
 
 



การประชุมขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันตายและ         การ

บาดเจ็บในกลุมเด็กและเยาวชนจากอุบัติเหตุทางถนน
ผานระบบ VDO Conference

ในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น.

กองปองกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค



Outline
► สถานการณปญหาอุบัติเหตุทางถนน

► แนวทางการพัฒนาและ Model ตัวอยาง  เกาหลีใต

► แผนกิจกรรมดําเนินการในป 2565

► แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 



15-19 ป
84,804 คน10-14 ป

160,390 คน

ผูบาดเจ็บผูปวยนอกจาก RTI (OPD) ป 2562

 มีจํานวน 902,004 คน 

กลุมอายุ 10 - 14 ป 84,804 คน  (9.40%)

กลุมอายุ 15 - 19 ป 160,390 คน (17.8%) 

             รวม 2 กลุมอายุ 27.2%

แหลงขอมูล :ระบบขอมูลแฟมสุขภาพ (43 แฟม) 

กองยุทธศาสตรและแผนงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลเปนผูปวยนอก (OPD) ป 2562



ผูบาดเจ็บที่เขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลผูปวยใน (IPD) ป 2562

แหลงขอมูล :ระบบขอมูลแฟมสุขภาพ (43 แฟม) 

กองยุทธศาสตรและแผนงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผูบาดเจ็บผูปวยใน (IPD)

จํานวน 249,531 คน 

กลุมอายุ 10 - 14 ป 13,802 คน (5.53%)

กลุมอายุ 15 - 19 ป 34,902 คน (13.99%) 

           รวม 2 กลุมอายุ 19.52%



จํานวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ป 2562

จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 

ป 2562 จํานวน ทั้งหมด 19,904 คน 

กลุมอายุ 10 - 14 ป 651 คน (3.2%)

กลุมอายุ 15 - 19 ป 2,183 คน (10.96%) 

             รวม 2 กลุมอายุ 14.16%

แหลงขอมูล : ฐานขอมูลการบูรณาการการตายจากอุบัติเหตุ

จราจร 3 ฐาน กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

และบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด

โดยกองปองกันการบาดเจ็บ  กรมควบคุมโรค.   



ผูบาดเจ็บผูปวยนอก (OPD) รอยเอ็ด ป 2562



ผูบาดเจ็บผูปวยนอก (OPD) จังหวัดขอนแกน ป 2562



ผูบาดเจ็บผูปวยนอก (OPD) จังหวัดกาฬสินธุ ป 2562



ผูบาดเจ็บผูปวยนอก (OPD) จังหวัดมหาสารคาม ป 2562





การประมาณการณอัตราตายตอประชากรแสนคนจากอุบัติเหตุทางถนน
ในกลุมเด็กและเยาวชน 10 – 19 ป โดยการวิเคราะหอนุกรมเวลา (Time series) 

แหลงขอมูล : ฐานขอมูลการบูรณาการการตายจากอุบัติเหตุจราจร 3 ฐาน กองปองกันการบาดเจ็บ  กรมควบคุม
โรค.   

ถาสามารถลดการตายไดปละ 5% 

จะสามารถลดอัตราการตายในภาพรวมได 

ปละ 2.7 – 4.5 ตอประชากรแสนคน 

(เสนประที่นําเงินกับสีเขียว)







9 ป ที่ผานมา เด็กและเยาวชนโคราช

เดินทางแลวไมไดกลับบาน 1,287 คน 10  ป ที่ผานมา เด็กและเยาวชนโคราช

เดินทางแลวไมไดกลับบานอีก  1,595 คน 
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จังหวัดเสี่ยงสูงการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุมเด็กและเยาวชน (10-19 ป)

เขต
สุขภาพ

จังหวัด

1 เชียงราย
เชียงใหม

2 เพชรบูรณ
3 นครสวรรค

5
นครปฐม
ราชบุรี

สุพรรณบุรี
6 ชลบุรี

ระยอง
7 ขอนแกน

รอยเอ็ด

เขต
สุขภาพ

จังหวัด

8 อุดรธานี
สกลนคร

9

นครราชสีมา
บุรีรัมย
สุรินทร
ชัยภูมิ

10 อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ

11 นครศรีธรรมร
าช

สุราษฎรธานี
12 สงขลา



เราผลิตนักขับขี่มือใหม
ลงสูทองถนนกันอยางไร



1.  ไมมีวินัย

2.  ประมาท

3.  ขาดจิตสํานึก

4.  ไมระมัดระวัง

5.  ไมมีสติ

6.  ขับรถไมเปน

7.  คึกคะนอง

8.  หลับใน

เร็ว ดื่มขับ

ถนน รถ

ใมใช
หมวก/ 

belt

อื่น 
ๆ

RI
SK

เรายังเรียนรูแบบเดิม ๆ 

อยูหรือเปลา









การกระทําที่ฝาฝน : การขับรถเร็ว 73% ดื่มแลว 
27%
                                  ยอนศร 3.8%  ใช
โทรศัพท 3.8%
การกระทําที่ผิดพลาด : ความผิดพลาดเชิงทักษะ
ควบคุมรถ  36%

