
รายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการ วิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือจัดทำแผนงานเชิงยุทธศาสตร์ในการจัดการจุดเสี่ยง

เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน จังหวดัพิจติร 
 

การนำเสนอผลการดำเนินงานในส่วนนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ 
ส่วนที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน  

 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ 
องค์กรรับทุน: หน่วยจัดการสสส.จังหวัดพิจิตร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ: นายรุ่งเรือง  กัลย์วงศ์       หัวหน้าหน่วยจัดการสสส.จังหวดัพิจิตร 
ผู้จัดการโครงการ นายรุ่งเรือง  กัลย์วงศ์       หัวหน้าหน่วยจัดการสสส.จังหวดัพิจิตร 
คณะทำงาน ผู้ร่วมดำเนินงานคนที่1 นายประเสริฐ  เฉยดิษ                                                                                                                                                                                                                                                                              

ที่อยู่ 92/11 หมู่1 ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร                                                      
โทรศัพท์มือถือ  086-4416656       Email :  pchoeidit@hotmail.com                                                            
สถานที่ทำงาน  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
บทบาทหน้าที่/ความรับผิดชอบในโครงการนี้:  ทีมวิชาการในการวิเคราะห์                     
การจัดกระบวนการทางวิชาการ                                                                                        
ผู้ร่วมดำเนินงานคนที่2   นายสมพร   ทองคำดี                                                                                                                                       
ที่อยู่ 16/1  หมู่12  ตำบลทุ่งใหญ่  อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร                                                  
โทรศัพท์มือถือ  061-2602739    Email : somporn202516@gmail.com                                                      
สถานที่ทำงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ 
บทบาทหน้าที่/ความรับผิดชอบในโครงการนี้:   ทีมวิชาการในการวิเคราะห์                       
การจัดกระบวนการทางวิชาการ การลงพ้ืนที่ทีมพ่ีเลี้ยงภาคีโครงการย่อย 
ผู้ร่วมดำเนินงานคนที่3  นางสาวมุทิตา  ปัญติ                                                                                                                                           
ที่อยู่ 13/13  หมู่7  ตำบลบ้านนา  อำเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร                                                                           
โทรศัพท์มือถือ  0810453930   Email : muthita55@hotmail.com                                                                       

สถานที่ทำงาน  โรงพยาบาลวชิรบารมี                                                                  
ผู้ร่วมดำเนินงานคนที่4  นางวิลัย  บุตร์วัตร                                                           
ที่อยู่  64  หมู่4  ตำบลท่าบัว  อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร                                                                
โทรศัพท์มือถือ   086-4416047                                                                         
สถานที่ทำงาน  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร                                                                     
บทบาทหน้าที่/ความรับผิดชอบในโครงการนี้:                                                              
ทีมประสานงานพื้นที่ปฏิบัติการ การจัดกระบวนการ    การติดตามหนุนเสริมพ้ืนที่
ภาคีโครงการย่อย การจัดทำรายงาน 

 

mailto:pchoeidit@hotmail.com
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ผู้ร่วมดำเนินงานคนที่5  นายนิติธร  มีนาวงค์ 
โทรศัพท์มือถือ   093-4128143 
สถานที่ทำงาน  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร (ปภ.จังหวัด) 
บทบาทหน้าที่/ความรับผิดชอบในโครงการนี้:                                                               
ทีมประสานงานพื้นที่ปฏิบัติการ การจัดกระบวนการ   ทีมวิชาการในการวิเคราะห์  
การติดตามหนุนเสริมพ้ืนที่ภาคีโครงการย่อย การจัดทำรายงาน 
ผู้ร่วมดำเนินงานคนที่ 6   นายศิริชัย  จันทรมณี                                                                                                                  
โทรศัพท์มือถือ  098-0977757                                                                                                                       

สถานที่ทำงาน  บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาพิจิตร                                                                                        
บทบาทหน้าที่/ความรับผิดชอบในโครงการนี้:                                                           
ทีมวิชาการในการวิเคราะห์  การจัดกระบวนการ       การติดตามหนุนเสริมพ้ืนที่
ภาคีโครงการย่อย                                                                                                     
ผู้ร่วมดำเนินงานคนที่ 7   นางฉลาด  ลอประเสริฐ                                                              

ที่อยู่  130/1  หมู่6  ตำบลวัดขวาง  อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร                                                                
โทรศัพท์มือถือ   089-2709310                                                                                    

สถานที่ทำงาน  ที่ทำการหมู่บ้าน หมู่6                                                                                      
บทบาทหน้าที่/ความรับผิดชอบในโครงการนี้:     การติดตามหนุนเสริมพ้ืนที่ภาคี
โครงการย่อย                                                                                                                 
ผู้ร่วมดำเนินงานคนที่ 8    นางภาวดี  เนตรภู่                                                                                           
ที่อยู่ 92 หมู่4  ตำบลดงกลาง   อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร                                                                
โทรศัพท์มือถือ  084-3792620                                                                                                                        

สถานที่ทำงาน  ตลาดน้ำคลองข้าวตอกวัดดงกลาง                                                                                        
บทบาทหน้าที่/ความรับผิดชอบในโครงการนี้:   ทีมวิชาการในการวิเคราะห์        
การติดตามหนุนเสริมพ้ืนที่ภาคีโครงการย่อย  

องค์กรรับทุน: หน่วยจัดการสสส.จังหวัดพิจิตร 
ระยะเวลาโครงการ:  ระยะเวลา   (1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 –  16 มกราคม พ.ศ. 2564) 
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัด  พิจิตร 
งบประมาณ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 



1. ความเป็นมา     
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2561-2564 กำหนดเป้าหมายในการลดอัตราการเสียชีวิต 

ไม่เกิน 18 คน ต่อประชากรแสนคน ในปี พ.ศ.2564 และลดอัตราการเสียชีวิตและการบาดเจ็บ ร้อยละ 50 ภายในปี 
พ.ศ.2573 ตามกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน ปฏิญญาสตอกโฮล์ม (Stockholm 
Declaration) เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ศูนย์ (Vision Zero) ภายในปี พ.ศ.2593 พร้อมสอดรับกับแนวคิด 
“ชีวิตวิถีใหม่ ขับข่ีอย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” 

รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนจะต้อง 
มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา อย่างจริงจังและต่อเนื ่องตลอดทั้งปี โดยมุ ่งเน้นลดปัจจัยเสี ่ยง  
ต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ ทุกมิติ ทั้งจากคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม ทั้งช่วงระยะเวลาปกติและช่วง
เทศกาลตลอดทั้งปี ภายใต้การดำเนินการ 5 เสาหลักด้านความปลอดภัยทางถนน ตามกรอบทศวรรษความ
ปลอดภัยทางถนน ดังนี้ 
            (1) การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Management)  
            (2) ถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย (Safer Roads and Mobility)  
            (3) ยานพาหนะท่ีปลอดภัย (Safer Vehicles)  
            (4) ผู้ใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย (Safer Road Users)  
            (5) การตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ (Post Crash Response) 

 สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดพิจิตร โดยรวมถือว่า มีแนวโน้มที่ดีกว่าปีที่ผ่านมา 
ถึงแม้ว่าจังหวัดพิจิตร จะประกาศยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนให้เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนของ
จังหวัดพิจิตร ที่มุ่งเน้นลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ทุกมิติ  ทั้งจาก คน รถ ถนน และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจากการจัดเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จาก
ข ้อม ูล 3 ฐาน (ตำรวจ + สาธารณส ุข + บร ิษ ัทกลาง) ย ั งคงพบสถ ิต ิการเก ิดอ ุบ ัต ิ เหต ุทางถนน 
ในพื้นที่ค่อนข้างสูงทั้งในช่วงระยะเวลาปกติ และช่วงเทศกาล โดยสาเหตุหลัก ๆ กว่าร้อยละ 90 เกิดจาก 
ความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้รถใช้ถนน พฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยที่ละเลยต่อการปฏิบัติตามกฎวินัย
จราจร เป็นต้น  ทั้งนี้ จากเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด ในปี 2563 จะต้องมีอัตราการตายต่อประชากรแสนคน   
ไม่เกิน 21  ซึ่งในปี 2563 จังหวัดพิจิตร มีสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งสิ้น 149 คน และเมื่อเทียบ
อัตราการตายต่อประชากรแสนคน โดยจังหวัดพิจิตร มีประชากรทั้งสิ ้น 534,583 คน พบว่าอัตราการตาย 
ต่อประชากรแสนคน เกินเกณฑ์มาตรฐานตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ส่วนกลางกำหนด คือ 27.87  

ปัญหาอุบัติเหตุเป็นปัญหาที่จังหวัดพิจิตรให้ความสำคัญ ถึงแม้ว่าที่ผ่านมา ศปถ.ทุกระดับ หน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จะร่วมกัน
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) 
และมีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด ควบคู่กับการรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดี
ด้านความปลอดภัยทางถนน ตามมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงหลักต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งจากคน , รถ , 
ถนน และสิ่งแวดล้อม) อย่างจริงจังและต่อเนื่องมาโดยตลอด แต่ยังคงพบสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่
ทั้งในช่วงระยะเวลาปกติ และช่วงเทศกาลค่อนข้างสูง  

จากการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดพิจิตรซึ่งมีพื้นที่ จำนวน 12 
อำเภอ   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 101 แห่ง จะเห็นได้ว่ามีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาค
ประชาชนได้มีการขับเคลื่อนกันจำนวนมาก ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีการขับเคลื่อนมีสถานการณ์ มีข้อมูลการทำงาน



ตามหน้าที่ และภารกิจของหน่วยงาน ต่างมุ่งทำงานเรื่องเดียวกัน แต่ใช้ข้อมูลคนละชุด การวางแผนกา รแก้ไข
สถานการณ์ปัญหาจึงต่างคนต่างทำ และทำไปคนละทิศละทาง ซึ่งเป็นจุดอ่อนของการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
โดยเฉพาะปัญหาการใช้ระบบสารสนเทศ  การรวมพลังทุกภาคีเครือข่ายเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน  
การมีมาตรการพื้นที่และมาตรการองค์กร การสื่อสารสาธารณะและการสร้างกระแสให้ประชาชนภาคีเครือข่าย
ใหม่ (New Road Safety Partnerships) รู้สึกเป็นเจ้าของเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการทำงาน รวมทั้ง
ยังขาดการผลักดันนโยบายด้านถนนปลอดภัยให้เกิดเป็นวาระท้องถิ่น/ชุมชน วาระอำเภอ  วาระจังหวัดอย่างเป็น
รูปธรรม จากสถานการณ์ข้างต้น แสดงให้เห็นว่าปัญหาอุบัติทางถนนเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลต่อความสูญเสียทั้ง
ทรัพยากรมนุษย์และมูลค่าความเสียหายมหาศาล การส่งเสริมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับชุมชน ถือ
เป็นการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ที่จะส่งผลต่อการแก้ปัญหาในระดับประเทศได้ซึ่งในความเป็นจริงที่ยั งมีปัญหา
อุปสรรครวมทั้งข้อจำกัดในการขับเคลื่อนการทำงาน  
            ดังนั ้นการผลักดันให้จังหวัดพิจิตรก้าวสู่จังหวัดถนนปลอดภัย (Phichit Road Safety Province)  
จำเป็นต้องมีการตั้งเป้าหมาย ออกมาตรการร่วมกันตั้งแต่ระดับท้องถิ่น/ชุมชนโดยใช้ข้อมูลสถานการณ์    ความ
ต้องการที่สอดคล้องกับความเป็นจริงของท้องถิ่น/ชุมชนในจังหวัดพิจิตร มีกลไกการทำงานทุกระดับตั้งแต่ 
ท้องถิ่น/ชุมชน อำเภอ จังหวัดที่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  
มีการติดตามประเมินผลและถอดบทเรียนอำเภอท้องถิ่น เครือข่ายหรือพื้นที่ที่ลดเจ็บ ตาย ได้ดี ส่งผลต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับบุคคล ท้องถิ่น/ชุมชน ทำการขยายผลและสร้าง
ข้อเสนอนโยบายสาธารณะสู่เวทีที่สูงข้ึนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์  

1.1 เพื่อรวบรวมข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความต้องการที่
สอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร 

1.2 เพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหา แนวทางการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่การ
นำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่ระดับจังหวัดพิจิตร 
 

3. เป้าหมายการพัฒนา 
      เกิดศูนย์ข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยและพัฒนาเชิงพ้ืนที่ภาคเหนือร่วมกัน (Data Center) 
 
4. ผลผลิต 

4.1 ชุดข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความต้องการที่สอดคล้อง
กับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร 

4.2 ผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และแนวทางการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู ้ที่
นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ระดับจังหวัดพิจิตร 
 
 
 
 
 
 



5. แนวทางดำเนินงาน  
กิจกรรมที่ 1 ศึกษา และรวบรวบข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา 

ความต้องการของพ้ืนที ่
กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ องค์ความรู้ สถานการณ์ปัญหา และจัดทำแนวทางการพัฒนาและ

ขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 
2.1 จัดหมวดหมู่ องค์ความรู้ สถานการณ์ปัญหา 
2.2 วิเคราะห์และกำหนดกรอบประเด็นปัญหาเพื่อการวิจัยและพัฒนาทั้งพ้ืนที่ 
2.3 ทวนสอบข้อมูลเพื่อเพ่ิมความสมบูรณ์กับพ้ืนที่  
2.4 จัดทำยุทธศาสตร์และแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ ที่นำไปสู่

การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 
 

 
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน 
2.1 ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม 
พฤศจิกายน 63 ธันวาคม 63 มกราคม 64 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษา และรวบรวบข้อมูล
ทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ 
และสถานการณ์ปัญหา ความต้องการ
ของพ้ืนที ่

16 -25 พฤศจิกายน   

กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ 
องค์ความรู ้ สถานการณ์ปัญหา และ
จัดทำแนวทางการพัฒนาและขยายผล
นวัตกรรม องค์ความรู ้ที ่นำไปสู ่การ
นำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 

   

     2.1  จ ัดหมวดหม ู ่  องค ์ความรู้  
สถานการณ์ปัญหา 

27-29 พฤศจิกายน   

     2.2 วิเคราะห์และกำหนดกรอบ
ประเด็นปัญหาเพื่อการวิจัยและพัฒนา
ทั้งพ้ืนที ่

 3-4 ธันวาคม  

     2.3 ทวนสอบข้อมูลเพื่อเพิ่มความ
สมบูรณ์กับพ้ืนที่  

 12-13 ธันวาคม 8 มกราคม 

    2.4 จ ัดทำยุทธศาสตร ์และแผน
บูรณาการเพื ่อพัฒนาและขยายผล
นวัตกรรม องค์ความรู ้ที ่นำไปสู ่การ
นำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 

  11 มกราคม 

 



2.2 ผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
2.2.1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวจังหวัดพิจิตร 

1) ประเด็นยุทธศาสตร   เปาประสงค   ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด)                              
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดพิจิตร 

