
มาตรการ333และหมู่บ้านขับข่ีปลอดภัย

การด าเนินงานการป้องกนัและลดอุบัติเหตุทางถนน

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565



1.สถานการณ์/ประเทศไทย
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38.93ล ำพูน
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เมือง แม่ทา บ้านโฮ่ง ลี้ ทุ่งหัวช้าง ป่าซาง บ้านธิ เวียงฯ รวมอัตราตายป6ี2 อัตราตายป6ี3 อัตราตายป6ี4

อัตราเสียชวิีตจากอุบัติเหตุจ.ล าพูน ปี2562-2564แยกรายอ าเภอ 



เป้าหมายการด าเนินงาน ศปถ.จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565

ประเด็น เป้าหมายปี2565

1.จ านวนการเกิดอุบัติเหตุ 
(คร้ัง)

ลดลงร้อยละ 5 เทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ไม่เกิน 629 คร้ัง)

2.จ านวนผู้บาดเจ็บ 
(คน)

ลดลงร้อยละ 5 เทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ไม่เกิน 640 คร้ัง)

3.จ านวนผู้เสียชีวิต 
(คน)

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร ไม่เกิน 22.86 คน 
(ผู้เสียชีวิตไม่เกิน 93 คน)



ศปถ.จังหวัด=ศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดล าพูน
ปภ.จังหวัด= เลขาฯ
สสจ.      = กรรมการ

กรอบการด าเนินงาน
-กรอบปฏิญญามอสโก 5 เสาหลัก
-ปฏิญญาสตอกโฮล์ม
-แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565 ถึง 2570
-ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554



ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดล าพูน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1.มาตรการด้านบริหารจัดการ/การขับเคล  อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดย ศปถ.จังหวัด, ศปถ.อ าเภอ และ ศปถ.อปท.อย่างต่อเน  องตลอดทั งป    

 เป้าหมาย เด อน ตุลาคม 64   

1.                    .             ,    .      ,    .   .        66      /เ ือน        28      /             53.03 
2.                                                        3                                                  1               1              100 
3.                                                 .      /   .   .                                     8                    3               100 
4.                                   "      57    .      21    ./        36    .        36.84 
5.                "                    "      8             3       /        5               37.50 
6.                                                                   .      8             8               100 
2. ด้านการบังคับ  ้ก หมาย/กวดขันวินัยจราจร 
1.            /                                                             10 (    ) 340      /      141      /             41.47 
2.                                                      225      /      218      /             96.89 
3. มาตรการการปลูกจิตส านึก/สร้างวั น รรมความปลอดภัย นการขับขี  
1.                      (                /              100 %) 
          1.1                                                  106           54      /        52             50.94 
          1.2.                                 217                         0 
               1.2.1                                                      20                          0 
          1.3.                                       14           14             100 
2.                                                                            538      /                 573      /             107.81 
3.                                                                                                        100   /                  100   /             100 
4. มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร/ สิ งแวดล้อม 
1.                                                                              37           37             100 
2.                                               27           25            92.59 
5. มาตรการตอบโต้การปฏิบัติงานด้านการ ่วยเหล อผู้บาดเจ บจากอุบัติเหตุ และระบบการแพทย์ ุกเ ิน 

1.                                                                                        EMS  70                  4          65               92.86 

2.                                 1669                                 (                    25)                          71.72        286.88 

1.มาตราการด้านบริหารจัดการขับเคล  อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุโดยศปถ.จังหวัด ศป.อ าเภอและ ศปถ.อปท.อย่างต่อเน  อง ตลอดทั งป 

5.มาตราการตอบโต้การปฏิบัติงานด้านการ ่วยเหล อผู้บาดเจ บจากอุบัติเหตุและระบบการแพทย์ ุกเ ิน



ตวัอยา่งค าส ัง่
แตง่ต ัง้
คณะท างาน
• ศปถ.อ าเภอ
• ศปถ.อปท.