               การตัดสินใจผิดพลาด  29%
                การรับรู/ตีความผิดพลาด 23% 

ถูกคูกรณีกระทํา 10% 
 หมายเหตุ : การฝาฝนและการกระทําที่ผิด
พลาด
                 เปนสาเหตุรวมกัน 82%           

สภาพแวดลอม : แสงสวางไมเพียงพอชวงกลางคืน 32%          
                       อันตรายขางทาง เชน ตนไม สิ่งของ รานคา 
8.6%  
                       สถาพถนน ถนนขรุขระ ไมเรียบ 8.6% 
                       ชนสัตว ภัยธรรมชาติ 5.7% 
เงื่อนไงสวนบุคคล : ฝกหัดขับขี่ไมถูกวิธี 100% ไมมี
ใบอนุญาตขับขี่ 86% ไมผานการอบรมขับขี่ปลอดภัย 87% 
ไมสวมหมวกนิรภัย 91%  ความรีบเรง ไมตั้งใจขับขี่ 

ผูกํากับดูแลที่เกี่ยวของ ของพอ แม ผูปกครอง 70%  การ
บังคับใชกฎหมาย 35%          ชุมชนและสถานประกอบการ 
30% โรงเรียน สถานศึกษา และการอบรม 24% 

การใหความสําคัญกลไกและการบริหารจัดการในพื้นที่ 
นโยบาย การสนับสนุน 
 การเชื่อมโยงกับเครือขายการทํางาน (45%) การขับเคลื่อน
ในระดับชุมชน (32%)      นโยบายการบังคับใชกฎหมาย 
(30%) การสรางวินัยของสถานศึกษา (22%)

การวเิคราะห์การเกิดอุบติัเหตุทางถนน  

ในกลุ่มเดก็และเยาวชน โดยใช้

Swiss Cheese Model 

ชั้นแหงการปองกันที่
ลมเหลว ? 
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ปรับแนวคิดการเรียนรูความปลอดภัยของเด็กไทย ใหม
  การเรียนรูเดิม การเรียนรูแบบใหม พื้นฐานแนวคิด

ประมาท ไมคาดการณอุบัติเหตุ  Hazard Perception

ไมมีวินัย
ละเลยกฎแหงความปลอดภัย 

กฎหมาย ระเบียบ
Laws / rules / 
regulations

ขาดจิตสํานึก ไมประเมินความเสี่ยงขณะขับขี่ risk assessment
ไมมีสติ คึกคะนอง มีความผิดพลาดในการตัดสินใจ Decision Failure
ไมระมัดระวัง

ไมชํานาญเสนทาง
มีความผิดพลาดในการรับรู

สถานการณโดยรอบ Perception Failure

ขับรถไมเปน
มีความผิดพลาดในทักษะควบคุม

รถ Reaction Failure
หลับใน ความเหนื่อยลา Fatigue
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ระดับของการตระหนักรูในสถานการณ (SA)

การ
รวบรวม
ขอมูล-รับ
รู  
SHELL

ประเมินความ
เสี่ยง    Risk 
Assessment

คาดการณ
ลวงหนา  Hazard 

Perception

1

3

2

ตัดสินใจหลีกเลี่ยง 
Decision and 

Action









3E: Engineering, Enforcement, Education



การพัฒนาดานการใหความรูความปลอดภัยทางถนน

สําหรับเด็กของประเทศเกาหลีใต

▪ การดําเนินการฝกอบรมครูที่รับผิดชอบดานความปลอดภัยทางถนนที่โรงเรียน

▪ การคัดเลือกครูกิตติมศักดิ์ จากโครงการ Korea Green Mother Society 

▪ การผลิตและแจกจายสื่อการสอนความปลอดภัยทางถนนและเครื่องมือ และจัดศูนยอุทยานจราจรสําหรับเด็ก



