
ค ำน ำ 
 

 ในปี ๒๐๒๐ เป็นปีแห่งการส้ินสุดทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ค.ศ. ๒๐๑๑ - 
๒๐๒๐ และเป็นปีแห่งการสร้างความพยายามในการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนนขึ้นอีกครั้ง เป็น
จุดเริ่มต้นส าหรับ นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์และความมุ่งมั่นในการด าเนินงานเพื่อปกป้องชีวิตของผู้คนท่ัวโลก
ภายหลัง ค.ศ. ๒๐๒๐ (ปฏิญญาสตอกโฮล์ม ๒๐๒๐) โดยการพัฒนาในเรื่องความปลอดภัยทางถนน มุ่งมั่นท่ีจะ
ขจัดการเสียชีวิต และบาดเจ็บสาหัสจากการชนบนถนน เป็นกุญแจส าคัญของการพัฒนา และเป็นส่ิงจ าเป็นต่อ
เป้าหมาย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านอื่น ๆ อีกท้ังเป็นส่ิงจ าเป็นต่อสุขภาวะ สภาพภูมิอากาศ ความเท่า
เทียมและความมั่งค่ังความปลอดภัยทางถนนควรมีการลงทุน ท่ีส าคัญ มีความมุ่งมั่นและมีการบูรณาการการ
ด าเนินงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนโดยมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมท่ียั่งยืน    น่าอยู่และปลอดภัย ในฐานะ
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลต าบลศิลาแลง  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- ๒๕๖๔ เพื่อรองรับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ โดยวางกรอบแนวทางการบูร
ณาการและขับเคล่ือนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนรวมท้ังเป็น
เครื่องมือส าหรับคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลต าบลศิลาแลง ก ากับ ดูแล 
และติดตามผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลต าบลศิลาแลง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- ๒๕๖๔ ได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป  
 
 
 
 
                                                                     (นายธนายุทธ  ทีฆาวงศ์) 
                                                                  นายกเทศมนตรีต าบลศิลาแลง 

 ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลต าบลศิลาแลง 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สำรบัญ 
 

                                                                                                                    หน้า 
1. บทน า ความเป็นมา                 1 

2. บทท่ี 2 แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศบาลต าบลศิลาแลง พ.ศ. 2563-2561     3 

3. บทท่ี 3 การวิเคราะห์เพื่อประเมินศักยภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน                          5 

4. บทท่ี 4 ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจ าปี 2563-2564             11  

5. บทท่ี 5 การติดตามประเมินผล                                                                                   14 

6. ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บทที่ ๑ 
บทน ำ 

ควำมเป็นมำ  
 ตามเป้าหมายด้านความปลอดภัยทางถนนของสหประชาชาติและนานาประเทศท่ีเป็น
แบบอย่างในการลดการบาดเจ็บ และการตายจากอุบัติเหตุทางถนนท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาระบบ ความปลอดภัย
ทางถนน (Safe System) และวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมี
ความเข้มแข็งและสนับสนุนการขับเคล่ือนงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เน้นการลดอัตราการ
บาดเจ็บการตายจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเส่ียงหลัก ควบคู่กับการส่ือสาร เพื่อการเปล่ียนแปลงสังคมไปสู่
สังคมปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน การมุ่งมั่นสู่มาตรฐานการสัญจรท่ีปลอดภัย ต้องอาศัยการเสริมสร้าง
สมรรถนะให้กับระบบ บริหารจัดการภาครัฐด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้เกิดการท างานได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคน พัฒนาความรู้ พัฒนามาตรฐานและนวัตกรรมด้าน
ความปลอดภัยทางถนน เพื่อลดการสูญเสียและลดภาระของรัฐ โดยน ากรอบทศวรรษแห่งความปลอดภัยทาง
ถนนโลก ตามกรอบปฏิญญา มอสโก และปฏิญญาสตอกโฮล์ม ณ       กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน จะ
ผลักดันให้ บรรลุเป้าหมายระดับโลก Global Goals ในปี ๒๐๓๐ (ลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงให้
ได้ ครึ่งหนึ่งภายในปี ๒๐๓๐ นับจากปี ๒๐๒๐ ) โดยใช้กรอบแนวทาง ๕ เสาหลัก ในการด าเนินงาน ได้แก่  
 เสาหลักท่ี ๑ การสร้างความสามารถในการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน (Road 
Safety Management )  

