




























ประชุม Conference ณ ที่ว่าการอ าเภอเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

 



 

 

 



 



 



 



 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



การด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุทางถนน

อ าเภอเมืองขอนแก่น





กรอบกิจกรรมการด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอ าเภอ (D-RTI) ปี 2563

กรอบกิจกรรมการด าเนินงาน D-RTI ผลการด าเนินงาน ปี 63

1) มีจัดตั้งคณะท างาน Core Team และมีการประชุมขับเคลือ่นวางแผนการด าเนินงานแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมของทีมสห
สาขา (พชอ./ศปถ.อ าเภอ)

3 ครั้ง

2) การจัดการข้อมูลเฝา้ระวัง และจัดท าแนวโน้มสถานการณ์ปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิต ตามหลักระบาด     
   วิทยาการบาดเจ็บ คน รถ ถนน แยกรายต าบล และกลุ่มอายุ และข้อมูลปัญหาเฉพาะพื้นที่อ าเภอ (น าข้อมูลมา
   วิเคราะหส์ามเหลี่ยมปัจจัยก าหนดสุขภาพ บุคคล, สภาวะแวดลอ้ม, ระบบทีเ่กี่ยวข้อง) 

มีการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ 
5 ปีย้อนหลัง

3) มีการสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บและเสยีชีวิต โดยใช้ตาราง Haddon Matrix 13  เหตุการณ์
4) คัดเลือกประเด็นปัญหาที่ส าคัญ และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาดว้ยแผนภูมิต้นไม้ (Problem tree) 
    เพื่อหารากของปัญหา หมายเหตุ: สามารถใช้แนวคิดอื่นได้ในการวิเคราะห์รากข้อปัญหาได้

กลุ่มวัยรุ่น ใช้จักรยานยนต์       
ขับรถเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย

5) ก าหนดเป้าหมายในการแก้ปัญหาและสร้างบันไดผลลัพธ ์และวิเคราะห์แรงเสริม - แรงต้าน พร้อมทั้งในก าหนดแผนและ
กิจกรรม

ปีท่ี 2 

6) จัดตั้งทมีระดับท้องถิ่น/ต าบล/หมู่บ้าน (RTI-Team) หรือ ศปถ.อปท. พร้อมกับสร้างกระบวนการศึกษารากของปัญหาของ
ต าบล/ชุมชน (Problem tree)

จัดตั้ง ศปถ.อปท. 18 ต าบล

7) ด าเนินมาตรการการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนโดยสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของอ าเภอ เน้นกลุ่มเด็กเทคนิค มหาวิทยาลัย 
และคนท างาน

8) การช้ีเป้าและแก้ไขจุดเสี่ยงหรือความเสี่ยง (Black Spot) หรือการจัดให้มีโซนถนนปลอดภัย (Safety Zone) ≥ 2 จุด/Zone

9) การสรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลเปรียบเทียบข้อมูลการเสียชีวิต, การบาดเจ็บ และจ านวนครั้งการเกิดอุบัตเิหตุ
วิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และปัญหาอปุสรรค และประเมินผลมาตรการเฉพาะบางมาตรการ
 (การรวมรวมข้อมูลสะท้อนผลลัพธ์)

สรุปผลการด าเนินงานสิ้นปี



1. สามเหลี่ยมปัจจัยสุขภาพ  
(บุคคล, สภาวะแวดล้อม, 
ระบบที่เกี่ยวข้อง)
2. สร้างแผนภมูิตน้ไม้ปญัหา
3. สร้างบนัไดผลลัพธ์
4. การวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้าน
5. การรวมรวมข้อมูลสะท้อนผลลัพธ์



การด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 
อ าเภอเมืองขอนแก่น

-      มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ศปถ.อ าเภอเมืองขอนแก่น
- มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ พชอ.ด้านอุบัติเหตุ 
- มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ศปถ.อปท.



มีการประชุมขับเคลื่อนการด าเนินงานผ่านกลไก 
ศปถ.อ. / พชอ. / ศปถ.อปท.

ประชุมคณะอนุกรรมการ พชอ. ด้านอุบัติเหตุประชุมคณะกรรมการ ศปถ.อ.เมืองขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการ ศปถ.อปท. 



อัตราการเสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน) ต่อแสน ปชก. ปีงบ 2556-2562

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลเสียชีวิต 3 ฐาน จังหวัดขอนแก่น //โดยศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบ าบัดโรงพยาบาลขอนแก่น

ปีงบ 2563 ภายใน 6 เดอืน อตัรา 12.38 ต่อแสน ปชก.  



อัตราการเสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน) ต่อแสน ปชก. ปีงบ 2562 รายอ าเภอ

           สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน จังหวัดขอนแก่น



อัตราการเสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน) ต่อแสน ปชก. ปี พ.ศ. 2555-2563

ม.ค. – พ.ค. 63  



จ านวนผู้เสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน) ปี พ.ศ. 2562 

     สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน   อ าเภอเมืองขอนแก่น



จ านวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน จ าแนกตามเพศ
อ าเภอเมืองขอนแก่น  ปี 2558 – 2561



จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจ าแนกตามอายุ  
อ าเภอเมืองขอนแก่น  ปี 2558 – 2562



ร้อยละผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน จ าแนกตามอาชีพ 
อ าเภอเมืองขอนแก่น



จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนรายเดือน 
อ าเภอเมืองขอนแก่น   ปี 2561



การสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
โดยใช้เทคนิค. Haddon’s Matrix



ข้อเสนอแนะ ๑. ขอให้มกีารตดิสัญญาณไฟจราจร (แดง เขยีว เหลอืง)    ๒. ซ่อมไฟกระพรบิเตอืนในทุก
เส้นทางให้สามารถใช้งานไดเ้ป็นปกติ
๓. ตดัแตง่กิง่ไม้ทีย่ืน่มาบงัไฟและป้ายเตอืนตา่ง ๆ ๔. เพิม่ป้ายเตอืนขนาดใหญใ่ห้ลดความเร็วและเตอืน
อุบตัเิหตุ  ๕. ท าเส้นจราจรชลอความเร็วทุกช่องทางจราจร



ปัญหา/อุปสรรค ถนน บรเิวณทีเ่กดิเหตุ มป้ีาย บดบงัทศันวสัิยในการขบัขี่ , ควรมป้ีาย speed limit , ควรมป้ีายเตอืน 
จุดเส่ียงอนัตราย
ข้อเสนอแนะ     หาแนวทางแก้ไขจุดเส่ียงทีก่อ่ให้เกดิอุบตัเิหตุ รว่มกบัภาคเีครอืขา่ย ในต าบล ตอ่ไป 



น าข้อมูลมาวิเคราะห์สามเหลี่ยมปัจจัยก าหนดสุขภาพบุคคล
สภาวะแวดล้อม และระบบที่เกี่ยวข้อง ปี 2562

ปัจเจก (บุคคล)

ระบบที่เกี่ยวข้อง สภาวะแวดล้อม

- เมาแล้วขับขี่รถ ร้อยละ  13.51 
- ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ  54.05 
- ขับขี่รถด้วยความเร็ว ร้อยละ 48.64
- ขับรถตัดหน้า ร้อยละ  10.81
- ขับรถย้อนศร ร้อยละ 5.40

- ชนท้าย  ร้อยละ 21.62  / ประสานงา  ร้อยละ 16.21 / อื่นๆ 
(ชนราวสะพาน,เกาะกลาง,ต้นไม้,เสาไฟ ฯลฯ)  29.72  

-  

- กลไก ศปถ. อ าเภอยังท างานไม่เข้มแข็ง/ไม่ต่อเน่ือง
- การด าเนินงานอุบัติเหตุของต าบลยังไม่ได้ใช้ กลไก ศปถ.

อปท. อย่างชัดเจน
- การท างานยังขาดการบูรณาการ ระหว่างหน่วยงาน 

- ถนนที่เกิดอุบัติเหตุได้แก่ ทางหลวงแผ่นดิน ร้อยละ 54.05 
ถนนทางหลวงชนบท ร้อยละ 8.11  ถนน อบต./หมู่บ้าน 
ร้อยละ  18.92

- ทางตรง ร้อยละ  86.48   
- รถจักรยานยนต์   ร้อยละ 81.08 

ปี 2562 อ.เมืองขอนแก่น มีจ านวนผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน 115 ราย  เพิ่มขึ้นจากปี 2561  
จ านวน  16 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.91  ท าการ
สอบสวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.21   
ผลการสอบ  เพศหญิง : ชาย = 1: 2.5  ส่วนใหญ่อายุ 
20 – 30 ปี เป็นผู้ขับขี่   ร้อยละ  72.92    
เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ ร้อยละ 40.54 / 
เสียชิวิต ใน รพ. ร้อยละ 59.46



ผลกระทบ

ครอบครัว

จิตใจ

สุขภาพ สังคม

เศรษฐกิจ

เสียชีวิต /บาดเจ็บ / 
ทุพพลภาพ/ พิการ

สภาพแวดล้อ
ม

ระบบ
ปัจเจก 
(บุคคล)