ด ำเนินงำนป้องกันและลดอุบัติเหตุโดยบูรณำกำรกับกลไก พชอ. (คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ)

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

การขับเคลื่อนการป้องกัน

และลดอุบัติเหตทุางถนนโดย 

บูรณาการในกลไก 

พชอ.(คณะกรรมการพฒันา

คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ)

โครงการ 3 3 3 กับ หมู่บ้านขับขี่ปลอดภัย

1.จัดการจุดเสี่ยง 3 ระดับคืออ าเภอ  ต าบล หมู่บ้าน 

ระดับละ 3 จุดภายใน 3 เดือน

2. ให้ทุกหมู่บ้านมีธรรมนูญหมู่บา้น ด้านอุบัติเหตุ

3. ติดตามการใช้ธรรมนูญหมูบ่า้น ติดตามการละเมิด

ธรรมนูญหมู่บ้าน ด้านอุบัติเหตุ

4. ประเมินผลตดิตามการด าเนินงานโดย พชต. บัดดี้

5. ทีมจังหวัดเยี่ยมติดตามหลังด าเนินงาน

- อ าเภอจัดการจุดเสี่ยง 3 จุด

- ต าบลจัดการจุดเสี่ยง 3 จุด

- หมู่บ้านจัดการจุดเสี่ยง 3 จุด

- ทุกหมู่บ้านมีธรรมนูญหมูบ่า้น

- ติดตามการปฏบิตั ิและการละเมิด

ธรรมนูญหมู่บ้านทุกเดือน

- รายงานการประเมินผลตดิตามการ

ด าเนินงาน โดย พชต.บัดดี้

- รายงานการเยี่ยมติดตามของทีม 

จังหวัด แก่ ศปถ.จังหวัด

-มีอัตราการเกิดอุบตัเิหตุลดลง

-หมู่บ้านมีการน าประเด็นอุบตัเิหตมุา

ขับเคลี่อนในธรรมนูญหมูบ่า้น 60%

- พชอ.

(บูรณาการกับ แขวง

ทางหลวง และ ศปถ.

อปท.)



อ าเภอเมือง 
1. เมืองน่าอยู ่
2. เมืองปลอดภยั 
3. เมืองสขุภาพดี 
4. เมืองเอือ้อาทร 
5. เมืองสีขาว

อ าเภอแม่ทา 
1.ชุมชนสะอาด
2.ชุมชนปลอดภยั
3.ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
4.ชุมชนสรา้งสขุภาพป้องกันโรค
5.ชุมชนคุณธรรม
6.ชุมชนคุณแม่ขาไม่ทอดท้ิงกัน

อ าเภอบ้านโฮง่
1.โควิค 19
2.อบุัติเหตุทาง
การจราจร
3.ขยะ
4.ผู้สงูอายุ
5.โรคไม่ติดต่อเรือ้รงั6.
หมอกควันไฟป่า
7.การแก้ไขปัญหาการ
ฆ่าตัวตาย 

อ าเภอป่าซาง 
1. โควิค 19
2.การฆ่าตัวตาย
3.การจดัการขยะและ
ส่ิงแวดลอ้ม
4.อาหารปลอดภยั
5.อบุัติเหตุจราจร
6.การดูแลสขุภาพผู้สงูอายุ

อ าเภอบ้านธิ
1.ปัญหาการฆ่าตัวตาย
2 โรค covid-19 
3 ผู้สงูอาย ุ
4 โรคไม่ติดต่อเรือ้รงั

อ าเภอลี้
1 ชุมชนสะอาด 
2 ชุมชนปลอดการเผาลดหมอก
ควัน 
3 ชุมชนปลอดภยัอบุัติเหตุจราจร
4.ชุมชนป้องกันและควบคุมโรค
เข้มแข็ง 
5 ชุมชนอาหารปลอดภยั 
6 ชุมชนรอบรูด้้านสขุภาพ
7.ชุมชนเอือ้อาทร

