภอฝ่ายป้องกันประมาณ 5-6 คนมา

ร่วมเป็น Core Team เพื่อร่วมคิดร่วมทำและทำ

หน้าที่เป็นจุดจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน

ระดับอำเภอและท้องถิ ่น รวมทั้งชักชวนคนที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาร่วมเป็นแกนนำขับเคลื่อน

งาน เช่น ตำรวจ กู้ชีพ สื่อมวลชน ฯลฯ โดยใช้วิธีการ

ประชาสัมพันธ์ ทาบทามคนที่มีสัมพันธภาพที่ดี มี

ประสบการณ์การทำงานร่วมกันมาก่อน สามารถ

ประสานงาน เชื่อมหรือส่งต่อการทำงานกันได้ทุก

ระดับ  โดยมีการประชุมหารือกันมาเป็นระยะ จนก่อ

ตัวและมีการแต่ งตั ้ง เ ป็น “คณะอนุกรรมการ 

ศปถ.อำเภอจอมพระ” รวมทั้งสิ้น 25 คน (4 คนเป็น

กรรมการ ศปถ.อำเภอด้วย)  

ขั้นที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างและกลไก 

(Maintenance)  

แกนนำอำ เภอจอมพระใ ช้ เทค นิคการ

วิเคราะห์ 5 ด้าน เพ่ือให้สามารถทำงานบรรลุเป้า

หมายที่กำหนดไว้ร่วมกัน    

•  วิ เคราะห์คน  สื่อสารและทำความเข้าใจ

ให้ชัดเจนกับผู ้บริหาร(นายอำเภอ) เพื ่อให้ช่วย

สนับสนุนการทำงานและทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตื่นตัวและให้ความร่วมมือ ขณะเดียวกัน คัดเลือกทีม

งานจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานด้านอุบัติเหตุ 

เป็นคนทำงานที่คุณสมบัติและพร้อมที่จะเคลื่อนงาน

ในพ้ืนที่ให้สำเร็จ    

•  วิเคราะห์พ้ืนที่เป้าหมาย  พิ จารณาจาก

ความสนใจ ความพร้อมและการสนับสนุนของผู้

บริหารและคนในพ้ืนที่น้ันๆ รวมถึงสถานการณ์สถิติ

ข้อมูลด้านอุบัติเหตุ  ซึ่งอำเภอจอมพระคัดเลือกได้ 3 

พ้ืนที่ คือ ตำบลหนองสนิท ตำบลเมืองลีงและตำบล

เป็นสุข 

•  วิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนน

เพ่ือใช้ในการประชุมประจำเดือน ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ

ที่ได้จากโรงพยาบาลและตำรวจ และข้อมูลเชิง

คุณภาพ (เร่ืองเล่าเร้าพลัง)ที่ได้จากกู้ชีพ

สรุปบทเรียนการพัฒนากลไกการทำงานของ 

ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)  ระดับอำเภอ

กรณีศึกษา : อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 

พัฒนาการในการสร้างกลไกขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนของอำเภอจอมพระ 



 

•  วิ เคราะห์วิธีการพัฒนาทีม  ใช้ การประชุมเพ่ือให้ทีมเข้าใจ

บทบาทหน้าที่และปรับฐานคิดการทำงานให้ตรงกันว่า ศปถ.มีบทบาทในการ

ทำกิจกรรมแก้ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ตลอดทั้งปี ไม่ใช่เฉพาะในช่วงเทศกาล

เท่าน้ัน รวมทั้งคลี่โครงการ กิจกรรมและผลลัพธ์ร่วมกัน 

•  วิ เคราะห์วิธีการสื่อสารให้เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ ์

โดยใช้ทั้งการสื่อสารแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น ออกหนังสือเชิญ 

ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว ใช้โทรศัพท์ ใช้ไลน์กลุ่ม เป็นต้น 