เสาหลักท่ี ๒ ถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย ( Safer Roads and Mobility ) เสาหลัก
ท่ี ๓ ยานพาหนะท่ีปลอดภัย ( Safer Vehicles )  

 เสาหลักท่ี ๔ ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ( Safer Road Users )  
 เสาหลักท่ี ๕ การตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ ( Post – Crash Response )  

 ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลต าบลศิลาแลง ได้ก าหนดทิศทางหรือ
แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทับทุกภาคส่วน ประกอบด้วย  
 ๑) หลักการพัฒนาท่ียั่งยืน  
 ๒) ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนขององค์การสหประชาชาติ  
 ๓) กรอบปฏิญญามอสโก ๕ เสาหลัก  
 ๔) ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ๕) นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน  
 ๖) นโยบายของรัฐ  
 ๗) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  
 ๘) มติคณะรัฐมนตรี  
 ๙) แผนท่ีน าทางเชิงกลยุทธ์ (Strategic Map )  
 ๑๐) แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ฉบับท่ี ๑-๓  
 ๑๑) ตัวอย่างท่ีดีของต่างประเทศ และภาคีเครือข่ายท่ีปฏิบัติแล้วสัมฤทธิ์ผล  
 ๑๒) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘  
 ๑๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย   
                            พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๕ 
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แผนแม่บทควำมปลอดภัยทำงถนน พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

 

วิสัยทัศน์                       มุ่งมั่นสู่มาตรฐานการสัญจรท่ีปลอดภัยด้วยกัน  
(Committing to Standard of Safe Journey Together) 

 
  
 
พันธกิจ 
 
 
 
 
ยุทธศำสตร์ 
 
 
 
 
เป้ำหมำย 
เชิงกลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัด 
เชิงกลยุทธ์ 

 

 

 

 

 
 
 

2 

เสริมสร้างสมรรณะ               
ให้ กับระบบบริหาร      
จั ดการภ าค รั ฐ ด้ าน
ความปลอดภัยทาง
ถนนเพ่ือให้ เกิดการ
ท า ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง
ต่อเน่ืองและย่ังยืน 

ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคน พัฒนาความรู้ พัฒนา
มาตรฐาน และนวัตกรรมด้านความปลอดภัยทาง
ถนน เพ่ือลดการสูญเสีจากอุบัติเหตุทางถนนและลด
ภาระของรัฐจากการสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจของ
ประเทศด้วยการลดจ านวนผู้พิการและทุพลภาพจาก
อุบัติเหตุ 

ส่ งเสริม ให้ เกิ ด
รู ป แ บ บ ก า ร
พัฒ นาที่ ย่ั ง ยื น
ด้วยการมี ส่ วน
ร่วมตามแนวทาง
ประชารัฐ 

ระบบการจัดการ ระบบงาน 
ระบบสนับสนุนที่ เอื้อต่อ
การด าเนินการแบบบูรณา
การอย่ างต่อเน่ื อง และ
สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิเชิง
ประจักษ์ 

 สร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยในทุกช่วงวัย 
ส่งเสริมระบบที่เอ้ือต่อ
ค วาม ป ล อ ดภั ยล ด
ปัจจัยเสี่ ยงหลักด้วย
แนวคิดเชิงบูรณาการ 
วางรากฐานสังคมแห่ง
การเรียนรู้  
 

ยกระดับมาตรฐานสู่สากล
สร้างความได้เปรียบด้วย
องค์ความรู้สนับสนุนการ
น า เท ค โ น โ ล ยี ม า ใ ช้
แก้ปัญหาพัฒนาความเป็น
มืออาชีพและวางรากฐาน
สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 

ความปลอดภัย
ท า ง ถ น น เป็ น
หน้าที่และความ
รับผิดชอบของ
ทุกคน 

ก ารท า ง าน ด้ ว ยค วา ม
ปลอดภัยทางถนนมีการบูร
ณ า ก า ร ใ ห้ เ กิ น
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผลสามารถวัด
ผลสัมฤทธิ์ทั้งในด้านการ
ด า เ นิ น ก า ร ร ะ ห ว่ า ง
ห น่วยงานระบบข้ อมู ล
งบประมาณสมรรถนะการ
ท า งาน ของฝ่ ายป ฏิบั ติ          
ในภาพรวม 

อัตราการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนจาก
ปัจจัยเสี่ยงหลักลดลง
ร้อยละ 25 ใน 5 ปี 
 

