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สรุปผลงาน 
โครงการอำเภอต้นแบบเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตทุางท้องถนน 

อำเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ 2563 
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ผลงานตาม โครงการอำเภอต้นแบบเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน 
อำเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ 2563 

 
 อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ได้พัฒนาระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วมมาอย่างต่อเนื่อง 
โดยให้ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ  และในปี 
2558 ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพในระดับอำเภอ จึงได้จัดตั้งสภาสุขภาพอำเภอขึ้น เพ่ือ
พัฒนาและขับเคลื่อนการทำงานในระบบสุขภาพระดับอำเภอให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 และในปี 2561 สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พ.ศ. 2561 
 
เป้าหมายการพัฒนา 
 1. การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ตามร่างระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พ.ศ. 2561 
 2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
กระบวนการดำเนินงาน 
 ตามคำสั่งอำเภอโพนนาแก้ว ที่ 42/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอ(พชอ.) ซึ่งเป็นไปตามระร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ตามร่างระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พ.ศ. 2561 ที่จะมาแทนคำสั่ง
สภาสุขภาพเดิมของอำเภอโพนนาแก้วที่ใช้มาก่อนซึ่งอาจจะไม่ครอบคลุมภาคีเครือข่ายทั้งหมดที่มี
บทบาทในการทำงาน ซึ่งทางอำเภอจะทำเป็นคำสั่งอนุกรรมการแทนเพ่ือให้ภาคีเครือข่ายได้มา
ช่วยกันทำงานในภาพอำเภอ โดยให้ฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการเพ่ือเสนอเป็นคำสั่งต่อไป ในระหว่างที่
ยังไม่ออกคำสั่งให้ใช้คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานสภาสุขภาพอำเภอไปก่อน 
 แนวนโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ ผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อำเภอ (พชอ.)เหตุผลและความสำคัญ มีดังนี้ 
 1. เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน 
 2. เกิดการบูรณาการเป้าหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม 
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 3.เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีพ้ืนที่เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
 4. มีความเป็นเจ้าของภาวะการณ์นำร่วมกัน โดยบูรณาการและประสานความร่วมมือ 
ในการนำไปสู่การสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน 
 5.มีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคม เพ่ือคุณภาคชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืนสืบไป 
 ในปีงบประมาณ 2563  พชอ.โพนนาแก้ว ได้จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ        
โพนนาแก้ว โดยมีการคืนข้อมูลผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ พชอ.โพนนาแก้ว ในปี 2562 ที่
ผ่านมา  รวมทั้งหารือ  นำเสนอข้อมูลปัญหา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในอำเภอโพนนาแก้ว  เมื่อพิจารณาร่วมกันและได้เสนอความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกัน
ในประเด็นต่างๆ มติที่ประชุมได้ข้อสรุปประเด็นปัญหาสุขภาพท่ีต้องร่วมกันขับเคลื่อน ปี 2563 
จำนวน 3 เรื่องดังนี้ 
 1. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
 2. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
 3. การดูแลรักษา  ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเรื้อรัง(เบาหวาน ความดันโลหิตสูง)  ใน
ชุมชน 
 และขอสรุปผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาในประเด็นเร่งด่วนดังต่อไปนี้ 
 
การดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนน อำเภอโพนนาแก้ว 

จากการเฝ้าระวังสถานการณ์ ข้อมูลสถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตอุบัติเหตุการจราจรจาก
งานข้อมูลอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลโพนนาแก้ว ในปี 2563 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง  15 มกราคม  
2563 ) พบว่า มีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 139 ราย (377.32 ต่อแสนประชากร) 
เสียชีวิต จำนวน 7 ราย (19 ต่อแสนประชากร) ซึ่งอยู่ในตำบลนาแก้ว 3 ราย ตำบลบ้านแป้น 2 ราย 
ตำบลบ้านโพน 1 ราย และตำบลเชียงสือ 1 ราย  ซึ่งเสียชวีิตในเดือน ตุลาคม 3 ราย ,พฤศจิกายน 1 
ธันวาคม 2 ราย และมกราคม  1 ราย  เป็นเพศชาย 7 ราย   ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 16 - 29 ปี ซึ่ง
เป็นวัยรุ่นและวัยทำงาน  โดยพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ จักรยานยนต์  และเกิดอุบัติเหตุใน
ถนนทางหลวงชนบทมากท่ีสุด รองลงมาคือถนน อบต.,ถนนหมู่บ้าน ส่วนช่วงเวลาเกดิอุบัติเหตุมาก
ที่สุดในช่วง 17.00 น.-20.00 น. 