หดหู่/เครียด ซึมเศร้า
ทั้งญาติผู้เสียชีวิตและ

คู่กรณี

-สูญเสีย / ขาดความหวังในอนาคต
- ขาดคนหารายได้ / ขาดก าลังหลัก
- วัยแรงงานลดลง

-เกิดคดีความ
-เกิดความเสียหายกับทรัพย์สิน
-เสียค่ารักษา/ขาดรายได้ระหว่างการ
รักษา
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ

คนในชุมชน/อบต./ญาติต้อง
ช่วยดูแลยาย

-ขับรถเร็ว
-ไม่สวมหมวกนิรภัย
-คึกคะนอง / มั่นใจในตัวเอง /คิด
ว่าไม่เป็นไร
-ไม่คุ้นเคยเส้นทาง 

กายภาพ สังคม
- ขับรถทางตรง จะใชค้วามเร็วสูง 
- ไม่สวมหมวก เมื่อเกิดอุบัตเิหตุจึง
รุนแรง เสียชีวิตในทีเ่กิดเหตุ

-ค่านิยมที่ผิด (ไมส่วม
หมวก/ขับรถเร็ว) 
-การซื้อรถท าได้ง่าย

พฤติกรรมเสี่ยง -ขับรถเร็ว / ใม่ระมัดระวัง 
-ไม่เคารพกฎจราจร

-การประสานความร่วมมือ/การบูรณาการการแก้ไข
ปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ยังไม่
เข้มแข็งมากพอ
-ขาดการติดตามประเมินผล

กลุ่มวัยรุ่น-วัยแรงงาน ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์  ด้วยความเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย  



พฤติกรรม/ปัจเจก

สภาพแวดล้อม
กายภาพ สังคม

ระบบ

พฤติกรรมเสี่ยงส าคัญ ผลกระทบ

• ลดอุบัติเหตุลง 50%
• ลดอัตราการบาดเจ็บลง 

50%
• ลดอัตราการเสียชีวิต 

50% 

• มีค าสั่ง ศปถ.อ าเภอ
• ก าหนดบทบาท

คณะกรรมการมให้
ชัดเจน

• มีการวิเคราะห์ขอ้มูล
อุบัติเหตุ ขับเคลื่อน
นโยบายให้สอดคลอง
กับปัญหาในพื้นที่

• มีการติดตามผล

• มีความรู้ความเข้าใจ
การท างาน

• สามารถประเมิน
สถานการณ์ปัญหาใน
พื้นที่และรายงานต่อ
คณะกรรมการ ศปถ.อ.

• สามารถเชื่อมประสาน
อ าเภอ อปท. ได้

• สามารถเป็นพีเ่ลีย้งทาง
วิชาการให้ ศปถ. อปท. 
ได้

• มีค าสั่ง ศปถ. อปท. ที่
ชัดเจน

• มีแผนปฏิบัติการ
สอดคลอ้งกับปัญหาใน
พื้นที่

• มีงบประมาณในการ
ด าเนินงาน

• มีการประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนา
แผนงาน

• มีการบังคับใช้กฏหมาย
อย่างจริงจัง

• กระตุ้นการแก้ไขปัญหา
ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

• ปลูกฝั่งค่านยิม ตั้งแต่
เด็ก

• ใช้มาตรการชุมชนใน
การป้องกันอุบัติเหตุ

• การปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ

• เกิดการรับรู้มาตรการ
ชุมชน

• ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน

• ปฏิบัติตามกฏจราจร

เกิดกลไก ศปถ.อ. ที่
มีประสิทธิภาพ

คณะอนุกรรมการทีม่ี
ประสิทธิภาพ

เกิดกลไก ศปถ.อ.  
อปท. (เจ้าภาพ)

เกิดการปรับเปลี่ยน
สิ่งแวดล้อม

ประชาชนเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม

ลดอุบัติเหตุ/ลดเจ็บ-
ตาย

ปีที่ 1 ปีที่ 2-3 ปีที่ 4



• ศปถ.จังหวัดให้การสนับสนุน และเป็นพี่เลี้ยงการท างานระดับอ าเภอ
• มีทีมงานจากทุกหน่วยงาน ได้แก่ กรมการปกครอง สาธารณสุข ต ารวจ 

แขวงการทาง ส านักงานขนส่ง บ.กลาง และเครือข่ายอื่นๆ
• ผู้บริหาร อปท. รับทราบการขับเคลื่อน งานอุบัติเหตุ ผ่าน ศปถ. อปท.