Strengthening Road Safety Education for Children 

1. Developing Teaching Materials and Securing Class Hours for Road Safety Education 

      การพัฒนาสื่อการสอนและการรักษาชั่วโมงเรียนเพื่อความปลอดภัยทางถนน

2.   Selection, Support and Operation of Schools for Pilot Road Safety 

      Education Programs การคัดเลือก การสนับสนุน และการดําเนินงานของโรงเรียนนํารอง

      ความปลอดภัยทางถนนในโปรแกรมการศึกษา

3.   Training Road Safety Instructors and Specialized Personnel

      อบรมผูสอนความปลอดภัยทางถนนและบุคลากรเฉพาะทาง



1.กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหมีการศึกษาความปลอดภัยทางถนนประจําปสําหรับโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนประถมศึกษา เปน

เวลาอยางนอย 30 ชั่วโมงและ 21 - 23 ชั่วโมง ตามลําดับ ไดฝกประสบการณ 4 ชั่วโมงตอป เปรียบเทียบเด็กในสวีเดนไดรับ 20 ชั่วโมง/ป  

ไดสั่งการใหโรงเรียนในประเทศเรงรัดโดยจัดใหนักเรียนมีความเฉพาะเจาะจงโปรแกรมการดําเนินการ

2.มีพระราชบัญญัติสุขภาพโรงเรียน พระราชบัญญัติสวัสดิภาพเด็ก พระราชกฤษฎีกาการบังคับใชของพระราชบัญญัติสวัสดิภาพเด็ก

และการปองกันและชดเชยอุบัติเหตุในโรงเรียน แกไขในขอความเกี่ยวกับหนาที่ของหัวหนาโรงเรียนอนุบาลและระดับประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อจัดการศึกษาดานความปลอดภัย

3.ประกาศป พ.ศ. 2546 เปน “รัฐบาลประกาศเปนปแหงความปลอดภัยในเด็ก”รัฐบาลตั้งเปาลดจํานวนเด็กเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน

เกาหลี 10% ตอป ในชวงหาป

4.เริ่มตนในป พ.ศ. 2546 เล็งลดจํานวนผูเสียชีวิตในเด็กลดลงครึ่งหนึ่งจาก 1,269 ในป 2546 เปน 635 ในป 2550 จึงไตระดับ     

ขึ้นสูระดับใหทันประเทศกลุม OECD

5.จํานวนโรงเรียนที่จัดสรร 21 ชั่วโมงขึ้นไปเพื่อการศึกษาดานความปลอดภัย คือ 6,812 หรือ 61% โรงเรียนที่ใหการศึกษาดานความ

ปลอดภัยอยางนอย 11 ชั่วโมง จํานวน 2,675 คิดเปน 24% ของโรงเรียน

การจัดการความปลอดภัยทางถนนสําหรับเด็กประเทศเกาหลีใต



ขอเสนอ 4 ยุทธศาสตร เด็กและเยาวชนไทยปลอดภัย



1. กลไกการจัดการสวนกลาง

อําเภอ

สถานศึกษา

จังหวัด

2. พัฒนาการจัดการ

   เรียนรูและหลักสูตร

3. สื่อสาร ปรับทัศนคติ 

    คานิยม

4. การขับเคลื่อนใน

    ระดับพื้นที่ และ

    กลไกการทํางาน

เกิดกลไกระดับชาติ/จังหวัด ศปถ.

คณะทํางาน /working group มีงบประมาณสนับสนุนตอเนื่อง

มีแผนยุทธศาสตรระดับชาติ

- พัฒนา ครู/วิทยากร เชื่อมกับหลักสูตร นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ/หนวยงานภาคี

มีครูรับผิดชอบดานความปลอดภัยพัฒนาหลักสูตรทักษะเอาตัวรอด

สื่อสารสาธารณะ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยมผูวาราชการจังหวัด

ศปถ.จังหวัด

พัฒนากลไกการทํางานใน

พื้นที่นํารอง 

TSY Program

มัธยม
ประกวด

Empower

ระยะสั้น ระยะกลาง/ยาว

มีองคกรที่พัฒนาติดตามอยางตอเนื่อง

พัฒนาใหมี ศปถ.โรงเรียน / หรือ

สภาความปลอดภัยระดับโรงเรียน

ประถม

หนวยงานเกี่ยวของ

4 ยุทธศาสตรหลัก เด็กและเยาวชนไทยปลอดภัย

การพัฒนาเนื้อหาการสอบใบอนุญาตขับขี่

Forum

ยุทธศาสตร 

Thai Safe Youth

อาชีวะ

นายอําเภอ

ศปถ.อําเภอ/ทองถิ่น



โครงการขับเคลื่อนการแกปญหาการตาย

ในกลุมเด็กและเยาวชนที่ใชรถจักรยานยนต

1. พัฒนาหลักสูตรการเรียนรูทัศนคติความปลอดภัยใน
การขับขี่ที่มีประสิทธิภาพ “ทักษะคิด การเอาชีวิต 
รอดภัยบนทองถนน” (วัคซีนจราจร)  