จากปัญหาการสูญเสียดังกล่าว อำเภอโพนนาแก้ว ได้มีการดำเนินการโดยการนำเสนอสถิติ
การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจรเข้าสู่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 
(พชอ.) เกิดความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพระดับอำเภอร่วมกันของทุกภาคส่วน  และ
เชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ (ศปถ.อำเภอ) ซึ่งคณะกรรมการ



4 

                     สรุปผลการนิเทศงาน คปสอ.โพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร  1/2563 

พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)  มีการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับเครือข่าย อปท.เข้าร่วมปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งหมด 5 
หน่วยมีการพัฒนาศักยภาพการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ   มีการกำหนดจุดเสี่ยงร่วมกัน
ทั้งหมด 52 จุดของอำเภอ นายอำเภอได้มีการสั่งการให้มีการดำเนินการ แก้ไขจุดเสี่ยงต่างๆโดย
มอบหมายให้นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จุดเสี่ยง ดำเนินการ และจะมีการติดตามผล
การดำเนินการทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาล  มีการจัดประชุมถอดบทเรียนและระดมสมองเพ่ือหา
แนวทางการป้องกันและลดการบาดเจ็บทางถนน และได้มีการกำหนดมาตรการ เพ่ือลดและป้องกัน
อุบัติเหตุจราจร อำเภอโพนนาแก้วดังนี้ 

 
1.กำหนดเป็นวาระอำเภอ  โดยกำหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกภาคีเครือข่าย 
2.มีการคืนข้อมูลสู่ชุมชน โดยการนำเสนอข้อมูลอุบัติเหตุจราจร นำเสนอจุดเสี่ยง ทั้งอำเภอ 

ในการประชุม พชอ.และการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกเดือน 
3.ประกาศถนนสีขาว ถนนปลอดภัย ในเส้นทางหลัก นาแก้ว-ดงน้อย รวมถึงเส้นทางเสี่ยง

และมีการสัญจรมาก 
4.ประกาศใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจังในเดือน มีนาคม `2563 และประชาสัมพันธ์

การใช้กฎหมายโดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัย ในเส้นทางหลัก  ในสถานที่ราชการ ในโรงเรียน และ
ในสถานพยาบาลทุกแห่ง 

5. มีการเตรียมความพร้อมของทีม โดยการซ้อมแผนป้องกันอุบัติเหตุ ปี ละ 1 ครั้ง 
6.สรุปผลการดำเนินงานเพ่ือปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน 

 
ผลการดำเนินงาน 
 อำเภอโพนนาแก้ว เป็นอำเภอที่มีถนนที่เป็นทางผ่าน ไปสู่อำเภออ่ืน ทำให้มีจำนวนผู้ใช้รถ 
ใช้ถนนเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้มีสถิติของการเกิดอุบัติเหตุและจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมาก
ขึ้น อำเภอโพนนาแก้วได้มีการดำเนินงานด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน  ในปี 2563 โดยผ่านการ
ขับเคลื่อนผ่าน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอโพนนาแก้ว มีการคืน
ข้อมูลจำนวนอุบัติเหตุทางถนน ผ่านที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและมีการแก้ไข จุดเสี่ยงในจุดที่เกิด
อุบัติเหตุบ่อย 

ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอโพนนาแก้ว ได้มีการนำข้อมูลสถิติการ
เกิดอุบัติเหตุในแต่ละเดือน และจำนวนการเกิดอุบัติเหตุมาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและเฝ้าระวังในจุด
เสี่ยงในถนนสายหลัก และนำมาแก้ไข เช่น 1) ติดป้ายแจ้งเตือนในจุดเสี่ยง ทำให้รถท่ีสัญจรไปมา
ชะลอความเร็วลง 2) มีการจัดทำป้ายเตือนทางเลี้ยวทางแยก ทางโค้ง ทางกลับรถ 3) มีการบัง ใช้ 
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พรบ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านค้าและสถานบันเทิง 4) ตำรวจมีการจัดตั้งจุดตรวจสกัด
ความเร็วรถ และมีการบังคับใช้กฎหมายจราจรทางถนนอย่างเข้มงวด 5) มีการขยายผลมาตรการด้าน
การควบคุมและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษาในเขตอำเภอโพนนาแก้ว มีการจัดตั้งด่าน
ชุมชนเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลเช่น  งานปีใหม ่ เทศกาลสงกรานต์ มีการเก็บสถิติ
เปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังดำเนินการเพ่ือประเมินผลการดำเนินงาน และนำเสนอในที่ประชุม 
พชอ./ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนทุกเดือน 

 

ข้อ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เกณฑ์ 

ผลการ

ประเมิน 

1 
อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ
ทางถนน 

36,838 7 19 
<= 

20.00 
ผ่าน 

 

ข้อมูลแสดงผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 5 ปี ย้อนหลัง อำเภอโพนนาแก้ว 

ปีงบประมาณ เป้าหมาย จำนวนผู้บาดเจ็บจากเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนน 

 ประชากร
ทั้งหมด 

จำนวน ต่อแสน ปชก จำนวน ต่อแสน 
ปชก 

2559 36,557 458 1,252.83 7 19.14 
2560 36,613 421 1,149.86 3 8.19 
2561 36,788 415 1,128.08 6 16.30 
2562 36,838 454 1,232.42 7 19 
2563 36,838 454 1,232.42 7 19 

ข้อมูลจากข้อมูลอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลโพนนาแก้ว ณ วันที่  15 มกราคม 2563 
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แผนภูมิแสดงจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนนอำเภอโพนนาแก้วปี 2559-2563 

  
  
 

 
ตารางท่ี 24 สำรวจและค้นหาจุดเสี่ยงอุบัติเหตุของอำเภอโพนนาแก้ว ปี 2563  

ตำบล จำนวน 

นาแก้ว 9 
บ้านแป้น 8 

นาตงวัฒนา 10 
บ้านโพน 19 
เชียงสือ 6 
รวม 52 

 
การดำเนินงานเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ปี 3256  
 1.ดำเนินการภายใต้แนวคิด 5 ส 5 เสาหลัก ได้แก่ การบริหารจัดการความปลอดภัยทาง
ถนน,สภาพถนน, ระบบการขนส่งทางบกท่ีมีความปลอดภัยมากขึ้น, ยานพาหนะ, ผู้ใช้รถใช้ถนนมี
ความปลอดภัยมากข้ึน, ระบบการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น 
นอกจากนี้มีการดำเนินการ 10 มาตรการผ่านเกณฑ์ตำบลต้นแบบ และแบ่งกลุ่มจัดทำโรดแมป ตำบล
ต้นแบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
 2. มีการดำเนินงานตำบลต้นแบบเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ในพ้ืนที่ตำบลนาตง
วัฒนา  

0

1

2

3

4

นาแก้ว บ้านแป้น นาตงวัฒนา บ้านโพน เชียงสือ

ปี59

ปี60

ปี61

ปี62

ปี63

ที่มา : งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลโพนนาแก้ว ณ วันที่  15 มกราคม 2563 
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 3.การแจ้งประสานทีม SRRT ออกสอบสวนเหตุและแจ้งพ้ืนที่เกิดอุบัติเหตุโดยใช้โปรแกรม
Dashboard 
 4. รณรงค์และประชาสัมพันธ์เรื่องการขับขี่ปลอดภัย เคารพกฎจราจร และการป้องกัน
อุบัติเหตุร่วมกับเทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง   โรงเรียน   และชมรม อสม.   อำเภอ
โพนนาแก้ว 
 ผลลัพธ์ 
 1.มีคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ 
 2.มกีารกำหนดแนวทางการดำเนินงานและมาตรการร่วมกัน ทุกส่วนราชการและภาคี
เครือข่าย และภาคประชาชน  
 3.จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุไม่เกินตามเกณฑ์กำหนด (อัตราการเสียชีวิตไม่เกิน 20 ต่อ
แสน ประชากร) 
 
มาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน  อำเภอโพนนาแก้ว PONNAKAEW Model 

ปัจจัย ผู้รับผิดชอบ 
P =People  คน เสี่ยง รพ./สาธารณสุข /ตำรวจ/มหาดไทย/อปท. 
O=Object  รถเสี่ยง มหาดไทย/อปท. 