  จากเทคนิคการทำงานดังกล่าว ศปถ.อำเภอจอมพระมีการดำเนิน

งานสำคัญๆ ดังน้ี 

1.  จัดโครงสร้างการทำงานที่ชัดเจนตั้งแต่ระดับอำเภอจนถึงระดับ

ตำบล มีการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนนรวม 3 

ระดับ ได้แก่  (1) กลไก ศปถ.อำเภอ  (2) กลไกคณะอนุกรรมการ ศปถ.อำเภอ 

และ (3) กลไก ศปถ.อปท. รวม 3 แห่ง (อบต.เป็นสุข อบต.หนองสนิท และ

อบต. เมืองลีง)

2.   มีกระบวนการพัฒนาทีมและขับเคลื่อนงาน  ทีมขับเคลื่อนงาน

อุบัติเหตุ ( Core Team) ประกอบด้วย นายจรูญ ดวงพร  สาธารณสุขอำเภอ  

นางแนบเนียน ประดับศรี ปลัดอำเภอ (ป้องกันฯ) นายวสันต์  จินดาศรี  กู้ชีพ 

อบต.หนองสนิท และกลุ่มนักวิชาการสาธารณสุข ได้แก่ นายไมตรี  อรุณเพลิด  

นางสาวพูนสุข เช่ือมชัยตระกูล นายบุญรอด สืบเพ็ง และนายอุดม สุขประเสริฐ 

จะมีการประชุมเตรียมการเพื่อจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ด้าน

อุบัติเหตุและจุดเสี่ยง รูปแบบกิจกรรมและการแบ่งภารกิจความรับผิดชอบของ

แต่ละฝ่าย รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง แล้วนำเสนอให้นายอำเภอรับ

ทราบก่อนที่จะประชุมหัวหน้าส่วนราชการทุกคร้ัง 

ในการประชุมคณะกรรมการ ศปถ. อำเภอจอมพระจะมีการทบทวน

คำสั่งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ช้ีแจงบทบาทหน้าที่ ข้อมูลสถานการณ์

การเกิดอุบัติเหตุ เร่ืองเล่าตัวอย่างการเกิดอุบัติเหตุ โดยนายอำเภอจะซักถาม/

ชวนคิดเพื่อหาทางออกร่วมกันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น การสร้างกระแส

การใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยโดยกำหนดพื้นที่ต้นแบบถนนสีขาว การจัดทำ

โครงการฝากกุญแจไว้กับแม่และเมีย เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนมีพฤติกรรมการ

ขับขี่ยานยนต์ที่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ การอบรมวินัยจราจรและกวดขัน

ให้โรงเรียนทำข้อตกลงให้นักเรียนสวมใส่หมวกกันน๊อคทุกคร้ัง    

ในส่วนของการพัฒนาทีมงานอนุกรรมการ ศปถ.อำเภอ น้ัน นอกจาก

จะมีการประชุมเพื่อให้รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ แนวทางการขับเคลื่อนความ

ปลอดภัยทางถนน รายละเอียดโครงการ “พัฒนากลไกการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาอุบัติเหตุ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์”กำหนดเป้าหมายและวางแผน

ปฏิบัติงานร่วมกันแล้ว ยังมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดี มีการจัดเวทีทบทวนการ

ดำเนินงานและเข้าร่วมเวทีเสริมพลังด้วย เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

เสริมสร้างทักษะและจิตสำนึก ร่วมกันวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิง

ผลลัพธ์ร่วมกันกับหัวหน้าส่วนราชการและภาคีเครือข่าย เป็นต้น  

กระบวนการพัฒนาทีมของ ศปถ. จึงครอบคลุมตั้งแต่การค้นหาผู้ที่มี

ความพร้อมที่จะทำงาน การสร้างความคุ้นเคยและสัมพันธภาพที่ดี การเตรียม

ความพร้อมสมาชิกในทีมด้วยการประชุมระดมความคิดและทบทวนการ

ดำเนินงานเป็นประจำสม่ำเสมอ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงานและ

เข้าร่วมเวทีเสริมพลังหรือการประชุมเพื่อได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการ

เคลื่อนงานอย่างต่อเน่ือง

โครงสร้าง ศปถ. และ อนุฯ ศปถ. อำเภอจอมพระ

อนุฯ ศปถ.อ. (30 คน) คกก. ศปถ.อ. (50 คน)

ประธาน          : นายก อบต. 