ต้นทุนจากคุณส่งอัน
เน่ืองมาจากอุบัติเหตุ
ทางถนนลดลง 

จ านวนองค์กรที่
เ ข้ า ม า มี ส่ ว น
ร่ ว ม ใ น ก า ร
ส่ ง เสริมความ
ปลอดภั ยทาง
ถนนเพ่ิมข้ึนทุก
ปี 

 
การปฏิรูประบบการ

จัดการด้านความปลอดภัย
ทางถนน 

การเสริมสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทางถนน              

อย่างย่ังยืน 

ประเทศไทยขนส่งทาง
ถนนปลอดภัย 4.0 

ประชารัฐเพ่ือ
ถนนปลอดภัย 

1 2 3 4 



บทที่ ๒ 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนเทศบำลต ำบลศิลำแลง พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๔  

เพื่อรองรับแผนแม่บทควำมปลอดภัยทำงถนน พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอปัว ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อ
รองรับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ เป็นการรวบรวมโครงการกิจกรรม ตาม
ยุทธศาสตร์แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ของหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาค
ประชาสังคม เพื่อบูรณาการและขับเคล่ือนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย  
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และยุทธศำสตร์  
 

 แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลต าบลศิลาแลง พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อรองรับแผน
แม่บท ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ได้น าวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ ของแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ดังนี้ 
  

๑. วิสัยทัศน์  
 

มุ่งม่ันสู่มำตรฐำนกำรสัญจรที่ปลอดภัยด้วยกัน  
( Committing to Standard of Safe Journey Together) 

 

๒. พันธกิจ 
 

  ๒.๑ เสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการภาครัฐด้านความปลอดภัยทางถนน  เพื่อให้
เกิดการท างานได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
 ๒.๒ ส่งเสริมให้การเกิดการพัฒนาคน พัฒนาความรู้ พัฒนามาตรฐาน และนวัตกรรม ด้าน
ความปลอดภัยทางถนน เพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน และลดภาระของรัฐจากการสูญเสีย โอกาส
ทางเศรษฐกิจด้วยการลดจ านวนผู้พิการและทุพพลภาพจากอุบัติเหตุทางถนน  
 ๒.๓ ส่งเสริมให้เกิดรูปแบบการพัฒนาท่ียั่งยืนด้วยการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ  
 

๓. เป้ำประสงค์  
 

 ๓.๑ ระบบบริหารจัดการภาครัฐด้านความปลอดภัยทางถนนมีการท างานในลักษณะ บูรณา
การท้ังแผนงานและงบประมาณท่ีเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีองค์กรวิชาการความปลอดภัย  ทางถนนใน
การติดตาม และเสนอแนะแนวทางในการขับเคล่ือนนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนท่ีส าคัญ  
 ๓.๒ ระบบขนส่งสาธารณะทางถนนท่ีมีมาตรฐานและปลอดภัยส าหรับคนทุกกลุ่ม อย่าง
ท่ัวถึง  
 ๓.๓ มีถนนและสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและลดความรุนแรงอันเกิดจากการชน  
 ๓.๔ ภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการพัฒนา และส่งเสริมการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน 
ร่วมกับภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง  
 ๓.๕ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและมีแนวทางการใช้ ชีวิตท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
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๔. เป้ำหมำยตัวชี้วัด  
 

 จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ได้ก าหนดค่าเป้าหมาย ในการ
ด าเนินงานตามทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ตามข้อเสนอแนะขององค์การสหประชาชาติ        ค่า
เป้าหมายดังกล่าวคือ ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่ ากว่า ๑๐ คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน ใน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยค่าเป้าหมายดังกล่าวได้ใช้ข้อมูล 
การเสียชีวิตของส านักงานต ารวจแห่งชาติใน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งอยู่ท่ีประมาณ ๒๑ คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคน 
เป็นฐานในการประมาณการ เพื่อก าหนดค่าเป้าหมายของ  พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ซึ่งต้องการลดการสูญเสีย ลง
ครึ่งหนึ่งภายในปีสุดท้ายของทศวรรษฯ  
 

๕.ยุทธศำสตร์  
 

 แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลต าบลศิลาแลง พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๔              
ได้น ายุทธศาสตร์ของแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ มาเป็นยุทธศาสตร์  ของแผน
ฯ ประกอบด้วย  
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การปฏิรูประบบการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน  