N=Nature สิ่งแวดล้อมเสี่ยง อปท. 
N=Network ภาคีเครือข่าย พชอ. 

A=Area ถนน,จุดเสี่ยง อปท. 
K=Knowledge  ความรู้ด้านการจราจร ตำรวจ/มหาดไทย/กศน. 

A=Attitude ทัศนคติ จิตสำนึก ตำรวจ/มหาดไทย/กศน. 
E=Emergencyการฟื้นคืนชีพ,การปฐมพยาบาล รพ./สาธารณสุข/อปท. 

W=laWs การบังคับใช้กฎหมาย ตำรวจ/มหาดไทย 
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ด่านชุมชน 
แนวทางการดำเนินงานการเตรียมด่านชุมชน 

1.มีการจัดทำประชาคมหมู่บ้านโดยมีมติเป็นที่ยอมรับของคนในหมู่บ้าน ในการสร้าง

มาตรการเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในหมู่บ้าน 

2.มีการคัดเลือกคนในหมู่บ้านให้มาช่วยป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในหมู่บ้าน  ได้แก่ อพปร.  

ผู้นำชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้าน  จิตอาสา อสม. เป็นต้น 

3.ประชุมคณะทำงานด่านชุมชน  เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

4.คณะทำงานด่านชุมชน  กำหนดจุดตั้งด่านในชุมชนที่สามารถสกัดกลุ่มเสี่ยงและอำนวย

ความปลอดภัยทางถนนให้ประชนชนในหมู่บ้าน 

การตั้งด่านชุมชน(ด่านมีชีวิต) 
คณะทำงานร่วมกันพิจารณาและกำหนดจุดตั้งด่านชุมชนในบริเวณทางเข้าออกชุมชน  และ

ถนนทางแยกท่ีเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในหมู่บ้าน  รวมทั้งเฝ้าระวังป้องกันในงานบุญงานประเพณี 
ตักเตือนกลุ่มเสี่ยงหรือบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ไม่ให้มีการขับรถและกระทำผิดกฎจราจร   

การติดตามการตั้งด่านชุมชน 
คณะทำงานคืนข้อมูลสู่ชุมชน  เน้นย้ำการป้องกันการบาดเจ็บ  โดยให้ประชาชนเน้นปฏิบัติ

ตามกฎจราจร  เช่น  เมาไม่ขับ  ขับข่ีไม่เร็ว  สวมหมวกกันน็อกและคาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่
ยานพาหนะ  เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการร่วมปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวก และอยู่เวรด่านหลัก และด่านรองในชุมชน โดย
หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน กำนันผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ในช่วงเทศกาลปีใหม่, 

เทศกาลสงกรานต์ 
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ภาพการ รณรงค์ในชุมชน ขับรถเปิดไฟ  ใส่หมวกกันน็อก  ตักเตือนกลุ่มเสี่ยงชุมชน 

และตรวจตราร้านค้า  และกำชับให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย 
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ภาพการประชุม EOC และซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ต่อเนื่องทุกปี ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ฯลฯ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ภาพการประชุมคณะทำงานร่วมกันค้นหาจุดเสี่ยงแนวทางการแก้ไข  /การกำหนดพื้นที่สวมหมวก
นิรภัย ถนนปลอดภัย /การติดป้ายแจ้งเตือนจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย แก้ไขจุดเสี่ยงที่  
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ภาพการอบรมให้ความรู้การงานอุบัติเหตุให้กับเจ้าหน้าทุก/อพปร./นักเรียน /อสม.และ ฟ้ืนฟูองค์ความรู้ 
CPR ทุกปี  
 
 

 
 