2. พัฒนาทีมครู/วิทยากร ใหครอบคลุมทุกทั่วประเทศ      
โดยการฝกอบรมวิทยากร ครู ก. เพื่อจัดการเรียนรูแก
เด็กและเยาวชน เปาหมาย 30 จังหวัด (2,000 คน)

3. พัฒนากลไกการจัดการ เปนหนวยประสานงาน
Program managers โครงการ TSY Program 



หลักสูตรการจัดการเรียนรูทัศนคติความปลอดภัยบนทองถนน 

มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา

การจัดการเรียนรูทัศนคติการความปลอดภัยบนทองถนนอยางมีคุณภาพ ไมใชเปนการเรียนรูการขับรถใหเปน 
แตเปนการฝกฝนทักษะความปลอดภัย เพื่อใหผูเรียนมีทัศนคติและทักษะการเอาชีวิตรอดจากภัยบนทองถนน 
โดยใหผูเรียน รูถึงอันตรายและความเสี่ยงและการแกไขความเสี่ยงนั้น ประกอบดวยเนื้อหาดังนี้

1. การจัดการความเสี่ยงในการใชรถใชถนนเบื้องตน (Road User Risk Management)

2. สมรรถนะ ขีดจํากัดและการประมวลผลของมนุษย (Human Performance, Limitations and 
Human Information Processing)

3. ความตระหนักรูในสถานการณ (Situation Awareness)

4. ทักษะการตัดสินใจ (Decision Making)

5. ทัศนคติอันตราย (Hazardous Attitude)

6. การจัดการความเครียด/ความเหนื่อยลา (Stress and Fatigue Management)



TSY Program (Thailand Safe Youth Program) พัฒนาจากการวิเคราะห
ปญหาแบบ Swiss cheese Model และออกแบบกิจกรรมดําเนินการแกปญหาเชิง
ระบบในพื้นที่ มี 6 กรรมดังนี้
  1) Data Analysis การวิเคราะหสถานการณในพื้นที่เปนสารสนเทศ เพิ่มพลังใน
การขับเคลื่อนและกําหนดเปาหมาย
  2) Organization Influence ขับเคลื่อนกลไกผานระบบ ศปถ.จังหวัด/อําเภอ/
ทองถิ่น และ พชอ. นําเสนอสถานการณ
  3) Unsafe Supervision สรางทัศนคติในผูกํากับดูแล นําเสนอ สถานการณ 
แผนงาน เปาหมาย วิธีการทํางานในกลุมผูเกี่ยวของ ผูบริหาร/ครู โรงเรียน ตํารวจ ผู
ปกครอง เปนตน
  4) Unsafe Conditions สรางมาตรการแกไขปญหารวมกัน เชน หมวกนิรภัย 
ใบขับขี่ อายุนอยไมขี่ ไมซื้อรถใหเด็กอายุนอย อื่นๆ
  5) Unsafe Act ฝกอบรมใหความรู “ทักษะคิด การเอาชีวิตรอดภัยบนทองถนน” 
ตามแนวทาง Human factor (วัคซีนจราจร)
  6) Evaluation ติดตามประเมินผล สะทองผลผลิตและผลลัพธ 



จุดเนนฯ 
ขอมูล ณ วันที่ 4 มิ.ย. 64

สถานการณปญหา : จากขอมูลบูรณการ 3 ฐาน ในชวง 9 ปที่ผานมา มีเด็กและเยาวชนไทย (10-19 ป) เสียชีวิตจาก RTI  26,126 คน หรือเฉลี่ย 2,902 คนตอป 

 และจากพยากรณในชวง 10 ป (ป 2564–2573) โดยวิเคราะห Time Series จะมีเยาวชนไทยเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 37,321 คน หากไมมีแผนงานแกไขปญหาอยางจริงจัง 

เปาหมาย : ลดการตายและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทาง 

ถนนในกลุมเด็กและเยาวชน ในจังหวัดนํารอง 12 จังหวัด 

Quick 

Win

Q2Q1 Q3 Q4

ตัวชี้วัด (KPI)    : จํานวนจังหวัดที่มีผูบาดเจ็บรวมกับผูเสียชีวิตในกลุมเด็กและเยาวชนใน

จังหวัดนํารองลดลงอยางนอยรอยละ 5”  โดยมีเปาหมายอยางนอย 6 จังหวัด 

มาตรการ / 

กิจกรรม

สําคัญ

สวนกลาง
ขับเคลื่อนการแก

ปญหาในระดับ

จังหวัด/อําเภอโดยใช 

TSY Program

ติดตามประเมิน

ผล

≥ 12 จังหวัด

สคร./สสจ.