ยุทธศาสตร์ ท่ี  ๒  การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภั ยทางถนนอย่ างยั่ งยื น     
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ประเทศไทยขนส่งอย่างปลอดภัย ๔.๐  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ประชารัฐเพื่อถนนปลอดภัย 
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บทที่ 3 
กำรวิเครำะห์เพื่อประเมินศักยภำพกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนเทศบำลต ำบลศิลำแลง 

       
 ๓.๑ สภำพทั่วไปของ เทศบำลต ำบลศิลำแลง 

๓.๑.๑ ที่ต้ังและอำณำเขต 
         เทศบาลต าบลศิลาแลง ต้ังอยู่ ท่ี ๖๘ หมู่ ท่ี ๗ บ้านฝาย ต าบลศิลาแลง อ าเภอปัว

จังหวัดน่าน มีพื้นท่ีประมาณ ๓๔.๓๘ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๑,๔๘๗ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นท่ี
ต่างๆ ดังนี้ 

        ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต าบลวรนคร 
        ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลศิลาเพชร 
        ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลภูคา 
        ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลป่ากลาง 
๓.๑.๒ เขตกำรปกครอง 
         เทศบาลต าบลศิลาแลง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๘ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี ๑ บ้าน

เฮี้ย,หมู่ท่ี ๒ บ้านศาลา,หมู่ท่ี ๓ บ้านดอนไชย,หมู่ท่ี ๔ บ้านตีนตก,หมู่ท่ี ๕ บ้านหัวน้ า,หมู่ท่ี ๖ บ้านหัวดอย,หมู่
ท่ี ๗ บ้านฝาย และหมู่ท่ี ๘ บ้านนาแล    

  

๓.๑.๓ ประชำกร ศำสนำ 
                    เทศบาลต าบลศิลาแลง มีจ านวนประชากรท้ังส้ิน ๓,๙๖๖ คน 

จ าแนกเป็นเพศชาย ๑,๙๖๔ คน 
    เพศหญิง ๒,๐๐๒ คน 

จ านวนครัวเรือน ๑,๑๒๙ ครัวเรือน 
จ านวนประชากรแฝง ประมาณ ๕๐๐ คน 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๕ 
ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑               

    (ท่ีมา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของอ าเภอปัว) 
 

๓.๑.๔ กำรประกอบอำชีพ 
         ประชากรส่วนใหญ่ของเทศบาลต าบลศิลาแลง ประมาณร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม รองลงมาได้แก่ ด้านค้าขาย ประมาณร้อยละ ๑๕ ด้านปศุสัตว์ ประมาณร้อยละ ๑๐ ด้านประมง 
ประมาณร้อยละ ๕ เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสมกับการเพาะปลูก เฉล่ียรายได้ประชากรต่อหัว/ต่อปี 
ประมาณ ๔๒,๐๐๐ บาท 

๓.๑.๕ สถำนที่ส ำคัญ 
 

พื้นที ่ สถำนที่ส ำคัญ พิกัดทำงภูมิศำสตร์ 
หมู่ท่ี ๑ วัดเฮี้ย 19.163038 , 100.937211 

หมู่ท่ี ๒ วัดศาลา 
สนามกีฬาประจ าต าบล 

19.163579 , 100.946494 
19.162412 , 100.947174 
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พื้นที ่ สถำนที่ส ำคัญ พิกัดทำงภูมิศำสตร์ 
หมู่ท่ี ๓ วัดดอนไชย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลศิลาแลง 
รพ.สต.ศิลาแลง 

19.154087 , 100.944573 
19.154106 , 100.944927 
19.155436 , 100.944528 

หมู่ท่ี ๔ วัดป่าเหมือด 
โรงเรียนไตรประชาวิทยา 

19.144860 , 100.946876 
19.140908 , 100.946761 

หมู่ท่ี ๕ ประปาต าบล 19.138539 , 100.947275 

หมู่ท่ี ๖ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 19.157095 , 100.930056 

หมู่ท่ี ๗ เทศบาลต าบลศิลาแลง 19.149559 , 100.946561 

 
๓.๑.๖ สำธำรณูปโภค 
 

พื้นที ่ สำธำรณูปโภค พิกัดทำงภูมิศำสตร์ 
หมู่ท่ี ๔,๕,๖ ถนนสายปัว – น้ ายาว  
หมู่ท่ี ๕ ประปาต าบล 19.138539 , 100.947275 

 
๓.๑.๗ เส้นทำงคมนำคม (กำรขนส่งทำงรถยนต์ ทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ) 
         เทศบาลต าบลศิลาแลง มีเส้นทางคมนาคมท่ีส าคัญสามารถเดินทางติดต่อกันระหว่าง 

