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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [ / ] TQM-Best Practices   
ประเภทองค์กร           [ / ] หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ    
ชื่อเรื่องน าเสนอ  กระบวนการบูรณาการการมีส่วนร่วมเชื่อมโยงไร้รอยต่อของประชารัฐเพ่ือความปลอดภัยทางถนน
อย่างยั่งยืน 
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด [ / ]  6. การจัดการกระบวนการ  
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ที่อยู่  181/37 ซอยราชประชา ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น  
โทรศัพท ์043 222818-9  โทรสาร 043 226164  เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/odpc7/ 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น าเสนอ) นางสาวมยุรา  สีสาร ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทรศัพท ์043 222818-9  โทรสาร 043 226164  มือถือ 091 0608198 อีเมล msnseesarn@gmail.com  
ชื่อผู้เขียน ดร.บุญทนากร  พรมภักดี ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท ์043 -222818-9 โทรสาร 043-226164  มือถือ 061 9561919 อีเมล boontanakorn@gmail.com 
ชื่อผู้เขียน ดร.เสาวลักษณ์ คัชมาตย์  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท ์043 -222818-9 โทรสาร 043-226164  มือถือ 089 8400699 อีเมล saowalaxkutchamart@gmail.com 
ชื่อผู้เขียน นางสาวรัชนีกร กุญแจทอง ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
โทรศัพท ์043 222818-9  โทรสาร 043 226164  มือถือ 083 1434429 อีเมล koonjatong@hotmail.com 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม”  
1) การจัดการกระบวนการส่งเสริมการท างานแบบบูรณาการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
และภาคประชาชนเชื่อมโยงนโยบายประเทศสู่การปฏิบัติในระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับอ าเภอที่มีผลการ
ด าเนินงานโดดเด่น คือ อ าเภอกระนวน โดยถ่ายระดับเป้าหมายการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนใน
ระดับพ้ืนที ่และมีผลงานเชิงประจักษ์ 
2) ความร่วมมือ (Collaboration) ตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละภาคีเครือข่ายจากสหสาขาวิชาชีพในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนโดยมุ่งสู่ผลลัพธ์ต่อการลดจ านวนผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน 
ประสิทธิผล ได้แก่ จ านวนผู้บาดเจ็บรวมผู้เสียชีวิตจากการจราจรทางถนนของอ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น มี
แนวโน้มลดลงทุกปีผลการด าเนินงานในปี 2560 - 2563 คือ 1,259 ราย 1,169 ราย 919 ราย และ 815 ราย ตามล าดับ 
ประสิทธิภาพ  ได้แก่ 1)  มีคณะท างาน/คณะอนุกรรมการ (Core Team) ภายใต้ ศปถ.อ าเภอ หรือ พชอ. เช่น คณะ
อนุกรรมการฯ ด้านข้อมูล, ด้านการบังคับใช้กฎหมาย, ด้านการประชาสัมพันธ์สื่อสารความเสี่ยง, ด้านเด็กและเยาวชน เป็นต้น 
2) มีคณะท างานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอ ภายใต้แนวคิด District Health Board และ
คณะท างานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับต าบล (ทุกแห่ง) โดยมีการประชุมขับเคลื่อน/วางแผนการด าเนินงาน
เพ่ือน าไปสู่วาระการประชุมแบบมีส่วนร่วมของสหสาขาของอ าเภอ (พชอ./ศปถ.อ าเภอ/ศปถ.อปท.) อย่างสม่ าเสมอ และ3)  
ได้รับการรับรองตามเกณฑ์การประเมินรับรองเกณฑ์ประเมิน D-RTI “ดีเยี่ยม ระดับทอง” ระดับประเทศ 2 ปีซ้อน (ปี 60-61)  
(การประเมินผลงานปี 62 อยู่ระหว่างด าเนินการ) ผลการประเมินระดับเขตสุขภาพ ได้ระดับดีเยี่ยม 4 ปีซ้อน (ปี 60-
63) และขยายผลการขับเคลื่อนทีมป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในระดับต าบลและหน่วยงาน ได้รับ
รางวัลระดับประเทศ   “ดีเยี่ยม ระดับทอง” ดังนี้ ปี 2560 ทีมโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ทีมเทศบาลต าบลหนอง
โน ปี 2561 ทีมโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ทีมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด เป็นต้น  

การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
  [/] อนุญาต   [ ] ไม่อนุญาต 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่น าเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [/] อนุญาต   [ ] ไม่อนุญาต 
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บทคัดย่อ 
ชื่อเรื่อง : กระบวนการมีส่วนร่วมเชื่อมโยงไร้รอยต่อของประชารัฐเพ่ือความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
 ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาที่ส าคัญ สร้างความสูญเสียและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนไทย จ านวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมีมากถึงปีละ 22,491 คน คิดเป็นอัตราตาย 32.7 ต่อแสน
ประชากร ซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วจะไม่เกิน 10 ต่อประชากรแสนคน ยังผลให้ถูกจัด
อันดับเป็นประเทศที่มีอัตราตายสูงเป็นอันดับที่  9 ของโลก ทว่ารั้งอันดับที่ 1 ในภูมิภาคเอเชีย จึงมีการก าหนด
เป้าหมายในการด าเนินงานอุบัติเหตุทางถนน คือ การลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ไม่เกิน 16.4   
ต่อประชากรแสนคน ภายในปี 2565 (ตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน 2561- 2565) โดยในส่วนของกระทรวง
สาธารณสุขได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานอุบัติเหตุทางถนน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ และ
สอดคล้องเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) โดยหนึ่งในเป้าหมาย
ของ SDGs เป้าหมายที่ 3 คือการสร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับทุกคน      
ในทุกวัย  ประเทศไทยโดยรัฐบาลไทยได้ประกาศระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน พ.ศ. 2554  โดยก าหนดให้มีการจัดท าแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนให้หน่วยงานของรัฐน าไปปฏิบัติ  เน้น
บูรณาการระหว่างหน่วยงานตั้งแต่ระดับส่วนกลางลงไปยังระดับท้องถิ่น  ทั้งนี้โครงสร้างการบริหารจัดการความ
ปลอดภัยทางถนนแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ ระดับนโยบาย ระดับอ านวยการ และระดับปฏิบัติการ คือ  มี
คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (คณะกรรมการ นปถ.) มีศูนย์อ านวยการความ
ปลอดภัยทางถนนส่วนกลาง (ศปถ.) ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด (ศปถ.จังหวัด) ศูนย์ปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางถนนอ าเภอ (ศปถ.อ าเภอ) และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ศปถ.อปท.) 

จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประชากรอาศัยอยู่จ านวนมากและมี
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนล าดับต้นๆ ของประเทศ  โดยช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุดคือ ช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์ ซึ่งแต่ละครั้งก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก  มีอ าเภอ
เสี่ยงเป็นอ าเภอขนาดใหญ่คือ อ าเภอกระนวน  ซึ่งถูกจัดให้เป็นอ าเภอที่มีความเสี่ยงสูง (อ าเภอที่มีจ านวนผู้เสียชีวิต
และหรือผู้บาดเจ็บเกินค่าเป้าหมายที่ก าหนดในระดับประเทศ) อาณาเขตของอ าเภอกระนวนตั้งอยู่ทางทิศเหนือมี
อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดอุดรธานี กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม การคมนาคมระหว่างจังหวัดลักษณะพ้ืนที่ถนนเป็น 2 
เลน มีไหล่ทางที่ค่อนข้างแคบ สภาพถนนมีการช ารุดเป็นบางช่วงของถนนเนื่องจากมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ขนสินค้า
เกษตรและสินค้าต่างๆ ไปยังจังหวัดต่างๆ ค่อนข้างคับคั่ง จากสภาพถนนดังกล่าวเป็นสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือให้เกิดโอกาส
เสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน  จากการวิเคราะห์ข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนน ปี พ.ศ. 2559 พบว่า ส่วนใหญ่เกิดในกลุ่มอายุระหว่าง 10-19 ปี คิดเป็นร้อยละ 40 ของทุกกลุ่ม
อายุ และเกิดในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ใช้รถจักรยานยนต์ ด้านสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 
พบว่า มีปัจจัยร่วมระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังสัมพันธ์กับการเข้าถึง
ระบบขนส่งสาธารณะที่ไม่ตอบโจทย์ความจ าเป็นในการเดินทาง  ทางเลือกในการเดินทางมีอย่างจ ากัด เช่น รถรับส่ง
นักเรียนที่ไม่สะดวก ท าให้นักเรียนต้องเดินทางโดยใช้จักรยานยนต์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพบว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงคือ 
ดื่มแล้วขับร่วมด้วย   
  จากสถานการณ์ดังกล่าว พ้ืนที่อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น จึงเป็นพ้ืนที่น าร่องการด าเนินงานตาม
นโยบายความปลอดภัยทางถนน เพ่ือขับเคลื่อนการบริหารจัดการภายใต้โครงสร้าง 3 ระดับคือ ระดับนโยบาย ระดับ
อ านวยการ และระดับปฏิบัติการ คือ  มีคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ 
(คณะกรรมการ นปถ.) มีศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนส่วนกลาง (ศปถ.) ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทาง
ถนนจังหวัด (ศปถ.จังหวัด) ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอ (ศปถ.อ าเภอ) และศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ.อปท.)  แต่จากการด าเนินงานยังพบโอกาสในการพัฒนา ได้แก่ 