หนวยงานรวมดําเนินการ ภายในกรม : สคร. 1-12, สํานักผูทรงฯ, สํานักสื่อสารฯ  ภายนอกกรม : สสจ, สสอ, พชอ. ศปถ.จังหวัด/อําเภอ, ศธ, ตร, ขบ, ปภ, สถานศึกษา

                                       ประเด็น : RTI 

การปองกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุมเด็กและเยาวชน

พัฒนาทีมครู/

วิทยากร (≥50 คน) 

“ทักษะคิด” 

≥ 12 จังหวัด 

 พัฒนานโยบาย

แผนงานระดับ ชาติ

/จังหวัด รวมกับ

เครือขาย

สนับสนุนรวม

ขับเคลื่อนโครงการ 

TSY Program 

ของจังหวัด  

สื่อสารความเสี่ยง

ปรับคานิยมสังคม

และพัฒนา

หลักสูตร/คูมือ  

❑ พัฒนานโยบายแผนงานระดับ 

ชาติ/จังหวัด รวมกับเครือขาย

❑ สื่อสารความเสี่ยงปรับคานิยม

สังคมและพัฒนาหลักสูตร/

คูมือ 

❑ พัฒนานโยบายและแผน TSY 

Program และทีมวิทยากรระดับ

จังหวัด ≥ 12 จว.

❑ จํานวนการบาดเจ็บและเสีย

ชีวิตของเด็กและเยาวชนลด

ลงรอยละ ≥5 ( 6 จังหวัด)



เปาหมายดําเนินการ ปงบประมาณ 2565

► การดําเนินงานป 2565 มีเปาหมายการดําเนินงานใน 12 เขตสุขภาพ 

  เขตละ 1 จังหวัด รวมเปน 12 จังหวัดนํารอง (สคร. ละ 1 จังหวัด) 

► โดยเปนการดําเนินงานรวมกันของกองปองกันการบาดเจ็บ รวมกับสํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ 1 - 12 และสํานักงานสาธารสุขจังหวัดและเครือขายในพื้นที่ (ศปถ.จังหวัด/ศ
ปถ.อําเภอ/พชอ.) โดยมีเปาหมายเชิงผลลัพธในแตละจังหวัดสามารถลดจํานวนผูบาดเจ็บ
และเสียชีวิตในกลุมเด็กและเยาวชน รอยละ 5  

► เปาหมายในภาพรวมของกรมควบคุมโรค ดําเนินการไดตามเปาหมาย อยางนอย 6 จังหวัด 



แผนดําเนินงานตามตัวชี้วัดฯ (Action plan) สวนกลางและ สคร.

แผนดําเนินงาน การดําเนินการ
1. การประชุมชี้แจง ถายทอดนโยบาย แนวทาง และตัวชี้วัด การดําเนินงานปองกัน

   การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ผานระบบ VDO Conference

  18 ตุลาคม 2564

VDO Conference

2. ประชุมพัฒนาแนวทางการแกปญหาการตายและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทาง

    ถนนในกลุมเด็กและเยาวชน ในแก สคร. และพื้นที่จังหวัดนํารอง 12 จังหวัด 

    (36 อําเภอ + 24 อําเภอ + 9 อําเภอ)

27 ตุลาคม 2564

VDO Conference 

(Open House 1)

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรมืออาชีพและผูจัดการแผนงาน 

   "ทักษะคิด การเอาชีวิตรอดภัยจากทองถนน"  (Train the Trainer and 

    Program Managers) 

9 - 10 พฤศจิกายน 2564 

VDO Conference

(Open House 2)

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานโยบายและขับเคลื่อนโครงการแกไขปญหาการตายและ 

    บาดเจ็บในกลุมเด็กและเยาวชนที่ใชรถจักรยานยนตโดยใช TSY Program ในระดับจังหวัด

พฤศจิกายน 2564

 - มีนาคม 2565



แนวทางประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานโยบายและขับเคลื่อนโครงการแกไขปญหาการตายและบาดเจ็บใน