ทต.ปัว,อบต.วรนคร,อบต.ป่ากลาง,อบต.ศิลาเพชร และอ าเภอต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางได้
ทางรถยนต์ บนถนนทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ น่าน-ทุ่งช้าง และทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๑ ปัว-น้ ายาว 
   
                     ๓.๑.๘ แหล่งแม่น้ ำล ำคลอง 

         เทศบาลต าบลศิลาแลง มีลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเป็นพื้นท่ีราบลุ่มติดเชิงเขา
หมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีราบลุ่มน้ าท่วมถึง มีแม่น้ าส าคัญไหลผ่าน ได้แก่ ล าน้ ากูน 

ล าน้ ากูน ไหลผ่านพื้นท่ีต้ังแต่ หมู่ท่ี ๕ บ้านหัวน้ า ถึงหมู่ท่ี ๑ บ้านเฮี้ย 

 
         ๓.๒ ประวัติกำรเกิดภัย 

          สถานการณ์สาธารณภัยของ เทศบาลต าบลศิลาแลง ท่ีส าคัญท่ีเกิดขึ้นและสร้างความ
สูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัยทางถนน 
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ภัยจำกอุบัติเหตุจรำจรทำงถนน (ทั้งปี) 
 

พ.ศ. 
จ ำนวนคร้ังที่เกิดเหตุ 

(คร้ัง) 
สถำนที่เกิดเหตุ 

ผลกระทบควำมเสียหำย 
มูลค่ำควำมเสียหำย 

(ล้ำนบำท) 
จ ำนวน

ผู้เสียชีวิต 
(คน) 

จ ำนวน
ผู้บำดเจ็บ 

(คน) 
๒๕๕๗ 

๐ - - - - 
๒๕๕๘ 

๒ แยกบ้านหัวดอย - ๒ ๑๕๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙ 

๑ หน้า รร.ชุมชนฯ - ๑ ๑๐๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐ 

๐ - - - - 
๒๕๖๑ 

๒ แยกบ้านหัวดอย - ๓ ๒๐,๐๐๐ 
๒๕๖๒ 

๐ - - - - 

รวม ๕ - - ๖ ๒๗๐,๐๐๐ 

(ท่ีมา : งานป้องกันฯ ทต.ศิลาแลง ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓) 
 
 
  ๓.๓ ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนกำรป้องกันและลดอบุัติเหตุทำงถนนเทศบำลต ำบลศิลำแลง 
  

              ต าบลศิลาแลง ได้น ากลไกในการขับเคล่ือนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยการจัดต้ัง
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลต าบลศิลาแลง  ท้ังนี้ให้มีการ ขับเคล่ือนโดยใช้
แผนแม่บท ดังนี้  
  - การบังคับใช้กฎหมายให้มีความเข้มข้น จริงจัง ต่อเนื่อง ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ 
ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องในการใช้รถใช้ถนนให้เกิดความปลอดภัย โดยให้เพิ่ม
ความเข้มข้นในกลุ่มเมาแล้วขับ โดยการติดตามหลังบาดเจ็บ และหลังถูกด าเนินคดี การน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การตรวจจับให้มีความเพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหาในแต่ละพื้นท่ี เช่น เครื่องตรวจวัด 
แอลกอฮอล์ เครื่องตรวจจับความเร็ว การติดต้ังกล้อง CCTV ในจุดเส่ียงและจุดท่ีมีการกระท าผิดบ่อยครั้งรวม
ไปถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลความผิดคดีจราจรและการเช่ือมโยงระบบฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย  
 - น านโยบาย “ประชารัฐ” เป็นแนวทางในการสร้างความตระหนัก จิตส านึกและ
วัฒนธรรม ความปลอดภัยทางถนนให้เกิดในพื้นท่ี โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของคนในพื้นท่ีและ
ประสานงานกับท้องถิ่นเพื่อผลักดันให้มีการจัดท าแผนชุมชนด้านความปลอดภัยทางถนน สนับสนุนให้จัดต้ัง 
“ด่านชุมชน” รวมถึงการสร้างกฎกติการ่วมกันของชุมชน  
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 - ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดท าแผนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง และเน้นการใช้ส่ือท้องถิ่นการร่วมมือระหว่างองค์กรปกครอง         ส่วน
ท้องถิ่น กับส่ือมวลชนในพื้นท่ี  
 - ผลักดันให้บรรจุเรื่อง “วินัยจราจร” หรือ”ความปลอดภัยทางถนน” ไว้ในหลักสูตร 
การศึกษาหรือการจดักิจกรรมเสริมหลักสูตรในทุกระดับช้ัน ตามนโยบาย “การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”  
 - ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานก าหนดมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้
เกิด วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในองค์กร  
 - บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการรณรงค์ “ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้าง
วินัยจราจร” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักและจิตส านึกเรื่องความปลอดภัยทางถนน การมี
มารยาท ในการขับขี่การมีน้ าใจและเอื้ออาทรให้แก่กัน  
 - มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยโดยการแก้ไขปัญหาจุดเส่ียง จุดอันตรายในถนนท่ีอยู่ใน
ความ รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน  
 - มีการประเมิน ตรวจสอบ ผู้ขับขี่ยานพาหนะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กฎหมาย  
 - มีการพัฒนา ปรับปรุง ตรวจสอบ และก ากับดูแลถนนทุกเส้นทางให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน   
 - สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ และส่งเสริมให้มีการวิ จัยเพื่อพัฒนาการ
ด าเนินการ ด้านความปลอดภัยทางถนนในทุกมิติ  
  - แสวงหาโอกาสและความร่วมมือใหม่ ๆ รวมถึงการจัดหางบประมาณแหล่งอื่น  
แสวงหาโอกาสและความร่วมมือใหม่ ๆ รวมถึงการจัดหางบประมาณแหล่งอื่น  เพื่อสนับสนุนงานด้านความ
ปลอดภัยทางถนน เช่น การขอรับงบประมาณจากมูลนิธิ หรือภาคเอกชน เพื่อให้การสนับสนุน ด้านอุปกรณ์ 
เทคโนโลยี เป็นต้น  
 

