ถอดบทเรียน 33 อำ�เภอ

โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา ปี 2560
คณะที่ปรึกษา:
1.
2.
3.
4.

นพ.วิทยา
นพ.วิวัฒน์
นพ.อนุชา
ดร.ดนัย

บรรณาธิการ
1. น.ส.ศิริกุล

ผู้แต่ง

1. นางพรทิพภา

คณะทำ�งาน:

1. นางสาวสุพัตรา
2. นายกิตติศกั ดิ์
3. น.ส.อิศราภรณ์
4. นายเตวิฎ
5. นายจรัสพันธ์
6. นายประยงค์
7. นายสมชาย
8. สอ.ณัฐพล
9. นายยศกร
10.
11.
12.
13.
14.

น.ส.เอกกมล
นายดำ�รงค์
นายเรืองฤทธิ์
นายธีรเดช
นายวรวิทย์

ชาติบัญชาชัย
ศีตมโนชญ์
เศรษฐเสถียร
เรืองสอน

ประธาน สอจร.
รองประธาน สอจร.
รองประธาน สอจร.
รองประธาน สอจร.

กุลเลียบ

เลขา สอจร.
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สำ�ราญจิตร์
เอี่ยมระหงษ์

นักวิชาการ สอจร.
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี
สาขาทองผาภูมิ
สุจาโน
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก
สาขานครไทย
สกุลสมณเดโช สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขานาน้อย
อรุณคง
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง
บุญมีรอด
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์
สาขาตากฟ้า
แก้วศรี
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์
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พรมไชยะ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์
สาขาชุมตาบง
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อินต๊ะใจ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสะเมิง
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บัวพา
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ
สาขากันทรลักษ์
18. นางฐิตารีย์
เลิศขันติธรรม สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ
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คำ�แก้ว
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย
25. นายโสภณ
ทองไสย
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
สาขาสิชล
26. นายธเนศวร
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สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
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ตันติธนพร
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง  จ.นครศรีธรรมราช
28. นางเยาวภา
พูลพิพัฒน์
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
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สาขาท่าชนะ
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ศรีสุวรรณ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สาขาพระแสง
31. นายวีระพันธ์
บุญทน
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สาขาพระแสง
32. นายอชิตพล
พุ่มเกื้อ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาเทพา
33. นายคงศักดิ์
คงปาน
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาระโนด
34. นายจักร์
อุยยะพัฒน์ เทศบาลตำ�บลสทิงพระ จ.สงขลา
สนับสนุนโดย สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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คำ�นำ�
อุบัติเหตุทางถนน ทำ�ให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของคนไทยเป็นจำ�นวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบ
กั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต เศรษฐกิ จ ในประเทศไทย ทั้ ง นี้ ใ นช่ ว งที่ ผ่ า นมามี ห ลายองค์ ก ร หน่ ว ยงานเข้ า มาร่ ว มกั น
ขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ สร้ า งความปลอดภั ย บนท้ อ งถนน แต่ ก็ ยั ง ไม่ ส ามารถลดอั ต ราการบาดเจ็ บ เสี ย ชี วิ ต ได้
ตามเป้าหมาย   ในการดำ�เนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจึงได้ขยับขับเคลื่อนงานในทุกระดับ ทั้งระดับ
ส่วนกลาง ระดับจังหวัด และระดับอำ�เภอ ซึ่งพบว่า การดำ�เนินงานในระดับอำ�เภอ ที่มีการดำ�เนินการ
ในรูปแบบของความร่วมมือจากสหสาขาวิชาชีพและภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นดำ�เนินการ
ในพื้นที่ระดับอำ�เภอ จะช่วยสร้างความตระหนัก ดึงการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่เข้ามาดำ�เนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้เป็นอย่างดี
สำ � นั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด สาขา ซึ่ ง มี อำ � นาจหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น
อุบัติเหตุทางถนนโดยตรง ดังนี้ 1) วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
2)ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละให้ ค วามรู้ เพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก และจิ ต สำ � นึ ก เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น 3) ส่ ง เสริ ม
การมี ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนของทุ ก ภาคส่ ว นในเขตพื้ น ที่ 4)สนั บ สนุ น การดำ � เนิ น งาน
กิ จ กรรมอาสาสมั ค รป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ น (อปพร.)   5) ประสานการปฏิ บั ติ ง านกั บ องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครและภาคีเครือข่ายในการป้องกันฯ ในเขตพื้นที่
จากบทบาทดั ง กล่ า ว ทางหน่ ว ยงานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ซึ่ ง เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบและ
เป็ น ฝ่ า ยเลขาของอำ � เภอโดยตรง จึ ง ได้ เข้ า มาร่ ว มขั บ เคลื่ อ นการป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนในระดั บ พื้ น ที่
โดยมีแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด(สอจร.) ร่วมสนับสนุนการดำ�เนินงาน
ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ทั้งด้านวิชาการและการบริหารจัดการในการดำ�เนินงานโครงการทั้ง 33 อำ�เภอ
โดยได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากสำ � นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ(สสส.) สำ � นั ก 10 สำ � นั ก
สนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม เป็นระยะเวลา 1 ปี (ปี 2560) เพื่อดำ�เนินงานโครงการรวมพลัง
สร้างความปลอดภัยทางถนนของสำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560 ขึ้น  
โดยได้รับความร่วมมือของภาคีเครือข่าย และมีทีมงานที่เป็นกลไกสำ�คัญในการขับเคลื่อน ประกอบด้วย
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   สาธารณสุข ตำ�รวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ซึ่งบัดนี้
ทั้ง 33 อำ�เภอ ได้ดำ�เนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้มีการถอดบทเรียน เพื่อค้นหาความสำ�เร็จ ปัจจัยเงื่อนไข
และบทเรียนที่เกิดขึ้น โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำ�เนินงานกับพื้นที่อำ�เภออื่นต่อไป
ผู้ เขี ย นหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า งานถอดบทเรี ย นโครงการรวมพลั ง สร้ า งความปลอดภั ย ทางถนนของ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560   นี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย ทั้งนี้
ผู้ เขี ย นขอกราบขอบพระคุ ณ หั ว หน้ า ปภ.สาขา เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข เจ้ า หน้ า ที่ ตำ � รวจ ตั ว แทนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทีมงานผู้ร่วมดำ�เนินงานทุกท่าน ที่รวมพลังสร้างสิ่งดีงาม มอบความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินให้คนในพื้นที่ทั้ง 33 อำ�เภอ ได้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน
ด้วยจิตคารวะ
พรทิพภา สุริยะ
10 สิงหาคม 2561
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สารบัญ
สรุปบทเรียนเชิงสังเคราะห์
ผลการถอดบทเรียนโครงการ 33 อำ�เภอ
อำ�เภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก
อำ�เภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี
อำ�เภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์
อำ�เภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ
อำ�เภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
อำ�เภอพล  จังหวัดขอนแก่น
อำ�เภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น
อำ�เภอนาน้อย (เวียงสา)  จังหวัดน่าน
อำ�เภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน
อำ�เภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์
อำ�เภอชุมตาบง  จังหวัดนครสวรรค์
อำ�เภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค์
อำ�เภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
อำ�เภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย
อำ�เภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย
อำ�เภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย
อำ�เภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่
อำ�เภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
อำ�เภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่
อำ�เภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำ�เภอเทพา  จังหวัดสงขลา
อำ�เภอระโนด  จังหวัดสงขลา
อำ�เภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา
อำ�เภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย
อำ�เภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำ�เภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำ�เภอแม่สอด  จังหวัดตาก
อำ�เภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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229
239
247
255
263
273
283
291

อำ�เภอท่าชนะ  จังหวัดสุราษฏร์ธานี
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อำ�เภอพระแสง  จังหวัดสุราษฏร์ธานี
อำ�เภอเคียนซา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี
อำ�เภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

หน้า
301
311
319
329
339

ภาคผนวก
รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการทั้ง 33 อำ�เภอ
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บทที่ 1
สรุปบทเรียนเชิงสังเคราะห์
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสาขา ปี 2560
การดาเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด พบว่า ส่วนใหญ่ การดาเนินงานจะอยู่ใน
อาเภอเมืองมากกว่า และมีหลายอาเภอที่ดาเนินการในรูปของทีมสหสาขาวิช าชีพและภาคีเครือข่าย
ประสบผลสาเร็จในระดับอาเภอ เช่น ในปี 2554 – 2555 จังหวัดขอนแก่น ได้ดาเนินการรณรงค์สวม
หมวกนิรภัย 100% ในอาเภอนาร่อง 5 อาเภอ และมีอาเภอที่นาข้อมูลสู่การแก้ปัญหาในระดับอาเภอ ซึ่งมี
รูปแบบทางานที่หลากหลายในหลายอาเภอ เช่น รูปแบบการสารวจเส้นทางโดยแกนนาชุมชนเพื่อจัดการ
จุดเสี่ยง และยังมีกิจกรรมที่สามารถจัดการปัญหาได้เองในระดับอาเภอ คือ อาเภอพัฒนานิคม จ.ลพบุรี
โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี อ.บ้านไผ่ อ.เขาสวนกวาง อ.นาพอง จ.ขอนแก่น
เป็นต้น ซึ่งพบว่าการดาเนินการในระดับอาเภอ สามารถดาเนินการได้ง่ายและเกิดผลชัดเจนกว่าทาในภาพ
ของจังหวัด
ทางแผนงาน สอจร. และ ศวปถ. ได้ถอดบทเรียนและจัดทาคู่มือในการดาเนินงานโดยใช้ระบบ
ข้อมูลในการขับเคลื่อนในระดับอาเภอ พบว่า ผู้ร่วมขับเคลื่อนงานในอาเภอนัน มีทังหน่วยงานสาธารณสุข
โรงพยาบาลอาเภอ สถานีตารวจภูธรอาเภอ และหมวดการทาง ซึ่งไม่ใช่เพียงปลัดอาเภอที่มีบทบาทหน้าที่
เป็นเลขาของศูนย์ความปลอดภัยทางถนนอาเภอเท่านัน และยังพบว่าปัจจัยความสาเร็จที่สาคัญ คือ ความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงานที่เข้ามาเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพในระดับอาเภอ เนื่องจากมีกิจกรรม
งานในอาเภอที่ทาร่วมกันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว ดังนันการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจึงเป็น
เรื่องที่สามารถให้ทีมงานอาเภอรวมตัวกันได้ จากการทางานที่ผ่านมา การทางานในระดับอาเภอได้มีการ
รณรงค์ ส ร้ า งการรั บ รู้ ความตระหนั ก ให้ กั บประชาชน ผู้ บ ริห ารทุ ก องค์ กรทุ กระดับ ให้ ก ารสนั บสนุ น
จนนาไปสู่การทางานแบบมีส่วนร่วมของประชาชน เกิดกลยุทธ์การดาเนินงานของอาเภอที่เอืออานวย
และเป็นแนวทางให้ผู้ปฎิบัติสามารถนาไปพัฒนาวิธีการทางานที่เหมาะสมกับปัญหาของแต่ละพืนที่ได้
การดาเนินงานดังกล่าวอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์และมาตรการแบบบูรณาการ ความรู้ ความคิด กาลังคน
งบประมาณ และเทคโนโลยี
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเกิดความยั่งยืนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประกาศให้มีสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสาขา (ปภ.สาขา)ขึนใน วันที่ 26 สิงหาคม 2556 จานวน 30 สาขา และมีการแต่งตังผู้รับผิดชอบ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา จานวน 30 สาขา ขึนในวันที่ 25 กันยายน 2556
และมีอาเภอภายใต้ความรับผิดชอบของปภ.สาขา โดยสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
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ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560 สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ปี 2560

สาขาขึนตรงกับหัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย (งาน
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เป็นส่วนหนึ่งของงาน ป้องกันสาธารณภัย) ดังนัน อานาจหน้าที่เกี่ยวกับการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน จึงมี ดังนี
1) วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในพืนที่ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
2) ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสานึกเกี่ยวกับการป้องกัน
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของทุกภาคส่วนในเขตพืนที่
4) สนับสนุนการดาเนินงานกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
5) ประสานการปฏิบัติงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครและภาคีเครือข่ายใน
การป้องกันฯ ในเขตพืนที่
จากข้อมูลข้างต้น พบว่า เลขาศูนย์ความปลอดภัยทางถนนของอาเภอ ซึ่งเป็น ปลัดอาเภอและ
หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา ที่เป็นผู้รับผิดชอบและเป็น ทีมเลขาของอาเภอ
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับพืนที่ได้ดียิ่งขึน รวมถึงเป็นโอกาสในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับฝ่ายเลขาของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอ (ศปถ.อาเภอ)
ให้สามารถเป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในระดับพืนที่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วนในระดับอาเภอเพื่อขับเคลื่อนงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งจากที่ผ่านมา(2558-2559) ได้
ถอดบทเรียนและทบทวนรูปแบบการดาเนินงานโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนให้ดาเนินงานจาก สสส. โดย
ผ่าน สอจร. ในพืนที่ ปภ.สาขา พบว่า
1) รูปแบบการดาเนินงานของ ปภ.สาขา ก่อนเข้าร่วมโครงการ
ในการดาเนิ น งานที่ผ่ านมาในระดั บ อ าเภอ พบว่า การดาเนิ น งานจะเป็ น ไปตามค าสั่ ง
โครงสร้าง และนโยบายที่จังหวัดมอบหมาย โดยมีคณะกรรมการตามคาสั่งแต่งตัง ซึ่งมีภ าคีเครือข่าย
จากสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เข้ามาร่วมเป็นคณะทางาน เน้นการดาเนินงานโดยการประชุม พูดคุยกัน
และมีการสอบสวน สืบสวนเชิงลึก ในกรณีมีผู้ประสบเหตุเสียชีวิต หรือกรณีเหตุใหญ่ที่ส่งผลกระทบสูง
งานป้องกันอุบัติเหตุจราจรส่วนใหญ่จะเน้นดาเนินงานตามนโยบายในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์
ซึ่งลักษณะการทางานที่เกิดขึนนี ทางทีมภาคีเครือข่ายจะทุ่มเททางานร่วมกันในช่วง 7 วันอันตรายเท่านัน
หากในช่วงเวลาอื่นยังขาดการบูรณาการงาน การติดตามผลงานร่วมกัน ส่งผลให้การดาเนินงานขาดความ
ต่อเนื่อง จริงจังในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรตลอด 365 วัน
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2.) รูปแบบการดาเนินงานของ ปภ.สาขา เมื่อเข้าร่วมโครงการ
การดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรในระดับอาเภอ ของสานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ปภ.) สาขาระดับอาเภอ เมื่อได้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนงานสร้างความ
ปลอดภัยทางถนนแล้ ว ได้มีการแต่งตังคณะทางานระดั บอาเภอ ตามนโยบายจังหวัด มีภ าคีเครือข่าย
จากสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมดาเนินงาน โดยมี ปภ.สาขาเป็นกาลังสาคัญ และมีนายอาเภอ
ปลัดอาเภอเป็นแกนนาในการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนนในระดับอาเภอ โดยมีกลวิธีการทางาน
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ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560 สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ปี 2560

ร่วมกัน คือ 5 ส และ 5 ช 1 ทังนีได้กาหนดกิจกรรมที่จะดาเนินงานร่วมกัน โดยนาข้อมูลปัญหาอุบัติเหตุ
จราจร มาร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกัน และกาหนดเป็นกิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมาย เช่น กิจกรรม
ชุมชนปลอดภัย สถานศึกษาปลอดภัย/โรงเรียนต้นแบบ การจัดการจุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งจะมีการ
อบรมให้ความรู้ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสานึก พร้อมได้ดาเนินงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย และ
มาตรการองค์ ก ร ควบคู่ ไ ปด้ ว ย สุ ด ท้ า ยได้ มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลร่ ว มกั น เพื่ อ วั ด ผลให้ เ ห็ น ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน
การดาเนินงานตามขันตอนดังกล่าว ได้ส่งผลให้เกิดการบูรณาการแผนงาน และกาหนดทิศ ทาง
เป้าหมายการทางานร่วมกัน เกิดภาคีเครือข่ายตามธรรมชาติ ได้ทีมงานกัลยาณมิตร และเกิดการแก้ไข
ปัญหาเห็นผลเชิงประจักษ์ ได้รับความร่วมมือจากภาคี ชุมชน ส่งผลให้เกิดการป้องกันอย่างต่อเนื่อง

ในการดาเนินงานโครงการของ ปภ.สาขาอาเภอทัง 10 แห่ง (ปี 2558-2559) ได้มีการกาหนด
เป้าหมายร่วมกัน ซึ่งมีเป้าหมายที่สาคัญ คือ
1. เกิดภาคีเครือข่าย และระบบกลไกการทางาน
2. เกิดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร
3. จานวนการเกิดอุบัติเหตุลดลงจากปีที่ผ่านมา
1 5ส คือ 1.สหสาขา

2.สารสนเทศ 3.สุดคุ้ม 4.สุดเสี่ยง 5.ส่วนร่วม และ 5ช คือ 1.เชื่อม/ชักชวน 2.ชง 3.ช้ อน 4.ชม/เชียร์ 5.เช็ค
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4. จานวนการบาดเจ็บ เสียชีวิต ลดลงจากปีที่ผ่านมา
จากเป้าหมายที่กาหนดร่วมกัน ทางทีมภาคีเครือข่ายและ ปภ.สาขาอาเภอ ได้กาหนดกิจกรรมที่
ต้องดาเนินงานตามสภาพปัญหาและบริบทของพืนที่ ไว้ 9 กิจกรรม ดังนี

1. แต่ ง ตั้ ง คณะท างาน ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย นายอ าเภอ ปลั ด อ าเภอหั ว หน้ า ปภ.สาขา ผู้ แ ทน
หน่วยงาน โรงพยาบาลอาเภอ สาธารณสุขอาเภอ ท้องถิ่นอาเภอ สถานีตารวจภูธรอาเภอ แขวงการทาง
หน่ ว ยงานสถานศึกษา ภาคเอกชน ผู้ นาชุม ชน เยาวชน และหน่ว ยงานที่ เกี่ยวข้องฯลฯ เพื่อประชุ ม
วางแผน ดาเนินงานและกากับติดตามผลการดาเนินงานร่วมกัน
2. พัฒนาระบบข้อมูล เป็นการเก็บ สารวจ และนาข้อมูลสถิติอุบัติเหตุจราจร จานวนผู้บาดเจ็บ
เสียชีวิตจุดเกิดเหตุ จากหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง มาร่วมกันวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุปัญหา เพื่อค้นหาแนว
ทางแก้ไข ลงมือปฏิบัติ และติดตามผล ซึ่งจะมีการเก็บข้อมูล และเปรียบเทียบก่อนหลังการดาเนินงาน
3. สถานศึกษาปลอดภัย/โรงเรียนต้นแบบ ได้มีการคัดเลือกโรงเรียน สถานศึกษาที่สนใจเข้าร่ว ม
โครงการและคัดเลือกโรงเรีย นที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสู งเข้าร่วมกิจกรรม โดยได้จัดอบรมให้ ความรู้
นักเรียน เยาวชน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ จากฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน 2 นอกจากนีได้ให้นักเรียน ทดลอง
ฝึกปฏิบั ติ คิดออกแบบกิจ กรรม จั ดตังชมรมถนนปลอดภัย และสนับ สนุน โรงเรี ยนได้ร่ว มสร้างความ
ปลอดภัยโดยกระตุ้นให้ดึงการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง นักเรียน เพื่อร่วมกันสร้างจิตสานึกให้เกิดความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน คือ 1.จับเพราะรัก เป็ นการสอนวินยั จราจร 2.การปฐมพยาบาลและช่วยฟื น้ คืนชีพ 3. สิทธิประโยชน์จาก
พรบ. 4.การขับขี่ปลอดภัย
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ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560 สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ปี 2560

4. ชุมชนปลอดภัย ได้คัดเลือกชุมชน หมู่บ้าน และสนับสนุนให้คนในชุมชนได้เก็บ สารวจข้อมูล
จุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และคืนข้ อมูลกลับสู่ชุมชน เพื่อทาประชาคมร่วมกันในการค้นหาแนวทางแก้ไข
และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน
5. การจัดการจุดเสี่ยง เป็นการแก้ไขและป้องกันเหตุที่เกิดจากจุดเสี่ยง จุดอันตราย โดยนาข้อมูล
ที่สารวจมาวิเคราะห์ ค้นหาแนวทาง และลงมือแก้ไข ซึ่งแบ่งการจัดการออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) จุด
เสี่ยงที่สามารถแก้ไขได้ทันที เช่น ปรับปรุงทัศนะวิสัย โดยตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้าที่บดบังการมองเห็น บริเวณ
ไหล่ทาง ทางแยก จุดตัด 2) จุดเสี่ยง อันตรายที่ต้องแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพ เช่น การติดตัง
สัญญาไฟจราจร ป้ายเตือน และการปรับปรุงพืนที่ ผิวทาง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
6. การบังคับใช้กฎหมาย เป็นการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น
เจ้าหน้าที่ตารวจในพืนที่ เพื่อให้นาข้อมูลการเกิดเหตุ การสอบสวนหาสาเหตุเชิงลึก มาร่วมกาหนด
แนวทางแก้ไขปัญหาและนอกจากนันได้มีการประสานความร่วมมือ เพื่อตังด่านบูรณาการร่วมกับภาคี
เครือข่ายจากหน่วยงานอื่น มีการจับปรับและควบคุมพฤติกรรมขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย เช่น หมวก เมา เร็ว
ฯลฯ
7. มาตรการองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับอาเภอ ได้มีการประสานความร่วมมือ สร้าง
ความเข้าใจและจัดทาข้อตกลง(MOU) เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน และสถานศึกษา ได้ร่วมกันสร้างความ
ปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎวินัยจราจร โดยให้มีการสวมหมวกนิรภัย
8. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้ จัดให้มีการสื่อสารทังระดับคนทางานผ่านเครื่องมือ
App Line และ Face book เพื่อประสานงานสร้างความเข้าใจร่วมกัน และมี การสื่อสารประชาสัมพันธ์
อบรมให้ความรู้กับคนในชุมชน เยาวชน และสื่อสารให้คนใช้รถใช้ถนนในพืนที่ ได้รับทราบข้อมูล กฎวินัย
จราจร โดยการติดป้ายเตือน ป้ายประชาสัมพันธ์ หรือจัดรายการวิทยุชุมชน ให้ความรู้สร้างความเข้าใจกับ
คนใช้รถใช้ถนน นักท่องเที่ยวบริเวณจุดบริการที่เข้ามาในพืนที่อาเภอ
9. ติดตามประเมินผล ปภ.สาขาอาเภอและภาคีเครือข่าย ซึ่งเป็นคณะทางานขับเคลื่อนงานสร้าง
ความปลอดภัยทางถนน ได้สร้างการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานร่วมกัน ทังเสนอข้อมูล แนวทาง วางแผน
และปฏิบัติการ ทังนีได้มีการวัดผลการดาเนินงานผ่านเวทีประชุมคณะทางานประจาเดือน เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงให้เกิดการป้องกันและแก้ไข นอกจากนีได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ชื่นชม ให้กาลังใจกัน ทาให้เกิด
ทีมทางานที่เป็นกัลยาณมิตร มีเพื่อนร่วมงานที่ไม่ได้เป็นเพียงโครงสร้างตามคาสั่งเท่านัน
จากผลการดาเนิ น งานโครงการนาร่องป้องกันอุบัติเ หตุทางถนนของส านั กงานป้ องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 10 อาเภอ (ปี 2558-2559) จึงได้มีการขยายผลการดาเนินงานในระดับ
อาเภอขึน เพื่อให้กลไกการขับเคลื่อนงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนขึน จานวน 33 อาเภอ (ปี 25602561) ดังนี
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3. ค้ น หาแนวทางป้ อ งกั น และ
แก้ ไ ขปั ญ หาร่ ว มกั น /วิ เ คราะห์
กลุ่ ม เป้ า หมาย ประเด็ น การ
ขับเคลื่อนงาน

3. เติมความรู้ “หลักการบริหารงาน
โครงการ
การจัดทารายงานและการเงิน”
และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่าย
ถอดประสบการณ์ ท างานข้ า มที ม
ข้ามอาเภอ
4. เสนอแนวทาง พร้ อ มเขี ย น 4. ติ ด ตามหนุ น เสริ ม ให้ ก าลั ง ใจ
โครงการเสนอขอรับทุน
ข้อเสนอแนะในการทางาน

 กิจกรรมโครงการที่ดาเนินงาน ใน 33 อาเภอ
อาเภอ
กิจกรรม

3. ถอดบทเรียนผลการทางาน /
นาเสนอผลงานเด่น ข้อค้นพบ

4. ปภ.สาขาประเมิ น ผลตนเอง
ห า แ น ว ท า ง ย ก ร ะ ดั บ ก า ร
ขับเคลื่อนงานต่อไป

ผลลัพธ์

1.อ.นครไทย
จ.พิษณุโลก

1.จัดตังคณะทางาน
2 . ถ อ ด บ ท เ รี ย น
ก ร ณี ศึ ก ษ า โ ด ย KM
สสอ.
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จั ด ตั งด่ า นชุ ม ชน ด่ า น
เคลื่อนที่ใน 11 ตาบล
4.ติดตามการจัดตั งด่าน
ชุมชน
5.จั ด เวที แ ลกเปลี่ ย น
เรียนรู้

2.อ.นาน้อย
(เวียงสา) จ.น่าน

1.แต่งตังคณะกรรมการ 1.ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่ วนใน
และอนุกรรมการ
พืนที่ร่วมแก้ไขปัญหา
2.จั ด ท าประชาคมเพื่ อ 2.เกิดกลไกหลักในพืนที่ safety

1.เกิดทีมคณะทางานที่เข้มแข็งมี
นายอาเภอเป็นแกนหลักในการ
ขับเคลื่อนงาน
2.จั ด ตั งด่ า นชุ ม ชนและจั ด ท า
ประชาคม เพื่ อ ก าหนดกติ ก า/
ธรรมนูญหมู่บ้านหรือชุมชน /มี
การกล่าวคาถวายสัตย์ปฏิญาณ
สาบานตน
3..การแก้ไขจุดเสี่ยงต่างๆ ของ
แต่ละ อปท.

การเปลี่ยนแปลงที่พบ
(จุดเด่น/รูปธรรม)
- อาเภอนครไทยได้รับรางวัล
อ าเภอที่ มี ม าตรการป้ อ งกั น
รู ป แบบการลดอุ บั ติ ภั ย ทาง
ถ น น ด่ า น ชุ ม ช น ดี เ ด่ น
“ประเภทบูรณาการ” ระดับ
เ ข ต ปี 2 5 6 0 รู ป แ บ บ
Community
Based
Disaster Risk
- กานัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนา
ชุ ม ชนทั ง 11 ต าบล 145
หมู่บ้านเกิดความตระหนักเฝ้า
ระวั ง และติ ด ตา มผลการ
ดาเนินตามข้อตกลง ธรรมนูญ
หมู่บ้าน(ประชุมกันทุกเดือน)
เทศกาลสงกรานต์ตายเป็น 0
1. เกิ ด ธรรมนู ญ หมู่ บ้ า น มี
มาตรการชั ด เจน มี ผ ลการ
ป ฏิ บั ติ มี ก า ร บั ง คั บ ต า ม
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สานักงานป้อสำ�งกันักนงานป้
และบรรเทาสาธารณภั
ยจังหวัยดจังสาขา
ปี 2560
องกันและบรรเทาสาธารณภั
หวัดสาขา”
ปี 2560

อาเภอ

3.อ.เชียงกลาง
จ.น่าน

4.อ.ชุมตาบง
จ.นครสวรรค์

5.อ.ไพศาลี
จ.นครสวรรค์

กิจกรรม

ผลลัพธ์

ก าหนดกติ ก าธรรมนู ญ
หมู่บ้าน
3 . จั ด ตั ง ด่ า น ชุ ม ช น
ประชาสัมพันธ์ ประสาน
ขอความร่ ว มมือกั บ ภูธ ร
เวียงสา ทาสปอตให้วิทยุ
ชุมชน
4.ให้ ค วามรู้ แ ละอบรม
นักเรียน
5.เสวนาถอดบทเรียน
1.แต่งตังคณะอนุฯ
2 . ป ร ะ ชุ ม ป ร ะ ช า ค ม
สารวจจุดเสี่ยง
3 . อ บ ร ม ใ ห้ ค ว า ม รู้
นักเรียน
4.รณรงค์ร่ วมกับ ตารวจ
ตังจุดตรวจ
1.ประชุ ม คณะท างาน
โครงการ
2.พัฒนาภาคีเครือข่าย
3.ประชาคมหมู่บ้าน ให้
ความรู้และแนวทางสร้าง
ความปลอดภัยทางถนน
6 หมู่บ้าน 180 คน
4 . อ บ ร ม ใ ห้ ค ว า ม รู้
นักเรียน 100 คน
1.จัดตัง คณะกรรมการ/
ประชุม
2.สร้ า งชุ ม ชน/หมู่ บ้ า น

zone ในการควบคุมดูแล
3. เกิ ด มาตรการทางสั ง คม
(ธรรมนู ญ หมู่ บ้ า น) โดยใช้ 10
รสขม
4.นร.เกิ ด ความตระหนั ก และ
ปฏิ บั ติ ต ามกฎจราจรในพื นที่
โครงการ

1. เกิ ด ที ม ศปถ. อ าเภอ ที่ มี
เป้าหมายที่ชัดเจนมากขึน เกิด
การลงมื อ ท า จนเกิ ด ผลงานที่
ภูมิใจ
2. นายอาเภอ หัวหน้าส่วนต่างๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มี ก ารบู ร ณาการ
ทางานเป็นเครือข่ายร่วมกัน
1.คณะทางาน/ภาคีเครือข่ายได้
เข้าไปวางรากฐานขับขี่ปลอดภัย
ในโรงเรียน+ชุมชน
2 . ค้ น พ บ ห มู่ บ้ า น เ ข้ ม แ ข็ ง
จัดการปัญหาด้วยตนเอง (ชุมชน
บ้านปากด่าน)

9

การเปลี่ยนแปลงที่พบ
(จุดเด่น/รูปธรรม)
ธรรมนูญหมู่บ้านอย่างจริงจัง

1.เกิดถนนปลอดภัยนาร่อง
(ถ.อดุลย์เดชจรัส)

เกิ ด ก ารท า งานร่ ว มกั น ที่
ชัดเจนในระดับอาเภอ

1. เกิดทีมงานขับเคลื่อนงานที่ 1. เกิดชุมชนต้นแบบในการ
เข้มแข็ง มีบทบาทชัดเจน
จัดการปัญหาด้วยตนเอง
2. ชุ ม ช น 8 แ ห่ ง เ ห็ น
3 แห่ง(จาก 8 แห่ง)

10
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ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ปี 2560
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560

อาเภอ

6.อ.ตากฟ้า
จ.นครสวรรค์

7.อ.เชียงของ
จ.เชียงราย

กิจกรรม

การเปลี่ยนแปลงที่พบ
(จุดเด่น/รูปธรรม)
ต้นแบบ 8 ตาบล(ตาบล
ความส าคั ญ ตระหนั ก เข้ า 2. เกิ ด โรงเรี ย นต้ น แบบ 3
ร่วมจัดการจุดเสี่ยง และเฝ้า
ละ 1 หมู่บ้าน)
แห่ง(จาก 10 แห่ง)
3. อบรมสร้ า งแกนน า
ระวัง
3. อุบัติเหตุลดลง
นั ก เ รี ย น 1 0 แ ห่ ง 3. แกนน านั ก เรี ย นเกิ ด ความ 4. จ านวนคนสวมหมว ก
(โรงเรียนละ 20 คน)
ตื่ น ตั ว ต ร ะ ห นั ก แ ล ะ
นิรภัยเพิ่มขึน
ชั ก ชวนเพื่ อ นนั ก เรี ย นเข้ า
4.ส่งเสริมการสวมหมวก
มาร่วมทากิจกรรม
นิรภัย
1.จัดตัง คณะกรรมการ/
ประชุม
2.สร้ า งชุ ม ชน/หมู่ บ้ า น
ต้ น แ บ บ 3 แ ห่ ง
(เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพ
ชุมชนต้นแบบ)
3.อบรมสร้างจิตสานึกให้
นักเรียน 200 คน
4.ตั งด่ า นชุ ม ชนรณรงค์
การป้องกัน
5.ส่งเสริมการสวมหมวก
นิรภัย
1. แต่งตังคณะกรรมการ
และคณะทางาน
2. จัดค่ายแกนนาเยาวชน
6 รุ่น(รุ่นละ 80 คน)
3. แกนน าเยาวชนท า
กิจกรรมร่วมกับภาคี
4.รณรงค์ให้ ใช้ความเร็ ว
ไม่เกิน ๖๐ กม./ชม.
5.ส่งเสริมการสวมหมวก

ผลลัพธ์

1.เกิ ด ที ม บู ร ณาการท างาน 1. ลดอั ต ราการบาดเจ็ บ
ร่วมกัน(มีความสนิท สามัคคีกัน)
เสียชีวิตลง
2. ชุ ม ช นมี ส่ ว นร่ ว มในการ 2. อั ต ร า ก า ร ส ว ม ห ม ว ก
จัดการปัญหา จัดการจุดเสี่ยง
เพิ่มขึน
3. ชุมชน และนักเรียนเกิดการ 3. จุดเสี่ยงในถนนสายหลัก
สร้ า งกระแสป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ
และถนนสายรองใน 3
ร่วมกัน
หมู่บ้านได้รับการแก้ไข
4. ป ร ะ ช า ช น เ กิ ด ค ว า ม
ตระหนั ก สร้ า งกระแส
สร้ า งวั ฒ นธรรมความ
ป ล อ ด ภั ย ท า ง ถ น น
ร่วมกันในชุมชน
1. เกิดคณะทางานที่มีบทบาท 1 . เ กิ ด เ ค รื อ ข่ า ย แ ก น น า
ชัดเจน
เยาวชน โดยการมีส่วนร่วมใน
2. มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ การด าเนิ น การ ขยายไปทุ ก
ความรู้ ติดตังป้าย สัญญาณ ต าบล(มี แ กนน าเยาวชนทุ ก
จราจร
ตาบล) จากพี่สู่น้อง
3. เ ย า ว ช น ร่ ว ม ร ณ ร ง ค์ 2.เกิด รู ปแบบสื่ อ ต่า งๆ ผ่ า น
ประ ช า สั มพั น ธ์ ใน พื น ที่ สภาเด็กที่มีความหลากหลาย
ชุมชน
(สื่ อ หนั ง สั น ภาพวาด คลิ ป
4. ประกาศวาระ “เชี ย งของ คาขวัญ บทเพลง ฯลฯ)
เมืองปลอดภัยทางถนน”
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สานักงานป้อสำงกั�นันกและบรรเทาสาธารณภั
ยจังหวัยด จัสาขา
ปี 2560
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภั
งหวัดสาขา”
ปี 2560

อาเภอ

กิจกรรม

นิ ร ภั ย “ท าดี ด้ ว ยหั ว ใจ
สวมหมวกนิ รภั ยเพื่ อแม่
(Helmet for Mom)”
8. อ.พญาเม็ ง ราย 1.สร้ า งความเข้ า ใจกั บ
จ.เชียงราย
คณะทางานในเป้าหมาย
โครงการ
2 . สื่ อ ส า ร ร ณ ร ง ค์
ประชาสัมพันธ์
3. เสริ ม สร้ า งให้ ค วามรู้
ใ น 4 อ ง ค์ ก ร / ส ร้ า ง
องค์กรต้นแบบ
-รพ.พญาเม็ งราย /ร.ร.
พญาเม็ ง รายวิ ท ยาคม/
ร.ร.ไม้ยาวิทยาคม/ร.ร.
แม่ตาตาดควันวิทยาคม
9. อ.เวียงป่าเป้า 1. แต่งตังคณะกรรมการ
จ.เชียงราย
ดาเนินงานและประชุม
2 . ล ง พื น ที่ แ ส ว ง ห า
ตัวแทนตาบล
3. อบรมให้ความรู้คนใน
ชุมชน 93 หมู่บ้าน
4.ประชุ ม วิ เ คราะห์ จุ ด
เสี่ยงร่วมกับชุมชน
5. ลงพืนที่แก้ไขจุดเสี่ยง
10. อ.เชียงดาว
1.ประชุ ม คณะฯ ศปถ.
จ.เชียงใหม่
อาเภอและภาคีเครือข่าย
2. จัดอบรมอาสาจราจร
ประจาตาบล/ชุมชน
3.ตั งด่ า นชุ ม ชนในช่ ว ง

ผลลัพธ์

1. เกิดแกนนาที่เข้มแข็ง(ศปถ.
อาเภอ)
2.มี ก ารลงนามสั ต ยาบั น /ลง
นาม MOU องค์กรนาร่อง
3.ข ย า ย ม า ต ร ก า ร อ ง ค์ ก ร สู่
ท้องถิ่น 6 แห่ง
4. เกิดการตังด่านบูรณาการบน
ถนนที่ มี ค วามเสี่ ย ง(ณ จุ ด เกิ ด
เหตุบ่อยครัง)

1. เกิดแกนนา ศปถ.อาเภอ
2. เกิดการจัดการปัญหาด้วย
ข้อมูล 3 ฐาน
3. มีการติดตังป้าย สัญญาณ
ไฟกระพริบ แก้ไขจุดเสี่ยง
ใน

การเปลี่ยนแปลงที่พบ
(จุดเด่น/รูปธรรม)
3.อุบัติเหตุลดลงจากปี 25592560 จานวน 26.4% และ
ผู้เสียชีวิตลดลง 8.3%
1.เกิ ด องค์ ก รน าร่ อ ง(ด้ า น
ความปลอดภัยทางถนน)
2. สถิ ติ ก าร ส วม หม ว ก ใ น
องค์กรนาร่อง 100%
3. ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
50% ตาย0%
4. เกิดกระแสสวมหมวกเต็ม
ใบในโรงเรียน

- เกิดทีม ศปถ. ที่เข้มแข็ง
ในการจัดการกับปัญหา
- เกิ ด ข้ อ ตกลงในหมู่ บ้ า น
(หากเกิดอุบัติเหตุแล้วไม่
สวมหมวกจะไม่ได้รับเงิน
ค่ า รั ก ษ า จ า ก ก อ ง ทุ น
หมู่บ้าน)

1. เกิดทีมสหสาขาทางานแบบ 1. ประกาศเป็นวาระอาเภอ
บูรณาการ
มี MOU องค์กรเข้าร่วม
2. มีประชุมขับเคลื่อนงานทุก
32 องค์กร
เดือน (วางแผน/ติดตามผล) 2. ชุมชนมีส่ ว นร่ ว มในการ
3. เกิดนักเรียนแกนนา(รุ่น 1จัดการจุดเสีย่ ง
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ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ปี 2560
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560

อำเภอ

11.อ.ฝาง
จ.เชียงใหม่

12.อ.สะเมิง
จ.เชียงใหม่

กิจกรรม

ผลลัพธ์

กำรเปลี่ยนแปลงที่พบ
(จุดเด่น/รูปธรรม)
เทศกาลสาคัญ
2)และเป็นทีมสื่อสาร
3. นั ก เรี ย นเยาว ช นเกิ ด
4. ให้ ค วามรู้ นั ก เรี ย น
ความตระหนั ก ในการ
รณรงค์ ในชุมชน
แกนนาโรงเรียนเชียงดาว 4. เกิดการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ป้องกันอุบัติเหตุ
วิทยาคม(เรียนรู้ลงพื้นที่)
วิทยุชุมชน
50 คน
5.ประชาสั ม พั น ธ์ ส ร้ า ง
จิตสานึก
6.ประเมิ น ผลการเกิ ด
อุ บั ติ เ ห ตุ ผู้ บ า ด เ จ็ บ
ผู้ เ สี ย ชี วิ ต (ก่ อ น – หลั ง
ดาเนินโครงการฯ)
จั ด ตั้ ง คณะกรรมการ
ประชุมแบบมีส่วนร่วม
สร้ า ง“ชุ ม ชนต้ น แบบ”
สร้ างมาตรการการสวม
หมวกนิร ภัยอบรมอาสา
จราจรในชุ ม ชนตั้ ง ด่ า น
ชุ ม ชนในช่ ว งเทศกาล
สาคัญ
1.จัดตั้งคณะทางาน
2.ประชาสัมพันธ์ รณรงค์
3.ให้ความรู้เครือข่าย
องค์กรต้นแบบ
4.ดาเนินการบังคับใช้
กฎหมาย จับปรับ

1. เกิดทีม ศปถ.อาเภอที่มีภาคี
เครือข่ายร่วมกันทางาน
อย่างเข้มแข็ง
2. นักเรียนและผู้สูงอายุ รวม
จานวน 200 คน ได้รับ
ความรู้ เข้าใจในการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน
1.ตารวจอบรมให้ความรู้วินัย
จราจรนักเรียนและร่วมกับ
เทศบาลพาสอบใบขับขี่
2.มีกิจกรรมอบรมวินัยจราจร
ข้างถนนแทนการจ่ายค่าปรับ
(รอบละ 50 คน)
3. มีกองทุนหมวกนิรภัย
4. เกิดทีม ศปถ.อาเภอในการ
จัดการปัญหาและแก้ไขจุดเสี่ยง
5.ใช้เวทีประชุมกานัน

1.สถิติการเกิดเหตุลดลง
2.อัตราการสวมหมวกเพิ่มขึ้น
80%
3. เกิ ด ชุ ม ชนต้ น แบบขึ้ น 3
แห่ง

1. อัตราการสวมหมวก
นิรภัยจากเดิม 9% เพิ่ม
เป็น 47%
2. ย้ายเสาไฟฟ้าที่เป็นจุด
เสี่ยงได้ด้วยข้อมูล และ
ทีมภาคี
3. อบจ.ให้การสนับสนุน
กล้อง CCTV กับ ตร.28
จุด

ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ 13
ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ 13
สานักงานป้อสำงกั
และบรรเทาสาธารณภั
ยจังหวัยดจัสาขา
ปี 2560
�นักนงานป้
องกันและบรรเทาสาธารณภั
งหวัดสาขา”
ปี 2560

อาเภอ

กิจกรรม

ผลลัพธ์
ผู้ใหญ่บ้านประจาเดือน เน้นยา
เรื่องความปลอดภัยทางถนน
และเฝ้าระวังตักเตือนพฤติกรรม
เสี่ยงในชุมชน
1. มีทีมสหสาขา ร่วมกับ
สถาบันการศึกษาในการทา
กิจกรรมร่วมกับประชาชน
แรงงานต่างด้าวและ
นักศึกษา
2. มีกลุ่มแกนนักเรียน
นักศึกษาเข้ามาร่วม
กิจกรรม จัดทาคลิปรณรงค์
3. ได้ผลักดันให้เกิดหมู่บ้าน
ต้นแบบ 10 หมู่บ้าน
1. ที ม ง า น เ ข้ ม แ ข็ ง มี ก า ร
สื่อสารผ่าน FB line และ
ประชุมกันเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ
2. มี ที ม สื บ สวนสอบสวนที่
เข้าถึงพืนที่ทันที

13.อ.แม่สอด
จ.ตาก

1. จัดตังคณะทางาน
2. พั ฒ นาระบบข้ อ มู ล
สร้างทีมMIS
3. สร้ า งเสริ ม ให้ เ กิ ด
หมู่บ้านปลอดภัย
4. ปลู ก ฝั งและสร้ า ง
จิตสานึกให้กับนร./นศ.
5. จั ดเวทีคืน ข้อมูล และ
ร่วมสร้างมาตรการ

14.อ.กุฉินารายณ์
จ.กาฬสินธุ์

1. จัดตังคณะทางาน
2. จั ด ตั งที ม ส อบสว น
สืบสวนอุบัติเหตุ
3. ปรับปรุงแผนป้องกัน
อุบัติเหตุ
4.ก ากั บ/ติ ด ตามการ
ดาเนินงาน และสะท้อน
ผล คืนข้อมูล
1.ประชุมคณะกรรมการ 1. เกิดการจัดการข้อมูล/นา
ศปถ.อาเภอ/ศปถ. อบต.
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี มา
กระแชง
แก้ไขจุดเสี่ยง 10 จุด
2.อบรมให้ ค วามรู้ ใน 2. มีการทาประชาคม เกิด
โรงเรียน และชุมชน
ธรรมนูญชุมชน (20
3. ประชาคมหมู่ บ้ า น
หมู่บ้าน/บังคับใช้ 12
จั ด ท าธรรมนู ญ หมู่ บ้ า น
หมู่บ้าน)

15.อ.กันทรลักษ์
จ.ศรีสะเกษ

การเปลี่ยนแปลงที่พบ
(จุดเด่น/รูปธรรม)

1. เกิดคณะทางาน มีคาสั่ง
แต่งตังและทางานร่วมกัน
2. เกิดความร่วมมือกับ
สถานศึกษา (ม.ราชภัฏ+
ว.เทคนิค)
3. มีทีม MIS ในการลง
พืนที่และร่วมวิเคราะห์
ความเสี่ยง

1. เกิดทีมสื บสวนสอบสวน
ที่เข้มแข็ง
2. มี RTI TEAM และได้รับ
รางวัล DHS RTI

1. สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง
2. เกิดธรรมนูญชุมชน(20
หมู่บ้าน)
3. เกิดด่านชุมชนหมู่บ้านละ
1 จุดในการเฝ้าระวัง
ตักเตือนคนในชุมชน
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ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ
านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ปี 2560
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อาเภอ

16.อ.สีคิว
จ.นครราชสีมา

กิจกรรม

ผลลัพธ์

20 หมู่บ้าน
4 . จั ด ตั ง ด่ า น ชุ ม ช น
หมู่บ้าน
5. ส ารวจและหาแนว
ทางแก้ไขจุดเสี่ยง
6. สอบสวนกรณีเสียชีวิต
7 . ร ณ ร ง ค์ ส ร้ า ง
มาต รกา รส ว มห มว ก
นิรภัย

3. ทีมงานเข้มแข็ง มีการ
สื่อสารกันสม่าเสมอ
4. ผู้นา/ผู้บริหารให้
ความสาคัญ
5. เกิดความร่วมมือกับ บ.
กลาง จัดทา พรบ.
รถจักรยานยนต์ในชุมชน
6. มีงบประมาณ อบต.กระ
แซงมาสนับสนุนงาน
7. ได้รับความร่วมมือจาก
ภาครัฐ เอกชน ร้านค้า
นักเรียน นักศึกษา มอเตอร์
ไซครับจ้างในการรณรงค์
1. มี ค ณะท างานและมี ก าร
ประสานงานผ่ า นกลุ่ มไลน์
(Adminกระตุ้นตลอดเวลา)
2. มี ที ม รพ.สต.ที่ เ ชื่ อ มกั บ
ชุ ม ชนและอปท. /มี ก าร
จัดการข้อมูล
3. มี ที ม สอบสวนเคสส าคั ญ
(ถนนสายหลั ก )(สอบแล้ ว
10 ครัง)
4. เกิดการแก้ไขจุดเสี่ยง โดยมี
แขวง/หมวดการทางเข้ า
มาร่ ว มจั ด การ(วงเวี ย น /
สัญญาณไฟ)
5. มีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
ให้ชุมชน โรงเรียน
6. เกิดการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้

1. แต่งตังคณะกรรมการ
2.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
จัดทาแผนปฏิบัติงาน
3.จัดเวทีพัฒนาเครือข่าย
ด้านการสารวจจุดเสี่ยง
4.จัดเวทีเฉพาะกิจในการ
จัดการแก้ปัญหาจุดเสี่ยง
5.ลงตรวจสอบพืนที่
6.จัดเวทีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

การเปลี่ยนแปลงที่พบ
(จุดเด่น/รูปธรรม)

1.อั ต ราการบาดเจ็ บ และ
เสี ย ชี วิ ต (ถนนชนบท)ลดลง
ร้อยละ 9 (ตังเป้าร้อยละ 10)
2.บู ร ณาการ งานป้ อ งกั น
อุบัติเหตุเข้ากับงานประจาได้
(สาธารณสุข/สุขภาพ) เกิด
พืนที่ดาเนินงาน 12 ตาบล
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สานักงานป้อสำ�งกันักนงานป้
และบรรเทาสาธารณภั
ยจังหวัยดจังสาขา
ปี 2560
องกันและบรรเทาสาธารณภั
หวัดสาขา”
ปี 2560

อาเภอ

17.อ.ชุมพวง
จ.นครราชสีมา

18.อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น

กิจกรรม

1 . จั ด ป ร ะ ชุ ม ศ ป ถ .
อาเภอ
2 . ท า บั น ทึ ก ค ว า ม
ร่วมมือ (MOU) จัดตั2.ง
เป็นทีมขับเคลื่อน
3. จั ด ตั งชมรมชุ ม พวง
ถนนปลอดภัย
4 . ป ร ะ ชุ ม ผู้ บ ริ ห า ร
ท้องถิ่น ทีมงาน อปท.
5. ประชุ ม ประชาคม
ระดับตาบล (9 ตาบล)
6. อบรมแกนนาตาบล/
หมู่ บ้ า น(อสม./แกนน า
ชุ ม ชน)เพื่ อ จั ด ตั งเป็ น
EMS ชุมชน และ ทีม
อส.จร.
7. จัดตังด่านตรวจ
1. ประชุ ม คณะท างาน
ศปถ.อาเภอ
2 . ส นั บ ส นุ น ใ ห้ เ กิ ด
ศปถ.อปท.ทุ ก ต าบล/
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
3 . ติ ด ต า ม แ ล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ขั บ เคลื่ อ นของ ศปถ.
อปท.

ผลลัพธ์

การเปลี่ยนแปลงที่พบ
(จุดเด่น/รูปธรรม)

ผลการท างานร่ ว มกั น 12
ตาบล
1. เกิ ด ที ม งานเข้ ม แข็ ง ทั งใน - มี ศปถ.อาเภอที่เข้มแข็ง
ระดั บ อ าเภอและระดั บ
/ประสานงานอย่ า งไม่
ตาบล
เ ป็ น ท า ง ก า ร ไ ด้ ง า น
2. มีการประชาคมระดับตาบล
ขั บ เคลื่ อ นได้ ดี ก ว่ า เป็ น
โดยทุกภาคส่วนเข้ามาร่วม
ทางการ
3. เกิดทีมสอบสวนอุบัติเหตุ - สสอ./รพ.เป็นทีมเลขาฯ
4. สื่อสารผ่าน Line / FB
ศปถ.อาเภอ ทาให้ ได้นา
5. เกิดด่านครอบครัว
ข้ อ มู ล มาจั ด การปั ญ หา
6. มีการสารวจจุดเสี่ยงในพืนที่
และแ ก้ ไ ข จุ ด เสี่ ยงไ ด้
ทัง 9 ตาบล
หลายจุด
7. มีการซ้อมแผนอุบัติเหตุ
- ด่ า นครอบครั ว ช่ ว ยลด
8. มี ก ารส ารวจได้ ฐ านข้ อ มู ล
สถิติการบาดเจ็บลง
ความเสี่ยงรายครอบครัว
9. มีการทา MOU ร่ว มกับ
กานันผู้ใหญ่บ้าน

1. เกิด Core team /มีทีมที่
เข้ มแข็ง ประกอบด้ว ยสหสาขา
วิชาชีพทังในระดับอาเภอ และ
ระดับตาบล

1.ผลการท างานอ าเภอผ่ า น
การประเมิน DHS ระดับดี
เยี่ยม
2.เกิด RTI Team ตาบล
(ตาบลต้นแบบ)
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อาเภอ
19.อ.พล
จ.ขอนแก่น

20.อ.ด่านซ้าย
จ.เลย

21.อ.ภูเรือ
จ.เลย

กิจกรรม
1.ประชุมคณะกรรมการ
ศปถ.อาเภอ
2.อบรมให้ ค วามรู้ ผู้ น า
ชุมชนต้นแบบ
3. รณรงค์ให้ ส วมหมวก
นิรภัยเพิ่มขึนเป็น100 %
4.ตังด่านชุมชน
ทัง 12 ตาบล
5.ติดตามผลการทางาน
ใน 12 ตาบล
1.แต่ ง ตั ง/การประชุ ม
เครือข่าย
2.อบรมเยาวชน "เพาะ
กล้ า ตาโขนน้ อ ย EMS
DANSAI JUNIOR 2560
3.อบรมเยาวชน
"อาสาสมัครกู้ชีพเยาวชน
4.ผลักดันให้เกิดรถรับ –
ส่งนักเรียนปลอดภัย
5 . อ บ ร ม ฟื้ น ฟู เ ชิ ง
ป ฏิ บั ติ ก า ร ห ลั ก สู ต ร
" อ า ส า ส มั ค ร ฉุ ก เ ฉิ น
การแพทย์
1.เก็บ รวบรวมสถิติ ก าร
จับกุมประจาเดือน
2.ปฏิบัติการกวดขันวินัย
จราจร
3.ส ารวจอั ต ราการสวม
หมวกนิรภัย

ผลลัพธ์

การเปลี่ยนแปลงที่พบ
(จุดเด่น/รูปธรรม)
1.เกิดทีมคณะทางาน เครือข่าย 1. เกิดเครือข่ายเข้มแข็ง
2. ได้รับรางวัล DHS RTI
ที่เข้มแข็ง
ระดับยอดเยี่ยม / PNC
2. เกิดทีมสอบสวนหลังเกิดเหตุ
สาขางานอุบัติเหตุทาง
3. เกิ ด การบู ร ณาการท างาน
ถนน
ร่วมกัน
4. เกิดด่านชุมชน
5. มีการแก้ไขจุดเสี่ยง

1. เกิดทีมเยาวชน เพาะกล้า
ตาโขนน้อย จานวน 35 คน
2. เกิดการพัฒนาระบบรถ
รับส่งนักเรียนปลอดภัยโดย
มีผู้ประกอบการ/เจ้าของรถ
มาร่วมกาหนด วางแผน
ความปลอดภัย
3. มีการสื่อสารผ่านกลุ่มไลน์
4. มีการจัดทาข้อมูลสถิติ ใน
การจัดการจุดเสี่ยง

1.เกิ ด ที ม งานที่ เ ข้ ม แข็ ง มี
เป้าหมายเดียวกัน(ต้องการให้
คนด่านซ้ายปลอดภัย)
2. สถิติอุบัติเหตุลดลง

1. มีการจัดอบรมให้กับ
ผู้ประกอบการรถรับส่ง
นักเรียน 200 คน
2. อบรมให้ดูแลความ
ปลอดภัยในรถบริการ
นักท่องเที่ยว

1. มีทีมงานที่เข้มแข็ง
2. มีแกนขับเคลื่อนเป็น
เจ้าหน้าที่ตารวจ เข้มข้น
ในการบังคับใช้กฏหมาย
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22.อ.ภูเวียง
จ.ขอนแก่น

23.อ.ทองผาภูมิ
จ.กาญจนบุรี

กิจกรรม
4 . เ ก็ บ ส ถิ ติ ก า ร เ กิ ด
อุ บั ติ เ หตุ การบาดเจ็ บ
และเสี ย ชีวิต ของแต่ล ะ
หมู่บ้าน ตาบล ทุกเดือน
5.รณรงค์ประชาสัมพันธ์
6.อบรมให้ ค วามรู้ ส ร้ า ง
เครื อ ข่ า ยอาสาจราจร
ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ
รถรับจ้าง-รถนักเรียน
7. จั ด ท าบั น ทึ กคว า ม
ร่ ว มมือ (MOU) ร่ ว มกั บ
ภาครัฐ อปท. หน่วยงาน
สถานศึกษา
8.ดีเดย์กวดขันการจับกุม
อย่างเข้มข้น
1.ประชุมคณะทางาน
2.รณรงค์ชาวภูเวียงรวม
ใจสร้ า งความปลอดภั ย
และลดอุบัติเหตุทางถนน
3.ประชุ ม คณะท างาน
ระดับท้องถิ่นจานวน12
แห่ง
4.ติ ด ตามประเมิ น ผล/
ประกวดผลงาน/จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
1.ประชุมคณะทางาน
2 . ตั ง ด่ า น ต ร ว จ นั บ
หมวก/รณรงค์ ใ ห้ ส วม
หมวกนิรภัย

ผลลัพธ์

การเปลี่ยนแปลงที่พบ
(จุดเด่น/รูปธรรม)

มี ศปถ.อ าเภอ ด าเนิ น งาน 1.อปท.ทุ ก แห่ ง มี ผ ลการ
จริงจัง ต่อเนื่อง
ดาเนิ น งานตามเกณฑ์ DHSRTI

1.เกิดการแก้ไขจุดเสี่ยงจากผล
การประชุ ม คณะท างาน ใน 2
จุดเสี่ยงหลัก
2. นักเรียน ชุมชนได้รับความรู้

1.เกิดทีมคณะทางานในการ
ขั บ เคลื่ อ นงานด้ า นความ
ปลอดภัยทางถนน(ไม่เคยมีมา
ก่อน)
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กิจกรรม

3 . อ บ ร ม ใ ห้ ค ว า ม รู้
นักเรียน ใน 3 โรงเรียน
(ร.ร.ละ130 คน)
4 . ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ใ ห้
ความรู้ สร้างความเข้าใจ
24.อ.สิชล
1.ประชุ มที ม แกนน า
จ.นครศรีธรรมราช ระดับอาเภอ
2.พั ฒ นาศั ก ยภาพแกน
นา
3.จั ด เว ที แ ลก เป ลี่ ย น
เรียนรู้
4.สอบสวนอุบัติเหตุ(ลง
พืนที่)
5.ติดตามผล
25.อ.ทุ่งใหญ่
1. แต่งตังคณะอนุฯ
จ.นครศรีธรรมราช 2.ประชุมทีมแกนนา
ระดับอาเภอ
3.พัฒนาศักยภาพแกน
นา
4.จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
5.สอบสวนอุบัติเหตุ(ลง
พืนที่)
6.ติดตามผล
26.อ.ฉวาง
1.ประชุมทีมแกนนา
จ.นครศรีธรรมราช ระดับอาเภอ
2.พัฒนาศักยภาพแกน
นา

ผลลัพธ์
และเข้าใจถึงการขับขี่ปลอดภัย

1. เกิดการเชื่อมข้อมูล 3 ฐาน
(รพ.,ตารวจ,บ.กลางฯ)
2.มีการตัง Data center (ที่
ปภ.สาขาสิชล)
3.มี ก ารจั ด การความปลอดภั ย
ทางถนนในชุมชน
4.มีชมรมคุ้มครองผู้ใช้รถใช้ถนน
เกิดขึน(ชุมชนต้นเหรียง)
5.เกิ ด การท างานแนวราบที่
เข้มแข็ง
1.เกิดการบูรณาการงาน
อุบัติเหตุมาเป็นงานประจาได้
2. มีการจัดการข้อมูล 3 ฐานใน
การจัดการปัญหา
3. จุดประกายชุมชน ทา
ประชาคมหมู่บ้าน รวมตัวกัน
เสนอจัดการจุดเสี่ยง(ขยายถนน
ทุ่งใหญ่หลังช้าง)
4. เกิดด่านสกัดคนเมา (คุก
ระกา)
1. มีทีมที่เข้มแข็ง ภาคีจากสห
สาขาวิชาชีพ
2. มี ที ม สอบสวน และส่ ง ต่ อ
ข้อมูล ในการแก้ไขปัญหา

การเปลี่ยนแปลงที่พบ
(จุดเด่น/รูปธรรม)
2.เกิ ดการตื่น ตัว และร่ ว มกั น
จั ด กา ร ดู แ ล ให้ เกิ ด คว า ม
ปลอดภัยในหมู่บ้านเสาหงษ์ องธิ หมู่2)
1.เกิดชุมชนต้น แบบ((ชุมชน
ต้นเหรียง)
2 . ท ต . ทุ่ ง ใ ส เ ข้ า ม า ร่ ว ม
ดาเนินการผลักดันเข้าสู่แผนฯ

1.มีทีม/กลุ่มแกนทางานที่
เข้มแข็ง
2.ทาให้ชุมชนเห็นปัญหา ลุก
ขึนมาเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการ
ปัญหา(ชุมชนปริก)

1. สถิติอุบัติเหตุลดลง
2. น า ย อ า เ ภ อ ใ ห้ ค ว า ม
ร่ ว มมื อ ด้ ว ยดี เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมทุกครัง
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ผลลัพธ์

3.จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
4.สอบสวนอุบัติเหตุ(ลง
พืนที่)
5.ติดตามผล

3. มี ก ารจั ด การข้ อ มู ล และ
น าเสนอต่ อ นายอ าเภ อ
ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานแต่ ล ะ
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
4. มี ก ารจั ด การจุ ด เสี่ ย ง /
ความเสี่ ย ง โดยหมวดการ
ท า ง เ ข้ า ม า ร่ ว ม จั ด ก า ร
ปัญหา

27.อ.พิปูน
1.ประชุมคณะกรรมการ
จ.นครศรีธรรมราช 2.รณรงค์ประชาสัมพันธ์
3.สารวจจุดเสี่ยง
4 . ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ส ร้ า ง
มาตรการองค์กร
5.จั ด เวที แ ลกเปลี่ ย น
ความรู้ ใ นองค์ ก รที่ ร่ ว ม
ทา MOU
28.อ.เคียนซา
1.ประชุมคณะทางาน
จ.สุราษฏร์ธานี
2.อบรมให้ความรู้/สร้าง
โรงเรียนต้นแบบ
3.อบรมให้ความรู้/สร้าง
หมู่ บ้ า น ชุ ม ชนมี วิ นั ย
จราจร
29.อ.พระแสง
1.ประชุมคณะทางาน
จ.สุราษฏร์ธานี
2.อบรมให้ความรู้/สร้าง
โรงเรียนต้นแบบ
3.อบรมให้ความรู้/สร้าง
หมู่ บ้ า น ชุ ม ชนมี วิ นั ย
จราจร

1.เกิ ด ที ม ศปถ. มี ก ารลงนาม
MOU ร่วมกันขับเคลื่อนงาน
2 . เ กิ ด โ ร ง เ รี ย น ต้ น แ บ บ /
มาตรการองค์กร
3.จุดเสี่ยงได้รับการแก้ไข

การเปลี่ยนแปลงที่พบ
(จุดเด่น/รูปธรรม)

1.เกิดการบูรณาการข้อมูล 3
ฐาน(รพ.+ตร.+สสอ.)
2. เกิ ด กลไกการขั บ เคลื่ อ น
งาน ใน ศปถ.อาเภอ
3. อุบัติเหตุลดลง

1. เกิดทีม ภาคีเครือข่ายที่ให้ 1 . เ กิ ด ศ ป ถ . อ า เ ภ อ ที่ มี
แผนงานและบทบาทที่ชัดเจน
ความร่วมมือในทุกกิจกรรม
2.โรงเรียน ชุมชนได้รับ ความรู้ 2. เกิดโรงเรียนต้นแบบ
ความเข้าใจจากการอบรม

1.เกิ ด เครื อ ข่ า ยที่ เ ข้ ม แข็ ง ทั ง
ทีมสหสาขาและทีมโรงเรียน
2.โรงเรียน ชุมชนได้รับ ความรู้
ความเข้าใจจากการอบรม

1.เกิ ด ศู น ย์ ถ นนฯที่ มี ชี วิ ต มี
การขับเคลื่อนงานจริง
2.นายอาเภอให้ความสาคัญ
3.ศปถ.อาเภอ ได้รับรางวัลฯ
ร ะ ดั บ ป ร ะ เ ท ศ ( สั ม ม น า
อุบัติเหตุชาติ)
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อำเภอ
30.อ.ท่าชนะ
จ.สุราษฏร์ธานี

31.อ.สทิงพระ
จ.สงขลา

32.อ.ระโนด
จ.สงขลา

33.อ.เทพา
จ.สงขลา

กิจกรรม
1.ประชุมคณะกรรมการ
2.รณรงค์ประชาสัมพันธ์
3 . ร่ ว ม กั น ส า ร ว จ
ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง
4 . ส รุ ป ข้ อ มู ล แ ล ะ
ประเมินผล
1 . จั ด ป ร ะ ชุ ม ภ า คี
เครือข่าย
2 . ป ร ะ ชุ ม วิ เ ค ร า ะ ห์
ตรวจสอบจุดเสี่ยง
3.จัดอบรมให้ความรู้ 2
โรงเรียน
1.แต่ ง ตั้ ง คณะท างาน/
ประชุม
2 . ส า ร ว จ พื้ น ที่ เ สี่ ย ง
อุบัติเหตุทางถนน
3.เสริ มสร้างวินัยจราจร
โรงเรียนและโรงงาน
4 . ร ณ ร ง ค์ ใ ห้ ค ว า ม รู้
ประชาสัมพันธ์
5.ติดตามประเมินผล
1.ประชุมภาคีเครื อข่า ย
2.ลงพื้นที่สื บข้อเท็จจริ ง
3 . จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร
เสริ ม สร้ า งวิ นั ย จราจร
ใ ห้ กั บ เ ย า ว ช น ทั้ ง ใ น
ระบบและนอกระบบ
4.ถอดบทเรียน สรุปผล

ผลลัพธ์

กำรเปลี่ยนแปลงที่พบ
(จุดเด่น/รูปธรรม)
1.การสร้างทีมงานจากสหสาขา 1 . เ กิ ด ที ม ส อ บ ส ว น ขึ้ น /
วิช าชีพ เห็ นเป้ าหมายเดียวกัน ท า ง า น ใ น แ น ว ร า บ แ บ บ
(ร่วมกันลดอุบัติเหตุ)
กัลยาณมิตร
2.เกิดการแก้ไขจุดเสี่ยงสาคัญ
มีแขวงเข้ามาร่วมจัดการ
1.เกิ ด ที ม สหสาขาวิ ช าชี พ / 1.จัดระเบียบทางเท้า ร้านค้า
ผู้บริหารให้ความสาคัญ
ริมทางได้ /จัดการจราจรใน
พื้นที่เสี่ยงได้
2.เกิ ด แกนน านั ก เรี ย น 2
โรงเรียน(20 คน/แห่ง)
1.เกิดทีมที่มีเป้าหมายร่วมกัน
2.เ กิ ด ภ า คี เ ค รื อ ข่ า ย ที่
หลากหลาย มี ก าลั ง ใจให้ กั น
ร่วมกันกาหนดและแก้ไขปัญหา
3.เกิดการรวบรวม วิเคราะห์จุด
เสี่ยงและแก้ไขจุดเสี่ยง
4.นั ก เรี ย นและพนั ก งานได้ รั บ
ความรู้ ในการป้อ งกั น อุบั ติ เ หตุ
จราจร
1.เกิดการมีส่ว นร่วมของทีมงาน
(มีความคุ้นเคยเป็นกันเอง ทางาน
แนวราบ ทางานแบบพี่น้อง)
2.จุดเสี่ยงได้รับการแก้ไข
3. อบรมให้ความรู้เยาวชนแล้ว
ข ย า ย เ ค รื อ ข่ า ย เ ชื่ อ ม ไ ป ที่
วิทยาลัยการอาชีพจังหวัดสงขลา

1.เกิดการแก้ไขจุดเสี่ยงหลาย
จุ ด และมี ก ารแก้ ไ ขจุ ด เสี่ ย ง
(โค้งรีสอร์ท) โดยใช้สื่อมาช่วย
จนอุบัติเหตุเป็น 0
2. มีนักการเมืองเข้ามามีส่วน
ร่ ว มสนั บ สนุ น งานป้ อ งกั น
อุบัติเหตุ
3.ระบบแสงสว่างบนถนนสาย
หลักได้รับการแก้ไข
1.เกิ ด ที ม สอบสวนในระดั บ
ท้องถิ่น(ทุกตาบล)
2 . มี ก า ร สื บ ส ว น Case
เสียชีวิตทุกราย
3. มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุ
ที่ Update
4. เกิดมาตรการองค์กร
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ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ
สานักงานป้องกั
ยจังหวัดย สาขา
2560ปี 2560
สำ�นนัและบรรเทาสาธารณภั
กงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภั
จังหวัดปีสาขา”

จากการดาเนินงานของ 33 อาเภอ สามารถสรุปผลลัพธ์ความสาเร็จ ได้ ดังนี้
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ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560
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ทังนีได้มีการเปรียบเทียบผลจานวนการเกิดอุบัตสิเานั
หตุกงานป้
การบาดเจ็
บและเสียชีวิตที่เกิดขึนในช่วงเทศกาล
องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ปี 2560
สงกรานต์ปี 2560-2561 ดังนี
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ี งของ
เชย
เวียงป่ าเป้ า
พญาเม็งราย
สะเมิง
ี งดาว
เชย
ฝาง
ี งกลาง
เชย
นานอ้ ย(พท.เวียงสา)
แม่สอด
นครไทย
ชุมตาบง
ตากฟ้ า
ไพศาลี
ภูเวียง
พล
ชุมแพ
้
ด่านซาย
ภูเรือ
ี วิ้
สค
ชุมพวง
กันทรลักษณ์
กุฉินารายณ์
สะทิงพระ
เทพา
ิ ล
สช
ทุ่งใหญ่
พิปน
ู
ฉวาง
ระโนด
ท่าชนะ
พระแสง
เคียนซา
ทองผาภูม ิ