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ข้อจ ากัดส าคัญของการใช้โครงสร้าง โดยศปถ.อ าเภอกระนวน ยังมุ่งเน้นด าเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 
เป็นหลักและมาตรการที่ใช้ส่วนใหญ่ยังเป็นลักษณะการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ด าเนินงานเป็นช่วงๆ ขาดความต่อเนื่อง 
ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนเพ่ือแก้ไขปัญหา ในระดับผลลัพธ์ และ
ไม่เกิดความยั่งยืน การแก้ไขจ ากัดเพียงการแก้ปัญหาในรายพฤติกรรมปัจเจกของบุคคลผู้ใช้รถใช้ถนน กอปรกับการ
ก าหนดมาตรการต่าง ๆ ยังขาดแนวปฏิบัติ ระบบก ากับติดตาม และกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
พ้ืนที่อีกด้วย ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพ่ือแก้ไขปัญหา และลดความรุนแรง
ตลอดจนลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางการจราจร  
      รายละเอียดการด าเนินงาน: ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ในฐานะหน่วยงานที่
รับผิดชอบในพ้ืนที่และตามภารกิจจากกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องน ามาขยายผลในเขตสุขภาพ ทั้งยังมีภารกิจหลักใน
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และสนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคและภัยที่เหมาะสม
กับพ้ืนที่ ตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่ว่า “เป็นองค์กรชั้นน าระดับภูมิภาค ที่มีระบบป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ ตามมาตรฐานเพ่ือประชาชนสุขภาพดี ภายในปี 2568” เมื่อทราบปัญหาของพ้ืนที่ดังกล่าว จึงมีแนวคิดที่จะ
เป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรแบบบูรณาการหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในพ้ืนที่
ร่วมกับประชาชน อาสาสมัครที่เป็นตัวแทนประชาชน โดยได้สะท้อนข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตในการประชุม
ขับเคลื่อนการด าเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันการบาดเจ็บจากจราจรทางถนนระดับอ าเภอ District-Road Traffic 
Injuries(D-RTI) เขตสุขภาพที่ 7 ท าการวิเคราะห์หาสาเหตุ ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ และปัจจัยเสี่ยง และร่วมกัน
ออกแบบกระบวนงานกับทุกหน่วยงานเครือข่ายในพ้ืนที่ เพ่ือความปลอดภัยทางถนน ป้องกันและลดความรุนแรงจาก
การบาดเจ็บจากการจราจรในอ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น และน าไปเป็นต้นแบบในการขยายผลการด าเนินงาน
ไปสู่จังหวัดอ่ืนในพ้ืนที่รับผิดชอบ ผลที่ได้จากการร่วมออกแบบกระบวนงานคือต้องด าเนินการขับเคลื่อนงานป้องกัน
การบาดเจ็บจากการจราจรแบบบูรณาการหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกหน่วยด้วยระบบการเชื่อมโยงไร้รอยต่อของ
ประชารัฐต่อไปผ่านกลไก ศปถ.อ าเภอ/คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) และจัดเป็นปัญหาส าคัญ
เร่งด่วนที่ต้องด าเนินการแก้ไขร่วมกัน โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 – 2563 โดยได้มีการขับเคลื่อน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ าเภอ D-RTI และ RTI Team ภายใต้แนวคิด พชอ. ร่วมกับการพัฒนากลไก 
ศปถ. ให้สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยใช้กลยุทธ์เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานร่วมกัน 6 กล
ยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 การบูรณาการการด าเนินงานของหน่วยงานโดยมีแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการของอ าเภอ 
การประสานกลมกลืนกันของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการ
วิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญคือการลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศดิจิทัล จัดท าและเก็บข้อมูลบาดเจ็บเสียชีวิตของอ าเภอ มีการส ารวจข้อมูลจุดเสี่ยง เพ่ือชี้เป้าและแก้ไข เฝ้า
ระวังและรายงานสถานการณ์ผิดปกติผ่านระบบสารสนเทศดิจิทัล โดยก าหนดหน่วยงานเครือข่ายรับผิดชอบ
ด าเนินการ เผยแพร่และน าเสนอข้อมูลผ่านเวที  ศปถ.อ าเภอ และศปถ.อปท.  กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและภาคีเครือข่าย การพัฒนาทักษะการสอบสวนอุบัติเหตุเชิงลึก  พัฒนากลไก ศปถ. ด้วยเครื่องมือ 5 ชิ้น 
ได้แก่ สามเหลี่ยมปัจจัยก าหนดภาพ  แผนภูมิต้นไม้ปัญหา บันไดผลลัพธ์ การวิเคราะห์แรงเสริม -แรงต้าน  และการ
รวบรวมข้อมูลสะท้อนผลลัพธ์ ให้แก่คณะท างานที่เป็นทีมหลักจากทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ 4 การบังคับใช้กฎหมาย 