   ๓.๔ สถำนกำรณ์อุบัติเหตุทำงถนนในปัจจุบัน  
 

         ต าบลศิลาแลงท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ตลอดจนขนสินค้าทางการเกษตร
ตลอดแทบท้ังปี โดยในแต่ละปี นักท่องเท่ียวจะเดินทางเข้ามาเท่ียวในต าบลเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นทกุ ๆ ปี จากการเข้ามาท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว ส่งผลให้มีปริมาณยานพาหนะท่ีสัญจรในพื้นท่ี ต าบล
ศิลาแลงเพิ่มขึ้นและเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นจากเดิม  
  หากวิเคราะห์ถึงความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เห็นได้ว่าอุบัติเหตุ ทางถนน
ท่ีเกิดขึ้นมีอัตราการเสียชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และเพิ่มความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจากสถิติท่ีผ่านมา   ผู้ประสบ
อุบัติเหตุมักจะเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ สาเหตุของการเสียชีวิตมักจะเกิดจากรถจักรยานยนต์   เมาสุรา ใช้
ความเร็วเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด และไม่มีการสวมหมวกนิรภัย 
 

๓.๕ กำรวิเครำะห์ปัจจัยเสี่ยงกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน  
      ๓.๕.๑ ปัจจัยเสี่ยงด้ำนคน  
      - การเกิดอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่จะเกิดช่วงเวลาระหว่าง ๑๖.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. 

ซึ่งเป็นช่ัวโมงเร่งด่วนหลังเลิกงาน และเป็นช่วงท่ีเดินทางกลับบ้านและอาจมีการดื่มสุรามาก่อนกลับบ้าน 
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     - ผู้ขับขี่สภาพร่างกายไม่พร้อม เนื่องจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ หรือร่างกายอ่อนเพลีย 
จากการขับรถไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ขับรถด้วยความประมาทเลินเล่อ อีกท้ังผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ส่วนใหญ่
ยังเป็นเด็กเยาวชนที่ยังอายุไม่ถึง แต่ขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 

 
   ๓.๕.๒ ด้ำนยำนพำหนะ  
   รถยนต์และรถจักยานยนต์ ท่ีเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่มีสภาพไม่พร้อมใช้งาน หรือมีการ

ดัดแปลง สภาพรถ และมีการบรรทุกท่ีไม่ปลอดภัย บรรทุกน้ าหนักเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด  
 

      ๓.๕.๓ ด้ำนถนนและสภำพแวดล้อม  
      เนื่องจากมีการใช้รถใช้ถนนเพิ่มขึ้น ประกอบกับต าบลศิลาแลงเป็นแหล่งท่องเท่ียวและมี