อุบัตเิ หตุ(ครัง้ )
2560 2561 +/7
3
-4
8
6
-2
6
3
-3
0
3
3
12
6
-6
11
11
0
4
6
2
5
13
8
10
18
8
14
16
2
0
0
0
1
0
-1
1
1
0
0
10
14
4
17
7
-10
0
2
2
0
0
0
0
0
1
0
-1
4
3
-1
0
4
4
5
4
-1
13
8
-5
30
29
-1
4
1
-3
9
17
8
2
2
0
8
3
-5
6
5
-1
5
3
-2
8
5
-3

บาดเจ็ บ(ราย)
2560 2561 +/6
3
-3
8
7
-1
6
3
-3
0
3
3
10
6
-4
11
11
0
4
7
3
6
13
7
7
19
12
14
5
-9
0
0
0
1
0
-1
0
0
0
0
0
0
11
18
7
11
8
-3
4
2
-2
1
1
0
45
32
-13
45
32
-13
0
0
0
4
3
-1
0
5
5
4
5
1
15
8
-7
27
35
8
4
1
-3
12
20
8
2
2
0
9
3
-6
8
7
-1
6
3
-3
8
6
-2

รวมทัง้ หมด

203

289

อาเภอ

193

-10

268

-21

ี ชวี ต
เส ย
ิ (ราย)
2560 2561 +/2
0
-2
0
0
0
1
0
-1
0
0
0
2
0
-2
0
1
1
0
1
1
0
0
0
2
1
-1
0
2
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
2
0
-2
1
0
-1
0
2
2
1
1
0
2
1
-1
2
1
-1
2
1
-1
1
0
-1
1
0
-1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
1
0
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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จากผลการดาเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสาขา พบว่า ในการดาเนินงานโครงการ เน้นการสร้างคณะทางานและพัฒนาภาคีเครือข่าย เพื่อ
ขับเคลื่อนงานสร้างความปลอดภัยทางถนน ซึ่งกิจกรรมได้เน้นกลุ่มเป้าหมายที่สาคัญคือ ประชาชนใน

-8
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สานักงานป้
นและบรรเทาสาธารณภั
ยจังยหวัจังดหวัสาขา
สำ�นัอกงกั
งานป้
องกันและบรรเทาสาธารณภั
ดสาขา”ปี ปี2560
2560

ชุมชน นักเรียน นักศึกษา ผู้ใช้รถใช้ถนน โดยมีการจัดเก็บและสารวจข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
และวางแผนงาน เพื่อลงมือปฏิบัติการในการแก้ไขป้องกันปัญหาอุบติเหตุ
ทังนี ได้ น าข้ อ มู ล สถิ ติ ก ารเกิ ด เหตุ การบาดเจ็ บ การเสี ย ชี วิ ต ในช่ ว งเทศกาลสงกรานต์ ม า
เปรียบเทียบในระหว่างปี 2560-2561 พบว่า การสูญเสียมูลค่าอุบัติเหตุจราจร3 มีดังนี
1. จานวนการเกิด อุบั ติเ หตุล ดลงจ านวน 10 ครั ง คิด เป็ น มูล ค่า ค่า เสี ย หายที่ ล ดลงเท่า กั บ
311,780 บาท
2. มี จ านวนการบาดเจ็ บ ลดลงจ านวน 21 คน คิ ด เป็ น มู ล ค่ า ค่ า เสี ย หายที่ ล ดลงเท่ า กั บ
2,588,145 บาท
3. มี จ านวนการเสี ย ชี วิ ต ลดลงจ านวน 8 คน คิ ด เป็ น มู ล ค่ า ค่ า เสี ย หายที่ ล ดลงเท่ า กั บ
31,675,096 บาท
ผลจากการเปรียบเทียบอุบัติเหตุที่เกิดขึนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 กับปี 2561 ในพืนที่
ดาเนินงาน ปภ.อาเภอสาขา สามารถลดมูลค่าความเสียหายค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงิน 34,575,021 บาท
(34.5 ล้านบาท) ได้ในช่วงเวลา 7 วันอันตราย
ปัจจัยเงื่อนไขความสาเร็จ และข้อเสนอแนะ
จากการดาเนิน งานโครงการ พบว่า ปัจจัยเงื่อนไขที่สาคัญ ทาให้การดาเนิน งานการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนของสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา มีการจัดการกับปัญหาและ
แนวโน้มสถิติอุบัติเหตุมีจานวนที่ลดลงได้ มาจากเหตุปัจจัย 3 ข้อ คือ
1) ภาคีเครือข่ายจากสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
ของตนเองร่วมกัน และนามาค้นหาแนวทางแก้ไข โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการร่วมคิด ร่วม
วางแผน ร่ ว มปฏิบั ติการ และวัดผลการดาเนินงานร่วมกัน ซึ่งลั กษณะการดาเนินงานทาควบคู่ไปกับ
โครงสร้างการทางานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอาเภอ (ศปถ.อ)
2) มีการบูรณาการ การทางานที่หลากหลาย จากชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีตารวจ
และหน่ วยงานต่างๆ ที่เกี่ย วข้อง โดยมีการกาหนดให้ แต่ละหน่วยงานมีบ ทบาทในการดาเนินงานตาม
กิจกรรมที่กาหนดในแผนงาน แล้วนามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเมินผลการดาเนินงานร่วมกันเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึน
3) หัวหน้าสานักงาน ปภ.สาขา และหน่วยงานที่เป็นทีมเลขาฯ ศปถ.อาเภอ มีบทบาทเป็นกลไก
ที่ ส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นงาน และประสานความร่ ว มมื อ จากหน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า มามี

3 โครงการศึกษามูลค่าอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง ปี 2550 : มูลค่าการเสียชีวิตต่อราย ต่าสุด 3,959,387 บาท มูลค่าการ
บาดเจ็บต่อรายเท่ากับ 123,245 บาท และมูลค่าการเกิดอุบัติเหตุต่อครังเท่ากับ 31,178 บาท
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ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560 สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ปี 2560

กระบวนการสร้างความปลอดภัยทางถนนร่วมกัน โดยใช้กลยุทธ์ 5 ส / 5ช /PDCA และมีการสื่อสารกัน
อย่างต่อเนื่อง ทังการประชุม การสื่อสารผ่านช่องทาง Line
4) ผู้บริหาร นายอาเภอให้ความสาคัญในการขับเคลื่อนงาน เกิดแรงกระตุ้นติดตาม รายงานผล
และปรับแผนเพื่อให้เกิดการจัดการปัญหาอย่างต่อเนื่อง
5) มีการนาข้อมูลมาวิเคราะห์และวางแผนเพื่อ“ทาเรื่องเล็กๆ ใกล้ตัว และมีความเป็นไปได้ เห็น
ความสาเร็จก่อน”
ความรู้ เครื่องมือ ในการนามาใช้ในป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ประกอบด้วย
1. ข้อมูล 3 ฐาน ข้อมูล IS นาสถิติการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ เสียชีวิต มาวิเคราะห์ พร้อมกาหนด
แนวทางในการจัดการปัญหา ทังในระยะสัน กลาง ยาว แล้วเปรียบเทียบผล
2. ข้อมูลจุดเกิดเหตุ จุดอันตราย / Mapping จุดเสี่ยง
3. ใช้เครื่องมือ 5ส(สหสาขา สารสนเทศ ส่วนร่วม สุดเสี่ยง สุดคุ้ม ) +5ช(เชื่อม/ชวน ชง เชียร์ เช็ค
ช้อน)
4. นโยบาย 5 เสาหลัก /ระเบียบสานักนายก /คาสั่ง ศปถ.จังหวัด/ข้อมูล WHO (ย่อยความรู้มาสู่
การปฏิบัติการ)
5. ความรู้ ทักษะของทีม ที่มาจากแต่ละสหสาขาวิชาชีพ(แขวง ทางหลวง/ถนน วินัยจราจร/ตารวจ
รักษาพยาบาลCPR การช่วยฟื้นคืนชีพ /รพ.สธ.) /การจัดการจุดเสี่ยง /วิศวกรรมจราจร /ความรู้
ระบาดวิทยา
6. สื่อ สิ่งพิมพ์ สติ๊กเกอร์ แจกให้ความรู้กับประชาชน /ใช้สื่อพืนเมือง ท้องถิ่น
7. การให้เยาวชนได้เรียนรู้จริงจากสถานการณ์จาลอง(ทดสอบขับขี่รถ)
8. การใช้เทคโนโลยีเข้ามาตรวจจับความเร็ว / กล้อง CCTV
9. ชุมชนใช้เวทีประชาคม ในการคืนข้อมูลจุดเสี่ยง/ความเสี่ยง เพื่อสร้างข้อตกลง ยอมรับ ร่วมสร้าง
ความปลอดภัยในชุมชน เกิดธรรมนูญชุมชน
10. กระบวนการพลังกลุ่ม สร้างการทางานเป็นทีม/การกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน
11. ใช้โซเซียลเป็นสื่อ(line FB) ในการกระตุ้น ติดตามผล นาเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
12. ใช้“หลักการทางาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” และใช้หัวใจที่มุ่งมั่นเป็นเครื่องมือที่สาคัญ
13. ใช้ความรู้เฉพาะเชิงประเด็น เช่น การสอบสวนเคสอุบัติเหตุ /แบบฟอร์มการสืบสวน
14. Table Top (วิเคราะห์เหตุ+หาแนวทางร่วมกันบนโต๊ะ) การวิเคราะห์ SWOT

ถอดบทเรีถอดบทเรี
ยนโครงการรวมพลั
งสร้างความปลอดภัยของ 26
ยนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ 25
สานักงานป้
นและบรรเทาสาธารณภั
ยจังยหวัจังดหวัสาขา
ปี 2560
สำ�อนักงกังานป้
องกันและบรรเทาสาธารณภั
ดสาขา”
ปี 2560

ข้อค้นพบ เทคนิค ในการทางานของ ปภ.สาขา มี ดังนี
1. ใช้ลักษณะการทางานเชิงแนวราบประสานแนวดิ่ง ทางานแบบกัลยาณมิตร เป็น เพื่อนพี่น้อง
สามารถประสานความร่วมมือการทางานเป็นเครือข่าย ผ่านโครงสร้างการทางาน ทังเป็นแบบทางการและ
ไม่เป็นทางการ
2. นาเสนอข้อมูลมีชีวิต ผ่านเรื่องราวชีวิต (คลิป ภาพ Story) แทนการนาเสนอเป็นตัว เลข
ส่งผลให้เห็นขนาดของปัญหา ดึงความสนใจได้ เพราะมองเห็นเป็นเรื่องใกล้ตัว
3. สื่อสารการทางานแบบ Real-time ทางช่องทาง line กลุ่ม และ face book ซึ่งมีการ
ตอบสนอง และประสานงานกันทันที นอกจากนีมีการสื่อสารก่อน (ดีเดย์) วันจับปรับจริง เพื่อสร้างความ
เข้าใจกับทีม/ค้นหาแนวร่วม และสื่อสารให้คนใช้รถใช้ถนนได้รับทราบและเข้าใจก่อน
4. ใช้วงประชุมกลุ่มเล็กไปขยับวงประชุมกลุ่มใหญ่ โดยทีมทางานวงเล็กเตรียมข้อมูล เตรียม
ความพร้อมกันก่อน แล้วนาข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมชุดใหญ่ เพื่อชัก ชวนคณะทางานวงใหญ่ขับเคลื่อน
งานร่วมกัน (เน้นการทางานแบบพี่น้อง กัลยาณมิตร ไม่ว่ากันแต่เป็นการ เชียร์ให้กาลังใจ ทาไป เรียนรู้
กันไป)
5. มองหา Key Actor ที่เป็นคนในพืนที่ ชวนมาร่วมวงขับเคลื่อนงาน และใช้หลักการทางาน 5
ส+5ช+วงจร PDCA ซึ่งเป็นการได้ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติการ และร่ วมติดตามประเมินผล
ทบทวนเพื่อพัฒนา ปรับปรุง ให้ดียิ่งขึนในวิธีการต่างๆ
6. ทีม ปภ.สาขา ทีมทางาน ได้วางแผนการดาเนินงานให้สอดคล้องไปกับงานประจาที่สอดรับ
กับภารกิจของ ศปถ.อาเภอ
ปัญหาอุปสรรค
1. ผู้นา/ผู้บริหาร (นายอาเภอ หัวหน้า ปภ.สาขา หัวหน้าส่วนราชการ) หรือแกนนาคนทางานที่
เป็นภาคีเครือข่ายสาคัญ มีการโยกย้ายงาน ทาให้ต้องมาสร้างความเข้าใจใหม่ สื่อสาร เรียนรู้งาน สร้าง
สัมพันธภาพกันใหม่ส่งผลทาให้เกิดความล่าช้า
ข้อเสนอแนะจากพื้นที่ ถึงระดับนโยบาย
1. ศปถ.จังหวัดควรมีการสร้างชุมชนต้นแบบ โรงเรียนต้นแบบ มาตรการองค์กร โดยให้หน่วยงาน
หลัก/ต้นสังกัดเข้ามารับผิดชอบ (ระบุตัวชีวัดชัดเจน)
2. กระทรวงศึกษาควรบรรจุหลักสูตรการเรียน เรื่อง การจราจร การป้องกันอุบัติเหตุ/ปฐมพยาบาล
เบืองต้น เข้ามาสอนในระบบ
3. ทุกส่วนราชการ ทุกหน่วยงานควรเพิ่มตัวชีวัดงานด้านความปลอดภัยทางถนนในทุกอาเภอ และ
ควรจัดสรรสนับสนุนงบประมาณ และสร้างแรงจูงใจ ให้กับคนทางาน
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ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ปี 2560

4. รัฐบาลควรมีการสนับสนุนทรัพยากรในการทางาน (ให้หน่วยงานหลักในการทางาน เครื่องมือ
งบประมาณ)
5. รัฐบาลควรมีนโยบายสั่งการในทุกหน่วยงานเข้ามาร่วมดาเนินการ และร่วมสร้างความตระหนัก
ควบคู่การให้ความรู้ และมีการสร้างมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน
6. จังหวัดควรมีการส่งหนังสือ(เล่มเล็ก)/ชุดความรู้ “การบังคับใช้กฎหมาย”ให้ทุกครัวเรือน เพื่อ
สร้างการรับรู้ ตระหนักให้ประชาชน
7. รัฐบาลควรประกาศให้ยกเลิก 7 วันอันตราย แต่ให้ทาทั้งปี(ทุกวัน)
8. งานด้านความปลอดภัยทางถนนควรให้ทุกรัฐบาลทาอย่างต่อเนื่องจริงจัง
9. สานักงานตารวจแห่งชาติควรเพิ่มอัตราโทษผู้กระทาผิดให้มากขึ้น มีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
จริงจัง เข้มงวด ต่อเนื่องตลอดปี
10. จังหวัดควรมีการบูรณาการงานร่วมกันเชิงนโยบายในระดับจังหวัดและสามารถปฏิบัติได้จริง
11. กระทรวงมหาดไทยควรมีการกาหนดเวลาใช้รถทางการเกษตร เป็นกฎหมาย/จัดทา พ.ร.บ. เพื่อ
สิทธิประโยชน์
12. กรมประชาสัมพันธ์ควรมีสื่อประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางถนนลงลึกถึงชุมชน ครัวเรือน
13. กระทรวงสาธารณสุขควรร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดเกณฑ์มาตรฐาน DHSRTI ใน อปท. มีผู้รับผิดชอบชัดเจนเรื่องความปลอดภัยทางถนนของประชาชน
14. ศปถ.ควรเพิ่มประสิทธิภาพด่านชุมชน ด่านหลัก ด่านครอบครัว
15. สพฉ.ควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีหน่วยกู้ชีพ ที่มีมาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกตาบล
16. จังหวัดควรมีการจัดทาแผนให้ “ชุมชนจัดการความเสี่ยงเป็นฐาน” เพื่อให้ชุมชนได้ร่วมคิด
วางแผนและได้รับงบประมาณจากจังหวัดเข้ามาจัดการปัญหาความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ
17. กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ควรมีนโยบายพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย ปลอดอุบัติเหตุ
18. บุคลากรในองค์กรหลักควรได้รับการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนน
(ช่วยเหลือ/ป้องกัน/การสืบสวน)
19. ทุกหน่วยงานควรมีการติดตาม เสริมพลังกันอย่างต่อเนื่อง
20. คนที่สามารถซื้อรถมาขับขี่ได้ ควรมีข้อกาหนดว่าต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถ
21. รัฐบาลควรมีข้อสั่งการให้มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น มีกระทรวง/กรมที่รับผิดชอบ
เฉพาะ และจัดสรรงบประมาณเพื่อภารกิจงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
22. รัฐบาลควรจัดการเรื่องระบบขนส่งสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ (เพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วน
บุคคล)
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ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ 27
สานักงานป้
นและบรรเทาสาธารณภั
ยจังยหวัจังดหวัสาขา
สำ�นัอกงกั
งานป้
องกันและบรรเทาสาธารณภั
ดสาขา”ปี ปี2560
2560

ปิดท้าย...ความรู้สึกจากคนทางานใน 33 อาเภอ

เสียงสะท้อน ความภูมใิ จ/ประทับใจ จากคนทางาน
***************************
“ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน ช่วยให้คนอื่นปลอดภัย (ทาด้วยใจ ด้วยจิตอาสา)”
“ได้ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ เป็นงานบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่”
“ทาให้การบาดเจ็บและเสียชีวิตลดลง จุดเสี่ยงลดลง/หมดไป”
“ได้เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์การทางาน /เกิดองค์ความรู้มากขึ้น”
“เห็นความร่วมมือ ทุกคนให้ความสาคัญในการร่วมแก้ไขปัญหา(ภาคี ท้องถิ่น ชุมชน)”
“ได้ทางานปิดทองหลังพระ เป็นผู้คืนข้อมูล เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา”
“ได้เพื่อน ได้ทีมภาคีเครือข่ายร่วมกันทางาน เรียนรู้ไปด้วยกัน มีเพื่อนร่วมอุดมการณ์”
“ทาด้วยศรัทธา อาสาด้วยใจ แต่ที่ขาดไม่ได้คือ ปัจจัยในการทางาน”
“รู้จักที่จะดูแลตัวเองให้ปลอดภัย” ลดความเสี่ยง และได้บอกคนต่อ คนในครอบครัวและคนอื่นๆ
“ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ได้ช่วยแนะนา แก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านได้”

“ทาแล้วมีความสุข ได้เพื่อน ได้บุญ ได้ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์”
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ถอดบทเรียนโครงการรวมพลั
งสร้างความปลอดภั
งสร้างความปลอดภั
ยของ 29 ยของ 29

ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ
กงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภั
ยจังหวัด สาขายปีจัง2560
หวัด สาขา ปี 2560
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560 สานักงานป้องกัสนานัและบรรเทาสาธารณภั

บทที่ 2 บทที่ 2
ผลการถอดบทเรี
ผลการถอดบทเรี
ยนโครงการยนโครงการ
33 อาเภอ 33 อาเภอ
จากการดาเนิจากการด
นงานโครงการใน
าเนินงานโครงการใน
33 อาเภอ ในช่
33วองาเภอ
1 ปี ทีในช่
่ผ่าวนมา
ง 1 ได้
ปี มทีีก่ผารด
่านมา
าเนิได้นงานเป็
มีการดนาเนิ
ไปตาม
นงานเป็นไปตาม
เป้าหมายโครงการ
เป้าหมายโครงการ
ด้วยความร่วด้มมื
วยความร่
อของคณะท
วมมือางานโครงการ
ของคณะทางานโครงการ
ภาคีเครือข่าภาคี
ยร่วมกั
เครืบอคณะท
ข่ายร่วางานศู
มกับคณะท
นย์ างานศูนย์
ปฏิบัติการความปลอดภั
ปฏิบัติการความปลอดภั
ยทางถนนอาเภอ(ศปถ.อ
ยทางถนนอาเภอ(ศปถ.อ
าเภอ) โดยมีาเภอ)
ทีมงานเป็
โดยมี
นแกนน
ทีมงานเป็
าสาคันญแกนน
ในการขั
าสาคั
บเคลื
ญในการขั
่อน บเคลื่อน
ประกอบด้วยประกอบด้
สานักงานป้
วยอสงกัานันกและบรรเทาสาธารณภั
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภั
ยจังหวัดสาขายจังสาธารณสุ
หวัดสาขาข ตสาธารณสุ
ารวจ องค์ข กตรปกครอง
ารวจ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ส่ฯลฯ
วนท้ซึอ่งงถิ
ได้่นประสานพลั
ฯลฯ ซึ่งได้งปความร่
ระสานพลั
วมมืองความร่
ดาเนินวงานโครงการร่
มมือดาเนินงานโครงการร่
วมกับหน่วยงานที
วมกับ่เหน่
กี่ยวข้
วยงานที
องในพื่เกีนที
่ยวข้
่ องในพืนที่
จนส่งผลให้เกิจนส่
ดการจั
งผลให้
ดการจุ
เกิดดการจั
เสี่ยงดการจุ
จุดอันดตราย
เสี่ยง และปรั
จุดอันตราย
บเปลีและปรั
่ยนพฤติบกเปลี
รรมเสี
่ยนพฤติ
่ยง มีกครรมเสี
วามปลอดภั
่ยง มีคยวามปลอดภั
ทางถนน ย ทางถนน
กับประชาชนในพื
กับประชาชนในพื
นที่ และสามารถลดอั
นที่ และสามารถลดอั
ตราการบาดเจ็
ตราการบาดเจ็
บ เสียชีวิตลงได้
บ เสียจึชีงวได้ิตมลงได้
ีการถอดบทเรี
จึงได้มีการถอดบทเรี
ยนผลการ ยนผลการ
ดาเนินงาน เพื
ดาเนิ
่อทราบถึ
นงานงเพื
กระบวนการขั
่อทราบถึงกระบวนการขั
นตอน วิธีการนตอน
ความส
วิธาเร็
ีการจ ความส
บทเรียาเร็
น ข้จอบทเรี
ค้นพบในการด
ยน ข้อค้นาเนิ
พบในการด
นงาน าเนินงาน
เพื่อเป็นประโยชน์
าเนินใงานโครงการต่
อไป ดังนี อไป ดังนี
เพื่อเป็ในการด
นประโยชน์
นการดาเนินงานโครงการต่
1. ผลการถอดบทเรี
1. ผลการถอดบทเรี
ยนโครงการอยาเภอนครไทย
นโครงการอาเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโจัลก
งหวัดพิษณุโลก
2. ผลการถอดบทเรี
ยนโครงการอยาเภอทองผาภู
มิ จังหวัดกาญจนบุ
2. ผลการถอดบทเรี
นโครงการอาเภอทองผาภู
มิ จังหวัรี ดกาญจนบุรี
3. ผลการถอดบทเรี
นโครงการอ
าเภอกุจัฉงินหวั
ารายณ์
3. ผลการถอดบทเรี
ยนโครงการอยาเภอกุ
ฉินารายณ์
ดกาฬสิจันงธุหวั
์ ดกาฬสินธุ์
4. ผลการถอดบทเรี
นโครงการอ
ทรลั
กษ์สะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
4. ผลการถอดบทเรี
ยนโครงการอยาเภอกั
นทรลัาเภอกั
กษ์ จังนหวั
ดศรี
5. ผลการถอดบทเรี
นโครงการอ
แพ จังนหวัดขอนแก่น
5. ผลการถอดบทเรี
ยนโครงการอยาเภอชุ
มแพ าเภอชุ
จังหวัดมขอนแก่
6. ผลการถอดบทเรี
นโครงการอ
จังนหวัดขอนแก่น
6. ผลการถอดบทเรี
ยนโครงการอยาเภอพล
จังาเภอพล
หวัดขอนแก่
7. ผลการถอดบทเรี
นโครงการอ
ยง จังนหวัดขอนแก่น
7. ผลการถอดบทเรี
ยนโครงการอยาเภอภู
เวียง าเภอภู
จังหวัดเวีขอนแก่
8. ผลการถอดบทเรี
นโครงการอ
าเภอนาน้
8. ผลการถอดบทเรี
ยนโครงการอยาเภอนาน้
อย(เวี
ยงสา) อจัย(เวี
งหวัยดงสา)
น่าน จังหวัดน่าน
9. ผลการถอดบทเรี
นโครงการอ
าเภอเชี
ยงกลาง
9. ผลการถอดบทเรี
ยนโครงการอยาเภอเชี
ยงกลาง
จังหวั
ดน่าน จังหวัดน่าน
10. ผลการถอดบทเรี
นโครงการอา าเภอตากฟ้
า จังหวัดนครสวรรค์
10. ผลการถอดบทเรี
ยนโครงการอยาเภอตากฟ้
จังหวัดนครสวรรค์
11. ผลการถอดบทเรี
นโครงการอ
จังหวัดนครสวรรค์
11. ผลการถอดบทเรี
ยนโครงการอยาเภอชุ
มตาบงาเภอชุ
จังหวัมตาบง
ดนครสวรรค์
12. ผลการถอดบทเรี
นโครงการอาเภอไพศาลี
จังหวัดนครสวรรค์
12. ผลการถอดบทเรี
ยนโครงการอยาเภอไพศาลี
จังหวัดนครสวรรค์
13. ผลการถอดบทเรี
นโครงการอ
คิว จังหวัมดานครราชสีมา
13. ผลการถอดบทเรี
ยนโครงการอยาเภอสี
คิว จัาเภอสี
งหวัดนครราชสี
14. ผลการถอดบทเรี
นโครงการอ
จังหวัดเชียงราย
14. ผลการถอดบทเรี
ยนโครงการอยาเภอเชี
ยงของาเภอเชี
จังหวัยงของ
ดเชียงราย
15. ผลการถอดบทเรี
นโครงการอ
งป่ดาเชี
เป้ยางราย
จังหวัดเชียงราย
15. ผลการถอดบทเรี
ยนโครงการอยาเภอเวี
ยงป่าาเภอเวี
เป้า จังยหวั
16. ผลการถอดบทเรี
นโครงการองาเภอพญาเม็
จังหวัดเชียงราย
16. ผลการถอดบทเรี
ยนโครงการอยาเภอพญาเม็
ราย จังหวัดงราย
เชียงราย
17. ผลการถอดบทเรี
นโครงการอ
จังหวัดเชียงใหม่
17. ผลการถอดบทเรี
ยนโครงการอยาเภอเชี
ยงดาวาเภอเชี
จังหวัยดงดาว
เชียงใหม่
18. ผลการถอดบทเรี
นโครงการอ
าเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
18. ผลการถอดบทเรี
ยนโครงการอยาเภอฝาง
จังหวั
ดเชียงใหม่
19. ผลการถอดบทเรี
นโครงการอ
จังหวัดเชียงใหม่
19. ผลการถอดบทเรี
ยนโครงการอยาเภอสะเมิ
ง าเภอสะเมิ
จังหวัดเชียงงใหม่
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ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ 29
สานั
องกันและบรรเทาสาธารณภั
หวัด สาขา ปี 2560
สำ�นักงานป้
องกักนงานป้
และบรรเทาสาธารณภั
ย จังหวัดสาขา”ยปีจัง2560

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

ผลการถอดบทเรียนโครงการอาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลการถอดบทเรียนโครงการอาเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ผลการถอดบทเรียนโครงการอาเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ผลการถอดบทเรียนโครงการอาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ผลการถอดบทเรียนโครงการอาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ผลการถอดบทเรียนโครงการอาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลการถอดบทเรียนโครงการอาเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลการถอดบทเรียนโครงการอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ผลการถอดบทเรียนโครงการอาเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลการถอดบทเรียนโครงการอาเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ผลการถอดบทเรียนโครงการอาเภอภูเรือ จังหวัดเลย
ผลการถอดบทเรียนโครงการอาเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ผลการถอดบทเรียนโครงการอาเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ผลการถอดบทเรียนโครงการอาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
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ถอดบทเรีถอดบทเรี
ยนโครงการรวมพลั
งสร้างความปลอดภัยของ 31
ยนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ 31
สานักงานป้
นและบรรเทาสาธารณภั
ยจัยงหวั
ด สาขา
สำ�นัอกงกั
งานป้
องกันและบรรเทาสาธารณภั
จังหวั
ดสาขา”ปีปี2560
2560

1. สร้างพลังด่านชุมชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อาเภอนครไทย
ออำ�าเภอนครไทย
เภอนครไทย เป็ น อ าเภอหนึ่ ง ในจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก รายล้ อ มด้ ว ยเทื อ กเขา และสถานที่
ท่องเที่ยวมากมาย ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 107 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณา
เขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ
อ าเภอชาติ ต ระการ และอ าเภอนาแห้ ว (จั ง หวั ด เลย)ทิ ศ
ตะวันออก ติดต่อกับอาเภอด่านซ้าย (จังหวัดเลย)ทิศใต้ ติดต่อ
กับอาเภอเขาค้อ (จั งหวัดเพชรบูรณ์ ) และอาเภอวังทองทิศ
ตะวันตก ติดต่อกับอาเภอวังทอง และอาเภอชาติตระการ และ
อ าเภอนครไทย ได้ แ บ่ ง เขตการปกครองย่ อ ยออกเป็ น
11 ตาบล 1 ได้แก่ 1.นครไทย 2.หนองกะท้าว 3.บ้านแยง 4.เนิน
เพิ่ม 5.นาบัว 6.นครชุม 7.น้ากุ่ม 8.ยางโกลน 9.บ่อโพธิ์ 10.บ้าน
พร้ า ว 11.ห้ ว ยเฮี้ ย (ข้ อ มู ล :https://th.wikipedia.org/wiki/
อาเภอนครไทย)
พื้นที่อาเภอนครไทย รายล้อมด้วยเทือกเขา และมีประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจานวนมาก และด้วยลักษณะทางกายภาพของถนนเป็นเส้นทางคดเคี้ยว อยู่
บนเทือกเขา ไม่เหมาะสมกับผู้ขับรถที่ไม่ชานาญเส้นทาง ส่งผลทาให้มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้นทุกปี
ทางสานักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย ได้เล็งเห็นความสาคัญและเป็น
อีกภารกิจที่จะช่วยบรรเทาสาธารณภัยทางถนนให้กับผู้สัญจรใช้รถใช้ถนนในพื้นที่อาเภอนครไทย จึงได้นา
ข้อมูลหารือนายอาเภอนครไทย ในฐานะ “ผอ.ศปถ.อาเภอ” เสนอวัตถุประสงค์และกระบวนการจัดทา
โครงการ ซึ่งนายอาเภอนครไทยเห็นชอบ จึงได้ประสานเชื่อมภาคีเครือข่าย ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้นาชุมชนเข้ามาร่วมดาเนินงานขับเคลื่อนสร้างความปลอดภัยทางถนนขึ้น โดยมี คุณอิศราภรณ์ สุจาโน
หัวหน้า สนง.ปภ.จังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย และทีมงาน เป็นแกนหลักสาคัญในการขับเคลื่อนงาน
โดยได้รับการสนับสนุนจาก สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านแผนงานสนับสนุนการ
ป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจั งหวัด(สอจร.) ในการดาเนินงานโครงการสร้างพลั งด่านชุมชนป้องกันและลด
อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนอ าเภอนครไทย ส านั ก งาน ปภ.จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก สาขานครไทย ปี 2560 ซึ่ ง มี
วัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ให้ห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่าย สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ 2) เพื่อเป็นการสร้าง
เสริมพลังความร่วมมือทั้งท้องที่ ท้องถิ่นในการป้องกันอุบัติ เหตุทางถนนในพื้นที่ และจัดตั้งด่านชุมชนให้
ครอบคลุมในพื้นที่ 3)เพื่อให้ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาปัญหาสาเหตุที่
ประสบอุบัติเหตุมาป้องกันและแก้ไขในพื้นที่ได้ตรงประเด็น
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ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560 สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ปี 2560

ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงาน
การขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
โดยมี สานักงาน ปภ. จังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายอาเภอนครไทย ร่วมกัน
ดาเนินงานโครงการ โดยมีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานฯ มีนายอาเภอนครไทย เป็นประธานและมีหนังสือ
คาสั่งแต่งตั้งประกอบด้วย
1. คณะทางานตรวจติดตามประเมินผล โครงการ ประกอบด้วย นายอาเภอนครไทย เป็น
ประธานคณะทางาน ปลัดอาเภอกลุ่มงานบริหารงานปกครองและผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนครไทย
เป็นรองประธาน โดยมีคณะทางาน ได้แก่ ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ผู้แทน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 สาธารณสุขอาเภอนครไทย ท้องถิ่นอาเภอนครไทย
พัฒนาการอาเภอนครไทย สัสดีอาเภอนครไทย สรรพกรอาเภอนครไทย ที่ดินสาขานครไทย ปศุสัตว์
อาเภอนครไทย เกษตรอาเภอนครไทย ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานี
ตารวจภูธรบ้านแยง สารวั ตรหัวหน้าสถานีตารวจภูธรนครชุม หัวหน้าหมวดทางหลวงนครไทย หัวหน้า
กลุ่ ม การศึ ก ษานครไทย ประธานก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นอ าเภอนครไทย นายกเทศมนตรี ต าบลนครไทย
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแยง ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ หัวหน้าสานักงาน ปภ.
จังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย เป็นเลขานุการคณะทางาน ปลัดอาเภอ่าายความมั่นคงและนักวิชาการ
สาธารณสุขชานาญการ สสอ.นครไทย เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะทางาน
โดยมีขอบเขตหน้าที่ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ดาเนินโครงการสร้างเครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนน อาเภอนครไทย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ 2) ติดตามประเมินผลการดาเนิน
กิจกรรมทุกกิจกรรม 3) จัดทาสรุปข้อมูลผลการดาเนินโครงการ พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการ
ในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เสนอคณะกรรมการ คปถ.อาเภอนครไทย 4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่
คณะกรรมการ คปถ.อาเภอนครไทย มอบหมาย
2. คณะติดตามและประเมินผลโครงการ ประกอบด้วย หัวหน้าสานักงาน ปภ.จังหวัดพิษณุโลก
สาขานครไทย เป็นหัวหน้าคณะทางาน ปลัดอาเภอ่าายความมั่นคง เป็นรองหัวหน้าคณะทางาน ท้องถิ่น
อาเภอนครไทย หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพร.นครไทย นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สสอ.
นครไทย เจ้าหน้าที่ตารวจในพื้นที่การตรวจติดตาม (สภ.นครไทย/ สภ.บ้านแยง/ สภ.นครชุม) ร่วมเป็น
คณะทางาน และหัวหน้า่าายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเลขาคณะทางาน
โดยมีขอบเขตหน้าที่ใน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ดาเนินการติดตามประมวลผลการดาเนินกิจกรรมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 2) สรุปรายงานปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อคณะทางาน
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รวมพลัง ขับเคลื่อนเครือข่ายสร้างความปลอดภัยทางถนน
จากการแต่งตั้งคณะทางานตรวจติดตามประเมินผลโครงการ และคณะติดตามและประเมินผล
โครงการ ได้ร่วมกันดาเนินการด้วยกัน โดยมีกิจกรรมดังนี้
1.แต่งตั้งคณะทางาน และประชุมคณะทางานขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนอาเภอนครไทย เพื่อร่วมกันวิเคราะห์จัดทาแผนและติดตามผลการดาเนินโครงการ

2. ถอดบทเรียนกรณีศึกษาจากผู้ประสบภัยอุบัติเหตุทางถนนแบบเปิดใจ โดยมีวัตถุประสงค์
คือ เพื่อหาเหตุปัจจัยในการประสบภัยให้เครือข่ายจัดด่านชุมชนนาไปแก้ไขให้ตรงประเด็น ซึ่งมีหน่วยงาน
หลัก ประกอบด้วย สสอ.นครไทย สานักงาน ปภ.จ.พล สาขานครไทย สปถ.อาเภอนครไทย
ผลการดาเนินการ ประกอบด้วย
1) ทราบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากกรณีศึกษา พบว่ามี 3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- ด้านบุคคล คือ การมีพฤติกรรมการขับขี่ ขับรถเร็ว ขับรถด้วยความประมาท ขับรถไม่
ปฏิบัติตามกฎจราจร การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขับขี่ตัดหน้าอย่างกระชั้นชิด
- ด้านสิ่ งแวดล้ อม คือ ถนนในหมู่ บ้านไม่มีป้ายเตื อนหรือป้ายเตือ นไม่ชัดเจน ไม่ มี
กระจกนูน ถนนขรุขระและเป็นลูกรัง ไหล่ทางแคบ
- ด้านการบารุงรักษารถ คือ นายานพาหนะออกมาขับขี่ในขณะที่ไม่มีความพร้อม เช่น
ไฟเบรกขาด ไฟเลี้ ย วขาด เป็ น ต้ น โดยให้ ค าแนะน าและประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ศปภ. อ าเภอนครไทย
ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านมารับบริการเปลี่ยนหลอดไฟหน้า ไฟท้าย โดยไม่เสียค่าบริการ รวมถึงรณรงค์ให้
รถแต่ละคันมาต่อ พ.ร.บ. โดย บริษัท กลางฯ ยินดีเข้ามาให้บริการ
2) ทราบสถิติของการเกิดอุบั ติเหตุ โดยพบว่าช่วงเวลาที่เกิดอุบั ติเหตุบ่ อยครั้ งคือ ช่ว ง
กลางคืน และพลบค่าเนื่ องจากทัศนะวิสั ยในการขับขี่ไม่ ชัดเจน พื้นถนนที่มีน้ายางจากรถบรรทุกน้ า
ยางพารา ที่ไหลลงสู่ถนนโดยเสนอแนะจากตารวจ ให้ดาเนินคดีกับผู้ขับขี่ต่อไป
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งด่านชุมชน โดยมีผู้นาชุมชนทุกหมู่บ้านในพื้นที่อาเภอนคร
ไทย ร่ วมประชุมคณะทางาน เพื่อจั ดตั้งด่านชุมชนและจัดทาประชาคม เพื่อกาหนดกติกา/ ธรรมนูญ
หมู่บ้านหรือชุมชน ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ประกอบด้วย
1) การบูรณาการแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
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ทางถนนในพื้นที่ 2) เพื่อเป็นการเสริมพลังความร่วมมือและจัดตั้งด่านชุมชมให้ครอบคลุมในพื้นที่ ซึ่งมี
หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย 1) สานักงาน ปภ.จ.พล สาขานครไทย 2) ศปถ.อาเภอนครไทย, หน่วยงาน
ร่วม 1) บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 2) สคร.ที่ 2 พล 3) รส. 3 อาเภอนครไทย
ผลการดาเนิน การ ประกอบด้วย 1) ผู้นาชุมชนทุกหมู่บ้านในพื้นที่อาเภอนครไทยร่วมประชุม
กับคณะทางานเพื่อจัดตั้งด่านชุมชนและจั ดทาประชาคม หามติร่วมกัน ในการกาหนดกติกา/ ธรรมนูญ
หมู่บ้านหรือชุมชน ในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ประกอบด้วย การตั้งกฎหมู่บ้านในเรื่องการ
สวมหมวกกันน็อค การไม่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะ การออกกฎการลงโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตาม
ธรรมนูญที่กาหนด

4. การจัดตั้งคณะทางานติดตาม การจัดตั้งด่านชุมชนอย่างมีส่วนร่วมใน 11 ตาบล ตาบลละ 1
ครั้งและประชุมสรุปผลประจาเดือนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ติดตามการจัดตั้งด่านชุมชน, รับฟังปัญหา/
ข้อเสนอแนะเพื่อนากลับมาแก้ไข ซึ่งมีหน่วยงานหลักประกอบด้วย คณะทางานติดตามการจัดตั้ งด่าน
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ประกอบด้วย นายอาเภอนครไทย ปลัดอาเภอผู้รับผิดชอบตาบล สภ.ผู้ รับผิดชอบ
พื้นที่ สสอ.นครไทย รพ.นครไทย และ สานักงาน ปภ.จังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย โดยหน่วยงานร่วม
ประกอบด้วย กานัน/ ผู้ใหญ่บ้าน/ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/ กรรมการหมู่บ้าน
ผลการดาเนินการ ประกอบด้วย
1) ได้รับความเห็นชอบในการมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม เช่น เห็นชอบเรื่องการจัดตั้งด่านชุมชน
ตระหนั กว่าเรื่ องการป้องกันอุบัติเหตุเป็นเรื่องของชุมชนเพราะเป็นลู กหลานของคนใน
ชุมชนเอง
2) พบอุปสรรคเบื้องต้นในการดาเนินโครงการ ได้แก่ ขาดงบประมาณในการซื้ออุ ปกรณ์ เช่น
เสื้อสะท้อนแสง อุปกรณ์สื่อสาร เป็นต้น
3) เกิดการดาเนินการจัดตั้งชุดตรวจเคลื่อนที่ร่วมกับ อบต. ตารวจ
4) ทราบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพิ่มเติม ได้แก่ อาเภอนครไทยเป็นเส้นทางสู่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยซึ่งมีรถผ่านจานวนมาก รวมถึงลักษณะทางกายภาพของ
ถนนเป็นเส้นทางคดเคี้ยว ไม่เหมาะสมกับผู้ขับรถที่ไม่ชินเส้นทาง โดยเส้นทางหลัก 2 เส้น
คือ เส้นนครไทย-ด่านซ้าย มักเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์โดยมีทั้งคนในพื้นที่และนอก
พื้นที่ เนื่องจากความไม่ชานาญทาง ถนนมีความคดเคี้ยวและสภาพอากาศมีหมอกลงจัดทา
ให้ทัศนะวิสัยในการขับขี่ไม่ดี
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5) ทราบผลการวิเคราะห์ในเชิงสถิติเรื่องอุบัติเหตุในพื้นที่ โดยพบว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้น
จากคนนอกพื้นที่
5. สำรวจและแก้ไขบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงใน
การเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ ซึ่งเป็นผลมาจากการถอดบทเรียนแบบเปิดใจ จากกรณีศึกษาที่เป็นผู้ประสบ
อุบัติเหตุจากในพื้นที่ โดยมีหน่วยงานหลัก ประกอบด้วย สสอ.นครไทย สานักงาน ปภ.จ.พล สาขานคร
ไทย ศปถ.อาเภอนครไทย และหน่วยงานร่วม ประกอบด้วย อปท.ท้องที่ ท้องถิ่นในพื้นที่อาเภอนครไทย
ผลกำรดำเนินกำร ประกอบด้วย 1) การสารวจจุดเสี่ยง พบว่าเกิดจากทัศนะวิสัยไม่ดีและป้าย
เตือนไม่ชัดเจน ถูกบดบั ง จึ ง ได้แก้ไขด้ว ยการตัดต้นไม้รอบบริเวณจุดเสี่ ยง ในจุดเสี่ ย งที่มีโ อกาสเกิ ด
อุบัติเหตุใช้วิธีการจัดทาป้ายเตือนด้วยวัสดุที่หาได้ง่ายในพื้นที่ ปรับปรุงลักษณะกายภาพของถนนด้วย
งบประมาณจากท้องถิ่น
ดอกผล ผลิบำน รับควำมสำเร็จ เห็นกำรเปลี่ยนแปลง
ในการถอดบทเรียน โครงการสร้างพลังด่านชุมชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อาเภอนคร
ไทย มีจุดเด่นในเรื่องการสร้างเครือ ข่ายการมีส่วนร่วมของระดับหน่วยงานต่อหน่วยงาน ระดับหน่วยงาน
และคนในพื้นที่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการรวมพลังดังกล่าวถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความสาคัญ
ใน 6 ประเด็นหลัก ได้แก่
1. การเปลี่ยนแปลงด้ำนทัศนคติของคนในชุมชน จากเดิมที่เห็นว่าการดูแลเรื่องอุบัติ เหตุเป็น
เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับตนเอง แต่เมื่อมีการดาเนินโครงการ พบว่ามีการเปลี่ยนเรื่องทัศนคติ โดยมีความ
ตระหนักว่าเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุเป็นเรื่องของชุมชนเพราะเป็นลูกหลานของคนในชุมชนเอง จึงให้
ความเห็นชอบและร่วมมือในการจัดตั้งด่านชุมชม โดยผลัดเวรกัน ดั งเช่นช่วงกลางวันจัดให้ผู้หญิง ผู้ที่เป็น
ที่เคารพของคนในชุมชน ช่วยพูดจาตักเตือนกลุ่มวัยรุ่น และจัดเวรยามในช่วงตอนกลางคืน โดยดาเนินการ
และบริหารจัดการจากคนในชุมชนทั้งสิ้น
2. การเปลี่ยนแปลงในด้ำนกำรเชื่อมโยงทำงข้อมูล และความถี่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สถานการณ์ปัจจุบันให้ได้รับรู้ร่วมกัน จะเห็นได้ว่าในการดาเนินโครงการมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และถอดบทเรียนโครงการสร้างพลังด่านชุมชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อาเภอนครไทย โดยมีการ
สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ มีการจัดเก็บข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลในพื้นที่จากสาธารณสุขอาเภอนครไทย
กับ รพ.นครไทยในกรณีเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ สภ.นครไทย เก็บข้อมูลเฉพาะที่เป็นคดี และ ปภ.เก็บข้อมูล
ในส่วนที่ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แล้วบูรณาการข้อมูลส่งไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ รวมถึงสรุปข้อมูล
E-report ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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3. การเปลี่ยนแปลงในด้านกลยุทธ์การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ จากเดิม
ที่เห็นได้ว่าการดาเนินการแบบแยกส่วนกันทา แต่เมื่อมีการดาเนินโครงการแล้วเห็นได้ชัดโดยการนาผล
จากการถอดบทเรียน รวมกับสถิติและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่มาบูรณาการร่วมกัน พบว่าสถิติ
เกิดขึ้นบ่อยในช่วงเทศกาล ดังนั้นจึงเกิดมาตรการเฝ้าระวังอุบัติเหตุ เช่น การห้ามมิให้จาหน่ายสุราในงาน
ประเพณี การกาหนดจุดที่ตั้งหน่วยกู้ชีพกู้ภัย เป็นต้น และมาตรการตรวจตรา เช่น ตารวจ ทหาร ปกครอง
อาเภอนครไทย กาหนดจุดตั้งด่านช่วงเทศกาล การออกตรวจพื้นที่
4. การเปลี่ยนแปลงในด้านแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อการลดอุบัติเหตุทางถนน จากการบูร
ณาการกันทางข้อมูลและการค้นหาสาเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ร่วมกัน เช่น การเกิดอุบัติเหตุรถทัวร์ขับชนที่กั้น
ทางโดยมีสาเหตุมาจากการคนขับไม่ชินทาง ไม่เปลี่ยนเกียร์ต่าในขณะลงเขา ผู้โดยสารไม่รัดเข็มขัด ดังนั้น
ตารวจทางหลวง 3, หมวดทางหลวงแก่งโสภา ได้ติดตั้งไฟส่องสว่าง วางแบริเออร์แบ่งเลน ทากันลื่น ติดตั้ง
กล้องและเข้มงวดกับพนักงานขับรถโดยสาร
5. ได้หน่วยภาคีเครือข่ายเพิ่มเติม คือ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย
โดยดาเนิน “โครงการเที่ยวห้องดับจิต” นาผู้ถูกคุมประพฤติสร้างความตระหนก ทาให้เกิดความตระหนัก
แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนได้เป็นอย่างดียิ่ง
6. กุญแจสาคัญของความสาเร็จ(Key Success) คือ นายอาเภอ ในฐานะ “ผอ.ศปถ.อาเภอ” ให้
ความสาคัญงานด้านป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เป็นพลังที่มีอานาจในการขับเคลื่อนเครือข่ายได้อย่างแท้จริง
ผลผลิตที่เกิดขึ้นระหว่างทาง
จากการดาเนินงานโครงการ ได้ประสานเชื่อมภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมขับเคลื่อนงาน ในการ
ประชุม วางแผน ปฏิบั ติก าร และติด ตามผล ส่ ง ผลให้ เ กิด กิจ กรรมขึ้น นอกเหนื อจากกิจ กรรมภายใน
โครงการ ดังนี้
กิจกรรม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1.จั ด ประชุ ม หน่ ว ยงานด้ า นป้ อ งกั น 1. ศปถ.อาเภอนครไทย ร่วมกับ สานักงาน ปภ.จังหวัดพิษณุโลก
สาขานครไทย จั ด ประชุ ม กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ร่ ว ม
อุบัติเหตุทางถนนอาเภอนครไทย
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่
อาเภอนครไทย
2. ประชุม ปรึ ก ษาหารื อแนวทางการ 1.ได้รับความร่วมมือจาก ศปถ.อาเภอนครไทย
ป้องกันอุบัติภัยคนเล่นน้าที่แก่งไฮ และ 2. ความปลอดภัยทางถนนสายหลัก – สายรอง
มาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วง 3. การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และจุดบริการในชุมชน
เทศกาลสงกรานต์ 2560
4. การเล่นน้าสงกรานต์ทั่วไป (โซนนิ่ง ช่วงเวลา)
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กิจกรรม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
3. ประชุ ม ประจ าเดื อ นหั ว หน้ า ส่ ว น 1. ชี้แจงโครงการสร้างพลังด่านชุมชนป้องกันและลดอุบัติเหตุ
และกานันผู้ใหญ่บ้าน
ทางถนนอาเภอนครไทย
2. เชิญ ผู้ นาชุมชนทุก หมู่บ้ านในพื้น ที่อาเภอนครไทยเข้า ร่ว ม
ประชุม
4. ตรวจสภาพความพร้อมด้านความ 1. ขนส่งอาเภอนครไทย พร้อมหน่วยงานภาคีเครือข่ ายในพื้นที่
ปลอดภั ย รถรั บ ส่ ง นั ก เรี ย นในพื้ น ที่ ทหาร ตารวจ ปกครอง ปภ. ร่วมตรวจความพร้อมของรถรับส่ง
อาเภอนครไทย
นักเรียน
5. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ 1. สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ป ระสบการณ์ ก าร 2. อาเภอนครไทยได้รั บ รางวัล อาเภอที่มีมาตรการป้ องกัน
ดาเนิน งานด่านชุมชนในช่วงเทศกาล รูปแบบการลดอุบัติภัยทางถนนด่านชุมชน ดีเด่น “ ประเภท
ประจาปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ บูรณาการ ” ระดับเขต ปี 2560 รูปแบบ Community Based
27 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมท็อป Disaster Risk
แลนด์ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
6. การแก้ไขจุดเสี่ยงต่างๆ ของแต่ละ อปท.ในพื้นที่อาเภอนครไทย ร่วมกันสารวจจุดเสี่ยง และแก้ไข
อปท.
จุดเสี่ยง
7.ชุ ด เคลื่ อ นที่ เ ร็ ว รั ก ษาความสงบ สภ.นครไทย ร่ว มกับภาคีเครือข่าย ได้จัดชุดเคลื่ อนที่เร็ว เพื่อ
เรี ย บร้ อ ยพร้ อ มออกตรวจสถาน ตรวจดู แ ลรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยในชุ ม ชน และตรวจวั ด
ประกอบการณ์
แอลกอฮอล์ ยาเสพติดในชุมชน
8.จั ด อบรมให้ ค วามรู้ ท างการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ได้อบรมให้ความรู้กับคน
ให้กับทีมกู้ชีพกู้ภัย
ในชุมชนได้เรียนรู้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น
9.โครงการเที่ยวห้องดับจิต
ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก สาขานครไทย และ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย เป็นเจ้าภาพหลักในการ
ดาเนินงาน พาผู้ถูกคุมประพฤติหรือบุคคลที่ต้องมารายงานตัว
ได้เข้าไปดูห้องดับจิต ส่งผลให้เกิดความตระหนก ตระหนัก ปรับ
พฤติกรรมเมาแล้วขับ หรือขับขี่ปลอดภัยมากขึ้น
บทเรียนความสาเร็จ
จากการดาเนินงานโครงการสร้างพลังด่านชุมชนป้ องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อาเภอนคร
ไทย พบว่า บทเรียนแห่งความสาเร็จที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเด็นหลัก ได้แก่
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ประเด็นที่ 1 ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จะเห็นได้ว่าเกิดผลของการดาเนินการ
ร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย ในเรื่องการจัดตั้งด่านชุมชนที่มีประสิทธิภาพในแง่ของจานวนของด่านที่มาก
ขึ้น และปรากฏในจุดที่เป็นจุดเสี่ยงและจุดสาคัญๆ ของชุมชน ได้แก่ การมีจุดตรวจ จุดสกัด และจุดบริการ
ในชุมชน การจัดโซนนิ่งตามช่วงเวลา การแก้ไขจุดเสี่ยงของแต่ละ อปท. ในพื้นที่อาเภอนครไทย และแก้ไข
จุดเสี่ยง มีกิจกรรมการตรวจวัดแอลกอฮอล์จากชุดเคลื่อนที่เร็วรักษาความสงบเรียบร้อยที่พร้อมสาหรับ
การตรวจสถานประกอบการ ทาให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ลดลง มีผู้บาดเจ็บลดลงและ
ผู้เสียชีวิตเป็น 0

ประเด็นที่ 2 ด้านกระบวนการดาเนินโครงการ ดังจะเห็นได้ว่าผลสาเร็จที่ได้จากการดาเนิน
โครงการนี้คือ
1) การมีส่วนร่วมจากเครือข่ายที่มาดาเนินการด้วยเป้าหมายเดียวกัน ดังเช่นการได้รับความ
ร่ว มมือจาก ศปถ.อาเภอนครไทย ขนส่ งอาเภอนครไทย พร้อมหน่ว ยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทหาร
ตารวจ ปกครอง ปภ. สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลกโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
นครไทย สานักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย เป็นต้น โดยปัจจัยแห่งความสาเร็จนี้เกิด
จากการเสนอแนวทางการป้ องกัน และลดอุ บัติ เหตุร่ว มกั น ชุ มชนเข้ ามามี ส่ ว นร่ว มในการตั้ง กฎหรื อ
มาตรการในชุมชนของตนเอง ดังนั้ นจะเห็นได้ว่าเครือข่ายมี ความร่ว มมือกันทั้งในระดับหน่วยงานต่อ
หน่วยงาน และหน่วยงานกับประชาชน
2) การมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นในระดับหน่วยงานมากขึ้น ซึง่ จะเห็นได้ว่ามี
กิจกรรมจัดอบรมความรู้ทางการแพทย์ การรายงานสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่พร้อมผลการ
สืบสวนหาสาเหตุ การพูดคุยถึงแนวทางการแก้ไขจุดเสี่ยง มาตรการป้องกันร่วมกันปรับกลยุทธ์ด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่น ไม่ควรเพียงรณรงค์เรื่องการดื่มไม่ขับเท่านั้น หากต้องเพิ่มมาตรการยกเลิกการขายแอลกอฮอล์
ในงานเทศกาลประเพณีประจาปี เป็นต้น โดยปัจจัยแห่งความสาเร็จนี้คือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
โดยการนาประสบการณ์ในขอบเขตหน้าที่ของตนเองมาแบ่งปันกัน ทาให้เกิดการบูรณาด้วยข้อมูลเดียวกัน
ง่ายมากขึ้น
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3) การได้รับรางวัลอาเภอที่มีมาตรการป้องกันรูปแบบการลดอุบัติภัยทางถนนด่านชุมชน
ดีเด่น ประเภทบูรณาการ ระดับเขต ปี 2560 รูปแบบ Community Based Disaster Risk ซึ่งเป็นรางวัล
ที่เป็นสิ่งยืนยันในด้านการดาเนินงานร่วมกันอย่างบูรณาการ ปัจจัยแห่งความสาเร็จนี้ คือความภาคภูมิใจที่
เห็นในเชิงรูปธรรม เนื่องจากเป็นผลการตัดสินใจจากคนภายนอกพื้นที่
4) การมี กิ จ กรรมที่ ชั ด เจน เป็ น ไปตามขั้ น ตอน ท าให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นมี พ ลวั ต ร ตาม
กระบวนการวิจัยและพัฒนา ได้แก่
 การให้ความรู้และสร้างความตระหนักต่อเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนน ดังเช่น หัวหน้า
สานักงานปภ.จังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย พูดเรื่องสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนและขอความร่วมมือ,
ผู้แทนบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ให้ความรู้เรื่องการรับประกันภัย, ผู้แทนสานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก ให้ความรู้เรื่องหลักการตั้งด่านชุมชน การเตรียมชุ มชน การหยุดยั้งและลด
พฤติกรรมเสี่ยง, ผู้แทนชุดปฏิบัติการมวลชน ช.พัน 302 กองพลพัฒนาที่ 3 และผู้แทนสถานีตารวจภูธร
นครไทย ให้ความรู้ด้านบังคับใช้กฎหมายการจราจรหลักเกณฑ์การตรวจจับ บทลงโทษผู้กระทาความผิด
 การถอดบทเรียนกรณีศึกษาจากผู้ประสบภัยอุบัติเหตุทางถนนแบบเปิดใจ เพื่อหาเหตุ
ปัจจัยทีป่ ระสบภัยให้เครือข่ายด่านชุมชนนาไปแก้ปัญหาได้ตรงประเด็น รวมถึงมีการส่งต่อบทเรียนให้ 145
หมู่บ้านเพื่อนาไปใช้เฝ้าระวังในภารกิจ “ด่านชุมชน”

 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพื่อเป็นการป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุ โดยทุก
หน่วยงานมีการพูดคุยตกลงเพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาล
 กิจกรรมการให้คามั่นสัญญา ด้วยการทาประชาคมและสร้างธรรมนูญของหมู่บ้านหรือ
ชุมชน มีการปรับปรุงตามข้อเสนอของลูกบ้าน เช่น ห้ามขับรถเสียงดัง ห้ามเมาแล้วขับ ห้ ามขับรถเร็ว ทา
ผิดปรับเงินเข้ากองทุนหมู่บ้าน เมาแล้วขับยึดรถไว้ให้ญาติมารับรถกลับ เป็นต้น พร้อมทั้งร่วมกันกล่าวคา
ถวายสัตย์ปฏิญาณสาบานตน และประกาศเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านรับทราบและปฏิบัติ
ตาม
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ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560 สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ปี 2560

 กาหนดแผนและกฎเกณฑ์อย่างเป็นรูปธรรม มีวงรอบการดาเนินการที่ชัดเจน ได้แก่
1) ธรรมนูญสุภาพ คณะกรรมการหมู่บ้านได้ตั้งกฎของหมู่บ้าน ได้แก่ การสวมหมวกกันน็อคโดยก่อนออก
จากหมู่บ้านจะมีการตรวจหมวกกันน็อค หากไม่สวมหมวกกันน็อคจะมีการจดบันทึก หากเกินจานวน 5
ครั้งจะปรับเงินเพื่อนาเงินเข้าคณะกรรมการหมู่บ้านและซื้อหมวกให้, การดื่มแอลกอฮอล์ จะมีการปรับ
ทันที เพื่อนาเงินมาพัฒนาจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ 2) คาประกาศของชุมชน คือ ตัดต้นไม้รอบบริเวณจุดเสี่ยงทุก
วันพระ ขึ้น 15 ค่าของทุกเดือน เป็นต้น
ติดตามประเมินผล เครื่องมือวัดความสาเร็จ
การดาเนินการติดตามและประเมินผลเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปลัดอาเภอนครไทยผู้รับผิดชอบ
พื้นที่ ร่วมกับปลัดอาวุโส ปลัดประจาตาบล หัวหน้าส่วนราชการ ทหารอากาศประจาเรด้าภูทับเบิก นายก
อปท.พื้นที่ กานันพื้นที่ พระสงฆ์ได้ร่วมให้กาลังใจและตรวจติดตามการทางานและการจัดทากฎหมู่บ้าน/
ธรรมนูญแต่ละหมู่บ้าน โดยให้ความสาคัญกับการมีส่วนรวมของชุมชน ติดตามผลตามหลัก 3 ต. ได้แก่
1. ต.เตรียม คือ เตรียมความพร้อมร่วมสร้างมาตรการชุมชน คือ ค้นหากลุ่มเสี่ยงและจุดเสี่ยง
และเริ่มการจัดทาประชาคมหรือธรรมนูญหมู่บ้านจากมติชุมชน
2. ต.ตั้ง คือ การตั้งด่านชุมชน สกัดกลุ่มเสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ เป็นการกาหนดจุดในการตั้งด่าน
ชุมชน จุดสกัด เช่น ทางเข้าออกของชุมชน แยกถนนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น
3. ต.ติดตาม คือการติดตามตรวจสอบมุ่งสู่ความสาเร็จ การสรุปผลการดาเนินงานในแต่ละวัน
การสรุปจานวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ จานวนผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต โดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา การสอบสวน
หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในชุมชนเพื่อหาแนวทางแก้ไข
จากผลการดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ ดังนี้
1.มีการจัดตั้งด่านชุมชน การมีกติกาหรือรั ฐธรรมนูญอย่างน้อย 80% ของหมู่บ้านทั้งหมดของ
อาเภอนครไทย โดยผลการดาเนินงานจริง สามารถทาได้ 100% ครบทั้ง 145 หมู่บ้านซึ่งเกินเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
2. ภาคีเครือข่ายด่านชุมชนได้รับข้อเสนอแนะแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง 70%
3. มีพลังขับเคลื่อนนโยบายทั้งท้องถิ่นและส่วนราชการภาคีเครือข่าย
4. มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2559
ที่เกิดขึ้น 30 ครั้ง ลดลงต่ากว่า 14 ครั้ง, ผู้บาดเจ็บจากปี 2559 มีจานวน 38 ราย ลดลงต่ากว่า 14 ราย
และผู้เสียชีวิตจากปี 2559 มี 0 ราย ให้มียอดคงที่คือ 0 รายเช่นเดิม
5. อาเภอนครไทยได้รับรางวัลอาเภอที่มีมาตรการป้องกันรูปแบบการลดอุบัติภัยทางถนน ด่าน
ชุมชน ดีเด่น ประเภทบูรณาการ ระดับเขต ปี 2560 (Community Based Disaster Risk)
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2. ทองผาภูมิ ห่วงใย สร้างความปลอดภัยทางถนน
อาเภอทองผาภูมิ เป็นอาเภอหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่ เป็นเทือกเขาสูง ภูมิทัศน์มี
ความงดงามจึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจานวนมาก การเดิน ทางมุ่งสู่อาเภอทองผาภูมิ มีระยะทาง
จากตัวเมืองกาญจนบุรี ถึง อาเภอทองผาภูมิ เป็นระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับ
อาเภอข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอาเภอสังขละบุรี และอาเภออุ้มผาง (จังหวัดตาก)

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอบ้านไร่ (จังหวัดอุทัยธานี) และอาเภอศรีสวัสดิ์

ทิศใต้ ติดต่อกับอาเภอไทรโยค

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตะนาวศรี (ประเทศพม่า)
อาเภอทองผาภูมิ แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตาบล ได้แก่ ตาบลท่าขนุน ตาบลปิล๊อก
ตาบลหินดาด ตาบลลิ่นถิ่น ตาบลชะแล ตาบลห้วยเขย่ง และตาบลสหกรณ์นิคม (ที่มา:
https://th.wikipedia.org/wiki/ทองผาภูมิ) ซึ่งมีภูมิทัศน์ธรรมชาติที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในอาเภอ

จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน (ข้อมูลโรงพยาบาลทองผาภูมิ) ในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา พบว่า
อัตราการเกิดอุบัติเหตุ มีจานวน 1,008 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บที่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลจานวน 161 ราย
เสียชีวิต 20 ราย (14 ราย เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ) ซึ่งจากการวิเคราะห์ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ พบว่า เส้นทางมาอาเภอทองผาภูมิมีระยะทางที่ไกล ผู้ใช้ถนนจึงใช้
ความเร็วในการเดินทาง มีนักท่องเที่ยวที่นิยมขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์รุ่นใหญ่ (บิ๊กไบค์) ขับรถด้วย
ความเร็ว ประกอบกับประชาชนในพื้นที่มีหลายเชื้อชาติ ซึ่ง มีชาวเมียนมาร์ (พม่า) เป็นส่วนมาก ที่ยังไม่
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ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560 สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ปี 2560

เข้าใจกฎจราจรของประเทศไทย ทาให้การขับรถขาดวินัย ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายจราจร ส่งผลให้
เกิดการขับรถตัดหน้า ย้อนศรข้ามเลน ทาให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี(ปภ.) สาขาทองผาภูมิ ซึ่งได้เล็งเห็น
ความสาคัญในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อาเภอ โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยทางถนนจึง
ได้ประสานงาน เชื่อมภาคีเครือข่ายในอาเภอเข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนสร้างความปลอดภัยทางถนนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่และคนที่สัญจรไปมา โดยมี นายกิตติศักดิ์ เอี่ยมระหงษ์ นักวิเคราะห์ นโยบายแผน
ชานาญการพิเศษ ปภ.ทองผาภูมิ และนายธนบูลย์ ตุลาทอง เจ้าหน้าที่ปภ.ทองผาภูมิ เข้ามาเป็นแกนหลัก
สาคัญในการดาเนินโครงการ“ทองผาภูมิห่วงใยสร้างความปลอดภัยทางถนน” เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่อาเภอทองผาภูมิ ให้ลดน้อยลง ซึ่ง มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในอาเภอทองผาภูมิ ในการลดอุบัติเหตุทางถนน 2) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการ
ขับขี่ปลอดภัย ให้แก่ผู้ใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในอาเภอทองผาภูมิ 3) ส่งเสริมให้ชุมชนชาวไทย และ
ชุมชนชาวต่างด้าว มีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไข และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนให้ถูกต้องตาม
กฎหมายจราจร 4) เพื่อให้ประชาชนในอาเภอทองผาภูมิปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน และมีเป้าหมาย คือ
1) เกิดภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการจัดการภัยทางถนนในอาเภอทองผาภูมิ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน 2) มี
คณะท างานศู น ย์ ค วามปลอดภั ย ทางถนนในระดั บ อ าเภอ และระดั บ ท้ อ งถิ่ น 3) ผู้ ใช้ รถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ในอาเภอทองผาภูมิ มีวัฒนธรรมการขับขี่ที่ปลอดภัย 4) ชุมชนชาวไทย และชุมชนชาวต่างด้าว
มีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไข และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนให้ ถูกต้อง ตามกฎหมายจราจร 5)
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในอาเภอทองผาภูมิลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 6) เกิดกลุ่มเครือข่ายใหม่ เช่น นักเรียน
หรื อเด็ กรุ่ นใหม่ เข้าร่ วมในการป้ องกั นแก้ไข และการจั ด การภั ยทางถนนในอ าเภอทองผาภู มิ เพื่ อลด
อุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ผ่านแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.)
ภาคีเครือข่าย กับความร่วมมือที่ก่อเกิด
ทุนเดิมในพื้นที่อาเภอทองผาภูมิ มีสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี
สาขาทองผาภูมิ ทางานในพื้ น ที่ดาเนิน การเรื่องส่ งเสริมความปลอดภัย โดยประสานความร่ว มมือกับ
ท้องถิ่นและสถานศึกษา ซึ่งจากที่ผ่านมายังไม่เกิดผลเท่าที่ควร จึงได้ปรับแนวคิดและกลุ่มเป้าหมายโดยเริ่ม
เข้าหาชุมชน มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และมีการคัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อมในการดูแลคน
ชุมชน ซึ่งการดาเนินงานนั้นนอกจากจะดาเนินการในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ แล้ว ทาง ปภ.สาขา
ทองผาภูมิได้ให้ความสาคัญกับ การดาเนินงานตามโครงสร้างศูนย์ถนนฯ ด้วย โดยเชื่อมประสานภาคี
เครือข่ายเข้ามาร่วมดาเนินการ
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ภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วม ประกอบด้วย ปลัด่าายความมั่นคงอาเภอทองผาภูมิ สถานีตารวจภูธร
ทองผาภูมิ สานักงาน ปภ.จังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ หมวดกองร้อยรักษาความสงบที่ 1 อาเภอ
ทองผาภูมิ สาธารณสุขอาเภอทองผาภูมิ เกษตรอาเภอทองผาภูมิ รองนายกเทศมนตรีตาบลทองผาภูมิ ทีม
อปพร. อาเภอทองผาภูมิ โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี โรงเรียนปาาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ โรงเรียนทอง
ผาภูมิวิทยา ผู้นาชุมชน และประชาชน อาเภอทองผาภูมิ และมีการแต่งตั้งคณะทางานความปลอดภัยทาง
ถนนระดับอาเภอทองผาภูมิ ประกอบด้วย
1. ปลัดความมั่นคงอาเภอทองผาภูมิ
2. สวป.สภ.ทองผาภูมิ
3. สาธารณสุขอาเภอทองผาภูมิ
4. ผู้แทนโรงพยาบาลทองผาภูมิ
5. เกษตรอาเภอทองผาภูมิ
6. สนง.ปภ.จังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ
7. นายกเทศมนตรีตาบลทองผาภูมิ
8. ผู้บังคับหมวดกองร้อยรักษาความสงบ ที่ 1 อาเภอทองผาภูมิ
9. ประธาน อปพร. อาเภอทองผาภูมิ
10. โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
ภาคีเดินหน้า ขับเคลื่อนงานไปด้วยกัน
ภาคีเครือข่ายอาเภอทองผาภูมิ เริ่มการดาเนินงานโครงการร่วมด้วย เพื่อให้โครงการสาเร็จ
ลุล่วง ดังนี้
1. ประชุมคณะทางาน ความปลอดภัยทางถนนระดับอาเภอทองผาภูมิ เพื่อ ชี้แจงวัตถุประสงค์
โครงการทองผาภูมิ ห่วงใย สร้างความปลอดภัยทางถนน และชวนภาคีเครือข่ายร่วมกัน วิเคราะห์ทุนเดิม
เตรียมการดาเนินงาน และการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
โดยในเวทีได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนการดาเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
และมีมติ
เพื่องานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอาเภอทองผาภูมิ โดยวางแนวทางกาหนดมาตรการองค์กร สร้าง
จิตสานึก สร้างความตระหนักให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด ในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุโดยการเมา
ไม่ขับ ไม่ขับรถด้วยความเร็วเกินที่กฎหมายกาหนด ไม่ตัดหน้ากระชันชิด และเน้นย้าเรื่องการสวมหมวก
นิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยต่อตนเอง และเป็นแบบอย่างที่ดีสาหรับประชาชน
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2. การตรวจนั บและรณรงค์ใ ห้ สวมหมวกนิร ภัย เพื่อ รณรงค์ ให้ ความรู้ ประชาชน นัก เรีย น
เยาวชนที่ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้ นเป็น 100% โดยการตั้งด่านตรวจนับผู้ไม่ สวมหมวก
นิรภัย พร้อมรณรงค์ให้ความรู้การสวมหมวกนิรภัย และเป็นการแจ้งเตือนให้รักษาวินัยจราจร โดยมีการตั้ง
ด่านบริ เวณสี่ แยกทางเข้าอ าเภอทองผาภูมิ จ านวน 3 ครั้ง ซึ่งมีทีม คณะทางานเข้าร่ว มกิจกรรม
ประกอบด้วย ปลัดความมั่นคงอาเภอทองผาภูมิ สภ.ทองผาภูมิ สานักงาน ปภ.จังหวัดกาญจนบุรี สาขา
ทองผาภูมิ หมวดกองร้อยรักษาความสงบที่ 1 อาเภอทองผาภูมิ
จากการดาเนินงาน ทางคณะทางานได้มีการประชุม เพื่อวิเคราะห์การทางาน ในการตั้งด่านตรวจ
นับ พบว่า ประชาชนมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้ความร่วมมือ และผู้ใช้ รถใช้ถนนมี
พฤติกรรมในการรักษาวินัยจราจรเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้คณะทางานได้มีมติเพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอาเภอทองผาภูมิ จึง
ขอความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการตามมาตรการองค์กร
สร้างจิตสานึก ในการขับขี่ปลอดภัย โดยเน้นสร้างความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่มีการสวมหมวกนิรภัย เมาไม่ขับ
ไม่ ขั บ รถด้ ว ยความเร็ ว เกิ น ที่ ก ฎหมายก าหนด และเน้ น ย้ าเรื่ อ งการสวมหมวกนิ ร ภั ย ทุ ก ครั้ ง ที่ ขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยต่อตนเอง และเป็นแบบอย่างที่ดีสาหรับประชาชนต่อไป
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3. อบรมให้ความรู้และรณรงค์ป ระชาสัมพันธ์ ให้กับนักเรียนในสถานศึกษาและประชาชนใน
อาเภอ เพื่อร่วมขับขี่ปลอดภัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 จัดอบรมด้านความปลอดภัยทางถนนให้นักเรียน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
นั ก เรี ย น และเป็ น การสร้ างการมี ส านึ ก ในการสร้ างความปลอดภัย ทางถนน จ านวน 3 โรงเรี ย น
ประกอบด้วย โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี มีครูนักเรียน เข้ารับการอบรมจานวน 130 คน โรงเรียนป่าไม้
แห่งประเทศไทยอุทิศเข้ารับการอบรมจานวน 130 คน และโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา เข้ารับการอบรม
จานวน 130 คน
จากผลการอบรมให้ความรู้ให้กับนักเรียน จานวน 3 โรงเรียน มีผู้เข้า ร่วม 390 คน พบว่า
นักเรียน มีความเข้าใจหลักการขับขี่ ป้ายสัญญาณจราจร กฎวินัยจราจร และเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ จากข้อสังเกต และข้อมูลจากคุณครูในโรงเรียน พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมในการรักษาวินัย
จราจรเพิ่มขึ้น และมีส่วนร่วมในการสร้างจิตสานึกร่วมกันในการใช้ถนนอย่างปลอดภัย