“เมืองเกษตรดี สิ่งแวดล้อมดี  สังคมละคุณภาพชีวิตดี ยกระดับการท่องเที่ยวสู่สากล” 
เมืองเกษตรดี  หมายถึง  ผลผลิตการเกษตรของจังหวัดพิจิตร เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพ มาตรฐานการ

ส่งออก สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่จังหวัดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง สินค้าเกษตรของจังหวัดมีความปลอดภัยที่ผ่าน
มาตรฐานเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ แบรนด์สินค้าเกษตรเข้มแข็ง สร้างรายได้แก่จังหวัด ประชาชนและ
ชุมชน 

สิ่งแวดล้อมดี  หมายถึง  ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ดินและน้ำเหมาะกับการเกษตรเป็น
เมืองสิ่งแวดล้อมดี อากาศบริสุทธิ์ น่าอยู่ 

สังคมและคุณภาพชีวิตดี  หมายถึง  การมีต้นแบบของการเป็นสังคม 6 คุณภาพทั้งจังหวัด คือ สังคม
อุดมปัญญา สังคมเอื้ออาทรต่อกัน สังคมแห่งโอกาสสำหรับทุกคน สังคมเป็นธรรมและเท่าเทียม สังคมคุณธรรม
เข้มแข็ง และสังคมแห่งการเกื้อกูลแบ่งปัน เป็นต้นแบบสังคมคุณภาพระดับประเทศ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพ่ึงตนเองได ้

ยกระดับการท่องเที่ยวสู่สากล  หมายถึง  มีการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยมีการ
เชื่อมโยงการพัฒนาร่วมกับกลุ่มจังหวัด การมีพันธมิตรการพัฒนาระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก ที่มีการค้า การพัฒนาทางสังคม และการเสริมสร้างการท่องเที่ยวระหว่างกัน 

พันธกิจ (Mission)  
 1.เสริมสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตอย่างมั่นคงจากฐานของชุมชนการพึ่งตนเอง
ในจังหวัดและการเชื่อมโยงกับระดับภาค และการพัฒนาประเทศ 
 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ มาตรฐานในระดับการส่งออกและ
การรองรับความมั่นคงทางอาหาร เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรภาคการเกษตร และเกษตรกรให้มี
ศักยภาพการแข่งขันและพ่ึงตนเองได้ 
 3. บริหารจัดการน้ำ ดิน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลกับการใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
จังหวัดการรักษาระบบนิเวศ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนรองรับการพัฒนา
เป็นเมืองเกษตรคุณภาพ 
 4.เสริมสร้างสังคมคุณภาพ สังคมแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาหมู่บ้านให้มีความสันติสุข ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 



ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  
1.แหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง/อุทกภัย และน้ำเพื่อการเกษตร

เพิ่มขึ้น 
2.ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยของจังหวัดในภาคการเกษตรเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ภายในปี พ.ศ.2565                   
3.รายได้จากการท่องเท่ียวท่ีเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ภายในปี พ.ศ.2565                                                          
4.การจัดการขยะท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ภายในปี 2565                                                         
5.เส้นทางการคมนาคมภายในจังหวัดพิจิตรได้รับการปรับปรุงเพื่อความสะดวกของประชาชนเพิ่มขึ้น 

2) ข้อมูลสภาพท่ัวไปของจังหวัดพิจิตร 

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดพิจิตร 
ที่ตั้งอาณาเขต 

        จังหวัดพิจิตร ตั้งอยู่ในบริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่  15 
องศา 50 ลิปดา กับ 16 องศา และเส้นแวงที่ 99 องศา กับ 150 องศา 45 ลิปดาตะวันออก  มีเนื้อที่ประมาณ 
4,531.013 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,831,883 ไร่ มีความกว้างประมาณ 72 กิโลเมตร ความยาว
ประมาณ 77 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯโดยทางรถยนต์ประมาณ 346 กิโลเมตร และรถไฟระยะทาง
ประมาณ 351 กิโลเมตร 

อาณาเขต 
ทิศเหนือ                  ติดต่อกับอำเภอบางระกำ และอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 
ทิศใต ้                     ติดต่อกับอำเภอชุมแสง และอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 
ทิศตะวันออก             ติดต่อกับอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ทิศตะวันตก               ติดต่อกับอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอบรรพตพิสัย  

         จังหวัดนครสวรรค์ 

สภาพภูมิอากาศ 
  สภาพอากาศโดยทั่วไป อากาศค่อนข้างร้อนจัดในฤดูร้อน และเย็นสบายในฤดูหนาว จาก
อิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ จังหวัดพิจิตร จึงแบ่งเป็น 3 ฤดูกาล คือ 
  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม 
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
  ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน        

   

 

 

 

 

 



เขตการปกครอง 

         จังหวัดพิจิตร แบ่งหน่วยการปกครองเป็นอำเภอ 12 อำเภอ 86 ตำบล 889 หมู่บ้าน หน่วยงาน
ราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 แห่ง เทศบาลเมือง จำนวน 3 แห่ง เทศบาล
ตำบล จำนวน 25 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 73 แห่ง ดังนี้ 
 

ลำดับที ่ อำเภอ พื้นที่ (ตร.กม.) 

ระยะทาง
จากอำเภอ 
ถึง จังหวัด 

(กม.) 

จำนวน 

เทศบาล
เมือง 

เทศบาล
ตำบล หมู่บ้าน ตำบล อบต. 

1 เมืองพิจิตร 738.939 1 135 15 14 1 4 

2 ตะพานหิน 468.930 28 91 12 10 1 1 

3 โพทะเล 484.209 66 97 11 9 - 4 

4 บางมูลนาก 377.738 50 78 9 6 1 4 

5 โพธิ์ประทับช้าง 378.561 25 98 7 5 - 2 

6 ทับคล้อ 278.287 44 56 4 4 - 2 

7 สามง่าม 338.083 18 80 5 4 - 3 

8 วังทรายพูน 257.501 31 57 5 3 - 2 

9 สากเหล็ก 176.351 20 40 5 5 - 1 

10 วชิรบารม ี 259.501 26 51 4 4 - - 

11 ดงเจริญ 220.303 78 55 5 4 - 2 

12 บึงนาราง 450.610 86 51 5 5 - - 

รวม 4,531,013 - 889 86 73 3 25 

 

ที่มา: ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

  

 

 

 

 



ข้อมูลประชากร 

 อำเภอ ชาย หญิง รวม รวมบ้าน (หลัง) ร้อยละ 

เมืองพิจิตร 52,222 56,133 108,355 43,512 20.34 

วังทรายพูน 10,331 10,526 20,857 7,050 3.91 

โพธิ์ประทับช้าง 21,360 22,196 43,556 14,976 8.17 

ตะพานหิน 31,815 33,915 65,730 24,378 12.33 

บางมูลนาก 21,653 23,142 44,795 18,449 8.40 

โพทะเล 28,698 29,970 58,668 20,175 11.01 

สามง่าม 20,628 21,250 41,878 14,863 7.86 

ทับคล้อ 20,916 21,780 42,696 16,143 8.01 

สากเหล็ก 13,130 13,609 26,739 9,560 5.01 

บึงนาราง 14,117 14,613 28,730 10,719 5.39 

ดงเจริญ 9,635 9,963 19,598 7,112 3.67 

วชิรบารมี 15,358 15,726 31,084 10,873 5.83 

รวม 259,863 272,823 532,686 197,810 100 

 

ที่มา: ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 

ระบบขนส่งทางถนนของจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตร มีระบบขนส่งทางถนนที่สำคัญ ดังนี้ 
เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพมหานคร (ทางหลวงหมายเลข 1) แยกเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข  

32 ที ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถึงจังหวัดนครสวรรค์ แยกเข้าเส้นทางจังหวัดนครสวรรค์ -อำเภอชุมแสง- 
อำเภอบางมูลนาก-อำเภอตะพานหิน-จังหวัดพิจิตร (ทางหลวงหมายเลข 1118) เข้าสู่จังหวัดพิจิตร ระยะทาง
ประมาณ 345 กิโลเมตร 

เส้นทางท่ี 2 จากกรุงเทพมหานคร (ทางหลวงหมายเลข 1) แยกเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 32 
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี แยกเข้าสู่เส้นทางอำเภอตากฟ้า -เขาทราย  
อำเภอทับคล้อ-อำเภอสากเหล็ก (ทางหลวงหมายเลข 11) เข้าสู ่จังหวัดพิจิตร (ทางหลวงหมายเลข 111) 
ระยะทางประมาณ 344 กิโลเมตร 

เส้นทางท่ี 3 จากกรุงเทพมหานคร (ทางหลวงหมายเลข 1) แยกเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 32 
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี แยกเข้าสู่เส้นทางอำเภอตากฟ้า -เขาทราย  
อำเภอทับคล้อ (ทางหลวงหมายเลข 11) แยกเข้าอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ทางหลวงหมายเลข 113) เข้า
สู่จังหวัดพิจิตร ระยะทางประมาณ 338 กิโลเมตร 



เส้นทางที่ 4 จากกรุงเทพมหานคร (ทางหลวงหมายเลข 1) แยกเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข  
32 ที ่จ ังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงจังหวัดนครสวรรค์ แยกเข้าเส้นทางจังหวัดนครสวรรค์ -พิษณุโลก  
ถึงอำเภอวชิรบารมี (ทางหลวงหมายเลข 117) แยกเข้าเส้นอำเภอสามง่าม-พิจิตร (ทางหลวงหมายเลข 115)  
เข้าสู่จังหวัดพิจิตร ระยะทางประมาณ 360 กิโลเมตร 

ระบบขนส่งทางราง จังหวัดพิจิตร มีทางรถไฟสายกรุงเทพ-เชียงใหม่ ตัดผ่านเชื ่อมโยง 
กับจังหวัดตั ้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ในส่วนของจังหวัดพิจิตร ผ่านอำเภอบางมูลนาก อำเภอตะพานหิน  
และอำเภอเมืองพิจิตร ซึ่งจะทำให้เพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งระหว่างจังหวัด และเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ้านในอนาคต อีกท้ังยังอำนวยความสะดวกในด้านการคมนาคมของประชาชน 

  ข้อมูลสถิติจำนวนรถที่จดทะเบียนสะสม ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการขนส่งทางบก 

ประเภทรถ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) 

รวม สาขาพิจิตร สาขาโพทะเล 

รวมทั้งสิ้น 296,033 237,492 58,541 

ก. รวมรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 

  รย.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน 

  รย.2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน 

  รย.3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล 

  รย.4 รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล 

  รย.5 รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด 

  รย.6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน 

  รย.7 รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง 

  รย.8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ 

  รย.9 รถยนต์บริการธุรกิจ 

  รย.10 รถยนต์บริการทัศนาจร 

  รย.11 รถยนต์บริการให้เช่า 

  รย.12 รถจักรยานยนต์ 

  รย.13 รถแทรกเตอร์ 

286,018 

33,322 

1,691 

50,271 

3 

- 

- 

- 

15 

- 

- 

- 

191,503 

6,449 

230,323 

29,098 

1,388 

42,566 

2 

- 

- 

- 

15 

- 

- 

- 

149,833 

5,297 

55,695 

4,224 

303 

7,705 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

41,670 

1,152 

 

-6- 



ประเภทรถ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) 

รวม สาขาพิจิตร สาขาโพทะเล 

ก. รวมรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 

  รย.14 รถบดถนน 

  รย.15 รถใช้งานเกษตรกรรม 

  รย.16 รถพ่วง 

  รย.17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ 

6,449 

195 

2,468 

8 

93 

5,297 

192 

1,870 

8 

54 

1,152 

3 

598 

- 

39 

ข. รวมรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 

   รวมรถโดยสาร 

   แยกเป็น - ประจำทาง 

- ไม่ประจำทาง 
- ส่วนบุคคล 

   รวมรถบรรทุก 

   แยกเป็น - ไม่ประจำทาง 

- ส่วนบุคคล 
   รวมรถโดยสารขนาดเล็ก 

10,015 

336 

85 

159 

92 

9,679 

1,043 

8,636 

3 

7,196 

278 

83 

111 

84 

6,891 

837 

6,054 

3 

2,846 

58 

2 

48 

8 

2,788 

206 

2,582 

- 

 

ที่มา: สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

  การตอบสนองหลังเกดิเหตุ 

การเข้าถึงบริการให้ความช่วยเหลือ ผ่านสายด่วน 1669  เข้าถึงทั ้ง 89  ตำบล คิดเป็น  
ร้อยละ 100 มีหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินขึ ้นทะเบียนทั้งสิ ้น 87 หน่วย จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
101 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 86.13 

  ประกอบด้วย   หน่วย FR      จำนวน      69     หน่วย 

          หน่วย BLS   จำนวน      18     หน่วย 

           หน่วย ALS   จำนวน      12     หน่วย 

 

 



อุปกรณ์ชุดเครื่องมือตัดถ่างช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน จำนวน  11   ชุด 

  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร จำนวน  1  ชุด 

เทศบาลเมืองพิจิตร     จำนวน  1  ชุด 

สมาคมกู้ภัยสรรเพชญ     จำนวน  1  ชุด 

สมาคมกู้ภัยพิจิตร (จุดโพทะเล)    จำนวน  1  ชุด 

สมาคมกู้ภัยพิจิตร (จุดบางมูลนาก)    จำนวน  1  ชุด 

มูลนิธิปอเต็กตึ้ง (จุดสามง่าม)    จำนวน  1  ชุด 

มูลนิธิปอเต็กตึ้ง (จุดโพธิ์ประทับช้าง)   จำนวน  1  ชุด 

สมาคมกู้ภัยสากเหล็ก       จำนวน  1  ชุด 

กู้ภัยมังกร วังทรายพูน      จำนวน  1  ชุด 

มูลนิธิเขาทรายรวมใจ     จำนวน  1  ชุด 

มูลนิธิแก้วคุ้มครอง     จำนวน  1  ชุด 

2.2 ข้อมูลพื้นฐานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพิจิตร  

  2.2.1 จังหวัดพิจิตร มีกลไกการขับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามระเบียบ
สำน ักนายกร ัฐมนตร ีว ่าด ้วยการป ้องกั นและลดอุบ ัต ิ เหต ุทางถนน พ.ศ.2554  โดยการข ับเคล ื ่อน 
งานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนผ่าน ศปถ.ทุกระดับ ได้แก่ ศปถ.จังหวัด (ศูนย์อำนวยการ  
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัด) - ศปถ.อำเภอ (ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ) - ศปถ.อปท. 
(ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านความ
ปลอดภัยทางถนน เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่มีประสิทธิภาพเกิดกลไกการขับเคลื่อน
นโยบายด้านความปลอดภัยทางถนน ไปสู ่การปฏิบัติในระดับพื ้นที ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นผล  
เป็นรูปธรรม ตามกรอบทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ตามเสาหลักด้านความปลอดภัยทางถนน 5 ด้าน 
ดังนี้  
  เสาหลักที่ 1 การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Management) 
ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนและกำหนดหน่วยงานหรือคณะทำงานหลักเพ่ือ
พัฒนาและผลักดันยุทธศาสตร์ แผน เป้าหมายชาติด้านความปลอดภัยทางถนนภายใต้ระบบฐานข้อมูลและฐาน
งานวิจัยที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อออกแบบนำไปปฏิบัติ ติดตาม ประเมินผล ประสิทธิภาพมาตรการ  
ด้านความปลอดภัยทางถนน 
                เสาหลักที่ 2 ถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย (Safer Roads and Mobility) โดยสร้าง
มิติความปลอดภัยให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบโครงข่ายถนนและยกระดับคุณภาพในการป้องกันหรือคุ้มครองการ
บาดเจ็บและสูญเสียสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกประเภท โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีความอ่อนไหวต่อการสูญเสียสูง เช่น คน
เดินเท้า ผู ้ใช้รถจักรยานยนต์ และจักรยาน สิ ่งเหล่านี ้จะเกิดขึ ้นได้จากการวางระบบติดตามประเมินผล  