ประธาน        :  สสอ. 

รอง             :  ปลัดอำเภอ  

                    (ป.ป้องกัน)  

ทีม             :  ตำรวจ 2, ท้องถิ่นอำเภอ  1,             

                    รพ.1, กู้ชีพ 1, สาธารณสุข 8,  

                   อปท. 11, ครู 2, ผู้นำชุมชน 1 

เลขาฯ          : นวก.สธ.

ประธาน          :  นายอำเภอ 

รอง               : ปลัด อ., ผกก.ตร., ผอ.รพ. 

กรรมการ         : หน.ส่วน, อปท., 

                     เอกชน, ภาค ปชช. 

                     (ตามระเบียบ สน.นายก 

                     เพ่ิม สธ.อปท.ทุกแห่ง) 

เลขาฯ            : ปลัดอำเภอ (ป.ป้องกัน)  

ผู้ช่วยเลขา       : สาธารณสุข 

(อนุฯ เป็น คกก.ศปถ.ด้วย 3 คน)

ขับเคลื่อนงาน

Core team 

 6 (ปภ./สธ.)



 

ขั้นที่ 3 : ระยะยั่งยืน (Institutionalization)         

งาน 3 ปี บรรจุโครงการเป็นข้อบัญญัติของ อบต. และมีนโยบายขับ

เคลื่อน 

1.  ความสำเร็จและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น    

เมื่อ ศปถ.อำเภอจอมพระมีการประชุมวางแผนการดำเนินงานและใน

เดือนสิงหาคม 2558 มีนโยบายการขับเคลื่อนระดับอำเภอ 3 เร่ือง ได้แก่  การ

สวมหมวกกันน็อค  จุดเสี่ยง  และอุบัติเหตุจากรถไถ ซึ่งแนวนโยบายดังกล่าวถูก

นำมาสู่การปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอและท้องถิ่น   

โดยในช่วง 3 เดือนมีผลลัพธ์ที่ปรากฎแต่ละเร่ือง ดังน้ี 

(1)  การแก้ไขจุดเส่ียง    ซึ่งได้มีการปรับแก้ไขบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง

ไปแล้ว 17 จุดจากทั้งหมด 27 จุด 

(2)  การสวมหมวกกันน็อค  ภายหลังจากการดำเนินงานตาม

นโยบายของ ศปถ.อำเภอ ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่ที่ดำเนินการเป็นการรณรงค์

ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ฯลฯ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในช่วง 3 เดือนแรกกับ

กลุ่มเป้าหมายของการดำเนินงาน กล่าวคือ  กลุ่มประชาชนทั่วไปมีอัตราการ

สวมหมวกกันน็อคสูงขึ้น 2.5 เท่า  กลุ่มผู้นำ/อสม.มีอัตราการสวมหมวกกัน

น็อคเพ่ิมขึ้น 3 เท่า  และกลุ่มนักเรียนมีอัตราการสวมหมวกเพ่ิมขึ้นเกือบ 2 เท่า

จากก่อนดำเนินนโยบายของอำเภอ 

(3)  การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากรถไถ  จากการประชาสัมพันธ์ขอ

ความร่วมมือชาวนาไม่ให้นำรถไถขึ้นมาบนถนนในช่วงเวลาโพล้เพล้ ซึ่งภายหลัง

จากการประชาสัมพันธ์ได้รับความร่วมมือจากชาวนาเป็นอย่างดีจึงไม่มีอุบัติเหตุ

จากรถไถเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว 

 นอกจากน้ียังมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งสัญญาณที่ดีต่องานด้านอุบัติเหตุ