3.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับประชาชน เพื่อ
สร้างความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย จานวน 4 ครั้ง โดยคณะทางานได้ลงพื้นที่ เพื่อพบกับ
ประชาชน ประกอบด้วย 1) หมู่ที่ 2 ตาบลท่าขนุน มีผู้เข้าร่วมจานวน 120 คน 2) สามแยกทองผาภูมิ-สังข
ละบุรี ตาบลท่าขนุน จานวน 20 คน 3) บ้านองธิ หมู่ที่ 2 และตลาดเทศบาลตาบลทองผาภูมิ หมู่ที่ 1
ตาบลท่าขนุน จานวน 67 คน 4) แยกบ้านองธิ หมู่ที่ 2 ตาบลท่าขนุน จานวน 15 คน โดยใช้รูปแบบการ
ตั้งจุดให้ ความรู้ อีกทั้งยังมีการเดิ นรณรงค์ ประชาสัมพั นธ์ด้านความปลอดภัยทางถนนให้ ผู้ใช้ถนน ณ
บ้านองธิ หมู่ที่ 2 ตาบลท่าขนุน ซึ่งเป็นการรวมคนจิตอาสาในแต่ละชุมชนมาร่วมกันสื่อสาร แจกแผ่นพับ
ความรู้ให้คนในชุมชนด้วยกัน
ผลที่เกิดขึ้นจากการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ทาให้ประชาชน มีความเข้าใจในการเดินทาง
ที่ ป ลอดภั ย มากขึ้ น มี ค วามตื่ น ตั ว และปรั บ พฤติ ก รรมรั ก ษาวิ นั ย จราจร สวมหมวกนิ ร ภั ย ขั บ ขี่ โ ดย
ใช้ความเร็วตามกฎหมายกาหนด และสิ่งสาคัญ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างจิตสานึกร่วมกัน
ในการใช้ถนนอย่างปลอดภัย
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ดอกผล ที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินงานของโครงการ เกิดการตื่นตัวของประชาชนในพื้นที่ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่อาเภอทองผาภูมิได้เข้ามาร่วมดาเนินการด้วยกัน ซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนจากการประชุมพูดคุยกันคือ
การเห็นปัญหาร่วมกัน แล้วมีการกาหนดว่าจะทาสิ่งใดร่วมกันต่อไป โดยเริ่ มต้นจากการจัดการจุดเสี่ยง
การรณรงค์ให้ความรู้เพื่อนาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
แล้วเกิดทีม ศปถ.อาเภอทองผาภูมติที่ขับเคลื่อนงานร่วมกันอย่างจริงจัง ประกอบด้วย นายอาเภอทองผา
ภูมิ ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรทองผาภูมิ โรงพยาบาลทองผาภูมิ สาธารณสุขอาเภอทองผาภูมิ ปภ.
จังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ แขวงทางหลวงอาเภอทองผาภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
อาเภอทองผาภูมิ กองร้อยรักษาความสงบ ที่ ๑ อาเภอทองผาภูมิ โดยได้มีกิจกรรมดาเนินการหลังจาก
การประชุม และมีการรายงานผล ติดตามผล ดังนี้
1. แขวงทางหลวงอาเภอทองผาภูมิ รับทราบปัญหาและแก้ไขจุดเสี่ยง โดยการติดป้ายเตือน และ
ทาสีบนถนน ติดตั้งกรวยห้ามแซง รื้อถอนสิ่งกีดขวางที่บดบังระยะการมองเห็น และทาสีบน
ถนน ให้ลดความเร็ว
2. โรงพยาบาลรวบรวมและรายงานผลการเก็บข้อมูล การเกิดเหตุ การบาดเจ็บ เสียชีวิตให้
คณะทางานได้รับทราบและหาแนวทางในการจัดการปัญหาร่วมกันต่อไป
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และหาแนวทางแก้ไข
เช่น เมื่อทราบว่ามีจุดเกิดเหตุบ่อยครั้ง ได้ทาการแก้ไข เช่น จุดหน้าโรงเรียนจันเด ตาบลท่า
ขนุน อาเภอทองผาภูมิ และจุดทางแยกปอมเป ทางเข้าตลาดทองผาภูมิ ตาบลท่าขนุน เป็นต้น
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. นักเรียนและประชาชน มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้ความร่วมมือในการขับ
ขี่มีวินัย และมีพฤติกรรมการขับขี่ที่สวมหมวกเพิ่มขึ้น
2. คณะทางานโครงการฯ เข้าไปเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนงาน ศปถ.อาเภอ และทาให้เกิ ด
การนาเสนอข้อมูล สถิติการเกิดอุบัติเหตุของอาเภอและจังหวัด นาไปสู่ความร่วมมือการทางานด้วยกัน
ซึ่งถือว่าศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอทองผาภูมิ เป็นเครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อน
งานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
3. เกิดการกาหนดมาตรการความปลอดภัยทางถนนภายในองค์กร เพื่อสร้างจิตสานึก สร้างความ
ตระหนักให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดของแต่ละหน่วยงาน ให้ขับขี่รถอย่างปลอดภัย โดยเน้นพฤติกรรมเสี่ยง เช่น
เมาไม่ขับ ไม่ขับรถด้วยความเร็วเกินที่กฎหมายกาหนด ไม่ตัด หน้ากระชั้นชิด และเน้นย้าเรื่องการสวม
หมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยต่อตนเอง และเป็นแบบอย่างที่ดีสาหรับ
ประชาชนต่อไป
บทเรียนจากข้อจากัดที่พบ
1. คณะท างานความปลอดภั ย ทางถนนระดั บ อ าเภอทองผาภู มิ มี ง านตามภารกิ จ มาก จึ ง
มอบหมายให้ ผู้ แ ทนเข้ า ร่ ว มประชุ ม ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาในการมอบหมาย
บทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน เพราะผู้แทนไม่สามารถรับมอบนโยบายและ
ตัดสินใจได้ทันที จึงเกิดความล่าช้าในการดาเนินงาน
2. การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ที่จริงจัง สามารถสร้างกระแสในพื้นที่
เพิ่มขึ้นได้ เพื่อสร้างจิตสานึกให้กับผู้ใช้ถนน จนเกิดการมีส่วนร่วมและให้ความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาปลอดภัยทางถนน หากแต่ต้องทาอย่างต่อเนื่อง และ
สร้างทีมจิตอาสาในชุมชนลุกขึ้นมาเป็นต้นแบบที่ดีได้
3. การป้ องกั นอุบั ติเหตุทางถนน ควรให้ แกนนาชุมชนและจิ ตอาสา เข้า มาเป็ น แบบอย่ างให้
ประชาชนในท้องที่ได้ปฏิบัติตาม และแกนนาชุมชนควรมีการสื่อสาร ตักเตือน สร้างความความเข้าใจ
เพื่อให้เกิดการรับรู้กับคนในชุมชน อย่างต่อเนื่อง
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3. พลังประชารัฐชาวกุฉินารายณ์รวมใจป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนอย่างยั่งยืน
ารายณ์ เ ป็ น อ าเภอขนาดใหญ่ มี พื้ น ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น 14 แห่ ง
อำอ�าเภอกุ
เภอกุฉฉินิ นารายณ์
ประกอบด้วย 145 หมู่บ้าน มีพื้นที่ติดต่อกับ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร อาเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด อาเภอนามน อาเภอเขาวง และอาเภอ
ห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ 739.247 ตาราง
กิโลเมตร มีประชากร 101,643 คน (ข้อมูล ณ ปี
2560) เป็นศูนย์รวมการค้า การศึกษา มีโรงงาน
อุต สาหกรรมน้ าตาลขนาดใหญ่ ในพื้ น ที่ เ ขต
อาเภอมีถนนสายหลักหมายเลข 12 วิ่งบนถนน
เส้นสมเด็จ - มุกดาหาร ปริมาณจราจรที่ค่อนข้าง
หนาแน่น เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ใช้เชื่อมจังหวัด
มุกดาหาร นอกจากนี้ ยั งมีถนนเชื่อมต่อระหว่าง
อ าเภอ เพื่ อ เดิ น ทางไปสู่ จั ง หวั ด สกลนคร และ
จังหวัดร้อยเอ็ดส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่บ่อยครั้ง
จากสถิติข้อมูลอุบัติเหตุในพื้นที่ อาเภอกุฉินารายณ์ระหว่างปี 2557-2559 พบว่า
สถิติ
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
การเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)
46 ครั้ง
35 ครั้ง
30 ครั้ง
ผู้บาดเจ็บ (Admit)
46 คน
45 คน
36 คน
ผู้เสียชีวิต
2 ราย
4 ราย
5 ราย
ซึ่งสถิติที่พบอยู่ในอัตราที่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับอาเภอในเขตพื้นที่เดียวกัน ของสานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ ซึ่งประกอบด้วย 5 อาเภอ คือ อาเภอกุฉินารายณ์
อาเภอเขาวง อาเภอนาคู อาเภอห้วยผึ้ง และอาเภอนามน
ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ เ ป็ น สาเหตุ ใ ห้ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนในพื้ น ที่ อ าเภอกุ ฉิ น ารายณ์ พบว่ า ปั จ จั ย
ด้านยานพาหนะ ด้านถนน และด้านสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่แก้ได้ทันที หากมีงบประมาณและดาเนินการ
อย่างจริงจัง แต่ปัจจัยทางด้านคนเป็นเรื่องของพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน จาเป็นต้องใช้เวลาและเป็นสิ่งที่
ทาได้ยาก จะต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เยาวชน ในการมีส่วนร่ว มรณรงค์ส่ งเสริมการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้ประชาชนมีทัศนคติหรือจิตสานึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน อย่างปลอดภัยยั่งยืน ฯลฯ
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ปัจจัยความสาเร็จในการดาเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่สาคัญ คือความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน มีการดาเนินงานแบบสหวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง จริงจัง รณรงค์สร้างความตระหนักใน
ประชาชน รวมทั้งผู้บริหารทุกองค์กร ทุกระดับให้การสนับสนุนจนนาไปสู่การทางานแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เกิดกลยุทธ์การดาเนินงานของอาเภอ ที่เอื้ออานวยและเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติสามารถนาไป
พัฒนาวิธีการทางานให้เหมาะสมกับปัญหาของแต่ละพื้นที่ได้ การดาเนินงานดังกล่าวอยู่ ภายใต้ยุทธศาสตร์
และมาตรการแบบบูรณาการความรู้ ความคิด กาลังคน งบประมาณ และเทคโนโลยี เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปัจจุบันและเกิดความยั่งยืน
เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่อาเภอกุฉินารายณ์และสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในอาเภอกุฉินารายณ์ ทางด้านสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ นาทีมโดย นายโสภณ เจริญพร และนางสาวฐานิตา โพธิสม ได้
เชื่อมประสานภาคีเครือข่ายในระดับอาเภอและจังหวัดเข้ามาร่วมขับเคลื่อนงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
โดยจัดทา
โครงการ“พลังประชารัฐชาวกุฉินารายณ์รวมใจป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนอย่างยั่งยืน ” ขึ้น โดย
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติก ารความปลอดภัยทางถนนอาเภอ (ศปถ.อาเภอ)
ที่เป็นแกนนาในกลไกการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
2. เพื่อกระตุ้นสนับสนุนภาคีเครือข่ายในอาเภอในการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนสามารถผลักดันเป็นมาตรการองค์กร
3. เพื่อจัดองค์ความรู้ เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในระดับอาเภอและ
โรงเรียนต้นแบบด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
4. เพื่อให้ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอ (ศปถ.อาเภอ) มีการดาเนินการป้องกัน
การบาดเจ็บอุบัติเหตุทางถนนผ่านระบบสุ ขภาพอาเภอ หรืออาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบ
ยั่งยืน (DHS-RTI)
โดยมีเป้าหมายเพื่อ 1) จัดตั้งคณะทางานแบบบูรณาการในระดับอาเภอ 2) จัดตั้งคณะทางาน
สืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุอาเภอกุฉินารายณ์ 3) เกิดเครือข่ายในการดาเนินงานการป้องกันและลด
อุบัติเหตุในระดับ อปท. 4) ครู นักเรียนเกิดความรู้ และตระหนักในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยอย่าง
ยั่งยืน 5) ผู้นาชุมชน และตัวแทนชุมชนเกิดความรู้ และตระหนักในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยอย่าง
ยั่งยืน 6) มีโรงเรียนต้นแบบด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับอาเภอ 2 แห่ง 7) มีชุมชน
ต้นแบบด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับอาเภอ 1 แห่ง
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ภาคีเครือข่าย ร่วมขับเคลื่อนงาน
นอกจากศู น ย์ อ านวยการความปลอดภั ย ทางถนนอ าเภอกุ ฉิ น ารายณ์ ที่ ตั้ ง ขึ้ น ตามมติ
คณะรัฐมนตรีแล้วนั้น การดาเนินงานโครงการพลังประชารัฐชาวกุฉินารายณ์รวมใจป้องกันอุบัติภัยทาง
ถนนอย่ า งยั่ ง ยื น ยั ง ได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะท างานเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นโครงการดั ง กล่ า วอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
ประกอบด้วย
1. ฝ่ายอานวยการ มีนายอาเภอกุฉินารายณ์ เป็นประธานคณะทางาน พร้อมด้วยเครือข่ายใน
พื้ น ที่ อาทิ ฝ่ า ยปกครอง (ปลั ด อ าเภอ นายกเทศมนตรี ต าบล ท้ อ งถิ่ น ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น) ฝ่ า ย
สาธารณสุข (โรงพยาบาล สาธารณสุข) ฝ่ายความมั่นคง (ตารวจ สัสดี) ฝ่ายการศึกษา (สานักงาน
การศึกษานอกระบบฯ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อานวยการโรงเรียน วิทยาลัย) สานักงานขนส่ง
จังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม (มูลนิธิสว่างกาฬสิน ธุ์ สมาคมเมตตา
ธรรมทิพย สถานเต็กก่า จีโหงวเกาะ) โดยมีปลัดอาเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง หัวหน้างานอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉิน ารายณ์ สารวัตรงานจราจรสถานีตารวจภูธ รกุฉินารายณ์
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ เป็นคณะทางานและ
เลขานุการ
มีบทบาทหน้าที่ คือ
 ร่วมจัดทาแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนของอาเภอกุฉินารายณ์ ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด
และอาเภอ
 ดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่อาเภอกุฉินารายณ์
 ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และรายงาน
การดาเนินงานให้คณะคณะทางาน ศปถ. อาเภอและ ศปถ. จังหวัด ทราบ
 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบของอาเภอกุฉินารายณ์
 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของอาเภอกุฉินารายณ์
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์การดาเนินงานต่อสาธารณะ
 รายงานผลการดาเนินงานและเสนอความเห็นต่อคณะทางานศูนย์อานวยการความปลอดภัย
ทางถนน (ศปถ.อาเภอ) เพื่อพิจารณากาหนดแนวทางหรือมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ในพื้นที่
 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน เพื่อปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ ตามที่เห็นสมควร
 ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะคณะทางาน ศปถ. อาเภอ มอบหมาย
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2. ฝ่ายสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุ มีนายอาเภอกุฉินารายณ์ เป็นประธานคณะทางาน และมี
ตัว แทนจากภาคส่ ว นต่า งๆระดั บ อ าเภอที่ เ กี่ย วข้ อ งร่ ว มเป็ น คณะท างาน ได้แ ก่ ปลั ด อาเภอกลุ่ มงาน
บริหารงานปกครอง ผู้กากับการสถานีตารวจ สารวัตรป้องกันและปราบปราม ผู้อานวยการโรงพยาบาล
สาธารณสุขอาเภอ หัวหน้าสานักงานขนส่ง ท้องถิ่นอาเภอ นักวิ ช าการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ EMS ตัวแทน รพ.สต. มีอานาจหน้าที่
 กาหนดแนวทางสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นในพื้นที่อาเภอกุฉินารายณ์ เพื่อ
ถอดบทเรีย น และวิเคราะห์ สาเหตุเชิงลึก แล้วพิจารณากาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา
นาเสนอต่อคณะกรรมการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนอาเภอกุฉินารายณ์ เพื่อ
พิจารณาดาเนินการต่อไป
 เก็บรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น และบันทึกไว้อย่างเป็นระบบตามรูปแบบข้อมูล 3 ฐาน
 ดาเนินการพัฒนาเครือข่ายเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อส่งเสริมให้ เกิดการขับเคลื่อนงาน
ของคณะทางานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนของท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
 เป็ นที่ป รึ กษาในการขับเคลื่อนกิจกรรม การดาเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ให้กับคณะทางานศูนย์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 รวบรวมข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะทางการปฏิบัติในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ต่อคณะกรรมการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนอาเภอ
 การประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรง ในกรณี เ ร่ ง ด่ ว น ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด
 พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์อาเภอในด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอาเภอกุฉิ
นารายณ์ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด
กาฬสินธุ์
 กาหนดแผนงานและกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนอาเภอกุฉินารายณ์
 การจัดการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับหน่วยงานองค์กร
ต่างๆ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
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รวมพลังภาคี ลงมือปฏิบัติการ
หลังจากจัดตั้งคณะทางาน และประสานเชื่อมภาคีเครือข่ายการทางานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
แล้ว ได้มีการจัดทากิจกรรมร่วมกัน ดังนี้
1.จัดเวทีประชุมภาคีเครือข่าย โดยมีเป้าหมายที่จะใช้เวทีการประชุม เป็นเวทีในการรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนการทางานร่วมกันในพื้นที่
ในช่วงระยะเวลาการดาเนินโครงการฯ มีการจัดการประชุม 3 ครั้ง แต่ละครั้งก่อให้เกิดการ
ทางานขับเคลื่อนในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
ครั้งที่ 1
1. คณะทางานและภาคีเครือข่าย รับทราบข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.
2560 ทั้งในระดับประเทศและระดับอาเภอ มีข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุ
ยานพาหนะที่ประสบเหตุและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
2. รับ ทราบข้อมูลการเกิดอุบั ติเหตุทางถนนในช่ว งเวลาปกติของอาเภอกุฉิน ารายณ์ โดยมี
รายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุแต่ละเคส พร้อมทั้งสภาพถนนที่เกิดเหตุ
3. รับทราบสถิติการจับกุมตาม 10 มาตรการและตามคาสั่ง คสช.ที่ 46/2558 เรื่องมาตรการ
แก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ ซึ่งพบว่ารถจักรยานยนต์มีการจับกุมมากที่สุดในประเด็นไม่
สวมหมวกนิรภัยและไม่มีใบขับขี่ ส่วนรถปิกอัพถูกจับกุมจากการไม่คาดเข็มขัดนิรภัยมากที่สุด
4. ร่ ว มวางแผนการท างานของที ม สื บ สวนสอบสวนอุ บั ติเ หตุ โดยก าหนดให้ มี ตั ว แทนจาก
หน่วยงาน 5 E และมีแบบฟอร์มในการเก็บข้อมูล
5. รายงานจุดเสี่ยงในพื้นที่ของอาเภอ พร้อมทั้งแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละจุดเสี่ยงให้
พิจารณาแนวทางการแก้ไขจุดเสี่ยง
6. ให้ท้องถิ่นสารวจจุดเสี่ยง พร้อมแนวทางการแก้ไขจุดเสี่ยงในพื้นที่ของตนเอง
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ครั้งที่ 2
1. รับทราบสถานการณ์การคมนาคมที่มีผลกระทบจากอุทกภัย สถิติการเกิดอุบัติเ หตุและสถิติ
การจับกุม ซึ่งพบว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการขับขี่ ขับรถเร็ว ประมาท แซงรถ
ในจุดห้ามแซง ขับรถเร็วในเขตชุมชน
2. พื้นที่จุดเสี่ยงใหม่ บริเวณทางเข้า-ออก หน้าห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขากุฉินารายณ์
3. รับทราบข้อมูลจุดเสี่ยงบริเวณหน้าสถาบันการศึกษาและเขตชุมชนในพื้นที่
4. ติ ด ตามการแก้ ไ ขจุ ด เสี่ ย งในพื้ น ที่ โ ดยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น ของแต่ ล ะพื้ น ที่ เ ป็ น
ผู้รับผิดชอบ
5. ติดตามการดาเนินการชุมชน/โรงเรียนต้นแบบในพื้นที่อาเภอกุฉินารายณ์
ครั้งที่ 3
1. รับทราบสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งพบว่าสาเหตุการเกิ ดอุบัติเหตุ เกิดจากการขับรถเร็วเกิน
กาหนด ประมาท หักเลี้ยวในระยะกระชั้นชิด
2. รับทราบสถิติการจับกุมในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2560 ซึ่งพบว่า มีแนวโน้มการจับกุม
ลดลงเนื่องจากประชาชนเริ่มปฏิบัติตามกฎหมายมากขึ้น ประกอบกับนโยบายภาครัฐที่ให้มีการกวดขัน
ด้วยการป้องปรามและให้คาแนะนาแทนการดาเนินคดี
3. ติดตามจุดเสี่ยงและการแก้ไขจุดเสี่ยง
4. ถอดบทเรียนอุบัติเหตุในพื้นที่อาเภอกุฉินารายณ์ (ศปถ.อาเภอกุฉินารายณ์) และ การขับเคลื่อน
งานด้านการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่ อปท. และสถาบันการศึกษาในพื้นที่
5. การประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
6. แนวทางการพัฒนาเครือข่ายและการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่

2.จัดอบรมให้ความรู้ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างชุมชนและโรงเรียนต้นแบบในพื้นที่
โดยการสร้างความตระหนัก สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมซึ่งจะนาไปสู่ การแก้ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่
โดยคนในพื้นที่ภายใต้บริบทของตัวเอง ซึง่ ดาเนินการอบรม 3 รุ่น ประกอบด้วย
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หัวข้อ หัวข้อ
ตาบลบัวขาว
ตาบลบัวขาว
โรงเรียนบัโรงเรี
วขาวยนบัวขาว
โรงเรียนกุโรงเรี
ฉินารายณ์
ยนกุฉินารายณ์
ผู้เข้าร่วมอบรม
ผู้เข้าร่วมอบรม
เจ้าหน้าที่ผเจู้้รับาหน้
ผิดาชอบงานด้
ที่ผู้รับผิดาชอบงานด้
นการ คณะครู
านการ แคณะครู
เรี ย น แคณะครู
ละนั ก เรีแยละนั
น กคณะครู
ละนั ก เรีแยละนั
น ก เรี ย น
ป้ องกันบและลดอุ
บั ติเหตุทแกนน
างถนนา 115
แกนน
แกนน
ป้ องกันและลดอุ
ั ติเหตุทางถนน
คนา 115 คน แกนนา 115
คนา 115 คน
อบต.บั
ว ขาว
อบต.บั ว ขาว
ผู้ ใหญ่
บ้ านผู้ ใผูหญ่
้ ช่ วบย้ าน ผู้ ช่ ว ย
ผู้ใหญ่บ้านผูอาสาสมั
้ใหญ่บ้านครสาธารณสุ
อาสาสมัครสาธารณสุ
ข
ข
(อสม.) อาสาสมั
(อสม.)ครป้
อาสาสมั
องกันคภัรป้
ยฝ่อางกั
ย นภัยฝ่าย
อน (อปพร.)และชุ
พลเรื อน พลเรื
(อปพร.)และชุ
ด รั กษา ด รั กษา
ความปลอดภั
หมู่ บ้ า น (ชรบ.)
ความปลอดภั
ย หมู่ บ้ า นย(ชรบ.)
จานวน 60จานวน
คน 60 คน
1. ผู้เข้าร่วมฝึ
ผลการอบรม
ผลการอบรม
1. ผู้เข้าร่ว1.มฝึผูก้เอบรมรั
ข้าร่วมฝึบกทราบ
อบรมรับทราบ
1. ผูก้เอบรมรั
ข้าร่วมฝึบกทราบสถิ
อบรมรับตทราบสถิ
ิการเกิดอุตบิกัตารเกิ
ิเหตุดอุบัติเหตุ
อุบ้นัตทีิเหตุ
ที่ ้นที่ ในพื้นที่
สถิติการเกิสถิ
ดอุตบิกัตารเกิ
ิเหตุดในพื
่ ในพื้นในพื
2. ผู้เข้าร่ว2.มฝึผูก้เอบรมเกิ
2. ผู้ เ ข้ า ร่2.ว มฝึ
ด ความตระหนั
ก ถึ ง ก ถึ ง
ข้าร่วมฝึดกความ
อบรมเกิดความ
ผู้ เ ข้กาอบรมเกิ
ร่ ว มฝึ ก อบรมเกิ
ด ความตระหนั
กถึงผลกระทบต่
อ ผลกระทบต่ผลกระทบต่
อสภาพเศรษฐกิ
ตระหนักถึตระหนั
งผลกระทบต่
อ
อสภาพเศรษฐกิ
จ ครอบครัจวครอบครั
และการ วและการ
สภาพเศรษฐกิ
สภาพเศรษฐกิ
จ ครอบครัจว ครอบครัวสูญเสียอันสูเกิญดเสีจากอุ
ยอันบเกิัตดิเหตุ
จากอุบัติเหตุ
และการสูญและการสู
เสียอันเกิญดเสีจาก
ยอันเกิดจาก
3. ดเกิในการป้
ดแนวคิอดงกั
ในการป้
องกันบและลดอุ
บัติเหตุในเขต
3. เกิดแนวคิ
นและลดอุ
ัติเหตุในเขต
อุบัติเหตุ อุบัติเหตุ
ที่ร่วมกัและนั
นของครู
พื้นที่ร่วมกัพืน้นของครู
กเรียและนั
น กเรียน
3. ดเกิในการป้
ดแนวคิอดงกั
ในการป้
ผู้ เ ข้ า ร่ กว มการฝึ
้ ก ฎหมายจราจรที
่
3. เกิดแนวคิ
นและองกั4.นและ
ผู้ เ ข้ า ร่ ว4.มการฝึ
อบรมรูก้ อบรมรู
ฎหมายจราจรที
่
ลดอุบัติเหตุลดอุ
ในเขตพื
้นทีในเขตพื
่ร่วมกัน้นที่ร่วเกี
นามาปฏิ
ิเพื่อการใช้
ถนนทีรถใช้
่ ถนนที่
บัติเหตุ
มกั่ยนวข้อง เพื
เกี่ยอวข้
อง เพื่อบนัตามาปฏิ
บัติเรพืถใช้
่อการใช้
ผู้เข้ากร่อบรมรู
วมการฝึ้ กอบรมรู้ ปลอดภัย ปลอดภัย
4. ผู้เข้าร่ว4.มการฝึ
กฎหมายจราจรที
กฎหมายจราจรที
่เกี่ยวข้อง ่เกี่ยวข้อง
เพื่อบนัตามาปฏิ
บัติเรพืถ่อการใช้รถ
เพื่อนามาปฏิ
ิเพื่อการใช้
ถนนที
ใช้ถนนที่ปใช้
ลอดภั
ย ่ปลอดภัย
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3. สืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุ กรณีมีผู้เสียชีวิตการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ จาเป็นอย่างยิ่งต้องมี
ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน การสอบสวนอุบัติเหตุเป็นหนทางหนึ่งในการได้มาซึ่งข้อมูล สาเหตุของการ
เกิดอุบัติเหตุฝ่ายสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุได้ลงพื้นที่สอบสวนอุบัติเหตุร่วมกับผู้นาท้องถิ่น ท้องที่ ผู้นา
ชุมชน อาสาสมัครในระดับพื้นที่ เข้าร่วมในการลงพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์สาเหตุ และเพิ่มเติมข้อมูลบริเวณเกิด
เหตุ ในฐานะคนในพื้นที่ ทาให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ละเอียด และสามารถนามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแนว
ทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
ผลจากการเก็บข้อมูล ในช่วงเดือนมกราคม – ธัน วาคม 2560 มีอุบัติเหตุ จานวน 28 ครั้ง มี
ผู้เสียชีวิต 30 ราย หลังจากการสอบสวน มีการจัดการประชุมสรุปผลการสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุ โดยมี
ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม 40 คน จากการประชุมส่งผลให้เกิดการรับทราบผลการดาเนินงานของ ศปถ.อาเภอ
กุฉินารายณ์ ในห้วง 1 ปี (เดือนมกราคม – ธันวาคม 2560) ผลการดาเนินการป้องกันการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนน ผ่านระบบสุขภาพอาเภอ DHS – RTI และรับทราบพื้นที่เป้าหมายในการดาเนินการคุม
เข้มด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุในปีงบประมาณถัดไป
การสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุ

ถอดบทเรีถอดบทเรี
ยนโครงการรวมพลั
งสร้างความปลอดภัยของ 56
ยนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ 57
สานักงานป้
นและบรรเทาสาธารณภั
ยจังยหวัจังดหวัสาขา
ปี 2560
สำ�อนักงกังานป้
องกันและบรรเทาสาธารณภั
ดสาขา”
ปี 2560

การแก้ไขจุดเสี่ยง

อบต. สามขา

โครงการมิตรผลกาฬสินธุ์ร่วมใจป้องกันการประสบภัยทางถนน โรงงานน้าตาลมิตรกาฬสินธุ์ได้
เห็นความสาคัญของการป้องกันอุบั ติเหตุทางถนน จึงได้ดาเนินโครงการดังกล่าวเพื่อกาหนดมาตรการใน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของเจ้าหน้าที่ และพนักงานของโรงงาน โดยการตรวจสภาพความ
พร้อมพนักงานที่เดินผ่านจุดเข้าออกโรงงานฯ กล่าวตักเตือนและตรวจสอบความพร้อมให้ปฏิบัติตามกฎ
จราจรอย่างเคร่งครัด
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ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้าถอดบทเรี
งความปลอดภั
ยนโครงการรวมพลั
ยของ 57 งสร้างความปลอด
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภั
สานักงานป้
ยจังหวัองกั
ด สาขา
นและบรรเทาสาธารณภั
ปี 2560
ยจังหวัด สาขา ป
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สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560

ผลลัพธ์ความสาเร็จที่เกิดขึ้น ผลลัพธ์ความสาเร็จที่เกิดขึ้น
1. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุ
ฉินารายณ์
ความเข้มาเภอกุ
แข็งด้าฉนการสร้
1. ศูนบย์ัตปิเหตุ
ฏิบทัตางถนนอ
ิการป้องกัาเภอกุ
นและลดอุ
บัติเหตุทมีางถนนอ
ินารายณ์าง มีความเข้มแข็งด้านกา
เครือข่าย ผู้นา(นายอาเภอ) ให้เครื
ความส
องกันและลดอุ
จากการเข้
วมประชุบมัติเหตุ จากการเข้าร่วมป
อข่ายาคัผูญ้นในการป้
า(นายอาเภอ)
ให้ความสบัตาคัิเหตุ
ญในการป้
องกัานร่และลดอุ
ขับเคลื่อนโครงการฯ ครั้งที่ 1 ขัและ
บเคลื2่อนโครงการฯ ครั้งที่ 1 และ 2
2. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุ
ฉินารายณ์
มีการนาข้
อมูลฉมาใช้
ในการ มีการนาข้อมูลมาใช้ใ
2. ศูนบย์ัตปิเหตุ
ฏิบทัตางถนนอ
ิการป้องกัาเภอกุ
นและลดอุ
บัติเหตุทางถนนอ
าเภอกุ
ินารายณ์
บริหารจัดการ และคืนข้อมูลดับริงกล่
าวสูด่ชการ
ุมชนและคื
ผ่านการประชุ
หญ่บผ่้านนการประชุ
และการประชุ
หารจั
นข้อมูลดังมกล่กาานั
วสูน่ชผูุม้ใชน
ม กานัม นผู้ใหญ่บ้าน และการป
หัวหน้าส่วนราชการของอาเภอหัว(การประชุ
มประจาเดือน)าเภอ (การประชุมประจาเดือน)
หน้าส่วนราชการของอ
3. มีการจัดตั้งคณะทางานสืบ3.สวนสอบสวนอุ
บัติเหตุางานสื
ในพื้นบทีสวนสอบสวนอุ
่อาเภอกุฉินารายณ์
ที่ปในพื
ระกอบด้
วย ฉินารายณ์ ที่ประกอบด้วย
มีการจัดตั้งคณะท
บัติเหตุ
้นที่อาเภอกุ
หัวหน้าส่วนราชการหลักด้านการป้
และลดอุบัติเกหตุ
างถนนระดั
อาเภอ บัติเหตุทางถนนระดับอาเภอ
หัวหน้อางกัส่วนนราชการหลั
ด้าทนการป้
องกันบและลดอุ
4. เกิดการแก้ไขจุดเสี่ยงในพื้น4.ที่ เกิโดยอบต.สามขา
เทศบาลเมื
องบัวขาว อบต.บั
ขาว ทต.เหล่
ดการแก้ไขจุดเสีและ
่ยงในพื
้นที่ โดยอบต.สามขา
และวเทศบาลเมื
องบัา วขาว อบต.บัวขาว ทต
ใหญ่
ใหญ่
5. หน่วยงานในพื้นที่รับทราบการด
นงานและน
นงาน อาทิ
5. หน่าเนิ
วยงานในพื
้นที่ราไปขยายผลการด
ับทราบการดาเนินาเนิ
งานและน
าไปขยายผลการดาเนินงาน อาทิ
 โรงงานน้าตาลมิตรกาฬสินธุ์ ดโรงงานน้
าเนินโครงการมิ
วมใจป้
องกันการประสบภั
าตาลมิตรกาฬสินธุ์ ดร่าเนิ
นโครงการมิ
ตรกาฬสินยธุทาง
์ ร่วมใจป้องกันการประสบภัย
ถนน
ถนน
 สานักงานขนส่งจังหวัดกาฬสิ
์ สาขากุ
ฉินารายณ์
อบรมสนามจราจรเยาวชน
าง
 นสธุานั
กงานขนส่
งจังหวัจัดดกาฬสิ
นธุ์ สาขากุฉินารายณ์ จัสร้
ดอบรมสนามจราจรเยาวชน
สร้าง
จิตสานึกความปลอดภัย ในการใช้
ถใช้กความปลอดภั
ถนน โดยใช้ปยีงบประมาณ
2560
่น
จิตสรานึ
ในการใช้รถใช้
ถนนจานวน
โดยใช้2ปีงรุบประมาณ
2560 จานวน 2 รุ่น
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สานักงานป้
นและบรรเทาสาธารณภั
ยจัยงหวั
ด สาขา
สำ�นัอกงกั
งานป้
องกันและบรรเทาสาธารณภั
จังหวั
ดสาขา”ปี ปี2560
2560

 สถานีตารวจภูธรกุฉินารายณ์จัดโครงการถนนปลอดภัย – ถนนสีขาว เพื่อเข้มงวดด้าน
กฎหมายและลดอุบัติเหตุในถนนซึ่งเป็นระยะทางการดาเนินโครงการฯ
6. ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอกุฉินารายณ์ (ศปถ.อาเภอกุฉินารายณ์) มีการ
จัดอบรมเพื่อสร้างต้นแบบชุมชนและโรงเรียนจานวน 3 รุ่น ประกอบด้วยกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเยาวชน จานวน
2 รุ่น จากโรงเรียนบัวขาว และโรงเรียนกุฉินารายณ์ และสัมมนากลุ่มเสี่ยงวัยกลางคนและผู้สูงอายุในพื้นที่
เสี่ยง เขตพื้นที่ อบต. บัวขาว จานวน 1 รุ่น
7. มีการบูรณาการข้อมูลและระบบสารสนเทศในการเก็บข้อมูลดีขึ้น ส่งผลให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงที่
สามารถนามาใช้ในการทางานได้อย่างชัดเจน
8. การดาเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนผ่านระบบสุขภาพอาเภอ (DHS-RTI)
ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ในระดับดี (Good) ร้อยละ 50 ของอาเภอที่ดาเนินการ โดยมีหน่วยงานที่
รับผิ ดชอบ ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ องค์การบริหารส่ว นตาบลสามขา และ
คณะทางานฯ ศปถ. อาเภอกุฉินารายณ์

การติดตาม ประเมินผล
1. หลังการอบรมมีการทาข้อสอบเกี่ยวกับความรู้กฎวินัยจราจรผ่านเกณฑ์เพื่อประเมินผลการ
อบรมว่าผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจมากน้อยเพียงใด
2. ติดตามการทางานแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในการประชุมคณะทางานโครงการ “พลังประชารัฐชาว
กุฉินารายณ์รวมใจป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนอย่างยั่งยืน”
3. มีการติดตามข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการ
และคืนข้อมูลดังกล่าวสู่ชุมชน ผ่านการประชุม กานันผู้ใหญ่บ้าน และการประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการของอาเภอ (การประชุมประจาเดือน)
4. มีการถอดบทเรียน สรุปผลการดาเนินโครงการ
5. มีการประสานงาน ติดตามผลการดาเนินงานผ่านทาง Application Line กลุ่ม ศปถ.
กุฉินารายณ์
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ความต่อเนื่องยั่งยืนของโครงการ
1. ได้บรรจุการแก้ไขจุดเสี่ยงเข้าไปเป็นภารกิจของพื้นที่ ดังจะเห็นได้จากองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละแห่ง มีการเก็บข้อมูลจุดเสี่ยงและแก้ปัญหาจุดเสี่ยงของตัวเองโดยใช้งบประมาณ
ของพื้นที่
2. ให้ผู้นาอาเภอสั่งการให้ทุกหน่วยงานจัดทามาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนและ
บังคับใช้อย่างเคร่งครัด
3. เพิ่มความเข้มงวดด้านกฎหมายมากขึ้น
4. ขยายพื้นที่ชุมชนต้นแบบและโรงเรียนต้นแบบไปยังพื้นที่ อปท. อื่นๆ เพิ่มเติม
5. ดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาปกติ ตลอดทั้งปี
6. สรุ ป ผลการด าเนิ น งานในเวที จั ง หวั ด หรื อ รายงานผลการด าเนิ น งานไปยั ง หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบและแก้ไขปัญหาในส่วนที่รับผิดชอบ
บทเรียนจากข้อจากัดและอุปสรรค
1. หากมีการจัดเวทีประชุมทิ้งช่วงนาน ทาให้การแก้ไขปัญหาและการติดตามความคืบหน้า
ล่าช้า ควรมีการจัดประชุม 1 - 2 เดือนต่อครั้ง
2. ในการลงพื้นที่ขาดงบประมาณด้านเชื้อเพลิงของหน่วยงานในการออกพื้นที่สืบสวนสอบสวน
อุบัติเหตุ จาเป็นต้องสรรหางบประมาณรวมสมทบจากแต่ละหน่วยงาน
3. หากมีการประสานงานติดต่อมาอย่างกระชั้นชิด ทาให้ไม่สามารถบริหารงานจัดการได้ดี
เท่าที่ควร ระยะเวลาเป็นสิ่งสาคัญในการดาเนินงาน เนื่องด้วยระยะเวลาที่น้อยและกระชั้น
ชิดจึงส่งผลต่องานในด้านต่างๆ
4. หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ควรจะมีการสนับสนุนงบประมาณ ในการ
ดาเนินงานและการขับเคลื่อนภารกิจงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับ
หน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานอุบัติเหตุทางถนน คือ ที่ทาการปกครองอาเภอ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ เช่น สานักงานสาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาล
อาเภอ เป็นต้น
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สานักงานป้สำอ�งกั
และบรรเทาสาธารณภั
ยจังหวัย ดจังสาขา
ปี 2560
นักนงานป้
องกันและบรรเทาสาธารณภั
หวัดสาขา”
ปี 2560

แนวทางสู่การขยายผล
1. จัดประชุมคณะทางานขับเคลื่อนโครงการฯ ทุกๆ 2 เดือนต่อครั้ง
2. จัดทาประชาคมหมู่บ้านในพื้นที่
อปท. ที่มีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
3. จัดทาประชาคมหมู่บ้านในพื้นที่
อปท. ที่มีอุบัติเหตุและเสียชีวิต
มากในลาดับ1-3 ของพื้นที่
อาเภอ
4. จัดอบรมเยาวชนด้านการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เสี่ยงใน อปท.ที่มีอุบัติเหตุสูงสุด 1-3 ของพื้นที่อาเภอ
5. จัดตั้งคณะทางานสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุระดับอาเภอและ อปท. ร่วมสืบสวนสอบสวน
อุบัติเหตุในพื้นที่เพื่อวิเคราะห์สาเหตุเชิงลึก แก้ปัญหาอุบัติเหตุในระยะสั้น กลาง และอนาคต
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ถอดบทเรีถอดบทเรี
ยนโครงการรวมพลั
งสร้างความปลอดภัยของ 61
ยนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ 63
สานักงานป้
นและบรรเทาสาธารณภั
ยจังยหวัจังดหวัสาขา
สำ�นัอกงกั
งานป้
องกันและบรรเทาสาธารณภั
ดสาขา”ปี ปี2560
2560

สานักงา

4. พัฒนาเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบตั ิเหตุทางถนน
4. พัฒนาเครือข่ายการป้องกันและแ
าบลต้นแบบ ตาบลกระแชง อาเภ
ในตาบลต้นแบบ ตาบลกระแชง อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีในต
สะเกษ

ทรลักกษ์ษ์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดศรีสะเกษ เป็นอาเภอที่มอีพาเภอกั
ื้นที่มากที
นทรลั่สุดกในจั
ษ์ ตัง้งหวั
อยูด่ทางตอนใต้ของจังหวัด
อำอ�าเภอกั
เภอกันนทรลั
และมีประชากรมากที่สุ ดในภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ (ไม่รวมอาเภอเมืและมี
อง) ประกอบด้
ประชากรมากที
วย 20่สุ ดตในภาคตะวั
าบล 276 นออกเฉียงเหนือ (ไ
หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 แห่ง มีประชากรทั้งหมด 201,964
หมู่บคน้าน(พ.ศ.2560)
มีองค์กรปกครองส่
มีพื้นทีว่ตนท้
ิดต่อองถิกับ่น 21 แห่ง มีประชากร
อาเภออื่นในจังหวัดเดียวกันและกับประเทศเพื่อนบ้าน(ประเทศกัมพูชาประชาธิ
อาเภออื่นปในจั
ไตย)งหวัทิดศเดีเหนื
ยวกัอนติดและกั
ต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน(ป
ตาบลสระเยาว์ ตาบลเสื่องข้าว อาเภอศรีรัตนะ และตาบลหนองฮาง ตาบลเสี
ตาบลสระเยาว์
ยว ตาบลหนองหว้
ตาบลเสื่อางข้ตาาบลท่
ว อาเภอศรี
า รัตนะ และตาบ
คล้อ อาเภอเบญจลักษ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตาบลนาห่อม ตคล้
าบลโคกช
อ อาเภอเบญจลั
าแระ ตาบลกุ
กษ์ ดเรือ อาเภอ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับต
ทุ่งศรีอุดม ตาบลไพบูลย์ ตาบลโคกสะอาด อาเภอน้าขุ่น และตาบลโซง อทุาเภอน้
่งศรีอุดายืมนตจัาบลไพบู
งหวัดอุบลย์ลราชธานี
ตาบลโคกสะอาด
ทิศ
อาเภอน้าขุ่น แ
ใต้ติดต่อกับจังหวัดพระวิหารและจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ทิศตะวั
ใต้นติดตกติ
ต่อกัดต่บอจักังหวั
บตดาบลบั
พระวิกหดอง
ารและจั
ตาบลงหวัดอุดรมีชัย ประเทศ
พราน ตาบลภูฝ้าย ตาบลไพร อาเภอขุนหาญ
พราน ตาบลภูฝ้าย ตาบลไพร อาเภอขุนหาญ
จากที่ตั้งดังกล่าวประกอบ
กั บ จ า นว นป ร ะช าช นที่ มี ม า ก
เส้ นทางคมนาคมทางบกที่ ส ะดวก
ส่ ง ผลให้ มี ก ารเดิ น ทางเข้ า มายั ง
อ าเภอกั นทลั กษ์ เป็ นจ านวนมาก
ทั้งมาติดต่องาน ศึกษาเล่าเรียน หรือ
ใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางระหว่าง
อาเภอ จังหวัด หรือระหว่างประเทศ
ซึ่งการเดินทางที่หนาแน่นนี่เองส่งผล
ให้ อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนที่ เ กิ ด ขึ้ น มี
ปริ มาณเพิ่มขึ้นและทวีความรุนแรง
ขึ้ นทุ กปี สาเหตุ หลั กมา จาก
พฤติกรรมของผู้ ขับขี่ การขาดวิ นั ย
ขาดจิตสานึกในการปฏิบัติตามกฎจราจร
ขาดจิตสานึกในการปฏิบัติตามกฎจราจร
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สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของประชาชนในอาเภอกันทรลักษ์ ในปี พ.ศ. 2556-2559 พบว่า
ปี
จานวนผู้บาดเจ็บ จานวนผู้เสียชีวิต อัตราการเสียชีวิต
(ราย)
(ราย)
ต่อแสนประชากร
2556
3,016
15
6.90
2557
2,745
22
10.13
2558
2,692
36
16.58
2559
2,835
35
19.21
เมื่อพิจารณาจากข้อมูลปี 2559 พบว่า ข้อมูลของผู้ประสบเหตุ มีดังนี้
 ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง
 ช่วงอายุที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ อายุ 15-19 ปี
 ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่ ไม่สวมหมวกกันน็อกและไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
 ประเภทรถที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ รถจักรยานยนต์
 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ 16.01-20.00 น.
 สาเหตุของการบาดเจ็บสูงสุด คือขับรถเร็ว รองลงมาคือ เมาแล้วขับ
 จากสถิติข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในระดับตาบล พบว่า ในปี 2559 ตาบลกระแชง เป็นตาบลที่เกิด
อุบัติเหตุมากที่สุด จานวน 106 ครั้ง ผู้บาดเจ็บจานวน 165 ราย เสียชีวิต 4 ราย และมีจุดเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุติด 1 ใน 5 ของระดับอาเภอ
นอกจากนี้แล้ ว ยั งพบว่าผู้ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนส่ว นใหญ่จะถูกนาส่งโรงพยาบาลโดยผู้
ประสบเหตุและญาติ ซึ่งหากกระทาโดยขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญ ก็อาจจะส่งผลให้ผู้บาดเจ็บอันตรายมากขึ้น
หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนได้
จากสถิ ติ การเกิ ดอุ บั ติ เหตุ ทางถนนที่ เกิ ดขึ้ น เครื อข่ ายอ าเภอกั นทรลั กษ์ ซึ่ งประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอาเภอ(คปสอ.)
ต ารวจ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
เทศบาล โรงเรียน และสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ โดยมี
นายทวีศักดิ์ บัวพา และนางสาวอนงค์ ปิ่นนิวงศ์ เป็นแกนส าคัญในการขับเคลื่ อนงานโครงการพัฒนา
เครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในตาบลต้นแบบ ตาบลกระแชง อาเภอกันทร
ลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ผ่านแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด(สอจร.)
ภาคีเครือข่าย ร่วมมือกันขับเคลื่อนงาน
การขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางถนนระดับอาเภอของกันทรลักษ์ ได้มีการคัดเลือก
ตาบลกระแชง ซึ่งเป็นตาบลที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดในอาเภอมาเป็นอาเภอต้นแบบ ด้วยเห็นว่า
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เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่ควรจะได้รับการแก้ไข และหากแก้ไขได้จะเกิดความสุดคุ้ม ที่จะเป็นตัวอย่าง
ให้กับตาบลอื่นในการเดินตาม ป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากภัยทางถนนได้
โครงการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติ เหตุทางถนนในตาบลต้นแบบ ตาบล
กระแชง อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เกิดขึ้นจากความตั้งใจการแก้ไขปัญหาของสานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายอาเภอกันทรลักษ์ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
2. เพื่อให้ความรู้ในเรื่องกฎหมายและการขับขี่ปลอดภัยในตาบลต้นแบบ (ตาบลกระแชง)
3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ตาบลกระแชงให้มีความตื่นตัว ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน
4. เพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่คลอบคลุมในเขตตาบลต้นแบบ ตาบลกระแชง
ซึ่งโครงการดังกล่ าว ได้รับ การเห็นชอบจาก “ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนอาเภอ
กันทรลักษ์” ที่มี นายอาเภอ เป็นประธานกรรมการ และได้มีคาสั่งอาเภอกันทรลักษ์ แต่งตั้งคณะทางาน
โครงการดังกล่าวขึ้น โดยมอบหมายให้ หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ
สาขากันทรลักษ์ เป็น ประธานคณะทางาน มีตัวแทนจาก สวป.สภ.กันทรลักษ์ พยาบาลวิชาชีพชานาญ
การพิเศษ ปลั ดอาเภอหัว หน้าฝ่ ายความมั่นคง นายกองค์การบริห ารส่ วนตาบลกระแชง กานันตาบล
กระแชง พยาบาลวิช าชีพช านาญการ เจ้ าพนั กงานการเงิน และบั ญชีป ฏิบั ติงานเป็ น คณะทางาน ซึ่ง
คณะทางานดังกล่าว เป็นการแต่งตั้ง โดยระบุตัวบุคคล ที่จะมาร่วมกันกาหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อน
งาน วางแผนปฏิ บั ติ ก าร ประสานงาน สนั บ สนุ น และปฏิ บั ติ ก ารขั บ เคลื่ อ นโครงการฯ ให้ ป ระสบ
ความสาเร็จ
นอกจากคณะทางานโครงการแล้ว ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการ และศูนย์อานวยการ
ความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตาบลกระแชง โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตาบลกระแชง
เป็นประธานกรรมการ มีรองนายก อบต.กระแชง 2 ท่าน เป็นรองประธาน มีเลขานุการนายก อบต.
กระแชง กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รพ.สต.ในพื้นที่ ผู้อานวยการโรงเรียนในเขตตาบลกระแชง หัวหน้าสาย
ตรวจต าบลกระแชง ส านั กงานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จัง หวัด ศรีส ะเกษ สาขากั น ทรลั ก ษ์
ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หัวหน้าสานักปลัด เป็นกรรมการ ปลัด อบต.กระแชง
เป็นเลขานุการ และมีรองปลัด อบต.กระแชง และเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชานาญการ
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ทำหน้ำที่ จัดทาแผนปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการและงบประมาณในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนของอาเภอ รวมถึงการเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ อีกทั้ง
ยังต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ การจัดให้
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ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560 สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ปี 2560

มีศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนขององค์การบริหารส่วนตาบลกระแชง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ
ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานต่อสาธารณะ
ทุนเดิมที่ดี ในการดาเนินงานอาเภอกันทรลักษ์ มี ศปถ.อาเภอ นายอาเภอเป็นประธาน มีนายก
อบต. ที่เห็นความสาคัญให้ความร่วมมือ และมีการขับเคลื่อนด้านสาธารณภัยทุกประเด็นอย่างเข้มแข็ง มี
ทีมกู้ชีพที่พร้อมดาเนินการ ตาบลกระแซง มีสานักงานขนส่งอยู่ในพื้นที่ และมีรพ.สต. โรงเรียน แขวงการ
ทางฯ หมวดการทาง ทางหลวงชนบท ดูแลเรื่องทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท และยังมีชุมชน
ศรีษะอโศกซึ่งเป็นชุมชนจัดการตนเอง กลายเป็นที่ดูงานระดับหมู่บ้าน/ประเทศ
งบประมาณที่ได้รับมาดาเนินงานด้านการป้องกันอุบัติเหตุจราจรได้รับการสมทบจาก บริษัทกลาง
ฯ โดยร่วมให้ความรู้จัดทา พรบ. ให้กับรถจักรยานยนต์เก่า ซึ่งเดิมที่ชาวบ้านไม่ให้ความสาคัญเรื่องทา
พรบ.เลย จึงไม่ไปต่อทะเบียน บ.กลางจึงได้ร่วมลงพื้นที่และให้ความรู้ชาวบ้าน เพื่อจัดทาพรบ.และบังคับ
ใช้ได้ทันที ซึ่งผู้นาชุมชนได้ให้การสนับสนุนชักชวนชาวบ้านเข้าร่วมประชาคม ทาธรรมนูญหมู่บ้านและ
บังคับใช้ ทั้งนี้ในการจัดทาประชาคม ทางนายกอบต.ได้สนับสนุนอุปกรณ์การจัดอบรม อานวยความ
สะดวกประสานงานต่างๆ
เดินหน้า ร่วมกันดาเนินการ
โครงการเริ่มต้นจากการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผ่านทางการประชุม เพื่อให้เวทีการ
ประชุมเป็นเวทีที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มาร่วมกันตัดสินใจ วางแนวทางการทางานผ่านทางข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน จากผลการสารวจและหาแนวทางแก้ไขจุดเสี่ยงโดยภาคีเครือข่าย ใช้ข้อมูลอุบัติเหตุย้อนหลัง 3 ปี
พร้อมทั้งมีการติดตามผลการทางานในเวทีดังกล่าว คือ
1) การประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนอาเภอกันทรลักษ์ ในช่วง
ระหว่างดาเนินงานโครงการ มีการประชุม 10 ครั้ง แต่ละครั้ง มีวัตถุประสงค์การประชุมที่แตกต่างกันไป
โดยในครั้งที่ 1 เป็นการชี้แจงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กาหนดแนวทางการขับเคลื่อน
นโยบายความปลอดภัยทางถนน ชี้แจงกิจกรรมโครงการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนในตาบลต้นแบบ ตาบลกระแชง อาเภอกันทรลักษ์ ซึ่งผลจากการประชุมในครั้งที่ 1 ทา
ให้เกิดคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานดาเนินโครงการ และเกิดแผนงานสาหรับดาเนินโครงการฯ
ส่วนในการประชุมครั้งต่อๆ มา เป็นการประชุมเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนงานความปลอดภัย
ทางถนน และติดตามผลดาเนินงาน ซึ่งผลจากการประชุมที่เกิดขึ้น เช่น
 วางแผนการดาเนินงานในช่วงเฝ้าระวัง 7 วันอันตราย
 สรุปผลการดาเนินงานช่วง 7 วันอันตราย
 การวางแผนการดาเนินงานในระดับตาบล การออกประชาคมหมู่บ้าน การอบรมให้ความรู้
ฯลฯ
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 การติดตามผลการดาเนินกิจกรรม/โครงการที่ผ่านมา
 การรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลจุดเสี่ยงในพื้นที่และร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาจุด
เสี่ยง
 การติดตามผลหลังจากการแก้ปัญหาจุดเสี่ยง จุดอันตราย

2) การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตาบล
กระแชง จากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของอาเภอ พบว่า ตาบลกระแชงมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากที่สุด ในการ
ดาเนินโครงการฯ นี้ จึงได้เลือกตาบลกระแชง มาเป็นตาบลต้นแบบเพื่อเป็นการลดจุดที่เสี่ยงที่สุดใน
อาเภอ และได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนประจาตาบลขึ้น เพื่อขับเคลื่อนงานร่วมกับ
คณะทางานโครงการ
การดาเนินงานของศูนย์ปฏิบั ติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตาบลกระแชง ใช้
เวทีการประชุมเป็นเครื่องมือในการทางาน เช่นเดียวกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับ
อาเภอ การประชุมส่งผลให้เกิดการวางแผนการทางานร่วมกัน พร้อมทั้งติดตามผลการดาเนินงานไปใน
คราวเดียว
การประชุมของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตาบลกระแชง จะเน้น
ไปที่การหารือแนวทางการดาเนินกิจกรรมในพื้นที่ ทั้งการทาประชาคมหมู่บ้าน การจัดอบรมให้ความรู้
เกี่ย วกับการขับขี่ป ลอดภัย และกฎหมายจราจร การสร้างมาตรการสวมหมวกนิรภัยให้กับประชาชน
นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึง การร่วมกันวิเคราะห์และแก้ปัญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่ด้วย
นอกจากการวางแผนการดาเนินงานแล้ว ยังเป็นการติดตามผลที่เกิดขึ้นจากการทากิจกรรมต่างๆ
ในพื้นที่ ทั้งการแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย และการทาประชาคมหมู่บ้าน ฯลฯ
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3) จัดอบรมให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัย กฎหมายจราจร สร้างมาตรการสวมหมวกนิรภัย
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลกระแชง ให้กับบุคลากรจากสถานศึกษา อบต.กระแชง ประชาชน
นักเรียนจากโรงเรียนบ้านเขวา และโรงเรียนบ้ านจานรรจ์ โดยมีนายอาเภอกันทรลักษ์ เป็นประธานเปิด
โครงการฯ และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกันทรลักษ์ สภ.กันทรลักษ์ ขนส่งอาเภอกันทรลักษ์ บริษัทกลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ คปภ.จังหวัดศรีสะเกษ มาร่วมเป็นวิทยากร
เนื้อหาการอบรม นอกจากจะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายจราจร วินัยจราจร การขับขี่
ปลอดภัยแล้ว ยังมีการสอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุอีกด้วย

4) จัดทาประชาคมหมู่บ้าน เพื่อนาไปสู่ธรรมนูญหมู่บ้าน
ทุกหมู่บ้านในตาบลกระแชง หลังจากที่ได้มีการอบรมให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัย กฎหมาย
จราจรให้กับประชาชนในตาบลแล้ว ได้มีการจัดทาประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้ร่วมกันกาหนด
กฎระเบียบเกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยในหมู่บ้าน โดยกาหนดให้เป็น ร่างธรรมนูญหมู่บ้าน ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้าน
เป็นผู้รับรอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและผู้นาในพื้นที่ เป็นพยานในการจัดทาธรรมนูญหมู่บ้าน
การค้นหาปัญหาใน 20 หมู่บ้าน พบว่า เมาขับ ขับรถเร็ว ดัดแปลงสภาพรถ และมีเยาวชนอายุต่า
กว่า 15 ขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ บางหมู่บ้าน พบว่า ผู้ปกครองปล่อยให้เด็กอายุเจ็ดขวบ
ขี่รถจักรยานยนต์แล้ว และเป็นรถเก่าไม่ทา พรบ. เพราะเข้าใจว่าซื้อพรบ.ไม่ได้ เมื่อให้ความรู้ก็ได้มีการซื้อ
พรบ.เพิ่มขึ้น มีการห้ามปรามลูกหลานไม่ให้ขี่รถจักรยานยนต์ และนอกจากปัญหานี้แล้ว ยังมีรถบรรทุกขน
ดินหินวิ่งผ่ านหมู่บ้าน บนผิ วถนนมีมูลวัว ทางคณะกรรมการหมู่บ้านจึงได้เชิญชวนสมาชิกในหมู่บ้าน
ร่วมกันเสนอ เพื่อสรุปธรรมนูญหมู่บ้านร่วมกัน
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ส่งผลให้ทั้ง 20 หมู่บ้าน ได้กาหนดกติการ่วมกัน 1) คือ กฎเดิมให้มีผลบังคับใช้เหมือนเดิม เป็น
หน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครอง ที่ต้องให้ความรู้และดูแลบุตรหลาน คนในครอบครัวให้มีการขับขี่ที่ปลอดภัย
ทุกคนต้องปฏิบัติตนให้ปลอดภัย ปฏิบัติให้อยู่ในวิถีของชีวิต 2) ให้ปฏิบัติตามกฎ 10 รสขม ไม่ให้ใช้รถที่ไม่
ปลอดภัย ห้ามนั่งบนหลังคารถ ห้ามขี่รถในลักษณะไม่ปลอดภัยและรบกวนผู้อื่น 3) รถทุกประเภทต้องทา
พรบ. 4) ขับรถในเขตหมู่บ้านไม่เกิน 30 km./ชม. 5) ในกรณีดินหินตกหล่นในผิวทางต้องให้รถบรรทุก
แก้ไขจัดการทันที หากมีใครฝ่าฝืน ให้คณะกรรมการดาเนินการ โดยเริ่มจากการ “ว่ากล่าว ปรับ เงิน
ค่าปรับ”โดยนาเงินค่าปรับนาเข้ากองทุนหมู่บ้าน แล้วให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว สัปดาห์
ละสองครั้ ง เป็ น อย่ า งน้ อ ย มติ นี้ ส ามารถเปลี่ ย นแปลงได้ ใ นการประชุ ม ประจ าเดื อ นหมู่ บ้ า น ให้
คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ดูแลบังคับใช้ ในการถือปฏิบัติธรรมนูญ ให้ประกาศใช้ภายในเจ็ดวัน ติดไว้ที่
ศาลาประชาคม
5) การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่ โดยการใช้เครื่องมือ 5 ส (สารสนเทศ สุดเสี่ยง สุดคุ้ม
สหสาขา และส่วนร่วม)
เริ่มต้นจากสารสนเทศโดยการสารวจข้อมูลจุดเสี่ยงในพื้นที่ตาบลกระแชง และใช้ข้อมูลอุบัติเหตุ
ย้อนหลัง 3 ปี มาเป็นข้อมูลประกอบ เพื่อคัดเลือกจุดเสี่ยงที่ส่งผลกระทบมากที่สุด (สุดเสี่ยง) ทาการ
คัดเลือกร่วมกันกับคณะทางาน (สหสาขา ส่วนร่วม) เพื่อหาวิธีการแก้ไขจุดเสี่ยงที่คุ้มค่ามากที่สุด ในการ
จัดการกับปัญหา(สุดคุ้ม)
ผลจากการดาเนินงาน เลือกจุดเสี่ยงที่เป็นทางแยกที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจานวน 10 จุด เพื่อทา
การแก้ไข โดยใช้การติดตั้งป้ายเตือนสีเหลือง มาเป็นเครื่องมือ ทาการติดตั้งทั้ง10 จุดเสี่ยง
ป้ายเตือนระบุข้อความ “ทางแยกข้างหน้าโปรดระมัดระวัง พบอุบัติเหตุ แจ้ง 1669” หลังจาก
ติดตั้งป้ายแล้ว มีการสารวจทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน พบว่า เวลากลางคืนบางป้ายตั้งอยู่บริ เวณที่
ไม่มีไฟส่องสว่าง ได้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดาเนินการแก้ไข
ภายหลังการดาเนินงาน จากการเก็บข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของทางโรงพยาบาลกันทรลักษ์ พื้นที่
จุดเสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขยังไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น และสถิติอุบัติเหตุปี 2560 พื้นที่ตาบลกระแชงลดลงจาก
อันดับ 1 มาอยู่ที่อันดับ 3 ของอาเภอกันทรลักษ์
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6) รณรงค์การสวมหมวกนิรภัยในโรงเรียน หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนและประชาชน
การสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมสาหรับการใช้รถใช้ถนน ยังเป็นสิ่งที่ต้องทาอย่างสม่าเสมอ และ
ต่อเนื่อง โครงการฯ ได้ดาเนินการรณรงค์สอดแทรกไป
กับกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเข้าไปรณรงค์ในโรงเรียน
การเตรียมความพร้อมของทีม การให้ความรู้ประชาชน
เพื่อร่วมกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
โดยมีการจัดทาขบวนคาราวานสวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขี่
และผู้ ซ้ อ น เพื่ อ ปลุ ก กระแส สร้ า งการรั บ รู้ และ
ส่งเสริมให้คนในตาบลได้เห็นความสาคัญของการสวม
หมวกนิรภัย

บทเรียนความสาเร็จ
การแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นเรื่องที่ไม่สามารถประสบความสาเร็จได้ จากการทางานของ
ภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่ง แต่ต้องเกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในพื้นที่ตาบลกระแชงซึ่งเป็น
พื้นที่ที่ประสบเหตุสูงสุดของอาเภอกันทรลักษ์ ซึ่งถูกเลือกให้เป็นตาบลต้นแบบ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาใน
จุดเสี่ยงที่สุด และหากสาเร็จจะสุดคุ้มที่สุดเช่นเดียวกัน โครงการฯ ใช้การทาธรรมนูญหมู่บ้านมาเป็น
เครื่องมือในการทางาน
การทาธรรมนูญหมู่บ้าน เริ่มต้นด้วยการจัดอบรมให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัย กฎหมายจราจร
ให้กับคนในตาบล ซึ่งถึงแม้ว่าทุกคนในตาบลไม่ได้เข้าร่วม แต่ก็ได้มีตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านเข้ามาร่วม
อบรม ซึ่งการอบรมดังกล่าว มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกฎหมายจราจร วินัยจราจร การขับขี่ปลอดภัยแล้ว ยังมี
การสอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุอีกด้วย ซึ่งผลจากการอบรมส่งผลให้คนในตาบล
มีข้อมูล เกี่ย วกับ สาเหตุของการเกิ ดอุบั ติเหตุทางถนน และแนวทางในการป้องกัน นามาซึ่ง การท า
ประชาคมหมู่บ้าน
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การทาประชาคมหมู่บ้ า น เป็ นการสร้ า งพื้ น ที่ ให้ ค นในหมู่ บ้ า น ได้เ ลื อ กแนวทางการป้ อ งกั น
อุบัติเหตุทางถนนด้วยตนเอง โดยเน้นหนักไปที่การสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสม และกาจัดพฤติกรรมการ
เสี่ยง ซึ่งการทาประชาคมแต่ละครั้งจะมีตัวแทนจากคณะทางานโครงการฯ เข้าร่วมประชาคมด้วยทุกครั้ง
การจัดประชาคมหมู่บ้าน จะให้คนในหมู่บ้านเลือกช่วงเวลาที่สะดวกเอง ซึ่งพบว่าเป็นช่วงเวลา
เย็นที่กลับจากการทางาน ทาไร่ ทานา การให้คนในหมู่บ้านได้เลือกช่วงเวลาเอง ส่งผลให้มีผู้ที่มาเข้าร่วม
ประชาคมค่อนข้างมาก
การทาประชาคมในแต่ละครั้ง จะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับจุดเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ สาเหตุของ
การเกิดอุบัติเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ คนในหมู่บ้านได้พิจารณาหาแนวทางการแก้ไข
ร่ว มกัน ธรรมนู ญหมู่บ้านดังกล่าว จะเป็นกฎระเบียบที่คนในหมู่บ้านได้ร่ว มกันตั้งขึ้น และสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้หากมีความต้องการ