• ทีมคณะท างานส่วนใหญ่เป็นคนใหม่ บางส่วนยังไม่เข้าใจ บทบาทหน้าที่ 
และขาดความรู้เรื่องกลไกการขับเคลื่อนงาน

• ภาระงานของคณะท างานในงานอื่นๆที่รับผิดชอบมีมาก จึงท าให้การ
ขับเคลื่อนเป็นไปได้ช้า

• ยังขาดการติดตามและประเมินผล
• การบูรณาการ / การเชื่อมประสานในการแก้ไขปัญหา

• การจัดตั้ง ศปถ. อปท./ เห็นความส าคัญในการลดอุบัติเหตุ
• สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้ง ศปถ. อปท.
• เครือข่ายประชุมร่วมวางแผนแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ให้สอดคล้องตาม

ปัญหาในพื้นที่

• ประชุมกลุ่มย่อย / ท าความเข้าใจเรื่องการขับเคลื่อนกลไก ศปถ. อ าเภอ
• ทบทวบบูรณาการแผนงาน และเป้าหมายระหว่างหน่วยงาน
• มีการเชื่อมประสานระหว่าง คณะอนุกรรมการหรือผู้ปฏิบัติอย่างไม่เป็น

ทางการ

การวิเคราะห์ แรงเสริมแรงต้าน
แรงเสริม กิจกรรมเพิ่มแรงเสริม

แรงต้าน กิจกรรมลดแรงต้าน



ประชุมแกนน าร่วมสร้างกระบวนการศึกษารากของปัญหาของต าบล/
ชุมชน (Problem tree) และจัดท าแผนงาน



มีกิจกรรมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของ RTI Team ต าบล เช่น การแก้ไข
จุดเสี่ยง กรท ามาตรการชุมชน ด่านชุมชน มาตรการองค์กร เป็นต้น 



มีกิจกรรมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของ RTI Team ต าบล เช่น การแก้ไข
จุดเสี่ยง การท ามาตรการชุมชน ด่านชุมชน มาตรการองค์กร เป็นต้น 



มีกิจกรรมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของ RTI Team ต าบล เช่น การแก้ไข
จุดเสี่ยง กรท ามาตรการชุมชน ด่านชุมชน มาตรการองค์กร เป็นต้น 



โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงทศกาลปีใหม่/สงกรานต์
ประจ าปีงบประมาณ 2562  เทศบาลต าบลท่าพระ 

การตั้งด่านบริการประชาชนเทศกาลปีใหม่ /สงกรานต์  โดยเทศบาลท่าพระ  อ าเภอเมืองขอนแก่น



การรณรงคใ์ห้ความรู้และ
ประชาสัมพนัธ์



การด าเนินงานจัดตั้ง “ด่านชุมชน”
1.จัดตั้งด่านชุมชนทุกต าบลทั้งหมด 18 ต าบล / 8 ด่านหลัก 53 จุดสกัด
2.บุคลากรประจ าด่านได้แก่ ต ารวจ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อส.ตร. อพปร. อสม. 
จนท.รพ.สต.
3.แหล่งงบประมาณ สนับสนุนจาก อปท. / จากเอกชน
4.ช่วงเวลาปฏิบัติงาน ช่วงเทศกาล 3 ช่วงเวลา 08.30-16.30 น./ 16.30 –
24.00 น. /01.00 – 08.30 น.
5.ติดตามเย่ียมด่าน โดย นายอ าเภอเมอืงขอนแก่น/ปกครอง  ต ารวจ 
นายกเทศมนตรี  สสอ.เมืองขอนแก่น

ผู้บริหารระดับกระทรวง/ระดับจังหวัด/อ าเภอ เยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล

สนับสนนุการด าเนินงานมาตรการชุมชน/ด่านชุมชน



โครงการอาชีวะอาสาลดอบุัติเหตุทางถนน

ศูนย์อาชีวะอาสาช่วยประชาชนและศูนย์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน (ตรวจเช็คสภาพรถช่วงเทศกาลปีใหม่-สงกรานต)์



 โครงการ Put tune up. engine (PTT)



1. เวทีปรึกษาหารือ ใจถึงใจเปลี่ยน “คนดู เป็น ผู้เล่น”

โครงการหนุนเสริมศักยภาพคนไทยเอาชนะภัยท้องถนน 
(Thailand Big Move Road Safety @ Khonkaen)

: เวทีใจถึงใจเปลี่ยน “คนดู เป็น ผู้เล่น”



โครงการหนุนเสริมศักยภาพคนไทยเอาชนะภัยท้องถนน 
(Thailand Big Move Road Safety @ Khonkaen)

: เวทีใจถึงใจเปลี่ยน “คนดู เป็น ผู้เล่น”

2. เวทีปล่อยของ  เปลี่ยน “คนดู เปน็ ผู้เล่น”
รวมพลังภาคเีครือข่ายขับเคลื่อนวัยรุ่นขอนแก่น 
(มีใบ)ขบัขี่ปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุ 3 สถาบัน
มากกว่าใบขับขี่คือความตระหนัก และทักษะการขับขี่