ของอำเภอจอมพระ ดังน้ี 

1)  เกิดกลไกขับเคลื่อนงานด้านอุบัติเหตุของพ้ืนที่ที่มีโครงสร้างการ

ทำงานชัดเจนขึ้น   

-  กลไกระดับอำเภอ มีคำสั่งอำเภอจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนนอำเภอ แต่งตั้งคณะกรรมการ ศปถ. อำเภอ  และคณะ

อนุกรรมการ ศปถ. อำเภอ ซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน  

เพ่ือทำหน้าที่เสมือนเป็นเสนาธิการในการขับเคลื่อนงานทั้งอำเภอ และเป็นพ่ี

เลี้ยงให้กับ ศปถ.อปท.ด้วย 

-  เกิดกลไก ศปถ.อปท. 3 แห่ง คือ ศปถ.ตำบลเป็นสุข  

ศปถ.ตำบลเมืองลีง และ ศปถ.ตำบลหนองสนิท   

2) มีการออกนโยบายให้เร่ืองอุบัติเหตุเป็นวาระอำเภอและมีการจัด

ทำแผนงานที่เป็นรูปธรรมตลอดทั้งปี  นโยบาย 3 เร่ือง คือ การสวมหมวกกัน

น๊อค มาตรการเกี่ยวกับรถไถนา และการแก้ปัญหาจุดเสี่ยง รวมทั้งมีการทำข้อ

ตกลง (MOU) กับทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการด้านอุบัติเหตุ

ในพ้ืนที่  ตลอดจนมีการกำกับติดตามประเมินผลอย่างต่อเน่ือง 

3) เกิดกระบวนทำงานอุบัติเหตุร่วมกันแบบบูรณาการและมีการ

ส่ือสารทั้งการประชุมอย่างเป็นทางการและการส่ือสารผ่านทางไลน ์เช่น การ

จัดหาเคร่ืองตัดถ่างเพ่ือช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในรถ การขอให้เทศบาลขยับย้าย

ป้ายที่บังทัศนวิสัย  การให้ตำรวจช่วยแจ้งรถขายผลไม้ที่บังการมองเห็นรถเลี้ยว

เข้าออกบริเวณแยกตลาดสด เป็นต้น  

4) มีการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจให้เหมาะสมกับบริบทและ

สถานการณ์ของพ้ืนที่ได้ชัดเจนขึ้น คณะอนุกรรมการ ศปถ.อำเภอจะใช้ข้อมูลจาก 

ทีมตั้งต้น 3 คน  

สธ., ปลัดอำเภอ

เชิญหน่วยงานและส่วนที่

เกี่ยวข้องชวนคิดชวนคุยวิเคราะห์ 

ข้อมูล ยกร่างแนวทาง

เข้าไปปรึกษากับ 

นอ.โครงสร้าง/แนวทาง

การทำงาน

ทีมอนุฯ ประชุมทำแผน กำหนด

บทบาท พัฒนาระบบข้อมูล ยกร่า

งอนุฯเพ่ิมเติมและ เตรียมการ

ดำเนินงานรณรงค์เทศกาล 

Kick off ช่วงปีใหม่ 

ประชุม ศปถ.อ.  

(สรุปการดำเนินงานฯช่วงปีใหม่ 

เพ่ิมนโยบายให้ดำเนินงานทุก

ตำบล เสนอร่าง อนุฯ  

(พ่ิมเติม)

ได้ อนุ กก.ศปถ.อ.  

16 คน

นอ.ประชุม หน.ส่วนและผู้

เกี่ยวข้อง (นำเสนอข้อมูล  ชี้แจง

โครงการฯ บทบาทหน้าที่ เสนอ

ร่างแต่งตั้ง คณะ ศปถ.อ. และ 

เสนอชื่อ อนุฯ เตรียมการทำงาน

ช่วงปีใหม่ (Kick off) 

ได้ อนุฯ เพ่ิม 30 คน

ครอบคลุมทั้ง 10 อปท. 