ผลการเปลี่ยนแปลง
ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอาเภอ นอกจากจะมีเครือข่ายการทางานในระดั บอาเภอและ
ระดับตาบลแล้ว ยังพบว่า เกิดผลจากการดาเนินงานของโครงการฯ ได้แก่
 เกิดระบบกลไกการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในระดับอาเภอและตาบลกระแชง
อย่างเป็นรูปธรรม มีความต่อเนื่อง
 ภาคีเครือข่ายในตาบลมีศักยภาพและร่วมกันดาเนินงานตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 เกิดองค์ความรู้และรูปแบบในการดาเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากการทาธรรมนูญ
หมู่บ้าน 20 หมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมทาประชาคมจานวน 2,109 คน
 พฤติกรรมการขับขี่ การสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้จักรยานยนต์เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
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 จานวนการเกิดอุบัติเหตุในตาบลกระแชงลดลง จากที่เป็นตาบลที่มีการเกิดอุบัติเหตุอันดับ 1
ของอาเภอ ลดลงเป็นอันดับ 3
 จุดเสี่ยงที่ได้ทาการแก้ไขโดยการติดตั้งป้ายเตือน จานวน 10 จุด ทาให้จานวนครั้งการเกิด
อุบัติเหตุ จานวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บลดลง
 เกิดธรรมนูญหมู่บ้าน ที่กาหนดกฎ ระเบียบ ในการขับขี่ยานพาหนะในหมู่บ้านที่มาจาก
ความต้องการและความเห็นชอบของคนในชุมชน
 มีแนวทางการทางานป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในพื้นที่ โดยการใช้ธรรมนูญหมู่บ้านมาเป็น
เครื่องมือในการทางาน
นอกจากนี้ได้มีการประเมินผล ใช้การประเมินและสารวจจานวนการเกิดอุบัติเหตุ ว่ามีการเกิด
อุบัติเหตุลดน้อยลงหรือไม่ พร้อมทั้งติดตามผลการดาเนินงานผ่านทางการประชุม ทั้งการประชุมศูนย์
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ อานวยการความปลอดภัยทางถนน อาเภอกัน ทรลั กษ์ และการประชุม
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อบต.กระแชง ร่วมกันกับภาคีเครือข่ายเดือนละ
1 ครั้ง
แนวทางสู่ความยั่งยืนของโครงการ
การขยายผลการทางานสร้างความปลอดภัยทางถนน ได้มุ่งเน้นไปที่การปรับพฤติกรรมให้เกิด
ความปลอดภัย โดยการดาเนินงาน คือ
1. สร้างมาตรการองค์กรในหน่วยงานราชการและในสถานศึกษา โดยเน้นให้มีการสวมหมวกนิรภัย
100%
2. ขยายธรรมนูญหมู่บ้านไปยังพื้นที่อื่นๆ
ซึ่งการดาเนินการเหล่านี้ สามารถผนวกเข้าไปเป็นงานประจาในงานของตัวเองได้ เพื่อให้เกิด
การสมทบงบประมาณร่ วมกัน หากไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากสสส.ต่อเนื่อง ก็ยัง คงสามารถ
ดาเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนต่อไปได้
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5. ประชารัฐร่วมใจเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่
อาเภอชุมแพ
อาเภอชุมแพ เป็นอาเภอขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย
12 ตาบล 143 หมู่บ้าน มีจานวนประชากรประมาณ 130,000 คน ทิศเหนือติดต่อกับอาเภอภูผาม่าน
อาเภอสีชมพู อาเภอเวียงเก่า และอาเภอภูกระดึง จังหวัด
เลย ทิ ศ ตะวั น ออกติ ด ต่ อ กั บ อ าเภอภู เ วี ย งและอ าเภอ
หนองเรือ ทิศใต้ติดต่อกับอาเภอบ้านแท่น อาเภอภูเขียว
และอาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ทิศตะวันตกติดต่อกับ
อาเภอภูผาม่าน และอาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
จากสภาพที่ตั้งทาให้ อาเภอชุมแพเป็นศูนย์กลาง
การค้ า การศึ ก ษา ของพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย ง และยั ง เป็ น
ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง มีเส้นทางการจราจรสายหลัก
East-West Economic Corridor ผ่านเชื่อมโยงระหว่าง
ประเทศในอาเซียน และเป็นถนนสายหลักในการเชื่อมโยง
ระหว่างจังหวัด จึ งมีป ริมาณรถยนต์สั ญจรผ่านไปมาเป็น
จานวนมาก ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่บ่อยครั้ง จาก
สถิติข้อมูลอุบัติเหตุในพื้นที่อาเภอชุมแพ ปี 2555-2557 ปรากฏว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 652, 981 และ
1,143 ครั้งตามลาดับ ซึ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีข้อมู ลโรงพยาบาลชุมแพ พบว่า ผู้ได้รับบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ยร้อยละ 80 เกิดกับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ และผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ย
ร้อยละ 66 เกิดกับผู้ใช้รถจักรยานยนต์
ปัจจัยเสี่ยงอันเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนจากคน ได้แก่
- ผู้ขับขี่และผู้โดยสารยานพาหนะมีพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนน อาทิ ขับรถเร็วเกินอัตรา
ที่กฎหมายกาหนด ขับ รถโดยไม่มีค วามรู้ความช านาญ ไม่ปฏิ บัติต ามกฎจราจร มีค วาม
ประมาทเลินเล่อของผู้ขับขี่ยานพาหนะและผู้ใช้เส้นทาง ความสามารถลดลงจากการดื่มของ
มึนเมาหรือการใช้สารเสพติด สภาพร่างกายไม่พร้อม เช่น ร่างกายอ่อนเพลียจากการขับรถ
เป็นเวลานานและพักผ่อนไม่เพียงพอ
- ปัจจัยเสี่ยงจากด้านยานพาหนะ ได้แก่ ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์พื้นฐานในรถยนต์ ขาด
ความพร้อมด้านอุปกรณ์ความปลอดภัย การปรับแต่งสภาพยานพาหนะและการบรรทุกที่ไม่
ปลอดภัย อาทิ บรรทุกน้าหนักสูงเกินอัตราที่กฎหมายกาหนด และการบรรทุกคนโดยสารใน
กระบะโดยไม่มีอุปกรณ์ปิดกั้นหรือบรรทุกคนมากเกินไป
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- ปัจจัยเสี่ยงด้านถนน ได้แก่ สภาพการจราจรที่หนาแน่น อุปกรณ์ควบคุมการจราจรมีสภาพไม่
สมบูรณ์ และมีการติดตั้งในตาแหน่งที่ไม่เหมาะสม ลักษณะทางกายภาพของถนนไม่สมบูรณ์
- ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ไฟฟ้าส่องสว่างชารุดและไม่เพียงพอ อุปสรรคทางธรรมชาติ
ลักษณะภูมิอากาศ ทัศนวิสัยไม่ดี มีสิ่งกีดขวางตกหล่นบนช่องทางจราจร
ดังนั้นจากสภาพปัญหาดังกล่าวที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ทางสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพจึงได้เชื่อมประสานภาคีเครือข่ายในระดับอาเภอ และเชื่อมกับจั งหวัด
ขอนแก่นในการขับเคลื่อนงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โดยมี นางฐิตารีย์ เลิศขันติธรรม นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนช านาญการพิ เ ศษ และนางสาวนภสร กั น ยาน้ อ ย และที ม คณะท างาน ได้ ร่ ว มกั น
ดาเนินงานโครงการประชารัฐร่วมใจเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้ นที่
อาเภอชุมแพ ซึ่งได้รับสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านแผนงาน
สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด(สอจร.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1)ให้ อปท. ทุกแห่งใน
เขตพื้น ที่อาเภอชุมแพปรั บ ปรุ งแผนป้ องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่ อให้ มีความเป็นปัจจุบันและ
สามารถดาเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อกระตุ้นให้ ศปถ.อปท. เกิดระบบ
กลไกในการขับเคลื่อนงานตามบทบาทหน้าที่และร่วมกันบูรณาการด้านการป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
ในพื้นที่อาเภอชุมแพได้ 3) เพื่อลดปัจจัยเสี่ย งต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่
อปท. ทุกแห่ง
ทุนเดิมในพื้นที่
จังหวัดขอนแก่นมีการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ในขณะเดียวกันได้
กาหนดให้ความปลอดภัยทางถนนเป็น “วาระจังหวัด” ที่ทุกภาคีเครือข่ายจะต้องร่วมกันผลักดันและร่ วม
ดาเนินการ เพื่อตอบสนองนโยบายโดยการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากการสนับสนุนจากจังหวัดแล้ว ในปี พ.ศ.2558 สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย จั งหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ ได้รั บ งบประมาณจาก สอจร. ให้ ดาเนิ น โครงการชาวชุมแพร่ วมใจ
เสริมสร้างวินัยจราจรโดยร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ โดยได้ดาเนินกิจกรรมให้ความรู้/สร้างความ
ตระหนั กในอัน ตรายและความสู ญเสี ย ที่เกิดขึ้น จากอุบั ติเหตุทางถนน อีกทั้งได้ช่ว ยกระตุ้นให้ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 15 แห่ง ในพื้นที่อาเภอชุมแพ ได้จัดทาแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อ
เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในแต่ละท้องถิ่น เหล่านี้เป็นพื้นฐานในการสร้างความปลอดภัย
ทางถนนให้ เ กิ ด ขึ้ น ในอ าเภอชุ ม แพ และเมื่ อ ได้ รั บ โครงการ “ประชารั ฐ ร่ ว มใจ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการ
ดาเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่อาเภอชุมแพ” จังหวัดขอนแก่น จึงสามารถดาเนินการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อาเภอชุมแพให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
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ภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนงาน
เครื อข่ายในการขับ เคลื่ อนงาน คือ คณะกรรมการศูน ย์ป ฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
อาเภอชุมแพ ประกอบด้ว ย นายอาเภอชุมแพ เป็น ประธานกรรมการ คณะกรรมการประกอบด้ว ย
ตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ อาทิ รองผู้กากับการสถานี ตารวจภูธรชุมแพ สาธารณสุขอาเภอชุมแพ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมแพ หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาขา
ชุมแพ องค์ กรปกครองส่ว นท้องถิ่นในพื้นที่อาเภอชุมแพ 15 แห่ง ซึ่งได้ร่วมขับเคลื่อนให้เกิดความ
ปลอดภัยทางถนนโดยร่วมกันดาเนินงานกิจกรรม ดังนี้
 จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ระดับอาเภอชุมแพ มี
การดาเนินงานประชุม 5 ครั้ง แต่ละครั้งมีคณะกรรมการศูนย์ปฏิ บัติการความปลอดภัยทาง
ถนนและเครือข่ายเข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดกระบวนการทางานในพื้นที่
ดังนี้
1) เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะข้อมูลทางสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่
อาเภอชุมแพและจังหวัดขอนแก่น
2) เกิดแนวทางการทางานเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนในอาเภอชุมแพ เช่น
 มีมติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดทาแผนงานโครงการงบประมาณใน
การรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนของอาเภอชุมแพ
 ขอความร่วมมือสถานประกอบการทุกแห่ง ในการใช้รถใช้ถนนบรรทุกวัสดุสิ่งของ
ต้องใช้ผ้าคลุมปิดมัดรัดป้องกันมิให้ของตกหล่นรั่วไหลปลิวฟุ้งกระจายลงบนท้อง
ถนนเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรไป-มา
3) เกิดกระบวนการแก้ไขจุดเสี่ยงในพื้นที่ โดยเริ่มจากการสารวจจุดเสี่ยง ซึ่งดาเนินงานโดย
กรรมการฯ ด้านวิศวกรรมจราจร ในการวิเคราะห์หาสาเหตุและร่วมกันกาหนดวิธีการ
แก้ไขจุดเสี่ยง

 จัดอบรมให้ความรู้ รณรงค์โรงเรียนขับขี่ปลอดภัยเพื่อเป็นการสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่
ที่เหมาะสม ได้มีการจั ดอบรมให้ ความรู้ รณรงค์โ รงเรียนขับ ขี่ป ลอดภัยในอาเภอชุมแพ
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จานวน 4 รุ่น มีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านวังยาว โรงเรียนนาหนองทุ่ม โรงเรียนหนองไผ่
พิทยาคม โรงเรียนชุมแพพิทยาคม และโรงเรียนบ้านโคกสูง จานวนรวม 537 คน เข้าร่วม
รับการอบรม
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ ได้ชี้แจงสภาพปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่มีผลกระทบต่อตนเอง
ครอบครัว ชุมชน และเรียนรู้กฎหมาย วิธีการขับขี่ปลอดภัย โดยแบ่งเป็นฐานความรู้ จานวน 4 ฐาน ได้รับ
การสนับสนุนวิทยากรจากบริษัท สหไทยฮอนด้า ผลจากการอบรม ทาให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
1. ทาไมต้องป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
2. การบังคับใช้กฎหมาย เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนน
3. การปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4. สิทธิประโยชน์จาก พรบ. ซึ่งคนในชนบทยังให้ความสาคัญน้อย
5. ฝึกปฏิบัติการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย

3.ปรับปรุงจุดเสี่ยงในพื้นที่อาเภอชุมแพ หลังจากที่ได้มีการสารวจจุดเสี่ยง และวิเคราะห์สาเหตุ
ร่วมกันแล้ว ได้มีการปรับปรุงจุดเสี่ยงในพื้นที่อาเภอชุมแพ จานวน 6 จุด ได้แก่
จุดเสี่ยง
1. จุดกลับรถหน้าตารวจทางหลวงชุมแพ
2. ที่กลับรถชั่วคราวทางข้ามบ้านเหมือดแอ่

การแก้ไข
ใช้แบริเออร์ปิดการจราจรไม่ให้รถเลี้ยว
ท าการรื้ อ ที่ ก ลั บ รถชั่ ว คราวออกขยั บ ไปจุ ด ที่
ปลอดภัย และอยู่ระหว่างการสารวจเพื่อออกแบบ
จุดกลับรถถาวรโดยหน่วยงานแขวงทางหลวงชุมแพ

ถอดบทเรีถอดบทเรี
ยนโครงการรวมพลั
งสร้างความปลอดภัยของ 75
ยนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ 77
สานักงานป้
งกันและบรรเทาสาธารณภั
ยจัยงหวั
ด ดสาขา
สำ�นัอกงานป้
องกันและบรรเทาสาธารณภั
จังหวั
สาขา”ปีปี2560
2560

จุดเสี่ยง
3. ทางลัดผ่าน ทางช่วงทางโค้งเทศบาลโคกสูง
สัมพันธ์
4. ที่กลับรถทางข้ามบ้านไชยสอ
5. สี่แยกภัทตราคารอ๊อดดาวเงิน ถนนชุมแพ-ภู
เขียว
6. แยกโนนหันถนนชุมแพ-เลย

การแก้ไข
ได้ทาการติดตั้ง Guard rill ความยาวประมาณ 100
เมตร เพื่อป้องกันรถจักรยานยนต์ลัดข้ามถนน
อยู่ ร ะหว่ า งประสานของบประมาณท าที่ ก ลั บ รถ
ถาวร
ติดตั้งป้ายเตือน/ป้ายแนะนาและตีเส้นจราจร
อยู่ ร ะหว่ า งการแนะน าเสนอ ศปถ.อ าเภอชุ ม แพ
เพื่อผลักดันให้มีการติดตั้งเลขไฟแดงให้เด่นชัดและ
ใหญ่ขึ้น

แก้จุดเสี่ยงบริเวณจุดกลับรถหน้าตารวจทางหลวงชุมแพ

จุดเสี่ยงที่กลับรถชั่วคราวทางข้ามบ้านเหมือดแอ่

จุดเสี่ยงทางลัดผ่านทางช่วงทางโค้งเทศบาลโคกสูงสัมพันธ์
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จุดเสี่ยงที่กลับรถทางข้ามบ้านไชยสอ

ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
1. เกิดเครือข่ายการทางานร่วมกันของ ศปถ.อาเภอชุมแพ โดยมีนายอาเภอชุมแพ สภ.ชุมแพ
รพ. ชุมแพ สสอ.ชุมแพ ปภ.ชุมแพ หมวดทางหลวงชุมแพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มูลนิธิ ผู้นาชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน และคนในชุมชน มาร่วมดาเนินการ
2. เกิดการกระตุ้น สร้างพฤติกรรมการขับขี่ที่เหมาะสมของนักเรียนในอาเภอชุมแพ ผ่าน
ทางการอบรม มีการฝึกปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัย
3. เกิดการแก้ไขจุดเสี่ยงในพื้นที่ 5 จุด โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ และอีก
2 จุดอยู่ระหว่างการวางแผนงานขอรับงบประมาณจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยมีการติดตามประเมินผลในเวทีการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทาง
ถนนอาเภอชุมแพ โดยติดตามสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ เพื่อประเมินว่าจุดเสี่ยงที่แก้ไขแล้วได้ผล
มากน้อยเพียงใด
บทเรียนจากข้อจากัด
1. การแก้ไขปัญหาตามมติของ ศปถ.อาเภอ บางครั้งไม่สามารถดาเนินการได้ทันท่วงที เนื่องจาก
ขาดงบประมาณในการดาเนินการ เช่น การแก้ไขจุดกลับรถ/การทาราวกั้น/การติดตั้งสัญญาณ
ไฟแดง ที่จาเป็นต้องรองบประมาณในปีถัดไป
2. การขาดวินัยของผู้ใช้รถใช้ถนน ทั้งในระดับชุมชน และระดับอาเภอ ซึ่งจาเป็นต้องกระตุ้น
จิตสานึกประชาชนให้ตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น อย่างต่อเนื่อง
3. ความไม่คล่องตัวในการทางานของสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
สาขาชุมแพ ที่มีบุคลากรน้อย มีภารกิจด้านอื่นเข้ามามาก

ถอดบทเรีถอดบทเรี
ยนโครงการรวมพลั
งสร้างงความปลอดภั
ยของ
ยนโครงการรวมพลั
สร้างความปลอดภั
ยของ 7779
สำ�นัอกงกั
งานป้
องกันและบรรเทาสาธารณภั
ดสาขา”ปี ปี2560
2560
สานักงานป้
นและบรรเทาสาธารณภั
ยจังยหวัจังดหวัสาขา

6. อำเภอพลร่วมใจสร้ำงควำมปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทำงถนน

อำอ�าเภอพลเป็
เภอพล นอาเภอขนาดใหญ่มีเขตการปกครองแบ่งออกเป็น 132 หมู่บ้าน 12 ตาบล มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 12 แห่ง และเทศบาลเมือง 1 แห่ง มีจานวนประชากรประมาณ 87,000 คน เป็น
ศูนย์รวมด้านเศรษฐกิจและการศึกษาของพื้นที่ใกล้เคียง เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งมีถนนมิตรภาพ
(ทางหลวงหมายเลข 2) เป็นเส้นทางการจราจรสายหลักเชื่อมโยงระดับจังหวัดและมีถนนสายรองเชื่อมโยง
ระหว่างอาเภอใกล้เคียง จึงมีปริมาณรถยนต์สัญจรผ่านไปมาเป็นจานวนมาก ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่
เป็นประจาซึ่งปัจจัยเสี่ยงอันเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนแบ่งเป็น

1. ปั จจั ยเสี่ ยงจากคน ได้แก่ ความประมาทเลิ น เล่อของผู้ ขับขี่ยานพาหนะและผู้ ใช้เส้ นทาง
ความสามารถลดลงจากการดื่มแอลกอฮอล์ หรือการใช้สารเสพติด ทาให้สภาพร่ างกายไม่พร้อม อาทิ
ร่างกายอ่อนเพลียจากการขับรถเป็นเวลานานและพักผ่อนไม่เพียงพอ ผู้ขับขี่และผู้โดยสารยานพาหนะมี
พฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนน ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกาหนด ขับรถโดยไม่มีความรู้ความ
ชานาญและไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร
2. ปัจจัยเสี่ยงจากด้านยานพาหนะ ได้แก่ ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์พื้นฐานในรถยนต์ ขาด
ความพร้อมด้านอุปกรณ์ความปลอดภัย การปรับแต่งสภาพยานพาหนะและการบรรทุกที่ไม่ปลอดภัย
บรรทุกน้าหนักสูงเกินอัตราที่กฎหมายกาหนดและการบรรทุกคนโดยสารในกระบะโดยไม่มีอุปกรณ์ปิดกั้น
หรือบรรทุกคนมากเกินไป
3. ปัจจัยเสี่ยงด้านถนน ได้แก่ สภาพการจราจรที่หนาแน่น อุปกรณ์ควบคุมการจราจรมีสภาพไม่
สมบูรณ์และมีการติดตั้งในตาแหน่งที่ไม่เหมาะสม ลักษณะทางกายภาพของถนนไม่สมบูรณ์
4. ปัจ จัยด้านสิ่งแวดล้ อม ได้แก่ ไฟฟ้าส่องสว่างชารุ ดและไม่เพียงพอ อุปสรรคทางธรรมชาติ
ลักษณะภูมิอากาศ ทัศนะวิสัยไม่ดีและสิ่งกีดขวางตกหล่นบนช่องทางจราจร
ปั จ จั ย ดั ง กล่ า วล้ ว นส่ ง ผลให้ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ จ ราจรทั้ ง สิ้ น ซึ่ ง ในอ าเภอพลสาเหตุ ห ลั ก เกิ ด จาก
รถจักรยานยนต์ ประกอบกับพฤติ กรรมการขับขี่ที่ขับเร็วเกินกาหนด ไม่สวมหมวกนิรภัย และเมาขับ ซึ่ง
เกิดขึ้นในทุกช่วงเวลา บนเส้นทางระหว่างอาเภอพลไปยังอาเภออื่นใกล้เคียง
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พื้นที่อาเภอพล ในปี 2559 ที่ผ่านมามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 13 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 7 ราย เสียชีวิต 7
ราย พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ไม่ถึง 50% ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ มีจุดเสี่ยงที่สาคัญ คือ เขต
ชุมชนที่อยู่ติดกับถนนสายมิตรภาพ และถนนเชื่อมต่อระหว่างอาเภอพลกับอาเภอหนองสองห้อง อาเภอ
แวงน้อย และ อาเภอแวงใหญ่ จากความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายในอาเภอพล โดยทีมสหวิชาชีพทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา พบว่า อัตราการสวมหมวกนิรภัยของบุคลากรในโรงเรียน
และอัตราการสวมหมวกนิร ภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในเขตอาเภอพลเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังมีอีกจานวนมากที่
ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ หากพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงอันเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติ เหตุ
ทางถนน จะเห็นได้ว่าปัจจัยด้านยานพาหนะ ด้านถนน และด้านสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่แก้ได้ทันที หากมี
งบประมาณและดาเนินการอย่างจริงจัง แต่ปัจจัยทางด้านคนเป็นเรื่องของพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน
จาเป็นต้องใช้เวลาและเป็นสิ่งที่ทาได้ยากจาเป็นต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น การมีส่วน
ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยและเน้นการสวมหมวกนิรภัยให้กับเด็กนักเรียน และสร้างแกนนา
ชุมชน เพื่อสนับสนุนเป็นตัวอย่างที่ดีกระตุ้นให้สมาชิกในชุมชนมีทัศนคติหรือจิตสานึกและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ดังนั้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของชุมชนจึงเป็นสิ่งสาคัญ
โดยให้ชุมชนเป็นแกนหลักในการคิด การตัดสินใจ การบริหารจัดการเอง โดยการจัดตั้งให้มีด่านชุมชนขึ้น
ทั้งนี้ สำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดขอนแก่น สำขำพล ได้เล็งเห็นความสาคัญนี้ จึง
ได้จัดทาโครงกำร “อำเภอพลร่วมใจสร้ำงควำมปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทำงถนน” ขึ้น โดยมี นาย
อภิชัย จาปานิล นักวิเคราะห์นโยบายแผนชานาญการพิเศษ และนางสาวธนิดา ทะสุนทร เป็นกาลัง
สาคัญในการชักชวน เชื่อมภาคีเครือข่ายในอาเภอเข้ามาร่วมดาเนินงานโครงการนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุน
งบประมาณโครงการจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ผ่านแผนงานสนับสนุน
การป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด(สอจร.)
โดยในการดาเนินงานโครงการครั้งนี้ ได้มี วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้เกิดคณะทางานภาคีเครือข่าย
ในการขับเคลื่อนงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอาเภอพลได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง 2) เพื่อ
พัฒนาศักยภาพแกนนาชุมชน และแกนนาเยาวชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้รถและใช้ถนน
3) เพื่อให้มีการตั้งด่านชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อาเภอพล 4) เพื่อ
ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 5)เพื่อลดจานวนการเกิดอุบัติเหตุ จานวนผู้บาดเจ็บ
และเสียชีวิตในพื้นที่อาเภอพล
ภาคีเครือข่ายร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน
จากอุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ มี จ านวนเพิ่ ม ขึ้ น มี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น อ าเภอพลได้ เ ริ่ ม
ดาเนินการตามมาตรการของรัฐบาล โดยการจัดตั้งศูนย์ อานวยการด้านความปลอดภัยทางถนนอาเภอพล
(ศปถ.อ.พล) โดยมีนายอาเภอเป็นประธานคณะกรรมการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนอาเภอ
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พล และมีการบูรณาการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ
มีรายละเอียดดังนี้
1. ประธานกรรมการ นายอาเภอพล
2. รองประธาน
กรรมการ
3. กรรมการ

4. เลขานุการ
5. ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรพล
ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
รองผู้กากับสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตารวจภูธรพล
นายทหาร มทบ.23 รับผิดชอบพื้นที่อาเภอพล
สาธารณสุขอาเภอพล/ ผู้อานวยการโรงพยาบาลพล
ท้องถิ่นอาเภอพล /สัสดีอาเภอพล /พัฒนาการอาเภอพล
เกษตรอาเภอพล / ปศุสัตว์อาเภอพล /ประมงอาเภอพล
สรรพกรอาเภอพล/ สรรพสามิตพื้นที่สาขาพล
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพพล
ผู้อานวยการโรงเรียนเทคโนโลยีพลพาณิชการ
ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 บ้านไผ่
หัวหน้าหมวดทางหลวงอาเภอพล
หัวหน้าสานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอาเภอพล
นายสถานีขนส่งผู้โดยสารอาเภอพล/ นายสถานีรถไฟพล
สาวัตรสถานีตารวจทางหลวงเมืองพล
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น สาขาพล
ผู้จัดการประปาสาขาเมืองพล/ ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอพล
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล / นายกเทศมนตรีตาบล (ทุกแห่ง)
กานันทุกตาบล / นายกสมาคมกู้ภัยเมืองพล
ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด สาขาพล
นายกสมาคม วี อาร์ กู้ภัยมิตรภาพเมืองพล
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ขอนแก่น สาขาพล
ปลัดอาเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอาเภอพล
หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลพล และผู้ช่วยสาธารณสุข
อาเภอพล
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คณะกรรมการบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1. จัดทาแผนปฏิบัติการแผนงานโครงการและงบประมาณในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ให้สอดคล้องกับแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดและแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน
2. ดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่อาเภอพล
3. อานวยการประสานการปฏิบัติงานเร่งรัดติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการแผนงาน
โครงการและงบประมาณ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
เขตพื้นที่อาเภอพล
5. จัดให้มีศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของอาเภอพล
6. จัดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางถนน
7. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์การดาเนินงานต่อสาธารณะ
8. รายงานผลการดาเนินงานและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ศปถ.จังหวัดเพื่อพิจารณา
กาหนดแนวทางหรือมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับอาเภอ
9. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่
10.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่คณะกรรมการ ศปถ.จังหวัด มอบหมาย
จับมือ ร่วมใจสร้างความปลอดภัยในอาเภอพล
คณะกรรมการ ศปถ.อาเภอได้ร่วมกันกับคณะทางานโครงการขับเคลื่อนงาน เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยทางถนน ผ่ านกิจกรรมโครงการ “อาเภอพลร่วมใจสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน”เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โครงการฯ ลดจานวนการเกิดอุบัติเหตุจานวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
ในพื้นที่อาเภอพล ได้แก่
1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนระดับอาเภอ (ศปถ.อ.พล) ทั้งหมด 4 ครั้ง
เพื่อร่วมกันรับรู้ถึงปัญหา และปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุและร่ว มกันค้นหาแนวทางการขับเคลื่อน
การป้องกัน แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และอาเภอพล
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ส่งผลให้เกิดการจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการปรับปรุงพัฒนาและซ่อมแซมด่านชุมชนทั้ง 12
ตาบล นอกจากนี้ยังเกิดผลงานที่เกิดขึ้นหลังการประชุมร่วมกัน คือ 1) อบต.เมืองพล ได้ขอความ
อนุเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง ทางเข้าบ้านตาแย เนื่องจากจุดดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทาง
แขวงการทางขอนแก่นที่ 3 จึงได้ทาคลื่นลูกระนาด เพื่อชะลอการขับรถเร็ว ให้ สามารถลดอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นลง โดยนายอาเภอพล มอบหมายให้สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
สาขาพล เป็นผู้ประสานงานกับแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
2. ลงพื้นที่ ตรวจติดตามประเมินผล และเยี่ยมด่านชุมชนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อ
ดาเนินการปรับปรุงพัฒนา และซ่อมแซมด่านชุมชน ทั้ง 12 ตาบล เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานในการพัฒนาด่านชุมชนให้มีความพร้อมความปลอดภัยและมีวัสดุอุปกรณ์พร้อมสาหรับการตั้ง
ด่านชุมชน
3. อบรมให้ความรู้ผู้นาชุมชนต้นแบบ และนักเรียนในโรงเรียน ใน 2 ตาบลที่มีความเสี่ยงสูงในการ
เกิดอุบัติเหตุ คือ ตาบลโสกนกเต็น และตาบลหนองแวงโสกพระ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความ
เข้าใจ และการป้องกันเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่

4. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นเป็น 100%
ในตาบลหนองแวงโสกพระ ตาบลโสกนกเต็น เพื่อสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการสวมใส่
หมวกนิรภัย
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โดยกิจกรรมที่ดาเนินการภายใต้โครงการ “อาเภอพลร่วมใจสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน” แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. ส่วนการวางแผนแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหา และ
2. ส่ ว นการปฏิ บั ติ ซึ่ ง ในส่ ว นการวางแผนแนวทางการป้ อ งกั น และแก้ ปั ญ หานั้ น คื อ การประชุ ม
คณะกรรมการศู น ย์ ค วามปลอดภั ย ทางถนนระดั บ อ าเภอ (ศปถ.อ.พล) ซึ่ ง มี จั ด ตั้ ง คณะกรรมการ
คณะกรรมการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนอาเภอพล จึงมีการบูรณาการดาเนินงานร่วมกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ
ส่วนการปฏิบัติจะเป็นการดาเนินกิจกรรมเชิงรุกเข้าไปดาเนินการกับภาคประชาชน เพื่อสร้าง
ความตระหนั ก และมี ทั ศ นคติ ร่ ว มกั น ในการสร้ า งความปลอดภั ย และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถนน สร้างวินัยจราจร รวมถึงให้ความรู้การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่
การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และหลักเบื้องต้นของการปฐมพยาบาล
ผลลัพธ์ส่กู ารเปลี่ยนแปลง
จากการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ “อาเภอพลร่วมใจสร้างความปลอดภัยและลด
อุบั ติเหตุทางถนน” ส่ งผลให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงในพื้น ที่อาเภอพล ในการสร้ างความปลอดภัย ลด
อุบัติเหตุในพื้นที่ ได้แก่
1. เกิดทีมงานและภาคีเครือข่ายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เพิ่มขึ้น
2. มีการสารวจจุดเสี่ยงโดยชุมชน และนาเสนอข้อมูลให้กับชุมชนได้รับทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไขจุด
เสี่ยง ซึ่งทาให้เกิดการแก้ไขจุดเสี่ยงจุดสาคัญที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ณ จุดหน้าห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส
สาขาอาเภอพล ซึง่ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดาเนินการแก้ไข

ก่อนดาเนินการ

หลังดาเนินการ

3. เกิดกระบวนการสร้างความตระหนัก และสร้างทัศนคติ ร่ ว มกั น ในการสร้ า งความปลอดภั ย
และลดอุบัติเหตุทางถนน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถนน สร้างวินัยจราจร
1) การอบรมให้ความรู้ผู้นาชุมชนต้นแบบ และนักเรียนในโรงเรียน ร่ วมใจ สร้างความปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุทางถนนในโรงเรียนตาบลหนองแวงโสกพระ และโรงเรียนโสกนกเต้น
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2) การรณรงค์ให้ประชาชนผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นเป็น 100%ในพื้นที่
ตาบลหนองแวงโสกพระ และตาบลโสกนกเต็น
3) ด่านชุมชนชนทั้ง 12 ตาบล เกิดการตื่นตัว มีเฝ้าระวังการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องโดย
คณะทางานตาบล ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาร่วมกัน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่การจราจร
หนาแน่น ช่วงเวลาที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และช่วงเทศกาล งานบุญประเพณี

4. มีคณะอนุกรรมการ ศปถ.อาเภอพล ที่แต่งตั้งขึ้ นในเดือนพฤษภาคม 2560 ในแต่ละด้านที่
ชัดเจนมากขึ้น และมีคณะอนุฯติดตามประเมินผล นอกจากนั้นได้มีการกาหนดมาตรการองค์กรสร้างจิตสา
นึก สร้างความตะหนักให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ โดยเมาไม่ขับ ไม่
ขับรถด้วยความเร็วเกินที่กฎหมายกาหนด ไม่ตัดหน้ากระชันชิด และเน้นย้าเรื่องการสวมหมวกนิรภัยทุก
ครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยต่อตนเอง และเป็นแบบอย่างที่ดีสาหรับประชาชนต่อไป
ปัจจัยความสาเร็จ
1. มีศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในระดับอาเภอ เป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและ
ลดอุบัตเิ หตุทางถนนในพื้นที่ ถือว่าเป็นหัวใจสาคัญในการทางาน
2. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนอาเภอพล และแต่งตั้ง
คณะทางานด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการบังคับ ใช้กฎหมาย ด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย ด้าน
ยานพาหนะและผู้ ใ ช้ ร ถใช้ ถ นนอย่ า งปลอดภั ย ด้ า นการช่ ว ยเหลื อ กู้ ชี พ /กู้ ภั ย และด้ า นการติ ด ตาม
ประเมิน ผล ส่งผลให้ การทางานเพื่อสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนคลอบคลุ มทุกด้าน
ประสบความสาเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์
3. มีการบูร ณาการความร่วมมือกันของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในพื้นที่
อาเภอพลทาให้การดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งการจัดการจุดเสี่ยง
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง
4. ภาคประชาชนให้ความสนใจ และร่วมลงมือ เกิดความตระหนัก ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และ
เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถนน เข้าใจกฎระเบียบ จนสามารถลดจานวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้
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7. ภูเวียงรวมใจพัฒนางานด้านความปลอดภัยทางถนนให้ยั่งยืน
อาเภอภูเวียงเป็นอาเภอหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด
มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังต่อไปนี้
 ทิศเหนือ ติดต่อกับอาเภอหนองนาคา และอาเภอโนนสัง (จังหวัดหนองบัวลาภู)
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภออุบลรัตน์และอาเภอหนองเรือ
 ทิศใต้ ติดต่อกับอาเภอหนองเรือและอาเภอชุมแพ
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอเวียงเก่า
โดยแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 11 ตาบล ได้แก่ ตาบลภูเวียง ตาบลหนองกุงธนสาร ตาบลสง
เปือย ตาบลบ้านเรือ ตาบลนาหว้า ตาบลกุดขอนแก่น ตาบลหนองกุงเซิน ตาบลนาชุมแสง ตาบลทุ่งชมพู
ตาบลดิน ดา ต าบลหว้า ทอง(ที่ม า:https://th.wikipedia.org/wiki/ภูเ วีย ง) แต่ มี องค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นจานวน 12 แห่ง คือ เทศบาล 1 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล 11 แห่ง
อาเภอภูเวีย งเป็ นอาเภอขนาดใหญ่มี
จ านวนประชากรประมาณ 73,000 คน เป็นศูน ย์
รวมการค้ า การศึ ก ษา ของพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย ง เป็ น
ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และเป็นถนนสายหลัก
ในการเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ
ในพื้ น ที่บ่ อ ยครั้ ง จากสถิติ ข้ อ มูล อุ บั ติเ หตุ ในพื้ น ที่
อาเภอภูเวีย งระหว่างปี 2557–2559 ปรากฏว่ามี
อุบัติเหตุ 566, 550 และ 471 ครั้งตามลาดับ ซึ่งอยู่
ในอัตราสู ง ผู้ ได้รั บ บาดเจ็ บ จากอุบั ติเหตุทางถนน
ตั้งแต่ ปี 2557 – 2559 เฉลี่ยร้อยละ 80 เกิดกับผู้ใช้
รถจักรยานยนต์ และผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ตั้งแต่ปี 2557 – 2559 เฉลี่ยร้อยละ 68 เกิดกับผู้ใช้รถจักรยานยนต์(ข้อมูล รพ.ภูเวียง)
หากพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงอันเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน จะเห็นได้ว่าปัจจัยด้าน
ยานพาหนะ ด้านถนน และด้านสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่แก้ได้ทันทีหากมีงบประมาณและดาเนินการอย่าง
จริงจังแต่ปัจจัยทางด้านคนเป็นเรื่องของพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน จาเป็นต้องใช้เวลาและเป็นสิ่งที่ทาได้
ยากจาเป็นต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น การมีส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวก
นิ ร ภั ย และเน้ น การสวมหมวกนิ ร ภั ย ให้ กั บ เด็ ก เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ในชุ ม ชนมี ทั ศ นคติ ห รื อ จิ ต ส านึ กและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ และกระบวนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของชุมชน ให้
ชุมชนเป็นแกนหลักในการคิด การตัดสินใจ การบริหารจัดการเอง ฯลฯ
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ดังนั้นปัจจัยความสาเร็จในการดาเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่สาคัญ คือ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มีการดาเนินงานแบบสหวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง จริงจัง รณรงค์สร้างความ
ตระหนักในประชาชน รวมทั้งผู้บริหารทุกองค์กร ทุกระดับให้การสนับสนุน จนนาไปสู่การทางานแบบมี
ส่วนร่วมของประชาชน เกิดกลยุทธ์การดาเนินงานของอาเภอที่เอื้อ ต่อการทางานและเป็นแนวทางให้ผู้
ปฏิบัติ สามารถนาไปพัฒนาวิธีการทางานให้เหมาะสมกับปัญหาของแต่ละพื้นที่ได้
เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่อาเภอภูเวียงและสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในอาเภอภูเวี ยง ทางโรงพยาบาลภูเวียงเห็นความสาคัญในเรื่องนี้ จึง
ได้ประสานเชื่อมภาคีเครือข่ายในอาเภอมาร่วมดาเนินงานโครงการ “ภูเวียงรวมใจพัฒนางานด้านความ
ปลอดภัย ทางถนนให้ ยั่ ง ยื น ” อาเภอภู เวี ยง จั งหวั ดขอนแก่ นขึ้ น โดยมี นายสุร ศัก ดิ์ เจริ ญ คุณ จาก
สานักงานสาธารณสุขภูเวียง และนายวรพล จันทร์โพธิ์ จากโรงพยาบาลภูเวียง เข้ามาเป็นแกนกาลัง
สาคัญในการขับเคลื่อนงาน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อให้ อปท.ทุกแห่ง ในเขตพื้นที่อาเภอภูเวียง
จัดตั้ง ศปถ.อปท.ครบทุกแห่ง 2) เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ศปถ.อปท. และ 3) เพื่อให้
ศปถ.อปท. สามารถจัดทาแผนป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนแบบบูรณาการได้ และ ศปถ.อปท. มีการ
ดาเนินการป้องกันการบาดเจ็บอุบัติเหตุทางถนนผ่านระบบสุขภาพอาเภอ หรืออาเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
แบบยั่งยืน (DHS-RTI) ซึ่งมีเป้าหมายโครงการ คือ 1) จัดตั้ง ศปถ.อปท.ครบทั้ง 12 แห่งในพื้นที่อาเภอภู
เวียงและ 2) ผลักดัน อปท.ทุกแห่ง จัดตั้งงบประมาณสนับสนุนดาเนินงานความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่
โดยได้รับการสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านแผนงาน
สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.)
เชื่อมภาคี ขับเคลื่อนเครือข่าย
ทุนเดิมของอาเภอภูเวียง คือ จังหวัดขอนแก่น มีการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100
เปอร์เซ็นต์ และกิจกรรมส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยทางถนนในหลายประเด็น ซึ่งได้ กาหนดให้ความ
ปลอดภัยทางถนนเป็น “วาระจังหวัด ” เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนได้เข้าใจและตระหนักถึงความ
ปลอดภัย รวมถึงมีเวทีกินข้าวเล่าเรื่องในจังหวัด ถือเป็นเครื่องมือสาคัญในการทางานของคณะทางานของ
อาเภอ จังหวัดในการสร้างความปลอดภัยทางถนนให้กับคนสัญจรในจังหวัดขอนแก่น
ภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานอาเภอภูเวียง ประกอบด้วย สถานีตารวจภูธรภู
เวียง โรงพยาบาลภูเวียง สาธารณสุขอาเภอภูเวียง ท้องถิ่นอาเภอภูเวียง พัฒนาการอาเภอภูเวียง เกษตร
อาเภอภูเวีย ง กศน.อาเภอภูเวีย ง โรงเรี ยนภูเวียงวิทยาคม โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม โรงเรียนกุด
ขอนแก่นวิทยาคม สภ.ภูเวียง และมีคณะทางานโครงการภูเวียงรวมใจพัฒนางานด้านความปลอดภัย ทาง
ถนนให้ยั่งยืน ดังนี้
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ทีมขับเคลื่อน
1.นายอาเภอภูเวียง 2.สาธารณสุขอาเภอภูเวียง
3.ผู้กากับการ สภ.ภูเวียง 4.นายกเทศมนตรีตาบลภู
เวียง
5.นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุกแห่ง
6.นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
1. ปลัดอาเภอภูเวียงหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
2. จพ.เวชกิจฉุกเฉินชานาญงาน รพ.ภูเวียง
3. พยาบาลวิชาชีพชานาญการ รพ.ภูเวียง
4. สารวัตรป้องกันและปราบปราม สภ.ภูเวียง
5. ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม สภ.ภูเวียง
6. นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สสอ.ภูเวียง

บทบาทหน้าที่
มีหน้าที่ในการอานวยการ กากับ สั่งการ และ
แก้ ไ ขปั ญหา ติ ดต ามป ระ เมิ นผล ให้ กา ร
ด าเนิ น การเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ท ธิ ผ ล สนั บ สนุ น ทรั พ ยากร และขวั ญ
กาลังใจ
มี ห น้ า ที่ ใ นการจั ด ท ากิ จ กรรมต่ า งๆ ตาม
โครงการภู เ วี ย งรวมใจพั ฒ นางานด้ า นความ
ปลอดภั ย ทางถนนให้ ยั่ ง ยื น อ าเภอภู เ วี ย ง
จังหวัดขอนแก่น ให้เสร็จสิ้น และสรุปผลการ
ดาเนินการ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการศูนย์
ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอาเภอ
(ศปถ.อาเภอภูเวียง)

ภาคีรวมเดินหน้า มุ่งสู่เป้าหมาย
เมื่อคณะทางานได้มีการประชุมวางแผนงานโครงการแล้ว จึงได้ประสานเชื่อมภาคีเครือข่ายเข้า
มาร่วมดาเนินงานโครงการ โดยมุ่งหวังเพื่อให้เกิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง ในเขตพื้นที่อาเภอภู
เวียง มีการจัดตั้ง ศปถ.อปท.ครบทุกแห่ง สามารถจัดทาแผนป้องกัน จัดสรรงบประมาณมาดาเนินการลด
อุบัติเหตุทางถนนแบบบูรณาการได้ จึงได้ดาเนินกิจกรรมโครงการ ดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอาเภอ (ศปถ.อาเภอภู
เวียง)
ขึ้น เพื่ อ ชี้ แจงวั ตถุ ป ระสงค์ข องโครงการ กาหนดเป้ าหมายร่ ว มกั น วิ เคราะห์ ทุ นเดิม และเตรี ยมการ
ดาเนินงานร่วมกันต่อไป โดยมี นายอาเภอภูเวียง เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนเข้ามาร่วมประชุม
แลกเปลี่ ย นวางแผนงานร่ ว มกั น ประกอบด้ ว ย ผู้ ก ากั บ การสถานี ต ารวจภู ธ รภู เ วี ย ง ผู้ อ านวยการ
โรงพยาบาลภูเวียง ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง สาธารณสุขอาเภอภูเวียง ท้องถิ่น
อาเภอภูเวียง พัฒนาการอาเภอภูเวียง เกษตรอาเภอภูเวียง กศน.อาเภอภูเวียง ผู้อานวยการโรงเรียน
ภูเวียงวิทยาคม ผู้อานวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม ผู้อานวยการโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม
รองผู้กากับการป้องกันปราบปราม สภ.ภูเวียง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ปลัดอาเภอ
ฝ่ายความมั่น คง สารวัตรป้องกัน ปราบปราม สภ.ภูเวียง หัวหน้าห้ องฉุกเฉินโรงพยาบาลภูเวียง และ
ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมผู้เข้าร่วม 40 คน
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โดยผลที่เกิดขึ้น คณะทางานได้มีการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานร่ วมกัน มีการกาหนดกรอบการ
ขับเคลื่อนงาน และวางแผนปฏิบัติการ รวมถึงติดตามผลการดาเนินงานแต่ละตาบล ทาให้เกิดข้อตกลง
ในการดาเนินกิจกรรมรณรงค์ชาวภูเวียงรวมใจสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน ร่วมจัดทา
แผนป้องกันอุบัติเหตุของตาบลตนเอง โดยแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทา
แผนป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง

2. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะทางานระดับท้องถิ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม คือ
คณะท างานระดั บ ท้ อ งถิ่ น จ านวน 12 แห่ ง (1 เทศบาล 11 อบต.) แห่ ง ละ 3 คน ประกอบด้ ว ย
นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหรือผู้แทน, กานัน, ตัวแทนผู้ใหญ่บ้านในตาบล และ
คณะทางานอาเภอ รวม 44 คน เพื่อรับฟังความคิดเห็ นการดาเนินงานความปลอดภัยทางถนน และ
ร่วมกันจัดทาแผนป้องกัน ลดอุบัติเหตุทางถนน
ผลที่เกิดขึ้น จากการจัดประชุมสัมมนา พบว่า 1) เกิดทีม ศปถ.อปท. ได้มีการพูดคุยวางแผน
แลกเปลี่ยนแนวคิดการดาเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยใช้ศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนน อาเภอภูเวียง เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2)
ศปถ. อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงสถิ ติการเกิดอุบัติเหตุในภาพรวมของจังหวัดขอนแก่น
และภายในพื้ น ที่ อ าเภอภู เ วี ย ง 3) คณะท างาน ศปถ.อ าเภอ ได้ ป ระสานสร้ า งความเข้ า ใจ ชี้ แ จง
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ จึงทาให้ ที่ประชุมได้มีมติ เรื่องการป้องกันและลด
อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน ให้ ห น่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สถานประกอบการ
ดาเนินการตามมาตรการ ดังนี้
 กาหนดมาตรการองค์กรสร้างจิตสานึก สร้างความตระหนักให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดในการ
ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ โดย เมาไม่ขับ ไม่ขับรถด้วยความเร็วเกินที่
กฎหมายกาหนด ไม่ตัดหน้ากระชั้นชิด และเน้นย้าเรื่องการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับ
ขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยต่อตนเอง และเป็นแบบอย่างที่ดีสาหรับประชาชน
ต่อไป
 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ จัดทาคาสั่ง ศปถ.อปท.
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 ขอความร่วมมือสถานประกอบการทุกแห่งในการใช้รถใช้ถนน รถบรรทุกขนาดใหญ่ ที่
บรรทุกวัสดุสิ่งของต้องใช้ผ้าคลุมปิด รัด ให้มิดชิด เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ของตกหล่น
รั่วไหล และปลิวฟุ้งกระจายลงบนท้องถนน ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนน

3. ติดตามประเมินผล โดยคณะทางานชุดขับเคลื่อน ศปถ.อาเภอภูเวียง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามและ
สนับสนุนงาน ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะต่อคณะทางาน ศปถ.อปท. ทั้ง 12 แห่ง โดยมีทีมลงพื้นที่ติดตาม
เยี่ยม จานวน 5 คน ประกอบด้วย ปลัดอาเภอฝ่ายความมั่นคง ผู้บังคับหมู่ งานป้องกันปราบปราม สภ.ภู
เวียง เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินชานาญงาน นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ผลที่เกิดขึ้น มีการจัดทาแผนของแต่ละท้องถิ่น และมีการจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับจุดเสี่ยงของแต่
ละพื้นที่ พร้อมทั้งมีแผนในการดาเนินการซึ่งจะเป็นรากฐานสาคัญในการสร้างความปลอดภัยทางถนน
ต่อไป จากการจัดทาแผนปฏิบัติการระดับตาบล พบว่า มีการดาเนินงานในพื้นที่แต่ละตาบล เช่น เทศบาล
ตาบลภูเวียง องค์การบริหารส่วนตาบลภูเวียงในเขตอาเภอภูเวียง ได้ดาเนินการ ดังนี้
 มีคาสั่งแต่งตั้ง ศปถ.อปท. เพื่อขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน
 คณะทางาน ศปถ.อปท. มีการประชุ มแบบมีส่วนร่วม มีการวางแผน แลกเปลี่ยนทรัพยากร
กัน
 มีการจั ดทาแผนปฏิบั ติการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณในการป้องกัน และลด
อุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด และอาเภอ
 มีการดาเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
 การจัดทาแผนที่จุดเสี่ยงในชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อหาจุดเสี่ยง จุดอันตราย ต่อการเกิ ดอุบัติเหตุ
แล้วนาข้อมูลมากาหนดแนวทางแก้ไข ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในถนน
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 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินหมายเลข 1669 เพื่อให้
ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงบริการแพทย์ฉุกเฉิน
 ให้มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ โดยเน้นกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา และ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
 ส่งเสริมให้มีการประสานงานและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกัน
ภัย อุบัติเหตุเหตุจราจร
 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางาน เพื่อปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ตามที่เห็นสมควร
 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ศปถ.จังหวัด และศปถ.อาเภอมอบหมาย

4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อปท. โดยมีคณะทางานระดับท้องถิ่น ทั้ง 12 แห่ง และคณะทางาน
ศปถ.อ าเภอ รวม 29 คน โดยในเวทีได้ มีก ารแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ นาเสนอผลการดาเนิ นงาน จุด เด่ น
ข้อจ ากัดในการทางาน ส่งผลให้ ศปถ.อปท.ได้ เกิดการเรียนรู้กันระหว่างตาบล มีการปรับ และพัฒนา
กิจกรรมการดาเนินงานให้เหมาะสมตามบริบทในแต่ละพื้นที่ โดยคณะทางาน ศปถ.อปท.
นอกจากในเวทีได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดาเนินงานแต่ละตาบลแล้ว ยังได้นาเสนอ
ข้อมูล สถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจร มีการเปรียบเทียบผลก่อนหลังดาเนินงานโครงการ และมีการคัดเลือก
ศปถ.อปท.ในการรับรางวัลผลงานเด่น 3 แห่ง คือ 1) ศปถ.อบต.หนองกุงเซิน 2) ศปถ.อบต.หนองกุง
ธนสาร และ3) ศปถ.อบต.บ้านเรือ
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ผลที่เกิดขึ้น
1. เกิดทีมงาน คณะกรรมการ ศปถ.อ.ภูเวียง เพื่อขับเคลื่อนงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนใน
พื้น ที่และสนั บ สนุ นให้ เกิดทีมงาน ศปถ.อปท. ทั้ง 12 แห่ ง มีคาสั่ งแต่งตั้งและมีแผนงาน
ปฏิบัติการที่ชัดเจน
2. ศปถ.อปท. เกิดการตื่น ตัว มีการจัดเก็บข้อมูล สถานการณ์อุบัติเหตุในพื้นที่ และร่วมกัน
รณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน โดยการให้ความรู้กับประชาชนในชุมชน นาไปปสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่
3. ศปถ.อาเภอ ไปด้กาหนดให้มี มาตรการองค์กร ในการสร้างจิตสานึก สร้างความตระหนักให้
เจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยกาหนดให้ มีมาตรการภายในองค์กร เช่น เมาไปม่ขับ ไปม่ขับรถด้วย
ความเร็ วเกินที่กฎหมายกาหนด ให้มีการสวมหมวกนิร ภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์
และไปด้มีการประสานขอความร่วมมือจากสถานประกอบการทุกแห่งที่มีรถบรรทุกขนาดใหญ่
หากมีการบรรทุกวัสดุสิ่ งของต้องใช้ผ้าคลุมปิด รัด ให้มิดชิด เพื่อป้องกันมิให้ ของตกหล่ น
รั่วไปหล และปลิวฟุ้งกระจายลงบนท้องถนน
4. อัตราการสวมหมวกนิรภัยในโรงเรียนมัธยมศึกษา(กลุ่มเป้าหมายโครงการ) มีอัตราเพิ่มขึ้น
จาก 20% เป็น 50%, อัตราการสวมหมวกนิรภัยของข้าราชการในเขตเทศบาลตาบลภูเวียง
เพิ่มขึ้นจาก 40% เป็น 75% และอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในเขต
เทศบาลตาบลภูเวียง เพิ่มขึ้นจาก 33% เป็น 58%
5. ประชาชนเกิดการตื่นตัว ไปด้รับทราบข้อมูลจากการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้
และข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อ
สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการป้องกัน อุบัติเหตุจราจร โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนใน
สถานศึกษา และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
บทเรียนที่พบ
1. การทางานในพื้นที่ระดับตาบล ซึ่งเป็นเป้าหมายสาคัญในการแก้ไปขและป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนน หากมีการสร้างเครือข่าย ชักชวนแกนนาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทางาน จะเกิดการบูรณาการ
สร้างความปลอดภัยในพื้นที่ไปด้ดี
2. การจัดทาแผนปฏิ บัติการของ ศปถ.อปท. หากทาให้สอดคล้องกับแผนงานยุทธศาสตร์ของ
ตาบล จะสามารถเข้าไปปสู่แผนงานประจาที่มีอยู่ไปด้ พร้อมทั้งมีโครงสร้างคณะทางาน งบประมาณที่รองรับ
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3. แผนปฏิบัติการแต่ละท้องถิ่นยังเป็นการรับมือมากกว่าการป้องกัน แต่หากเน้นการแก้ไขจุด
เสี่ยง จุดอันตรายก่อน กิจกรรมนี้จะเป็นเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในระดับพื้นที่ ได้ดี
และหากมีการติดตามประเมิน ผลร่วมกัน จากผลการแก้ไขจุดเสี่ยงแล้วจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในการ
จัดการปัญหา และเห็นความสาเร็จของทีม
4. การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง ต้องใช้ความรู้ทางวิศวกรรมจราจรเข้าไปในการวางแผนแก้ไขปัญหา
ซึ่งทางท้องถิ่น (เทศบาล/อบต.) หากมีนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ ให้คาแนะนาจะทาให้การ
แก้ไขจุดเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
5. การจัดเวทีระดับอาเภอเพื่อให้แต่ละตาบลท้องถิ่นมานาเสนอแลกเปลี่ยนข้อมูล กัน ทั้งข้อมูล
อุบัติเหตุ จุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะ จะนาไปสู่การยกระดับความรู้ ได้
แนวทางการทางานไปปรับปรุงแก้ไขที่ดีได้ โดยกาหนดให้มีการป้องกันและแก้ไขได้ตลอดทั้งปี โดยการมี
ส่วนร่วมของท้องถิ่น ชุมชน ซึ่งจะไม่ได้ดาเนินงานเพียงเฉพาะช่วงเทศกาล 7 วันอันตรายเท่านั้น

8. รวมพลังสร้างความปลอดภัย ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ในเส้นทางหลัก
อาเภอเวียงสา ปี 2560
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8. รวมพลังสร้างความปลอดภัย ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ในเส้นทางหลัก
อาเภอเวียงสา ปี 2560
จังหวัดน่าน มีพื้นที่ 11,472,076 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ซึ่งวางตัวใน
แนวเหนือ-ใต้ ล้อมรอบจังหวัด ในบริเวณชายแดนด้านเหนือและตะวันออกจะเป็นรอยต่อกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ส่วนในบริเวณพื้นราบจะอยู่ตอนกลางของจังหวัด และมีถนนสายหลักเข้าสู่
จังหวัดเพียงเส้นทางเดียว ซึ่งมีลักษณะเป็นทางแคบและคดเคี้ยว ต้องอาศัยความชานาญของผู้ใช้รถใช้
ถนนเป็นอย่างยิ่ง จากการตรวจสอบข้อมูลอุบัติเหตุส่วนใหญ่มาจากเส้นทางหลัก ในเขตรอยต่อของจังหวัด
แพร่ และเขตพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งอยู่ในพื้นที่อาเภอเวียงสา
อาเภอเวียงสาเป็นอาเภอที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน ที่มีชายแดนด้านทิศตะวันออกติดกับ
แขวงไชยบุรี ประเทศลาว ด้านเหนือติดกับอาเภอเมือง ด้านใต้ติดอาเภอนาน้อย ซึ่งเป็นเส้นทางที่ผู้คน
มักจะต้องผ่านเพื่อไปยังดอยเสมอดาว และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดแพร่ โดยมีเส้นทางหลวงสายหลักคือ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (แพร่-น่าน) อาเภอเวียงสาตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดน่าน ห่างจากตัว
จังหวัดเป็นระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (กาแพงเพชร-ต่อเขต
เทศบาลเมืองน่าน) ตอนเวียงสา-ต่อเขตเทศบาล
เมืองน่าน และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร เป็น
ระยะทาง 643 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับ
เขตการปกครองข้ า งเคี ย งดั ง ต่ อ ไปนี้ ทิ ศ
เหนื อ ติดต่อกับอาเภอบ้านหลวง อาเภอเมือง
น่ า น อ าเภอภู เ พี ย ง และอ าเภอแม่ จ ริ ม ทิ ศ
ตะวันออก ติดต่อกับแขวงไชยบุรี ประเทศลาว
ทิ ศ ใ ต้ ติ ด ต่ อ กั บ อ า เ ภ อ น า น้ อ ย ทิ ศ
ตะวันตก ติดต่อกับอาเภอร้องกวาง และอาเภอ
สอง (จังหวัดแพร่) อาเภอเวียงสาแบ่งพื้นที่การ
ปกครองออกเป็น 17 ตาบล ได้แก่ ตาบลกลาง
เวีย ง ตาบลซึ่ง ตาบลไหล่ น่ าน ตาบลตาลชุม
ตาบลนาเหลือง ตาบลส้าน ตาบลน้ามวบ ตาบล
น้ าปั้ ว ต าบลยาบหั ว นา ต าบลปงสนุ ก ต าบล
อ่ า ยนาไลย ต าบลส้ า นนาหนองใหม่ ต าบล
แม่ขะนิง ตาบลแม่สาคร ตาบลจอมจันทร์ ตาบลแม่สา และตาบลทุ่งศรีทอง
(ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/เวียงสา)
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จากการส่งเสริมให้จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดท่องเที่ยว การมีถนนสายหลักเข้าสู่จังหวัดน่านเพียง
เส้นทางเดียว ซึ่งมีลักษณะเป็นทางแคบและคดเคี้ยว ต้องอาศัยความชานาญของผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นอย่าง
ยิ่ง และพบว่าจานวนอุบัติเหตุในรอบปี 2559 และช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ที่ผ่านมา มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
รวมทั้งจังหวัด 5,767ครั้ง มีผู้บาดเจ็บทั้งสิ้น 6,676 ราย บาดเจ็บต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 1,603
ราย เสียชีวิต 85 ราย จากการตรวจสอบข้อมูลอุบัติเหตุส่วนใหญ่มาจากเส้นทางหลัก ในเขตรอยต่อของ
จังหวัดแพร่ และเขตพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งอยู่ในพื้นที่อาเภอเวียงสา(ถนนยันตรกิจโกศล) จากสถิติอุบัติเหตุ
ย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2557-2559 พบว่าเส้นทางดังกล่าว ปี พ.ศ.2557 เกิดอุบัติเหตุจานวน 193 ครั้ง มี
ผู้ได้รับบาดเจ็บ จานวน 183 ราย เสียชีวิตจานวน 50 ราย ปี พ.ศ.2558 เกิดอุบัติเหตุ จานวน 151 ครั้ง
จานวน 142 ราย เสีย ชีวิต จ านวน 25 ราย โดยเฉพาะในปี 2559 เกิดอุบัติเหตุ จานวน 88 ครั้ง มี
ผู้ได้รับบาดเจ็บ 82 ราย เสียชีวิตจานวน 14 ราย (ข้อมูลจากศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดน่าน)
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขานาน้อย ได้ วิเคราะห์ในภาพรวมแล้ว
เห็ น ว่าหากสร้างความปลอดภัยจากการใช้ร ถใช้ถนนใน
เส้นทางหลัก ในเขตพื้นที่อาเภอเวียงสา ซึ่งเป็นถนนสาย
หลักก่อนเข้าสู่ตัวเมืองน่านได้ จะทาให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ
ลงได้ในระดับหนึ่ง และเป็น การกระตุ้นเตือนให้ผู้ที่ใช้รถ
ใช้ถนนที่เดินทางเข้าสู่ตัวจังหวัดน่าน ได้ตระหนักถึงความ
ปลอดภั ย และปฏิ บั ติ ต ามกฎจราจรอย่ า งเคร่ ง ครั ด ได้
ตลอดระยะเวลาที่สัญจรในเส้นทางต่างๆในพื้นที่จังหวัด
น่านได้ ทาง ปภ.จังหวัดน่าน สาขานาน้อย จึงได้เชื่อม
ประสานภาคีเครือข่ายเข้ามาร่ วมดาเนินงานสร้างความ
ปลอดภัยทางถนน โดยจัดทาโครงการรวมพลังสร้างความ
ปลอดภั ย “ใช้ร ถใช้ถนนอย่ างปลอดภัย ในเส้ น ทางหลั ก
อาเภอเวีย งสา ปี 2560” โดยมี นายเตวิฎ สกุลสมณเดโช รักษาการหั ว หน้าส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขานาน้อย และคุณศรีทอน ผาทอง เจ้าหน้าที่ ปภ.นาน้อย ซึ่งเป็นแกน
กาลังสาคัญในการขับเคลื่อนงาน ซึ่งมี วัตถุประสงค์ เพื่อ 1) สร้างความปลอดภัยของผู้ ใช้รถใช้ถนนใน
เส้นทางหลักของอาเภอเวียงสา 2) ให้มีคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.)
อาเภอวียงสา 3) เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)อาเภอเวียงสา เป็น
กลไกหลักในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 4) เพื่อให้
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.) อาเภอเวียงสา พัฒนาเป็นต้นแบบการดาเนินการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน และภาคีเครือข่ายให้สามารถเป็นเจ้าภาพหลักในการ
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ขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5) ให้มีการกาหนดนโยบายสาธารณะ
ในการใช้รถใช้ถนน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุด้านคน ด้านถนน
ด้านยานพาหนะ และด้านสภาพแวดล้อม 6) เพื่อให้ทุกภาคส่วน และภาคีเครือข่าย ได้มีความรู้ ความเข้าใจ
สภาพปัญหา แนวทาง/วิธีการ/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา และแนวทางการกาหนดนโยบายร่วมกัน โดยมี
เป้า หมายคือ 1)ภาคีเครือข่ายคณะทางานโครงการรวมพลั งสร้างความปลอดภัย “ใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัยในเส้นทางหลัก อาเภอเวียงสา ปี 2560” 2) ผู้นาชุมชน นายก อบต. กานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก
อบต. อปพร. อสม. ประชาชน (จานวน 100 คน) และนักเรียนในเขตพื้นที่ (โรงเรียนสา โรงเรียนศรีเวียง
สา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน(จานวน 600 คน ) 3) ประชาชนในพื้นที่อาเภอเวียงสา
และผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่อาเภอเวียงสาใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย โดยได้รับการสนับสนุนจากสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับ
จังหวัด (สอจร.)
ภาคีเครือข่ายเวียงสา รวมกันขับเคลื่อนงาน
ภาคีเครือข่ายอาเภอเวีย งสา ได้มีการดาเนินงานร่วมกัน หากแต่ยังไม่มีนโยบาย บทบาทการ
ทางานที่เป็นโครงสร้างการทางานเป็นทีมงานเดียวกันที่ชัดเจนมากนัก ทาง ปภ.สาขานาน้อย จึงได้มีการ
เชื่อมประสานภาคีเครือข่ายในอาเภอเวียงสา มาร่วมพูดคุยวางแผน เพื่อกาหนดทิศทางการทางานไป
ด้วยกัน โดยเน้นการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นทุกวัน ไม่เพียงแต่ทาในช่วงเทศกาลเท่านั้น
สิ่งแรกที่ดาเนิ น การคือ การจัดตั้งทีมงาน หาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ ายทั้งระดับจังหวัด
อ าเภอ ต าบล หมู่ บ้ า น องค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เข้ า มาร่ ว มเป็ น คณะท างานโครงการ ซึ่ ง ได้
คณะทางานเกิดขึ้นประกอบด้วย
10. ขนส่งจังหวัดน่าน สาขาเวียงสา
1. โรงพยาบาลเวียงสา
2. สาธารณสุขอาเภอเวียงสา
11. ตาบลเวียงสา
3. ท้องถิ่นอาเภอเวียงสา
12. ตาบลกลางเวียง
4. โรงเรียนสา
13. ธนาคารกรุงไทย สาขาเวียงสา
5. สัสดีอาเภอเวียงสา
14. ธกส. สาขาเวียงสา
6. ธนาคารออมสิน สาขาเวียงสา
15. เทสโก้โลตัส สาขาเวียงสา
7. สถานีบริการน้ามัน ปตท. สาขาเวียงสา
16. สถานีบริการน้ามัน PT สาขาเวียงสา
8. สถานีบริการน้ามัน เชลล์ สาขาเวียงสา
17. ห้างหุ้นส่วนใจงามการเกษตร เวียงสา
9. สถานีบริการน้ามัน เพียว สาขาเวียงสา
18. หมวดทางหลวงเวียงสา
19. สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดน่าน สาขานาน้อย

98

ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ 95

ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560 สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ปี 2560

โดยมีบ ทบาทหน้ าที่ห ลั กในการจัดทาแผนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเส้ นทางที่
กาหนด และวางกรอบแนวทางปฏิบัติงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานโครงการ
เดินหน้า ป้องกันอุบัติเหตุจราจร
การดาเนินงานเริ่มต้นด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอ
เวียงสา(ศปถ.อ.เวียงสา) มีกรรมการจานวนรวมทั้งสิ้น 28 คน โดยมี นายอาเภอเวียงสา เป็นประธาน
กรรมการ ผู้กากับการสถาบันตารวจภูธรเวียงสา เป็นรองประธานกรรมการ และหัว หน้าฝ่ายป้องกัน
สาธารณภัย สานั กงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขานาน้อย เป็นกรรมการและ
เลขานุ การ และมี ห น่ ว ยงานที่เ กี่ ย วข้อ ง ทั้ งภาครั ฐ ท้ อ งถิ่น ท้ อ งที่ และภาคเอกชน เข้ า มาร่ว มเป็ น
คณะกรรมการดาเนินงาน
 จากการประชุมได้มีการชี้แจงวัตถุประสงค์ เป้าหมายโครงการ และกาหนดบทบาทหน้าที่ใน
การดาเนินงานร่วมกัน โดยกาหนดให้มีการประชุม 2 เดือนต่อครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ความรู้ และร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา นาไปสู่การค้นหาแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในอาเภอเวียงสา

คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอเวียงสา(ศปถ.อ.เวียงสา) และคาสั่ง
คณะทางานโครงการรวมพลังความปลอดภัยทางถนน “ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยเส้นทางหลักอาเภอ
เวี ย งสา ปี 2560” ได้ ถู ก ก าหนดขึ้ น เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นงานโครงการให้ เ ป็ น รู ป ธรรม ซึ่ ง จากการแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการแล้ว มีการประชุมเกิดขึ้น 6 ครั้ง เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้
ประชุม
มติที่ประชุมและการดาเนินงาน
ครั้งที่ 1 ในการประชุม มีมติเสนอต่อคณะกรรมการ คือ
1. ห้ามให้รถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป กลับรถบริเวณสี่แยกไฟแดงสาธารณสุขอาเภอเวียงสา
2. ให้เพิ่มเวลาสัญญาณจราจรสี่แยกไฟแดงสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จากเดิม 25 วินาที เป็น
35 วินาที เพื่อให้รถที่จะเลี้ยวเข้าสู่ตัวอาเภอเวียงสา ได้มีเวลามากขึ้นโดยใช้เลนด้านในสุดเลน
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ประชุม

ครั้งที่ 2

มติที่ประชุมและการดาเนินงาน
เดียว
3. ให้มีการติดตั้งป้ายเตือนต่าง ๆ บริเวณสี่แยกให้มองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
4. ให้แจ้งทางหลวงเพื่อเปิดช่องทางเข้าตัวจังหวัดน่าน อีก 1 ช่องทาง โดยให้ทุบทางเท้าบริเวณ
หน้าสานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา
มีมติเห็นชอบในการขยายเขตพื้นที่การดาเนินงานโครงการจากเดิม 4 หมู่บ้าน(2 เทศบาล) ใน
ระยะทาง 4 กิโลเมตร เป็นครอบคลุมพื้นที่ 8 หมู่บ้าน ใน 2 เทศบาล และมีระยะทางประมาณ
8-10 กิโลเมตร ประกอบด้วย เทศบาลตาบลเวียงสา บ้านกลางเวียง บ้านบุญยืน เทศบาลตาบลกลาง
เวียงบ้านดอนแก้ว บ้านต้นหนุน บ้านหนองนก บ้านสันติสุข บ้านใหม่ดินแดน บ้านดอนไชย
และให้มีการดาเนินงาน ดังนี้
1. ออกแบบป้ายโครงการฯ และกาหนดจุดที่ติดตั้งป้าย จานวน 5 จุด ใน
พื้นที่โครงการ เพื่อให้ครอบคลุม 8 หมู่บ้าน โดยกาหนดข้อความ “ SAFE
ZONE” ในพื้ น ที่ ส ามเหลี่ ย มพื้ น หลั ง สี เ หลื อ ง ตั ว หนั ง สื อ สี ด า และมี
ข้ อ ความ “เขตควบคุ ม วิ นั ย จราจร รวมพลั ง ความปลอดภั ย ทางถนน”
อาเภอเวียงสา และมีสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ห้ามโทรศัพท์ คาดเข็มขัดนิรภัย
หมวกนิรภัย ฯลฯ ซึ่งหมวดทางหลวงเวียงสา จะเป็นหน่วยงานที่จะจัดทาป้ายพร้อมทั้งติดตั้งตาม
จุดที่กาหนด เพื่อเป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้คนใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ได้รับทราบ
2. ให้มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น วิทยุชุมชน และให้มีการจัดทา Application Map
โดยระบุเส้นทางที่กาหนดให้ชัดเจน
3. ให้ทางหลวงปรับจุดเสี่ยงบริเวณจุดกลับรถบริเวณหน้า
โรงเรียนศรีเวียงสา /ปั๊มน้ามัน PT ซึ่งมักจะมีการใช้ที่กลับ
รถตรงเข้าปั๊มน้ามัน PT เพื่อย้อนศรไปยังโรงพยาบาลเวียง
สา ซึ่ ง เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ร ถเฉี่ ย วชนกั น หลายครั้ ง และติ ด ไฟ
กระพริบบริเวณทางแยกสวนเสือ เพื่อเตือนให้รถที่วิ่งในสาย
หลักชะลอความเร็วลง

100

ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560

ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ 97
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ปี 2560

ประชุม
มติที่ประชุมและการดาเนินงาน
ครั้งที่ 3 ประชุมติดตามผล และกาหนดแนวทางการดาเนินงานโครงการร่วมกัน จากการประชุมพบว่า
ภาคีเครื อข่ายที่เข้า ร่ ว มโครงการได้ดาเนิน การตามที่ป ระชุ มให้ ข้ อเสนอแนะ เช่น การปรั บ
สัญญาณจราจรสี่แยกไฟแดง สาธารณสุขอาเภอเวียงสา การ
ติดตั้งป้ายห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไปกลับรถ การติดตั้งป้าย
ห้ามจอดบริเวณหน้าห้างโลตัส การประชาสัมพันธ์โ ครงการ
ให้ กั บ ผู้ น าชุ ม ช นทุ ก พื้ น ที่ ใ นเขตอ าเภ อเวี ย งสา การ
ประชาสัมพันธ์และชี้แจง ธรรมนูญหมู่บ้านให้กับประชาชนใน
พื้นที่โครงการ การตั้งจุดตรวจผู้กระทาผิด เช่น ไม่สวมหมวกนิรภัย /ขับรถย้อนศร /ใช้โทรศัพท์
ในขณะขับ
ครั้งที่ 4 มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ ด้ า นบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย มี ต ารวจภู ธ รเวี ย งสาเป็ น ประธาน
คณะทางาน
ด้ า นปรั บ ปรุ ง จุ ด เสี่ ย ง มี ห มวดทางหลวงเวี ย งสาเป็ น ประธาน ด้ า นกิ จ กรรม มี ผู้ จั ด การ
ธนาคารกรุงไทย สาขาเวียงสา เป็นประธานคณะทางานฯ และกาหนดให้มีการอบรมให้ความรู้
แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่เป้าหมาย จานวน 3 โรงเรียน รวมทั้งหมด 600 คน โดยจัดกิจกรรมเป็น
ฐานในการให้ความรู้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ครั้งที่ 5

พิจารณาร่ างธรรมนู ญหมู่บ้ าน “รวมพลั งสร้างความปลอดภัยใช้ร ถใช้ถนนอย่างปลอดภัยใน
เส้นทางหลัก อาเภอเวียงสา” และร่วมลงนามในธรรมนูญหมู่บ้านเพื่อนาไปประกาศใช้ร่วมกันใน
พื้นที่ 8 หมู่บ้าน ในพื้นที่ของเทศบาลตาบลเวียงสา และเทศบาลตาบลกลางเวียง

ครั้งที่ 6

ประชุมร่ว มบูรณาการทุกภาคส่ วน ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสั มพันธ์เพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ อาเภอเวียงสา ปฏิบัติตามกฎจราจร และใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ และรณรงค์เกี่ยวกับสาธารณภัยที่มักจะเกิดขึ้นในห้วงฤดูหนาว เช่น
ภัยหนาว วาตภัย ภัยแล้ง อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่อาเภอเวียงสา และกาหนดให้มี
การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 พร้อมกันทุกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อาเภอเวียงสา และให้มีการจัดตั้งด่านชุมชนในทุกพื้นที่
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 การอบรมให้ค วามรู้ กับนักเรี ยน บุค ลากรในโรงเรียนเวียงสา ในการใช้ร ถใช้ ถนนอย่า ง
ปลอดภัย
เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยการบูรณาการ
ร่วมกับสถานีตารวจภูธรเวียงสา และโรงพยาบาลเวียงสา โดยได้ดาเนินการอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน
ในพื้นที่เป้าหมาย จานวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสา (พื้นที่จัดอบรม) จานวน 300 คน โรงเรียนศรีเวียง
สา จานวน 150 คน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน จานวน 150 คน รวม 600 คน และยัง
มีการจัดกิจกรรมเป็นฐานในการให้ความรู้ และให้มีการประกวดคาขวัญในการป้องกันอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน และส่งประกวดในการจัดทาคลิป VDO ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในหัวข้อ “ขับขี่
มอเตอร์ไซด์ปลอดภัย” ส่งผลให้นักเรียนตลอดจนบุคลากรในโรงเรียน มีความตื่นตัวในการปฏิบัติตามกฎ
จราจร ตามมาตรการความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ

 รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน /ผู้นาชุมชน /หัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่
อาเภอเวียงสา รับทราบถึงการดาเนิน กิจกรรมโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัย “ใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัยในเส้นทางหลักอาเภอเวียงสา ปี 2560” ดังนี้
- การประชาสัมพันธ์ โดยวิทยุชุมชน และให้มีการจัดทา Application Map โดยระบุเส้นทาง
ทีก่ าหนดให้ชัดเจน และเสนอต่อคณะกรรมการของ Google และให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง
ๆ ถ่ายรูปกับป้ายโครงการ แล้วใช้เป็นรูป Profile เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ทาง Social
Network ไปในตัว และสอดแทรกกิจกรรมการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน รถจักรยานยนต์ในเขต Safety Zoneเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ อาเภอเวียงสา ปฏิบัติตามกฎจราจร และใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2561 และรณรงค์เกี่ยวกับสาธารณภัยที่มักจะเกิดขึ้นในห้วงฤดูหนาว
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 การจัดตั้งด่านชุมชน เพื่อดาเนินการตรวจจับผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรในพื้นที่ โดยกาหนด
สุ่มผู้กระทาผิด เช่น ไม่สวมหมวกนิรภัย /ขับรถย้อนศร /ใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถ และจัดตั้ง
ด่านชุมชน เพื่อดาเนินการตรวจจับผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรในพื้นที่ เช่น
- บ้านกลางเวียง หมู่ที่ 3 บ้านบุญยืนหมู่ที่ 4 เทศบาลตาบลเวียงสา ตั้งด่านชุมชนบริเวณแยก
สวนเสือ
- บ้านดอนแก้ว หมู่ 3 บ้านต้นหนุน หมู่ที่ 5 เทศบาลตาบลกลางเวียง ตั้งด่านชุมชนบริเวณจุด
กลับรถเลยสี่แยกไฟแดงสาธารณสุขอาเภอเวียงสา (หน้าร้านก๋วยเตี๋ยว)
- บ้านหนองนก หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย หมู่ที่ 13 เทศบาลตาบลกลางเวียง ตั้งด่านชุมชนบริเวณ
หน้าโรงเรียนสา
- บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ดินแดน หมู่ที่ 11 เทศบาลตาบลกลางเวียง ตั้งด่านชุมชน
บริเวณหน้าโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร

 จัดเวทีเสวนาโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัย “ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในเส้นทาง
หลัก อาเภอเวียงสา ปี 2560” เพื่อถอดบทเรียน ปัญหา อุปสรรคและการขยายเครือข่ายไป
ยังพื้นที่ข้างเคียง ส่งผลให้เกิดแนวทางการขับเคลื่อนงาน ดังนี้
- เกิดการขับเคลื่อนให้ชุมชนมีการกาหนดนโยบายสาธารณะในการใช้รถใช้ถนน เพื่อลดความ
เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุด้านคน ด้านถนน ด้านยานพาหนะ และด้านสภาพแวดล้อมโดยให้มี
การขยายพื้นที่ดาเนินโครงการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อาเภอเวียงสา
- เกิดแนวทางในการจัดทานโยบาย “เขตเทศบาลหมวกกันน็อค 100%”
- เกิดแนวทางในการวางกรอบดาเนินการจัดตั้งด่านชุมชนในพื้นที่โครงการโดยการใช้มาตรการ
ธรรมนูญหมู่บ้าน
- เกิดแนวทางในการให้มีการประชุมเพื่อจัดแบบสอบถาม แบบสารวจรถยนต์ จักรยานยนต์ใน
ครัวเรือน พร้อมใบอนุญาตขับขี่ ในพื้นที่อาเภอเวียงสา เพื่อหาแนวทางในการดาเนินการ
ป้องกันเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ต่อไป
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ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึ้นระหว่างทาง
1. เกิดการค้นหาและจัดการจุดเสี่ยง โดยคณะทางานได้นาข้อมูลจุดเสี่ยง มาวิเคราะห์และหาแนว
ทางการป้องกันและแก้ไขร่วมกัน ส่งผลให้ได้พบจุดเสี่ยงและเกิดการแก้ไข สี่แยกหน้าสาธารณสุขอาเภอ
เวีย งสา เป็ นจุ ดเสี่ยงที่เกิดอุบั ติเหตุบ่อย จุดเสี่ ยงบริเวณจุดกลั บรถบริเวณหน้าโรงเรียนศรีเวียงสา /
ปั๊มน้ามัน PT โดยให้มีการติดตั้งป้ายเตือนต่างๆ ปรับเวลาสัญญาณไฟ ปรับช่องทางจราจรให้เหมาะสม
2. มีการติดตั้งป้าย “SAFE ZONE” จานวน 5 จุด ในพื้นที่โครงการ ครอบคลุม 8 หมู่บ้าน เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทราบถึ งการกาหนดพฤติกรรมการขับขี่ให้ระวังและร่วมกันสร้างความ
ปลอดภัยทางถนน
3. มีการจัดตั้งด่านชุมชนแบบบู รณาการ มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ มีการแจ้งเตือน มีการ
ตรวจจับผู้กระทาผิดกฎจราจรตามมาตรการชุมชน ธรรมนูญหมู่บ้าน
4. ประชาชนผู้ ใช้รถใช้ถนนมีการตื่นตัวและรับทราบถึงมาตรการต่างๆที่กาหนดในพื้นที่ และ
ยอมรับการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของสังคม
บทเรียนจากการดาเนินงาน
1. การบูรณาการงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทา ร่วมติดตาม
ประเมินผล ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อน และสร้างการเรียนรู้ ตระหนักรู้ขึ้นได้ในพื้น ที่ ทาให้ประชาชนใน
พื้นทีปฏิบัติตามกฎจราจรได้มากขึ้น
2. ชุมชนในพื้นที่ ได้มีโอกาสเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข ทาให้รู้สึกเป็นเจ้าภาพเข้ามาร่วม
จัดการปัญหา ผ่าน เวทีประชาคม จัดทาธรรมนูญหมู่บ้านร่วมกันและขยายเป็นข้อกาหนดระหว่างองค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่นร่ วมกันกับชุม ชน โดยใช้ธรรมนูญและมาตรการเดียวกันในทุกอปท. ในเขตพื้นที่
อาเภอเวียงสา
3. งานอุบัติเหตุจราจรของ สภ. เวียงสา เกิดแรงหนุนจากการทางานระหว่าง ศปถ. อาเภอและ
คณะกรรมการชุมชนในพื้นที่โ ครงการฯ ภายใต้ ธรรมนูญหมู่บ้าน สร้างให้เกิดแนวร่วมที่เข้มแข็งและ
ต่อเนื่องที่ดีได้
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4. คณะอนุกรรมการของ ศปถ.อาเภอ ที่มาจากหลายภาคส่วนทั้ง ภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนงานได้ดี โดยใช้หลักการ “ระเบิดจากข้างใน” มีพลังรวมกันขับเคลื่อนจากการ
กาหนดเป้าหมายและเห็นความสาคัญต้องการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ปัจจัยความสาเร็จ
1. การให้ ค วามส าคั ญ ของผู้ บ ริ ห ารใน ศปถ. อ าเภอ และการค้ น หาที ม /สร้ า งผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงในคณะกรรมการ ศปถ. อาเภอ /คณะทางาน และคณะอนุฯ ตลอดจนภาคเอกชนในพื้นที่
โครงการฯ
2. การขับเคลื่อนที่ความสาเร็จ ควรใช้แนวทางในการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ มาเป็น
แนวทางในการขั บเคลื่อนโดยใช้ยุทธศาสตร์ในการมุ่งเน้น ดังนี้ การขับเคลื่อนนโยบายทั้งแนวดิ่งและ
แนวราบ /การมุ่งสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ / การปฏิบัติมุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง /เน้น
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการทางาน /มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Outcome) เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
3. คณะทางานต้องนาข้อมูลนาเสนอ/เข้าพบหัวหน้าหน่วยงานในคณะกรรมการ ศปถ. อาเภอ
และนายอาเภอ ประสานตลอดจนสื่อสารให้ทราบบริบทของ ศปถ.อาเภอ และปัญหาด้านความปลอดภัย
ทางถนนในพื้นที่ ตลอดจนถึงระดับประเทศ และรายงานผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
4. เน้ น การสื่ อ สารที่ ไ ม่เ ป็ น ทางการ ใช้ เ ทคนิ ค ในการประสานโดยเข้ าถึ ง ผู้ น าองค์ ก รแต่ ล ะ
หน่วยงาน โดยการประสานและชี้แจงการดาเนินโครงการฯ อย่างโปร่งใส
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9. รวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนอาเภอเชียงกลาง
อำอ�าเภอเชี
เภอเชียยงกลาง
งกลางเป็นเมืองที่เล็กที่สุดของจังหวัดน่าน แต่เต็มไปด้วยความสวยงามธรรมชาติอัน
บริ สุ ทธิ์ข องภูเขา ล าธาร ซึ่ง ตั้ง อยู่ ท างทิ ศเหนือ ของจัง หวั ดน่า น และเป็นเมือ งที่ร องรับการขยายตั ว
เศรษฐกิจแห่งที่ 2 ของจังหวัดตอนเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังต่อไปนี้
 ทิศเหนือ ติดต่อกับอาเภอทุ่งช้าง
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอทุ่งช้างและ
อาเภอปัว
 ทิศใต้ ติดต่อกับอาเภอปัวและอาเภอท่าวังผา
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอท่าวังผาและ
อาเภอสองแคว
อ าเภอเชี ย งกลางแบ่ ง เขตการปกครองย่ อ ย
ออกเป็น 6 ตาบล ได้แก่ ตาบลเชียงกลาง ตาบลเปือ ตาบล
เชีย งคาน ตาบลพระธาตุ ตาบลพญาแก้ว และตาบลพระ
พุทธบาท
ท้องที่อาเภอเชียงกลางประกอบด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่
 เทศบาลตาบลเชียงกลาง ครอบคลุมพื้นที่
บางส่วนของตาบลเชียงกลาง บางส่วนของ
ตาบลเปือ และบางส่วนของตาบลพญาแก้ว
 เทศบาลตาบลพระพุทธบาทเชียงคาน ครอบคลุมพื้นที่ตาบลเชียงคานและตาบลพระพุทธ
บาททั้งตาบล
 องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญา
แก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตาบลเชียงกลางและ
ตาบลพญาแก้ว (เฉพาะนอกเขตเทศบาล
ตาบลเชียงกลาง)
 องค์การบริหารส่วนตาบล
เปือ ครอบคลุมพื้นที่ตาบลเปือ (เฉพาะ
นอกเขตเทศบาลตาบลเชียงกลาง)
 องค์การบริหารส่วนตาบลพระธาตุ ครอบคลุมพื้นที่ตาบลพระธาตุทั้งตาบล
(ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/เชียงกลาง)

106

ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ 103

ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560 สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ปี 2560

เนื่องจากเป็นเส้นทางธรรมชาติและเป็นแหล่งท่องเที่ยว ในปัจจุบันอาเภอเชียงกลางมีปริมาณ
การจราจรและการเดินทางบนถนนเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง อัตราการเกิดอุบั ติเหตุบ นท้องถนนในพื้นที่
เพิ่มขึ้นตาม ลาดับ ส่งผลให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ เกิดปัญหาสังคมครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ
จากการบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต ตามมา จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมดในพื้นที่อาเภอ
เชี ย งกลาง ปรากฏว่ า ถนนอดุ ล ย์ เ ดชจรั ส ซึ่ ง ถื อ เป็ น ถนนสายหลั ก ของอ าเภอเชี ย งกลาง มี ป ริ ม าณ
การจราจรและการเดินทางบนถนนมากที่สุด เนื่องจากเป็นถนนที่มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ
โรงเรียน โรงงาน ตั้งอยู่เป็นจานวนมาก มีจุดจอดรถโดยสารประจาทาง ตลาดสดประกอบกับผู้ใช้รถใช้
ถนน ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ขาดวินัย จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี 25572559 พบว่า มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ปี 2557 จานวน 92 ราย ปี 2558 จานวน 77 ราย ปี 2559 จานวน 63
ราย เสี ย ชี วิ ต ปี 2557 จ านวน 3 ราย ปี 2558 จ านวน 1รายและปี 2559 จ านวน 3 ราย(ข้ อ มู ล
โรงพยาบาลอาเภอเชียงกลาง)
ดังนั้นทางสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง ได้เล็งเห็น
ความสาคัญ จึงได้เชื่อมประสานภาคีเครือข่ายในอาเภอเข้ามาร่วมดาเนินงานโครงการรวมพลังสร้างความ
ปลอดภัยทางถนนอาเภอเชียงกลาง ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ต้องการให้ ศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนนอาเภอเชียงกลาง(ศปถ.อาเภอ) เกิดการขับเคลื่อนงานและป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนได้อย่างเป็นรูปธรรม ทาง สนง.ปภ.จังหวัดน่าน สาขาเชียงกลางนาทีมโดย นายจรัสพันธุ์ อรุณคง
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง และ นายสฤษฎ์ พลศรีสุข
เจ้ า หน้ า ที่ ป ภ.เชี ย งกลาง เข้ า มาเป็ น แกนน าส าคั ญ ในการ
ขับเคลื่อน โดยมี วัตถุประสงค์ในการดาเนิน โครงการ คือ 1)
เพื่อขับเคลื่อนคณะกรรมการศูนย์อานวยการความปลอดภัย
ทางถนน(ศปถ.)อ าเภอเชี ย งกลางให้ เ ป็ น กลไกหลั ก ในการ
ป้ องกัน และลดอุบั ติเหตุทางถนนในพื้ น ที่อาเภอเชีย งกลาง
โดยใช้ เ ป็ น กลไกหลั ก ในการ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน สรุปภาพรวม และจัดทาข้อเสนอในการดาเนินงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการศูนย์อานวยการ
ความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)จังหวัดน่าน 2) มีถนนปลอดภัยด้านการจราจรในพื้นที่อาเภอเชียงกลาง
และ 3) เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุฐานข้อมูล 3 ฐาน ในพื้นที่อาเภอเชียงกลางให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นเอกภาพให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันสาหรับใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการกาหนดแนวทาง วิธีการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน 4)เพื่อพัฒนาบุคลากรของศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.)อาเภอ
เชียงกลางตลอดจนภาคีเครือข่าย ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สภาพปัญหา แนวทาง/วิธีการ/ขั้นตอนการ
แก้ไขและแนวทางการกาหนดนโยบายร่วมกัน โดยได้รับการสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.)
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ภาคีกับการเดินหน้าขับเคลื่อนงาน
อาเภอเชียงกลาง ได้มีคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอเชียงกลาง แต่
ไม่สามารถใช้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอเชี ยงกลางมาเป็นกลไกหลักในการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อาเภอเชียงกลางได้ ในการทางานยังเป็นลักษณะต่างคนต่างทา ตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน การประสานงานยังเป็นลักษณะประสานตรงระหว่างหน่วยงานแบบทวิภาคี
และนาหลักการ 5ช (ชง เชื่อม ช้อน เช็ค ชม) และ 5ส (สารสนเทศ สุดเสี่ยง สหวิชาชีพ สุดคุ้ม ส่วนร่วม)
มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในพื้นที่
อาเภอเชียงกลางมีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอ
เชีย งกลางตามคาสั่ ง ตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 เพื่อเป็น กลไกหลักในการดาเนิน การป้องกัน และลด
อุบัติเหตุทางถนนแต่ปรากฏว่า ที่ผ่านมายังไม่สามารถใช้ศูนย์อานวยความปลอดภัยทางถนนอาเภอเชียง
กลาง มาเป็นกลไกหลักในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อาเภอเชียงกลางได้ ในการทางาน
ยังเป็นลักษณะต่างคนต่างทาตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน การประสานงานงานยังเป็นลักษณะ
ประสานตรงระหว่างหน่วยงานแบบทวิภาคี ไม่ได้มีการรับทราบปัญหา อุปสรรคเพื่อหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกัน ไม่ได้มีการบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เลย ซึ่งไม่เป็นไปตามกรอบ
แนวทางในการขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายคณะกรรมการศูนย์
อานวยการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.) และ คณะกรรมการนโยบายการป้องกั นและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนแห่งชาติ(นปถ.)
ดังนั้นทางสานักงาน ปภ.จังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น เพื่อเชื่อม
ประสานภาคีเครือข่าย หน่วยงานในพื้นที่ได้เข้ามาร่วมดาเนินการป้องกันและแก้ ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนในพื้นที่อาเภอเชียงกลาง แบบพหุภาคีมีการบูรณาการทุกภาคส่วน ร่วมทา ร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา
ให้ เ ป็ น ไปตามแนวทางที่ ค ณะกรรมการศู น ย์ อ านวยการความปลอดภั ย ทางถนน (ศปถ.)
คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติตามเป้าหมายทศวรรษความปลอดภัย
ทางถนนที่ได้กาหนดไว้ โดยนาหลักการทางาน 5 ช (ชง เชื่อม ช้อน เช็ค ชม) และ 5 ส (สารสนเทศ สุด
เสี่ยง สหวิชาชีพ สุดคุ้ม ส่วนร่วม) มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในพื้นที่ โดยมีภาคีเครือข่ายในอาเภอเข้า
มาร่วมดาเนินงาน
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ภาคีเครือข่ายที่เป็นแกนนาสาคัญหลัก ประกอบด้วย นายอาเภอ และฝ่ายการปกครองอาเภอ
เชียงกลาง สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงกลาง สถานีตารวจภูธรเชียงกลาง โรงพยาบาลเชียงกลาง
สานักงานท้องถิ่นอาเภอเชียงกลาง สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านสาขาเชียงกลาง
ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากภาคีสนับสนุน ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อาเภอ
เชียงกลาง รัฐวิสาหกิจ โรงเรียน กองร้อยตารวจตระเวนชายแดน สานัก งานสาธารณสุขอาเภอ ธนาคาร
ของรัฐ และโรงงานเอกชน โดยมีโครงสร้างการดาเนินงาน ดังนี้

กิจกรรมที่ทาร่วมกัน
หลั งจากมีการประสานเชื่อมภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมดาเนินงานโครงการ แล้ ว จึงได้มีการ
ดาเนินงานและจัดทากิจกรรมร่วมกัน คือ
1. ประชุมภาคีเ ครื อข่า ย เพื่อปรั บ ปรุ งโครงสร้ างคณะกรรมการ/อนุกรรมการให้ มีความครอบคลุ ม
หน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ และวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน นาแนวทางเพื่อดาเนินงานโครงการ ดังนี้
 การประชุมชี้แจงและแนวทางการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนอาเภอเชียงกลาง
จานวน 2 ครั้ง เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค ร่วมกันกาหนดแนวทาง ขั้นตอนการดาเนินงาน และนโยบาย
สาธารณะในการใช้รถใช้ถนน
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ผลจากการประชุม ได้จั ด ทาร่ างคาสั่ งแต่ง ตั้งคณะกรรมการ ศปถ.อ.เชียงกลาง มีการวิเคราะห์ ภ าคี
เครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแต่งตั้งมอบหมายบทบาทหน้าที่ เช่น มีทีมงานจัดการเตรียมข้อมูล มี
การกาหนดเส้นทางถนนปลอดภัยนาร่อง เป็นถนนอดุลยเดชจรัส ระยะทาง 7.5 กม. โดยเน้นการบังคับใช้
กฎหมาย และกาหนดกิจกรรมย่อยตามโครงการ เช่น การกาหนดแนวทางจัดเวทีประชาคมและเวทีร่วมลง
นามบันทึกข้อตกลงเพื่อความปลอดภัยทางถนน กาหนดวิเคราะห์ จุดเสี่ยงบนถนนนาร่อง รวม 12 จุด
พร้ อ มแนวทางการแก้ ไ ข ก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบและงบประมาณในการจั ด การจุ ด เสี่ ย ง มี ก ารสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อาเภอเชียงกลาง จานวน 2 ครั้ง เพื่อให้
คณะกรรมการ ได้มีมติเห็นชอบตามคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ศปถ.อ.เชียงกลาง และการดาเนินงานตาม
กิจกรรมที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นการนาเสนอ รูปแบบ แนวทาง ขั้นตอน วิธีการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนน อาเภอเชียงกลาง และแนวทางการดาเนินกิจกรรมถนนปลอดภัยนาร่อง 1 สาย และ
ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น จุดเสี่ยง พื้นที่เสี่ยงบนถนนสายนาร่อง โดยมติที่ประชุมเห็นชอบที่
จะร่วมกันขับเคลื่อน ศปถ.อ.เชียงกลาง ตามแนวทางดังกล่าว โดยจะมีการทาข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานทุกภาคส่วน และลงนามในบันทึกข้อตกลงที่ จะร่วมกันขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนจาก
สายนาร่อง และจะได้ขยายผลในถนนสายอื่นๆ ในโอกาสต่อไป ในการนี้ทางคณะกรรมการ ศปถ.อ.เชียง
กลาง ได้เชิญท่านดร.โสภณ ศรีมาเหล็ก อดีต สว.น่าน มาเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ โดยมีนางสุรีย์ มา
ปลูก นายอาเภอเชียงกลาง (ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อาเภอเชียงกลาง) เป็นประธาน
การประชุม และมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 คณะ ประกอบด้วย 1) คณะทางานด้านวิศวกรรมจราจร
การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง 2)คณะทางานคณะทางานประชาสัมพันธ์ 3) คณะทางานกาหนดมาตรการเพื่อ
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จัดทาข้อตกลง(MOU) เพื่อดาเนินงานตามแผนงานและร่วมกันติดตามประเมินผล โดยให้มีการนาเสนอผล
การดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในเวทีการประชุมในแต่ละครั้ง

2. อบรมให้ความรู้ด้านวินัยจราจรในโรงเรียน จานวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนเชียงกลางประชา
พัฒนา โรงเรียนสบกอน โรงเรียนชุมชนรัชฎาภิเศกมิตรภาพที่ 115 โดยมีการให้ความรู้ด้านวินัยจราจร
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และชี้แจงการดาเนินโครงการฯ กิจกรรมถนนนาร่องเพื่อขยายผลสู่ครอบครัว
ชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักและพัฒนาสร้างแกนนาเยาวชน(อาสาจราจร) ให้เป็นต้นแบบและขยายผล
ในโรงเรียน/ครอบครัว/ชุมชน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นนั้นทาให้ครู นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ ในโครงการ
พร้อมร่วมสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ และทางโรงเรียนได้กาหนดบทลงโทษนักเรียน
ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ และไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรด้วย
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3. จัดประชุมประชาคมตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เพื่อสร้างนโยบายสาธารณะมาตรการถนนปลอดภัย และลง
นามบันทึกข้อตกลง โดยกาหนดนโยบายสาธารณะและมาตรการถนนปลอดภัยให้ผู้แทนทุกภาคส่วน ให้
ประชาชนได้รับรู้ รับทราบแนวทางนาไปสู่การปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง(MOU)
และรับทราบถึง โครงการถนนปลอดภั ยนาร่อง จะมีมาตรการบัง คับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยจะ
กาหนดวันเริ่มต้นดีเดย์ดาเนินการ และมีการมอบป้ายสวมหมวกนิรภัย 100เปอร์เซ็นต์ ให้หน่วยงานที่ร่วม
ลงนามบันทึกข้อตกลง ทั้งนี้ได้มอบให้ผู้นาท้องที่ ท้องถิ่น ขยายผลในหมู่บ้านชุมชน เพื่อให้ทราบแนว
ทางการดาเนินการสร้างความปลอดภัยทางถนนอาเภอเชียงกลาง โดยกาหนดมาตรการเพื่อดาเนินการ
ร่วมกัน ดังนี้
1. ผู้ขับขี่รถยนต์และผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัดนิรภัย
2. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้โดยสารต้องสวมหมวกนิรภัย
3. ยานพาหนะต้องใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
4. ขับขี่ยานพาหนะต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกินทีก่ ฎหมายกาหนด
5. ยานพาหนะต้องไม่ดัดแปลงหรือตกแต่งยานพาหนะให้มีเสียงดังเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด
6. หน่วยงานราชการและภาคเอกชนที่ต้องอยู่บนถนนนาร่อง จะต้องมีการดาเนินมาตรการ
องค์กรเรื่องหมวกนิรภัย 100%
7. หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบถนนสายนี้ จะต้องดูแล ปรับปรุงพื้นที่ผิว จราจรและป้ายเตือน
ต่างๆ
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4. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ขับเคลื่อนโครงการถนนปลอดภัยนาร่อง(ถนนอดุลย์เดชจรัส) โดยการนาจิต
อาสาทาความดี ด้วยหัวใจ จากส่วนราชการ หน่วยงานภาคีเครือข่าย พลเรือน ทหาร ตารวจ ท้องถิ่น
ท้องที่ มาช่วยกันทากิจรรม ดังนี้
 แก้ไขจุดเสี่ยงบนถนนนำร่อง โดยใช้แนวทางประชารัฐเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย เข้ามาร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ไขปัญหา และแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงบนถนนสายนาร่อง ด้วย
การทาสีทางม้าลาย บริเวณถนนหน้าโรงเรียนเป้าหมายทั้ง 3 แห่ง และบริเวณสี่แยกไฟแดง ซึ่งเป็นแยก
ศาลเจ้าพ่อพญาไมย บริเวณหน้า รร.บ้านสบกอน สี่แยกไฟแดง/บริเวณรอบตลาดสด อ.เชียงกลาง

กำหนดให้มีมำตรกำรบังคับใช้กฎหมำยบนถนนนาร่อง เน้น
วินัยจราจรอย่างเคร่งครัด
มี ก ารจั ด ขบวนรถรณรงค์ ส วมหมวกนิ ร ภั ย เพื่ อ สร้ า งความ
ตระหนักให้กับผู้ขับขี่รถ และได้มอบป้ายสวมหมวกนิรภัย 100
เปอร์เซ็นต์ให้หน่วยงานที่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม
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นและบรรเทาสาธารณภั
ยจังยหวัจังดหวัสาขา
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สำ�อนักงกังานป้
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 มีการสื่อ สารประชาสัมพั น ธ์ วัต ถุประสงค์เ ป้าหมายโครงการ และมาตรการความ
ปลอดภัยผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ในทุกช่องทาง โดยการจัดทาสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อปรับทัศนคติ
และปรับเปลี่ยนวินัยจราจรของคนในพื้นที่

ดอกผลที่เกิดขึ้นระหว่างทาง
1. เกิดการขยายผลสู่ชุมชน โดยเริ่มจากแกนนาชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกตาบล มีการกาหนด
เป้าหมายในชุมชนเข้าร่วมโครงการสวมหมวกนิรภัยในชุมชน
2. เกิดการจัดการจุดเสี่ยง มีการสารวจรวบรวมจุดเสี่ยง วิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน ซึ่ง
เกิดการแก้ไขจุดเสี่ยงในอาเภอเชียงกลาง หลายแห่ง เช่น
o จุดเสี่ยงบริเวณ 3 แยกบ้านคันนา แก้ไขโดยการติดป้ายเตือนทั้ง 3 ด้าน มีการติดตั้งแผงแบริ
เออร์ โดยหมวดการทางเชียงกลาง และติดตั้งไฟกระพริบ
o บริเวณปั้มน้ามัน บริเวณโรงงานเมทัลชีท มีป่ารกทึบ แก้ไขโดยตัดกิ่งไม้ และจัดการระบายน้า
ข้างถนน ติดตั้งไฟกระพริบ
o บริเวณสามแยกเจ้าพ่อพญาไมย แก้ไขปัญหาไหล่ทาง ที่เป็นป่ารกทึบ โดยตัดหญ้า กิ่งไม้ สิ่ง
กีดขวางบดบังการมองเห็น และติดตั้งป้ายบอกทาง ตีเส้นให้ชัดเจน ติดไฟกระพริบทั้ง 3 ด้าน
o หน้าโรงเรียนสบกอน แก้ไขปัญหาโดยการติดตั้งป้ายจากั ดความเร็วโครงการถนนปลอดภัย
อ.เชียงกลาง บริเวณหน้าโรงเรียน จัดทาทางม้าลาย และจัดทาป้ายจอดวันคู่ – วันคี่
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o บริเวณหน้าร้านอภิพรช๊อบ แก้ไขโดยเพิ่มเป็นจุดจอดรถโดยสาร
o บริ เวณสี่ แยกไฟแดง แก้ไขโดยเลื่ อนจุ ดจอดรถโดยสารตีเส้ น ขาวแดง ยาว 30 เมตร ทั้ง
4 ด้าน จัดทาทางม้าลาย และปรับปรุงป้ายจราจร
o บริเวณตลาดสดเชียงกลาง แก้ไขโดยการกาหนดมาตรการจัดระเบียบการค้าขาย และการ
จอดรถ
o บริเวณจุดจอดรถทัวร์ แก้ไขโดยเปลี่ยนจุดจอดรับ -ส่ง โดยขาออกบริษัทสมบัติทัวร์ จอดหน้า
รพ.เชียงกลางบริษัท บขส. จอดหน้าธนาคารออมสิน ส่วนขาเข้า ให้จอดบริเวณจุดจอดหน้า
สวนสาธารณะ
o โรงเรี ย นเชี ย งกลางประชาพัฒ นา แก้ ไขโดยการติ ดตั้งป้ ายจากั ดความเร็ ว โครงการถนน
ปลอดภัย อ.เชียงกลาง บริเวณหน้าโรงเรียนและจัดทาทางม้าลาย2ป้ายจอดวันคู่ – วันคี่
o โรงเรี ย นชุ ม ชนรั ช ดาภิ เ ษกมิ ต รภาพ แก้ ไ ขโดยติ ด ตั้ ง ป้ า ยจ ากั ด ความเร็ ว โครงการถนน
ปลอดภัย อ.เชียงกลาง บริเวณหน้าโรงเรียน และจัดทาทางม้าลาย2 ป้ายจอดวันคู่ – วันคี่
o สามแยกบ้านรัชดา แก้ไขโดยการเพิ่มแผงแบริเออร์เพิ่มเส้นขาวแดงติดตั้งไฟกระพริบติดตั้ง
ป้ายบอกทางแยก

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. มีโครงสร้างคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.)อ.เชียงกลาง และ
นายอาเภอให้ความสาคัญเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ เพื่อต้องการสร้างรูปธรรมความ
ปลอดภัยทางถนนร่วมกับภาคีเครือข่าย
2. เกิดการทางานของ ศปถ. อาเภอ ซึ่งต่างจากเดิม(เดิมไม่มีองค์กรรับผิดชอบชัดเจน) หากแต่
หลังมีโครงการมีการกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น เกิดการลงมือทา มีคณะทางาน 3
คณะที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติการจนเกิดผลงานที่ภูมิใจ
3. เกิดคณะทางาน แกนนาชุมชน และประชาชนในระดับตาบลที่รับรู้ ร่วมกันขับเคลื่อนรณรงค์
สร้างจิตสานึกให้เกิดความปลอดภัยทางถนนอาเภอเชียงกลางร่วมกัน
4. มีการบังคับใช้กฎหมายโดยเน้นในถนนสายนาร่อง (ถนนอดุลยเดชจรัส ระยะทาง 7.5 กม.)
5. มีการประชาสัมพันธ์โครงการตามจุดต่างๆบนถนนนาร่อง /บริเวณหน้าส่วนราชการ
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6. ครู/นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจโครงการฯ พร้อมให้ความร่วมมือ สนับสนุนการดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ และโรงเรียนมีการกาหนดโทษนักเรียนที่ไม่สวมหมวกนิรภัย/ไม่
ปฏิบัติตามกม.จราจร ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ถนนสัญจรของนักเรียน ครู และ
คนในชุมชนเพิ่มขึ้น
7. เกิดนโยบายสาธารณะมาตรการถนนปลอดภัย และลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) และมีการ
มอบป้ายสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ให้หน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
บทเรียนที่พบ
1. การทางานด้านความปลอดภัยทางถนน ให้เป็นงานที่จาเป็นต้องใช้ระยะเวลา ความต่อเนื่อง
และต้องประสานความร่วมมือ ร่วมใจ จากทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนในการจัดการ ป้องกัน
และเกิดความปลอดภัยทางถนน โดยการกระตุ้นในเวทีประชุม การนาเสนอผลด้วยข้อมูล
และการชื่นชมผลลัพธ์ที่ทาร่วมกัน
2. การดาเนินงานต้องวางแผนและปฏิบัติการควบคู่กัน ตั้งแต่ระดับจังหวัด อาเภอ ตาบลและ
ชุมชน เพราะเชื่อมโยงผลลัพธ์ ผลกระทบด้วยกันทั้งหมด ดังนั้นการจัดทาแผนควรกาหนดให้
สอดคล้องและตอบตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ เพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณในการดาเนินการ
ได้
3. ผู้บริหารให้ความสาคัญ คือนายอาเภอ หัวหน้าส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีการบูรณาการทางาน
เป็นเครือข่ายถือเป็นทุนสังคมในพื้นที่ นาไปสู่ความสาเร็จของงานได้
4. เครื่องมือที่สาคัญในการแก้ไขปัญหา คือ 1) การทางานเป็นทีม 2) การกาหนดเป้าหมายที่
ชัดเจน ไม่บอกว่าเป็นหน้าที่ของใคร แต่เป็นทุกข์ของชาวบ้านที่ทุกหน่วยงานต้องแก้ไขปัญหา
เพื่ อ ท าให้ ทุ ก คนปลอดภั ย ท าให้ ทุ ก ภาคส่ ว นมองในจุ ด เดี ย วกั น เป้ า หมายเดี ย วกั น 3)
ผู้บริหารเข้มแข็ง (นายอาเภอ) และมีการจัดระบบโครงสร้างการทางานเพื่อให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเกิดการเรียนรู้และจัดปรับให้เกิดการทางานที่ต่อเนื่อง ยั่งยืน 4) การนาเสนอข้อมูล
ความก้าวหน้าเป็นระยะๆ ในที่ประชุมหัวหน้าส่วน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน 5) กระตุ้นผ่านสังคม
ออนไลน์
5. ข้อค้นพบจากความสาเร็จ เกิดจากพลังชุมชน ส่วนหนึ่งเกิดจากทุนสังคม การทาให้มองเห็น
คนในชุมชนให้ความสาคัญของปัญหา เข้ามามีส่วนร่วม และผู้บริหารให้ความสาคัญเข้าร่วม
ทุกกิจกรรมและมีการกากับติดตามผลทุกงาน ภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือ

116

ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560

ถอดบทเรีถอดบทเรี
ยนโครงการรวมพลั
งสร้างความปลอดภัยของ 113
ยนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ 117
สานักงานป้
นและบรรเทาสาธารณภั
ยจัยงหวั
ด สาขา
สำ�นัอกงกั
งานป้
องกันและบรรเทาสาธารณภั
จังหวั
ดสาขา”ปีปี2560
2560

10. เสริมสร้างศักยภาพชุมชนต้นแบบในโครงการตากฟ้าร่วมใจสร้างความปลอดภัย
ทางถนน
อาเภอตากฟ้า ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดนครสวรรค์ มีอาณาเขตติดต่อด้าน
ทิศเหนือกับอาเภอพยุหะคีรีและอาเภอท่าตะโก ทิศตะวันออกติดต่อกับอาเภอท่าตะโกและอาเภอไพศาลี
ทิศใต้ติดต่อกับอาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี และอาเภอตาคลี ทิศตะวันตกติดต่อกับอาเภอตาคลี มี
เนื้อที่ 570.7 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 40,598 คน (พ.ศ.2560) มีทั้งหมด 7 ตาบล 76 หมู่บ้าน มี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง เทศบาล 2 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล 6 แห่ง

จากที่ตั้งของอาเภอ พบว่าอาเภอตากฟ้ามีถนนสายสาคัญที่ตัดผ่าน 2 สาย ได้แก่ ถนนหมายเลข
1 พหลโยธิน และถนนหมายเลข 11 อินทร์บุรี – เขาทราย ซึ่งถนนทั้งสองเส้นมักจะถูกใช้เป็นเส้นทางเลี่ ยง
ในการเดินทางไปภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงเทศกาล ส่งผลให้ช่วงเวลาดังกล่าว มีผู้ใช้
เส้นทางนี้เป็นจานวนมาก มีการจราจรหนาแน่น ประกอบกับถนนบางช่วงมีสภาพชารุด มีการซ่อมเป็น
ช่วงๆ บางช่วงมีลักษณะโค้งอันตราย ส่งผลให้มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาดังกล่าวเพิ่มมาก
ขึ้น นอกจากนี้ พฤติกรรมในการขับขี่ของผู้ใช้รถใช้ถนน เช่น การไม่ใส่ใจในการสวมหมวกนิรภัย การขับขี่
ด้ว ยความประมาท การเมาแล้ ว ขับ เป็นต้น ก็มีส่ ว นส าคัญที่ทาให้ ส ถิติการเกิดอุบัติเหตุสู งเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะถนนในตาบล หมู่บ้าน และมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ รถพ่วง ขนพืชผลทางการเกษตรเป็นจานวน
มากใช้เส้นทางดังกล่าว จึงมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
จากสภาพดั ง กล่ า ว ในปี พ.ศ. 2558 ส านั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด
นครสวรรค์ สาขาตากฟ้า ได้รับงบประมาณ เพื่อดาเนินโครงการ“ตากฟ้าร่วมใจสร้างความปลอดภัยทาง
ถนน” เพื่อนาร่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
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ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560 สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ปี 2560

สุขภาพ (สสส.) ผ่านแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด(สอจร.) ซึ่งผลการดาเนิน
โครงการดังกล่าว ทาให้อาเภอตากฟ้ าไม่เกิดอุบัติเหตุทางถนน ไม่มีผู้บาดเจ็บ และไม่มีผู้เสียชีวิตในช่วง
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560
จากผลสาเร็จของการดาเนินโครงการ ทาให้เครือข่ายและคนทางานในพื้นที่อาเภอตากฟ้า
เห็นถึงแนวทางในการสร้างความปลอดภัยทางถนนขึ้นในอาเภอ จึงได้ดาเนินงานต่อเนื่อง โดยมี นาย
ประยงค์ บุญมีรอด หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตากฟ้า
และคณะทางาน ภาคีเครื อข่าย เข้ามาเป็นกลไกขับเคลื่ อนงานให้เกิดความต่อเนื่อง จึงได้ดาเนินงาน
โครงการ “เสริมสร้างศักยภาพชุมชนต้นแบบในโครงการตากฟ้าร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน”
โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายในการทางานร่วมขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนอาเภอตากฟ้า
2. เพื่อสร้างหมู่บ้านและโรงเรียนต้นแบบความปลอดภัยทางถนนในเขตพื้นที่อาเภอตากฟ้า
3. เพื่อส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในเขตพื้นที่อาเภอตากฟ้า
ภาคีขับเคลื่อนงาน
การขับเคลื่อนงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนต้นแบบ ในโครงการตากฟ้าร่วมใจสร้าง
ความปลอดภัยทางถนน เป็นการขับเคลื่อนต่อยอดจากโครงการตากฟ้าร่วมใจสร้างความปลอดภัยทาง
ถนน โดยใช้ทุนเดิมในพื้นที่ที่มีอยู่ ซึ่งก็คือเครือข่ายที่เกิดขึ้ นจากการทาโครงการเดิม โดยมี สานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตากฟ้า และอาเภอตากฟ้าเป็นแกนนา พร้อม
ด้วยสถานีตารวจภูธรตากฟ้า สาธารณสุขอาเภอตากฟ้า โรงพยาบาลตากฟ้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่งในอาเภอตากฟ้า แขวงทางหลวงจังหวัดนครสวรรค์ที่ 2 ตากฟ้า ผู้นาชุมชน อาสาสมัคร หน่วยกู้ชีพ
กู้ภัย ของอาเภอตากฟ้าและองค์ก รภาคเอกชนทุก ภาคส่ ว น มาร่ ว มแสดงความคิดเห็ น และเสนอแนะ
แนวทางในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ของอาเภอ
ตากฟ้าให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ประชาชนมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน มีชีวิตอย่างมีความสุข
ดาเนินการร่วมกัน สร้างสุข ปลอดภัยให้ประชาชน
จากการรวมตัวของภาคีเครือข่าย ได้มีการดาเนินกิจกรรม เพื่อให้ตอบวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้
1. เวทีประชุมคณะกรรมการและคณะทางานซึง่ แต่ละประชุมได้มกี ารกาหนดวัตถุประสงค์ ที่ชัดเจน
ส่งผลให้ได้ข้อตกลงหรือแนวทางการทางานที่เป็นรูปธรรม สามารถนาไปขับเคลื่อนได้ ซึง่ การประชุมแต่
ละครั้งมีการกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เริ่มตั้งแต่การชี้แจงและกาหนดแนวทางในการดาเนินโครงการ
การกาหนดแผนการดาเนินโครงการ และการกาหนดหัวข้อวิชาและการดาเนินงานเพื่อจัดอบรมปลูกฝัง
และสร้างจิตสานึกให้กับชุมชนและโรงเรียน
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ดสาขา”
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การประชุมส่งผลให้เกิดข้อตกลงและแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางาน ได้แก่ คณะกรรมการอานวยการฯ คณะทางาน
ขับเคลื่อนโครงการฯ คณะทางานรวบรวมและการรายงานข้อมูล
กาหนดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ ได้แก่
1) การตั้งคณะทางานความปลอดภัยทางถนน
2) การประชุมคณะกรรมการด้านต่างๆ
3) การฝึกอบรมให้ความรู้และแนะนาแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับ
ชุมชน/หมู่บ้านกลุ่มเป้าหมาย
4) การปลูกฝังและสร้างจิตสานึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่เด็กและเยาวชน
5) ร่วมกับชุมชน หน่วยงานเกี่ยวข้องตั้งด่านชุมชน
หัวข้อที่จะอบรมสร้างจิตสานึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ชุมชน ประกอบด้วย
1) การเฝ้าระวังป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อาเภอตากฟ้า
2) กฎหมายจราจรและการจราจรภายในชุมชน
3) การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
4) แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
5) ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางแก้ไขของชุมชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน
หัวข้อที่จะอบรมปลูกฝังและสร้างจิตสานึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่นักเรียน เจ้าหน้าที่
และครูของโรงเรียน ประกอบด้วย
1) สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน
2) การเฝ้าระวังป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อาเภอตากฟ้า
3) กฎหมายจราจร
4) การใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง
5) การช่วยชีวิตและการปฐมพยาบาล
แนวทางการดาเนินงานในชุมชน โดยให้ชุมชนจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานฯของชุมชนใน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในชุมชน
กาหนดให้ชุมชนจัดทาแผนงานหรือโครงการ ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของชุมชน
และรายงานผลการดาเนินงานให้สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์
สาขาตากฟ้า เดือนละ 1 ครั้ง
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ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560 สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ปี 2560

 ให้คณะทางานขับเคลื่อนโครงการฯ ออกติดตามประเมินผลการดาเนินงานชุมชน ชุมชนละ 1
ครั้ง เพื่อทาหน้าที่ 5 ช.ในการชวน ชี้ เชื่อม ชง ชม ให้ชุมชนสามารถดาเนินงานได้อย่างเต็มที่
และมีประสิทธิภาพ

2. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดาเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนอาเภอตากฟ้า
เพื่อให้มีการร่วมมือกันทางานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นจุดตั้งต้นของการทาโครงการฯ
มีการลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดาเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนอาเภอตากฟ้า ระหว่างนายอาเภอ
ตากฟ้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ตารวจ สาธารณสุข โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นต้น

3. การก่อตั้งชุมชน/หมู่บ้านต้นแบบด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การสร้างเสริม
พฤติกรรมที่เหมาะสมเป็นกลยุทธ์สาคัญของการทางานของโครงการฯในปีนี้ ด้วยความหวังว่าจะสร้างให้
เกิดความยั่งยืนในพื้นที่
โครงการฯ ได้คัดเลือกชุมชน/หมู่บ้านต้นแบบด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของ
อาเภอตากฟ้า โดยต่อยอดการดาเนินการชุมชน/หมู่บ้านเดิม จานวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านหนอง
เชือกเขา ม.3 ต.หนองพิกุล และชุมชนบ้านไตรคีรี ม. 6 ต.พุนกยูง และชุมชนใหม่อีก 1 ชุมชน ได้แก่
ชุมชนบ้านหลักสิบเก้า ม.14 ต.อุดมธัญญา โดยได้ดาเนินการอย่างมีขั้นตอน ดังนี้
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สานักงานป้
นและบรรเทาสาธารณภั
ยจัยงหวั
ด สาขา
สำ�นัอกงกั
งานป้
องกันและบรรเทาสาธารณภั
จังหวั
ดสาขา”ปีปี2560
2560

1) สร้ า งความเข้ า ใจ โดยการชี้ แ จงการด าเนิ น งานกิ จ กรรมต่ อ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ ก านั น
ผู้ ใ หญ่ บ้ า น ในการประชุม หั ว หน้ าส่ ว นราชการและการประชุม กานัน ผู้ ใ หญ่ บ้า น ให้ ทราบ
รายละเอียดและวิธีการทางาน
2) ชุมชนต้ น แบบที่ได้รั บ การคัดเลือก ชี้แจงและขอความคิดเห็ นกับคนในชุมชนในการเข้าร่ว ม
โครงการและร่วมกันพิจารณาทบทวนแผนการดาเนินงานเดิมและพิจารณาแผนเพิ่มเติม ในชุมชน
เดิม ให้ชุมชนใหม่ พิจารณาแผนงาน/โครงการ ตามแนวทางชุมชนที่เคยดาเนินการมาแล้ว ทั้งนี้
จะมีการมอบทุนในการดาเนินการหมู่บ้านละ 2,000 บาท ที่เหลือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้นาชุมชน/หมู่บ้านและประชาชนร่วมกันสนับสนุนเพิ่มเติม
3) คณะทางานโครงการฯ จัดเวทีประชาคมกับหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ ให้ความรู้และแนวทาง
สร้างความปลอดภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนนในหมู่บ้านชุมชน ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่
แนวทางแก้ไขร่วมกัน แผนการปฏิบัติและงบประมาณ การจัดเก็บข้อมูล การรายงานข้อมูล แห่ง
ละ 1 ครั้ง รวม 3 แห่ง 3 หมู่บ้าน
4) แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนหมู่บ้านโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เขตรับผิดชอบเป็นที่ปรึกษาและกากับดูแล
5) วิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางในการแก้ไขปัญหา ด้านการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน ของชุมชน/หมู่บ้าน พร้อมทั้งดาเนินการตามแผนงานที่ตั้งไว้ โดยหมู่บ้าน
เป้าหมายรายงานผลการดาเนินงานให้คณะทางานโครงการฯ ทราบทุกเดือน
6) คณะทางานฯออกติดตามผลการดาเนินการหมู่บ้านเป้าหมาย แห่งละ 2 ครั้ง เพื่อให้คาแนะนา
ช่วยเหลือ
7) ประเมิน และมอบโล่ ห์ รางวัล ในช่วงเดือนธันวาคม เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับหมู่บ้าน
ต้นแบบ
4. จั ด อบรมให้ค วามรู้ รณรงค์ประชาสัมพัน ธ์ และกำหนดแนวทำงในกำรป้ องกัน และลด
อุบัติเหตุทำงถนน ให้แก่ชุมชน/หมู่บ้ำนต้นแบบทั้ง 3 แห่ง กำรอบรมเน้นกำรให้ควำมรู้ที่ครอบคลุม
เกี่ยวกับเรื่องควำมปลอดภัยทำงถนน ซึ่งหัวข้อในกำรเรียนรู้ได้รับกำรตกลงร่วมกันในกำรประชุม
หัวข้อกำรเรียนรู้ครอบคลุมทุกด้ำน ตั้งแต่ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนใน
ชุมชน/หมู่บ้ำน กฎหมำยจรำจร ป้ำยเตือน สัญญำณจรำจร ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกำรแจ้งเหตุ
และกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเบื้องต้นกำรจัดทำแผนงำน แนวทำงในกำรดำเนินกำรป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทำงถนนในชุมชน/หมู่บ้ำนกำรรณรงค์ ประชำสั มพัน ธ์ สร้ำงควำมตระหนักและกำร
ร่วมมือในกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนของชุมชน/หมู่บ้ำน รวมถึงกำรวิเครำะห์ปัญหำ ผลกระทบ
ควำมเสียหำยและแนวทำงในกำรแก้ไขเกี่ยวกับกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนภำยในชุมชน/หมู่บ้ำน
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สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560 สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ปี 2560

การอบรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ส่งผล
ให้ชุมชนได้รับความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง
ผลที่เกิดขึ้นจากการอบรม ส่งผลให้
1) ชุมชน/หมู่บ้ านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกฎหมายจราจร ป้ ายเตือน สั ญญาณเตือน และ
สัญญาณจราจร สามารถปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้อง
2) เมื่อเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านสามารถให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นและแจ้งเหตุให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ความช่วยเหลืออย่างทันถ่วงที
3) ชุมชน/หมู่บ้านสามารถกาหนดแผนงานและแนวทางในการดาเนินการในการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนที่สอดคล้องกับบริบทของตัวเองได้

5. ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกในสถานศึกษาให้มีโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน ได้
คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบคือโรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ ต.อุดมธัญญา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดสอน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลายเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย
- กฎหมายจราจร ป้ายเตือน สัญญาณจราจร ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การแจ้งเหตุ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเบื้องต้น
ซึ่งนอกจากจะเป็นการให้ความรู้แล้ว ยังเป็นการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในโรงเรียนและสถานศึกษาให้กับนักเรียนและครูในโรงเรียนอีกด้วย
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หลังจากการอบรม ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนสร้างความปลอดภั ยทางถนน ประจา
โรงเรี ย นจากผู้ ที่ผ่ านการฝึ กอบรม เพื่อให้ ทาหน้ าที่ขยายผลปลู กจิตส านึก สร้างวินัยจราจร ภายใน
โรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้ให้ความร่วมมือ โดยมีการกาหนดครูให้ทาหน้าที่ควบคุม กากับดูแล เข้มงวด
ตามมาตรการของความปลอดภัยทางถนน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและจะขยายผล
ไปยังโรงเรียนอื่นๆต่อไป

6. การตั้งด่านชุมชนรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เป็นการตั้งด่านที่ประกอบด้วย
สหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ โรงพยาบาล สาธารณสุขอาเภอ สถานีตารวจภูธร ชุดปฏิบัติการมวลชน ที่ทา
การปกครองอาเภอและอาสาสมัครในพื้นที่ ส่งตัวแทนมาร่วมกันในการตั้งด่าน ซึ่งการตั้งด่านชุมชนนั้น
ชุมชนช่วยกันตั้งด่าน เพื่อ
 ตรวจสอบ ประเมิน การปฏิบัติตามกฎหมายจราจรของประชาชนในชุมชนและผู้สัญจรไปมา
ภายในชุมชน
 ให้ความรู้กับกฎหมายจราจร ป้ายเตือน สัญญาณจราจร ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 กาชับและเข้มงวดให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายจราจร
 การรณรงค์ ประชาสั มพัน ธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายใน
ชุมชน
 การสร้างความตระหนักและการร่วมมือในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของชุมชน
โดยได้ดาเนินการตั้งด่านบริเวณที่มีการจราจรคับคั่งและเป็ นจุดเสี่ยงใน 3 ชุมชน ที่เป็นชุมชน
ต้นแบบ ได้แก่ สามแยกตลาดนัดชุมชนบ้านหนองเชือกเขาหน้าตลาดนัดชุมชนบ้านไตรคีรี และหน้าป้อม
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ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560 สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ปี 2560

ตารวจบ้านหลักสิบเก้าซึ่งผลที่ได้จากการตั้งด่าน พบว่า ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกฎหมาย
จราจร ป้ ายเตือน สั ญญาณเตือน และสั ญญาณจราจร สามารถปฏิบั ติตามกฎจราจรได้อย่ างถูกต้อ ง
ส่งผลให้การเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านลดลง

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1) หน่ ว ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งระดั บ อ าเภอ ให้ ค วามส าคั ญ และร่ ว มมื อ ในการขั บ เคลื่ อ นโครงการและ
สนับสนุนในการดาเนินงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เช่น เจ้าหน้าที่เกี่ยวของใน
อาเภอ สถานีตารวจภูธร โรงพยาบาล สาธารณสุข มูลนิธิ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นาชุมชน และ
ประชาชน
2) มีหมู่บ้าน/ชุมชน ต้นแบบ ในการดาเนินการด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใน
อาเภอตากฟ้า จานวน 3 ชุมชน คือ บ้านไตรคีรี หมู่ที่ 6 ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์บ้าน
หนองเชือกเขา หมู่ที่ 3 ต.หนองพิกุล อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ บ้านหลักสิบเก้า หมู่ที่ 14 ต.
อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
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3) เกิดโรงเรียนต้นแบบในการดาเนินการด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายในอาเภอ
ตากฟ้า 1 โรงเรี ย น คือ โรงเรี ยนอุ ดมธั ญญาประชานุ เคราะห์ ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้ า
จ.นครสวรรค์
4) มีข้อมูลจุดเสี่ยง สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละชุมชน ซึง่ ข้อมูลได้มาจากคนในพื้นที่
5) มีการแก้ไขจุดเสี่ ยงในชุมชน ที่ได้รับความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงาน อาทิ แขวงทาง
หลวงและหมวดการทาง มาช่วยปรับผิวถนน และตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบังเส้นทางการจราจร
6) เกิดการตั้งด่านเพื่อป้องปรามและรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย
7) อัตราการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น แต่ก็มีการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นซึ่งต้องหาแนวทางการทางาน
ต่อไป
สถิติข้อมูลงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ของ สนง. ปภ.จังหวัดนครสวรรค์ สาขาตากฟ้า
ลาดับ
รายการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 (ลดลง/เพิ่มขึ้น)
1
จานวนผู้สวมหมวกนิรภัย (ร้อยละ)
82.05
82.37
เพิ่มขึ้น 0.32
2
จานวนการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)
466
480
เพิ่มขึ้น 14
3
จานวนการบาดเจ็บ (คน)
497
487
ลดลง 10 ราย
4
จานวนการเสียชีวิต (คน)
5
13
เพิ่มขึ้น 7 ราย
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
การติดตาม ประเมินผล
1) มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการและคณะท างานในการด าเนิ น โครงการฯ เพื่ อ ติ ด ตาม
ความก้าวหน้า ผลการดาเนินการ ปัญหา อุปสรรค พร้อมกาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน
2) คณะทางานฯ ออกติดตามผลการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการของชุมชน/หมู่บ้าน และ
ของโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ
3) ชุมชนร่วมกาหนดสภาพปัญหา ผลกระทบและแนวทางในการแก้ไขเกี่ยวกับการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนของชุมชนร่วมกัน
4) รายงานผลการดาเนินงานในการเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอาเภอทุกเดือน
5) จัดให้มีการมอบโล่ ใบประกาศให้แก่ชุมชน/หมู่บ้านและโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ
บทเรียนสู่ความยั่งยืน
1) ในการดาเนินงาน ให้ความรู้ ฝึกอบรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และการบังคับใช้กฎหมาย เป็นสิ่ง
สาคัญ โดยเฉพาะกับกลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแรงงานต่างด้าว
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2) การนาเสนอผลงาน การค้นหาแนวทางร่วมกันในที่ ประชุมศปถ.อาเภอ โดยมีตัวแทนกลุ่มส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วม จะนาไปสู่การเกิดเป้าหมายร่วมกัน มีแนวทางที่ปฏิบัติการลงมื อ
ทาเห็นผลและเรียนรู้ร่วมกัน
3) การดาเนินงานป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจราจร ควรมีมาตรการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ให้ ทาต่ อเนื่ อ งตลอดทั้ง ปี ไม่ ควรเน้ นเฉพาะช่ ว งเทศกาล และควรเพิ่ม อัต ราโทษ
ผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรให้มากขึ้น จริงจังและต่อเนื่อง
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11. ชุมตาบงร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน
อาเภอชุมตาบง จังงหวั
หวัดดนครสวรรค์
นครสวรรค์ เป็นอาเภอที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของจังหวัด ประกอบด้วย
2 ตาบล 23 หมู่บ้าน มีทิศเหนือติดต่อกับอาเภอแม่วงก์ ทิศตะวันออกติดต่อกับอาเภอลาดยาว ทิศใต้ติดต่อ
กับอาเภอสว่างอารมณ์และอาเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี และทิศตะวันตกติดต่อกับอาเภอแม่เปิน จาก
ตาแหน่งที่ตั้งดังกล่าว ประกอบกับมี เส้นทางถนนที่สามารถใช้เป็นทางเลี่ยงสายเอเชีย ไปยังอาเภอแม่เปิน
จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดตาก รวมถึงเส้นทางดังกล่าวยังเป็น เส้นทางขนส่งของ
รถบรรทุกขนาดใหญ่ ในการนาผลผลิตทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นอ้อย มันสาปะหลัง ไปขาย ทาให้ถนน
สายดังกล่าว มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ เมื่อพิจารณาจากข้อมู ลการเกิดอุบัติเหตุของโรงพยาบาลชุมตา
บง ปี 2559 พบผู้เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ 2 ราย มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด 103 ราย และเป็นผู้บาดเจ็บจาก
รถจักรยานยนต์ จานวน 99 ราย ผู้บาดเจ็บจากรถยนต์ 2 ราย และรถอื่นๆ 2 ราย(ข้อมูล:โรงพยาบาลชุมตา
บง,2559)

จากสถิติดังกล่าว ทาให้สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ สาขาชุม
ตาบง เห็นความสาคัญจึงได้ร่ว มกับ ภาคีเครือข่ายร่วมกัน ดาเนิน งานโครงการชุมตาบงร่วมใจสร้างความ
ปลอดภัยทางถนน โดยมีสิบเอกณัฐพล พรมไชยะ ปลัดอาเภอชุมตาบง และนายมัจฉพล เกสรดอกไม้ จาก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ สาขาชุมตาบง ร่วมกับคณะทางาน เป็นกลไกขับเคลื่อน
งานโครงการ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่าน
แผนงาน สอจร. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1)สร้างภาคีเครือข่ายในการทางานร่วมขับเคลื่อนความปลอดภัย
ทางถนนอาเภอชุมตาบง 2) สร้างศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุจราจรในเขตพื้นที่อาเภอชุมตาบง 3) สร้างหมู่บ้านและ
โรงเรียนต้นแบบความปลอดภัยทางถนนในเขตพื้นที่อาเภอชุมตาบง 4) ลดการเกิดอุบัติเหตุในจุดเสี่ยง พื้นที่
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เขตอาเภอชุมตาบง 5) ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 6) สร้างความตระหนักความ
ปลอดภัยทางถนนในอาเภอชุมตาบง
ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อน
การขับเคลื่อนให้เกิดความปลอดภัยทางถนนในอาเภอชุมตาบง ถึงแม้ว่าจะมีสานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเป็นแกนนาในการทางาน แต่ก็ไม่สามารถทาให้เกิดความสาเร็จจากการทางาน
เพียงหน่วยงานเดียวได้ เมื่อได้รับการสนับสนุนโครงการชุมตาบงร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนนแล้ว
ได้รับการเห็นชอบจากนายอาเภอ จึงได้มีการแต่งตั้ง คณะทางานโครงการชุมตาบงร่วมใจสร้างความ
ปลอดภัยทางถนน เพื่อให้ทาหน้าที่อานวยการและสนับสนุนการดาเนินโครงการชุมตาบงร่วมใจสร้าง
ความปลอดภัยทางถนน พัฒนาระบบข้อมูลด้านความปลอดภัยทางถนน Data Center โดยสร้างทีม MIS
เพื่อเก็บข้อมูลความปลอดภัยทางถนน วิเคราะห์ความเสี่ยงทางถนนในพื้นที่ สร้างหมู่บ้านปลอดภัยและ
หมู่บ้านตัวอย่างลดอุบัติเหตุทางถนนของอาเภอชุมตาบง โดยประกวดหมู่บ้านต้นแบบความปลอดภัยทาง
ถนน ปลู ก ฝั ง และสร้ า งจิ ต ส านึ ก ด้ า นความปลอดภั ย ทางถนนให้ แ ก่ เ ด็ ก และเยาวชน ติ ด ตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานโครงการฯ
คณะทางานชุดดังกล่าว มีนายอาเภอเป็นประธาน คณะทางานประกอบด้วย ผู้กากับสถานี
ตารวจภูธ รชุมตาบง ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง หัวหน้าสานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ สาขาชุมตาบง สัสดีอาเภอชุมตาบง สาธารณสุขอาเภอชุมตาบง
ท้องถิ่น อาเภอชุมตาบง ผู้ อานวยการโรงพยาบาลชุมตาบง ผู้ อานวยการโรงเรียนห้ ว ยน้าหอม นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลทุกแห่ง กานันทุกตาบล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน โดยมีปลัดอาเภอฝ่ายความ
มั่นคง และสารวัตรจราจรสถานีตารวจภูธรชุมตาบง เป็นเลขานุการ
กิจกรรมดาเนินการร่วมกัน
เมื่อได้มีการแต่งตั้งคณะทางานโครงการฯ อย่างเป็นทางการแล้ว มีการประชุมครั้งที่ 1 ขึ้น
เพื่อชี้แจงและหารือแนวทางการทางานร่วมกัน ผลจากการประชุมทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนกิจกรรมของ
โครงการฯ จากเดิ มที่ ตั้ง เป้ า ว่า จะดาเนิน การพัฒ นาระบบข้ อมู ล ด้า นความปลอดภัย ทางถนน Data
Center โดยสร้างทีม MIS เพื่อเก็บข้อมูลความปลอดภัยทางถนน วิเคราะห์ความเสี่ยงทางถนนในพื้น ที่
แต่เมื่อได้ปรึกษาหารือร่วมกันแล้ว พบว่า คณะทางานและพื้นที่ยังไม่มีความพร้อมในการดาเนินกิจกรรม
ดังกล่าว จึงได้ปรับเปลี่ยนเป็นการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเพื่อให้เป็นรากฐานในการทางานต่อไป
ในอนาคต ผ่านทางการดาเนินกิจกรรมพัฒนาภาคีเครือข่ายการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ตาบลชุมตาบงและได้มีการดาเนินกิจกรรมอื่นๆ ตามแผนที่ได้กาหนดไว้ ดังนี้
1. การประชุมคณะทางานโครงการชุมตาบงร่ วมใจสร้ า งความปลอดภัยทางถนน เป็น
เครื่องมือการทางานขั้นแรก เวทีดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ผู้คนที่รับผิดชอบในระดับอาเภอได้มาทางานร่วมกัน

ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ 125
ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ 129
สานักงานป้
งกันและบรรเทาสาธารณภั
ยจัยงหวั
ด ดสาขา
สำ�นัอกงานป้
องกันและบรรเทาสาธารณภั
จังหวั
สาขา”ปีปี2560
2560

โดยเริ่มต้นจากการรับรู้วัตถุประสงค์และรายละเอียดในการดาเนินโครงการชุมตาบงร่วมใจสร้า งความ
ปลอดภัยทางถนน และได้มีโอกาสเสนอแนวคิดและข้อสรุปในการทางาน ผลจากการประชุมดังกล่าว
ส่งผลให้มีการดาเนินงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ได้แก่
- การแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขต
รับผิดชอบเป็นที่ปรึกษาและกากับดูแล
- จัดทาแผนงานและงบประมาณในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนหมู่บ้านทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุน
- นาเสนอโครงการชุมตาบงร่วมใจสร้างความปลอดภัย
ทางถนน ในที่ประชุมประจาเดือน โดยมีหัวหน้าส่วน
ราชการอาเภอชุมตาบงเข้าร่วมประชุม
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการชุมตาบงร่วมใจสร้าง
ความปลอดภัยทางถนน และสาธิตกิจกรรมบางส่วนให้
ที่ประชุมประจาเดือนได้รับทราบและเรียนรู้เบื้องต้น
- มอบทุ น ในการด าเนิ น การหมู่ บ้ า นละ 5,000 บาท
จานวน 6 หมู่บ้านได้แก่ บ้านชุมตาบงหนึ่ง บ้านชุม
ตาบง บ้านชุมตาบงสอง บ้านหนองกระโดน ตาบลชุม
ตาบง บ้านปากด่าน บ้านคลองบ่วงสามัคคี ตาบล
ปางสวรรค์ เพื่อให้ใช้ดาเนินการในการเป็นหมู่บ้าน
ต้นแบบ
2. การพัฒนาภาคีเครือข่ายการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเ หตุทางถนนอาเภอชุมตาบง มี
เป้าหมายในการให้ความรู้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจราจร อุบัติเหตุทางถนน แล้วร่วมกัน ค้นหาปัญหา
และสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของอาเภอชุมตาบง และนาข้อสรุปที่ได้มาบูรณาการ จัดทาแผน
ในการป้ อ งกั น และแก้ไ ขปั ญ หาอุ บั ติเ หตุ ท างถนนระดั บ อ าเภอ โดยมีห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในการ
ดาเนินงานอย่างชัดเจนและเกิดการแก้ไขอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจานวน 145 คน
การดาเนินการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในแต่ละ
ด้าน ได้แก่
- สานักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ สาขาลาดยาว ให้ความรู้เรื่องการต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์
การจดทะเบียนรถยนต์รับส่งนักเรียน มาตรฐานการตรวจเช็คสภาพรถก่อนการต่อทะเบียน และ
การทาใบขับขี่
- สถานีตารวจภูธรชุมตาบง ให้ความรู้เรื่องเครื่องหมายจราจร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง วิธีการเป็น
ผู้ช่วยตารวจในกรณีที่เกิดอุบัติเ หตุ รวมถึงการสวมหมวกนิรภัย ให้ถูกต้อง ประเภทของหมวก
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นิร ภัย จุดเสี่ ย งของตาบลชุตาบง และตาบลปางสวรรค์ สุ ดท้ายร่วมกันหาสาเหตุและแนว
ทางแก้ไขในระดับพื้นที่
- สาธารณสุขอาเภอชุมตาบง โรงพยาบาลชุมตาบง และโรงพยาบาลลาดยาว ให้ความรู้เรื่องการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยเหลือเบื้องต้น CPR การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
- ห้างหุ้นส่วนจากัด โค้วโต๊ะฮุย นครสวรรค์มอเตอร์เซลส์ ให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัยบนท้อง
ถนน การตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนการขับขี่ การบังคับรถจักรยานยนต์ที่ถูกต้อง และ
ให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะการขับขี่และให้ทดสอบการทรงตัว ในการขับขี่
จักรยานยนต์

3. คณะทางานฯ ออกประชาคมกับหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ ให้ความรู้ และแนวทางสร้า ง
ความปลอดภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนนในหมู่บ้านชุมชน การออกไปประชาคมกับหมู่บ้านจะไปให้
ความรู้และแนวทางสร้างความปลอดภัยทางถนน ข้อมูลการเกิด อุบัติเหตุในพื้นที่แนวทางแก้ไขร่วมกัน
แผนการปฏิบัติและงบประมาณ การจัดเก็บข้อมูล การรายงานข้อมูล แห่งละ 1 ครั้ง รวม 6 หมู่บ้าน
หมู่บ้านที่เข้าร่วม ได้แก่ บ้านชุมตาบงหนึ่ง บ้านชุมตาบง บ้านชุมตาบงสอง บ้านหนองกระโดน
ตาบลชุมตาบง บ้านปากด่าน บ้านคลองบ่วงสามัคคี ตาบลปางสวรรค์
การประชาคมจะเริ่มต้นจากการบรรยายให้ความรู้ และเปิดเวทีให้ร่วมกันเสนอความคิดเห็น ให้
ข้อมูลเกี่ย วกับจุดเสี่ ยง สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งร่ว มกันกาหนดมาตรการหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกัน
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ยจัยงจัหวังหวัด ดสาขา
สำ�นักองานป้
องกันและบรรเทาสาธารณภั
สาขา”ปีปี 2560
2560

การให้ความรู้ ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน เช่น
วิทยากร
เนื้อหา
ง า น จ ร า จ ร ส ถ า นี - กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรและป้ายเครื่องหมายจราจร
- การปฏิบัติเมื่อประสบเหตุอุบัติเหตุทางถนน ขั้นตอนการติดต่อ
ตารวจภูธรชุมตาบง
เจ้าหน้าที่
- การปฏิบัติตัวเมื่ออยู่เวรด่านชุมชน
- การหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
- การแก้ปัญหาอุบัติเหตุโดยชุมชน
- การหาจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้านตนเอง
สาธารณสุขอาเภอ
- การฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ชุมตาบง
- การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
โรงพยาบาลชุ ม ตาบง - และการทาCPR
รพ.สต.