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตรผู้ขอรับใบอนุญาตขับข่ี 
สร้างความตระหนัก การคาดคะเน ฝึกทักษะ และภาคทฤษฎี 

โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ไดแ้ก่  ทน. ปภ.  ขนส่ง 
ต ารวจภูธร หจก. ณัฐพงษ์มอเตอร1์989  อาชีวศึกษา(เทคนิค 
ราชมงคล เทคโนภาค) มข.  รพ.ฯลฯ



2. เวทีปล่อยของ  เปลี่ยน “คนดู เป็น ผูเ้ล่น”
การแก้ไขจุดเสี่ยง (วทิยาลยัเทคโนโลยีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)
ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% /ไม่จอดรถในที่ห้ามจอด 
และมีมาตรการองค์กรเพื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจร /ตีเส้นจราจร 
ท าเครื่องหมายในที่จอด/ที่ห้ามจอด สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ติดป้าย 

โครงการหนุนเสริมศักยภาพคนไทยเอาชนะภัยท้องถนน 
(Thailand Big Move Road Safety @ Khonkaen)

: เวทีใจถึงใจเปลี่ยน “คนดู เป็น ผู้เล่น”



2. เวทีปล่อยของ  เปลี่ยน “คนดู เป็น ผู้เล่น”
การแก้ไขจุดเสี่ยง (วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น)
จอดรถในที่ห้ามจอด จ านวนที่จอดรถไม่เพียงพอ จอดบนถนน 
ส่งผล ถนนแคบ เสี่ยงอบุัติเหตุจราจร
แก้ปัญหา  ส ารวจ วิเคราะห์ ก าหนดจุดเสี่ยง ประชาสัมพันธ์ 
และด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย โดย จัดที่สถานที่จอดรถให้
เป็นระเบียบ /สร้างอาคารที่จอดรถเพิ่มเติม (อยู่ในระหว่างการ
ก่อสร้าง)

โครงการหนุนเสริมศักยภาพคนไทยเอาชนะภัยท้องถนน 
(Thailand Big Move Road Safety @ Khonkaen)

: เวทีใจถึงใจเปลี่ยน “คนดู เป็น ผู้เล่น”



  จัดอบรมการขับขี่ปลอดภัยในวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น



กิจกรรมหมวกกันน็อกของฉัน



โครงการคนอาชีวะ อาสาลดปัจจัยเสี่ยง(อุบัติเหตุ เหล้า บุหรี่ อื่นๆ) 
: อาชีวะโชว์พราว

1. โครงการขบัขี่ปลอดภัยร่วมสวมหมวกนิรภัยใส่ใจกฎจราจร 
• การน าใช้แอปพลิเคชั่น DLT Smart License ซึ่งสามารถแสดงใบขับขี่

ออนไลน์ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐได้สะดวกมากยิ่งขึ้น /แนวทางเพื่อให้เกิดโมเดล 
“มข.ปลอดอุบัติเหตุ” โดย...สภานักศึกษา มข. 70 คน

2.  โครงการปีใหม่กลับบ้านปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น      
มีนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนงานและสามารถน าไปน าใช้ได้คือ 
“กลับบ้านอย่างไรให้ปลอดภัย” 1.เมาไม่ขับ 2.ตั้งสติก่อนสตาร์ท 3.อุปกรณ์
นิรภัย  4.ง่วงก็พักสลับกันขับได้ 5.กฎหมายจราจรที่ต้องรู้ 



โครงการคนอาชีวะ อาสาลดปัจจัยเสี่ยง(เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุ) 
: อาชีวะโชว์พราว

3. โครงการการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุในรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น 



สร้างภาคีพัฒนางานมาตรการองค์กรจังหวัดขอนแก่น 
รวมจ านวน 21 องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ปี 2560-2562



จดัเวทีจงัหวดัขอนแก่น
ประชาคม/ทานข้าวเล่าเร่ืองลดอุบัติเหตุทางถนน วาระพจิารณาลดอุบัติเหตุฯ

1. ประชุมทุกเดือน
2. ก ากบัติดตามประเมินผลโครงการเขตขบัขี่ปลอดภัย 14 กโิลเมตรควบคุมความเร็ว/ โครงการกล้อง
ตรวจจับฝ่าไฟแดง และการสวมหมวกนิรภัย
3. (ร่าง) ประกาศจังหวดัขอนแก่น เร่ือง “มาตรการองค์กรฯ”



จดัเวท ีร่างแผน และจดัท าแผนลดอุบตัเิหตุทางถนน
จงัหวดัขอนแก่น

1. เกดิ (ร่าง) ประกาศจังหวดัขอนแก่น เร่ือง “มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน”
2. แนวทางการจัดท าประกาศความคุมความเร็วในเขตเมอืง
3. แผนการด าเนินงานลดอุบัตเิหตุทางถนนจังหวดัขอนแก่นตลอดทั้งปี



บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จ ากดั
บริษัท CP ALL จ ากดั
โรงแรมราชาวดีขอนแก่น
มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
บริษัท ไทยน า้ทิพย์ จ ากดั
บริษัท โตโยต้าอมตะ ขอนแก่น จ ากดั
ศูนย์การเรียนปัญญาภิวฒัน์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วทิยาเขตขอนแก่น

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
โรงแรม อวานี ขอนแก่น



รายชื่อองค์กร

การเกิดอุบัติเหตุ(ครั้ง)

ทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์

อัตรา

การสวมหมวกนิรภัย

อัตรา

การคาดเข็มขัดนิรภัย

ก่อนด าเนินการ หลังด าเนินการ ก่อนด าเนินการ หลังด าเนินการ ก่อนด าเนินการ หลังด าเนินการ

1. บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จ ากัด 31 0  81.03     100 100 100

2. บริษัท CP ALL จ ากัด 4 0 75.00 100 79.86 100

3. โรงแรมราชาวดีขอนแก่น 3 0 61.22 100 70.73 100

4. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 27 0 37.61 100 56.41 100

5. บริษัท ไทยน้ าทิพย์ จ ากัด 0 0 100 100 100 100

6. บริษัท โตโยต้าอมตะ ขอนแก่น จ ากัด - 0 74.29 100 51.79 100

7. ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 21 11 86.36 100 100 100

  8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น - 0 61.65 100 71.50 100

9.สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 19 2 40.96 100 100 100

10.โรงแรม อวานี ขอนแก่น 0 0 68.87 100 87.45 100



โครงการขับเคลื่อนงานมาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนน

1. แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ และก าหนดบทบาทหน้าที่
2. การประชุมติดตามผลการด าเนินงาน  ผ่านวงประชุม คปอ.
3.  การส ารวจและสุ่มตรวจพฤติกรรมพนักงานและคู่ค้า
4. ส ารวจข้อมูลรถ ขึ้นทะเบียน และแจกสต๊ิกเกอร์บัตรผ่านเข้า-ออก บริษัท
5. เดินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ในช่วงเทศกาล
6. กิจกรรมส่งเพ่ือนพนักงานกลับบ้านปลอดภัย ในช่วงเทศกาล
7. อบรมเสริมสร้างทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย
8. ตรวจสภาพรถยนต์ และจักรยานยนต์
9. ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่รถ
10. ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดผู้ขับขี่รถ
11.  สร้างแรงจูงใจ ให้ของรางวัล

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า RDC ขอนแก่น



โครงการ ขับเคลื่อนงานมาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนน

บริษัทไทยน้ าทิพย์ จ ากัด
1. ก าหนด/ประกาศพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานประจ าวัน โดยเฉพาะยานพาหนะ
2. ประชุมรณรงค์สวมหมวก เร็ว เมา เข็มขัด ผ่านการประชุมการคณะกรรมการความปลอดภัยประจ าเดือน 
3. การสื่อสารเรื่องความปลอดภัยฯให้กับพนักงาน
4. การพูดคุยความปลอดภัยกับพนักงานก่อนออกปฏิบัติงาน
5. การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาล
6. รณรงค์การสวมใส่หมวกกันน็อค 
7. ตรวจแอลกอฮอล์ร่วมกับหน่วยงานกระจายสินค้า
8. กิจกรรม KYT (Kikan = อันตราย  Yoshi = คาดการณ์  Training = อบรม)
9. การประกวดคลิปวีดีโอ/เรื่องสั้น การสวมหมวกนิรภัย
10. โครงการเพ่ือนเตือนเพื่อน
11. กิจกรรม Road EO Competition 2019



โครงการ ขับเคลื่อนงานมาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนน

1. การส ารวจข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุฯ ของบุคลากรในองค์กรก่อน
ด าเนินการ

2. การตรวจหมวกนิภัยใบขับขี่ และ พ.ร.บ. ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
ก่อน-หลังเรียน

3. ก าหนดมาตรการและแนวทางความปลอดภัยทางถนน
4. การจัดฝึกอบรม ให้ความรู้เรื่องการจราจรให้แก่นักเรียน
5. การรณรงค์อย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อปลูกฝังจิตส านึกให้แก่นักเรียน