ของโครงสร้างพื้นฐานถนน การส่งเสริมการวางแผนออกแบบก่อสร้าง และสภาพของถนนที่ให้ความสำคัญ 
กับความปลอดภัย 
                เสาหลักที่ 3 ยานพาหนะปลอดภัย (Safer Vehicles) มีการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้
งานจริง เพื่อทำให้ยานพาหนะปลอดภัยขึ้นด้วยมาตรการทั้งเชิงรับ (Passive Safety) และเชิงป้องกัน (Active 
Safety) ด้วยการส่งเสริมมาตรฐานที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วโลก การให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้บริโภค และ
การสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมให้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ถูกนำมาใช้ 
                เสาหล ักท ี ่  4  ผู ้ ใช ้รถใช ้ถนนปลอดภ ัย (Safer Road Users) มีการพัฒนาแผนงาน 
เพ่ือปรับปรุงพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัย การบังคับใช้กฎหมายควบคู่ไปกับการรณรงค์สร้าง
ความรู้ความเข้าใจ เพื่อเพิ่มอัตราการคาดเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกนิรภัย การลดปัญหาการเมาแล้วขับ 
ความเร็วและปัจจัยเสี่ยงอ่ืน ๆ  
                เสาหลักที่ 5 การตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ (Post Crash Response) สร้างเสริม
ความพร้อมต่อการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉินหลังเกิดอุบัติเหตุ และพัฒนาความสามารถของระบบสุขภาพ
และระบบอื่น ๆ ในการดูแลรักษาภาวการณ์บาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เหมาะสม รวมถึงการดูแลในระยะยาวเพ่ือ
ฟ้ืนฟูผู้ประสบอุบัติเหตุ 
  การกำหนดแนวทาง/มาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพิจิตร 
  1. ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพ้ืนที่ โดย
กำหนดให้ เป ็นวาระของจ ังหว ัดที ่จะต ้องบ ูรณาการทุกภาคส่วนท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง ป ้องกันและแก ้ไขป ัญหา  
อย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดการดำเนินงานที่ชัดเจนและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 
มีเป้าหมายในการลดอัตราการเสียชีวิตไม่เกิน 18 คน ต่อประชากรแสนคน ในปี พ.ศ.2564 ตามแผนแม่บทความ
ปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2561-2564 และลดอัตราการเสียชีวิตและการบาดเจ็บ ร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ.2573 ตาม
กรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน ปฏิญญาสตอกโฮล์ม (Stockholm Declaration) เพ่ือ
นำไปส ู ่ ก ารบรรล ุ ว ิ ส ั ยท ั ศน ์ ศ ู นย ์  ( Vision Zero)  ภายในป ี  พ .ศ .2593 พร ้ อมสอดร ั บแนวคิ ด  
“ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” 

2. ใช้กลไก ศปถ.ทุกระดับ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนน พ.ศ.2544 ได้แก่ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด/ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
อำเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื ้นที ่ โดยจะต้องมีการประชุม ศปถ. อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั ้ง หรือบรรจุ  
เรื่องความปลอดภัยทางถนน ในวาระการประชุมประจำเดือน หรือการประชุมอ่ืน ๆ เพ่ือกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว
ต่อปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที ่เกิดขึ ้นในพื ้นที ่ นำไปสู ่การบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจร ิงจัง  
และเป็นระบบ โดยกำหนดเป้าหมายตัวชี ้วัดการดำเนินงานที่ชัดเจน และมีการติดตามผลการปฏิบัติทุกระยะ  
โดยมีระบบการติดตามผลการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพ้ืนที่ ดังนี้ 

       - ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ติดตามการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกัน 
และลดอุบัติเหตุทางถนนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ 

       - ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ ติดตามการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกัน 
และลดอุบัติเหตุทางถนนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 



3. จากปัจจัยเสี ่ยงต่อการเกิดอุบัติ เหตุทางถนน โดยพบพฤติกรรมเสี ่ยงหลัก คือ ดื ่มแล้วขับ  
และขับรถเร็วเกินกว่าที ่กฎหมายกำหนด รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ผู ้ประสบเหตุ  
ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 60 ไม่สวมใส่หมวกนิรภัย ประกอบกับถนนที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 เป็นถนน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น และอีกกว่าร้อยละ 30 เป็นถนนกรมทางหลวง และถนนกรมทางหลวงชนบท  
ซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการบังคับใช้กฎหมาย จำเป็นจะต้องเข้มงวดกวดขันการบังคับใช้
กฎหมายกับผู้กระทำผิดวินัยจราจรในพื้นที่ ตามมาตรการ 1ร. 2ส. 3ข. 4ม. (10 รสขม) อย่างจริงจังและต่อเนื่อง   
ทั้งนี้  ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีมาตรการมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นบนถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเร่งด่วน เพื่ออุดช่อง
โหว่รอยรั่วของปัญหา มุ่งเน้นจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน จากปัจจัยเสี่ยงหลัก ทั้งจากคน รถ 
ถนน และส ิ ่ งแวดล ้อม เน ื ่องจากท ี ่ ผ ่ านมาในระด ับพ ื ้นท ี ่ ตำบล/หม ู ่บ ้ าน ผ ู ้ ใช ้รถใช ้ถนนส ่วนใหญ่  
ยังคงมีพฤติกรรมละเลยต่อความปลอดภัยทางถนน ไม่ปฏิบัติตามกฎวินัยจราจรจนเกิดความเคยชิน อีกทั้งการบังคับ
ใช้กฎหมายไม่สามารถดำเนินการเข้าถึงในระดับตำบล/หมู่บ้าน 

4. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้กลไกการขับเคลื่อนแผนงาน/
โครงการด้านการป้องกันและลดอุบัต ิเหตุทางถนน ตามบริบทของสภาพปัญหา และความจำเป็นเร ่งด ่วน  
โดยการบรรจุเข้าแผนต่าง ๆ อาทิเช่น แผนปกติของหน่วยงาน , แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี , 
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เป็นต้น เพ่ือให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีปฏิบัติ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 

5. ให้ถอดบทเรียนจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด-19) ที่ใช้กลไกการเฝ้าระวังป้องกันในระดับพื้นที่ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. และอาสาสมัคร
ต่าง ๆ ส่งผลให้ระบบการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของประเทศไทย 
ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพสูงอยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลก โดยให้พิจารณาถอดบทเรียนวิธีการดังกล่าวนำมา
ปรับใช้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพ้ืนที่ตำบล/หมู่บ้าน ในระยะยาว  

  2.2.2 ภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดพิจิตร 
- ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ 12 อำเภอ 
- ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 101 แห่ง 
- กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร  
- สถานีตำรวจทางหลวงเพชรบูรณ์   
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  
- สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร   
- แขวงทางหลวงพิจิตร    
- แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร   
- สรรพสามิตพ้ืนที่พิจิตร     
- สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร 
- สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร 



- สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร 
- สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร 
- สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร 
- สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร 
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร 
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (พิจิตร – กำแพงเพชร) 
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1-2 
- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร (กศน.จังหวัดพิจิตร) 
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดพิจิตร (คปภ.) 
- สถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร 
- ศูนย์ อปพร.จังหวัดพิจิตร 
- บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาพิจิตร 
- มูลนิธิ อาสาสมัคร กู้ชีพ กู้ภัย ในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร 
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
- สำนักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) 
- หน่วยงานราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกภาคส่วน 

   2.2.3 จุดเสี่ยง จุดอันตราย 
            จังหวัดพิจิตร ได้จัดเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนภาพรวมในพื ้นที ่พบว่า  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบจุดเสี่ยง/จุดอันตราย ที่มักเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด จำนวน 21 จุด ดังนี้ 

ลำดับ สถานที่เกิดเหต ุ จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ 
1 แยกเชิงสะพานขาว อ.เมืองพิจิตร 17 

2 เชิงสะพานรัฐราษฎร์รังสรรค์ อ.ตะพานหิน 9 

3 แยกสะพานอู่ช่างโจ้ อ.เมืองพิจิตร 8 

4 โค้งหนองหนู ถ.สาย 113 อ.เมืองพิจิตร 7 

5 แยก CK Hall  อ.เมืองพิจิตร 6 

6 แยกแอร์มเวย์ ถ.สระหลวง อ.เมืองพิจิตร 5 

7 ถ.117 กม.49-50 อ.บึงนาราง 5 

8 ถ.117 กม.65-66 อ.โพธิ์ประทับช้าง 5 

9 ถ.117 กม.53-54 อ.บึงนาราง 3 

10 ใต้สะพานข้ามทางรถไฟ อบต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร 3 

11 แยกวัดใหม ่อ.เมืองพิจิตร 3 



ลำดับ สถานที่เกิดเหต ุ จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ 
12 โค้งตาโม่ง อ.เมืองพิจิตร 2 

13 สามแยกหัวดง อ.เมืองพิจิตร 2 

14 โค้งหน้าป้อมสายตรวจตำบลฆะมัง อ.เมืองพิจิตร 2 

15 ถ.พิจิตร-สามง่าม หน้าท่าข้าวสิงห์โตทอง อ.เมืองพิจิตร 2 

16 ถ.สายหน้าวัดมงคลทับคล้อ อ.ทับคล้อ 2 

17 สี่แยกตะพานหิน อ.ตะพานหิน 2 

18 ถ.สาย 117 กม.42 อ.บึงนาราง 2 

19 ถ.สาย 117 กม-97-98 อ.วชิรบารมี 2 

20 ถ.สาย 117 กม.59 อ.บึงนาราง 2 

21 ถ.สาย 117 กม.89 อ.วชิรบารมี 2 

22 ทางแยก ถ.สาย 1300 หน้าวัดโพธิ์ประทับช้าง เรียบคลองชลประทาน  
อ.โพธิ์ประทับช้าง 

2 

23 สี่แยกวังหลุม ถ.ตะพานหิน – เขาทราย อ.ตะพานหิน 2 

24 ถ.สาย 115 พิจิตร – กำแพงเพชร หน้าการไฟฟ้าวชิรบารมี อ.วชิรบารมี 2 

25 สี่แยกคลองชลประทาน ถ.สายท่าบัว – วัดหลวง ม.12 ต.ทา่บัว  
อ.โพทะเล 

2 

  2.2.4 สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดพิจิตรเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั ้งสิ ้น 1,738 ครั้ง 
ผู้บาดเจ็บ 1,776 ราย ผู้เสียชีวิต 149 ราย โดยเรียงลำดับอำเภอที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนน จากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ 

ลำดับ อำเภอ อุบัติเหตุ (ครั้ง) เจ็บ (คน) ตาย (คน) 

1 เมืองพิจิตร 317 329 21 

2 ทับคล้อ 238 253 14 

3 โพทะเล 200 188 24 

4 ตะพานหิน 163 170 17 

5 สามง่าม 127 139 6 



 

 

 

 

 
 
 

             
 
 
 
 
  3) การวิเคราะห์ SWOT ของจังหวัดพิจิตร 

3.2 การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน  

      ปัจจัยเสี่ยงหลักที ่เอื ้อต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที ่จังหวัดพิจิตร  จำแนกออกเป็น  
4 ปัจจัย ดังนี้ 

1. ปัจจัยด้านพฤติกรรมคน 
1.1 ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลงจากการดื่มของมึนเมาหรือการใช้สาร

เสพติดทำให้มีความเสี ่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าผู ้ขับขี ่ที ่ปฏิบัติตามกฎจราจร เนื ่องจากไม่สามารถ 
ครองสติและบังคับยานพาหนะได้ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 

1.2 สภาพร่างกายไม่พร้อมในการควบคุมรถเนื ่องจากมีสภาพร่างกายอ่อนเพลีย  
จากการขับรถเป็นเวลานานและการพักผ่อนไม่เพียงพอมีโอกาสหลับในหรือการตัดสินใจของผู้ขับขี่ช้าลง 

1.3 ผ ู ้ข ับข ี ่และผ ู ้ โดยสารยานพาหนะมีพฤติกรรมเส ี ่ยงในการใช ้รถใช ้ถนน  
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งขับขี่รถในขณะเมาสุรา ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ขับขี่รถ
โดยไม่มีความชำนาญ การไม่ใส่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรเกี่ยวกับ
สัญญาณไฟจราจร ป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจร 
   1.4 ความประมาทเลินเล่อ ขาดวินัยของผู้ขับขี่ยานพาหนะและผู้ใช้เส้นทาง 

2. ปัจจัยด้านรถ/ยานพาหนะ 
2.1 ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์พื้นฐานในยานยนต์ คือ ความสมบูรณ์ของอุปกรณ์

ยานพาหนะท่ีพร้อมใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
2.2 ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ความปลอดภัยคืออุปกรณ์ท่ีช่วยป้องกันหรือลดความ

รุนแรงในขณะเกิดอุบัติเหตุลงเพ่ือความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 
2.3 การปรับแต่งสภาพยานพาหนะ คือยานพาหนะที่มีการดัดแปลงสภาพและใช้งาน

ผิดประเภทส่งผลต่อประสิทธิภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะอันอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

6 บางมูลนาก 111 105 10 

7 วชิรบารมี 110 113 11 

8 โพธิ์ประทับช้าง 107 104 9 

9 บึงนาราง 103 111 8 

10 สากเหล็ก 103 105 14 

11 วังทรายพูน 87 82 11 

12 ดงเจริญ 72 77 4 

รวมทั้งสิ้น 1,738 1,776 149 



2.4 การบรรทุกที ่ไม่ปลอดภัย คือยานพาหนะมีการบรรทุกน้ำหนักมากเกิน การบรรทุก 
สูงเกินการบรรทุกวัสดุยื่นยาวเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

3. ปัจจัยด้านถนนและสิ่งแวดล้อม 
3.1 สภาพการจราจรที่หนาแน่นเนื่องจากการเดินทาง โดยเฉพาะช่วงเทศกาลวันหยุดยาว 
3.2 อุปกรณ์ควบคุมการจราจร เช่นเครื่องหมายจราจร ป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร

มีสภาพไม่สมบูรณ์และมีการติดตั้งในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม หรือทัศนะวิสัยการมองเห็นได้ไม่ชัดเจน 
3.3 ลักษณะทางกายภาพของถนนไม่สมบูรณ์ เช่น มีการก่อสร้างถนนใหม่ การซ่อมแซม

ถนนเดิมที่ชำรุดยังไม่เสร็จเรียบร้อยเป็นสิ่งกีดขวางการจราจร ถนนชำรุด 
3.4 ไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อให้แสงสว่างแก่ผู้ขับขี่ในเวลากลางคืนชำรุดและ/หรือแสงสว่าง

ไม่พอเพียงสำหรับการมองเห็นคนหรือสัตว์เมื่อเดินข้ามถนน 
3.5 อุปสรรคทางธรรมชาติ ลักษณะภูมิอากาศ ทัศนะวิสัยที่ไม่ดีทำให้ผู้ขับขี่มีขีดความสามารถ

ลดลงและอาจส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ 
   3.6 สิ่งกีดขวางตกหล่นบนช่องทางจราจรส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ 

4 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 
4.1 โครงสร้างการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีความต่อเนื่องในการดำเนินงาน โดยส่วนใหญ่จะมีการขับเคลื่อนอย่างจริงจังในเฉพาะ  
ช่วงเทศกาลสำคัญเท่านั้น 

4.2 นโยบายและแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาไม่มีความชัดเจนทั้งในด้านงบประมาณ 
และเป้าหมายในการดำเนินการ และขาดความต่อเนื่อง  

4.3 หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องดำเนินการด้านการแก้ไขปัญหาทางถนนในบริบทและหน้าที่  
ที่หน่วยงานรับผิดชอบของตนเท่านั้น ทำให้การแก้ไขปัญหาได้เฉพาะทาง ยังไม่เกิดการบูรณาการอย่างเป็นระบบ 

4.4 องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้จัดตั้งงบประมาณสนับสนุนดำเนินการด้านการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้ครบถ้วน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้ความชำนาญเท่าท่ีควร 

 3.3 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
  3.3.1 จุดแข็ง (Strength)  
   3.3.1.1 มีการประกาศยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระสำคัญ
เร่งด่วนของจังหวัดพิจิตร  

3.3.1.2 มีการกำหนดให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง ในพื้นที่
จังหวัดพิจิตร เป็นเขตพ้ืนที่เข้มงวดกวดขันกฎวินัยจราจร และเขตสวมใส่หมวกนิรภัย 100% 

   3.3.1.3 มีการขับเคลื ่อนนโยบายงานด้านความปลอดภัยทางถนนสู ่การปฏิบัติ  
ผ่านศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ 
   3.3.1.4 มีคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพิจิตร ด้าน
การบังคับใช้กฎหมาย ตามคำสั ่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพิจิตร 1/2562 ลงวันที่  
3 พฤษภาคม 2563   
   3.3.1.5  มีสหสาขาภาคีเครือข่ายงานด้านความปลอดภัยทางถนนที่เข้มแข็ง สามารถ
บูรณาการการทำงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



   3.3.1.6 มีการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน 
จังหวัดพิจิตร เพ่ือติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่เป็น
ประจำอย่างต่อเนื่อง เดือนละ 1 ครั้ง 
   3.3.1.7 มีคณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดพิจิตร ตาม
คำสั่งจังหวัดพิจิตร ที่ 2469/2561 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือสืบค้นหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ในเชิงลึก ทุกมิติ ทั้งจากคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การกำหนดแนวทาง/มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระยะยาว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3.3.1.8 ผู้บริหารระดับจังหวัด ให้ความสำคัญในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในพื้นที่จังหวัดพิจิตร 
   3.3.1.9 มีระบบการประชุมทางไกล VDO CONFERENCE ผ่านระบบการประชุม
ทางไกล ไปยังอำเภอทั้ง 12 อำเภอ เพื่อติดตาม และสั่งการข้อสั่งการงานด้านความปลอดภัยทางถนนทั้งช่วง
ระยะเวลาปกติ และช่วงเทศกาล 
 
  3.3.2 จุดอ่อน (Weakness) 
   3.3.2.1 ปัจจุบันในพื้นที ่จังหวัดพิจิตร มีผู ้นิยมใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทาง 
เป็นหลัก ทำให้ปริมาณรถบนท้องถนนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล อัตราเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนก็เพ่ิมสูงขึ้นตามไปด้วย 
   3.3.2.2 ผู้ใช้รถใช้ถนนส่วนใหญ่ยังขาดวินัยในการขับขี่ ไม่ใส่ใจการปฏิบัติตามกฎวินัยจราจร 
ขาดจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน  

  3.3.2.3 กำลังหลักในการบังคับใช้กฎหมาย เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าพนักงานขนส่ง 
มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น จึงเข้าไม่ถึงในระดับหมู ่บ้าน/ชุมชน  
จึงเป็นเหตุให้คนในพ้ืนที่ละเลยต่อการปฏิบัติตามกฎจราจร จนเป็นวัฒนธรรมความเคยชิน  
   3.3.2.4 มีการใช้รถจักรยานยนต์บนถนนท้องถิ่นสูง ทั้งช่วงระยะเวลาปกติ  และช่วง
เทศกาล 

3.3.2.5 มีถนนสายหลักการเดินทางสู่ภาคเหนือ ตัดผ่านจังหวัดพิจิตร 2 สาย คือ ถนน
กรมทางหลวงสาย 117 (นครสวรรค์-พิษณุโลก) และถนนกรมทางหลวงสาย 11 (เขาทราย-ว ังทอง)  
ซึ่งเป็นถนนที่มีลักษณะเป็นเส้นทางตรงระยะยาว ที่ผ่านมามักเกิดอุบัติเหตุทางถนนบ่อยครั้งจากสาเหตุ หลับใน 
และใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด  
   3.3.2.6 เครื่องมือ เทคโนโลยีกวดขันวินัยจราจรแทนกำลังคน เช่น กล้องตรวจจับ
ความเร็ว , กล้อง CCTV , เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ มีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  
   3.3.2.7 ยังขาดความต่อเนื่องของการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน  
ของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ และท้องถิ ่น ซึ ่งมีการขับเคลื ่อนตลอดทั้งปีจริง  
แต่จะเน้นหนักและจริงจังเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญเท่านั้น 
   3.3.2.8 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยทางถนน (เชิงรุก) ยัง
ขาดการดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ข้อมูลข่าวสารสำคัญยังเข้าไม่ถึงกลุ ่มเสี่ยงเป้าหมาย และคน  
ในหมู่บ้าน/ชุมชน 
   

 



  3.3.3 โอกาส (Opportunity) 
3.3.3.1 มีการจัดทำแผนงาน/โครงการด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน บรรจุ

ไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดพิจิตร กลุ่มจังหวัด ทุกปี 
3.3.3.2 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ (สสส.) ในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ 
3.3.3.3 มีชุมชนต้นแบบถนนปลอดภัยนำร่อง ในพื้นที่ 12 อำเภอ ๆ ละ 1 ชุมชน เพ่ือ

ใช้เป็นต้นแบบชุมชนถนนปลอดภัยขยายผลไปสู่หมู่บ้าน/ชุมชน อ่ืน ๆ ในระยะยาว 
3.3.3.4 มีการกำหนดกิจกรรมโครงการ “1 อำเภอ 1 ถนนปลอดภัย” ในทุกอำเภอ 

อำเภอละ 1 สายทาง เพื่อให้เป็นถนนต้นแบบนำร่องด้านความปลอดภัยทางถนนของอำเภอ ในการลดปัจจัย
ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในทุกมิติ 

3.3.3.5 มีการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ “ 1 อำเภอ 1 ตำบลขับขี่ปลอดภัย” ตาม
นโยบาย นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  

3.3.3.6 ได้รับการจัดสรรเครื ่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา ให้กับสถานีตำรวจ 
ในพื้นที ่ ที ่มีถนนสายหลัก สายรอง ที ่มีลักษณะเป็นเส้นทางตรงระยะยาวตัดผ่านหลายสาย ประกอบกับ  
เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนบ่อยครั้ง ทั้งช่วงระยะเวลาปกติ และช่วงเทศกาล จากสาเหตุหลัก  คือ 
การใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด จำนวน 6 เครื่อง 

 
  3.3.4 อุปสรรค (Treat) 

3.3.4.1 กำล ังหล ักในการปฏิบ ัต ิงานด้านการป้องกันและลดอุบ ัต ิ เหต ุทางถนน 
มีไม่เพียงพอ  

3.3.4.2 งบประมาณด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี มีอยู่  
อย่างจำกัด ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน 

3.3.4.3 ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยทาง
ถนน เพราะเห็นว่าไม่ใช่ปัญหาเรื่องปากท้องและผลประโยชน์ของตน จึงละเลยต่อการปฏิบัติตามกฎวินัยจราจร  
และความปลอดภัยทางถนน จนเกิดความเคยชินมาเป็นระยะเวลานาน 

3.3.4.4 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ขาด
ความต่อเนื่อง ไม่สามารถดำเนินการให้ครอบคลุมได้ในทุกพื้นที่ และไม่สามารถดำเนินการได้ตลอดทั้งปี จาก
ภารกิจงานของแต่ละหน่วยงานที่มีความหลากหลาย มีขีดจำกัดด้านงบประมาณ  และความจริงจังในการทำงาน
ของผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนซึ่งจะเน้นหนักเฉพาะในช่วงเทศกาลเท่านั้น 

 

 
 
 
 
 
 



4) ตำแหน่ง/จุดเน้นการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัดพิจิตร 
จุดยืนการพัฒนา (Strategic Positioning: SP)                                                                                            

จุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2561 – 2565 ได้กำหนดขึ้นมาจากการวิเคราะห์สภาพการณ์ที่
เป็นปัจจัยนำเข้าเชิงนโยบายความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และสถานการณ์ของภารกิจที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน และควรจะเป็นในอนาคตจนได้ความต้องการทางยุทธศาสตร์ จากนั้นจึงนำมาวิเคราะห์ความสำคัญต่อ
ภารกิจ ความเร่งด่วนต่อปัญหา  ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ความเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและหัวใจหลัก
สำคัญของจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย 4 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 SP1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล โดยมีจุดเน้น ดังนี้ 
การพัฒนาพื้นที่เพ่ือการเกษตรที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากจังหวัดพิจิตรมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมเป็นระยะ
เวลานานต่อเนื่อง เพราะปัจจุบันพื้นที่รับน้ำทางธรรมชาติจำนวนมากตื้นเขิน การเชื่อมต่อกันระหว่างห้วย หนอง 
คลองบึง ตามธรรมชาติถูกทำลาย จากการพัฒนาของเมือง ซึ่งหากได้รับการแก้ไข ปัญหาเรื่องน้ำท่วมจะบรรเทา
ลง อีกท้ังยังสามารถบริหารจัดการให้เหลือน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้มากข้ึนและปัญหาอีกด้านหนึ่งที่รุนแรงมากขึ้น
และสมควรได้รับการดูแล คือ การปล่อยสารเคมีจากภาคเกษตร อุตสาหกรรมและชุมชนลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 

SP2 การพัฒนาการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เพื่อการสร้างเศรษฐกิจจากฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 
โดยมีจุดเน้น ดังนี้ 

 สินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์และสินค้าการเกษตรปลอดภัยมากขึ้น ทำให้มีความช่วยเหลือผ่านโครงการต่างๆของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ที่ได้มาตรฐานโดยไม่ใช้สารเคมี จนสามารถลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม
ประกอบกับความต้องการของตลาดที่มีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการเพ่ิมขึ้นของรายได้ของผู้บริโภคใน
ประเทศ ทำให้ราคาไม่ตกมากเหมือนข้าวที่ใช้สารเคมีท่ัวไป 

SP3   การยกระดับคุณภาพชีวิตที ่ดีและเสริมสร้างสังคมสันติสุขอย่างยั ่งยืน โดยมีจุดเน้น ดังนี้                                  
การเสริมสร้างความม่ันคงในคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยและชุมชนเข้มแข็ง เพ่ือสร้างสังคมที่มีความสุขผ่านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับครอบครัว และระดับชุมชน รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของทุก
คนในการสร้างสังคมที่เข้มแข็ง ปราศจากยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม 

SP4   การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประเพณี   ศาสนา  และวัฒนธรรม เพื่อการสร้างรายได้จาก
ฐานชุมชนที่เข้มแข็ง โดยมีจุดเน้น ดังนี้ 

 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม เนื่องจากมีประเพณี และวัฒนธรรมที่
ขึ้นชื่อ ได้แก่ งานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน ที่จัดติดต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน งาน
ประเพณีกลุ่มชาติพันธุ์ ประกอบกับมีวัดที่มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมาก นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาเพื่อเคารพสักการะ 
พระ ครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียง จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่จะนำรายได้เข้าจังหวัดผ่านการท่องเที่ยวในรูปแบบ
การท่องเที่ยวเชิงประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม 

 



ประเด็นการพัฒนาจังหวัด วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการน้ำ ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

วัตถุประสงค์                                                                                                                                         
1.การพัฒนาแหล่งน้ำหลักและแหล่งน้ำสาขา แหล่งน้ำธรรมชาติ ให้เอื้อประโยชน์สูงสุดต่อการ

พัฒนาจังหวัดอย่างเป็นระบบ 
2.การบริหารจัดการน้ำ ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ เพื่อรองรับ 

การเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน                                            
 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. แหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการพัฒนา อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง/อุทกภัย 

การเกษตร อุปโภค บริโภค เพ่ิมข้ึน 
2. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกกำจัดอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการเพ่ิมมากขึ้น 

 

แนวทางการพัฒนา 
  1 .การพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำเพ่ือการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นระบบ 
  2. การบริหารจัดการน้ำ ดินและทรัพยากรที่มี เพ่ือรองรับการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ 
และการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
การเกษตร และฐานชุมชนที่ชุมชนที่เข้มแข็ง 

 

วัตถุประสงค์ 
  1. ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีคุณภาพ สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน 
  2. หมู่บ้าน/ชุมชนมีศักยภาพในการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  1. อัตราการขยายตัว GPP เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 2 ต่อปี 
  2. การนำเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ิมขึ้น 
  3. รายได้ที่เพ่ิมข้ึนจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี 
  4. จำนวนที่ลดลงของครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. (กลุ่มพัฒนาได้) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
  5. พ้ืนที่ทำการเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม 
  2. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและขยายผลสู่ประชาชน
และชุมชน 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน 



  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การพัฒนา และแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ 
และการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างย่ังยืน 

วัตถุประสงค์ 
  1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  2. ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพอย่างพอเพียงและยั่งยืน 
  3. ประชาชนสามารถเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐได้อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 
  4. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการเชื่อมโยงในพ้ืนที่จังหวัดและความเป็นเมือง 

 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 

1. ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพดี มีงานทำ                                        
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
  2. เยาวชนและแรงงานได้รับการพัฒนาเสริมสร้างผลิตภาพเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
  3. อัตราการลดลงของคดีอาชญากรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปี 
  4. อัตราการลดลงของคดียาเสพติด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปี 
  5. เส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 10 แห่ง 