พร้อมทั้ง มีการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลจุดเสี่ยงในพื้นที่ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ แนวทางการ
แก้ไข พร้อมกาหนดมาตรการหรือข้อเสนอเพื่อให้คนในชุมชนได้ปฏิบัติต่อไป
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4. กิจกรรมปลูกฝังและสร้างจิตสานึกด้านความปลอดภัยทางถนน ให้แก่เด็กและเยาวชนมี
เป้าหมายเพื่อสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ โครงการฯ ได้ดาเนินงานร่วมกับ
โรงเรียนห้วยน้าหอมวิทยาคาร ซึ่งเป็นโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา ที่เข้าร่วมรับการอบรมจานวน 199
คน ดาเนินการให้ความรู้กับนักเรียนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
วิทยากร
เนื้อหา
ส า นั ก ง า น ข น ส่ ง จั ง ห วั ด
- การต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์
- การจดทะเบียนรถยนต์รับส่งนักเรียน
นครสวรรค์ สาขาลาดยาว
- มาตรฐานการตรวจเช็คสภาพรถก่อนการต่อทะเบียน
- การทาใบขับขี่
สถานีตารวจภูธรชุมตาบง
- เครื่องหมายจราจร
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ วินัยจราจร
- วิธีการเป็นผู้ช่วยตารวจในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
สาธารณสุ ข อ าเภอชุ ม ตาบง
- การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเบื้องต้น
โรงพยาบาลชุ ม ตาบง และ
- การทา CPR
โรงพยาบาลลาดยาว
- การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
บริษัท พ.สหายยนต์ (1987)
- การขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน
สาขาศาลเจ้าไก่ต่อ
- การตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนการขับขี่
- การบังคับรถจักรยานยนต์ที่ถูกต้อง และให้ผู้เข้ารับการ
อบรมทุกท่านปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะการขับขี่
หลังจากการให้ความรู้แล้ว สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ สาขา
ชุมตาบง ร่วมกับ สถานีตารวจภูธรชุมตาบง แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม ให้แต่ละกลุ่ม หาสาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนและแนวทางการแก้ไข พร้อมทั้งกาหนดจุดเสี่ยง วิธีการแก้ไขจุดเสี่ยง พร้อมทั้งกาหนด
กฎ กติกาในโรงเรียน เพื่อให้นาเสนอและหาแนวทางปฏิบัติร่วมกันต่อไป
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สานักงานป้
งกันและบรรเทาสาธารณภั
ยจัยงหวั
ด ดสาขา
สำ�นัอกงานป้
องกันและบรรเทาสาธารณภั
จังหวั
สาขา”ปีปี2560
2560

หลังจากกิจกรรม มีการแจกสติ๊กเกอร์ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมให้ติดหน้ารถจักรยานยนต์นักเรียน
และต้องสวมใส่หมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อเข้าสู่โรงเรียน

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและแนวทางการแก้ไข

1.
2.
3.
4.
5.

จุดเสี่ยงในพื้นที่จากการร่วมกันปรึกษาหารือในกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม
ซึ่งหลังจากอบรมแล้ว ได้มีการดาเนินการเพื่อขยายต่อในโรงเรียน ดังนี้
แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรีย นสร้างความปลอดภัยทางถนน ประจาโรงเรียนจากผู้ ที่ผ่ านการ
ฝึกอบรม ทาหน้าที่ขยายผลปลูกจิตสานึก สร้างวินัยจราจร ภายในโรงเรียน
กาหนดบทบาทครู ให้เป็นผู้มีหน้าที่ควบคุม กากับดูแล เข้มงวดตามมาตรการของความปลอดภัย
โรงเรียนได้กาหนดแผนและงบประมาณในการสนับสนุนในการดาเนินการด้านความปลอดภัยทาง
ถนนในโรงเรียน
สรุปผลการดาเนินการกิจกรรม ของโรงเรียนด้านความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียน โดยมีตัวชี้วัด
คือการสวมหมวกนิรภัย และการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ทั้งในและนอกสถานศึกษา
กาหนดให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ของอาเภอชุมตาบง
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. มีหมู่บ้านต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านชุมตาบงหนึ่ง บ้านชุมตา
บง บ้านชุมตาบงสอง และบ้านหนองกระโดน ตาบลชุมตาบง บ้านปากด่าน และบ้านคลอง
บ่วงสามัคคี ตาบลปางสวรรค์
2. เกิดโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน 1 แห่งที่โรงเรียนห้วยน้าหอมวิทยาคาร
3. มีการให้ ค วามรู้ เกี่ย วกับ ความปลอดภัยทางถนนด้า นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น การปฐมพยาบาล
การดาเนินการเมื่อเกิดอุบัติเหตุทั้งการขนย้ายผู้ป่วย การแจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจ ฯลฯ
การดาเนินการต่อเพื่อสร้างความยั่งยืน
คณะทางานมีความต้องการจะขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนเข้าไปในโรงเรียน โดย
อาศัยโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ให้นาเอาความรู้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนเข้าไปเป็น
กิจกรรม
นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุให้กับรถที่ใช้ในการเกษตรที่มักจะพบว่าไม่มีไฟ โดย
การนาเอาสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ไปติดที่รถเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจร
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สานักงานป้
องกันอและบรรเทาสาธารณภั
สาขา ปีปี 2560
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สำ�นักงานป้
งกันและบรรเทาสาธารณภัยยจัจังงหวั
หวัดดสาขา”

12. ไพศาลีร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน
อาเภอไพศาลี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของจังหวัดนครสวรรค์ มีอาณาเขตติดต่อด้านทิศ
เหนือกับอาเภอหนองบัว ด้านทิศตะวันออกติดต่อกับอาเภอสามพัน อาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
และอาเภอโคกเจริ ญ จั ง หวัดลพบุ รี ทิศใต้ติดกับ อาเภอโคกเจริ ญ อาเภอหนองม่ว ง จั งหวัดลพบุ รี
อาเภอตากฟ้า และอาเภอท่าตะโก ส่วนทิศตะวันตกติดกั บอาเภอท่าตะโก จากที่ตั้งและอาณาเขต
ติดต่อดังกล่ าวส่งผลให้ อาเภอไพศาลี กลายเป็น เส้น ทาง
ผ่ า นส าหรั บ เดิ น ทางไปจั ง หวั ด ของภาคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีทั้งเส้นทางหลักและเส้นทาง
รอง เช่น ถนนหมายเลข 11 อินทร์บุรี -เขาทราย ซึ่ง
นอกจากการสัญจรไปมาแล้ว ยังมี ทางเชื่อมทางแยกจาก
พื้นที่ทางการเกษตรเข้ามาถนนเหล่านั้นหลายแห่ง จึงมี
รถบรรทุก ขนาดใหญ่ รถพ่ว ง ขนพืช ผลทางการเกษตร
สัญจรไปมาเป็นจานวนมาก วิ่งเข้าออกไปมาตลอดเวลา
รวมถึงเส้นทางบางส่วนมีสภาพชารุด มีการซ่อมแซมเป็น
ช่วงๆ บางช่วงมีลักษณะโค้งอันตราย จึงมักเกิดอุบัติ เหตุบ่อยครั้ง นอกจากนี้ พฤติกรรมในการขับขี่ของ
ผู้ใช้รถใช้ถนน เช่น การไม่ใส่ใจในการสวมหมวกนิรภัย การขับขี่ด้วยความประมาท การเมาแล้วขับ ก็มี
ส่วนสาคัญที่ทาให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น
จากข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุทางถนนของโรงพยาบาลไพศาลี พบว่า
สถิติ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
จานวนการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)
27
34
21
จานวนผู้บาดเจ็บ (คน)
12
21
4
จานวนผู้เสียชีวิต (ราย)
17
16
17
รถจักรยานยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุ (คัน)
22
28
15
รถกระบะที่เกิดอุบัติเหตุ (คัน)
5
5
3
จากประสบการณ์การทางานของสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์
สาขาตากฟ้า ที่รับผิดชอบพื้นที่อาเภอไพศาลีด้วย ได้เล็งเห็นความสาคัญในเรื่องการลดอุบัติเหตุทาง
ถนนที่จะต้องบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน จึงได้เชื่อมประสานภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมดาเนินงาน โดย
มีนายสมชาย แก้วศรี จากสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตากฟ้า
เข้ามาเป็นแกนกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนงาน โดยมี โครงการ “ไพศาลีร่วมใจสร้างความปลอดภัยทาง
ถนน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างภาคีเครือข่ายในการทางานร่วมขับเคลื่อนความปลอดภัยทาง
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ถนนอาเภอไพศาลี 2) สร้างหมู่บ้านและโรงเรียนต้นแบบความปลอดภัยทางถนนในเขตพื้นที่อาเภอไพศา
ลี 3) ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในเขตพื้นที่อาเภอไพศาลี
ทุนเดิม
ในปี พ.ศ. 2558 สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจั งหวัดนครสวรรค์ สาขาตากฟ้า
ได้รับงบประมาณในการนาร่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ของสานักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดสาขา จากแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด(สอจร.) โดยได้จัดทา
โครงการ “ตากฟ้าร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน” ในพื้นที่ของอาเภอตากฟ้า ซึ่งผลการดาเนิน
โครงการดังกล่าว ทาให้อาเภอตากฟ้าไม่เกิดอุบัติเหตุทางถนน ไม่มีผู้ บาดเจ็บ และไม่มีผู้เสียชีวิตเลย
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 ส่งผลให้ ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงานมีประสบการณ์การทางาน
สร้างความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่จึงได้นาประสบการณ์มาขยายผลในพื้นที่อาเภอไพศาลีเพื่อให้มีความ
ปลอดภัยทางถนนในพื้นที่อีกด้วย
ภาคีร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน
การดาเนินโครงการฯ มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือการสร้างภาคีเครือข่ายในการทางานร่วมกัน
ขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนอาเภอไพศาลี และเพื่อให้ เกิดความชัดเจนในการดาเนินงาน
ทางอาเภอจึงได้มีคาสั่งที่ 82/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางานดาเนินโครงการ “ไพศาลีร่วม
ใจสร้างความปลอดภัยทางถนน” ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่กาหนดแนวทาง แผนงาน โครงการในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุจราจร การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและกาหนดแนวทางแก้ไข
ปั ญ หา การเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ก ารให้ ค วามรู้ ตลอดจนการให้ ก ารสนั บ สนุ น ทั้ ง ด้ า น
งบประมาณ ด้านบุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือและอานวยการปฏิบัติเพื่อให้การดาเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนของอาเภอไพศาลี มีนายอาเภอเป็นประธาน
2. คณะทางานขับเคลื่อนโครงการฯ มีหน้าที่ดาเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ ในทุกกิจกรรมให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ การดาเนินโครงการฯในแต่ละกิจกรรมย่อย การ
ประสานการดาเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ด้าน
การป้องกัน และลดอุบั ติเหตุทางถนนแก่ห น่วยงานภาครัฐ เอกชน มูล นิธิ องค์กรอิส ระและ
ประชาชน มีหัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตากฟ้า
เป็นหัวหน้าคณะทางาน
3. คณะทางานสืบสวนอุบัติเหตุและติดตามผลการดาเนินงาน มีหน้าที่ออกสอบสวนสาเหตุการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน การจัดเก็บ การรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน การประมวลผล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การประเมินผลเพื่อหาแนวทางแก้ไขและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
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ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ องค์กรอิสระและ
ประชาชน สรุ ป ผลการด าเนิน การป้ อ งกั น และลดอุ บั ติเ หตุท างถนนของอาเภอไพศาลี แ ก่
ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีปลัดอาเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เป็นประธาน
คณะทางาน
คณะกรรมการและคณะทางานแต่ละชุดประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่า
จะเป็น นายอาเภอ ผู้กากับ การสถานีตารวจภูธรไพศาลี ปลัดอาเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ที่ทาการ
ปกครองไพศาลี หมวดทางหลวงไพศาลี โรงพยาบาลไพศาลี สาธารณสุข อาเภอไพศาลี ท้องถิ่นอาเภอ
ไพศาลี นายกเทศมนตรีตาบล นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุกแห่ง ผู้อานวยการโรงเรียนไพศาลี
วิทยา และสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตากฟ้า
ประสานความร่วมมือ แล้วเดินไปด้วยกัน
เมื่อได้ทีม ทางาน และแต่งตั้ง คณะทางานโครงการฯ แล้ ว จึงได้ชักชวนเชื่อมประสานภาคี
เครื อ ข่ า ย หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า มาร่ ว มด าเนิ น กิ จ กรรมโครงการไปด้ ว ยกั น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ คือ
1. จัด เวทีประชุมคณะกรรมการและคณะทำงำนดำเนิน โครงกำรไพศำลี ร่ ว มใจสร้ ำงควำม
ปลอดภัยทำงถนนและองค์กรภำคีเครือข่ำยโดยมีเป้ำหมำยเพื่อ สร้ำงภำคีเครือข่ำยในกำร
ทำงำนร่วมขับเคลื่อนควำมปลอดภัย ซึ่งกำรประชุมเป็นกลวิธีหนึ่งในกำรสร้ำงภำคีเครือข่ำย
กำรทำงำนให้มุ่งไปทำงทิศเดียวกัน
โครงการฯ ได้จัดการประชุม 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งมีเป้าหมายในการประชุมแตกต่างกัน
ครั้งที่ 1 มีเป้าหมายในการสร้างความเข้าใจและกาหนดแนวทางในการทางานร่วมกัน
ครั้งที่ 2 เป็นการขับเคลื่อนการทางานโดยการกาหนดหัวข้อและแนวทางการจัดการอบรมใน
โรงเรียนและในชุมชนเพื่อสร้างชุมชนต้นแบบ ซึง่ ผลจากการประชุมนั้น พบว่า
 เกิดแนวทางการดาเนินงานโครงการไพศาลีร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน
 เกิดแนวทางการจัดกิจกรรมในโครงการไพศาลีร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนนได้แก่ หัวข้อใน
การอบรมหมู่บ้าน/ชุมชน และโรงเรียนต้นแบบ การจัดทาข้อมูลชุมชน การตรวจนับหมวก
นิรภัย
 เกิดแนวทางการรายงานผลและติดตามการดาเนินงาน
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2.จั ด อบรมให้ค วามรู้ รณรงค์ป ระชาสั มพั น ธ์ และกาหนดแนวทางในการป้ อ งกั น และลด
อุบัติเหตุทางถนนให้แก่ ชุมชน/หมู่บ้าน ใน 8 ตาบล 8 หมู่บ้าน กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
หมู่บ้านต้นแบบความปลอดภัยทางถนนอาเภอไพศาลี การจัดอบรมเป็นการให้ความรู้เพื่อสร้างความ
ตระหนักให้เกิดขึ้นในชุมชน จนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือเกิดข้อกาหนดในชุมชนซึ่งการ
อบรมให้ ค วามรู้ ไ ด้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากหน่ ว ยงานต่า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ไม่ ว่ าจะเป็ น ต ารวจภู ธ รไพศาลี
โรงพยาบาลไพศาลี สาธารณสุขอาเภอไพศาลี เข้ามาให้ความรู้ด้านต่างๆ ตามที่ได้กาหนดไว้ในการ
ประชุมเครือข่าย ดังนี้
1. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน/หมู่บ้าน
2. กฎหมายจราจร ป้ายเตือน สัญญาณจราจร ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. การแจ้งเหตุ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเบื้องต้น
4. การจัดทาแผนงาน แนวทางในการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน/หมู่บ้าน
5. การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ภายในชุมชน/หมู่บ้าน
6. การสร้างความตระหนักและการร่ว มมือในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนของชุมชน/
หมู่บ้าน
7. การวิเคราะห์ปัญหา ผลกระทบ ความเสียหายและแนวทางในการแก้ไขเกี่ยวกับการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนภายในชุมชน/หมู่บ้าน
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ซึ่งการอบรมดังกล่ าว มีผู้ เข้าร่วมอบรมทั้ง ที่เป็น ผู้นาชุมชน อาสาสมัคร สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในชุมชน ของทั้ง 8 หมู่บ้านได้แก่ บ้านวังข่อย บ้านตะคร้อ บ้านห้วย
ตะโก บ้านเขาหินกลิ้ง บ้านเขาใหญ่ บ้านโพธิ์ประสาท บ้านเนินทอง และบ้านสระแก้ว จากการเข้าร่วม
อบรมส่งผลให้
1. ชุมชน/หมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร ป้ายเตือน สัญญาณเตือน และ
สัญญาณจราจร สามารถปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้อง
2. เมื่อเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านสามารถให้ ความช่ว ยเหลื อเบื้องต้นและแจ้งเหตุให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ความช่วยเหลืออย่างทันถ่วงที
3. ชุมชน/หมู่บ้านสามารถกาหนดแผนงานและแนวทางในการดาเนินการในการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในพื้น ที่ได้เกิดเป็นกิจกรรม การดาเนินงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
หลากหลายรูปแบบ อาทิ การตั้งด่าน การตกแต่งกิ่งไม้ที่บดบังทัศนวิสัย การซ่อมแซมผิวถนน
หลุมบ่อ เป็นต้น

3.จัด อบรมให้ความรู้ ปลูกฝังและสร้ างจิตสานึก ด้านการป้องกันและลดอุบัติเ หตุทางถนนใน
โรงเรียน เพื่อสร้างโรงเรียนต้นแบบความปลอดภัยทางถนน การอบรมจะเป็นการให้ความรู้ ในการสร้าง
จิตสานึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นกับทั้งครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน จานวน 10
โรงเรียนในเขตอาเภอไพศาลี โดยแต่ละโรงเรียนจะส่งตัวแทนเข้าร่ วมอบรมแห่ งละ 19คน และครู/
เจ้าหน้าที่ 1 คน
โดยมีหัวข้อการอบรมประกอบด้วย
1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร ป้ายเตือน สัญญาณจราจร และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. การแจ้งเหตุเมื่อเกิดอุบัติเหตุและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเบื้องต้น
3. การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เกี่ย วกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในโรงเรียนและ
สถานศึกษา
การดาเนิน การอบรมจะเป็น การให้ความรู้จากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ตารวจภูธรไพศาลี
โรงพยาบาลไพศาลี สาธารณสุขอาเภอไพศาลี ซึ่งผลจากการอบรมทาให้โรงเรียนทั้ง 10 แห่ง
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ที่

โรงเรียน

ที่ตั้ง

ระดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

โรงเรียนไพศาลีพิทยา
โรงเรียนตะคร้อพิทยา
โรงเรียนวังข่อยพิทยา
โรงเรียนกิตจานุศาสตร์
โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย
โรงเรียนบ้านเขาธรรมบท
โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง
โรงเรียนบ้านเขาดิน
โรงเรียนบ้านร่องหอย
โรงเรียนวัดโคกเดื่อวิทยา

ต.ไพศาลี
ต.ตะคร้อ
ต.วังข่อย
ต.สาโรงชัย
ต.ไพศาลี
ต.ไพศาลี
ต.วังข่อย
ต.วังน้าลัด
ต.วังน้าลัด
ต.โคกเดื่อ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย
ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

จานวน
นักเรียน
1,158 คน
318 คน
266 คน
520 คน
128 คน
131 คน
171 คน
142 คน
128 คน
383 คน

ตัวแทนจากโรงเรียนทั้ง 10 แห่ง ได้เรียนรู้และนาความรู้ไปขยายผลต่อในโรงเรียน เกิดเป็น
กิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียน เช่น อาสาจราจร อาสาขับขี่ปลอดภัยในโรงเรียน การจัด
ระเบียบทางเท้าและระเบียบการใช้รถจักรยานยนต์ เป็นต้น ซึ่งคณะทางานโครงการฯ ได้มีการเข้าไป
ติดตาม ชง เชื่อม ช้อน ชม/เชียร์ เช็ค เพื่อให้เกิดเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนอย่าง
เข้มแข็ง
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งกันและบรรเทาสาธารณภั
ยจัยงจัหวังหวัด ดสาขา
สำ�นักองานป้
องกันและบรรเทาสาธารณภั
สาขา”ปีปี 2560
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4.การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของชุ มชนและโรงเรียน ตามโครงการ “ไพศาลี
ร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน” ได้ลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้กาลังใจ ติดตามผล
การดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการของชุมชนและโรงเรียน ทาให้ได้รับทราบปัญหา/อุปสรรค ในการ
ดาเนินงานตามแผน/โครงการ ช่วยให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน นอกจากนี้ได้กาชับ
และเร่งรัดให้ชุมชนและโรงเรียนดาเนินการตามแผนงาน/โครงการให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย และ
คณะกรรมการได้ พิจ ารณา ประเมิน ผลการด าเนิ น งานของชุ มชนที่ดี เด่น เพื่อ มอบโล่ ร างวัล เพื่อ เป็ น
แบบอย่างให้แก่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป ซึ่งผลทีเ่ กิดขึ้นพบว่า
1. เกิดการบูรณาการในการทางานร่วมกันของประชาชนในชุมชน/เด็กนักเรียนภายในโรงเรียน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนภายในอาเภอ
2. ประชาชนมีความรักความสามัคคีร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ปัญหา
3. อุบัติเหตุในชุมชนลดลง ประชาชนมีความปลอดภัยเพิ่มมากขั้น
4.ทุกคนในชุมชนเห็นความสาคัญในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ดอกผลที่เกิดขึ้นระหว่างทาง
การวิเคราะห์จุดเสี่ยงและคืนข้อมูลให้กับชุมชน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การได้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อนามาวิเคราะห์และแก้ปัญหาก็เป็นเครื่องมือที่สาคัญ โครงการฯ
ได้มีการดาเนินงานวิเคราะห์จุดเสี่ยงร่วมกับแขวงทางหลวงและหมวดการทาง อาเภอ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูล และวิเคราะห์หาสาเหตุร่วมกัน นามาซึ่งการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
หลังจากที่ได้ข้อมูลจุดเสี่ยงและแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้ว ยังได้มีการคืนข้อมูล
ให้กับชุมชน ซึ่งส่งผลให้คนในชุมชนได้รับทราบถึงสถิติ สภาพจุดเสี่ยง และแนวทางการแก้ปัญหาทาให้
ชุมชน/หมู่บ้านเกิดความตระหนักและร่วมกันวางแผนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในชุมชน ในบาง
กรณีที่คนในชุมชนสามารถแก้ไขจุดเสี่ยงได้ด้ วยตนเอง ก็มีผู้นาชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และคนใน
ชุมชนมาร่วมกันแก้ไขจุดเสี่ยงนั้นร่วมกัน
นอกจากนี้ข้อมูลจุดเสี่ยงและแนวทางการแก้ปัญหาที่ได้ยังส่งไปถึงหน่วยงานในท้องถิ่น ได้แก่
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบล ที่ได้นาข้อมูลดังกล่าวมาวางแผนแก้ไขโดยใช้งบประมาณของ
หน่วยงาน และบรรจุเข้าไปในแผนงานของหน่วยงานอีกด้วย
ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
1. มีภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมในการทางานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทุกภาคส่วนทั้งภาค
ราชการ ภาคประชาชน เอกชน และอาสาสมัคร เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานโครงการ
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2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสาคัญและร่วมมือในการทางานและมีการแชร์ข้อมูล ระหว่างกัน
และกัน ทาให้ได้ข้อมูลตรงกับข้อเท็จจริงมากขึ้น สามารถนาผลของข้อมูลไปร่วมแก้ปัญหาได้
ตรงตามปัญหามากขึ้น
3. เกิดการดาเนินงานในระดับชุมชน/หมู่บ้าน และในระดับสถานศึกษา โดยอาศัยการวิเคราะห์
ปัญหาและหาแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ โดยเป็นแผนงาน
หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชน/นักเรียนเอง
4. ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่อาเภอไพศาลี มีการสวมหมวกนิรภัย เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ
นักเรียนในโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายโครงการ
5. จานวนการเกิดอุบัติเหตุและความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุลดลง
6. เกิดชุมชนต้นแบบที่สามารถเป็นตัวอย่างให้ชุมชนอื่นได้ 3 แห่ง ได้แก่ ชุมชนบ้านห้วยตะโก
ชุมชนเขาหินกลิ้ง และชุมชนบ้านโพธิ์ประสาท
7. เกิดโรงเรียนต้นแบบที่สามารถเป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้ 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัง
ข่อยพิทยา โรงเรียนไพศาลีพิทยา และโรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง
8. เกิดการแก้ไขจุดเสี่ยงในพื้นที่เบื้องต้น และหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ อาทิ เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตาบล ให้ความสาคัญกับการแก้ปัญหาจุดเสี่ยง มีการบรรจุการแก้ปัญหาจุดเสี่ยง
เข้าไปในแผนของหน่วยงาน
บทเรียนความสาเร็จ สู่ความภูมิใจของคนทางาน
1. โครงการไพศาลีร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนนได้ให้ความสาคัญกับการติดตามประเมินผล
โดยได้กาหนดกิจกรรมติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของชุมชนและโรงเรียน เข้าเป็น
กิจกรรมหลักของโครงการ ซึ่งการติดตามดังกล่าวใช้หลักการ 5 ช. (ชง เชื่อม ช้อน ชม/เชียร์
เช็ค) โดยมีการดาเนินการดังนี้
 มอบหมายให้ชุมชน/โรงเรียนจัดทาแผนงาน/โครงการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในพื้นที่ของตัวเอง พร้อมให้คาแนะนา
 เข้าไปติดตามการดาเนินงานเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดาเนินการ เพื่อช่วย
หาทางและแนะนาในการแก้ไขปัญหา
 ให้พื้นที่รายงานผลการดาเนินงานให้สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครสวรรค์ สาขาตากฟ้า ทราบทุกเดือนและรายงานเป็นรูปเล่มเพื่อช่วยเช็คและ
คอยให้คาแนะนา
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 หลังการดาเนินงานแล้วมีการเข้าไปช้อนเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่มาเป็นชุมชน/โรงเรียน
ต้นแบบ โดยการคัดเลือก 3 แห่งที่มีผลการดาเนินงานดีเด่นพร้อมทั้งมีการมอบโล่ห์
เพื่อเป็นการเสริมสร้างกาลังใจ
2. การสร้างเครือข่ายการทางาน และการสร้างชุมชน/โรงเรียนต้นแบบ และความเข้มแข็งของ
คณะทางานฯ ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจส่งผลให้เกิดการขยายผลไปยังภาคส่วนอื่นๆ ซึ่งมีแผนงานที่
จะดาเนินการต่อไป คือ
 การฟื้นฟูกิจกรรมหมู่บ้านปลอดภัยในตาบลวังข่อย
 การส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยให้ครบ 100%
 การรณรงค์เมาไม่ขับ 100%
 การให้ความรู้ด้านกฎหมายและการขับขี่ปลอดภัย
 การใช้ “จิตอาสา การทาความดีด้วยหัวใจ” มาต่อยอดในการทางาน
3. จากการดาเนินงานโครงการ พบว่าเกิดข้อเสนอแนะระดับนโยบาย คือ
 ควรมี ก ารก าหนดให้ มี ห ลั ก สู ต ร “จราจร” ในโรงเรี ย น เช่ น ชั่ ว โมงสร้ า งเสริ ม
ประสบการณ์ เพื่อเป็ น การสร้ างความตะหนั กและพฤติกรรมที่เหมาะสมให้ กับ
เยาวชน
 ควรเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย จับ ปรับ และลงโทษผู้กระทาความผิดอย่าง
จริงจัง
ในการดาเนินงานโครงการนี้ ส่งผลให้ 1)เกิดภาคีเครือข่ายและชุมชนที่ให้ความสาคัญเห็นปัญหา
ร่วมกัน 2) ทาให้ได้เพื่อนได้ทีมมาร่วมทางาน และเรียนรู้ไปด้วยกัน 3) ทุกคนที่ร่วมกันในการทางานดีใจที่
เป็นส่วนหนึ่งของทีมได้ทาให้สถิติอุบัติเหตุลดลงและได้ช่วยเหลือชีวิตคนให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และเกิด
พลังความเป็นทีม เกิดพลังชุมชนมาทางานด้วยใจ 4) ผู้บริหารให้ความสาคัญ นายอาเภอเข้าร่วมกิจกรรม
และคณะทางานสามารถจุดประกายชุมชนให้ลุกขึ้นมาร่วมจัดการแก้ปัญหาได้ด้วยชุมชนเอง
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13. จุดเสี่ยงลดลงได้ดว้ ยภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
อำอ�าเภอสี
เภอสีคิ้ว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ทั้งหมด 1,247.068 ตาราง
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อทางทิศเหนือกับอาเภอด่านขุน ทด ทิศตะวันตกติดต่อกับ อาเภอมวกเหล็ ก
จังหวัดสระบุรี และอาเภอลาสนธิ จังหวัดลพบุรี ทิศตะวันออกเขตติดต่อกับอาเภอสูงเนิน ทิศใต้ติดต่อกับ
อาเภอสูงเนิน อาเภอปักธงชัย และอาเภอปากช่อง
การเดินทางของอาเภอสีคิ้ว พบว่ามี
ถนนสายหลักตัดผ่าน 3 สาย ได้แก่ ทางหลวง
หมายเลข 201 ตัดผ่ าน สี คิ้ว -ด่านขุนทดทาง
หลวงหมายเลข 2 ตัดผ่านอาเภอปากช่อง และ
อาเภอสู งเนิ น ถนนทางหลวงหมายเลข 24
ตัดผ่านอาเภอสูงเนิน และอาเภอปักธงชัยซึ่ง
ทั้ ง สามสายเป็ น ถนนสายหลั ก ที่ ตั ด ผ่ า นไปสู่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมีจุด
กลับรถหลายจุด ส่งผลให้มีความเสี่ยงในการ
เกิดอุบัติเหตุจราจร จากสถิติตั้งแต่ปี 2557 – 2559 มีจานวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ยปีละ 1,325
ครั้ง จานวนผู้บาดเจ็บ 2,395 ราย มีอัตราการเสียชีวิตคิดเป็นจานวนเฉลี่ย 23.3 ต่อแสนประชากร จานวน
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต เกิดทั้งบนถนนสายหลักและถนนสายรองหรือถนนชนบท พบว่าถนนสายรอง
อุบัติเหตุที่เกิดบ่อยเกิดจากการขี่รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับเร็ว และมีพฤติกรรม
ดื่มสุรา ขับขี่ด้วยความเร็วหลุดโค้งชนเสา ชนป้ายข้างทาง หรือพลิกคว่าด้วยตนเอง เป็นเหตุให้เกิดการ
บาดเจ็บเสียชีวิตและพิการ
ส่วนถนนสายหลักอุบัติเหตุส่วนมากเกิดบริเวณจุดกลับรถ และอุบัติเหตุหมู่ที่เกิดขึ้นส่วนมากจะ
เกิดบริเวณถนนสายหลัก ที่มาจากการใช้ความเร็วเกินกาหนดแล้ว เสียหลักรถข้ามเกาะกลางถนนไปชนฝั่ง
ตรงข้าม หรือชนต้นไม้พลิกคว่า
จากปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทาให้ ภาคีเครือข่ายทุกหน่วยงานเกิดความตระหนักถึงความจาเป็นในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมกันดาเนินงานโครงการจุดเสี่ยงลดลงได้ด้วยภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งอ.สีคิ้ว
จ.นครราชสีมา โดยมี นางสาวนงรักษ์ พวกจันทึก ปลัดอาเภอ และนางสาวรัติการณ์ กอมขุนทด จาก
โรงพยาบาลสี คิ้ ว เป็ น แกนก าลั ง ส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นงานสร้ า งความปลอดภั ย ทางถนน โดยมี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างเครือข่ายในพื้นที่ 12 ตาบล 15 องค์กรปกครองท้องถิ่น ( สาธารณสุข ปกครอง
ตารวจ ขนส่งอาเภอ กู้ภัยในพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุข สถานศึกษา ป้องกันภัยสาขาปากช่อง กานัน
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ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ) เพื่อให้ทางานขับเคลื่อนงานสร้างความปลอดภัยทางถนนในอาเภอสีคิ้ว
และ 2)แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนน
โดยกาหนดเป้าหมายเพื่อให้มีเครือข่ายนาร่องป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ 12 ตาบล ขึ้น โดยได้รับ
การสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านแผนงานสนับสนุนการ
ป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด(สอจร.)
ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงาน
ด้วยเป้าหมายของโครงการที่มุ่งเน้ นการสร้างเครือข่ายในพื้นที่ นอกจากศูนย์อานวยการความ
ปลอดภัยทางถนนอาเภอสีคิ้ว ที่มีการตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีแล้ว ยังได้มีการดาเนินการโดยมีคาสั่ง
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนอาเภอสีคิ้ว ที่ 247/2560 แต่งตั้งคณะทางานประจาตาบลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการอานวยการ มีนายอาเภอสีคิ้วเป็นผู้อานวยการ และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ
ระดับอาเภอ ได้แก่ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายสาธารณสุข เทศบาล องค์การบริการส่วนตาบล ตารวจ
หมวดบารุงทาง ฝ่ายการศึกษา
มีหน้าที่
 กาหนดแผนงาน นโยบาย ประสานงานภาครัฐ เอกชน เพื่อดาเนินการตามมาตรการป้องกัน
อุบัติเหตุจราจรและยกระดับความปลอดภัยทางถนน
 อานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมดาเนินการตามมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจราจรและ
ยกระดับความปลอดภัยทางถนนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน
 เสนอแนะนโยบายต่อคณะกรรมการดาเนินการ
 มีอานาจในการพิจารณาแต่งตั้งคณะทางานระดับอาเภอ ตาบล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทและภารกิจให้มีประสิทธิภาพ
 กากับและติดตามการประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กาหนดไว้
2. คณะทางานประจาตาบล 11 ตาบล ได้แก่ คณะทางานตาบลหนองหญ้าขาว คณะทางานตาบล
ดอนเมือง คณะทางานตาบลหนองน้าใส คณะทางานตาบลคลองไผ่ คณะทางานตาบลลาดบัว
ขาว (มี 2 ทีม ได้แก่ ทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI Team) ของเทศบาลตาบลลาดบัวขาว
และทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI Team) ของ อบต.ลาดบัวขาว) คณะทางานตาบลกุด
น้อย คณะทางานตาบลบ้านหัน คณะทางานตาบลหนองบัวน้อย คณะทางานตาบลมิตรภาพ
คณะทางานตาบลวังโรงใหญ่ และคณะทางานตาบลกฤษณา มีหน้าที่
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 จัดเตรียมความพร้อมของหน่วยงานทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ การสั่งการ
ระบบการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
 ให้มีการซักซ้อมการปฏิบัติการล่วงหน้า เพื่อให้สามารถให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบ
อุบัติเหตุอย่างรวดเร็ว ตลอดจนการรักษาพยาบาลเพื่อลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือกู้ชีพ/กู้ภัยให้ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทาง
ถนนทราบ
ทั้งนี้พื้นที่มีความตระหนักต่อปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ทางเครือข่ายอาเภอสีคิ้ว
จึงจัดตั้งศูนย์ป้องกันอุบัติเหตุบนถนน (ศ.ป.ถ.) อาเภอสีคิ้ว โดยมีการประชุม เรื่องสถิติการเกิดอุบัติเหตุบน
ถนน ความสูญเสี ย และจุ ดเสี่ ยงบนถนนสายหลัก ในปี 2558-2559 มีคณะอนุ กรรมการเพื่อทบทวน
เหตุการณ์ในจุดเสี่ยงที่เกิดเหตุบ่อย ซึ่งส่วนมากเกิดบนถนนสายหลักบริเวณเขตรับ ผิดชอบตาบลลาดบัว
ขาว แต่ยังขาดการ บูรณาการและขาดการกาหนดหน้าที่ในการทางานที่ชัดเจน ทาให้การดาเนินงานลด
อุบัติเหตุในจุดเสี่ยงดังกล่าวไม่ได้ผลลัพธ์และการจัดการที่ดี
สานพลังภาคี ขับเคลื่อนสร้างความปลอดภัยทางถนน
เมื่อมีการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมดาเนินการ และมีการแต่งตั้งคณะทางานแล้ว
ภาคีเครือข่ายจึงได้ร่วมกันดาเนินงาน ดังนี้
1.จัดประชุมคณะทำงำน ศูนย์อานวยความปลอดภัยทางถนนอาเภอ (ศปถ.อาเภอ) ซึ่งเป็นการจัด
ประชุมเพื่อให้คนทางานในเครือข่าย ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือแนวทางการทางานร่วมกัน
โดยมีการประชุมเครือข่าย 6 ครั้ง แต่ละครั้งทาให้เกิดการนาเสนอข้อมูล บอกเล่าถึงสถานการณ์การเกิด
อุบัติเหตุ จุดเสี่ยง ซึ่งส่งผลให้เกิดมติหรือแนวทางการทางานเพื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้
 การเตรียมความพร้อมรับมือกับการเดินทางในช่วงเทศกาล
 การตั้งด่านชุมชน
 การรายงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
 การจัดตั้งทีมสอบสวนเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนน
 ข้อมูลจุดเสี่ยงในพื้นที่และแนวทางการแก้ไขจุดเสี่ยง
 ติดตามผลการแก้ไขจุดเสี่ยงของแต่ละพื้นที่
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2.จัดเวทีประชุมเครือข่ำย ศูนย์อานวยความปลอดภัยทางถนนตาบล จากการที่ได้มีการแต่งตั้ง
คณะทางานประจาตาบลเพื่อให้ร่วมขับเคลื่อนโครงการฯ ได้มีการจัดประชุมเพื่อให้คณะทางานของแต่ละ
ตาบลได้ร่วมกันพิจารณาจุดเสี่ยงในพื้นที่ที่เกิดขึ้น และร่วมกันกาหนดแนวทางการแก้ไขจุดเสี่ยงของแต่ละ
ตาบล พร้อมทั้งมีแนวทางการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลในแนวราบโดยใช้ Application line มา
ใช้ในการติดต่อสื่อสาร พร้อมทั้งมีการติดตามการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอีกด้วย
การประชุมเครือข่ายระดับตาบล มีการประชุม 3 ส่วน ได้แก่
1. การประชุมเครือข่ายศูนย์อานวยความปลอดภัยทางถนนตาบล (ศปถ.ตาบล) จานวน 8 ครั้ง
เพื่อนาเสนอจุดเสี่ยงของแต่ละตาบล และแนวทางการทางานของแต่ละพื้นที่
2. เวทีพัฒนาเครือข่ายด้านการสารวจจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง การสอบสวนกรณีเกิดเหตุ
สาคัญเพื่อนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับจุดเสี่ยง วิเคราะห์เคสที่เกิดอุบัติเหตุของแต่ละพื้นที่ และ
วางแผนการจัดการความเสี่ยง มีการประชุม 12 ครั้ง
3. เวทีเฉพาะกิจในการจัดการแก้ปัญหาจุดเสี่ยงตามปัญหาของแต่ละพื้นที่ จานวน 12 ครั้ง มี
เป้าหมายเพื่อติดตามการแก้ไขจุดเสี่ยง
การประชุมที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ แต่ละพื้นที่ได้ข้อมูลจุดเสี่ยงที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และมีการจัดการ
จุดเสี่ยงในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งการแก้ไขจุดเสี่ยงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ มีวิธีการที่หลากหลายตามบริบทของ
พื้นที่ อาทิ
1. ตาบลลาดบัวขาว รณรงค์ใช้วงเวียนหน้าวัดที่มีอยู่แล้ว โดย อบต.จัดทาป้ายวงเวียนติดให้เห็น
การใช้งาน และ อสม.ช่วยชี้แจงรณรงค์การใช้วงเวียน พร้อมทั้งมีการปรับปรุงวงเวียนให้เห็ นชัด
สวยงาม น่าใช้ โดย อบต.วัด และทางหลวงชนบท ซึ่งพบว่าเกิดการแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย
เช่น
 มีการสร้างวงเวียนกลับรถโดยใช้งบประมาณของทางหลวงชนบทในพื้นที่ตาบลใหม่
สาโรง
 มีการทาลูกระนาดลดความเร็วทางแยกจุดเสี่ยงในตาบลมิตรภาพ
 มีการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบจุดกลับรถโนนทอง
 ตาบลหนองน้าใสมีการประสานงานองค์การโทรศัพท์เพื่อรื้อถอนตู้โทรศัพท์ที่บดบัง
ทางแยก เปลี่ยนจุดจอดรถโดยสารใหม่ ไม่ให้บดบังทางแยก
 มีการกลบหลุมถนน ตัดต้นไม้ที่บดบังวิสัยทัศน์ ติดไฟส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยง
 มีการซ่อมไหล่ทางชารุดทางโค้งหน้าโรงเรียน และปักหมุดสะท้อนแสง วางกรวย
บังคับบริเวณทางโค้ง
 บริเวณหน้าโรงเรียน มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยพาเด็กข้ามถนน ดูแลจราจร ช่วงเข้าโรงเรียน
และช่วงกลับบ้าน
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ผลงานเหล่านี้เป็ นเพีย งตัวอย่ างการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในพื้นที่เท่านั้น ซึ่งจะเห็ นได้ว่า
กระบวนการทางาน นอกเหนือจากการจัดการความเสี่ยงในพื้นที่ของตนเองโดยใช้งบประมาณของตัวเอง
แล้ว ยังมีการประสาน ส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่น เพื่อขอความร่วมมืออีกด้วย อาทิ
 เสนอเรื่องไปยังหมวดการทางให้เพิ่มไฟกระพริบ ตัดต้นไม้ริมทาง ป้ายห้ามกลับรถ ป้ายเตือน
ทางแยก บริเวณสามแยก กม.6
 ประสานให้ตารวจตั้งด่านจับรถเร็ว ย้อนศร หรือการทาผิดกฎจราจรบริเวณสามแยก กม.6
 นาเสนอข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุไปยังกรมทางหลวง พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข เพื่อให้กรม
ทางหลวงพิจารณาแก้ไข
 เสนอโครงการปี 2561 เรื่องปรับปรุงถนนหน้าจุดเสี่ยงบริเวณโรงเรียนสามแห่งให้เป็นถนน
ปลอดภัย ระหว่างรองบประมาณ
 โครงการสุภาพบุรุษจราจรเจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.คลองไผ่ อานวยความสะดวกความปลอดภัย ตั้ง
กรวยจราจร ให้รถขับช้าและลดความเร็วช่วงเวลา ก่อนเด็กนักเรียนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน
 โครงการทาราวกั้นถนน สะท้อนแสง เพื่อเตือนทางโค้ง อบต.และ อบจ.
 เสนอโครงการขอเส้นชะลอความเร็ว ป้ายแจ้งเตือน ผ่านทาง อบต. ไปยังหมวดทางหลวงสีคิ้ว
ทั้งหมดนี้เป็นผลจากการทางานของคณะทางานระดับตาบล ร่วมกับคณะทางานระดับอาเภอ เน้น
การนาเอาข้อมูลที่มีในพื้นที่ มาพิจารณาแก้ไขปัญหาร่วมกัน
นอกจากนี้ยังมีกระบวนการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้เกิดในพื้นที่ โดยใช้
วิธีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
 จัดอบรม ผู้นาชุมชนในเรื่องการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุบนถนน
และการจัดการจุดเสี่ยง
 ศปถ.ตาบลหนองหญ้าขาวได้จัดทาโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
และอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้นาชุมชน โดยใช้งบประมาณ
จาก อบต.หนองหญ้าขาว
 สถานีตารวจภูธรบ้านหัน ติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนให้เด็กนักเรียนสวม
หมวกนิรภัย และรณรงค์เมาไม่ขับ
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 มีการติดตั้งป้ายเตือนบริเวณจุดเสี่ยง
 รพ.สต.ประชาสัมพันธ์ให้คนในพื้นที่ระมัดระวังในการใช้จุดกลับรถที่อันตราย
 มีการประชาสัมพันธ์ ในประเด็นพฤติกรรมการขับรถย้อนศรที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยในพื้นที่
โดยจัดทา Spot เสียงประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เสี่ยง 4 ตาบล ได้แก่ ตาบลหนองบัวน้อย ตาบลวัง
โรงใหญ่ ตาบลกุดน้อย ตาบลหนองหญ้าขาว และประชาสัมพันธ์ในโรงพยาบาล ประชาสัมพันธ์
เพิ่มเติมทางวิทยุชุมชนทุกสัปดาห์เรื่องการใช้รถใช้ถนน การขับขี่ปลอดภัย ไม่ขับรถย้อนศร
สานักงานขนส่งมีความเข้มงวดในการอบรมสอบใบขับขี่ โดยเน้นการขับย้อนศร อบต.และผู้นา
ชุมชนจัดทาป้ายเตือนไม่ย้อนศร ปลัดอาเภอเน้นผู้นาชุมชนในเวทีประชุมเรื่องการรณรงค์ไม่
ขับรถย้อนศรให้กับผู้นาชุมชนเพื่อไปขับเคลื่อนต่อในพื้นที่
 ตารวจติดตามโครงการกล้องจับความเร็วเพื่อลดความเสี่ยงจากพฤติกรรมการขับขี่

3. จัดเวทีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรจัดกำรจุดเสี่ยง และนาเสนอผลงานหลังดาเนินโครงการทั้ง
12 ตาบล โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพ และมีตัวแทนแต่ละตาบล ได้มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กระบวนการทางานของตัวเองในการค้นหาจุดเสี่ยง โดยวิธีการ Table Top ในการสอบสวนเคส
และการแก้ไขในแต่ละพื้นที่
ผลการจัดเวที ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนกิจกรรมการแก้ไขจุดเสี่ยง การจัดการเรื่องงบประมาณใน
การแก้ไขจุดเสี่ยงทั้งขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และงบสนับสนุนจากภาคเอกชนที่สามารถขับเคลื่อน
ให้เกิดการจัดการดูแลจุดเสี่ยงในพื้นที่ได้ และยังได้แผนงานดาเนินงานด้านการสร้างความปลอดภัยทาง
ถนนในปี 2561 ของแต่ละตาบลด้วย
ดอกผลที่เกิดขึ้นระหว่างทาง
1. เกิดศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอาเภอ 1 ทีม และมีการดาเนินการขับเคลื่อน
เพื่อเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุบนถนน มีการประชุมทีมทุก 2 เดือนและร่วมสอบสวนเคสอุบัติเหตุ
ใหญ่
2. ได้ทีมขับเคลื่อนการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุบนถนนระดับตาบล 12 ทีม
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3. เกิดการการสอบสวนเคสอุบัติเหตุบนถนนและมีการดาเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
4. มีการให้ความรู้และการประชาสัมพันธ์กับกลุ่มนักเรียนเยาวชน ประชาชนโดยบูรณาการเข้ากับ
งานสุขภาพด้านอื่น
5. มีด่านบูรณาการ ด่านชุมชน จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล
6. เกิดมาตรการองค์กร สนับสนุนผลักดันให้สวมหมวกนิรภัย และคาดเข็มขัด 100%

งบประมาณร่วมสมทบ
การดาเนินโครงการจุดเสี่ยงลดลงได้ด้วยภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา มี
เป้าหมายในการสร้างเครือข่ายเพื่อการทางานร่วมกัน ดังนั้นในการแก้ไขจุดเสี่ยงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ต้ อง
อาศัยงบประมาณการดาเนินงานของภาคี ซึ่งได้รับการสนับสนุน ดังนี้
 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช. จาก 2 ตาบล จานวน 60,000 บาท
 ได้รับงบประมาณจากกรมทางหลวง เพื่อสร้างวงเวียนและสัญญาณไฟ 3 จุด เป็นเงิน 120,000
บาท
 ได้รับงบประมาณจากองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ในการตีเส้น ซ่อมถนน ไฟส่องสว่าง ป้าย
สัญญาณจราจร ตัดแต่งกิ่งไม้ ฯลฯ 10 จุด เป็นเงิน 53,500 บาท
 ได้รับงบประมาณจากเอกชน ในการจัดทาป้ายสัญญาณจราจร และไฟกระพริบ 1 จุด เป็นเงิน
10,000 บาท
ซึ่งงบประมาณดังกล่าวเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นถึงความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วน ที่ไม่ใช่
เพียงการระดมกาลังปัญญาในการจัดการปัญหาเท่านั้น ยังเชื่อมไปถึงการระดมงบประมาณเข้า
มาร่วมกันแก้ไขปัญหาอีกด้วย
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ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง
1. เกิดเครือข่ายการทางานในระดับอาเภอและระดับตาบล
 เกิดกลไกระดับอาเภอ จากเดิม ศปถ.อาเภอสีคิ้ว ยังไม่มีบทบาทชัดเจนเป็นการเพียงการ
ทางานในช่วงเทศกาล 7 วันอันตราย ปัจจุบันมีการทางานอย่างต่อเนื่อง มีการประชุมทุก
2 เดือน เพื่อวางแผน ติดตามผล และสอบสวนเคสสาคัญร่วมกัน โดยคณะทางานระดับ
อาเภอเป็นที่ปรึกษาให้ ศปถ.ระดับตาบล มีการประสานงาน รายงานผลในแนวราบผ่าน
Application Line
 กลไกระดับตาบล จากเดิมไม่มีคณะทางานในการป้ องกันและลดอุบัติเหตุระดับตาบล เมื่อ
มีการแต่งตั้งแล้ว ทาให้มีการขับเคลื่อนผ่านทางการประชุม มีการสร้างกลุ่ม Line เพื่อ
ประสานงาน มีแกนนา ซึ่งมาจากสมาชิกหลายหน่วยงาน เกิดหน่วยงานเด่น 5 ทีม คือ
ตาบลคลองไผ่ ตาบลมิตรภาพ ตาบลหนองหญ้าขาว ตาบลกฤษณา และตาบลลาดบัวขาว
2. มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติในระดับอาเภอ ตาบล ซึ่งพบว่าการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น แต่มีความ
รุนแรงและจานวนผู้เสียชีวิตลดลง
 หลังดาเนินการ จานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 215 ครั้ง คิดเป็นเพิ่มร้อยละ 17.5
อุบัติเหตุส่วนมากเกิดบนถนนสายหลัก คือ ถนนหมายเลข 2 หมายเลข 201
 จานวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร ลดลง 124 ราย คิดเป็นลดลงร้อยละ 5.5
 จานวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ลดลง 7 ราย คิดเป็นลดลงร้อยละ 20
 จานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนน แยกตามถนนสายรองมีจานวนลดลง 4 ราย คิดเป็น
ลดลงร้อยละ57.14
3. มีการแก้ไขจุดเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ ที่มีการนาข้อมูลอุบัติเหตุ การสืบสวนอุบัติเหตุ มาเป็น
ข้อมูลในการวิเคราะห์และแก้ไขจุดเสี่ยง
ปัจจัยความสาเร็จ
1. หน่วยงานในอาเภอให้ความสาคัญ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของแต่ละตาบลที่ให้ความสาคัญ เข้ามาร่วมดาเนินการทุกกิจกรรม
2. การมีผู้ประสานงานเป็นภาคสาธารณสุข ซึ่งมีข้อมูล สถิติ ความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ
อยู่ในมือ การนาเอาข้อมูลที่มีจริงมากระตุ้นให้คนทางานแต่ละตาบลเห็นความสาคัญ เกิด
การระดมทรัพยากรที่มีมาจัดการกับปัญหาร่วมกัน
3. การสื่อสาร ประสานงานในเชิงราบ ผ่านทาง Application Line
ทาให้สามารถส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และมีการตอบสนอง ส่งผล
ให้เกิดการทางานได้ทันท่วงที
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4. การขับเคลื่อนในชุมชนโดยใช้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้ประสานงาน ทาให้เกิดแรงขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. การบูรณาการงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรเข้ากับงานประจาได้ ส่งผลให้เกิดการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ทั้ง 12 ตาบล และทาให้ได้รับความร่วมมือทุกภาคส่วน
6. การเปิดโอกาสให้แต่ละตาบลได้ทางานภายใต้บริบทของแต่ละตาบล ตั้งแต่การคิดวิเคราะห์
ออกแบบกิจกรรม และร่วมจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล หาแนวทางแก้ไข ส่งผลให้แกนนา
คณะทางานระดับตาบลรู้สึกเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการปัญหาตามสภาพบริบทแต่ละพื้นที่
7. การมีทีมสอบสวนอุบัติเหตุที่เข้มแข็ง มีการใช้กระบวนการTable Top ในการสอบสวนเคส
และการแก้ไขในแต่ละพื้นที่
8. การติดตาม ประเมินผลในระดับอาเภอ ตาบล ผ่านการ
ประชุมและลงพื้นที่
1. ติดตามผลการแก้ปัญหาจุดเสี่ยง โดยมีการประชุม
รายงานผลในแต่ละพื้นที่
2. เก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุของแต่ละพื้นที่
3. เก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุโดยใช้ข้อมูล 3 ฐาน
บทเรียนสู่ความยั่งยืน
1. ในการดาเนินงานหากมีกลไกการขับเคลื่อน ศปถ.ระดับอาเภอและระดับตาบล โดยมีทีม
คณะทางาน ที่มีแผนปฏิบัติการ่วมกันจะทาให้เกิดความต่อเนื่อง
2. การนาแผนงานป้องกันการบาดเจ็บทางถนน โดยให้ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลนาข้อมูลดังกล่าว ไปนาเสนอในเวทีประชาคมหมู่บ้าน จะสร้างการรับรู้และสร้างการมี
ส่วนร่วมจากประชาชนได้ดี และควรนาเสนอให้องค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อผลักดันให้เกิด
การบรรจุเป็นแผน อบต.ในปี 2561
3. การจัดทาประชาคมจากมติชุมชน สามารถสร้างมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนเพื่อสร้าง
การยอมรับของคนในชุมชนได้ดี เช่น ห้ามขับรถเร็วและเสียงดังในหมู่บ้าน
4. การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมของทีมงาน ก่อนดาเนินงาน จะทาให้คณะทางานเห็น
แผนงานไปด้วยกัน แกนนาชุมชนให้ความร่วมมือ เช่น การสารวจจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย
และการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย การตั้งป้ายเตือน จัดระเบียบการจราจร กาจัดสิ่งกีด
ขวาง เป็นต้น
5. หากมีการสารวจกลุ่มเสี่ยง สามารถระบุคนเสี่ยง/พฤติกรรมเสี่ยงได้ เช่น เมาแล้วขับ การขับรถ
เร็ว จะสามารถสื่อสารประชาสัมพันธ์ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เช่น การประชาสัมพันธ์เสียงตาม
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สาย เพื่อรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการจาหน่ายสุราในสถานที่
และเวลาห้ามขาย การจาหน่ายสุราให้กับเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เป็นต้น
6. การประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ ให้ความรู้ด้าน
อุบัติเหตุจราจรอย่างทั่วถึงในทุกกลุ่ม จะสร้างแรงกระตุ้นและความร่วมมือได้จากคนใน
ครอบครัว ชุมชน
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14. เยาวชนเชียงของ สมองเพชร อาเภอเชียงของ
พื้นที่อาเภอเชียงของ ในปัจจุบันได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีอัตรา
การขยายตัวของภาคธุรกิจขนส่งและการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้ปริมาณรถที่ผ่านเข้า
ออกอาเภอเชียงของ มีอัตราเพิ่มมากขึ้นเป็นลาดับ โดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่และรถนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ ส่วนใหญ่ จะใช้เส้นทางทางหลวงหมายเลข1020 เชียงราย–เชียงของ และสะพานมิตรภาพ
ไทย – ลาวแห่งที่ 4 (เชียงของ – ห้วยทราย) ซึ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่

อาเภอเชียงของ

จากข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของร่วมกับสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอเชียงของ และข้อมูลคดีจราจรของสถานีตารวจภูธรเชียงของและสถานีตารวจภูธรบุญ
เรือง สถิติพบว่าผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับเยาวชน ในช่วงอายุ
ประมาณ 15 –20 ปี ที่ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ โดยมี ปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุ ดังนี้
1) ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ 2) พฤติกรรมการขับขี่ที่ผิดกฎหมายจราจร
เช่น ขับรถย้อนศร ขับรถเร็ว ฯลฯ 3) ผู้ขับขี่มีพฤติกรรมการใช้แอลกอฮอล์ขณะขับขี่ 4) การตกแต่งหรือ
ดัดแปลงสภาพรถ 5) ซ้อนรถจักรยานยนต์เกินกฎหมายกาหนด (ซ้อน 2, ซ้อน 3 คนต่อคัน) 6) ไม่มี
ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ประกอบกับจากสภาพปัญหาและปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว อันเป็นสาเหตุให้
เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ สำนักงำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเชียงรำยสำขำเชียงของ โดยมีคุณยศกร สุขสะอำด (หัวหน้า
สนง.ปภ.จ.เชียงราย สาขาเชียงของ) และคุณประพัฒน์ สีธิ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อม
ทีมงานได้เป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนงาน ในฐานะเลขานุการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
อาเภอเชียงของ จึงหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยมุ่งเน้นให้กลุ่มเยาวชนมีส่วนร่วมในการแสดง
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ความคิดเห็น ร่วมค้นหาต้นเหตุของปัญหาและร่วมหาแนวทาง วิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อสะท้อนความคิดหรือ
แนวทางให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้นาไปปรับใช้และนาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางถนนขึ้นในพื้นที่
อาเภอเชีย งของ จึ งได้ จั ดทาโครงการ“เยาวชนเชียงของสมองเพชร” ขึ้นโดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อ 1)
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนที่เกิดขึ้นกับเยาวชนให้ครอบคลุมในทุกมิติ 2) สร้างแกนนาเยาวชนในการจัดการความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน 3) สร้างรูปแบบการจัดการความปลอดภั ยทางถนนแบบมีส่วนร่วมโดยเยาวชน ซึ่ง
ได้รับการสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านแผนงานสนับสนุน
ป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด(สอจร.)
โดยมี เ ป้า หมายในการดาเนิ น งานโครงการ คื อ 1) เกิดภาคีเครื อข่ายในการขับ เคลื่ อนการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2) คณะกรรมการ คณะทางานและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้าง
แกนนาเยาวชน 3) เกิดแกนนาเยาวชนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษานอกระบบ
ซึ่งในการดาเนินงานได้มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาทั้งในระบบ
และนอกระบบจานวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม โรงเรียน
ห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนลูกรักเชียงของ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ และโรงเรียนอนุบาล
เชียงของ
สานเครือข่าย สู่ความเข้มแข็ง
จากเป้าหมายการทางานที่ตั้งไว้ หัวใจสาคัญของการขับเคลื่อนงานคือการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายในภาคส่วนต่างๆ ทั้ง สถานศึกษา องค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ล้วน
เป็นกลไกสาคัญในการทางาน ทางสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายสาขาเชียง
ของ จึงได้จัดตั้งโครงสร้างการทางานโดยมีผู้รับผิดชอบหลัก เข้ามาร่วมดาเนินงาน ประกอบด้วย
นายอาเภอเชียงของ
1. ประธานกรรมการ
2. รองประธานกรรมการ ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการปกครอง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเชียงของ
3. กรรมการ
สารวัตรใหญ่สถานีตารวจภูธรบุญเรือง/ ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราช เชียงของ
สาธารณสุขอาเภอเชียงของ/ ผบ.ร้อยทหารพราน ที่ 3101
หัวหน้าหมวดการทางเชียงของ/ ท้องถิ่นอาเภอเชียงของ
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง/ ผอ.โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
ผอ.โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม/ ผอ.โรงเรียนลูกรักเชียงของ
ผอ.โรงเรียนห้วยซ้อรัชมังคลาภิเษก/ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบและตาม
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4. เลขานุการ
5. ผู้ช่วยเลขานุการ

อัธ ยาศัยอาเภอเชียงของวัฒ นธรรมอาเภอเชีย งของ/ ผู้ จั ดการไฟฟ้ าส่ ว น
ภูมิภาคอาเภอเชียงของ/ ผู้จัดการการประปาเวียงเชียงของ
ผู้จัดการบริษัทเชียงของสินธานี จากัด (สาขาเชียงของ)
ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจากัด กรีนวิง มาร์เก็ตติ้ง สาขาเชียงของ
ผู้จัดการบริษัทโตโยต้าเชียงของ/ ผู้จัดการบริษัทอีซูซุเชียงของ
ประธานชมรม อปพร.อาเภอเชียงของ / นายสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน
ทุกสถานีในพื้นที่/ ประธานชมรมการท่องเที่ยวอาเภอเชียงของ
นายสถานีขนส่งอาเภอเชียงของ
หัวหน้าสานักงาน ปภ.สาขาเชียงของ
ปลัดอาเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอาเภอเชียงของ
เจ้าหน้าที่ประจาสานักงาน ปภ.สาขาเชียงของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่ได้รับมอบหมาย