ยกระดับความเข้มข้นของการบังคับใช้กฎหมายจราจร สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ก าหนดธรรมนูญอ าเภอ/ต าบล 
กติกาหมู่บ้าน มาตรการองค์กร การผลักดันให้เกิดมาตรการความปลอดภัยทางถนนในหน่วยงานต่าง ๆ ยังคงมี
ความส าคัญที่ต้องขยายการขับเคลื่อนการด าเนินงานลงสู่พ้ืนที่ต าบลหรือชุมชน โดยเฉพาะพ้ืนที่ต าบลหรือชุมชนเสี่ยง 
เพ่ือให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด เช่น กลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา ขยายการ
ด าเนินงานให้เกิดมาตรการการป้องกันการบาดเจ็บและตายในกลุ่มเด็กและเยาวชน สร้างต้นแบบความปลอดภัยทาง
ถนน โดยมีมาตรการด้านองค์กร สวมหมวกนิรภัย 100%  ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในการสวม
หมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย การปฏิบัติตามวินัยจราจร ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนนในสถานประกอบการ 
เกิดเจ้าภาพในการแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่ มีกลไกการขับเคลื่อนงานของภาคีเครือข่าย และตรวจติดตามประเมินผลการ
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ด าเนินงานตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์ที่ 5 การมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้
แสดงความคิดเห็นถึงความจ าเป็นที่ต้องการรับการสนับสนุนจากบริการภาครัฐ โดยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
ร่วมวางแผนการท างาน ร่วมคิดวิเคราะห์และรับรู้ปัญหา ก าหนดบทบาท ร่วมลงมือปฏิบัติตามบทบาท และร่วม
ประเมินผลการท างาน กลยุทธ์ที่ 6 ระบบการก ากับติดตามประเมินผล เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของมาตรการที่ได้
ขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีตรงกับสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
เพ่ือการบรรลุเป้าหมายสูงสุดของการด าเนินงานคือการลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ อ าเภอกระนวน ผ่าน
การประเมินรับรองเกณฑ์ประเมิน D-RTI “ดีเยี่ยม ระดับทอง” ระดับประเทศ 2 ปีซ้อน  (ปี 60-61) (การประเมินผล
งานปี 62 อยู่ระหว่างด าเนินการเนื่องจากติดสถานการณ์โควิด 19  ผลการประเมินระดับเขตสุขภาพได้ระดับดีเยี่ยม 4 
ปีซ้อน (ปี 60-63) และขยายผลการขับเคลื่อนทีมป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในระดับต าบลและ
หน่วยงานหลายทีม ได้รับรางวัลระดับประเทศ “ดีเยี่ยม ระดับทอง” ดังนี้ ปี 2560 ทีมโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 
ทีมเทศบาลต าบลหนองโน ปี 2561 ทีมโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  ทีมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด ผลลัพธ์
จากการขับเคลื่อนการด าเนินงาน พบว่า จ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลดลงอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาและหน่วยงาน
ที่เข้าร่วมด าเนินงานมีการประเมินผลลัพธ์โครงการ เช่น มีจ านวนผู้สวมหมวกนิรภัยในผู้ขับขี่จักรยานยนต์ เป็น100%  
RTI team หน่วยงานและต าบลเพ่ิมขึ้น จ านวนเครือข่ายที่ร่วมด าเนินงานเพ่ิมขึ้น ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
ท างานรวมไปถึงข้อมูลร่วมกัน ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
เกิดความเข้มแข็ง ยั่งยืน ปัจจัยความส าเร็จ ได้แก่ การสนับสนุนและให้ความส าคัญจากผู้บริหาร ทุกระดับตั้งแต่ระดับ
จังหวัด ลงมาสู่ระดับอ าเภอ มีนายอ าเภอเป็นประธานในการประชุม ศปถ. อ าเภอทุกครั้ง รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ
ที่เป็นคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและให้การสนับสนุนเจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานเพ่ือร่วมด าเนินการ มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การท างานรวมไปถึงข้อมูลร่วมกัน มีการน าเสนอผลการด าเนินงานในระดับประเทศ และระดับดับสากล
โดยศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันอุบัติเหตุ หน่วยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุนที่ส าคัญ และ
เป็นก าลังหลักคือ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของทุกต าบล ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ ก าลังคน และ
ทรัพยากรอ่ืนๆ รวมทั้งการวางแผนพัฒนากระบวนงานเพ่ือแก้ไขปัญหาในอนาคตอย่างต่อเนื่องเป็น “กระนวนโมเดล 
เพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน”  ผลการประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงาน พบว่า เครือข่ายมีความพึง
พอใจ ร้อยละ 98.5 ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องในระดับอ าเภอและต าบล มีความพึงพอใจ ร้อยละ 100 
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