 
แนวทางการพัฒนา 

  1. พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และการบริหารจัดการการศึกษาทุกระดับเพ่ือสร้างสังคมที่มี
คุณภาพ 
  2. เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความสงบเรียบร้อย 
  3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และระบบขนส่งสาธารณะ
รองรับการเชื่อมโยงในพ้ืนที่จังหวัดและความเป็นเมือง 
  4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานให้มีความมั่นคงในระดับที่เหมาะสม ทันสมัย 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการสู่สากล 
วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือยกระดับและเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวและบริการให้เกิดความต่อเนื่องทั้งระบบ 
  2. จังหวัดพิจิตรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในการเป็นเมืองที่ไปสู่สากล 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปี 
  2. จำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปี  

3. อัตราการลดลงของคดีอาชญากรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปี 



แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยว และศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
  2. พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 
  3. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุกเชื่อมโยงผู้ประกอบการและตลาดด้านการท่องเที่ยว 

 
2.2.2  ผลการรวบรวมข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา                       

ความต้องการที่สอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่พิจิตร      

1) แหล่งข้อมูล/ที่มาของข้อมูล 
ลำดับ หน่วยงาน ที่อยู่ ผู้ประสานงาน/เบอร์โทร 

/e-mail 
1 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดพิจิตร (ปภ.จังหวัด) 
อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร นายนิติธร  มีนาวงค์                       

093-4128143 
2 บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

จำกัด สาขาพิจิตร                                                                                         
อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร นายศิริชัย  จันทรมณี                                                                                                                  

098-0977757                                                                                                                        
3 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร นายวิมาน  สุขขวัญ 

ปลัดอำเภอเมืองพิจิตร  
4 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ต.วัดขวาง อ.โพทะเล นางฉลาด  ลอประเสริฐ  

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่6                  
089-2709310   

5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดขวาง ต.วัดขวาง อ.โพทะเล นางบุญธรรม  จ้อยสุดใจ 
6 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

 
ต.ท่าบัว อ.โพทะเล นายประเสริฐ  เฉยดิษ                                                                                                                                                                                                                                                                               

086-4416656        
7 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ต.หนองโสน อ.สามง่าม คุณสุกัญญา อ่อนจู 
8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน ต.หนองโสน  อ.สามง่าม คุณทวีศักดิ์ ปานสีลา 
9 บริษัท อินเว ประเทศไทย (จำกัด)   อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร นางสาวกนิษฐา ศรีสะอาด   

(ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ) 

10 บริษัท อินเว ประเทศไทย (จำกัด)   อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร นางชลิดา ทองมูล                             
(ผู้จัดการแผนกความปลอดภัย                         
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม) 

11 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม  อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร นายชัยณรงค์   ฉายศรี 
12 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม  อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร นางอัจฉรา   ตุ้มสุวรรณ 

 

 
 
 



2) สถานภาพแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม เด่นสอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
ของพื้นที่จังหวัดพิจิตร 

 

ลำดับ รายช่ือ
ตำบล 

ชื่อแหล่งเรียนรู้
เด่น 

ชื่อผลงานเด่น/องค์
ความรู้/ภูมิปัญญา/

นวัตกรรม 

วิทยากรและผู้
ประสานงานในพื้นที่  

ข้อมูลที่สามารถ
ติดต่อได้ 

1 บ้านใหม่ 
หมู่6  
ตำบล    
วัดขวาง 
อำเภอ 
โพทะเล  

ศูนย์ความ
ปลอดภัยทาง
ถนนระดับ
หมู่บ้าน 

1.เกิดนวัตกรรม 
กระบวนการ  
แนวทางการดำเนินงาน 
แนวใหม่ที่น่าสนใจ  
ที่ทำให้โครงการประสบ  
ความสำเร็จ อาทิ รูปแบบ/ 
กระบวนการ/วิธีการ/ 
การบริหารจัดการ/ 
เทคนิควิธีการ ดังนี้  
1.1การทำงานเริ่มจากคณะ 
กรรมการหมู่บ้าน 
1.2ใช้เครื่องมือสร้างการมี 
ส่วนร่วมของชุมชน เช่น  
ต้นไม้ปัญหา บันไดผลลัพธ์  
แผนที่เดินดิน แผนที่ชุมชน 
1.3บรรยากาศการทำงานแบบ 
แนวราบ มีการแลกเปลี ่ยนอย่าง
สม่ำเสมอ 
2 . เ ก ิ ด น ว ั ต ก ร ร ม
สิ่งประดิษฐ์ อาทิ สื่อ วัสดุ 
ชิ ้นงาน (ที ่ทำให้ผลลัพธ์
เด่นชัดขึ้น)  
2.1โดยนำยางรถยนต์เก่า
ม า ท า ส ี เ ป ็ น อ ุ ป ก ร ณ์
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุใน
ชุมชนโดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในชุมชน 

1.นางฉลาด                          
ลอประเสริฐ   
2.นางบุญธรรม    
จ้อยสุดใจ                   

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่6 
 
รพสต.วัดขวาง 

2 ตำบล  
ปากทาง 
อำเภอ
เมืองพิจิตร 
 

ด่านครอบครัว/
ด่านชุมชน 

กวดข ั นการบ ั งค ั บ ใช้
กฎหมายกับผ ู ้กระทำผิด
ว ิน ัยจราจรในพื ้นที ่ ตาม
มาตรการ 1ร. 2ส. 3ข. 4ม. 
(10 รสขม) 

นายวิมาน  สุขขวัญ ปลัดอำเภอเมือง
พิจิตร 



3 ตำบล
หนองโสน 
อำเภอ 
สามง่าม 

ศูนย์ความ
ปลอดภัยทาง
ถนนระดับตำบล 

พัฒนากลไกการทำงาน
ศูนย์ความปลอดภัยทาง
ถนนระด ับตำบล(ศปถ.
ตำบล)ให้สามารถทำงาน
ได้อย ่างมีประส ิทธ ิภาพ
ตามบทบาทหน้าที่เพื่อให้
ภาคีในตำบลได้มีการรับรู้
เ ร ื ่ อ งอ ุ บ ั ต ิ เ หต ุ และมี
แน วทา ง ในกา ร แ ก ้ ไ ข
ปัญหาอุบ ัต ิ เหต ุร ่วมกัน    
ม ี การประสานงา นกั น
ระหว่างหน่วยงานต่างๆใน
ตำบล 

1.คุณสุกัญญา อ่อนจู 
 
2.คุณทวีศักดิ์                      
ปานสีลา 

อบต.หนองโสน 
 
รพสต.หนองโสน 

4 บริษัท                
อินเว 
ประเทศ
ไทย 
(จำกัด) 
อำเภอ 
วชิรบารมี   

มาตรการองค์กร
เพ่ือความ
ปลอดภัยของ
พนักงานใน   
การใช้
รถจักรยานยนต์
และรถยนต์ 

เ ก ิ ด ก า ร ป ร ั บ เ ป ล ี ่ ย น
พ ฤ ต ิ ก ร ร ม ข อ ง
กล ุ ่ ม เป ้ าหมายได ้ตาม
เป ้าหมายหร ือมากกว่า
เป้าหมายที ่ต ั ้งไว ้  (เช่น 
เป ็นต ้นแบบขยายผลไป
พื้นที่อื่น มีแกนนำต้นแบบ
ที่โดดเด่นสามารถถ่ายทอด
ประสบการณ์ให้กับผู ้อ่ืน
ได ้) โดยมีป ัจจ ัยนำไปสู่
ความสำเร็จ ดังนี้  
1.จ ัดฝ ึกอบรมการข ับขี่
รถจ ักรยานยนต ์อย ่ า ง
ปลอดภัย 
2 . ต ร ว จ ว ั ด ป ร ิ ม า ณ 
แอลกอฮอล์ 
3.กำกับดูแลพนักงานใน
การสวมใส ่หมวกน ิรภัย
และคาดเข็มขัดนิรภัย 
4.จ ัดทำทะเบียนการใช้
ร ถ จ ั ก ร ย า น ย น ต ์ แ ล ะ
รถยนต์ภายในบริษัท 

1.นางสาวกนิษฐา  
ศรีสะอาด   
(ผู้จัดการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลและ
ธุรการ) 
 

2.นางชลิดา ทองมูล                             
(ผู้จัดการแผนกความ
ปลอดภัย                         
อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม) 

บริษัท                
อินเว       
ประเทศไทย 
(จำกัด)           
อ.วชิรบารมี      
จ.พิจิตร 

5 โรงเรียน
สระหลวง
พิทยาคม 

ชมรมถนน 
ปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

เ ก ิ ด ก า ร ป ร ั บ เ ป ล ี ่ ย น
พ ฤ ต ิ ก ร ร ม ข อ ง
กล ุ ่ ม เป ้ าหมายได ้ตาม

1.นายชัยณรงค์   
ฉายศรี 
 

โรงเรียนสระหลวง
พิทยาคม 
อ.เมืองพิจิตร 



อำเภอ
เมืองพิจิตร 

เป ้าหมายหร ือมากกว่า
เป้าหมายที ่ต ั ้งไว ้  (เช่น 
เป ็นต ้นแบบขยายผลไป
พื้นที่อื่น มีแกนนำต้นแบบ
ที่โดดเด่นสามารถถ่ายทอด
ประสบการณ์ให้กับผู ้อ่ืน
ได ้) โดยมีป ัจจ ัยนำไปสู่
ค ว า ม ส ำ เ ร ็ จ  ด ั ง นี้                                  
การให้ความร่วมมือของทุก
ภาคส ่วนในการดำเนิน
ก ิจกรรมอย ่างต ่อเน ื ่ อง         
ภ า ย ใ ต ้ ค ำ ข วั ญ                          
ป ล ู ก จ ิ ต ค ิ ด ก ่ อ น ขั บ                  
ร ่ ว ม ด ้ ว ย ช ่ ว ย กั น                         
เ ต ื อ น ต ั ด พ ั ฒ น า                    
ห่วงใยชุมชน 

2.นางอัจฉรา       
ตุ้มสุวรรณ 

จ.พิจิตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) ผลการสอบทานข้อมูลเพื่อกำหนดประเด็นร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่ 
จังหวัดพิจิตร  

 
  

ชื่อตำบล ปัญหาและความต้องการ รายละเอียดปัญหา/สาเหตุ กลุ่มเป้าหมาย 

บ้านใหม่ หมู่6  ตำบลวัด
ขวางอำเภอ โพทะเล 

1.ช ุมชนไม ่ร ับร ู ้ข ้อม ูล/
ส ถ า น ก า ร ณ ์ ก า ร เ กิ ด
อุบัติเหตุในชุมชน 
2.ขาดแผนที่จุดเสี ่ยงของ
หมู่บ้าน 
3.ขาดเคร่ืองมือวิเคราะห์
เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนในชุมชนแบบมี
ส่วนร่วม 

1.การเข้าถึงข้อมูล ทำได้ยาก ไม่
มีข้อมูลกลางที่แน่นอน 
2.ชุมชนขาดการมีส่วนร่วมเพราะ
ไม่เห็นสถานการณ์จุดเสี่ยงการ
เกิดอุบัติเหตุในชุมชน 
3.การเกิดอุบัติเหตุในชุมชน ทำ
ให้เกิดความสูญเสียและ
ผลกระทบต่อทรัพยส์ิน ร่างกาย
รวมทั้งสภาพจิตใจ 

1.คณะกรรมการหมู ่บ ้าน       
2.คณะกรรมการแผนที่
ทางเดินยุทธศาสตร์ตำบล
ว ัดขวาง (อบต. รพสต. 
โรงเรียน วัด กศน. ตำรวจ 
ผ ู ้นำช ุมชนท ุกหม ู ่บ ้าน 
ฯลฯ) 
2.พชอ.อ ุบ ัต ิ เหต ุอำเภอ
โพทะเล 
3.วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
4.ทางหลวงชนบท 
5.พี่เลี้ยง สอจร. 

ตำบล ปากทาง 
อำเภอเมืองพิจิตร 

-ถนนที่เกิดอุบัติเหตุส่วน
ใหญ่กว่าร้อยละ 70 เป็น
ถนนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และอีกกว่าร้อย
ละ 30 เป็นถนนกรมทาง
หลวง และถนนกรมทาง
หลวงชนบท ซึ่งมีสัดส่วน
ใกล้เคียงกัน  -หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องยังขาดความ
เข้มงวดกวดขันการบังคับ
ใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิด
วินัยจราจรในพ้ืนที่                                          
-ศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
จะต้องมีมาตรการมุ่งเน้น
ให้ความสำคัญกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้น
บนถนนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างเร่งด่วน 
เพ่ืออุดช่องโหว่รอยรั่วของ

-ประชาชนในพื้นที่มีปัจจัยเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัต ิเหตุทางถนน 
โดยพบพฤติกรรมเสี่ยงหลัก คือ 
ดื่มแล้วขับ และขับ 
รถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด  
- ร ถ จ ั ก ร ย า น ย น ต ์ เ ป็ น
ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด  
-ผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่กว่าร้อย
ละ 60 ไม่สวมใส่หมวกนิรภัย 

-ประชาชนในพื ้นที ่ตำบล    
ปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร 
-องค์การบริหารส่วนตำบล    
ปากทาง 
-อปพร.ตำบลปากทาง 
-ศูนย์ความปลอดภัยทาง
ถนนอำเภอเมืองพิจิตร 



ชื่อตำบล ปัญหาและความต้องการ รายละเอียดปัญหา/สาเหตุ กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา มุ่งเน้นจัดการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน จาก
ปัจจัยเสี่ยงหลัก ทั้งจาก
คน รถ ถนน และ
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากที่
ผ่านมาในระดับพ้ืนที่
ตำบล/หมู่บ้าน ผู้ใช้รถใช้
ถนนส่วนใหญ่ยังคงมี
พฤติกรรมละเลยต่อความ
ปลอดภัยทางถนน ไม่
ปฏิบัติตามกฎวินัยจราจร
จนเกิดความเคยชิน อีกทั้ง
การบังคับใช้กฎหมายไม่
สามารถดำเนินการเข้าถึง
ในระดับตำบล/หมู่บ้าน 

ตำบลหนองโสน 
อำเภอ สามง่าม 

-ปัญหาการขับรถเร็ว                   
-บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 
99 ครั้ง –เสียชีวิตจาการ
ขับรถเร็ว       2 ราย ปี
62 
 –เสียชีวิตจาการขับรถ
เร็ว      2 ราย ปี63 
-พิการสะสม 5 ราย 