ได้ภาคีเครือข่ายนอก อำเภอ 

มีระบบการทำงาน ติดตาม

นำข้อเสนอมา

ปรับปรุงยกร่าง

คณะทำงาน 

ศปถ.อ.

ยกร่างทีม 

 /แนวทางการ

ดำเนินงาน

พัฒนาอนุฯ สร้างทีม 

ทำความเข้าใจ  

คลี่บทบาท/แนวทาง

การทำงาน 

ได้ คกก. 

ศปถ.อ. 50 คน  

กำหนดประชุม เป็น

วาระอำเภอ

พัฒนาทีม ศปถ.อ. 

และอนุฯ ระดม

สมอง กำหนดเป้า

หมายร่วมกัน  

ออกแบบกิจกรรม 

และทำ MOU

ประชุม ศปถ.เดือนละ 1 คร้ัง 

-ให้ข้อมูล  ชี้แจง สร้างเป้า

หมายร่วม  คิดและร่วม

วางแผน 

-นอ.เป็นผู้ซักถามและชวน

คิด รวมทั้งการหาทางออก 

-นำเสนอข้อมูล  การจัดทำ

แผน

ดูงาน

บ้านไผ่

โครงสร้างการก่อตัวของ ศปถ.อ. /อนุฯ ศปถ.อ.จอมพระ



 

กิจกรรมสำคัญและเงื่อนไขที่นำไปสู่ความสำเร็จ 

• ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญและสนับสนุนอย่างจริงจัง ทีมงานจึงควรเข้าพบทำความเข้าใจกับนายอำเภอและผู้บริหารของส่วน

ราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เร่ิมต้น เพ่ือให้ความร่วมมือเต็มที่ เช่น ถ้าหน่วยงานใดส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ศปถ.อำเภอ

คร้ังแรก  ทีมงานจะไปประสานทำความเข้าใจกับหัวหน้าส่วนราชการด้วยตนเองอีกคร้ัง รวมทั้งมีการทำข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน  

• การกำหนดนโยบายและประเด็นในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุในพ้ืนที่ให้ชัดเจน รวมถึงแผนงานและโครงการเชิงผลลัพธ์   

• การจัดทำข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือช่วยในการตัดสินใจสั่งการของผู้บริหารและวางแผนการทำงานได้ตรงประเด็น  ส่วน

การนำเสนอเร่ืองเล่าเร้าพลังให้เห็นถึงสถานการณ์และความสูญเสีย จะช่วยให้เกิดความรู้สึกร่วมได้มากขึ้น ทั้งน้ี จะต้องนำข้อมูลและผล

การปฏิบัติงานเข้าที่ประชุม ศปถ.อำเภอทุกเดือนด้วย  

• การจัดวางโครงสร้างทีมปฎิบัติงานด้วยการมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับกลไกเดิม จะช่วยให้การทำงานสอดคล้องกับภาระงานที่

มีอยู่  ทำให้เกิดการเรียนรู้และขับเคลื่อนงานได้ชัดเจน โดยจะต้องพัฒนาอนุกรรมการ ศปถ.อำเภอจนเป็น “จุดจัดการด้านอุบัติเหตุใน

ระดับอำเภอ” ให้ได้  

• การประสานงานจะเป็นไปด้วยความรวดเร็วต้องอาศัยการสร้างสัมพันธภาพส่วนตัวที่ดี ควรใช้ทั้งการสื่อสารที่เป็นทางการและ

ไม่เป็นทางการควบคู่กันไป เช่น เมื่อมีเร่ืองเร่งด่วนจะต้องใช้โทรศัพท์หรือส่งไลน์ก่อนส่งหนังสือ  การสรุปข้อมูลให้นายอำเภอรับทราบก่อน

การประชุม ฯลฯ  

• การเสริมแรงให้คนทำงานด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ประชุม Core Team ทุกเดือน จัดเวทีทบทวนและถอดบทเรียนทุก 3 เดือน 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน การอบรม ฯลฯ  เพ่ือให้การทำ งานด้วยใจและได้ใช้ศักยภาพของแต่ละฝ่ายอย่างเต็มที่ 