กลุมเด็กและเยาวชนที่ใชรถจักรยานยนตโดยใช TSY Program  ในระดับจังหวัด 

(พฤศจิกายน 2564 - มีนาคม 2565)

► กําหนดการเบื้องตน ใชเวลา 4 - 5 วันตอจังหวัด

► วันที่ 1 ประชุมทีมงานระดับจังหวัดและเครือขายในจังหวัดที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนานโยบาย แผนงาน งบประมาณ)

► วันที่ 2 – 4  จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพวิทยากรมืออาชีพและผูจัดการแผนงาน "ทักษะคิด การเอาชีวิตรอดภัยจาก
ทองถนน"  (Train the Trainer and Program Managers) จํานวน 50 - 60 คน ประกอบไปดวย 

          1) Program Managers และทีมงาน อยางนอย 3 อําเภอ (สาธารณสุข)

          2) วิทยากร ไดแก ครูบุคลากรทางการศึกษา/ตํารวจ/สาธารณสุข (มีใบประกาศ) จังหวัดคัดเลือก

► วันที่ 5 สาธิตการจัดอบรมทักษะคิดการเอาชีวิตรอดภัยบนทองถนน (Demonstration) ในสถานศึกษา 
โดยวิทยากรสวนกลาง



เอกสารคูมือสนับสนุน



งบประมาณ
► งบประมาณในการดําเนินการเบื้องตน

1. กองปองกันการบาดเจ็บ จะรับผิดชอบคาใชจายคณะทํางานสวนกลาง และวิทยากร 
ใน 5 วัน (คาเดินทาง ที่พัก เบี้ยเลี้ยง คาวิทยากร)

2. คาใชจายผูเขาอบรมในจังหวัด (คาอาหาร คาที่พัก คาเดินทาง) ใหจังหวัดพิจารณา
รวมกันกับ สคร. ในการสนับสนุนคาใชจาย

3. เนนใหจัดในสถานที่ราชการ เพื่อประหยัดคาใชจาย 

4. กองปองกันการบาดเจ็บกําลังพิจารณาจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดอบรมให
มากขึ้น





เราจะตองลงทุนกันเทาไหร เพื่อจะใหสิ่งเหลานี้เกิดขึ้น

▪ ประเทศไทยลงทุนเรื่องความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนปละเทาไหร?

▪ ถาเราไมรูวาเราลงทุนเทาไหร เราก็จะไมสามรถวัดผลได เพราะกิจกรรมกับการลงทุนตองสอดคลองกัน

▪ หนวยงานกําหนดยุทธศาสตร กับหนวยงานลงทุน อยูคนละที่กัน ควรอยูที่เดียวกัน 

▪ ควรเปน National Program ที่ไดรับงบประมาณสนับสนุน

▪ มีการพัฒนาโครงสรางทีมงาน (ครูที่รับผิดชอบดานความปลอดภัยโรงเรียน  และสภาความปลอดภัย

โรงเรียนรวมกับเครือขาย (HUB)

▪ กระทรวงศึกษามีนโยบายและหนังสือสั่งการฯ ทุกเทอม แตสถานศึกษานําไปดําเนินการตออยางไร 

▪ พัฒนา “การประกันคุณภาพสถานศึกษา” 



วาระที่ 3 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
ประเด็นความคิดเห็น เชน

► ประเด็นนโยบายของ จังหวัแปนอยางไร

► ประเด็นทีมงาน และเครือขาย

► ประเด็นดานการสนับสนุน และงบประมาณของจังหวัดและอําเภอเปนอยางไร

► ขอเสนอตอหนวยงานสวนกลางฯ 

► ประเด็นอื่น ๆ



นํารองในพื้นที่ 24 อําเภอ

1. อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม

2. อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน

3. อําเภอ นครไทยจังหวัดพิษณุโลก

4. อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

5. อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธาน ี
6. อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค 

7. อําเภอสามโก จังหวัดอางทอง

8. อําเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี

9. อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

10.  อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี

11. อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว

12. อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

13. อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
14. อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ
15. อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน
16. อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน
17. อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร
18. อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู
19. อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร
20. อําเภอเขวาสินรินทร จังหวัดสุรินทร 
21. อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
22. อําเภออาวลึก จังหวัดกระบี่
23. อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง
24. อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  