-พฤต ิกรรม ข ับรถเร ็วในเขต
ชุมชน,เมาแล้วขับ,บิดรถแข่งกัน 
อยากโชว ์ , เร ่ งร ีบ ,แซงไม ่ลด
ความเร็ว,คึกคะนอง 
-สภาพแวดล ้อมทางกายภาพ 
ทางตรงถนนดี รถใหม่เครื่องแรง  
ถนนโล่ง  ทางโค้ง         ซีซีรถ
เยอะ 
-สภาพแวดล้อมทางสังคม   ท้า
ทายกันระหว่างกลุ่ม      ไม่มีใคร
จับ มีการพนันกัน   การสังสรรค์ 
-ระบบที่เกี ่ยวข้อง มาตรการไม่
เข้มงวด ไม่มีหน่วยงานมาจัดการ 
ตำรวจมีการอบรมเรื่องกฎจราจร
ในโรงเรียน มีศปถ.ตำบล (ภาคี) 
มีนาคม 2563 ขาดความต่อเนื่อง 
กฎหมายไม่จริงจัง 

-องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองโสน 
-รพสต.หนองโสน 
-รพสต.บ้านมาบกระเบา 
-สภ.หนองโสน 
-โรงเรียน,ศูนย์เด็กเล็ก 

 



บ ร ิ ษ ั ท  อ ิ น เ ว                       
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
(จำกัด) 
อำเภอ วชิรบารมี   

-พนักงานไม่สวมใส่หมวกนิรภัย
ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ 
-พนักงานไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร 

-ความเคยชิน คิดว่าใกล้บริษัท 
-ขาดการบังคับใช้กฎหมาย 

-คณะกรรมการโครงการสร้าง
มาตรการองค ์กรด ้านความ
ปลอดภัยทางถนน  บริษัท อินเว 
ประเทศไทย (จำกัด) 

โรงเรียนสระหลวง
พิทยาคม 
อำเภอเมืองพิจิตร 

-นักเรียนส่วนใหญ่ที่ขับขี่
รถจักรยานยนต์มาโรงเรียนยังขาด
ความรู้และทักษะในการขับขี่ที่
ถูกต้อง 

- น ั ก เ ร ี ย น ย ั ง ข า ด ค ว า ม
ตระหน ั กถ ึ ง ผลกระทบที่
เกิดขึ้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
-โรงเรียนยังขาดรูปแบบการ
ดูแล ให้ความรู ้ สร้างระบบ
การเสริมสร้างความรู้และการ
มีส่วนร่วมรวมทั ้งการกำกับ
ต ิดตามผลนักเร ียนท ี ่ข ับขี่
รถจักรยานยนต์มาโรงเรียน 

-โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 
-สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร 
- ส ำ น ั ก ง า น ป ้ อ ง ก ั น และ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
พิจิตร (ปภ.จังหวัด) 
-สำน ักงานตำรวจทางหลวง
จังหวัดพิจิตร 
-สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง
พิจิตร 
- บ ร ิ ษ ั ท ก ล า ง ค ุ ้ ม ค ร อ ง
ผ ู ้ประสบภ ัยจากรถ จำกัด 
สาขาพิจิตร  
-บริษัทพิจิตรอเนกยนต์ จำกัด 
-บริษัทไทยสิริฮอนด้าพิจิตร                                                                                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4) ผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา แนวทางการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่
นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่ จังหวัดพิจิตรของภาคีภาค
ประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่ 

4.1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหา ทุนและศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่
การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ระดับจังหวัดในประเด็นการจัดการจุดเสี่ยง
เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนของภาคีภาคประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพ้ืนที่ 

 

ปัญหา 
รายละเอียด

ปัญหา/สาเหตุ 

กลุ่มเป้าหมาย/               
ผู้ประสบ
ปัญหา/               

ผู้ร่วมแก้ปัญหา 

แนวทาง
แก้ปัญหา 

คำถาม
วิจัย/
พัฒนา 

ข้อมูลสนับสนนุ 

ทุนและ
ศักยภาพ 

นวัตกรรม/แหล่ง
เรียนรู้ 

-ชุมชนไม่รับรู้
ข้อมูล/
สถานการณ์การ
เกิดอุบัติเหตุใน
ชุมชน 
 

-ขาดเคร่ืองมือ
วิเคราะห์เพื่อ
แก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทาง
ถนนในชุมชน
แบบ มีส่วนร่วม 

-การเข้าถึง
ข้อมูล ทำได้ยาก 
ไม่มีข้อมูลกลาง
ที่แน่นอน 
 
 

-ชุมชนขาดการมี
ส่วนร่วมเพราะ 
ไม่เห็น
สถานการณ์จุด
เสี่ยงการเกิด
อุบัติเหตุใน
ชุมชน 

 

-คณะกรรมการ
หมู่บ้าน                             
-คณะกรรมการ
แผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตร์
ตำบลวัดขวาง 
(อบต. รพสต. 
โรงเรียน วัด 
กศน. ตำรวจ 
ผู้นำชุมชนทุก
หมู่บ้าน ฯลฯ) 
-พชอ.อุบัติเหตุ
อำเภอโพทะเล 
-วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร 
-ทางหลวง
ชนบท 
-พี่เลี้ยง สอจร. 

การเสริมสร้าง
การรับรู้และ
การมีส่วนร่วม                           
-การพัฒนา
ทักษะทีมนำ                  
-การใช้ข้อมูล
เชิงสร้างสรรค์         
วิทยากร
กระบวนการ
ในการจัดเวที
เพ่ือสร้างการ
รับรู้/การมี
ส่วนร่วมการ
กำกับติดตาม
ประเมินผล                         
-การ
ประเมินผล
แบบมีส่วน
ร่วมโดยทีม
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
-การนิเทศ
ติดตามเยี่ยม
เสริมพลัง
ชุมชนโดย
คณะกรรมการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต

 

-ศูนย์ความ
ปลอดภัยทาง
ถนนระดับ
หมู่บ้าน                                  
-คณะกรรมการ
แผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตร์
ตำบลวัดขวาง 
(อบต. รพสต. 
โรงเรียน วัด 
กศน. ตำรวจ 
ผู้นำชุมชนทุก
หมู่บ้าน ฯลฯ)                 
-.พชอ.
อุบัติเหตุอำเภอ
โพทะเล 
-วิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร 
-ทางหลวง
ชนบท 
-พี่เลี้ยง สอจร. 

-การทำงาน 
เริ่มจากคณะ 
กรรมการ 
หมู่บ้าน 
-ใช้เครื่องมือ                
สร้างการม ี
ส่วนร่วมของ               
ชุมชน เช่น  
ต้นไม้ปญัหา            บันได
ผลลัพธ์  
แผนที่เดินดิน  
แผนที่ชุมชน 
-บรรยากาศ 
การทำงาน 
แบบแนวราบ  
มีการแลกเปลีย่น           
อย่างสม่ำเสมอ 

 



อำเภอ
โพทะเล
ประเด็น
อุบัติเหตุ 

ศูนย์ความ
ปลอดภัยทาง
ถนนระดับ
ตำบลขาดการ
ทำงานต่อเนื่อง 

คณะทำงานไม่รู้
บทบาทหน้าที่ 
-ขาดการ คืน
ข้อมูลอุบัติเหตุ
ในตำบลหนอง
โสนให้
ประชาชนได้รับ
รู้ 
-ขาดกิจกรรม
ขับเคลื่อนการ
ทำงานในชุมชน 

คณะกรรมการ 
ศปถ.ตำบล
หนองโสน 
-องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลหนอง
โสน 
-รพสต.หนอง
โสน 
-รพสต.บ้าน
มาบกระเปา 
-สภ.หนองโสน 
-โรงเรียน ศูนย์
เด็กเล็ก 

-ทบทวนคำสั่ง 
ศปถ.ตำบล
หนองโสน 
-ประชุม
คณะกรรมการ
เพ่ือคืนข้อมูล
ปัญหา
อุบัติเหตุใน
ตำบลหนอง
โสนพร้อมทั้ง
หาปัญหา
อุบัติเหตุใน
ตำบลที่
ต้องการแก้ไข
โดยใช้
เครื่องมือ 5 
ชิ้น ของ ศูนย์
วิชาการความ
ปลอดภัยทาง
ถนน(ศวปถ.) 
-ลงนามใน 
MOU หนอง
โสนตำบล
ปลอดภัยทาง
ถนน 
-จัดกิจกรรม
ให้ความรู้ใน
กลุ่ม อสม.
นักเรียน 
ผู้ปกครอง 
ศูนย์เด็กเล็ก 
-การจำหน่าย
หมวกนิรภัย

 

-พัฒนากลไก
ศูนย์ความ
ปลอดภัยทาง
ถนนระดับ
ตำบล (ศปถ.
ตำบล) ให้
สามารถ
ทำงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตามบทบาท
หน้าที่เพื่อให้
ภาคีในตำบล
ได้มีการรับรู้
เรื่องอุบัติเหตุ
และมีแนวทาง
ในการแก้ไข
ปัญหา
อุบัติเหตุ
ร่วมกัน                               
-มีการ
ประสานงาน
กันระหว่าง
หน่วยงาน
ต่างๆในตำบล 

หนองโสนตำบล
ปลอดภัยทาง
ถนน 

 



ราคาถูกใน
ชุมชน 
-มีการคืน
ข้อมูล 
รายงานข้อมูล
อุบัติเหตุใน
ตำบลหนอง
โสนผ่าน
ช่องทาง
ออนไลน์
เพ่ือให้
ประชาชน
รับทราบ
ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน 

-พนักงานไม่สวม
ใส่หมวกนิรภัย
ขณะขับขี่
รถจักรยานยนต ์
-พนักงานไม่
ปฏิบัติตามกฎ
จราจร 

-ความเคยชิน 
คิดว่าใกล้บริษัท 
-ขาดการบังคับ
ใช้กฎหมาย 

พนักงานบริษัท 
อินเว ประเทศ
ไทย (จำกัด)                       

-คณะกรรมการ
โครงการสร้าง

มาตรการ
องค์กรด้าน

ความปลอดภัย
ทางถนน  

บริษัท อินเว 
ประเทศไทย 

(จำกัด) 

-ประกาศ
แต่งตั้ง
คณะทำงานฯ
และประกาศ
นโยบาย 
-จัดฝึกอบรม
ให้ความรู้กับ
พนักงาน
เกี่ยวกับการ
ขับข่ีอย่าง
ปลอดภัย 
-การตรวจตรา 
ควบคุม ดูแล
พนักงาน 
-การรายงาน
ผลการตรวจ
ตราประจำวัน 
-การประชุม
เพ่ือติดตามผล
การ
ดำเนินงาน 

 
-อบรมเรื่อง
การขับขี่เชิง
ป้องกันให้กับ

พนักงาน 
-การรณรงค์

ขับข่ีปลอดภัย
และการ
ตรวจเช็ค
ปริมาณ

แอลกอฮอล์
อย่าง

สม่ำเสมอ 
-ดำเนินการ
สำรวจการ

สวมใส่หมวก
นิรภัยทุก

ระยะ 
-มีการประชุม
ร่วมกันอย่าง

ต่อเนื่อง 

มาตรการ
องค์กรเพ่ือ

ความปลอดภัย
ของพนักงานใน   

การใช้
รถจักรยานยนต์

และรถยนต์ 



-ทำบันทึก
ข้อตกลงความ
ร่วมมือ 
-ออกระเบียบ
เรื่องการสวม
ใส่หมวกนิรภัย 
100% 

-นักเรียนส่วน
ใหญ่ที่ขับขี่
รถจักรยานยนต์
มาโรงเรียนยัง
ขาดความรู้และ
ทักษะในการ
ขับข่ีที่ถูกต้อง 

-นักเรียนยัง
ขาดความ
ตระหนักถึง
ผลกระทบที่
เกิดข้ึนเมื่อเกิด
อุบัติเหตุ 
-โรงเรียนยัง
ขาดรูปแบบ
การดูแล ให้
ความรู้ สร้าง
ระบบการ
เสริมสร้าง
ความรู้และการ
มีส่วนร่วม
รวมทั้งการ
กำกับติดตาม
ผลนักเรียนที่
ขับข่ี
รถจักรยานยนต์
มาโรงเรียน 

-นักเรียน ครู 
อาจารย์
บุคคลากรทาง
ทางการศึกษา-
รถรับส่ง
นักเรียน
โรงเรียนสระ
หลวงพิทยาคม 
-สำนักงาน
ขนส่งจังหวัด
พิจิตร 
-สำนักงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย
จงัหวัดพิจิตร 
(ปภ.จังหวัด) 
-สถานี
ตำรวจภูธร
อำเภอเมือง
พิจิตร 
-บริษัทกลาง
คุ้มครอง
ผู้ประสบภัย
จากรถ จำกัด 
สาขาพิจิตร  
-บริษัทพิจิตร
อเนกยนต์ 
จำกัด 
-บริษัทไทยสิริ
ฮอนด้าพิจิตร                                                                                        

-ครูเวร
ประจำวันและ
คณะกรรมการ
ชมรมกวดขัน
การสวมหมวก
นิรภัย 
-ครูที่ปรึกษา
ย้ำเตือน
กิจกรรมโฮม
รูม 
คณะกรรมการ
ชมรมถนน
ปลอดภัยใน
สถานศึกษา
จะส่งต่อ
นักเรียนที่ไม่
สวมหมวก
นิรภัยให้กับครู
เวรประจำวัน
เพ่ือทำการ
ตักเตือน ตัด
คะแนนความ
ประพฤติหรือ
ทำกิจกรรม
บำเพ็ญ
ประโยชน์ 

 

การให้ความ
ร่วมมือของทุก
ภาคส่วนใน
การดำเนิน

กิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง         

ภายใต้คำขวัญ                          
ปลูกจิตคิด
ก่อนขับ                  
ร่วมด้วย
ช่วยกัน                         
เตือนตัด
พัฒนา                    

ห่วงใยชุมชน 

ชมรมถนน 
ปลอดภัยใน
สถานศึกษา 



 
4.2) กรณีตัวอย่าง ชุดความรู้ นวัตกรรม องค์ความรู้ หรือประสบการความสำเร็จที่เป็น

แบบปฏิบัติที่ดีที่สอดคล้องคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร 
 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1) เรื่อง  ศูนย์ความปลอดภัยทางถนนระดับหมู่บ้าน 
1.2) ที่อยู่ หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพจิิตร 