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน ์ ขอนแก่น



โครงการขับเคลื่อนงานมาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนน

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วทิยาเขตขอนแก่น

1. ส ารวจเกบ็ข้อมูลการสวมหมวกกนัน็อคภายในมหาวทิยาลยัฯ
2. ร่างหนังสือมาตรการองค์กรฯ
3. ด าเนินโครงการสวมหมวกนิรภัย 100%
4. รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย การปฏิบัติตามวนัิยจราจรในพืน้ที่
5. ท าป้ายประชาสัมพนัธ์ 
6. สัมมนาประชาพจิารณ์ผู้เกีย่วข้องทุกองค์กร 
7. ก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการอย่างอย่างเป็นระบบ/มาตรการ ตรวจ จับ ปรับ 

ลด สวมหมวกนิรภัย 100% 
8. กระบวนการสร้างแรงจูงใจ ปลูกจิตส านึกสวมหมวกนิรภัย และวนัิยจราจร 

100% 



โครงการ ขับเคลื่อนงานมาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนน

โรงแรมอวานี ขอนแก่น

1. ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการท างาน
2. สุ่มตรวจพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานและผู้ผ่านเข้า-ออก 
3. ส ารวจสถิติการเกิดอุบัติเหตุภายในองค์กรปีที่ผ่านมา
4. ด าเนินโครงการ ฯ ท าประกาศให้พนักงานรับทราบบริเวณทางเข้า-ออก พนักงาน พร้อมท าป้ายรณรงค์ต่างๆ



โครงการ ขับเคลื่อนงานมาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนน

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์-ขอนแก่น
1. ด าเนินการส ารวจข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุฯ ของบุคลากรในองค์กร
2. การด าเนินงานตามมาตรการองค์กร เพ่ือความปลอดภัยทางถนน
3. ประชุมบุคลากรเพ่ือหาแนวทาง
4. อบรมให้ความรู้ / เก็บข้อมูล /รณรงค์ตามมาตรการ
5. ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ/ตักเตือน/หักคะแนนความประพฤติ



โครงการขับเคลื่อนงานมาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนน

1. การจัดท าโครงการและน าเสนอผู้บริหาร
2. การประกาศนโยบายความปลอดภัยของบริษทัโดยฝ่ายบริหาร
3. การแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ และก าหนดหน้าทีรั่บผดิชอบ
4. การประชุมคณะกรรมการโครงการฝ่ายปฏิบัติการ
5. การจัดท าแผนการด าเนินโครงการ
6. การด าเนินโครงการตามแผนการด าเนินงานโครงการ
    - ส ารวจข้อมูลก่อนด าเนินโครงการ
7. การส่ือสารประชาสัมพนัธ์โครงการ
8. การจัดหาหมวกกนัน็อคให้พนักงานแบบผ่อนช าระ

บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จ ากัด



โครงการขับเคลื่อนงานมาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนน

โรงแรมราชาวดี

1. การด าเนินงาน Smart Taxi คาดเข็มขัดนิรภัย 100%
2. ด าเนินการตามบทกฎหมาย บทลงโทษวินัยจราจร
3. การเตือนสติเจ้าหน้าที่ด้วยคลิปวีดีโอเตือนใจ
4. การประชุมคณะท างานผลักดันมาตรการองค์กร
5. การเพิ่มมาตรการความปลอดภัยผลักดันให้มีการประกาศมาตรการองค์กร





โครงการตรวจสอบสภาพการจราจรเพื่อป้องกันอับัติเหตุ     
บริเวณทางแยก ในเมืองขอนแก่น

53

Control Room

- คุณ MICHAEL WOODFORD และคุณ NUNCY 
SOMAVILLA (ประธานมูลนิธิถนนที่ปลอดภยักว่า และภรรยา) 
สนับสนุนงบประมาณด าเนินโครงการ จ านวน 12.9 ล้านบาท
-  ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) 
สนับสนุนงบประมาณในการศึกษาเพื่อประเมนิโครงการ



จ านวนการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และเสยีชีวิต ช่วงถนนมิตรภาพ 14 กิโลเมตรผ่านเมือง

ขอนแก่น หลงัด าเนินโครงการกล้องตรวจจับความเร็วปงีบ 2556-2562 

ปีงบ 2563 ภายใน 5 เดือนแรก เกิดอุบัติเหตุจ านวน 
100 ครั้ง บาดเจ็บ 114 ราย เสียชีวิต 8 ราย



การชี้เป้าและแก้ไขจุดเสี่ยงหรือความเส่ียง (Black Spot) 
หรือการจัดให้มีโซนถนนปลอดภัย Safety Zone 

การประชุม/ลงพื้นที่เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง 
ปี 2562   คือ  สามแยกบ้านเหลา่นางาม  ต.บ้านหว้า.  อ.เมืองขอนแก่น
ปี 2563.  คือ  - บริเวณสะพานขา้มรถไฟ. หน้าหมู่บ้านยลภา. ต.เมืองเก่า. อ.เมืองขอนแก่น
                  - บรเิวณไฟแดงราชาแมซนีเนอรร์ี่  ต.เมอืงเก่า. อ.เมืองขอนแก่น
              - ถนนท่าพระ-โกสุม. ต.ท่าพระ/ดอนหัน  