อ าเภอทุ่งหัวช้าง
1.covid-19 

2 ปัญหาพัฒนาการ 0-5 ปี 
3 ปัญหาสขุภาพจติ 
4 การดูแลผู้สงูอายุ
ติดบ้านติดเตียงผู้พิการ
กลุม่ด้อยโอกาส

อ าเภอเวียงหนองลอ่ง 
1 ปัญหาจติเวชและการฆ่าตัว
ตาย 
2 โรคไม่ติดต่อเรือ้รงั 
3 การบรโิภคเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอล ์
4 สังคมผู้สงูอาย ุ
5.การแก้ไขปัญหายาเสพติด

พชอ.65



พชอ.

ส ารวจจุดเส่ียง 3ระดับ (อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน)
3จุด   ใน 3 เดือน

จัดท าธรรมนูญหมู่บ้าน ติดตามการใช้/ละเมิด

มาตราการ 333 และหมู่บ้านขับข่ีปลอดภยั
Mild set การมีส่วนร่วม

การแก้ปัญหาจากรากปัญหา

การประเมินผล พชต.บดัดี้  
การตรวจเย่ียมจากศปถ.จังหวัด 



กรอบกจิกรรมการด าเนนิงาน D-RTI +Plus
ระดบัดมีาก

(Excellent)

ระดบัดเียีย่ม

(Addvance)

1) มจัีดตัง้คณะท ำงำน Core Team และมกีำรประชมุกำรประชมุขับเคลือ่น     

วำงแผนกำรด ำเนนิงำนแกไ้ขปัญหำแบบมสีว่นร่วมของทมีสหสำขำ    (พชอ./ศปถ.อ ำเภอ)

3 ครัง้/ปี ≥ 5 ครัง้/ปี

2) กำรจัดกำรขอ้มลูเฝ้ำระวงั และจัดท ำแนวโนม้สถำนกำรณ์ปัญหำกำรบำดเจ็บ และเสยีชวีติ ตำมหลัก

ระบำดวทิยำกำรบำดเจ็บ คน รถ ถนน แยกรำยต ำบล  และกลุม่อำย ุและขอ้มลูปัญหำเฉพำะพืน้ทีอ่ ำเภอ 

และน ำขอ้มลูมำวเิครำะหส์ำมเหลีย่มปัจจัยก ำหนดสขุภำพ บคุคล, สภำวะแวดลอ้ม และระบบทีเ่กีย่วขอ้ง

ยอ้นหลัง 3 ปี ≥ 5 ปี

3) มกีำรสอบสวนสำเหตกุำรบำดเจ็บและเสยีชวีติ โดยใชเ้ทคนคิ Haddon Matrix 3 ครัง้/ปี ≥ 5 ครัง้/ปี

4) คัดเลอืกประเด็นปัญหำทีส่ ำคัญ และวเิครำะหป์ระเด็นปัญหำดว้ยแผนภมูติน้ไม ้

(Problem tree) เพือ่หำรำกของปัญหำ     

3 ประเด็น ≥ 5 ประเด็น

5) ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรแกปั้ญหำและสรำ้งบันไดผลลัพธ ์และวเิครำะห์

แรงเสรมิ - แรงตำ้น พรอ้มทัง้ในก ำหนดแผนและกจิกรรม

3 เป้ำหมำย ≥ 5 เป้ำหมำย

6) จัดตัง้ทมีระดับทอ้งถิน่/ต ำบล/หมูบ่ำ้น (RTI-Team) หรอื ศปถ.อปท. เพือ่พัฒนำสูต่ ำบลขับขี่

ปลอดภัยพรอ้มกบัสรำ้งกระบวนกำรศกึษำรำกของปัญหำโดยใชแ้นวคดิตน้ไมปั้ญหำ (Problem tree)

3 ทมี ≥ 5 ทมี

หรอืทกุต ำบลในอ ำเภอ

7) ด ำเนนิมำตรกำรกำรป้องกนักำรบำดเจ็บจำกอบุัตเิหตทุำงถนนโดยสอดคลอ้งกับผลกำรวเิครำะห์