2) ชื่อเจ้าของผลงาน   นางฉลาด  ลอประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่6 บ้านใหม่ ตำบลวดัขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจติร 
3) ที่มา แนวคิด 
        บ้านใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร มี 193 หลังคาเรือน ประชากร 705 คน (อยู่จริง 182 
ครัวเรือน ประชากร 580 คน) พ้ืนท่ีตั้งของชุมชนตั้งบนที่ราบสูง มีถนนลาดยางผ่านกลางหมู่บ้าน ซึ่งเป็นเส้นทางหลัก (ไม่ใช่ถนน
ทางหลวงเส้นหลัก) ในการใช้รถเดินทางไปตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล       ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน ทำให้มีรถยนต์วิ่ง
ผ่านชุมชนวนัละ 100-200 คัน ยังไม่ได้รวมถึงรถจักรยานยนต์ที่ประชาชนในพ้ืนท่ีใช้ถนนหลักเส้นนี้นอกจากนี้พ้ืนท่ี หมู่ที่ 6 บ้าน
ใหม่ยังมีทางแยก ทางร่วมและทางโค้งหลายแห่งทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากผลการดำเนินโครงการการจัดการ
จุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนบ้านใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เมื่อปีที่ผ่านมา
ก่อให้เกิดคณะทำงานขับเคลื่อนการทำงาน เกิดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางการแก้ไขประชาชน ปฏิบัติตามข้อตกลงในการแก้ไขจุดเสี่ยงและพฤติกรรมที่
สัมพันธ์ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับปัญหาในชุมชนจุดเสีย่งต่อการเกิดอุบัติเหตทุางถนนในชุมชนถูกปรับปรุงแก้ไขให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาในชุมชน จำนวน 7 จุด สมาชิกในชุมชนให้ความร่วมมือช่วยกันแก้ไขจุดเสี่ยงในเบื้องต้น จำนวน 100 
คน โดยชุมชนร่วมกันแก้ไขได้เอง เช่น นำล้อรถยนต์เก่ามาทาสีติดตั้งตามจุดเสี่ยง ทางโค้ง ทางแยก ทำให้จำนวนครั้งของการ
เกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยงลดลงจากเดิม 
       จากการดำเนินงานคณะทำงานได้มีการทบทวนและสรุปบทเรียนการทำงานแล้วพบว่าถึงแม้ผลการดำเนินงานจะช่วยลด
จุดเสี่ยงได้ตามเป้าหมายแต่ยังมีข้อจำกัดของกลุ่มวัยต่างๆในชุมชน เช่น วัยแรงงาน เกษตรกร เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ 
กลุ่มผู้ใช้น้ำ กลุ่มนาแปลงใหญ่ กลุ่มสตรี กลุ่มจักสาน ฯลฯ ที่ยังไม่เข้ามาร่วมในการจัดการอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนอย่าง
ชัดเจนถึงร้อยละ 80 ซึ่งมีหลายปัจจัยที่กลุ่มต่างๆในชุมชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการทำงานจัดการอุบัติเหตุ อาทิ มองว่างานนี้
มีคนทำอยู่แล้ว เป็นหน้าที่ของคณะทำงานชุมชน มีคนทำให้ ความเคยชิน กลุ่มต่างๆขาดความรู้ในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
มองว่าเราเป็นคนพิการทำอะไรไม่ได้   ด้านกายภาพมีรถจากอำเภออื่นมาใช้เส้นทางผ่านหมู่บ้าน กลุ่มต่างๆขาดการรวมกลุ่ม 
ขาดกติกาเรื่องพฤติกรรมความปลอดภัยทางถนนเป็นเรื่องที่ต้องทำในกลุ่มต่างๆในชุมชนให้ชัดเจน และสามารถนำไปปฏิบตัิได้
จริง ไม่ใช่ว่า เกษตรกรก็คุยเรื่องผลผลิต เด็กมีหน้าที่เรียนหนังสือ ผู้สูงอายกุ็คิดว่าอยู่ไปวันๆ  ด้านสังคมที่เปลี่ยนไปทั้งเรื่องการ
ทำมาหากิน รวมทั้งมีการบังคับใช้กฎหมายก็ทำได้ไม่เต็มที่เนื่องจากความคุ้นเคย ระบบอุปถัมภ์ ซึ่งหากกลุ่มต่างๆในชุมชนยังไม่
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความปลอดภยัทางถนนอย่างจริงจัง  จากพฤติกรรมที่สำรวจพบในปี 2562 ที่ผ่านมา พบว่า วัยรุ่น
ไม่สวมหมวกกันน็อคขณะขับข่ีรถจักรยานยนต์ในชุมชนร้อยละ 98  กลุ่มวัยแรงงาน เกษตรกร ไม่สวมหมวกกันน็อคเวลาจะขับขี่
รถจักรยานยนต์ไปทุ่งนามากกว่าร้อยละ 95 แต่จะใส่หมวกกันน็อคเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ไปตลาด ไปธนาคาร ไปโรงพยาบาล 
ร้อยละ 95  อีกทั้งรถจักรยานยนต์บางคันที่ใช้ขับขี่ในชุมชน ร้อยละ 20  ไม่มีการต่อทะเบียนรถ จากการเก็บข้อมูล เจ้าของรถ
ให้ข้อมูลว่าที่บ้านมีรถจักรยานยนต์ 2 คัน คันที่ต่อทะเบียนจะไว้สำหรับขับขี่เข้าไปในตลาด ในเมือง รถจักรยานยนต์คันที่ไม่มี 
หรือไม่ต่อทะเบียนเพราะเป็นรถเก่า ตรวจสภาพรถไม่ผ่าน ก็จะไว้สำหรับขับขี่ไปนา ไปทำการเกษตร แต่จากการเก็บข้อมูลการ
เกิดอุบัติเหตุของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดขวาง ปี 2562 ที่ผ่านมา พบว่ารถจักรยานยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุในชุมชนเป็น
รถจักรยานยนต์ที่ไม่มีการต่อทะเบียนร้อยละ 50  และสถานที่เกิดเหตุก็จะเป็นถนนที่ใช้สัญจรไปนา ถึงร้อยละ 50 รองลงมา 
เป็นถนนเส้นทางเข้าซอยในชุมชนอีกร้อยละ 30 สำหรับในกลุ่มผู้สูงอายุพบว่าส่วนใหญ่ขับขี่รถจักรยานยนต์ในชุมชนร้อยละ 90 
อีกร้อยละ 10 ขับขี่รถรถจักรยานยนต์ไม่เป็น พบอุบัติเหตุกลุ่มผู้สูงอายุจากพฤติกรรมต่างๆดังนี้ คือ ความสามารถในการ
ตัดสินใจช้าลง ไม่แน่ใจจะไปซ้ายหรือขวา บางครั้งก็หยุดรถเองเฉยๆ ร้อยละ 50  มีไม่เปิดไปเลี้ยวซ้าย ขวา เมื่อต้องการเลี้ยวรถ
เข้าซอย แต่จะเลี้ยวเลยเพราะความเคยชินถึงร้อยละ80 ซึ่งพฤติกรรมที่กล่าวมา อาจส่งผลให้เกิดผลกระทบดา้นต่างๆ เช่น ความ
ไม่ปลอดภัยทางถนนในวิถีชีวิตและอาชีพ เกษตรกรไปทำนาคนเดียวเกิดอุบัติเหตุทางถนนส่งผลต่อครอบครัว ต้องมีคนดูแล



ผู้สูงอายุท่ีบาดเจ็บจากการข้ามถนนโดยไม่ทันระวังเพราะความเคยชินท่ีเคยข้ามมาตลอด ภาระจะไปตกที่ อสม.และคณะทำงาน
ชุมชน ไม่มีรายได้ รายจ่ายเพิ่มขึ้น  อาจมีขยะเพิ่มขึ้น ขาดการออกกำลังกายเพราะถนนไม่ปลอดภัย 
    ด้วยเหตุนี้ทางหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านใหม่หมู่ที่ 6 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ตระหนักถึงความสำคัญของ
กระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มวัยต่างๆในการเข้ามาร่วมออกแบบและการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนของชุมชนในมิติของ
การสร้างความตระหนักจึงได้ร่วมกันดำเนินงานศูนย์ความปลอดภัยทางถนนระดับหมู่บ้าน ภายใต้แนวคิด “คนบ้านใหม่รวมใจ 
ทุกกลุ่มวัยใส่ใจความปลอดภัยทางถนนในชุมชน” เพื่อให้ศูนย์ความปลอดภัยทางถนนระดับหมู่บ้านเป็นกลไกการทำงานอยา่ง
ต่อเนื่องของคณะทำงาน คณะกรรมการหมู่บ้านและสมาชิกทุกลุ่มวัยในชุมชน เสริมสร้างความรู้และความต้องการของทุกกลุ่ม
วัยท่ีได้รับผลประโยชน์จากการต่อยอดงานเดิมของหมู่บ้านที่ทำอยู่ เกิดการสร้างกลไกให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านอุบัติเหตุ
และความปลอดภัยของชุมชนและบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาใช้ชุมชนของเรามีถนนท่ีปลอดภัยต่อกลุ่มวัยท่ีต้องการดูแลด้านสุขภาพ
ตามความต้องการอย่างตรงจุดและนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนต่อไป 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

ศูนย์ความปลอดภัยทางถนนระดับหมู่บ้าน หมู่6 บ้านใหม่  มีวิทยากร ประกอบด้วย  
           1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ 1.นางฉลาด  ลอประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่6 บ้านใหม่ ตำบลวัดขวาง  
และแกนนำทุกคนสามารถแลกเปล ี ่ยนแนวค ิดการเป ็น “ศ ูนย ์ความปลอดภ ัยทางถนนระด ับหม ู ่บ ้าน หม ู ่6 บ ้านใหม่”                               
กระบวนการ แนวทางการดำเนินงานแนวใหม่ที่น่าสนใจ ที่ทำให้โครงการประสบ ความสำเร็จ อาทิ รูปแบบ/กระบวนการ/วิธีการ 
/ ก า ร บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร / เ ท ค น ิ ค ว ิ ธ ี ก า ร  ก า ร จ ั ด ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ เ พ ื ่ อ ก า ร แ ก ้ ไ ข ป ั ญ ห า ข อ ง ช ุ ม ช น แ บ บ ม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม                                                            
สถานท่ีแลกเปลี่ยน อาคารอเนกประสงค์หมู่6 บ้านใหม่  

2. วิทยากรนักปฏิบัติการ ได้แก่ นายบุญธรรม อ่วมประเสริฐ,นายสมควร  ไทยปิยะ, นายอนุชิต  เกิดแก้ว แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง สถานท่ีแลกเปลี่ยนท่ีอาคารอเนกประสงค์หมู่6 บ้านใหม่  
           3. วิทยากรสนับสนุนการปฏิบัติ ได้แก่ 1) นางบุญธรรม  จ้อยสุดใจ  พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ตำบลวัดขวางแลกเปลี่ยนแนวคิดการใช้เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนแบบ มีส่วนร่วมของชุมชน  
เช่น ต้นไม้ปัญหา บันไดผลลัพธ์ แผนที ่เดินดิน แผนที ่ชุมชน  2)นายยงยุทธ  นิ ่มปาน กำนันตำบลวัดขวาง แลกเปลี ่ยนแนวคิด                                  
การสร้างความเข้มแข็งของหมู ่บ ้านโดยใช้ภาวะผู ้นำและการมีส ่วนร่วมของชุมชน 3)นายประเสริฐ เฉยดิษ อาจารย์ประจำ                
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร แลกเปลี่ยนแนวคิดการทำงานภาควิชาการกับการทำงาน สร้างเสริมสุขภาพในชุมชนแบบมีส่วนร่วม  
        4) นายบุญธรรม อ่วมประเสริฐ ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลวัดขวาง แลกเปลี่ยนแนวคิดการทำงานของกลุ ่มวัยในชุมชน                                
สถานท่ีแลกเปลี่ยนท่ีอาคารอเนกประสงค์หมู่6 บ้านใหม่ 
5) รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการเพื่อ แก้ไข

ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน หาแนวทางการส่งเสริมป้องกันปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละกลุ่ม
วัยในชุมชน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร/ผู้ใช้แรงงาน,กลุ่มเด็กเยาวชน,กลุ่มคนพิการ,กลุ่มผู้สูงอายุ มีกติกาข้อตกลงในแต่ละกลุ่มสร้าง
แกนนำในการสื่อสารขยายผลสร้างความเข้าใจระหว่างคนในชุมชนและนอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ ทีมสนับสนุนวิชาการของหน่วยจัดการร่วม สสส.จังหวัดพิจิตร,อาจารย์ประจำและ
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนพิจิตร, พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดขวาง มีบทบาทในการเป็นแรงเสริมให้
ชุมชนสามารถดำเนินงานได้ภายใต้บรรยากาศการมีส่วนร่วม มีเครื่องมือในการทำงานที่ง่ายและเข้าถึงชุมชน  นอกจากจะเป็น
ผู้สนับสนุนด้านวิชาการให้กับชุมชนแล้ว ยังสนับสนุนกำลังคนในการดำเนินงาน เช่น นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน  ซ่อมบำรุงรักษา
รถจักรยานยนต์ ร่วมกิจกรรมของชุมชน  และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวางซึ่งเป็นผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลวัด
ขวาง มีบทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือโอกาสของการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หนุนเสริมการพัฒนาทุกด้านทั้งกำลังคน วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยง
งบประมาณและทรัพยากรจากแหล่งอ่ืน 

ครัวเรือนท่ีอยู่ในชุมชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน สิ่งที่ได้
จากการเรียนรู้ร่วมกันทำให้ชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน การทำงานโดยเห็น
ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากข้อมูลที่เช่ือถือได้โดยชุมชนเป็นเจ้าของ วิเคราะห์ สังเคราะห์และออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหา



ร่วมกันโดยประสานความร่วมมือในการทำงานร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบัน
ชาวบ้านสามารถใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้ มีการประสานความร่วมมือกับ
หน่วยจัดการน้ำตำบลท่าบัวซึ่งดูแลถนนในเขตชลประทาน ขอใช้ถนนเลียบคลองชลประทานเป็นสถานที่ออกกำลังกายและทำ
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน  ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาเป็นพื้นที่ซึ่งช่วยส่งเสริมให้ครัวเรือนในหมู่บ้านได้นำผลิตภัณฑ์
อาหาร พืชผักในชุมชนมาแลกเปลี่ยนซื้อขายเกิดเป็นตลาดริมคลองชลประทานช่วยให้ชุมชนเกิดรายได้ เกิดเป็นพื้นที่ปลอดภัย
ของชุมชน ช่วยสร้างความสุขให้คนในชุมชนและเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่
สนใจ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมขององค์การบรหิารส่วนตำบลวัดขวาง โดยผู้บรหิารให้ความสำคัญตั้งแตเ่ริม่ต้นการดำเนินงานโดยมี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวางให้ความสำคัญมาร่วมกจิกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดการประชุมประจำเดือนของตำบลวัดขวางภายใตเ้วที”ปรบัทุกข์ สร้างสุข”ถือเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีสำคัญต่อ
การขับเคลื่อนงานของชุมชนนอกจากน้ันยังมีนโยบายที่เอื้อต่อการดำเนินงาน ได้แก่ โครงการถนนสีขาวตำบลวัดขวาง เป็นต้น  
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก  เกิดจากการพูดคุยของคณะกรรมหมู่บ้านถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนของสมาชิกในชุมชนทั้งความสูญเสียทั้งร่างกาย ชีวิต ทรัพย์สิน สภาพจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกะทบและครอบครัว จึงได้
ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น ช่วงแรกได้ร่วมกันในชุมชนวิเคราะห์จุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆช่วง
ระยะเวลา 3ปีย้อนหลัง และร่วมกันกำหนดจุดเสี่ยงและแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันทั้งการติดตามเฝ้าระวัง กำหนดกติกา
มาตรการที่เป็นยอมรับของชุมชน เช่น รถที่ใช้ในการเกษตรต้องติดสัญญาณ ไฟส่องสว่าง การมีป้าย อุปกรณ์ที่หา ได้ในชุมชน 
เช่นนำล้อยางเก่ามาทาสีติดตั้งตามจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ผลที่เกิดขึ้นชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุใน
ชุมชนทำให้อุบัติเหตุในจุดเสี่ยงท่ีกำหนดไว้ลดลง บางจุดไม่เกิดอุบัติเหตุ  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  การดำเนินงานที่ผ่านมาบทบาทหน้าที่ส่วนใหญ่ยังอยู่ที่คณะกรรมการหมู่บ้าน ดังนั้นเพื่อให้เกิด
การมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในการสรุปบทเรียนการทำงานเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมของหมู่บ้านจึง
ได้มีแนวทางให้สมาชิกทุกกลุ่มในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโดย เริ่มจากกลุ่มเกษตรกร/ผู้ใช้
แรงงาน,กลุ่มเด็กเยาวชน,กลุ่มคนพิการ,กลุ่มผู้สูงอายุ มีการกำหนดคณะทำงาน บทบาทหน้าท่ีในแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน รวมทั้ง
มีกติกาข้อตกลงในแต่ละกลุ่มที่จะส่งเสริมให้เกิดการป้องกันปัญหาอุบัติตุทางถนนในชุมชนสร้างแกนนำในการสื่อสารขยายผล
สร้างความเข้าใจระหว่างสมาชิกในกลุ่มของตนและคนในชุมชน  
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู้การทำงานแบบมีส่วนร่วมโดยใช้เครื่องมือที่ช่วยให้ชาวบ้านได้พูดคุย แลกเปลี่ยน คิดวิเคราะห์และ
ออกแบบวิธีการในการแก้ไขปัญหา มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานตามความถนัดอย่างเหมาะสมเข้าใจวิธีการทำงาน
ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของ
ปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน  

ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุก
กิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ และปรับปรุงให้ดีขึ้น สามารถจัดการปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ปัจจุบันชาวบ้านได้รวมกลุ่ม ในการเป็น
กลไกเฝ้าระวัง ติดตามเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน และขยายความร่วมมือกับชุมชนอื่นๆ  
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอื่น ๆ 

สอดคล้องเชื่อมโยงกับการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2561 – 2565  ดังนี้ 1)การอนุรักษ์ ฟื้นฟูการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 2)การพัฒนาการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เพื่อการสร้างเศรษฐกิจ
จากฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 3)การเสริมสร้างความมั่นคงในคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยและชุมชนเข้มแข็ง เพื่อสร้างสังคมที่มี
ความสุขผ่านการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับครอบครัว และระดับชุมชน รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของ
ทุกคนในการสร้างสังคมที่เข้มแข็ง  4)การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประเพณี   ศาสนา  และวัฒนธรรม เพื่อการสร้างรายได้
จากฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 

 
 



10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 
  การมีกลไกเฝ้าระวัง ติดตามเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนในแต่ละกลุ่มของหมู่บ้าน ช่วยให้ชุมชนมี

โอกาสพูดคุย แลกเปลี่ยนกันเองอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนให้ชุมชนมีระบบฐานข้อมูลที่เป็นทุน ภูมิปัญญาของชุมชนของ
หมู่บ้านทั้ง อาหาร วัฒนธรรม ประเพณี และนำมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบวางแผนในการยกระดับเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในชุมชน 
ทั้งรายได้ แหล่งท่องเที่ยว สินค้าการเกษตร สิ่งที่ชุมชนทำได้เองหรือมีความถนัดก็ดำเนินการเอง ส่วนที่ต้องการการสนับสนุน
จากภาควิชาการ ภาคท้องถิ่นหรือหน่วยงานต่างๆก็ประสานความร่วมมือกัน ซึ่งชุมชนสามารถนำประสบการณ์การทำงานเพื่อ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งชุมชนทำได้ดีมาเทียบเคียงวิธีการ กระบวนการทำงานได้                       
น่าจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ชุมชนมีความมั่นใจในการออกแบบสิ่งที่ชุมชนต้องการต่อยอดการดำเนินงาน เกิดสภาพแวดล้อมท่ี
ช่วยส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความสุขอย่างยั่งยืนร่วมกัน 

 
4.3) แผนบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ประเด็นการ

จัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนของภาคีภาคประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่ 
 
กิจกรรม ช่วงเวลา ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

1.ยกระดับคณะกรรมการหมู่บ้าน
เป็นกลไกศูนย์ความปลอดภัยทาง
ถนนในหมู่บ้านโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
 

สิงหาคม 
2564 

-เกิดการเสริมสร้างการรับรู้และ
การมีส่วนร่วม การพัฒนาทักษะ
ทีมนำการใช้ข้อมูลเชิงสร้างสรรค์  
วิทยากรกระบวนการในการจัดเวที
เพ่ือสร้างการรับรู้/การมีส่วนร่วม 
การกำกับติดตามประเมินผล การ
ประเมินผลแบบมีส่วนร่วมโดยทีม
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
-เกิดการนิเทศติดตามเยี่ยมเสริม
พลังชุมชนโดยคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอประเด็น
อุบัติเหตุ 

-คณะทำงาน
ขับเคลื่อนงาน
พัฒนาเครือข่าย
นวัตกรรมและ 
พันธกิจสัมพันธ์ของ
ภาคีภาคประชา
สังคมกับสถาบัน
วิชาการในพื้นที่
จังหวัดพิจิตร 

2.พัฒนากลไกศูนย์ความ
ปลอดภัยทางถนนระดับตำบล 
(ศปถ.ตำบล) ให้สามารถทำงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
บทบาทหน้าที่ 

สิงหาคม 
2564 

เพ่ือให้คณะกรรมการศูนย์ความ
ปลอดภัยทางถนนระดับตำบล 
(ศปถ.ตำบล) สามารถทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพตามบทบาท
หน้าที่  
-โดยการทบทวนคำสั่ง ศปถ.ตำบล  
-ประชุมคณะกรรมการเพ่ือคืน
ข้อมูลปัญหาอุบัติเหตุในตำบล 
-พร้อมทั้งค้นหาปัญหาอุบัติเหตุใน
ตำบลที่ต้องการแก้ไขโดยใช้
เครื่องมือ 5 ชิ้น ของ ศูนย์วิชาการ
ความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)                                                  

-คณะทำงาน
ขับเคลื่อนงาน
พัฒนาเครือข่าย
นวัตกรรมและ 
พันธกิจสัมพันธ์ของ
ภาคีภาคประชา
สังคมกับสถาบัน
วิชาการในพื้นที่
จังหวัดพิจิตร 



-ลงนามใน MOU ตำบลความ
ปลอดภัยทางถนน 

3.พัฒนาและยกระดับมาตรการ
องค์กรเพ่ือความปลอดภัยของ
พนักงานในการใช้
รถจักรยานยนต์และรถยนต์ 

สิงหาคม 
2564 

-เกิดแนวทางการดำเนินงาน
ป้องกันอุบัติเหตุในองค์กร             
ภาคธุรกิจ/สถานประกอบการ 
-ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานฯและ
ประกาศนโยบาย                     
-จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงาน
เกี่ยวกับการขับข่ีอย่างปลอดภัย 
-การตรวจตรา ควบคุม ดูแล
พนักงาน                                             
-การรายงานผลการตรวจตรา
ประจำวัน                                                   
-การประชุมเพ่ือติดตามผลการ
ดำเนินงาน 
-ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

-คณะทำงาน
ขับเคลื่อนงาน
พัฒนาเครือข่าย
นวัตกรรมและ 
พันธกิจสัมพันธ์ของ
ภาคีภาคประชา
สังคมกับสถาบัน
วิชาการในพื้นที่
จังหวัดพิจิตร 

4.พัฒนาและยกระดับชมรมถนน
ปลอดภัยในสถานศึกษา 
 

สิงหาคม 
2564 

-เกิดแนวทางการดำเนินงาน
ป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียน
สถานศึกษา                                         
-ประสานความร่วมมือของทุกภาค
ส่วนในการดำเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องภายใต้คำขวัญ                           
“ปลูกจิตคิดก่อนขับ                                 
ร่วมด้วยช่วยกัน เตือนตัดพัฒนา                  
ห่วงใยชุมชน” 

-คณะทำงาน
ขับเคลื่อนงาน
พัฒนาเครือข่าย
นวัตกรรมและ 
พันธกิจสัมพันธ์ของ
ภาคีภาคประชา
สังคมกับสถาบัน
วิชาการในพื้นที่
จังหวัดพิจิตร 

 
4.4) รายช่ือคณะทำงานขับเคลื่อนงานพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์ของภาคีภาค

ประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่จังหวัดพิจิตร 
 

นายรุ่งเรือง  กัลย์วงศ์   หัวหน้าหน่วยจัดการสสส.จังหวัดพิจิตร                                                                               
ที่อยู่ 218 หมู่1 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร                                                      
โทรศัพท์มือถือ  094-6095335        
Email : nodephichit2016@gmail.com                                                            
สถานท่ีทำงาน  หน่วยจัดการสสส.จังหวัดพิจิตร สนามกีฬาจังหวดัพิจิตร ตำบลคลองคะเชนทร์                                    
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
บทบาทหน้าท่ี/ความรับผดิชอบในโครงการนี้: ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                      
 
 

mailto:nodephichit2016@gmail.com


ผู้ร่วมดำเนินงานคนที่1 นายประเสริฐ  เฉยดิษ                                                                                                                                                                                                                                                                              
ทีอ่ยู่ 92/11 หมู่1 ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร                                                      
โทรศัพท์มือถือ  086-4416656        
Email :  pchoeidit@hotmail.com                                                            
สถานท่ีทำงาน  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
บทบาทหน้าท่ี/ความรับผดิชอบในโครงการนี้: ทีมวิชาการในการวิเคราะห์ การจัดกระบวนการทางวิชาการ                                                                                         
 

ผู้ร่วมดำเนินงานคนที่ 2 นายสมพร   ทองคำดี                                                                                                                                        
ที่อยู่ 16/1  หมู่12  ตำบลทุ่งใหญ่  อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร                                                  
โทรศัพท์มือถือ  061-2602739     
Email : somporn202516@gmail.com                                                      
สถานท่ีทำงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ ่
บทบาทหน้าท่ี/ความรับผดิชอบในโครงการนี้:   ทีมวิชาการในการวเิคราะห์ การจัดกระบวนการทางวชิาการ การลง

พื้นที่ทีมพี่เลี้ยงภาคโีครงการย่อย 
 

ผู้ร่วมดำเนินงานคนที่ 3  นางสาวมุทิตา  ปัญติ                                                                                                                                            
ที่อยู่ 13/13  หมู่7  ตำบลบ้านนา  อำเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร                                                                           
โทรศัพท์มือถือ  0810453930    
Email : muthita55@hotmail.com   
สถานท่ีทำงาน  โรงพยาบาลวชิรบารมี                                                                                                     

 

ผู้ร่วมดำเนินงานคนที่ 4  นางวิลัย  บุตร์วัตร                                                                                                
ที่อยู่  64  หมู่4  ตำบลท่าบัว  อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจติร                                                                
โทรศัพท์มือถือ   086-4416047   
สถานท่ีทำงาน  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร                                                                 
บทบาทหน้าท่ี/ความรับผดิชอบในโครงการนี้:  ทีมประสานงานพ้ืนท่ีปฏิบัติการ การจัดกระบวนการ                          
การติดตามหนุนเสริมพื้นท่ีภาคโีครงการย่อย การจัดทำรายงาน                                                                                

 

ผู้ร่วมดำเนินงานคนที่ 5  นายนิติธร  มีนาวงค์                                                                                    
โทรศัพท์มือถือ   093-4128143                                                                                                      
สถานท่ีทำงาน  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดพจิิตร (ปภ.จังหวดั)                                              
บทบาทหน้าท่ี/ความรับผดิชอบในโครงการนี้:                                                                                                
ทีมประสานงานพ้ืนท่ีปฏิบัติการ การจัดกระบวนการ   ทีมวิชาการในการวิเคราะห์  การติดตามหนุนเสริมพื้นที่ภาคี
โครงการย่อย การจัดทำรายงาน 

 

ผู้ร่วมดำเนินงานคนที่ 6   นายศิริชัย  จันทรมณี                                                                                                                   
โทรศัพท์มือถือ  098-0977757      
สถานท่ีทำงาน  บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาพิจิตร                                                                                        
บทบาทหน้าท่ี/ความรับผดิชอบในโครงการนี้:  ทีมวิชาการในการวิเคราะห์  การจัดกระบวนการ                                    
การติดตามหนุนเสริมพื้นท่ีภาคโีครงการย่อย                                                                                                     

mailto:pchoeidit@hotmail.com
mailto:muthita55@hotmail.com


ผู้ร่วมดำเนินงานคนที่ 7   นางฉลาด  ลอประเสริฐ                                                                                                     
ที่อยู่  130/1  หมู่6  ตำบลวัดขวาง  อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร                                                                
โทรศัพท์มือถือ   089-2709310       

สถานท่ีทำงาน  ที่ทำการหมู่บ้าน หมู่6                                                                                       
บทบาทหน้าท่ี/ความรับผดิชอบในโครงการนี้: การติดตามหนุนเสริมพื้นที่ภาคีโครงการย่อย     
 
ผู้ร่วมดำเนินงานคนที่ 8    นางภาวดี  เนตรภู่                                                                                           
ที่อยู่ 92 หมู่4  ตำบลดงกลาง   อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร                                                                
โทรศัพท์มือถือ  084-3792620       
สถานท่ีทำงาน  ตลาดน้ำคลองข้าวตอกวัดดงกลาง                                                                                        
บทบาทหน้าท่ี/ความรับผดิชอบในโครงการนี้: ทีมวิชาการในการวิเคราะห์  การติดตามหนุนเสรมิพื้นท่ีภาคีโครงการ
ย่อย 
 
4.5) ข้อมูลอ่ืน ๆ เพื่อการวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
      - ข้อมูลหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาจังหวัดพิจิตรภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดพิจิตร 
- ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ 12 อำเภอ 
- ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 101 แห่ง 
- กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร  
- สถานีตำรวจทางหลวงเพชรบูรณ์   
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  
- สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร   
- แขวงทางหลวงพิจิตร    
- แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร   
- สรรพสามิตพ้ืนที่พิจิตร     
- สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร 
- สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร 
- สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร 
- สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร 
- สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร 
- สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร 
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร 
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (พิจิตร – กำแพงเพชร) 
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1-2 
- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร (กศน.จังหวัดพิจิตร) 
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดพิจิตร (คปภ.) 
- สถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร 
- ศูนย์ อปพร.จังหวัดพิจิตร 
- บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาพิจิตร 



- มูลนิธิ อาสาสมัคร กู้ชีพ กู้ภัย ในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร 
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
- สำนักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) 
- หน่วยงานราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกภาคส่วน 

 
------------------------------------ 