โดยภาคี เครื อข่ ายได้ เข้ ามาร่ วมด าเนิ นงานโครงการและมี นายอ าเภอที่ เข้ มแข็ง ให้ ความส าคั ญ
ในงานป้องกันอุบัติเหตุจราจร โดยได้กาหนดประกาศเป็นวาระอาเภอ และลงพื้นที่ร่วมดาเนินกิจกรรมกับภาคี
เครื อข่ าย ทั้ งนี้ ได้ ก าหนดวิ สั ยทั ศน์ ให้ อ าเภอเชี ยงของเป็ น
“เมืองท่องเที่ยวปลอดภัย” โดยมีการเตรียมการจัดกิจกรรม
“เปิดฤดูกาลเชียงของเมืองท่องเที่ยวปลอดภัย ” ขึ้นในเดือน
ธันวาคม 2560 ด้วย
ทั้งนี้ในการดาเนินงานได้มีตัวแทนเยาวชนจากสภา
เด็กและเยาวชนเข้ามาร่วมเป็นคณะทางานใน ศปถ.อาเภอ
เชียงของ
เดินหน้า จับมือ ร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนน
ด้วยความตั้งใจของหัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาเชียงของ และ
ทีมงาน ภาคีเครือข่าย ที่ต้องการขับเคลื่อนงานเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ดียิ่งขึ้น จึง
ได้ร่วมกันดาเนินงานโครงการตามกิจกรรม คือ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทางาน จากตัวแทนหน่วยงาน องค์กร เข้ามาร่วมเป็นภาคีเครือข่าย
ขับเคลื่อนงาน ในการวางแผน กาหนดกิจกรรม และติดตามประเมินผล ประชุม 2 เดือน/ครั้ง ส่งผล
ให้เกิดการประชุม 5 ครั้ง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในเขตเมืองเชียงของ เกิดเป็นมติและ
ดำเนินกำร เช่น
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- เทศบาลตาบลเวียงและเทศบาลตาบลเวียงเชียงของ พิจารณาจัดทาป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์
การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ป้ายเตือน ป้ายลดความเร็ว ป้ายจากัดความเร็ว หรือป้าย
ตรวจจับความเร็ว และทาจุดห้ามจอดรถ ขาวแดง หรือ ขาวเหลือง บริเวณทางร่วมทางแยก
และจั ด ระเบี ย บการขายสิ นค้ าบริ เวณทางเท้ าและผิ ว จราจรในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ดชอบ โดยให้
ประสานงานสถานี ต ารวจภู ธ รเชี ยงของ และหมวดทางหลวงเชี ย งของ ร่ ว มกั น พิ จ ารณา
ดาเนินการในจุดที่เหมาะสม
- หมวดทางหลวงเชียงของ พิจารณาติดตั้งแผงกั้นจราจร (แบริเออร์) บริเวณจุดเสี่ยง จุดอันตราย
หรือจุดที่เกิดอุ บัติเหตุบ่อยครั้ง โดยให้พิจารณาตามหลักวิศวกรรมการจราจร หรือตามความ
เหมาะสม
- สถานีตารวจภูธรเชียงของดาเนินการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด โดยให้เทศบาล
ตาบลเวียง เทศบาลตาบลเวียงเชียงของ และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้
กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดบนถนนสายดังกล่าว
- โรงเรียนทุกแห่งกวดขันและกาชับให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่ขับขี่รถจักรยานยนต์
สวมหมวกนิรภัย 100 % เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม
- ห้างสรรพสิน ค้าเทสโก้โลตัส สาขาเชียงของ พิจารณา
จัดทาทางเข้า – ออก แยกจุด ให้ชัดเจนเพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ
- ติดตั้งป้ายบังคับจากัดความเร็ว 60 กม./ชม. (ป้ายถาวร)
ในจุดที่เหมาะสม ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตั้งแต่หน้าหมวด
ทางหลวงเชียงของถึงทางเข้าท่าเรือบั๊ก โดยให้หมวดทาง
หลวงเชียงของ เทศบาลตาบลเวียง และเทศบาลตาบล
เวียงเชียงของพิจารณาดาเนินการร่วมกัน
- ติด ตั้ ง สั ญ ญาณไฟกระพริ บ ตี เ ส้ น ขวางเตื อ นการจ ากั ด
ความเร็ว และทาทางม้าลายบนถนนในจุดที่สาคัญ ได้แก่
หน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ หน้าโรงเรียน
เชียงของวิทยาคม และหน้าตลาดวันพุธ ติดตั้งสัญญาณ
ไฟจราจรบริเวณทางแยกเข้าบ้านดอนมหาวัน และก่อสร้าง
สะพานลอยหน้าโรงเรียนเชียงของวิทยาคม
- จั ด กิ จ กรรมประกาศวาระ “เชีย งของเมื อ งปลอดภั ยทาง
ถนน” และเปิดจุดตรวจจากัด ความเร็ว ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ หน้าโรงเรียนเชียง
ของวิ ท ยาคม และขอให้ ส่ ว นราชการ ภาคเอกชน ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น และทุ ก ภาคส่ ว น

ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ 154
ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ 159
สานักงานป้
นและบรรเทาสาธารณภั
ยจังยหวัจังดหวัสาขา
ปี 2560
สำ�อนักงกังานป้
องกันและบรรเทาสาธารณภั
ดสาขา”
ปี 2560

ประชาสัมพันธ์วาระ “เชียงของเมืองปลอดภัยทางถนน” รณรงค์ให้ลดความเร็วในการขับขี่ และ
ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด
- น าโครงสร้ างสภาเด็กและเยาวชนอาเภอเชียงของเข้าเป็ น คณะทางานศูน ย์ ป ฏิบั ติการความ
ปลอดภัยทางถนนอาเภอเชียงของ
2. จัดค่ำยแกนนำเยำวชนเชียงของสมองเพชร โดยคัดเลือกตัวแทนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่อาเภอ
เชียงของ ประกอบด้วย โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม โรงเรียน
อนุบาลเชียงของ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ โรงเรียนลูกรักเชียงของ และโรงเรียนเชียงของวิทยาคม
รวมจานวน 6 แห่ง แห่งละประมาณ 80 คน รวม 480 คน เข้ามาเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ซึ่งแบ่งเป็น 6 รุ่น รุ่นละประมาณ 80 คน /วัน โดยให้แกนนาที่ได้ผ่านการอบรมแล้ว จัดทาสื่อ
รณรงค์ ประเภทต่าง ๆ ตามความถนัด เพื่อสร้างกระแสและความตระหนักในความปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนนในอาเภอเชียงของ โดยใช้ความรู้ที่ผ่านการเข้าค่ายอบรมในการใช้รถใช้ถนน เช่น หนังสั้นชื่อเรื่อง
“จุดเริ่มต้น” ละครเวที เต้นคับเวอร์แดนซ์รณรงค์สวมหมวกนิรภัย กล่าวสุนทรพจน์ ประกวดภาพวาด
คาขวัญ คลิปวีดีโอ ถ่ายภาพ ประกวดร้องเพลง รวมถึงการถ่ายทอดความรู้จากเพื่อนถึงเพื่อน จาก
พี่สู่น้องในรูปแบบต่างๆ เช่น การร้องเพลง เล่นเกมส์ระดมความคิดเห็น และเยาวชนที่เข้าร่วมทุกคน
ได้กล่าวคาปฏิญาณตนในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยก่อนจบการเข้าค่ายอบรมแกนนา

3. แกนนาเยาวชนดาเนินกิจกรรมหลังจากเข้าค่ายร่วมกับภาคีเครือข่ายในการขยายผลไปสู่ชุมชน เช่น
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ชุมชน ขอความร่วมมือผู้นาชุมชนให้สัตยาบันในการเป็นผู้นาที่ดีใน
ด้านการใช้รถใช้ถนน ฯลฯ เป็นต้น
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*
รณรงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดย
นักเรียนในโรงเรียนพื้นที่เขตเมืองเชียงของ บริเวณ
หน้าโรงเรียน เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความตระหนักใน
การเคารพกฎจราจร และการสั ญจรอย่างปลอดภัย
จากัดความเร็วในเขตเมือง 60 กม./ช.ม. รณรงค์ทุกวัน
จันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ บริเวณหน้าโรงเรียน

* รณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยสภาเด็กและเยาวชนอาเภอเชียงของ ในรูปแบบเคาะประตูบ้าน แจกสื่อ
ประชาสัมพันธ์ และทาความเข้าใจในชุมชนเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในชุมชน

* รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์ NBT ถ่ายทาสกู๊ปข่าว โดยประกาศวาระ “เชียงของเมือง
ปลอดภัยทางถนน” ให้เป็นวาระสาคัญของอาเภอเชียงของ โดยนายอาเภอเชียงของ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาใน
พื้นที่ ที่เกิดจากอุบัติเหตุในเขตเมืองอาเภอเชียงของ จึงไห้มีการประกาศวาระ “เชียงของเมืองปลอดภัย
ทางถนน” โดยมีการณรงค์ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กม./ชม. และให้มีการ
* กวดขันวินัยจราจรอย่างเข้มข้นจริงจัง
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สานักงานป้
องกันอและบรรเทาสาธารณภั
สาขา ปีปี 2560
2560
สำ�นักงานป้
งกันและบรรเทาสาธารณภัยยจัจังงหวั
หวัดดสาขา”

* รณรงค์สร้างกระแส “ทาดีด้วยหั วใจ สวมหมวกนิรภัยเพื่อแม่ (Helmet for Mom)”โดยจัดขบวน
รถจักรยานยนต์และรถยนต์ประชาสัมพันธ์ตามเส้นทางอาเภอเมือง อาเภอเวียงชัย อาเภอเวียงเชียงรุ้ง
อาเภอดอยหลวง และอาเภอเชียงของ สิ้นสุดเส้นทางที่โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม อาเภอเชียงของ

* ประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอเชียงของ ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ธุรกิจเอกชน
ภาคการศึกษา ภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมและรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ผ่านกิจกรรม “เปิดฤดูกาลเชียงของ
เมืองท่องเที่ยวปลอดภัย”

ทั้งนี้หลังดาเนินงานโครงการ ได้มีการจัดทาโล่รางวัล และจัดทาใบประกาศเกียรติคุณมอบให้กับนักเรียนแกน
นาที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นแรงจูงใจในการประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนเยาวชนและรุ่นน้องต่อไป

ผลิดอก ออกผล เห็นความสาเร็จระหว่างทาง
จากทีมงานและภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันดาเนินงานโครงการ ส่งผลให้เกิดการจัดการปัญหา
ร่วมกันในพื้นที่อาเภอเชียงของ ทั้งในเรื่องการจัดการจุดเสี่ยง จุดอันตราย การสร้างกระแสประชาสัมพันธ์
ให้คนในอาเภอและนักท่องเที่ยวได้ขับขี่อย่างปลอดภัยแล้ว ยังส่งผลให้กลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย
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หลักได้เรียนรู้ และมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยขึ้น กลายเป็นความภูมิใจของแกนนาที่สามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับกลุ่มเพื่อนเยาวชนด้วยกันได้
แกนนาเยาวชนได้นาเสนอผลงานต่อที่ประชุมสามัญ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย
เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนในระดับจังหวัด ในการส่งเสริมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในกลุ่ม
เยาวชน สามารถสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนเกิดจิตสานึกที่ดี

และร่วมกิจกรรม “ถนนคนดี ประชารัฐร่วมใจ” ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อปลูกฝังและ
ส่งเสริมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในกลุ่มเยาวชน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
แกนนำเยำวชนได้นาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ผ่านการฝึกอบรม
และปฏิบัติการในกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการขับขี่ที่ปลอดภัย สามารถ
นาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้ คือ
ควำมรู้ : การปฐมพยาบาลให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างถูกต้องในเบื้องต้น การสวมหมวก
นิรภัยเพื่อความปลอดภัย การฝึกปฏิบัติขับขี่ปลอดภัย ความรู้ด้านกฎหมายจราจร สัญญาณจราจร และ
ได้รับการปลูกจิตสานึกผ่านการผลิตสื่อเพื่อสร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทักษะ : มีทักษะการขับขี่รถจักรยาน จักรยานยนต์ที่ปลอดภัย และเดินบนทางเท้าให้ปลอดภัย
ควำมเปลี่ยนแปลง: เยาวชนเกิดความภูมิใจ กล้าคิด กล้าแสดงออก และสามารถเป็นวิทยากรร่วมกับ
เครือข่ายเหยื่อเมาไม่ขับในการให้ความรู้และเป็นแกนนาในการร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนน มีน้าใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และให้อภัยในการใช้รถใช้ถนน สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เพื่อนนักเรียนในโรงเรียน คน
ในครอบครัว และในชุมชนของตนเองได้
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สำ�อนักงกังานป้
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ปี 2560

นอกจากกลุ่มเยาวชนแล้ว ทางทีมงานและภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันดาเนินการและติดตามผลจากมติที่
ประชุม คือ
กำรจัดระเบียบทำงเดินเท้ำ ร้านค้า และจัดระเบียบการจอดรถในพื้นที่ชุมชน ให้มีระเบียบ
เรียบร้อย ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุจากการกีดขวางการจราจร และทางเท้า นาโดยปลัดอาวุโสอาเภอเชียง
ของ สถานีตารวจภูธรเชียงของ หมวดทางหลวงเชียงของ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ เทศบาลตาบลเวียงเชียงของ
และเทศบาลตาบลเวียง
กำรจัดกำรจุดเสี่ยงโดยแขวงทางหลวงเชียงราย ที่ 2
พิจารณาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในเขตเมือง โดยการ
ติดตั้งอุปกรณ์กั้นแบ่งช่องจราจรกลางถนน ติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรบริเวณทางเข้าหมู่บ้านดอนมหาวัน ตาบลเวียง อาเภอ
เชียงของก่อสร้ างสะพานลอย จานวน 1 จุด ระหว่างหน้ าโรงเรี ยนเชียงของวิทยาคม ข้ามไปยังหน้า
ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสเชียงของ และก่อสร้างท่อระบายน้าในถนนช่วงดังกล่าว บริเวณที่มีน้าท่วมขัง
ในช่วงที่เกิดฝนตก มีการติดตั้งป้ายบังคับ ป้ายเตือน ป้ายแนะนา และอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุอื่น ๆ ในจุด
ที่เหมาะสม เพื่อเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนซึ่งแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ได้รับไว้พิจารณา
และได้เข้าดูพื้นที่เพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหาต่อไป
ทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากผู้นาชุมชน และท่านพระอาจารย์เอกชัย ศิริญาโน เจ้าอาวาสวัดใหม่
ศรีร่มเย็น ให้การสนับสนุนหมวกนิรภัย

การเปลี่ยนแปลงที่พบ
 เยาวชนแกนนาเข้ามามีบทบาทในการสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดภัย ทางถนนอาเภอเชีย งของ ได้มีคาสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้ เพิ่มโครงสร้ างของ
คณะทางาน โดยได้บรรจุสภาเด็กและเยาวชนอาเภอเชียงของเข้าร่วมเป็นคณะทางาน ฯ
 โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนทั้งในระบบและนอกระบบ มีแกนนาเยาวชนในการ
จัดการความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงให้ชุมชนเกิดความ
ตระหนัก โดยการขับเคลื่อนผ่านกลไกคณะกรรมการระดับอาเภอ
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สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560 สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ปี 2560

 นักเรียนแกนนาเยาวชนมี พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย 100% ซึ่งแกนนาเยาวชนทุกคนได้ให้
คามั่นสัญญาว่าจะสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ ผ่านการกล่าวคาปฏิญาณตน
ร่วมกัน
 สถิติข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน กลุ่มเยาวชนลดลง
1) สถิติผู้ บ าดเจ็ บ (Admid)
และผู้ เสี ยชีวิต ที่เกิดจากอุบั ติเหตุทางถนน ทุกช่ว งอายุ
เปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2559 และ 2560 ของสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ ปรากฏผลดังนี้
ปี
จานวนครั้ง
บาดเจ็บ (Admid)
เสียชีวิต
2559
87
84
12
2560
110
106
11
เพิ่มขึ้น/ลดลง (%)
+ 26.44%
+ 30.86%
- 8.33%
2) สถิติผู้บาดเจ็บทุกกรณีและผู้เสียชีวิต ที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน ช่วงอำยุไม่เกิน 20 ปี
เปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2559 และ 2560 ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ
ปรากฏผลดังนี้
ปี
2559
2560
เพิ่มขึ้น/ลดลง (%)

บาดเจ็บ (Admid)
372
355
- 0.95 %

จากข้อมูล สถิติทั้ งดังกล่ าว จะเห็ นได้ว่าจานวน
ครั้ ง ของการเกิด อุบั ติเหตุ และผู้ บาดเจ็บ ในทุ กช่ ว งอายุ
โดยรวมมีอัตราเพิ่มขึ้น มากกว่า 25%
เมื่อนามา
เปรียบเทียบกับข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่เป็นเยาวชน
กลับมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่เป็นไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น

เสียชีวิต
2
1
-50%
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ปัจจัยความสาเร็จ สู่ความยั่งยืน
1. ผู้บริหาร ผู้นาองค์กรให้ความสาคัญและร่วมกันขับเคลื่อนจนเกิด กลไกการทางาน จากการนา
ข้อมูลความจริงมาวิเคราะห์ นาไปสู่การวางแผน ปฏิบัติการติดตามผล และมีการกาหนดให้เป็น
นโยบายและวาระอาเภอ เพื่อสร้างการรับรู้สู่การปฏิบัติร่วมกันในทุกระดับ
2. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีมงาน เน้นการทางานร่วมกันแบบกัลยาณมิตร โดยมีหัวหน้าปภ.
สาขาเป็นมือเชื่อมประสานชักชวนให้ภาคีเข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนงานจนก่อเกิดเป็นรูปธรรม ทั้ง
ในระดับอาเภอ ตาบลและชุมชน
3. การให้ความรู้ ความเชื่อมั่นกับกลุ่มแกนนาเยาวชนในการทากิจกรรม ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจ
ให้กับเยาวชน เกิดความภูมิใจจากสิ่งที่ตนเองได้ลงมือทา และส่งเสริมให้เป็นค่านิยมส่งต่อรุ่นสู่รุ่น
ในการเป็นต้นแบบที่ดีต่อไป
4. การจัดการข้อมูลที่ดี โดยนาข้อมูล 3 ฐานในระดับอาเภอมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อนาไปสู่การ
ค้นหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
5. การเชื่ อ มประสานภาคี เ ครื อ ข่ า ยทุ ก ภาคส่ ว น และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า มาร่ ว มรั บ รู้
สถานการณ์ปัญหาและให้บทบาทเข้ามาร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการปัญหา โดยการกาหนด
เป้าหมายร่วมกัน
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15. เครือข่ายป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน อาเภอเวียงป่าเป้า
อาเภอเวียงป่าเป้า เป็นอาเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงราย เป็นอาเภอที่อยู่ทางใต้สุดของจังหวัด
เชียงราย มีพื้นที่ขนาดใหญ่ซึ่งรองจากอาเภอเมืองเชียงราย และอาเภอแม่สรวย มีลักษณะเป็นที่ราบสลับ
กับเทือกเขาตลอดทั้งแนว มีเทือกเขาที่สูงที่สุดของจังหวัด เป็นอันดับ 5-6 ของประเทศ เป็นอาเภอเดียว
ของจังหวัด ที่มีต้นกาเนิดแม่น้าไหลย้อนกลับขึ้นไปและไปรวมกับแม่กก มีประชากรอาศัยอยู่ในพื้นที่หลาย
เชื้อชาติ เช่น อาข่า ม้ง ไตลื้อ ขมุ มูเซอ แม้ว เย้า อพยพมาจากสิบสองปันนา ทางตอนใต้ของประเทศจีน
บางส่วนอพยพมาจากจังหวัดเชียงใหม่

อาเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย เป็นพื้นที่รอยต่อของ 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย และ
ลาปาง มีถนนทางหลวงสาย 118 เชียงใหม่-เชียงราย เป็นทางสัญจรผ่านเข้าสู่เมืองท่องเที่ยว เชียงใหม่ เชียงราย ซึ่งลักษณะถนนบางช่วง โค้ง คดเคี้ยวลาดชัน นอกจากนี้ทางราบส่วนใหญ่ มีช่องจราจร 2 หรือ 4
เลน ส่วนในเขตชุมชนจะมีลักษณะโครงข่ายถนนเป็นก้างปลา มีซอยเชื่อมถนนทางหลวงเป็นส่วนใหญ่ จึง
ทาให้มียานพาหนะสัญจรไปมาจานวนมาก และมีพฤติกรรมขับรถเร็วเกินกว่ากาหนด ทาให้เกิดอุบัติเหตุ
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ทางถนนบ่อยครั้ง ซึ่งจากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนในอาเภอเวียงป่าเป้า (ข้อมูลโรงพยาบาลอาเภอเวียง
ป่าเป้า) ที่ผ่านมาพบว่า ปี 2558 มีผู้ได้รับอุบัติเหตุจานวน 1,229 ราย และเสียชีวิตจานวน 28 ราย และปี
2559 มีผู้ได้รับอุบัติเหตุจานวน 1,201 ราย และเสียชีวิตจานวน 25 ราย จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า
- ผู้บาดเจ็บมีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ แต่อัตราความรุนแรงเสียชีวิตยังค่อนข้างสูง
- ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนพบมากที่สุด ช่วงอายุ 55 ปี ถึง< 60 ปี คิดเป็นร้อยละ16.98
- สถานที่เกิดเหตุ เป็นถนนทางหลวงสาย 118 เชียงใหม่-เชียงราย คิดเป็นร้อยละ 81.63
- ตาบลที่เกิดเหตุส่วนใหญ่เกิดในตาบลป่างิ้ว คิดเป็นร้อยละ 26.53
- ลักษณะถนนที่เกิดเหตุส่วนใหญ่เป็นทางตรงของถนนทางหลวง คิดเป็นร้อยละ 69.39
- ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่ คิดเป็นร้อยละ 73.58
- ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ใช้หมวกนิรภัย คิดเป็นร้อยละ 74.29
- ผู้โดยสารไม่ใช่หมวกนิรภัย คิดเป็นร้อยละ 100
- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตเกิดจากการข้ามถนน โดยขับเลี้ยวตัดหน้าเดินหรือวิ่ง คิดเป็น
ร้อยละ 24.49
การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนในอาเภอเวียงป่าเป้า ถึงแม้จะมีการดาเนินการมาทุกปี
โดยตารวจเป็นหน่วยงานหลัก จนกระทั่งปี 2558 เริ่มดาเนินการโดยใช้คณะกรรมการศูนย์ป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนนระดั บ อ าเภอ ซึ่ ง มี ภ าคี เ ครื อ ข่ า ยระดั บ อ าเภอ ด าเนิ น การป้ อ งกั น แก้ ไ ขตามบทบาทหน้ า ที่
ประกอบด้วย หลายภาคส่วน แต่ยังไม่มีผู้รับผิดชอบเป็นแกนนาเครือข่ายในชุมชน ตาบล หมู่บ้าน ซึ่งเป็น
หน่วยสาคัญในการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่
เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนักมีจิตสานึกในการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
ดังนั้นทางโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ได้เล็งเห็นความสาคัญ จึงได้จัดทาโครงการเครือข่ายป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุทางถนนในชุมชน อาเภอเวียงป่าเป้าขึ้น โดย คุณเอกกมล วงศ์ชัย พยาบาลวิชาชี พชานาญการ
หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ได้เป็ นแกนหลักสาคัญในการขับเคลื่อนชักชวน เชื่อมภาคีเครือข่ายและ
ผู้นาชุมชนเข้ามาร่วมดาเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ(1) พัฒนาแกนนาเครือข่ายป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับอาเภอ (2) เพื่อพัฒนาแกนนาเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนระดั บ ต าบล ครอบคลุ ม 7 ต าบล 93 หมู่ บ้ า น โดยใช้ ศั ก ยภาพในพื้ น ที่ ผู้ น าชุ ม ชน ก านั น
ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรอิสระ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.)
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ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานสร้างความปลอดภัยทางถนน
ในการดาเนินงานโครงการได้มีภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมขับเคลื่อนงานสร้างความปลอดภัยทาง
ถนนในอาเภอเวียงป่าเป้า ดังนี้
 แกนนำภำคีเครือข่ำยระดับอำเภอ
10. ผู้อานวยการสถานศึกษามัธยม
1. นายอาเภอ
2. ปลัดฝ่ายป้องกันความมั่นคง
11. วิทยาลัยการอาชีพ
3. ผู้กากับสถานีตารวจ
12. โรงเรียนขยายโอกาส
4. ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยสาขา
13. โรงเรียนประถมศึกษา
5. ขนส่งสาขาอาเภอเวียงป่าเป้า
14. นายกเทศมนตรี
6. แขวงการทางแม่สวย
15. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. สาธารณสุขอาเภอ
16. ประธานกานันผู้ใหญ่บ้านอาเภอเวียงป่าเป้า
8. ผู้อานวยการโรงพยาบาล
17. องค์กรอิสระงดเหล้า
9. สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สจ.)
18. ส่วนราชการทุกภาคส่วน
 กลุ่มแกนนำภำคีเครือข่ำยระดับตำบล
1. กานัน 7 ตาบล
5. อป.พร. 7 ตาบล
2. ผู้ใหญ่บ้าน 7 ตาบล
6. สถานศึกษา 7 ตาบล
3. ตารวจบ้าน 7 ตาบล
7. ภาคเอกชน 7 ตาบล
4. อาสาสมัครป้องกันภัย 7 ตาบล
8. องค์กรอิสระ 7 ตาบล
กำรดำเนินงำน ทีมงานภาคีเครือข่ายได้กาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยมีเป้าหมาย
เพื่อพัฒนาแกนนาเครือข่ายระดับอาเภอ และตาบลทั้ง 7 ตาบล และเพื่อให้เกิด ศปถ.อาเภอ โดยใช้คาสั่ง
สองส่วนคือระดับอานวยการ และระดับปฏิบัติการ
โดยในการดาเนินงานที่ผ่านมา ภาคีเครือข่ายมีทุนเดิมที่ดี เพราะได้ดาเนินการป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุทางถนนมาเป็นประจาทุกปีอยู่แล้ว โดยตารวจเป็นหน่วยงานหลัก ไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์ และมี
ผู้นาองค์กรที่เข้มแข็ง และเป็นแกนขับเคลื่อนทุกประเด็น มีนวัตกรรมดีๆ เช่น บ้านติดดาว เรื่องอุบัติเหตุก็
เป็นหนึ่งในนั้น รวมประเด็นการจัดการขยะ สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นอื่นๆ ที่เป็นปัญหาในชุมชน จะถูก
นามาลาดับความสาคัญ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรในอาเภอทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี
สานพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนจากระดับอาเภอสู่ตาบล
โครงการเครือข่ายป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน อาเภอเวียงป่าเป้า มีเป้าหมาย
สาคัญในการใช้ศักยภาพบุคลากรในพื้นที่ เช่น ผู้นาชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรอิสระขับเคลื่อน
ให้ ประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนักมีจิตส านึกในการป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนเพื่อให้
ครอบคลุมทั้ง 7 ตาบล โดยกาหนดกิจกรรมการดาเนินงานไว้ 8 กิจกรรมด้วยกัน คือ
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สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560 สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ปี 2560

1) แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับอาเภอ
2 ครั้ง ดาเนินการโดยการจัดประชุมเพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางการทางานเพื่อนามาปรับใช้ ดังนี้
1. การใช้สารสนเทศ ข้อมูล สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิต
2. วิเคราะห์ จุดเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่สาคัญ เมาไม่ขับ ในแต่พื้นที่ที่รับผิดชอบ
3. วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและเสียชีวิตในพื้นที่
4. กาหนดแนวทาง มาตรการการแก้ไขทั้งระยะเร่งด่วน และระยะยาว ทั้งในช่วงเทศกาลและ
ปกติ เน้นการแก้ไขจุดเสี่ยง ด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก
5. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้านมาตรการ
ทางกฎหมาย และการแพทย์ฉุกเฉิน
6. การกวดขันวินัยจราจร โดยเฉพาะช่วงเทศกาล
ทั้งนี้คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอเวียงป่าเป้า ได้ทบทวนบทบาท
หน้าที่และแต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้รับทราบและเข้าใจถึงเป้าหมายการดาเนินงาน
โครงการ โดยร่วมกันวางแผนงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
2) ลงพื้นที่แสวงหาตัวแทนตาบลและอบรมเสริมความรู้ ด้วยการประสานงานกับปลัดฝ่ าย
ป้องกันอาเภอ โดยอาเภอเป็นผู้ดาเนินการออกหนังสือถึงกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ครบ 7 ตาบล ประกอบด้วย
กานัน /ผู้ใหญ่บ้าน /ผู้ช่วย อสม /ตารวจบ้าน/อป.พร.ฯลฯ เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความรู้ โดยใช้
กิจกรรมกลุ่มเป็นเวลา 1 วัน โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นแกนนาในชุมชน 7 ตาบล 93 หมู่บ้านๆ ละ 3 คน
รวมจานวน 279 คน โดยเน้นเนื้อหาในการอบรมเสริมความรู้ ดังนี้
 เรื่องกฎหมายและความปลอดภัยทางถนน
 การปฐมพยาบาล และสิทธิและการเยียวยา
 สร้างความตระหนักการขับขี่ปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่
 การแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย
 การใช้หมวกนิรภัยในผู้ขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัย
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หลังผ่านการอบรม แกนนาเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน สามารถวิเคราะห์จุดเสี่ยง หรือ
จุดที่ควรป้องกัน ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้งถนนในหมู่บ้าน และถนนทางหลวง และแก้ไขจุดเสี่ยงใน
พื้นที่ได้ และสิ่งสาคัญแกนนาสามารถขับเคลื่อนการดาเนินงานความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่เป็นอย่างดี
เนื่ องจากผู้ น า (ก านั น ผู้ ใหญ่บ้ า น ต ารวจบ้า น อสม.) เป็ นผู้ ที่ ได้รั บการยอมรับจากชุ ม ชน สามารถ
ประสานงานได้รวดเร็ว มีสายบังคับบัญชาคือฝ่ายปกครองอาเภอ
3) อบรมให้ความรู้ในโรงเรียน จำนวน 6 แห่ง และวิทยำลัยเทคนิค 1 แห่ง รวมจำนวน
840 คน โดยภำคีตำรวจร่วมกับเจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำล ซึ่งเน้นเรื่องกำรขับขี่ปลอดภัย วินัยจรำจรและกำร
สร้ำงควำมตระหนักกำรขับขี่ปลอดภัย กำรสวมหมวกนิรภัย โดยใช้ภำพสื่อสะเทือนใจ โดยจัดจำนวน
3 ครั้งๆ ละ 1 วัน

4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียน และมอบรางวัล ซึ่งวัตถุประสงค์หลักต้องการให้ภาคี
เครือข่ายได้มานาเสนอผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ด้านการป้องกัน อุบัติเหตุจราจร โดยมีตัวแทนจาก
หน่วยงานที่เข้าร่วมถอดบทเรียนจานวน 63 คน เพื่อแลกเปลี่ยนบอกเล่าถึงวิธีการดาเนินงาน ความสาเร็จ
ข้อจากัด บทเรียนที่พบในการดาเนินงาน และได้คัดเลือกหน่วยงานที่มีผลงานดีรับมอบใบประกาศเกียรติ
คุณและโล่รางวัลสาหรับองค์กร เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเป็นแกนนาขับเคลื่อนงานต่อไป
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5) ประชุมติดตามผล ลงพื้นที่นิเทศติดตาม โดยมีตัวแทนตาบลและเครือข่ายร่วมประชุมทุก 3
เดือน เพื่อติดตามผลการดาเนินงานในแต่ละตาบล โดยให้แต่ละตาบลนาเสนอผลการดาเนินงานตนเอง
นอกจากนี้หลังจากได้มีการประชุม นาข้อมูลมาเสนอแลกเปลี่ยนและร่วมกันวิเคราะห์แล้ว พบว่า
ในพื้นที่มีจุดเสี่ยง จุดอันตรายที่เป็นจุดเกิดเหตุบ่อยครั้ง ทางคณะกรรมการจึงได้ ลงพื้นที่แก้ไขจุดเสี่ยง
แก้ไขจุดอันตราย
ซึ่งในการดาเนินงาน ได้มีการจัดการใน 2 ส่วน คือ ส่วนวางแผนและส่วนลงมือปฏิบัติการ
1. ส่วนวางแผน คือ การประชุม ศปถ.อาเภอและเครือข่าย ที่เป็นกิจกรรมที่ ให้หน่วยงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้องการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ได้เข้ามาร่วมบูรณาการดาเนินงานด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรม
2. ส่วนลงมือปฏิบัติการ เป็น การทากิจกรรมเชิงรุกที่เข้าไปดาเนินการกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างวินัยจราจร โดยมีเครื่องมือที่สาคั ญคือการสร้างมาตรการองค์กร มาตรการ
ชุมชน ซึ่งให้ผู้นาชุมชนเข้ามามีบทบาทที่สาคัญเพื่อให้ชุมชนเกิดความตระหนักและดูแลตนเอง
ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง
1. เกิดแกนนำเครือข่ำยควำมปลอดภัยทำงถนนในระดับอำเภอ และแกนนำชุมชน ซึ่งได้มีกำร
นำเสนอสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุบำดเจ็บและเสียชีวิตทำงถนน ในที่ประชุมประจำเดือนของหัวหน้ำส่วน
รำชกำรทุกเดือนและร่วมกับวิเครำะห์กับตำรวจเจ้ำของพื้นที่ ในกรณีบำดเจ็บและเสียชีวิต ได้แก่ เพศ อำยุ
วั น เวลำ สถำนที่ ลั ก ษณะถนน ที่ เ กิ ด เหตุ ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง(คน ถนน รถ และสิ่ ง แวดล้ อ ม) และมี
ข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขเร่งด่วน
2. เกิดแกนนำในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนควำมปลอดภัยทำงถนนในพื้นที่ มีกำรวิเครำะห์
จุดเสี่ยง จุดอันตรำย แล้วหำแนวทำงกำรจัดกำรแก้ไขจุดเสี่ยงในพื้นที่ได้
3. เกิดกำรกวดขัน วินัยจรำจร กำรอบรมให้ ควำมรู้
กำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ กำรขับขี่ปลอดภัย
(หมวก เมำ ขับเร็ว) ร่วมกับ อสม.อป.พร. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และทุกภำคส่วน
4. เกิดมำตรกำรป้องกันกำรขับขี่ปลอดภัย 10 รสขม
ตลอด 365 วัน
5. เกิดกำรให้ควำมรู้เรื่องกำรเช่ำเหมำรถที่ปลอดภัย
6. เกิดกำรสำรวจกำรใช้หมวกนิรภัยในชุมชน
7. ผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้ำน 93 หมู่บ้ำน ประกำศกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนตระหนักถึงอันตรำย
ที่เกิดจำกอุบัติเหตุทำงถนน โดยเฉพำะในช่วงเทศกำล
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8. มีการตรวจจับผู้ขับขี่ที่ดื่มแอลกอฮอล์ในถนนของหมู่บ้าน โดยตารวจ ทหาร เป็นผู้ตรวจผู้ขับขี่
ที่เมาแล้วขับช่วงเทศกาล และดาเนินการตามมาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจัง ทาให้อุบัติเหตุลดลงเป็น
อย่างมาก
9. มีการแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย ติดตั้งไฟกระพริบเตือนบริเวณจุดเสี่ยงและไฟส่องสว่างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 จุด ทันท่วงที และแก้ไขจุดเสี่ยงในอีกหลายจุด เช่น
 แขวงการทางแม่สรวย ทาสีแดงพื้นถนน บริเวณจุดเสี่ยงบริเวณดอยนางแก้ว และตี
เส้นถนนบริเวณถนนบ้านแม่ขะจาน
 มีการทาพื้นถนนสีแดง และมีสัญลักษณ์บริเวณหน้าโรงเรียน 1 แห่ง หน้าโรงเรียนป่า
งิ้ววิทยา
 มีการทาทางม้าลายข้ามถนนบริเวณหน้าตลาด แม่ขะจาน ป่างิ้ว และหัวเวียง
 แขวงการทางแม่สรวย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ติดตั้งไฟส่องสว่างใน
พื้นที่จุดเสี่ยง เช่น ปากทางพร้าว โค้งวัดศรีสุพรรณ และได้ ติดตั้ง ไฟกระพริบบริเวณ
ทางเชื่อม ทางแยกที่สาคัญ
 องค์การบริหารส่วนตาบลสันสลี ได้ติดตั้งไฟกระพริบ บริเวณทางแยกเข้าหมู่บ้าน 7
จุด
 มีการตั้งกรวยและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเส้นกลางถนน และจัดระบบจราจรทางถนน
บริเวณบ้านแม่ขะจาน เนื่องจากการจราจรติดขัดเป็นเวลานานถึง 2 ชั่วโมง มีการใช้
แผงกั้นทางเชื่อมถนนทางหลวง 2 จุด และเปิดใช้ทางเลี่ยงระบายยวดยาน
 นาป้ายโฆษณาออกตามแยกซอยต่างๆ ซึ่งบดบังทัศนียภาพการมองเห็นของผู้ขับขี่

หลั ง จากการดาเนิ น งานที่ผ่ า นมาพบว่า จุดเสี่ ย งได้ รับ การแก้ไ ข ท าให้ ไม่ เ กิด อุบัติ เหตุ และ
เสียชีวิตเลย นอกจากนั้น สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน มีจานวนผู้บาดเจ็บ (Admit) และเสียชีวิต จาก
อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ลดลงจากปี 2559 ซึ่งมีผู้เสียชีวิต 25 ราย แต่
ปี 2560 มีผู้เสียชีวิต 19 ราย ลดลงไป 6 ราย
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ปัจจัยความสาเร็จ
การดาเนินงานของอาเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย ในการสร้างเครือข่ายป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุทางถนนในชุมชน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนน ได้มีความสาเร็จเกิดขึ้นมากมายโดยมี
เงื่อนไขของความสาเร็จเกิดจากปัจจัย ดังนี้
1) ผู้บริหารระดับอาเภอ ผู้นาท้องถิ่น ผู้นาท้องที่ ให้ความสาคัญในการดาเนินงานป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
2) มีการบูรณาการข้อมูลสถิติ โดยเฉพาะข้อมูลการเสียชีวิต ซึ่งมีการวิเคราะห์หาสาเหตุเชิงลึก
ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ตารวจ โรงพยาบาลฯ เพื่อให้เกิดความตระหนักต่อปัญหาในพื้นที่ที่
เกิดขึ้น และทราบว่าเกิดในพื้นที่ที่หน่วยงานใดรับผิดชอบ
3) มีการบูรณาการความร่วมมือกันของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน อาสาสมัคร มูลนิธิ
ทาให้การดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
4) มีการกาหนดมาตรการองค์กร/หมู่บ้าน ซึง่ เป็นส่วนช่วยให้เกิดความสาเร็จ เนื่องจากเป็น
มาตรการที่ชุมชนได้คิดขึ้นมาด้วยคนในพื้นที่เอง
5) มีข้อมูลจุดเสี่ยง จุดอันตรายที่ชัดเจน โดยการร่วมกันสารวจค้นหาในพื้นที่และนาเสนอข้อมูลจุด
เสี่ยงให้คนในพื้นที่ได้รับทราบ
6) ประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีความตระหนักและระมัดระวังการขับขี่
โดยเฉพาะเมาแล้วขับ เนื่องจากมีการตรวจจับผู้ขับขี่ที่ดื่มแอลกอฮอล์ในถนนของหมู่บ้าน โดย
เจ้าหน้าทีต่ ารวจร่วมกับหน่วยงานทหาร ตั้งด่านตรวจผู้ขับขี่ที่เมาแล้วขับในช่วงเทศกาล และ
ดาเนินการตามมาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจัง เกิดกระแสการบอกต่อลดปัญหาคนเมาแล้วขับ
บนถนน
7) คณะทางานใช้หลักการ 5 ช 5 ส มาใช้ในการทางาน จึงทาให้กระบวนการดาเนินงานสามารถ
ดาเนินงานได้ง่ายขึ้น
ความสาเร็จเหล่านี้ จึงถือได้ว่าเป็นการก้าวเดินในการทางานเชิงรุกของอาเภอเวีย งป่าเป้า โดยเฉพาะการ
ทางานร่วมกับแกนนา คนในชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ภายในอาเภอเวียงปาเป้า ซึ่งถือ เป็นเครื่องมือที่
สาคัญในการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน
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16. พญาเม็งรายนาร่ององค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน
อาเภอพญาเม็งราย เป็นอาเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงราย แยกการปกครองออกมาจากอาเภอ
เทิง ชื่ออาเภอถูกตั้งขึ้นตามพระนามของพญามังราย หรือพญาเม็งราย พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักร
ล้านนา อาเภอพญาเม็งรายตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไป
ทางทิ ศ ตะวั น ออกของจั ง หวั ด มี อ าณาเขตติ ด ต่ อ กั บ
อาเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอาเภอเวียงเชียง
รุ้งและอาเภอเชียงของ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอ
ขุน ตาลและอาเภอเทิง ทิศใต้ ติดต่อกับอาเภอเทิง ทิศ
ตะวั น ตก ติ ด ต่ อ กั บ อ าเภอเวี ย งชั ย โดยแบ่ ง เขตการ
ปกครองย่อยออกเป็น 5 ตาบล คือ ตาบลแม่เปา ตาบล
แม่ตา ตาบลไม้ยา ตาบลเม็งราย ตาบลตาดควัน
อาเภอเม็งราย แม้ว่าจะไม่ได้เป็นพื้นที่ที่เกิด
อุบัติเหตุทางถนนในปริมาณมาก เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นใน
จังหวัดเชียงราย แต่จากการเก็บสถิติการให้บริการผู้ป่วย
อุบัติเหตุย้อนหลัง ในปี 2557 มีจานวนอุบัติเหตุจราจร
421 ราย เสียชีวิต 4 ราย ปี 2558 มี 334 ราย เสียชีวิต
7 ราย และ ปี 2559 มี 493 ราย เสียชีวิต 5 ราย จะเห็น
ว่ามีแนวโน้มผู้บาดเจ็บ และมีความรุนแรงของการเกิด
อุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี และเมื่ อดูในช่วงอายุพบว่า ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุน้อยกว่า 18 ปี ร้อยละ
31.1 มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่รถก่อนเกิดอุบัติเหตุ คิดเป็นร้อยละ 88.8 ไม่สวมหมวกกันน๊อคหรือคาด
เข็มขัดนิรภัย และพาหนะของผู้ประสบเหตุคือจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 78.2 จากสถิติช่วงอายุจะ
พบว่าอยู่ในกลุ่มของวัยรุ่น และขาดการป้องกันตนเองก่อนเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นแนวทางการป้องกันปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนให้เกิดความยั่งยืนของอาเภอพญาเม็งราย จึงเน้นในกลุ่มช่วงอายุที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุด
ได้แก่ วัยรุ่น
จากสถิติช่วงอายุจะพบว่า อยู่ในกลุ่มของวัยรุ่น และขาดการป้องกันตนเองก่อนเกิดอุบัติเหตุ
โดยส่วนใหญ่เป็นนักเรียน ซึ่งโรงเรียนก็เป็นองค์กรหนึ่ง ที่ควรมีการกาหนดมาตรการด้านความปลอดภัย
ทางถนน ในการควบคุมดูแลคนในองค์กรทั้งครูและนักเรียนและเจ้าหน้าที่อื่นๆ โรงพยาบาลก็เป็นอีก
องค์กรหนึ่ง ที่นอกเหนือจากจะเป็นต้นแบบในด้านสุขภาพแล้ว ด้านพฤติกรรมการขับขี่ที่ ปลอดภัยก็ควร
เป็นแบบอย่างที่ดีด้วย ดังนั้น ทางโรงพยาบาลพญาเม็งราย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดทาระบบข้อมูล การบาดเจ็บ
เสียชีวิต จึงทราบดีถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ จึงได้ชักชวนภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมดาเนินงาน
โครงการพญาเม็งรายนาร่ององค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน โดยมี นายดารงค์ ช่วยแก้ไข พยาบาล
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วิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลพญาเม็งราย เป็นแกนกาลังสาคัญหลักในการชักชวน เชื่อมประสานภาคีเครือข่ายใน
อาเภอเข้ามาร่วมดาเนินการขับเคลื่อนงานสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนา ศปถ.
อาเภอ ให้มีระบบกลไกในการขับเคลื่อนงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรอย่างเป็นรูปธรรม 2) เพื่อสร้างองค์กร
นาร่อง (โรงพยาบาล,โรงเรียน) ต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน และมีเป้าหมายในการดาเนินงาน เพื่อให้
เกิดโครงสร้ าง ศปถ.อาเภอ ในการมีส่ ว นร่ว มและสนับ สนุน การดาเนิน งานองค์กรน าร่อง ด้านความ
ปลอดภัยทางถนน รวมถึงการมีองค์กรนาร่อง ด้านความปลอดภัยทางถนนในเขตอาเภอพญาเม็งราย 4
องค์กร ได้แก่ โรงพยาบาลพญาเม็งราย โรงเรียนพญาเม็งรายวิทยาคม โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม และ
โรงเรียนแม่ตาวิทยาคม
ภาคีเครือข่าย ร่วมขับเคลื่อนการดาเนินงาน
การขับเคลื่อนการดาเนินการ ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายหลายฝ่าย และได้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน แบ่งออกเป็น 2 คณะ ได้แก่
1. คณะกรรมการศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารความปลอดภั ย ทางถนนอ าเภอพญาเม็ ง ราย(ศปถ.อ.)
ประกอบด้วย นายอาเภอพญาเม็งราย ดารงตาแหน่งเป็นประธานกรรมการ ผู้อานวยการศูนย์อานวยการ
ความปลอดภัยทางถนน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ศปถ.อาเภอพญาเม็งราย ประกอบด้วย เกษตร
อาเภอพญาเม็งราย สาธารณสุขอาเภอพญาเม็งราย พัฒนาการอาเภอพญาเม็งราย ปศุสัตว์อาเภอพญาเม็ ง
ราย สัสดีอาเภอพญาเม็งราย ท้องถิ่นอาเภอพญาเม็งราย สรรพกรอาเภอพญาเม็งราย ผู้จัดการธนาคาร
เพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร สาขาพญาเม็ ง ราย ผู้ อ านวยการ กศน.อ าเภอพญาเม็ ง ราย
ผู้ อ านวยการสถานศึก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ กษาทุ กแห่ ง รองผู้ ก ากั บ การสถานี ตารวจภู ธ รพญาเม็ งรายที่
รับผิดชอบงานจราจร นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภั ย จั ง หวั ด เชี ย งรายสาขาเชี ย งของ ประธานศู น ย์ ป ระสานงาน อปพร.อ าเภอพญาเม็ ง ราย
ปลัดอาเภองานป้องกัน ดารงตาแหน่งเป็นเลขานุการ
โดยมีขอบเขตหน้าที่สาคัญ 9 ประการ ได้แก่ 1) จัดทาแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และ
งบประมาณในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของอาเภอ และประสานแผนปฏิบัติการ แผนงาน และ
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอพญาเม็งราย ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงราย 2) ดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตอาเภอพญาเม็ง
ราย 3) เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการและรายงาน
การดาเนิน งานให้คณะกรรมการ ศปถ.จังหวัดเชียงราย 4) ส่ งเสริมและสนับ สนุนการมีส่ วนร่ว มของ
ประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตอาเภอพญาเม็งราย 5) จัดให้มีศูนย์ข้อมูลและสถิติ
อุบัติเหตุทางถนนของอาเภอพญาเม็งราย 6) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์การดาเนินงานต่อ
สาธารณะ 7) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ศปถ.จังหวัดเชียงราย เพื่อพิจารณากาหนดแนวทางหรือ
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มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับอาเภอ 8) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทางานเพื่อปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ตามเห็นสมควร 9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการ ศปถ.
จังหวัดเชียงราย มอบหมาย
2. คณะทางานขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี อาเภอพญาเม็ง
ราย จังหวัดเชียงราย โดยแบ่งองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ออกเป็น 7 ฝ่าย ประกอบด้วย
1) การขับ เคลื่ อ นแผนงานสร้างจิต ส านึ กและวัฒ นธรรมความปลอดภัย ประกอบด้ว ย
ท้องถิ่นอาเภอพญาเม็งราย เป็นหัวหน้าคณะทางาน, สาธารณสุขอาเภอพญาเม็งรายหรือผู้แทน, ผู้แทน
สถานีตารวจภูธรพญาเม็งราย, นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง, หัวหน้าสานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ, ผู้แทนผู้อานวยการสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาทุก
แห่ง และผู้แทนโรงพยาบาลพญาเม็งราย เป็นคณะทางาน
2) การขั บ เคลื่ อ นแผนงานจั ด ท า
ประชาคมเพื่อกาหนดกติกา/ ธรรมนูญหมู่บ้านหรื อ
ชุ ม ชนประกอบด้ ว ย ปลั ด อ าเภอหั ว หน้ า กลุ่ ม งาน
บริ ห ารงานปกครอง ด ารงต าแหน่ ง เป็ น หั ว หน้ า
คณะท างาน, พั ฒ นาการอ าเภอพญาเม็ ง ราย,
สาธารณสุขอาเภอพญาเม็งราย, ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง, กานันทุกตาบล, ปลัดอาเภองาน
ป้ อ งกั น อ าเภอพญาเม็ ง ราย, หั ว หน้ า ป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัย
ท้องถิ่นทุกแห่ง เป็นคณะทางาน
3) การขับ เคลื่อนแผนงานการจั ดตั้งด่านชุมชน เพื่อเฝ้ าระวังและป้องกันป้องปรามผู้ มี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วย ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานปกครอง ดารงตาแหน่งเป็นหัวหน้าคณะทางาน, สัสดี อาเภอพญาเม็งราย, สาธารณสุขอาเภอ
พญาเม็งราย, ผู้แทนสถานีตารวจภูธรพญาเม็งราย, ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง, ปลัดอาเภอ
งานป้องกันอาเภอพญาเม็งราย และหัวหน้าป้องกันบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น ทุกแห่ง เป็นคณะทางาน
4) การขับเคลื่อนแผนงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ประกอบด้วย ท้องถิ่นอาเภอพญาเม็งราย ดารงตาแหน่งเป็นหัวหน้าคณะทางาน, ผู้แทนแขวงทางหลวง
เชีย งราย ที่ 2, ผู้ แทนสถานี ตารวจภูธ รพญาเม็งราย, สาธารณสุ ข อาเภอพญาเม็งราย, นายกองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และนายช่างโยธา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เป็นคณะทางาน
5) การขับเคลื่อนแผนงานบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ “1ร. 2ส. 3ข. 4ม. (10รสขม)”
และมาตรการ “เมา จับ ยึด” ประกอบด้วย ผู้กากับสถานีตารวจภูธรพญาเม็งราย ดารงตาแหน่งเป็น
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หัวหน้าคณะทางาน, สัสดีอาเภอพญาเม็งราย, ปลัดอาเภอผู้รับผิดชอบงานประจาตาบล, สาธารณสุ ข
อาเภอพญาเม็งราย, ผู้อานวยการสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ทุกแห่ง, ท้องถิ่นอาเภอพญาเม็งราย และ
รองผู้กากับการสถานีตารวจภูธรพญาเม็งรายที่รับผิดชอบงานจราจร เป็นคณะทางาน
6) การขั บ เคลื่ อนแผนงานตอบสนองหลั ง เกิ ดอุ บัติ เหตุแ ละการเยีย วยา ประกอบด้ว ย
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพญาเม็งราย ดารงตาแหน่งเป็นหัวหน้าคณะทางาน, สาธารณสุขอาเภอพญาเม็ง
ราย, ท้องถิ่นอาเภอพญาเม็งราย, ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล ทุกแห่ง และ
พยาบาลผู้ประสานงานด้านอุบัติเหตุและด้านฉุกเฉิน โรงพยาบาลพญาเม็งราย เป็นคณะทางาน
7) การขั บ เคลื่ อ นแผนงานบูร ณาการข้ อ มู ล สถิ ติ และสาเหตุ ก ารเกิ ด อุ บัติ เ หตุ ทางถนน
ประกอบด้วย ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรพญาเม็งราย ดารงตาแหน่งเป็นหัวหน้าคณะทางาน, หัวหน้า
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ, สาธารณสุขอาเภอพญาเม็งราย, ผู้แทน
โรงพยาบาลพญาเม็งราย, แขวงการทางเชียงรายที่ 1, ผู้แทนกานันทุกตาบล, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่ง, ผู้แทนหมวดการทางเวียงเชียงรุ้ง, ผู้แทนหมวดการทางเทิง, ปลัดอาเภองานป้องกันอาเภอพญา
เม็งราย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นคณะทางาน
นอกจากนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน เพิ่มเติม โดยมีขอบเขต
หน้าที่สอบสวนตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ สอบสวนการเสียชีวิตทุกราย สอบสวนเหตุการณ์ที่น่าสนใจ เช่น รถตู้
รถสาธารณะ รถนักเรียน รถบรรทุก คนนั่งกระบะท้าย เป็นต้น โดยร่วมสอบสวนกับคณะกรรมการจาก
สหวิชาชีพ

รวมพลัง ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
จากการแต่งตั้งคณะทางาน เพื่อดาเนินการ โดยมีแนวคิดสาคัญ คื อ การสร้างการมีส่วนร่วม
สร้างการเป็นต้นแบบที่ดี และคาดหวังเรื่องการขยายผลต่อไป โดยได้ดาเนินการทากิจกรรม 9 กิจกรรม
หลัก ได้แก่
1. การเตรียมความพร้อม ประชุมชี้แจงโครงการแก่ คณะกรรมการ ศปถ.อาเภอประชุมตัวแทน
องค์กรต้นแบบ โดยได้ดาเนินการจัดประชุม 2 ครั้ง ในครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์สาคัญ คือ เพื่อทบทวน
บทบาทหน้าที่ของตนเอง และรั บทราบความเป็นมาของการดาเนินการตามโครงการ และครั้งที่ 2 มี
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วัตถุป ระสงค์ส าคัญ คือ เพื่อซั กซ้อมความเข้า ใจและติดตามความก้าวหน้ าในโครงการ และเพื่อการ
ปรึกษาหารือวาระอื่นๆ ซึ่งคณะทางานได้นาเสนอแนวคิดรูปแบบการดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์ที่ได้นอกเหนือวัตถุประสงค์หลัก คือ การได้รับคณะทางานเพิ่มขึ้น แล้ว ยังมีเครือข่าย
ตารวจเข้ามาร่วมในภาคี รับผิดชอบดูแลเรื่องความเรียบร้ อยในการใส่หมวกกันน็อค ปรึกษาหารือเรื่อง
ปัญหารถแต่งซิ่ง รถดัดแปลง และทราบข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องจุดเสี่ยงทุกจุดของอาเภอพญาเม็งราย จากนั้น
จึงคัดเลือกจุดเสี่ยงสาคัญที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด 3 อันดับแรกมา เพื่อกาหนดแนวทางแก้ไขจุดเสี่ยง
2. จัดตั้งคณะกรรมการ ของแต่ละองค์กรเพื่อกากับติดตามดาเนินงานของ 4 องค์กร ได้แก่
โรงพยาบาลพญาเม็งราย โรงเรียนพญาเม็งรายวิทยาคม โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม โรงเรียนแม่ตาตาดควัน
วิทยาคม โดยผลลัพธ์ที่ได้เพิ่มเติม คือ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม คือ คณะกรรมการสอบสวน
อุบัติเหตุทางถนน
3. การจัดทาป้ายถาวรประชาสัมพันธ์โครงการ และจัดทาป้ายถาวรรณรงค์สวมหมวกกันน็อค/
คาดเข็มขัดนิรภัย โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น คือ องค์กรอื่นๆ ได้มีการขอและจัดทาป้าย เพื่อติดในหน่วยงานของ
ตนเองเพิ่มขึ้นจากองค์กรนาร่อง 4 หน่วย

4. การประชาสัมพันธ์โครงการ จากการประชาสัมพันธ์และนาเสนอผลการดาเนินการแล้ว
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น โดยไม่ได้คาดหวังไว้ตั้งแต่แรก คือ การขยายตัวของเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ โดยมี
องค์กรเข้ามาร่วมดาเนินการอีก 4 องค์กรในอาเภอ ได้แก่ ที่ว่าการอาเภอ โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง
สถานีตารวจ และ อปท.ทุกแห่ง ขอเข้าร่วมองค์กรความปลอดภัยทางถนน และร่วมให้สัตยาบันองค์กรที่
เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กร คาดเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกนิรภัย 100%
5. การจัดสิ่งแวดล้อมด้านการจราจรของแต่ละองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการองค์กร
ด้านความปลอดภัยทางถนน เช่น ติดประกาศมาตรการให้ ทราบทั่วกัน ทาสีพื้นถนนให้ชัดเจน จัดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์สื่อสารเรื่องความปลอดภัยทางถนน มีป้ายเตือนการรักษาวินัยทางจราจร ทางเข้า -ออก
ป้ายระบุจุดจอดรถแต่ละกลุ่มบุคคล ป้ายรณรงค์สวมหมวกกันน็อค/ คาดเข็มขัดนิรภัย เป็นต้น
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6. การเสริ มความรู้ ใน 4 องค์กร ในเรื่ อง กฎหมายและความปลอดภัยทางถนน การปฐม
พยาบาล สิทธิและการเยียวยา การฝึกขับขี่ปลอดภัย การทาใบขับขี่

7. การนิเทศ ติดตามงาน ประเมินผล เพื่อช่วยติดตามให้ข้อเสนอแนะ ตรวจเยี่ยมให้กาลังใจ
หน่วยงานที่เข้าร่วมดาเนินการ และนาเสนอผลการดาเนินงานในเวที ศปถ.อาเภอ
8. การเก็บข้อมูลเชิงสถิติ และเชิงคุณภาพ โดยองค์ กรมีการสารวจรถจักรยานยนต์ รถยนต์
จานวนรถทั้งหมด การจัดทา พรบ. สารวจจานวนหมวกกันน็อค ความต้องการของผู้ต้องการซื้อหมวก
กันน็อคใหม่ เพื่อจัดหาให้เพียงพอต่อความต้องการ จัดเก็บสถิติการสวมหมวกกันน็อคหรือคาดเข็มขัด
นิรภัย
9. การถอดบทเรียน มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ เพื่อเป็นเวทีนาเสนอผลการดาเนินงาน
และเพื่อร่วมทาพิธีให้สัตยาบัน ในการทางาน ผลลัพธ์ที่ดี คือ องค์กรนาร่องและองค์กรอื่นๆ ได้ร่วมให้
สัตยาบันการเป็นองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน และองค์กรได้นาเสนอผลงานและการถอดบทเรียน
มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณ
ผลลัพธ์ที่ได้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์หลัก คือ กิจกรรมการคืนข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ของแต่ละตาบลที่ทางโรงพยาบาลเก็บสถิติไว้ โดยแจ้งให้ทราบในประเด็นตาบลที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ช่วง
ระยะเวลาที่เกิด พฤติกรรมของผู้ขับขี่ จุดเสี่ยงที่มักเกิดอุบัติเหตุซ้าๆ เป็นต้น ส่งผลให้เกิดการรวมพลังการ
แก้ปัญหาใน 4 เรื่อง ได้แก่ 1) ผู้นาชุมชนประกาศกระตุ้นเตือนผู้ใช้รถใช้ถนน ตระหนักถึงอันตราย 2) การ
จัดทาป้ายเตือนเสริมในบริเวณจุดเสี่ยง จุดตัด ทางร่วม ทางแยก เพื่อให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ 3) การย้าย
การตั้งด่านชุมชน ไปในจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ และเข้มงวดในช่วงเวลา 16.00-20.00 น. และ 4) การ
แก้ไขจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 3 อันดับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริเวณทางแยกที่มีผู้คนพลุกพล่าน ทางโค้งมืด
ไม่มีไฟส่องสว่าง ให้มีการติดตั้งแท่งแบริเออร์กั้นทางจราจร ติดตั้งป้ายชะลอความเร็ว ติดตั้งไฟส่องสว่าง
เป็นต้น
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จากการดาเนินงานตามกิจกรรมโครงการแล้ว นั้น ยังมีกิจกรรมที่ภ าคีเครือข่ายเข้ามาร่ว มดาเนินงาน
ขับเคลื่อนสร้างความปลอดภัยทางถนนด้วย เช่น
1. การตั้งด่านชุมชนบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงและเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือโค้งตลาดน้าร่องเบี้ย และ
ให้ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ประจาด่านชุม ชน และผู้ประกอบการ
ค้าขายในตลาดน้าร่องเบี้ย
2. ภาคีเครือข่ายมาร่ วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่ว งเทศกาลต่างๆ ไม่ใช่เฉพาะช่วง 7 วัน
อันตรายเท่านั้น
3. มีการสุ่มสารวจองค์กรนาร่อง เพื่อตรวจเช็คว่ามีสถิติการคาดเข็มขัดและสวมหมวกนิรภัย
จานวนมากน้อยเพียงใด และผลปรากฏพบว่า มีจานวนผู้สวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัด
อยู่ใน คิดเป็นร้อยละ 90-100
4. มีการแก้ไขปั ญหารถแต่งซิ่งของนักเรียน ที่นาไปฝากไว้ตามบ้านของชาวบ้านที่อยู่ใกล้
สถานศึกษา โดยคณะทางานติดตามประเมินผล ได้ลงพื้นที่และเรียกเจ้าของรถมาตักเตือน
และชี้ให้เห็นผลกระทบที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้
5. ภาคเอกชนเข้ามาร่วมแจกหมวกกันน็อค โดยมี การสนับสนุนจากบริษัท AIA จานวน 300
ใบ ธกส.สาขาพญาเม็งราย สนับสนุนหมวกกันน๊อค 30 ใบ และร่วมเดินรณรงค์สวมหมวก
กันน็อค
6. มีการสอบสวนอุบัติเหตุ โดยทีมสอบสวนของอาเภอ ในรายที่เสียชีวิตทุกราย และจุดเสี่ยงที่
เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