• การกำกับติดตามผลที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหาร จะเป็นการกระตุ้นให้ระบบกลไกขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี   

รพ.จอมพระ รพ.สต. บริษัทกลาง ตำรวจและรายงานจากระบบไลน์มา

วิเคราะห์และนำเสนอให้คณะกรรมการ ศปถ.พิจารณาสั่งการในที่ประชุม

หัวหน้าส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้าน  ยกตัวอย่างจุดตั้งด่านในช่วงเทศกาล 

เดิมกำหนดตามความสะดวก แต่เมื่อมีข้อมูลสถานที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ัง จึง

ปรับมาตั้งด่านบริเวณจุดเสี่ยงหรือพ้ืนที่ที่มีความพลุกพล่านมากขึ้น  หรือเมื่อพบ

ว่า ในช่วงทำนา รถไถจะขับขึ้นถนนใหญ่ในเวลาพลบค่ำโดยไม่มีป้ายสะท้อนแสง 

นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ จึงมีมาตรการห้ามรถไถ 

5) ผลสำเร็จในการป้องกันปัญหาอุบัติเหตุภายในพื้นที่ มีการแก้ไขจุด

เสี่ยงที่มีอยู่ในอำเภอรวม 17 จุด จากทั้งหมด  27 จุด  กลุ่มผู้นำชุมชนสวมหมวก

กันน๊อคเพ่ิมขึ้น  มีมาตรการในการแก้ปัญหารถไถ 2 ข้อ คือ ให้ติดสติ๊กเกอร์หรือ

สิ่งสะท้อนแสง และห้ามรถไถขึ้นถนนใหญ่ในเวลาพลบค่ำเป็นต้นไป   

2. มีโอกาสที่จะเกิดความยั่งยืนในการดำเนินงาน   ด้วยปัจจัยสนับสนุน

ดังต่อไปน้ี  

1) ด้ านคน   มีทั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการที่จะเป็นกลไก

สำคัญในการแปลงนโยบายของ ศปถ.อำเภอไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม มี

อนุกรรมการที่มาจากท้องถิ่นและเป็นคนขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับท้อง

ถิ่นผ่าน ศปถ.อปท. อีกทั้งมีทีมกู้ชีพเป็นเครือข่ายการทำงานระดับอำเภอ  โดยม ี

สมาคมจอมพระกุศลสงเคราะห์และโรงพยาบาลจอมพระเป็นแม่ข่าย 

2) ด้านงบประมาณ  ท้องถิ่นมีงบประมาณจากภาษีล้อเลื่อนในการ

จัดทำแผนสนับสนุน  อีกทั้งท้องถิ่นได้กำหนดแผนงานโครงการด้านอุบัติเหตุไว้

ลงในข้อบัญญัติด้วย 

3) ด้ านวัสดุสิ่งของ มีการสนับสนุนการดำเนินงาน EMS ตำบลทุก

แห่ง รวมไปถึงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการกู้ชีพ   

3. มีโอกาสที่จะขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็นการขับ

เคลื่อนอื่นๆ   ด้วยกระบวนการทำงานที่ชัดเจน ตั้งแต่การนำเสนอข้อมูล

สถานการณ์ด้านอุบัติเหตุในที่ประชุมส่วนราชการ วางเป้าหมาย ผลลัพธ์ แผน

งานและกรอบการดำเนินงานร่วมกัน การทำข้อตกลง (MOU) การ

ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน การ

กำหนดนโยบายสาธารณะ 3 เร่ืองและทำงานเป็นเครือข่ายเพ่ือแปลงนโยบายไป

สู่การปฏิบัติ โดยมีผู้บริหารและทีมงานหนุนเสริมการทำงานและมีกระบวนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานและ

พัฒนารูปแบบการทำงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นระบบ อำเภอจอมพระจึงมี

ความพร้อมที่จะนำความสำเร็จของพ้ืนที่ไปขยายผลในพ้ืนที่อื่นๆต่อไป