ประเด็นปัญหำของอ ำเภอหรอืต ำบล

3 มำตรกำร ≥ 5 มำตรกำร

8) กำรชีเ้ป้ำและแกไ้ขจดุเสีย่งหรอืควำมเสีย่ง (Black Spot) หรอืกำรจัดใหม้โีซนถนนปลอดภัย (Safety 

Zone)

3 จดุ/Zone ≥ 5 จดุ/Zone

9) กำรสรปุผลกำรด ำเนนิงำนและประเมนิผลเปรยีบเทยีบขอ้มลูกำรเสยีชวีติ, กำรบำดเจ็บ และจ ำนวน

ครัง้กำรเกดิอบุัตเิหตวุเิครำะหปั์จจัยแหง่ควำมส ำเร็จ และปัญหำอปุสรรค และประเมนิผลมำตรกำรเฉพำะ

บำงมำตรกำร (กำรรวมรวมขอ้มลูสะทอ้นผลลัพธ)์

1 ฉบับ

มกีำรประเมนิ

ภำพรวม

1 ฉบับ

มกีำรประเมนิภำพรวม และ

มำตรกำรเฉพำะ

หมำยเหต ุ: ในกรณีทีม่กีำรด ำเนนิงำนนอกเหนอืจำก 9 กจิกรรมนี ้ทีเ่ป็นนวัตกรรมใหมแ่ละด ำเนนิงำนประสบควำมส ำเร็จเป็นทีย่อมรับทีว่ัดผลผลติหรอืผลลพัธไ์ด ้สำมำรถน ำเสนอเพิม่เตมิได ้โดยใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ

คณะกรรมกำรประเมนิ



16

เทคนิค
1.คืนข้อมูล
2.มีส่วนร่วม
3.วิเคราะห์ คน รถ ถนน
4.พุ่งเป้า



17

1.คืนข้อมูล

ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ข้อมูลผู้บาดเจ็บ
ข้อมูลเสียชีวิต
ข้อมูลสอบสวน
ข้อมูลการใส่หมวก



18

2.มส่ีวนร่วม /  วเิคราะห์คน รถ ถนน
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3.การจัดการแบบพุ่งเป้า



การจัดการจุดเส่ียง

20ศปถ.เทศบาลอุโมงค์

ศปถ.เทศบาลเหมืองงา่ ศปถ.เทศบาลบ้านกลาง

ศปถ.เทศบาลป่าสัก



ธรรมนูญหมู่บ้าน

21



22



การติดตาม/รายงานในศปถ.จังหวัดตาม
แผนปฏิบัติการฯ

1.ข้อมูลหลังการด าเนินงาน
2.แบบประเมินติดตาม
3.การเย่ียมติดตาม



กิจกรรม ตค พย ธค มค. กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

เสนอแผนงาน

ชีแ้จงโครงการ

รวบรวมข้อมูลก่อนการด าเนินงาน  จ านวน
ครัง้ ผู้บาดเจ็บ เสียชวิีต ทุพพลภาพ

ส ารวจจุดเส่ียง/จัดท าทบทวนธรรมนญู
หมู่บ้านอย่างมีส่วนรว่ม

ด าเนินงานจัดการจุดเปลี่ยนติดตามการ
ปฏิบัติและละเมิดธรรมนญูหมู่บ้าน

ประเมินผลการด าเนินงานระดับต าบล

ประเมินผลการด าเนินงานระดับอ าเภอ



25

การสนับสนุนจากทีมบริหาร

1.เสริมพลัง ผู้รับผิดชอบงานอุบัตเิหตุ      
ให้ข้อเสนอแนะ ให้ค าปรึกษา ก าลังใจ

2.ตดิตามการด าเนินงานตามแผน/รายผล

3.ทีมงานจังหวดัจะประสานกับ
ผู้รับผิดชอบงานอุบัตเิหตุโดยตรง/ทางการ   
ประชุมทางไลน์กลุ่ม





THANK YOU