การขนสินค้า ข้ามชายแดนประเทศลาว ส่งผลให้มียานพาหนะเข้ามาในพื้นท่ีต าบล เป็นจ านวนมาก และยังมี
เส้นทางท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างจึงส่งผลให้จราจรติดขัดในบางห้วงเวลา และอุปกรณ์ควบคุมการจราจร ป้าย
เตือน ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ มีสภาพไม่สมบูรณ์และติดต้ังในต าแหน่งท่ีไม่เหมาะสม ไม่ชัดเจน/จุดเส่ียง จุด
อันตราย จุดท่ีเกิดอุบัติเหตุบ่อย  

 

๓.๖ กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค  
   ๓.๖.๑ จุดแข็ง (Strength)  
      - มีคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนในทุกระดับ ตามระเบียบ

ส านัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔  
      - มีบุคลากรท่ีมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีในด้านต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ ๕ เสา

หลัก  
      - มีภาคีเครือข่ายท้ังหน่วยงานท้ังภาครัฐ เอกชน มูลนิธิต่าง ๆ ในการสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน ด้านความปลอดภัยทางถนน  
      - มีการน านวัตกรรม เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนน  
          - มีการบูรณาการข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหา         
                           ๓.๖.๒ จุดอ่อน (Weakness)  
    - ขาดวัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัย และงบประมาณในการสนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
    - ประชาชนบางส่วนยังไม่ตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน  
   - บุคลากรของภาคีเครือข่ายรับผิดชอบงานหลายด้านท าให้ปฏิบัติงานด้านความ
ปลอดภัยทางถนนไม่เต็มก าลังความสามารถ  
   ๓.๖.๓ โอกำส (Opportunity)  
  - ต าบลศิลาแลง มีชุมชนท่ีเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน    
                           - ผู้บริหารระดับต าบลให้ความส าคัญในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
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  ๓.๖.๔ อุปสรรค (Treat)  
   - ต าบลศิลาแลง มีขนาดพื้นท่ีกว้าง และเป็นหุบเขาสูงชัน ส่งผลต่อการติดต่อส่ือสาร 
และประสานงานในต าบลท่ีห่างไกล และเป็นจังหวัดจังหวัดท่ีมีบุคคลส าคัญแวะเวียนมาอยู่เป็นประจ า ส่งผล
ต่อการจัดการจราจรในบางช่วง และในช่วงฤดูหนาวมักมีปริมาณนักท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก 
 

 ๓.๖.๕ เป้ำหมำย 
 ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่ ากว่า 21 คนต่อประชากรหมื่นสนคน 
 

พ.ศ. อัตรำกำรตำยต่อประชำกรหนึ่งแสนคน 
2560 15.00 
2561 25.00 
2562 25.00 

2563 (ม.ค.-ก.ค.63) ................................12.00……………………………… 
2564 …………………………..18.00……………………………… 

 
หมำยเหตุ ค่าเป้าหมาย ใช้ค่าเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและสังคมแห่งชาติ  
             ฉบับท่ี 12 เป็นค่าเป้าหมายสุดท้าย 
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บทที่ 4 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนเทศบำลต ำบลศิลำแลง ประจ ำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔  

ตำมยุทธศำสตร์                     
ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดน่าน ได้ก าหนดประเด็นในการบูรณาการ    

ร่วมท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนขับเคล่ือนการด าเนินงานในระดับพื้นท่ี ตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ             
และลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นท่ี เพื่อให้การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทความปลอดภัย       
ทางถนน พ.ศ. 2561 - 2564 เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ท้ังนี้ รายละเอียดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย เชิง
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมาย โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด ดังนี้ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรปฏิรูประบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน 
เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ มีระบบการจัดการ ระบบงาน ระบบสนับสนุน ท่ีเอื้อต่อการด าเนินการ 
แบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง และสามารถวัดผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ได้  

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศำสตร์ ระบบการท างานด้านความปลอดภัยทางถนนมีการบูรณาการให้เกิด 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ ท้ังในด้านการด าเนินการระหว่างหน่วยงาน 
ระบบข้อมูลงบประมาณ สมรรถนะการท างานของฝ่ายปฏิบัติ ในภาพรวมได้  