เปรียบเทียบสถิติการเกิดอุบตัิเหตุย้อนหลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 และ 2562

รายการ 2561 2562 เพิ่ม/ลด
อุบัติเหตุ (ครั้ง) 6 10 เพิ่มขึ้น 4

เสียชีวิต (ราย) 4 3 ลดลง 1

บาดเจ็บ Admit 
(ราย)

3 8 เพิ่มขึ้น 5



เปรียบเทียบสถิติการเกิดอุบตัิเหตุย้อนหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 และ 2563

รายการ 2562 2563 เพิ่ม/ลด
อุบัติเหตุ (ครั้ง) 8 4 ลดลง 4

เสียชีวิต (ราย) 8 3 ลดลง 5

บาดเจ็บ Admit 
(ราย)

3 2 ลดลง 1



สรุปผลการด าเนินงาน

มีการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ ชี้
ปัจจัยเสี่ยงในระดับอ าเภอรว่มกับทีมสหสาขา ชี้เป้าเป็นจุดเสี่ยงมีอัตราตายจากอุบัติเหตุ เพื่อน าไปสู่การ
แก้ไขต่อไป

มีการด าเนินการขับเคลื่อนงานอุบัติเหตุทางถนนผา่น  ศปถ. อ. & ศปถ.อปท. & พชอ. ครบทั้ง 3 
ประเด็น สอดคล้องกับมาตรการหลัก ได้แก่ การบริหารจัดการข้อมูล (Data management and 
analysis) การสอบสวนสาเหตุการบาดเจบ็จากอุบัติเหตุทางถนน (Accident investigation) การลด
พฤติกรรมเสี่ยง (Risk prevention and control)  



สรุปผลการด าเนินงาน

1). เกิดรูปแบบการท างานที่ชัดเจนในระดับอ าเภอและมีเชื่อมลงสู่พื้นที่ ระดับต าบลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
2) มีการทบทวนค าสั่ง ศปถ.อ. และการสร้างเสริมความเข้มแข็งของทีมคณะอนุกรรมการ ศปถ.อ. / พชอ.
3) มีค าสั่ง ศปถ.อปท. ครบทุกแห่ง และมีแผนการด าเนินงาน
3) มีการปฏิบัติงานตามแผนงาน เช่น มีจุดตรวจหลัก 8 แห่ง ด่านชุมชน  53  ด่าน
4) เกิดการบูรณาการงาน ร่วมกันระหว่างเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ขับเคลื่อนผ่านเครือข่ายต่างๆ เช่น 
เครือข่ายคนอ าเภอเมืองขอนแก่น เครือข่ายคนอาชีวะขอนแก่น เครือข่ายงดเหล้าฯ เป็นต้น
5) มีการด าเนินการตามแผนงาน พชอ. ประเด็น การลดอุบัติเหตุจราจร /โครงการนโยบายสาธารณะฯ 
6) มีการน าเสนอข้อมูลอุบัติเหตุในวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของอ าเภอทุกเดือน 
7) มีการประชุมเพ่ือวิเคราะห์และชี้จุดเสี่ยง เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขต่อไป
8) แผนการควบคุม ติดตาม ประเมินผล โดย ศปถ.อ.เมืองขอนแก่น



ปัญหาอุปสรรค

1. ด้วยบริบทของพื้นที่อ าเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งมีขนาดใหญ่ มีประชากรแฝงเยอะ การเดินทาง/
การใช้รถใช้ถนนมีปริมาณมาก มีโครงการขยายถนนเพือ่รองรับความเจริญ มีผิวถนนดี ประชากร
มีก าลังในการซื้อรถ และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งส่งผลสนับสนุนท าให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ง่าย
2. การขับเคลือ่นงานอุบัติเหตุต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน  ซึ่งหน่วยงานในอ าเภอ
เมืองขอนแก่น มีจ านวนมาก และเป็นหน่วยงานใหญ่ ภาระงานของผู้รับผิดชอบงานแต่ละ
กระทรวงค่อนข้างมาก จึงท าให้การประสานงานและการรวบรวมข้อมูลไม่ครอบคลุม และยังอยู่
ในช่วงของการพัฒนาหารูปแบการด าเนินงานแลที่เหมาะสม จึงท าใหก้ารขับเคลื่อนเป็นไปได้ช้า
3. มีการเปลี่ยนแปลงผูร้ับผิดชอบงานแต่ละกระทรวงบอ่ย ท าให้การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง การ
ประสานงานและการท างานเป็นทีมต้องใช้เวลาในการด าเนินงาน