เป้าหมายท่ี 1 เพิ่มขีดความสามารถองค์กรการบริหารความปลอดภัยทางถนน  
เป้าหมายท่ี 2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน  
เป้าหมายท่ี 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 
เป้าหมายท่ี 4 เพิ่มสัดส่วนงบประมาณ ทรัพยากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ         
ด้านความปลอดภัยทางถนนของภาครัฐ และประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน  
เป้าหมายท่ี 5 เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลอย่าง 
บูรณาการทรัพยากรของภาครัฐในเชิงรุก และสามารถลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
เป้าหมายท่ี 6 พัฒนาเครือข่าย ด้านวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรปฏิรูประบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 4 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนจังหวัดน่ำน ประจ ำปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔  

ตำมยุทธศำสตร์ 
 

  ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอปัว ได้ก าหนดประเด็นในการ  บูรณา  
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ประเทศไทยขนส่งทำงถนนปลอดภัย 4.0 
 

เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ ยกระดับมาตรฐานสู่สากลสร้างความได้เปรียบด้วยองค์ความรู้ สนับสนุน การ
น าเทคโนโลยีมาใช้แก้ปัญหาพัฒนาความเป็นมืออาชีพ และวางรากฐานสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน  
 

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศำสตร์ ต้นทุนจากการขนส่งอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง เป้าหมาย  
 

เป้าหมายท่ี 1 เพิ่มมูลค่าการให้บริการภาคขนส่งยางเป็นมืออาชีพ และทันสมัย  
 

เป้าหมายท่ี 2 ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะ  
 

เป้าหมายท่ี 3 ยกระดับถนนท่ีปลอดภัยตามมาตรฐานสากล  
 

เป้าหมายท่ี 4 ยกระดับการจัดการให้บริการขนส่งทางบกท่ีปลอดภัยด้วยนวัตกรรม 
  

เป้าหมายท่ี 5 พัฒนาบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นมืออาชีพด้านความปลอดภัย  
 

เป้าหมายท่ี 6 ส่งเสริมการเดินทางท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัยทำงกำร 
เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในทุกช่วงวัย เสริมระบบท่ีเอื้อต่อความ
ปลอดภัยลดปัจจัยเส่ียงหลักด้วยแนวคิดเชิงบูรณาการ  วางรากฐานสังคมแห่งการเรียนรู้  

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศำสตร์ อัตราการเสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนนจากปัจจัยเส่ียงหลักลดลงร้อยละ 25     
ใน 5 ปี  

เป้ำหมำย 

เป้าหมายท่ี 1 สร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเยาวชน 

เป้าหมายท่ี 2 สร้างการเรียนรู้วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทย 

เป้าหมายท่ี 3 ส่งเสริมให้เกิดผู้ขับขี่คุณภาพ  

เป้าหมายท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการปัจจัยเส่ียงหลักท่ีน าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในผู้ใช้     
รถใช้ถนนทุกกลุ่ม 

เป้าหมายท่ี 5 ลดและป้องกันความเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มนักท่องเท่ียว  

 



ยุทธศำสตร์ที่ 4 ประชำรัฐเพื่อถนนปลอดภัย 

เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ ความปลอดภัยทางถนนเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของทุกคน 

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศำสตร์ จ านวนองค์กรท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนเพิ่มขึ้น 

ทุกปี 

เป้ำหมำย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนจากทุกภาคส่วน 
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บทที่ ๕ 
กำรติดตำมประเมินผล 

 

กระบวนกำรและแนวทำงกำรติดตำมประเมินผล  
 

 ๑. ติดตาม ประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการจากเป้าหมายการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ  
 ๒. ติดตามประเมินผลการขับเคล่ือนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอ 
และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ๓. ติดตามประเมินผลจากแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน เพื่อ
น าเป็นข้อมูลในการประสานและปรับปรุงแผนในระดับปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  
 ๔. สนับสนุนให้หน่วยงานมีการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการของแต่ละ
หน่วยงานและให้มีการรายงานความก้าวหน้าให้กับผู้บริหารหน่วยงานได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ และมี
การรายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอ ได้รับทราบทุก ๒ เดือน  
 ๕. ติดตามประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์ในระดับเป้าหมายของยุทธศาสตร์  โดยประเมิน
การด าเนินการโครงการ/กิจกรรม และตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี พัฒนาระบบตัวช้ีวัดต่างในระดับ ๆ ต้ังแต่ระดับยุทธศาสตร์จนไปถึงตัวชี้วัด  ในระดับแผนงาน/
โครงการของหน่วยงานและอนุกรรมการ 
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