เกิดความสาเร็จ เห็นการเปลี่ยนแปลง
ในการดาเนินงานโครงการนี้ จะเห็นได้ชัดว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญใน 4 ลักษณะ ได้แก่
1. เกิดองค์กรนาร่องด้านความปลอดภัยทางถนน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพญาเม็งราย
โรงเรียนพญาเม็งรายวิทยาคม โรงเรียนไม้ยาวิทยาคมและ โรงเรียนแม่ตาตาดควันวิทยาคม
2. เกิดการขยายเครือข่าย โดยมีองค์กรอื่นๆ ในอาเภอ ขอเข้าร่วมดาเนินการองค์กรด้านความ
ปลอดภัยทางถนน เช่น ตารวจ โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง และ
หน่วยงานในอาเภอพญาเม็งราย มีการทาสัตยาบันร่วมกัน เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบด้านความปลอดภัยทาง
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ถนน และได้มีการนาเสนอผลการดาเนินงานร่วมกัน พร้อมรับมอบประกาศเกียรติคุณจากนายอาเภอพญา
เม็งราย
3. สถิติการสวมหมวกกันน็อค 100% เกิดขึ้นในพื้นที่เป้าหมาย และอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 50% ในช่วง 7 วันอันตราย อัตราการเสียชีวิต 0% คงที่
4. เกิดกระแสการสวมหมวกกันน็อค แบบเต็มใบในหมู่นักเรียนวัยรุ่น
5. มีการตั้งด่านแบบบูรณาการ และมีกระบวนการวิเคราะห์ ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนจุด
สกัดหรื อตั้ งด่า น ในบริ เวณที่เป็ น จุ ด เสี่ ย ง จุ ดอัน ตราย ที่ เคยเกิด อุบัติ เหตุ ซ้าสู งสุ ด 3 อันดั บแรก ซึ่ ง
สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับจากโรงพยาบาลมากขึ้น ส่งผลให้สามารถลดอุบัติเหตุลงได้
บทเรียนสู่ความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการฯ คณะผู้ดาเนินโครงการมุ่งหวังให้เกิดระบบการบริหารจัดการข้อมูล, มี
ระบบสนับสนุนองค์กรนาร่อง, เกิดองค์กรโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนจานวน 3 โรงเรียน
และเกิดองค์กรโรงพยาบาลต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน จานวน 1 แห่ง โดยความสาเร็จที่เกิดขึ้น
จากโครงการมีมากกว่าที่คาดหวังไว้ นั่นคือ มีการขยายผลการดาเนินโครงการ โดยหน่วยงานเข้าร่วมและ
ให้สัตยาบันการเป็นองค์กรปลอดภัยทางท้องถนน 100% ขยายตัวเพิ่มขึ้นในพื้นที่ มีสถิติของการเกิด
อุบัติเหตุที่ลดลง มีกระแสการสวมหมวกกันน็อคแบบเต็มใบในหมู่นักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย และการตั้ง
ด่านถูกปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น ซึ่งผลสาเร็จดังกล่าว เกิดขึ้นจากเงื่อนไข ดังนี้
1. การดาเนินโครงการมีการบูรณาการด้านข้อมูล ทั้งในเชิงสถิติและเชิงคุณภาพมากขึ้น ดังจะ
เห็นได้ว่าเงื่อนไขที่สาคัญ ในการดาเนินโครงการ คือ 1) การแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน เช่น ข้อมูลจาก
โรงพยาบาลที่เก็บกับผู้ประสบอุบัติเหตุในทุกเคส ข้อมูลการสอบสวนเรื่องการจับปรับผู้กระทาความผิด
หรือผู้ประสบอุบัติเหตุทางท้องถนน เป็นต้น ทาให้ทราบทั้งสถิติและสาเหตุการเกิด ส่งผลให้ผู้นาชุมชนมี
ข้อมูล ที่จะนาไปเตือนกับลู กบ้าน การเปลี่ยนแปลงจุดตั้งด่านไปยังพื้นที่ที่ เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง มีการ
ปรับ เปลี่ ยนกายภาพและสิ่ งอานวยความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ 2) การสนับสนุนด้านองค์ความรู้ เช่น
กฎหมายและความปลอดภัยทางถนน การปฐมพยาบาล สิทธิและการเยียวยา การฝึกขับขี่ปลอดภัย การ
ทาใบขับขี่ ทาให้ผู้ขับขี่เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเมื่อมีความรู้เพิ่มมากขึ้น
2. การมีเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การขยายตัวของโครงการครอบคลุมในพื้นที่มากขึ้น โดยมี
เงื่อนไขจากการเข้มงวดกวดขันทางกฎระเบียบ การประชาสัมพันธ์ การขอความร่วมมือกระจายตัวไปใน
หน่วยงานระดับต่างๆ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวไม่เน้นการลงโทษ แต่เน้นการช่วยกันหาทางแก้ไข เช่น
ปัญหาเรื่ องไม่มีห มวกกัน น็ อค ได้มีการส ารวจความต้องการ ทาให้ มีผู้ สนใจมากขึ้น และขอรับ หมวก
กันน็อค ตารวจกวดขันเรื่องการแต่งรถซิ่ง และนาไปฝากไว้ตามบ้านต่างๆ ได้มีการยึดรถและให้ผู้ปกครอง
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มารับคืนไป เป็นต้น ซึ่งการดาเนินการดังกล่ าว ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเกิดกระแสการสวม
หมวกกันน็อคแบบเต็มใบในกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งเป็นไปตามผลที่คาดหวังของโครงการ
3. คณะท างานมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นและแก้ ไ ขปั ญ หาตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการดาเนินโครงการ นั่นคือในการประชุม
จั ด ตั้ ง คณะท างาน จะเห็ น ได้ ว่ า เงื่ อ นไขแห่ ง ความส าเร็ จ คื อ 1)
คณะทางานควรเป็นคนเดิม เพื่อให้การดาเนินงานสามารถทาได้อย่าง
ต่อเนื่อง 2) ผู้ที่มาเป็นคณะทางานควรมีบทบาทที่เกี่ยวข้องและสามารถ
ตัดสินใจได้ ดังนั้นในการจัดตั้งการประชุมแต่ละครั้งจะมีการเน้นย้าและ
ให้ความสาคัญกับผู้ที่มาเข้าร่วม เพื่อให้โครงการสามารถดาเนินการได้ตามแผน 3) การเผชิญปัญหาเรื่อง
ผู้รับผิดชอบหลักอยู่ในช่วงใกล้เกษียณ ทาให้งานมีความล่าช้า และไม่เป็นไปตามแผนงาน คณะทางานจึง
ได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ว่างตรงกัน
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17. บูรณาการความปลอดภัยทางถนนอาเภอเชียงดาว
ออำาเภอเชี
งดาว จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
�เภอเชียยงดาว
ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ มี
ภูมปิ ระเทศปกคลุมด้วยภูเขาสูง มีอาณาเขต
ติดต่อรัฐฉาน ประเทศพม่า และอาเภอไชย
ปราการ ด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออกติดต่อ
กับอาเภอไชยปราการและอาเภอพร้าว ทิศ
ใต้ ติ ด ต่ อ กั บ อ าเภอแม่ แ ตง ทิ ศ ตะวั น ตก
ติ ด ต่ อ กั บ อ าเภอปาย จั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน
และอาเภอเวียงแหง
อาเภอเชียงดาวมีพื้นที่ 1,882.1 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 7 ตาบล 83 หมู่บ้าน ประชากร
92,588 คน (พ.ศ.2560) ด้วยลักษณะภูมิประเทศดังกล่าว รวมถึงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เริ่มเป็นที่
นิยมของนักท่องเที่ยวธรรมชาติ ทาให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี จากสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุในอาเภอเชียงดาว ในปี พ.ศ.2559 เกิดอุบัติเหตุจราจร 119 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ (Admit)
จานวน 132 คน มีผู้เสียชีวิต 15 คน เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของการเกิดอุบัติเหตุ พบว่า
- ช่วงอายุของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต มากกว่า 50 ปี ขึ้นไป มีมากถึง 26 %
- ผู้ประสบเหตุเป็นคนในพื้นที่ 71 %
- ยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ เป็นรถจักรยานยนต์ 68 %
- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ คือ เมาสุรา 35 % บาดเจ็บรุนแรงเพราะไม่สวมหมวกนิรภัย 34 %
- ประเภทถนนที่เกิดเหตุ พบว่าเป็นทางหลวง 67 % เป็นทางตรง 69 %
- ปัจจุบันอัตราการสวมหมวกนิรภัย 30 % และมีจุดเสี่ยงจุดอันตราย จานวน 9 จุด
ข้อมูลจากสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว ที่กล่าวมา
นั้น ประกอบกับการที่ประเทศไทยประกาศให้เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยมีเป้าหมาย
ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่ากว่า 10 คนต่อประชากร 100,000 คน ภายในปี พ.ศ. 2563
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายใน
อาเภอเชียงดาว มาร่วมขับเคลื่อนสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยมี นายเรืองฤทธิ์ ผลดี นางสาว
กัญจณิศย์ วันชัย และนายยุทธศักดิ์ ศิริวัฒนศิลป์ จากสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่ สาขาเชียงดาว เป็นแกนหลักสาคัญในการขับเคลื่อนงาน โดยมี วัตถุประสงค์ 1)เพื่อขับเคลื่อน
และส่ งเสริมการทางานร่ วมกันของศูนย์ ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอเชียงดาว และภาคี
เครือข่าย 2) เพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนด้านความปลอดภัยทางถนน
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อาเภอเชียงดาว 3) เพื่อลดจานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน และ
4) เพื่อส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์ และมีเป้าหมายในการดาเนินงานโครงการนี้
คือ 1)เกิดภาคีเครือข่ายเพื่อวิเคราะห์และบูรณาการการทางานร่วมกันในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) พัฒนา
ศักยภาพแกนนาชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยทางถนน 3) จานวนการเกิดอุบัติเหตุ
ผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง และจุดเสี่ยงได้รับการแก้ไข 4)จานวนการสวมหมวก
นิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านแผนงานสนับสนุนการดาเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด
(สอจร.)
ทุนเดิมในพื้นที่
ปี พ.ศ. 2557 สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านแผนงาน
สนับสนุนการดาเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ให้ดาเนินโครงการนาร่องป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานใน 10 อาเภอนาร่อง ซึ่งจากการดาเนินโครงการ
ดังกล่าว ทาให้เกิดภาคีเครือข่ายในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในอาเภอเชียงดาว เกิดการทางานอย่าง
เป็นระบบมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีจานวน ผู้สวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นจากปี 2556 เป็น 11.5 % จานวนครั้ง
ของการเกิดอุบัติเหตุลดลง 4 % จานวนผู้บาดเจ็บลดลง 28 % และจานวนผู้เสียชีวิตลดลง 5 %
การดาเนินโครงการดังกล่าว เป็นจุดเริ่มต้นที่สาคัญของการทางานในระดับอาเภอที่มีการดาเนิน
กิจกรรมนอกเหนือจากหน้าที่หรือกิจกรรมประจาที่ดาเนินงานในแต่ละปี ส่งผลให้เป็นต้นทุ นที่ดีในการ
ทางานด้านความปลอดภัยทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง
ภาคีเครือข่าย ร่วมขับเคลื่อนงาน
ในการทางานโครงการบูรณาการความปลอดภัยทางถนนอาเภอเชียงดาว ได้ใช้เครือข่ายเดิมที่
มีอยู่ในพื้นที่ ได้แก่ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอเชียงดาว โดยมี
นายอาเภอเชียงดาว เป็นผู้อานวยการศูนย์ฯ ปลัดอาเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง และผู้
ก ากั บ สถานี ต ารวจภู ธ รเชี ย งดาว เป็ น รองผู้ อ านวยการศู น ย์ ฯ ผู้ ก ากั บ สถานี ต ารวจภู ธ รนาหวาย
ปลัดอาเภอทุกคน สาธารณสุขอาเภอเชียงดาว ผู้อานวยการโรงพยาบาลเชียงดาว นายกเทศมนตรีตาบล
ทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุกแห่ง กานันทุกตาบล เป็นคณะกรรมการ และมีปลัดอาเภอ
หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงเป็นคณะกรรมการและเลขานุการ ส่วนหัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการชุดดังกล่าว มีหน้าที่ในการอานวยการ มอบหมาย เร่งรัด กากับดูแล ตรวจสอบ
และติดตามประเมินผล การดาเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และ
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน มีผู้กากับสถานีตารวจภูธรเชียงดาว
เป็นประธาน รองผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเชียงดาว รองผู้กากับการสถานีตารวจนาหวาย ปลัดอาเภอ
ฝ่ายความมั่นคง เป็นเลขานุการ มีหน้าที่
- ประสานการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณาจัดตั้งจุดตรวจร่วม ตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายและอานวยความสะดวกในการ
เดินทาง โดยบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และเป็นขวัญกาลังใจของผู้ร่วมปฏิบัติงานตามจุดตรวจเป็นประจาทุกวัน
- รายงานผลการปฏิบัติงานและอุปสรรคให้ผู้อานวยการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทาง
ถนนอาเภอเชียงดาวทราบ
2. ฝ่ายจัดการข้อมูล มีปลัดอาเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง และหัวหน้าฝ่ายป้องกันสาธารณภัย
สนง.ปภ.สาขาเชียงดาว สมาชิก อส.ที่ได้รับมอบหมาย เป็นเลขานุการ มีหน้าที่
- รายงานข้ อมู ล จากจุ ด ตรวจหน้า ตู้ย ามแก่ง ปั น เต้า และจุ ด ตรวจหน้า สภ.นาหวาย และ
โรงพยาบาลเชียงดาว ตามแบบรายงาน ปภ.บอ. 1-4
- ให้เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายประชุมพิจารณาข้อมูล ตามแบบฟอร์ม ปภ.บอ.2-4 ให้ถูกต้องตรงกัน
- พิมพ์แบบรายงาน ปภ.บอ. 1-4 เสนอผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
อาเภอเชียงดาว แล้วรายงานผู้อานวยการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด
เชียงใหม่ วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติงานและสรุปปัญหาของหน่วยงานต่างๆ
ในแต่ละวัน รวมทั้งสรุปรายงานในภาพรวมเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนน
- ประสานงานและจัดทาข้อมูล เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสื่อมวลชน
3. คณะทางานโครงการบูรณาการความปลอดภัยทางถนนอาเภอเชียงดาว มีหัวหน้าสานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว เป็นประธาน ปลัดอาเภอหัวหน้าฝ่าย
ความมั่ น คง หั ว หน้ า ส านั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ สาขาแม่ แ ตงหรื อ ผู้ แ ทน เป็ น รองประธาน
คณะทางานประกอบด้วย สารวัตรป้องกันและปราบปราม สถานีตารวจภูธรเชียงดาวและนาหวาย หัวหน้า
หมวดทางหลวงเชียงดาว หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลเชียงดาว ผู้แทนสานักงานสาธารณสุข
อาเภอเชียงดาว ผู้แทนโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กานันทุกตาบล หัวหน้างานป้องกัน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่ง ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจากัด สาขาฝาง ประธานมูลนิธิกู้ภัยเชียง
ดาว นายสถานีวิทยุคนชนบทเรดิโอ 95.75 MHz. มีหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย
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สนง.ปภ.จ.เชียงใหม่ สาขาเชียงดาว เป็นเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ สนง.ปภ.จ.เชียงใหม่ สาขาเชียงดาวทุก
ท่าน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่
- ประสานการท างานร่ ว มกั น กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ภาคี เ ครื อ ข่ า ย ในการขั บ เคลื่ อ น
โครงการฯ
- ส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพการเข้ามามีส่ว นร่วมของชุมชนด้านความปลอดภัยทางถนน
อาเภอเชียงดาว
- รวบรวม เก็บข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ ประเมินผลเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
- เผยแพร่ ป ระชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแก่ห น่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ และประชาชน
4. คณะอนุกรรมการด้ านวิศวกรรมจราจร มีปลั ดอาเภอหั วหน้าฝ่ายความมั่นคงเป็นประธาน
กรรมการ คณะกรรมการประกอบด้ว ย ผู้ แทนจากหน่ว ยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
สารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตารวจภูธรเชียงดาวและนาหวาย หัวหน้าหมวดทางหลวงเชียงดาว
ผู้จัดการไฟฟ้าส่ วนภูมิภ าคอาเภอเชียงดาว สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่เขตเชียงดาว นายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กานันทุกตาบล และมีหัวหน้าสานักงาน ปภ.จ.เชียงใหม่ สาขาเชียงดาว เป็น
เลขานุการ มีหน้าที่กาหนดแนวทางประสานการปฏิบัติ ตรวจสอบ และพัฒนาระบบวิศวกรรมจราจรให้
เกิดความปลอดภัย ปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงที่เกิดจากการก่อสร้างรุกล้าเส้นทางที่จะเป็นสาเหตุให้เกิด
อุบัติเหตุทางถนน
5. คณะทางานด่านชุมชนอาเภอเชียงดาว พ.ศ.2560 มีปลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
ปกครอง เป็นประธาน ผู้กากับสถานีตารวจภูธรเชียงดาวและนาหวายเป็นรองประธาน คณะทางาน
ประกอบด้วย สาธารณสุ ขอาเภอเชียงดาว ผู้อานวยการโรงพยาบาลเชียงดาว ประธานชมรมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอเชียงดาว มีปลัดอาเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง และหัวหน้าสานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว เป็นเลขานุการ มีหน้าที่พิจารณาการตั้งด่าน
ชุมชนในช่วงเทศกาลสาคัญเพื่อบังคับใช้กฎหมายและอานวยความสะดวกในการเดินทาง ตรวจเยี่ยมด่าน
ชุมชน และรายงานผลการปฏิบัติงานและอุปสรรคให้กับผู้อานวยการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทาง
ถนนอาเภอเชียงดาวทราบ
ประสานความร่วมมือ และทากิจกรรมไปด้วยกัน
หลั ง จากได้ เ ชื่ อ มประสานภาคี เ ครื อ ข่ า ยเข้ า มาร่ ว มด าเนิ น การโครงการ และมี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะทางาน มอบหมายภารกิจแล้ว ภาคีเครือข่ายได้ร่วมกับคณะทางาน ดาเนินการ ดังนี้
1. การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอเชียงดาวและภาคี
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เครื อ ข่ า ย เป็ น กลไกการท างานที่ ใ ห้ ค นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ มี โ อกาสมาแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล และร่ ว มกั น
ปรึกษาหารือวางแนวทางการทางาน นอกจากนี้ยังเป็นการติดตามผลการทางานที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
สถิติผู้กระทาความผิด
ในการประชุม ได้ร่วมกันประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนงาน การสร้างความ
ปลอดภัยทางถนนในพื้นที่อาเภอเชียงดาวอย่างต่อเนื่อง มีการดาเนินกิจกรรมอย่างครอบคลุมและมีการ
ติดตามผลการทางานอย่างต่อเนื่อง

2.จัดอบรมอาสาจราจรประจาตาบล/ชุมชน มีเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่ายแกนนาสาหรับ
การรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักถึงอันตรายจากอุบัติเหตุทางถนน และร่วมปฏิบัติงาน
ในการตั้งด่านชุมชนในพื้นที่อาเภอเชีย งดาว โดยการให้ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร สิ ทธิ พรบ.
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนน
การอบรมดังกล่าว ได้รับความสนใจ จากอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อาสาจราจร (อส.จร.) ของสถานีตารวจภูธรเชียงดาว กองร้อยอาสารักษา
ดินแดนอาเภอเชียงดาว ที่ 6 และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวนรวมทั้งหมด 60 คน ซึ่ง
ส่งผลให้ในอาเภอเชียงดาว มีเครือข่ายอาสาจราจรที่จะร่วมปฏิบัติงานกับสถานีตารวจภรเชีย งดาว ใน
ชั่วโมงเร่งด่วนและในงานเทศกาลสาคัญต่างๆ
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3.ตั้งด่านชุมชนในช่วงเทศกาลสาคัญ จากมติของที่ประชุม ศปถ.อาเภอเชียงดาว ที่ให้องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ทุก แห่ ง จั ด ตั้งด่ านชุ มชนอย่า งน้อ ย 1 จุด ในพื้ นที่ห รือเส้ นทางที่ มีส ถิ ติการเกิ ด
อุบัติเหตุสูง ให้มีการตั้งด่านชุมชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์จานวน 6 ด่านในพื้นที่
โดยแต่ ล ะด่ า นประกอบด้ ว ยอาสาสมั ค รป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ น (อปพร.) ชุ ด รั ก ษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อาสาจราจร (อส.จร.) และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทาหน้าที่คัด
กรองกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่ น เมาแล้วขับ เพื่อป้องปรามและตั กเตือนหรือแนะนาไม่ให้ผู้มีพฤติกรรม
ขับขี่ที่มีความเสี่ยงออกมานอกหมู่บ้าน พร้อมทั้งแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ สร้างความปลอดภัยทางถนน
ให้คนในพื้นที่และผู้ใช้รถใช้ถนนที่เดินทางผ่านในพื้นที่ และยัง มีคณะทางานด่านชุมชนอาเภอเชียงดาว
ออกตรวจเยี่ยมด่านชุมชนพร้อมกับ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอเชียงดาว
เพื่อสร้างขวัญกาลังใจและให้คาแนะนาเพิ่มเติมด้วย
ผลจากการตั้งด่าน ทาให้ ไม่มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นในพื้นที่ตาบลแม่นะ ในช่วงเทศกาลปีใหม่
2561 และช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 (7 วัน อันตราย)

4.สร้างแกนนานักเรียนด้านความปลอดภัยทางถนน โครงการได้ร่วมมือกับโรงเรียนเชียงดาว
วิทยาคม ในการดาเนินกิจกรรมมาตรการความปลอดภัยทางถนน มีการดาเนินการ ดังนี้
- มีก ารฝึ ก อบรมให้ กั บ นั ก เรี ยนแกนนาจากโรงเรีย นเชีย งดาววิ ทยาคม เกี่ย วกับ กฎหมาย
รถยนต์/ขนส่งสิทธิ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทางถนน กฎหมายจราจร/การอานวยการจราจร โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็น สถานีตารวจภูธรเชียงดาว โรงพยาบาลเชียงดาว สาธารณสุขเชียงดาว บริษัทกลาง
คุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถจากัด สาขาฝาง
- แกนนาโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ร่วมทาประชาคมผู้ปกครองด้านความปลอดภัยทางถนน
ตามประกาศวาระอาเภอเชียงดาว ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อาเภอเชียงดาว
มีผู้เข้าร่วมถึง 900 คน ส่งผลให้ผู้ปกครองทราบถึงวาระอาเภอเชียงดาว เรื่อง มาตรการสร้าง
ความปลอดภัยทางถนนอาเภอเชียงดาว มีความตระหนักถึงอันตรายจากอุบัติเหตุทางถนน
และร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
- รณรงค์ให้เด็กนักเรียนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาเรียน สวมใส่หมวกนิรภัยทุกครั้ง
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- จัดตั้งชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา ซึ่งจะมีชั่วโมงของชมรมทุกวันอั งคาร เพื่อขับเคลื่อน
การดาเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
จากัด สาขาฝาง และสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว
- แกนนาของโรงเรียนเชียงดาว จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนน ภายใต้ แนวคิด
เด็กคิด เด็กทา เด็กนาเสนอ โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับเยาวชนในสถานศึกษา ได้แก่
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงดาว โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
เชียงดาว โดยเป็นการให้ความรู้ในเรื่องการสวมใส่หมวกนิรภัย กฎหมายจราจรเบื้องต้น การ
แสดงบทบาทสมมุติ เล่นเกม และกิจกรรมต่างๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนและเด็ก
นักเรียนเป็นอย่างดี

5.ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสานึก ด้านความปลอดภัยทางถนน ได้ดาเนินการในหลายรูปแบบโดย
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- จัดรายการวิทยุประชาสัมพันธ์ สร้างความปลอดภัยทางถนน ตามประกาศวาระอาเภอเชียง
ดาว โดยสถานีวิทยุคนชนบท เรดิโอ 95.75 MHz.และประชาสัมพันธ์ใน Social media
(Line)
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักถึงอันตรายจากอุบัติเหตุทางถนน รณรงค์การสวมหมวก
นิรภัยในการขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ และการคาดเข็มขัดนิรภัยในการขับรถยนต์
และเคารพกฎจราจร
- เดินขบวนประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสานึกด้านความปลอดภัยทางถนน เนื่องในวันต่อต้านยา
เสพติดโลก อาเภอเชียงดาว
- ร่วมกับเทศบาลตาบลปิงโค้ง จัดทาโครงการรณรงค์และส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยขณะขับ
ขี่รถจักรยานยนต์ ประจาปี 2560 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปางมะเยา
- ร่วมกับนักเรียนแกนนาโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ประชาสัมพันธ์ โดยการแจกแผ่นพับในที่
ชุมชนตลาดสดเทศบาลตาบลเชียงดาว และตลาดสดเทศบาลตาบลเมืองงาย
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- มอบหมวกนิรภัย จานวน 40 ใบ ให้แก่ เด็กนักเรียนและประชาชนในพื้นที่จากโครงการ
“ผู้ว่าห่วงหัว” ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่

6.จัดเวทีประชาคมชุมชนด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้เกิดการรับรู้ถึงวาระอาเภอเชียง
ดาว
เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน ได้มีการจัดเวทีประชาคมชุมชนขึ้น 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ทาร่วมกับแกนนาโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมทากับผู้ปกครอง ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมมากถึง
900 คน ส่งผลให้การทาประชาคมดังกล่าว เน้นไปที่การให้ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายจากอุบัติเหตุทางถนน
ครั้งที่ 2
จัดเวทีประชาคมชุมชนตาบลเมืองงาย ณ หอประชุมเทศบาลตาบลเมืองงาย มี
ผู้เข้าร่วม 80 คน ส่งผลให้สามารถเปิดเวทีแลกเปลี่ยนให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความ
ปลอดภัยทางถนนในพื้นที่
ในเวทีดังกล่าว มีการแลกเปลี่ยนจุดเสี่ยงในพื้นที่ตาบลเมืองงาย และแนวทางการแก้ไขจุดเสี่ยงแต่
ละจุด รวมถึงมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ป้ายเตือน ป้ายบังคับ ป้ายบอกทาง ป้ายประชาสัมพันธ์ ควรเพิ่มอักษรให้เหมาะสมกับประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ คือ ทาป้ายที่เป็นภาษาพม่าและภาษาไทใหญ่
2. มีการเพิ่มป้ายจากัดความเร็ว ทล.1178 ช่วงถนนสี่ช่องจราจร และถนนภายในชุมชน
3. ติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็ว ทล.1178 ช่วงถนนสี่ช่องจราจร
4. ให้เจ้าหน้าที่ตารวจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจจับรถจักรยานยนต์ ที่มีการดัดแปลงไม่ให้เกิด
ความปลอดภัย และส่งเสียงรบกวน เช่น รถที่ดัดแปลงท่อไอเสียให้มีเสียงดัง ตัดกระจกมองหลัง
ออก และเปลี่ยนล้อรถให้เล็กลง เป็นต้น
ผลผลิต ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
 เกิดรูปแบบการทางานที่ชัดเจนในพื้นที่ โดยมีการแต่งตั้งคณะทางานในแต่ละด้านซึ่งเป็น
คณะทางานที่มาจากสหสาขาวิชาชีพที่หลากหลายและครอบคลุม
 มีประกาศอาเภอเชียงดาว เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน และมีองค์กรที่ร่วม
ลงนาม MOU บูรณาการความปลอดภัยทางถนนอาเภอเชียงดาว 32 องค์กร ถือว่าเป็นเครื่องมือ
สาคัญในการขับเคลื่อนงาน
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 มีข้อมูลการทางานจากคณะทางานแต่ละฝ่าย โดยเฉพาะฝ่ายข้อมูล ที่มีการคืนข้อมูล นาเสนอ
และมีการตรวจนับจานวนผู้สวมหมวกนิรภัยก่อน-ระหว่าง-หลังโครงการ เปรียบเทียบผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้น
 มีการปรับปรุงจุดเสี่ยงในพื้นที่ ด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ ติดตั้งเสาหลักอ่อน/ไฟกระพริบ ป้าย
เตือน ป้ายรณรงค์ การทาสีพื้นถนนสีแดงบริเวณทางโค้ง และทาลูกระนาด เพื่อลดความเร็ว
การปรับทัศนะวิสัยในการขับขี่ให้ดีขึ้น โดยการตัดต้นไม้ ย้ายป้ายริมทาง
 เกิดโครงการขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ่ เพื่อเป็นการแก้ไขจุดเสี่ยงอย่างถาวร อาทิ
 โครงการก่อสร้างถนนใหม่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 กม. 104 – 110 บริเวณสะพาน
บ้านหัวโทถึงบริเวณช่วงเขตติดต่ออาเภอเชียงดาว และอาเภอไชยปราการ บ้านหัวโท
ตาบลปิงโค้ง
 โครงการก่อสร้างเกาะกลางถนน บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 บริเวณด่านแก่งปันเต๊า
หมู่ที่ 10 ตาบลแม่นะ
 โครงการติดไฟกระพริบจุดกลับรถทุกจุด รวมทั้งหมด 8 จุด บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
107 ตั้งแต่ กม. 64 – 70 ตาบลแม่นะ
 โครงการก่อสร้างเกาะกลางถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 (บายพาส) กม. 3 – 4
บริเวณห้าแยกบ้านถ้า ตาบลเชียงดาว
 โครงการก่อสร้างเกาะกลางถนน บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1178 ตาบลเมืองงาย
อาเภอเชียงดาว ช่วง กม. 3 - 5 (ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของถนนสี่ช่องจราจร จนถึงจุดสิ้นสุด)
 มีกิจกรรมรณรงค์ และจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดเสี่ยง
ต่างๆ/ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุคนชนบทเรดิโอ 95.75 MHz./ประชาสัมพันธ์ใน Social
media (Line)
 มีการเตรียมความพร้อมและลดความรุนแรงเมื่อเกิดเหตุ โดยการฝึกอบรมการใช้เครื่องตัดถ่าง
การเตรียมรถฉุกเฉิน การประสานงานเมื่อเกิดเหตุ รวมถึงมีการลงนามบันทึกความร่วมมือ
(MOU) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดาเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันในพื้นที่ เพื่อให้มีบริการการแพทย์ฉุกเฉินครอบคลุมทุกพื้นที่
และนาส่งผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนข้ามเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ผลจากการดาเนินงาน
1. การตั้งด่านชุมชนในช่วงเทศกาลสาคัญ ทาให้สามารถลดอุบัติเหตุในพื้น และให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม
ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ยกตัวอย่าง การตั้งด่านชุมชนของเทศบาลตาบลแม่นะ ใน
พื้นที่ตาบลแม่นะ ทาให้ไม่มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นในพื้นที่ตาบลแม่นะ ในช่วงเทศกาลปีใหม่
2561 (ช่วง 7 วันอันตราย)
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2. การปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง บนถนน ทล.107, 1359, 1178 ในพื้นที่อาเภอเชียงดาว ทาให้สถิติการ
เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่จุดเสี่ยง ในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 44.74 (ข้อมูล : ศปถ.ชม.)
3. การตั้งจุดตรวจบูรณาการ 3 จุด /จุดบริการประชาชน 12 จุด /ด่านชุมชน 6 จุด ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 2561 อาเภอเชียงดาว ทาให้อุบัติ เหตุทางถนนลดลงร้อยละ 42.86 ผู้บาดเจ็บลดลงร้อยละ
66.67 และผู้เสียชีวิตคงที่ 1 ราย จากเทศกาลปีใหม่ 2560 (ข้อมูล : ศปถ.ชม.)
4. การมีอาสาจราจรปฏิบัติงานในพื้นที่ ทาให้อุบัติเหตุในพื้นที่ลดลง และคนในพื้นที่เคารพกฎจราจร
มากขึ้น
5. จานวนผู้สวมหมวกนิรภัยในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น หลังจากดาเนินโครงการฯ โดยมีจานวนผู้สวม
หมวกนิรภัยร้อยละ 58.78
6. จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จานวน 30 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
25.21 ผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จานวน 14 ราย คิดเป็ นร้อยละ 10.61 และผู้ เสียชีวิต
เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จานวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.67 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่
อาเภอเชียงดาว ปี 2560 เกิดจากการขับรถเร็วเกินกาหนด ร้อยละ 48.99 เมาสุรา ร้อยละ 34.23
(ข้อมูล : ศปถ.ชม.)
7. มีสมาชิกอาสาจราจรปฏิบัติงานร่วมกับ อาสาสมัครจราจรของสถานีตารวจภูธรเชียงดาว
8. มีนักเรียนแกนนาในการทางานอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมี 2 รุ่น

ปัจจัยที่ก่อเกิดความสาเร็จ
1. การประชุมคณะกรรมการ ศปถ.อาเภอ ทุกเดือน ทาให้คณะกรรมการฯ ได้มาพบปะ พูดคุย
แลกเปลี่ยน ร่วมกันวิเคราะห์ และชักชวนภาคีเครือข่ายอื่นเข้ามาร่วมประชุมในคณะกรรมการฯ
ศปถ.อาเภอ ส่งผลให้ร่วมกันคิด วิเคราะห์ วางแผน ลงมือปฏิบัติ และนามาทบทวนสรุปผล
2. การลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมชุมชน ทาให้มีเครือข่ายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นาชุมชน
และคนในชุมชน เพิ่มมากขึ้น เป็นการสร้างเครือข่ายในระดับพื้นที่ ชุมชน ให้คอยเฝ้าระวัง ขับเคลื่อน
งานร่วมกัน
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3. การติดต่อประสานการทางานทาง lineกลุ่ม ทาให้สามารถป้องกัน สนับสนุน ช่วยเหลือ อุบัติเหตุ
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้รวดเร็วขึ้น มีบรรยากาศของการร่วมด้วยช่วยกัน ทางานแบบเกื้อหนุน กัลยาณมิตร
ต่อกัน
4. มีกระบวนการติดตามประเมินผลหลากหลายวิธี ดังนี้
 ติดตามผ่านทางการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอเชียง
ดาว ที่ให้ผู้ที่รับผิดชอบได้มารายงานผลการทางาน และร่วมกันประเมินผลที่เกิดขึ้น
 ติดตามผลจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่
 ติดตามผลด้วยการวัดจานวนผู้สวมหมวกนิรภัย มีการตรวจนับจานวนผู้สวมหมวกนิรภัยก่อน
เริ่มโครงการฯ พบว่า มีผู้สวมหมวกนิรภัยในพื้นที่อาเภอเชียงดาว ร้อยละ 36.22 ไม่สวม
หมวกนิรภัยร้อยละ 63.78 ภายหลังการดาเนินโครงการฯ ได้มีการสุ่มตรวจนับจานวนผู้สวม
หมวกนิรภัยในพื้นที่อาเภอเชียงดาว พบว่าจานวนผู้สวมหมวกนิรภัยในพื้นที่อาเภอเชียงดาว
(ถนนทางหลวง 1359 ช่วงเวลา 07.00 – 09.00 น. และช่วงเวลา 15.00 – 17.00 น.)
เพิ่มขึ้นจากการสุ่มตรวจนับเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 ร้อยละ 58.78
 ประเมินผลด่านชุมชนตามแบบบันทึกด่านชุมชนของ กท.สส.
บทเรียนข้อจากัด
1. หัวหน้าส่วนราชการ/แกนนาภาคีเครือข่าย มีการโยกย้ายตาแหน่ง ทาให้ขาดความต่อเนื่องในปฏิบัติงาน
2. การเมืองท้องถิ่น ทาให้เจ้าหน้าตารวจบังคับใช้กฎหมายได้ไม่เต็มที่
3. คนในพื้นที่ เป็นคนต่างด้าวและกลุ่มชาติพันธุ์จานวนมาก เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุ ในพื้นที่
ถึงร้อยละ 11
4. ถนนทางหลวงหมายเลข 107 ที่ผ่านอาเภอเชียงดาว เป็นถนน 2 ช่องทางจราจร ไม่มีเกาะกลาง
ถนน ไม่มีไฟส่องสว่าง บางจุดไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ มีโค้งอันตรายหลายจุด และเป็นทางผ่านไปสู่
อาเภอฝาง ไชยปราการ แม่อาย เวียงแหง พร้าว ทาให้ปริมาณรถที่วิ่งผ่านมีจานวนมาก และยัง
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญของจังหวัดเชียงใหม่
5. ในการดาเนินงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ควรให้สานักงานขนส่งจังหวัด เพิ่มความ
เข้มงวดในการออกใบอนุ ญาตขับขี่ ให้กับประชาชน โดยเฉพาะคนต่างด้าวและกลุ่มชาติพันธุ์
และควรให้มีหน่วยงานหลักที่รับผิดงานด้านความปลอดภัยทางถนน มีองค์กรเฉพาะมีบทบาท
ภารกิจหลักในการขับเคลื่อน และ ควรให้บทบาท งบประมาณกับ ส่วนราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อดาเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนมากขึ้น
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18. ชุมชนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน ตาบลสันทราย อาเภอฝาง
อำอ�าเภอฝาง
เภอฝาง เคยเป็นอาเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงราย แต่ถูกโอนมาสังกัดจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่
24 เมษายน พ.ศ. 2468 ด้วยเหตุผลเรื่องการคมนาคมและการ
ติดต่อราชการ ปัจจุบันเป็นอาเภอทางตอนเหนือของจังหวัด
เชี ย งใหม่ มี พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ภู เ ขาสู ง มี เ นื้ อ ที่ ทั้ ง หมด
888.164 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 8
ตาบล 119 หมู่บ้าน ได้แก่ ตาบลเวียง ม่อนปิ่น แม่งอน แม่สูน
สั น ทราย แม่ ค ะ แม่ ข่ า โป่ ง น้ าร้ อ น มี ป ระชากรทั้ ง หมด
118,324 คน (พ.ศ.2560) มี อ าณาเขตติ ด ต่ อ กั บ รั ฐ ฉาน
ประเทศพม่าและอาเภอแม่อาย ทางทิศเหนือ ทิศตะวันออก
ติ ด กั บ อ าเภอแม่ อ าย ทิ ศ ใต้ ติ ด กั บ อ าเภอแม่ ส รวย จั ง หวั ด
เชียงราย และอาเภอไชยปราการ ทิศตะวันตกติดกับรัฐฉาน
ประเทศพม่า
โดยมีทางหลวงหมายเลข 107 (ถนน
โชตนา) เป็ น ถนนสายหลั ก ในการเดิ น ทาง
มายังอาเภอฝาง ทาให้มีรถเป็นจานวนมากที่
ใช้ เ ส้ น ทางนี้ และเป็ น ที่ แ น่ น อนว่ า จ านวน
อุบัติเหตุต้องมี จานวนมากขึ้น ด้ว ย และจาก
สถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ใ นอ าเภอในปี พ.ศ.
2559 มีจานวนการเกิดอุบัติเหตุจานวน 318
ครั้ง จานวนผู้ได้รับบาดเจ็บ จานวน 310 คน
และสถิติผู้ เสี ยชีวิตจากอุบัติเหตุ มีผู้เสียชีวิต
จานวน 35 คน(ข้อมูล: รพ.ฝาง)
พบว่าส่ ว นใหญ่เกิ ดอุบั ติเหตุบ ริ เวณ
ตาบลสันทราย ซึ่งอยู่ทิศใต้ของอาเภอฝาง ห่างจากตัวอาเภอฝาง ระยะทาง 7 กิโลเมตร จากข้อมูลที่เกิด
อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตาบลสันทราย พบว่า
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ปี
จานวนอุบัติเหตุ (ครั้ง) ผู้บาดเจ็บ (ราย) ผู้เสียชีวิต (ราย)
2558
300
359
2
2559
106
107
1
(มกราคม-มิถุนายน)
** ข้อมูลจากกู้ชีพทรายเงินและบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาฝาง
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจร ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนน ได้แก่ การไม่สวม
หมวกนิรภัย การเมาแล้วขับ การขับรถเร็ว การไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร การตัดหน้ากระชั้นชิดและเรื่อง
ของสภาพแวดล้อมอย่างวิศวกรรมจราจรหรือจุดเสี่ยงจุดอันตรายต่างๆ ยังคงมีอยู่ในพื้นที่ของตาบลสัน
ทราย อาเภอฝาง
จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
สาขาฝาง ได้ เ ล็ ง เห็ น ความส าคั ญของการป้ อ งกั น อุบั ติเ หตุจ ราจร จึ ง ได้ ร่ ว มกั บภาคี เ ครื อ ข่ ายในการ
ขับเคลื่อนงาน โครงการชุมชนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนของตาบลสันทราย อาเภอฝาง ขึ้น โดย
มี นายธีรเดช ขัติยะ นักวิเคราะห์นโยบายแผนชานาญการพิเศษ และทีมงาน ปภ. เป็นแกนสาคัญในการ
เชื่อมประสานให้เกิดการดาเนินงานป้องกันและสร้างความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งได้เลือก
ต าบลสั น ทราย ให้ ม าเป็ น ต้ น แบบความปลอดภั ย ทางถนนของอ าเภอฝาง โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ก าร
ดาเนินงาน คือ 1)เพื่อส่งเสริมให้เกิดภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนใน
ระดับพื้นที่ โดยประชาชนในชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่มี
ส่วนร่วม 2) เพื่อให้ประชาชนในตาบลสันทรายอาเภอฝาง มีความรู้ความเข้าใจทางด้านวินัยจราจรและการ
ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 3) เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน จานวน 2 แห่ง โดย
ได้รับการสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ทุนเดิมในพื้นที่
ด้ ว ยสภาพปั ญ หาอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ได้ แ ต่
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ได้มีการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านทางการทางานในระดับอาเภอของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
ระดับอาเภอ
สาหรับในเขตพื้นที่ตาบลสันทราย พบว่า งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบล
สันทราย ได้มีการดาเนินโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยปลอดภัย 100 % มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝัง
สร้ างจิ ตส านึก ให้ กับผู้ ขับขี่และผู้ ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ให้ มีความปลอดภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ โดย
เทศบาลตาบลสันทรายเป็ นองค์กรต้นแบบ ที่ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง สวมหมวกนิรภัย
100% เกิดเป็ น กระแสการสวมหมวกนิ รภัยขึ้น ในพื้นที่ตาบลสั นทราย ทาให้ ส ถิติการเกิดอุบัติ เหตุ
สาหรับผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ลดความสูญเสียทางด้านสมองเป็นที่พึงพอใจ
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จากการดาเนินโครงการดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการทา MOU และเกิดการทางานร่วมกันเป็น
เครือข่าย เช่น เทศบาลตาบลสันทราย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สถานีตารวจภูธร ฝาง
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจั งหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง หมวดการทางฝาง แขวงการทาง
เชียงใหม่ที่ 1 กรมทางหลวง เกิดเครือข่ายการทางานความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ที่ประกอบด้วยสห
สาขา
ภาคีเครือข่าย ร่วมขับเคลื่อนงาน
การขับเคลื่อนการทางานของพื้นที่ตาบลสันทราย ประกอบด้วย ระดับจังหวัดและระดับอาเภอ
ในระดับจังหวัดได้รับความร่วมมือจากคณะทางานด้านการประเมินผลและระบบสารสนเทศของจังหวัด
ทาหน้าที่ให้ข้อมูล ให้คาแนะนา และเป็นที่ปรึกษาในการดาเนินโครงการ
ส่วนการดาเนินงานเป็นหน้าที่ของเครือข่ายระดับอาเภอ ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อาเภอฝาง และยังมี การแต่ งตั้ง คณะทางานโครงการชุม ชนต้นแบบด้ านความ
ปลอดภัยทางถนนของตาบลสันทราย อาเภอฝางประกอบด้วย
หน่วยงาน
คณะทางาน
สานักงานป้องกันและบรรเทา - หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง
สาธารณภัยจั งหวัดเชียงใหม่ - นางสาววันวิสา ยศสว่าง สนง.ปภ.จ.เชียงใหม่ สาขาฝาง
สาขาฝาง
- เจ้าหน้าที่ สนง.ปภ.จ.เชียงใหม่ สาขาฝาง ทุกคน
ฝ่ายปกครองและความมั่นคง - ปลัดอาเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ที่ทาการปกครองอาเภอฝาง
- ปลัดอาเภอประจาตาบลสันทราย
- รองนายกเทศมนตรีตาบลสันทราย (นายกันตพงษ์ แก่นกล้า)
- กานัน ผู้ใหญ่บ้านในตาบลสันทรายทุกคน
- ปลัดเทศบาลตาบลสันทราย
- หัวหน้างานป้องกัน เทศบาลตาบลสันทราย
- ผู้แทนสถานีตารวจภูธรฝาง
ขนส่งและทางหลวง
- ผู้แทนสานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง
- ผู้แทนหมวดทางหลวงฝาง
สาธารณสุข
- ผู้แทนโรงพยาบาลอาเภอฝาง
- ผู้แทนสานักงานสาธารณสุขอาเภอฝาง
- ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) บ้านสองแคว
- ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) บ้านห้วยงูใน
บริษัทกลาง
- ผู้แทนบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด สาขาฝาง

200

ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ 192

ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560 สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ปี 2560

1.
2.
3.
4.

มีบทบาทหน้าที่ คือ
อานวยการประสานการปฏิบัติงานกับทุกภาคส่วนเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการชุมชนต้นแบบ
ด้านความปลอดภัยทางถนนของตาบลสันทราย อาเภอฝาง บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ในการป้องกันและ
ลดอุบัติทางถนนในพื้นที่ตาบลสันทราย
รวบรวมข้ อมูล ประมวลผล วิ เคราะห์ เพื่อพัฒ นาและกาหนดแนวทางหรื อมาตรการในการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่ตาบลสันทรายประเมินผล เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์การดาเนินงานตามตามโครงการต่อสาธารณชน

ร่วมเดินหน้า ทากิจกรรมไปด้วยกัน
จากวัตถุประสงค์โครงการชุมชนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน ตาบลสันทราย อาเภอฝาง
มีการดาเนินกิจกรรม ดังนี้
1. ถอดบทเรียนการดาเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ของชุมชนดาเนินการจัดประชุมภาคี
เครือข่ายและชุมชน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองอาเภอฝาง สถานีตารวจภูธรฝาง สานัก งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ขนส่งฝาง หมวดทางหลวงฝาง โรงพยาบาลฝาง และ
ประชาชนตาบลสันทราย กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเริ่มต้นโครงการพร้อมทั้งหารือแนวทางการทางาน
ร่วมกัน โดยได้ผลจากดาเนินกิจกรรม ดังนี้
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานโครงการฯ
2. ภาคีเครือข่ายและชุมชนตาบลสันทราย รับทราบรายละเอียดการดาเนินโครงการ
3. มีการกาหนดเป้าหมายของตาบลสันทราย ที่จะเป็นชุมชนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน
ลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตให้ลดลงเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2559
4. มีการนาเสนอและได้ข้อมูลจุดเสี่ยงในพื้นที่ตาบลสันทรายจานวน 10 จุด เพื่อดาเนินการแก้ไข
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2. ผลั ก ดั น และร่ ว มสร้ า ง “ชุ ม ชนต้ น แบบ” ด้ า นความปลอดภั ย ทางถนน โดยการจั ด เวที
ประชาคม
ประสานพลังมวลชน สร้าง “ชุมชนต้นแบบ” ด้านความปลอดภัยทางถนน ซึ่งการประชาคมดังกล่าว
ก่อให้เกิดแนวทางการทางานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายคนทางานและคนในชุมชนต้นแบบ พร้อมทั้งได้
ข้อมูลจุดเสี่ยงในพื้นที่สาหรับดาเนินการ เช่น
ข้อค้นพบจากเวทีประชาคม
แนวทางการดาเนินงานแก้ไข
1.ตาบลสั นทรายมีจุดเสี่ ย ง โค้งแม่มาว ถนนโชตนาทาง ขอความร่ ว มมื อ คนในชุ ม ชน และให้ ผู้ น า
หลวงหมายเลข 107 ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 149 ถึง 150 ชุมชนช่ว ยสื่ อสารประชาสั มพันธ์ ให้ทุกคน
จากตัว เมืองเชียงใหม่มาอาเภอฝางเป็นทางโค้งและเป็น ตระหนั ก ถึ ง อุ บั ติ เ หตุ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น หากไม่
สะพานทาให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ไม่มีป้ายจากัดความเร็ว ปฏิบัติตามกฎจราจร
เป็นทางโค้งที่พื้นผิวของถนนไม่รับโค้ง เวลาฝนตกถนนลื่น
ทัศนะวิสัย ในการมองเห็ นไม่ค่อยชัดเจน ไฟส่องสว่างไม่
เพียงพอ ไม่มีสัญญาณไฟชะลอความเร็ว
2.คนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่สวมหมวกนิรภัยเพราะเห็นว่า ให้ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ ประสบภัยจากรถ
เดินทางไม่ไกล อยู่ในเขตชนบท
จากัด จัดหาและจาหน่ายหมวกนิรภัยให้แก่
คนในชุมชน ในราคาถูก ใบละ 99 บาท
3.ไม่ป ฏิบั ติตามกฎจราจร ไม่เข้าใจเรื่องสิ ทธิประโยชน์ 1. ด าเนิ น การจั ด ท าป้ า ยสะท้ อ นแสงบอก
จาก พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ร.บ.รถจั ก รยานยนต์ พ.ร.บ.
ทิศทางเตือนให้ระวังไม่ให้มีการกระทาผิด
ประกันภัย
2. ให้ ผู้ นาชุมชน รณรงค์ประชาสั มพันธ์ภั ย
บนท้องถนน อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
3. แจ้งสิทธิประโยชน์จาก พ.ร.บ.ประกันภัย
เพื่อให้เข้าใจและให้เกิดความตระหนักให้
ทา พ.ร.บ.อย่างต่อเนื่อง
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3. สร้างมาตรการความปลอดภัยทางถนนในชุมชนตาบลสันทรายมีเป้าหมาย เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงในชุมชน แบ่ง กลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนของโรงเรียนวัดนันทา
ราม ชุมชนตาบลสันทราย และผู้สูงอายุในตาบลสันทราย มีการดาเนินการดังนี้
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากอุบัติเหตุทางถนน
2. เพิ่มทักษะการขับขี่ที่ถูกต้อง เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
3. สร้างทัศนคติเกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย ว่าเป็นการช่วยลดความรุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุ

4. จัดอบรมอาสาจราจรในชุมชนตาบลสันทราย เป็นการอบรมเพื่อสร้างแกนนาของแต่ละหมู่บ้าน
รวมทั้งหมด 17 หมู่บ้าน เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึง
การดาเนินการเมื่อเกิดเหตุ
ภายหลังการอบรม อาสาจราจรดังกล่าวได้เข้าร่วมดาเนินการด่านชุมชนที่ด่านชุมชนบ้าน
ห้วยงูนอก ด่านชุมชนบ้านสันต้นดู่ และด่านชุมชนบ้านหนองเขียว

5. การดาเนินการตั้งด่านชุมชนในช่วงเทศกาลสาคัญ ตั้งด่านเพื่อเป็นการป้องปราม เฝ้าระวังไม่ให้
ผู้ ที่ มี พ ฤติ ก รรมเสี่ ย ง ไม่ ใ ห้ ม าอยู่ บ นท้ อ งถนนหรื อ ออกสู่ ถ นนใหญ่ ด่ า นชุ ม ชนที่ ตั้ ง ขึ้ น
ประกอบด้ ว ยสหสาขาวิ ช า ไม่ ว่ า จะเป็ น เทศบาลต าบลสั น ทราย ฝ่ า ยปกครอง ก านั น
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ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในพื้นที่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และอาสาจราจรของหมู่บ้านที่ได้รับการอบรมแล้ว
จานวนทั้งสิ้น 30 ท่าน/ด่าน ดาเนินการตั้งด่านในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตรายจานวน 3
ด่าน ได้แก่
1. ด่านของชุมชนบ้านห้วยงูนอก หมู่ที่ 4
2. ด่านของชุมชนบ้านสันต้นดู่ หมู่ที่ 8
3. ด่านของชุมชนบ้านสันหนองเขียว หมู่ที่ 13
การตั้งด่านดังกล่าว นอกจากจะเป็นการเชื่อมโยงการทางานร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาแล้ว
ในการสร้างความปลอดภัยทางถนนแล้ว ยังช่วยป้องกันและเฝ้าระวังภัยอื่นๆที่จะเข้ามาในชุมชนอีกด้วย

ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
การดาเนินโครงการฯ มีผลผลิตที่เกิดขึ้น ทั้งจากการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ และผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นระหว่างการดาเนินงาน คือ
1. เกิดภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของตาบลอาเภอฝาง ได้แก่ สถานี
ตารวจภูธรฝาง โรงพยาบาลฝาง สาธารณสุขอาเภอฝาง หมวดทางหลวงฝาง สานักงานขนส่ง
จังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ที่ทาการปกครองอาเภอฝาง บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
เทศบาลตาบลสั น ทราย สถานศึกษา และส านั กงานป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจั งหวั ด
เชียงใหม่ สาขาฝาง ที่มีการบูรณาการทางานร่วมกันในลักษณะภาคีเครือข่ายอย่างเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพผ่านกลไกของศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนอาเภอฝาง (ศปถ.ฝาง)
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2. มีชุมชนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนอาเภอฝาง จานวน 3 ชุมชน ได้แก่
- ชุมชนบ้านห้วยงูนอก หมู่ที่ 4
- ชุมชนบ้านสันต้นดู่ หมู่ที่ 8
- ชุมชนบ้านสันหนองเขียว หมู่ที่ 13 ตาบลสันทราย
3. เกิดอาสาสมัครจราจรในทุกหมู่บ้านของตาบลสันทราย
4. ประชาชนในตาบลสันทราย จานวน 2 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนชั้น ม.1 – ม.3 ของโรงเรียนวัดนันทา
ราม ตาบลสันทราย จานวน 100 คน และผู้สูงอายุของศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุเทศบาลตาบลสันทราย
จานวน 100 คน รวม 200 คน ที่เ ข้ าร่ ว มอบรมมีค วามรู้ ความเข้ าใจด้า นการใช้ ถนนอย่ า ง
ปลอดภัย เพิ่มขึ้นร้อยละ 80
5. อัตราการสวมหมวกนิรภัย ในผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในตาบลสันทราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 โดยมี
ข้อมูลรายละเอียด ดังนี้
- ประชากร 17 หมู่บ้าน จานวน 10,013 คน มีรถจักรยานยนต์ 3,461 คัน คิดเป็น 34.56%
ของประชากร
- รถจักรยานยนต์ 3,461 คัน มีหมวกนิรภัย 2,750 ใบ คิดเป็น 79.46%
- มีความต้องการหมวกนิรภัย เพิ่มเติม 711 ใบ คิดเป็น 20.54%
6. อัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของตาบลสันทรายลดลง เมื่อเทียบกับปี
พ.ศ.2559
ปี พ.ศ.
จานวนอุบัติเหตุ (ครั้ง) ผู้บาดเจ็บ(ราย)
ผู้เสียชีวิต (ราย)
2559
197
197
7
2560
181
181
3
สรุป
ลดลง 8.12%
ลดลง 8.12%
ลดลง 57.14%
ดอกผลที่เกิดขึ้นระหว่างทาง
ในการดาเนินงานโครงการ ได้จัดทากิจกรรมตามแผนงาน แต่ระหว่างการดาเนินงาน ก่อให้เกิด
กิจกรรมร่วมกันของภาคีเครือข่าย เพิ่มเติม เพื่อหนุนเสริมการทางานให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดังนี้
กิจกรรม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1.จัด ปภ.สัญจรปลอดภัย รุ่นที่ 6 ใน  เครือข่ายอปท.ในพื้น ที่ ส่ วนราชการและนักเรียนโรงเรียน
วันที่ 22 มิ.ย.60 ซึ่งจัดโดยศูนย์ ปภ.
บ้านเวียงฝางมีความรู้ความเข้าใจ ตามสถานีเรียนรู้ 5 สถานี
เขต 10 ลาปาง ดาเนินโครงการกลุ่ม
ประกอบด้วย
จังหวัดภาคเหนือ 1 ให้แก่เครือข่าย 1.การป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนน 2. การป้องกัน
อปท.ในพื้ น ที่ ส่ ว นราชการและ และระงั บ อั ค คี ภั ย เบื้ อ งต้ น 3. วาตภั ย อุ ท กภั ย และดิ น ถล่ ม
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กิจกรรม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
นั ก เรี ย นจากโรงเรี ย นบ้ า นเวี ยงฝาง 4.แผ่ น ดิ น ไหวและอาคารถล่ ม และ 5. ไฟป่ า และหมอกควั น
จานวน 325 คน ณ โรงเรียนบ้าน เพื่อให้ ได้รับรู้ และรู้จักป้องกันตนเองจากสาธารณภัยที่อาจจะ
เวียงฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
เกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษาและประชาชน แบบประชารัฐ ใน
การแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. การประชุมวิช าการและนาเสนอ  เทศบาลตาบลสันทรายนาเสนอผลการดาเนินงานโครงการ
ผลการด าเนิ น งานป้ อ งกั น และลด
ชุมชนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนของตาบลสันทราย
อุบั ติ เหตุ ทางถนน จั ง หวัด เชีย งใหม่
อาเภอฝาง เผยแพร่ให้ภาคีเครือข่ายได้รับทราบ
ในวั น ที่ 11 สิ ง หาคม 2560 ณ
โรงแรม
ฮอลิ เ ดย์ ก าร์ เ ด้ น
แอนด์ รี ส อร์ ท
อ าเภอเมื อ ง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
3. วั น ที่ 30 ธ.ค.60 ตรวจเยี่ ย ม ให้  สานักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
กาลั งใจจุ ด บริ การนั ก ท่อ งเที่ ย วของ
สาขาฝาง ได้ตรวจเยี่ยมจุดบริการนักท่องเที่ยวของอบต.แม่
อบต.แม่งอน อ.ฝาง
งอนโดยจัด เจ้า หน้ าที่ หน่ว ยกู้ ชีพกู้ ภัย และ อปพร.อานวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวจานวนมากที่สัญจรขึ้นสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวดอยอ่างขางในเทศกาลปีใหม่ 2561
 ได้ร่วมตรวจตราการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ.
และ อปพร.ที่ร่วมปฏิบัติงานด่านชุมชน ของ ทต.สันทราย
อ.ฝาง จ านวน 3 จุ ด เพื่ อ เฝ้ า ระวั ง ยั บ ยั้ ง ตั ก เตื อ นผู้ มี
พฤติ ก รรมเสี่ ย งเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ต ามโครงการเตรี ย มชุ ม ชน
ต้ น แบบด้ า นความปลอดภั ย ทางถนนของต าบลสั น ทราย
อาเภอฝาง
การติดตามประเมินผลสู่ความสาเร็จ
โครงการมีการกาหนดกิจกรรมประเมิน ผลการดาเนิน งานอย่างชัดเจน เพื่อให้มีกระบวนการ
ติดตามงานอย่างเป็นรูปธรรม การประเมินผลมีการดาเนินงาน โดย
1. ติดตามผ่านทางการประชุมศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนอาเภอฝาง
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2. จัดทาแบบสอบถามหลังจากการอบรม โดยคณะทางานได้จัดทาแบบสอบถาม จานวน 10 ข้อ
แจกจ่ายผู้เข้าอบรม ก่อนการอบรม และหลังการอบรม ซึ่งพบว่า ก่อนการอบรมผู้เข้าอบรมตอบ
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.5 หลังจากฝึกอบรมให้ความรู้แล้วสามารถทาแบบสอบถามได้คะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 8.0 แสดงว่าการอบรมทาให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มมากขึ้น
3. สารวจข้อมูลจานวนรถจักรยานยนต์ การสวมหมวกนิรภัย และความต้องการหมวกนิรภัย ใน
การทาประชาคม เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายหลังการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย
ทางถนน
4. จัดอาสาจราจรเฝ้าสั งเกตการณ์การสวมหมวกนิรภัยในผู้ ใช้รถจักรยานยนต์ในตาบลสั นทราย
จานวน 3 จุด ได้แก่ ชุมชนบ้านห้วยงูนอก ชุมชนบ้านสันต้นดู่ และชุมชนสันหนองเขียว ในห้วง
เดือนพฤศจิกายน 2560 และในห้วงเดือนมกราคม 2561
5. ประเมินผลด่านชุมชนตามแบบบันทึกด่านชุมชนของกระทรวงสาธารณสุข
6. การนิเทศงานจาก สอรจ. เพื่อติดตามและให้คาแนะนาในการดาเนินโครงการ
7. การนาเสนอผลการดาเนินงานในเวทีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการประชุม ศปถ.อาเภอ ศปถ.จังหวัด
และเวทีของ ศอจร.
จากการดาเนินงานโครงการ ได้เชื่อมประสานภาคีเครือข่า ยเข้ามาร่วมขับเคลื่อน ด้วยการประชุม
วางแผน ปฏิบัติการร่วมกัน และมีการติดตามประเมินผล เพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนาให้สามารถ
จัดการกับปัญหาอุบัติเหตุจราจร และสร้างป้องกันการเกิดเหตุ โดยการให้ทุกภาคส่วน หน่วยงาน
ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหา ซึ่งจะที่ผ่านมาถือเป็นปรากฏการณ์ความร่วมมือที่ดี
แต่ยังคงต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นให้ลดเจ็บ ตาย ของคนในพื้นที่ต่อไป
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19. ชาวสะเมิงร่วมใจสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
อำอาเภอสะเมิ
�เภอสะเมิง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ส่วนใหญ่ของอาเภอเป็นทิว
เขาสูง อากาศเย็นเกือบทั้งปี ประกอบด้วยชุมชนชาวไทยภูเขาจานวนมาก มีอาณาเขตติดต่อทางด้าน
เหนืออาเภอแม่แตง และอาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทิศตะวันออกติดกับอาเภอแม่ริมและอาเภอหาง
ดง ทิศใต้ติดต่อกับอาเภอแม่วาง และทิศตะวันตก
ติดต่อกับ อาเภอแม่แจ่ มและอาเภอกัลยาณิวัฒ นา
จากที่ ตั้ ง และสภาพภู มิ ป ระเทศดั ง กล่ า ว ที่ ยั ง คง
ความเป็ น ธรรมชาติ ไ ด้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ มี ทิ ว เขาสู ง
รวมทั้งเป็นแหล่งปลูกพันธุ์ไม้เมืองหนาวและสตรอ
เบอร์ รี่ แ หล่ ง ส าคั ญ ของประเทศไทยอี ก ด้ ว ย สิ่ ง
เหล่านี้ส่งผลให้อาเภอสะเมิงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่
นิยมในฤดูหนาว รวมถึงยังเป็นเส้นทางเชื่อมโยงกับ
อาเภออื่นๆ อีกด้วย
อาเภอสะเมิงประกอบไปด้วย 5 ตาบล
45 หมู่บ้าน จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุ ปี พ.ศ. 2560 ของอาเภอสะเมิง พบว่า มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่สวมหมวกนิรภัย มีถึงร้อยละ 83 โดยเฉพาะในตาบลสะเมิงใต้ มีสถิติ
ผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยมากที่สุด นอกจากปัญหาการไม่สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายแล้ว ยังพบ
สถานการณ์เกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนนในอาเภอสะเมิง ดังนี้
1) มีจุดเสี่ยง จุดอันตรายที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนน แล้วยังไม่ได้รับการแก้ไข
2) ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่มีวินัยจราจร ไม่เคารพหรือปฏิบัติตามกฎจราจร
3) สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ซึ่งที่ผ่านมาทางศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอสะเมิง ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว
และได้เชื่อมประสานให้หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เข้ามาร่วมดาเนินงานโครงการมาตรการองค์กรสวมหมวก
นิรภัย โดยการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ แต่ยังไม่เกิดผลเท่าที่ควร ดังนั้นทางสานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่(ปภ.) สาขาสะเมิง โดยมีนายวรวิทย์ อินต๊ะใจ หัวหน้าสานักงาน ปภ. และ
นางสาวศิรินารถ บุญอาษา เจ้าหน้าที่ สนง.ปภ. มาเป็นแกนสาคัญในการขับเคลื่อนและชักชวนภาคี
เครือข่ายเข้ามาร่วมขับเคลื่อนงานโครงการ “ชาวสะเมิงร่วมใจสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ อาเภอสะ
เมิง จังหวัดเชียงใหม่” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ(สสส.)
ผ่านแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด(สอจร.) โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการทางานร่วมกับศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนอาเภอสะเมิง (ศปถ.
อาเภอสะเมิง) บูรณาการขับเคลื่อนการทางานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของอาเภอสะเมิง
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ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 2) เพื่อทาการสารวจจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล สถิติการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่
และซ้อนท้าย จักรยานยนต์ในเขตเทศบาลตาบลสะเมิงใต้ อาเภอสะเมิงจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งในเชิงคุณภาพ
และปริมาณซึ่งจะนาไปสู่การวางแผนปฏิบั ติการให้ประชาชนในอาเภอสะเมิงสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น 3)
เพื่อให้ความรู้ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่และซ้อนท้าย จักรยานยนต์มีการรับรู้และตื่นตัวในการสวม
หมวกนิรภัยตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 4) เพื่อสร้างองค์กรต้นแบบ
ให้ผู้ขับขี่ จักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย 100เปอร์เซ็นต์ 5) เพื่อให้ผู้ขับขี่และซ้อนท้าย จักรยานยนต์สวม
หมวกนิ รภัยทุกครั้ งเพื่อลดการบาดเจ็บ และเสี ยชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจากการขับขี่และซ้อนท้าย
จักรยานยนต์
ภาคีเครือข่าย ร่วมขับเคลื่อนงาน
การดาเนินงานโครงการฯ มีเครือข่ายที่ มาร่วมกันขับเคลื่อน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับอาเภอ และ
ระดับตาบล ซึง่ ในระดับอาเภอ เป็นการขับเคลื่อนงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอ
สะเมิ ง (ศปถ.อ าเภอสะเมิ ง ) มีน ายอ าเภอสะเมิ ง เป็น ประธานกรรมการ ตามคาสั่ งอ าเภอสะเมิ ง ที่
104/2560 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ภาคี เครื อข่ ายระดั บต าบล มี การแต่ งตั้ งศู นย์ปฏิ บั ติ การความปลอดภั ยทางถนนระดั บต าบล
ในทุกตาบล ได้แก่ ศปถ.ทต.สะเมิงใต้ ศปถ.อบต.สะเมิงเหนือ ศปถ.อบต.บ่อแก้ว ศปถ.อบต.แม่สาบ ศปถ.
อบต.ยั้งเมิน
ประสานพลัง ทาไปด้วยกัน
หลังการมีการแต่งตั้ งคณะทางานทั้งในระดับอาเภอ และระดับตาบล เพื่อขับเคลื่อนงานให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการนั้น คณะทางานและภาคีเครือข่ายได้มีการขับเคลื่อนงาน
ร่วมกัน คือ
1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอสะเมิง มีการจัดประชุม
5 ครั้ง แต่ละครั้ งมีคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเข้าร่วมอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดแนวทางการดาเนินงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน อาทิ
 เกิดแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
 ได้สารวจจุดเสี่ยงโดยขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สารวจจุดเสี่ยงในพื้นที่
ของตนเอง
 มีการตั้งจุดตรวจเพื่อกวดขันวินัยจราจร
 มีการติดตามผลการดาเนินโครงการฯ
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2.ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ สร้างความตระหนัก ซึง่ มีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้น
ในพื้ น ที่ โดยมี ก ลุ่ ม เป้ า หมายหลั ก คื อ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นสะเมิ ง พิ ท ยาคม ซึ่ ง เป็ น โรงเรี ย นในระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และคนในชุมชน
มีการดาเนินการใน 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่
1. การจัดอบรมนักเรียนโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม จานวน 250 คน เพื่อให้ตระหนักถึงการขับขี่
ปลอดภัย เน้ น การสวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ ขับขี่และผู้ ซ้อน รวมถึงความรู้ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ภายหลังจากการอบรมยังเปิดโอกาสให้นักเรียน ที่อายุถึงเกณฑ์
สอบใบขับขี่อีกด้วย ซึ่งทาให้นักเรียนได้ เรียนรู้การขับขี่ที่ปลอดภัย พรบ.จราจร และเกิด
กระแสความตื่นตัวในการสวมหมวกนิรภัย

2. การประชาสัมพันธ์ ผ่านการติดตั้งป้ายรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย100% ทั้งผู้ขับขี่และ
ผู้ซ้อนท้าย โดยดาเนินการติดตั้งในย่านชุมชน กระจายทั่วทั้งอาเภอ จานวน 10 ป้าย

นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอาเภอ อาทิ การประชาสัมพันธ์
การขับขี่ปลอดภัยและการสวมหมวกนิรภัย ร่วมกับอาเภอในโครงการศูนย์ดารงธรรม อาเภอยิ้มเคลื่อนที่
ขบวนรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย โดยนักเรียนโรงเรียนสะเมิงวิทยาคม เป็นต้น
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3.สารวจและจัดเก็บข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบการดาเนินการ ก่อน - หลัง การดาเนินโครงการ
ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนโรงเรียนสะเมิงวิทยาคม จานวน 4 คน เป็นผู้ช่วยเก็บแบบสอบถามจานวน
100 ชุด ดาเนิ น การเก็บ ข้อมูล ก่อนทาโครงการ ระหว่างทาโครงการ และหลั งทาโครงการ พบว่า
ประชาชนได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่และซ้อนท้ายจักรยานยนต์ จาก
ป้ายรณรงค์มากที่สุ ด และมาตรการที่ทาให้ประชาชนจะสวมหมวกนิรภัยมากที่สุด คือ มาตรการทาง
กฎหมาย (ตรวจจับ ปรับตามกฎหมาย) และพบว่าสถิติการสวมหมวกนิรภัย ดังนี้
รายละเอียด
/วันที่ทาการสารวจ
ก่อนทาโครงการฯ
(29 พ.ค. 2560)
ระหว่างทาโครงการฯ
(15 ก.ย. 2560)
หลังทาโครงการฯ
(19 มี.ค. 2561)

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
สวมหมวกนิรภัย
(ร้อยละ)
9

ผู้ซ้อนขี่รถจักรยานยนต์
สวมหมวกนิรภัย
(ร้อยละ)
2

47

12

64

27

จะเห็ น ได้ ว่า เมื่อ ทาโครงการชาวสะเมิ งร่ ว มใจสวมหมวกนิ ร ภัย 100 เปอร์เ ซ็นต์ มีจ านวน
ประชาชนที่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่และซ้อนท้ายจักรยานยนต์เพิ่มมากขึ้น แม้ว่าจะยังไม่ครบ 100%
แต่ก็มีอัตราการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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4. การใช้มาตรการทางกฎหมายและการเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุ เป็นการดาเนินงานเชิงรุกทั้ง
การป้องปรามผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง โดยสนับสนุนให้มีการตั้งจุดตรวจการสวมหมวกนิรภัยเดือนละ 1 ครั้ง
โดยสถานีตารวจภูธรสะเมิง เมื่อพบผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยแล้วไม่ทาการปรับ แต่เปลี่ยนเป็นการอบรม
วินัยจราจรข้างถนนแทน เพื่อให้ความรู้และเป็นการเปิดโอกาสให้ปรับปรุง
ตัว ในกรณีที่ไม่มีเงิน ซื้อหมวกนิ ร ภัย ได้มีการดาเนินการจัดทากองทุน
หมวกนิ ร ภั ย เพื่ อ ผู้ ขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ เ พื่ อ ให้ ผู้ ขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์
สามารถมีหมวกนิรภัยไว้ใช้
นอกจากนี้ ให้มีการออกสื บสวนและเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุ เฉลี่ ย
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อนำสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุ มำวิเครำะห์ กำหนดแนวทำง
และสำมำรถนำผลไปปรับปรุงและแก้ไขจุดเสี่ยงได้
ดอกผลที่เกิดขึ้นระหว่างทาง
จากการดาเนิ น งานร่ว มกับ ภาคีเครื อข่าย ได้มีการดาเนินงานตามแผน นอกจากนั้นยังได้มีการต่อ
ยอดจากการประชุมของคณะทางาน ศปถ.อาเภอ พบว่าเกิดการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
จราจรขึ้น ดังนี้
1. การแก้ ไ ขจุ ด เสี่ ย งในพื้ น ที่ จากผลการออกสื บ สวนและเก็ บ สถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติเ หตุ โ ดย
เครือข่าย
ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วย EMS ในพื้นที่ ฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ปภ. เฉลี่ยเดือน
ละ 1 ครั้ง แล้วนาผลที่ได้ไปนาเสนอในเวทีประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติ การความปลอดภัยทางถนน
อาเภอสะเมิง ซึ่งส่งผลให้เกิดการแก้ไขจุดเสี่ยงในพื้นที่ เช่น
 หมวดการทางสะเมิง แขวงการทางเชียงใหม่ ที่ 2 ร่วมแก้ไขจุดเสี่ยง ด้วยการติดป้ายสัญลักษณ์
และปรับทัศนะวิสัยในการมองเห็นบริเวณบ้านน้าริน หมู่ที่ 2 ตาบลสะเมิงใต้ ติดป้ายสัญลักษณ์
ในพื้นที่ชุมชน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังในการขับรถ (บริเวณโรงเรียน)
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอาเภอสะเมิง ย้ายเสาไฟฟ้าบริเวณทางโค้งอันตรายในหมู่บ้าน
แม่สาบ ตาบลสะเมิงใต้ ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงที่มีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น แก้ไขจุด เสี่ยงบริเวณสามแยก ด้วยการติดตั้งกระจกโค้งบ้านแม่
สาบ หมู่ที่ 1 ตาบลสะเมิงใต้
 รื้อถอนป้ายที่บดบังการมองเห็น บริเวณสี่แยกหน้าสะเมิงรีสอร์ท ตาบลสะเมิงใต้
 คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอสะเมิงร่วมกันนาข้อมูลมาวาง
แผนการดาเนินการแก้ไข เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในอาเภอสะเมิง
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นอกจากกิจกรรมที่ดาเนินในโครงการแล้ว ยังพบว่า หน่วยงานราชการต่างๆในพื้นที่ มีความ
ตื่นตัว เกิดการดาเนินมาตรการองค์กรของตนเองในการสวมหมวกนิรภัย 100% ขึ้น ได้แก่
 ปกครองอาเภอสะเมิง
 สานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่ริม ส่วนแยกสะเมิง ร่วมเป็นหน่วยงานต้นแบบ
การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยเจ้าหน้าที่ของสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
สาขาสะเมิง ทุกท่านที่ขับขี่จักรยานยนต์ จะร่วมกันสวมหมวดนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่
รถจักรยานยนต์ เพื่อเป็นหน่วยงานต้นแบบของอาเภอสะเมิง และส่งเสริมการมีส่ว น
ร่วมกับโครงการฯ

 เกิดการประชาสัมพันธ์โครงการไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ภายในพื้นที่โครงการฯ
 เกิดกองทุนหมวกนิรภัย เพื่อมอบหมวกให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ขาดแคลนหมวกนิรภัย
กิจกรรมสู่ผลงานเด่น
โครงการชาวสะเมิงร่วมใจสวมหมวกนิรภัย 100% มีเป้าหมายหลัก คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ขับขี่ของคนในอาเภอสะเมิง ให้สวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่ทั้งผู้ขี่และผู้ซ้อนให้ได้ 100% จึงมีการดาเนินกิจกรรม
ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น
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 การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย และการสร้างวินัยจราจรใน
การขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
 การรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับและคนซ้อนโดยนักเรียนสะเมิงวิทยาคม
 การอบรมวินัยจราจรข้างถนนแทนการเสียค่าปรับแก่ผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของ
สถานีตารวจภูธรสะเมิง ทาให้ประชาชนตื่นตัว
 กองทุนหมวกนิรภัยเพื่อผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ทาให้ประชาชนในพื้นที่ที่ขาดแคลนหมวกนิรภัย
ได้มีหมวกนิรภัยที่มีมาตรฐาน ราคาถูกใช้ และเพิ่มปริมาณหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น
 การจัดหาหมวกนิรภัยให้นักเรียนของโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมที่ขับขี่จักรยานยนต์มาโรงเรียน
เพื่อให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการสวมหมวกนิรภัย 100%
จากผลดังกล่าวถือเป็นการดาเนินกิจกรรมที่ช่วยสอดประสานซึ่งกันและกัน ส่งผลให้อัตราการ
สวมหมวกนิรภัยในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ภาคีเครือข่ายร่วมสมทบ
จากความร่วมมือที่เกิดขึ้นของภาคีเครือข่าย ทาให้การดาเนินกิจกรรมเป็นความร่วมมือระหว่าง
โครงการฯ กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่งผลให้มีการนางบประมาณมาใช้ร่วมกัน เช่น
1. งบประมาณจากองค์กรปกครองท้องถิ่นในการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงในพื้นที่ และอบรมนักเรียนขับขี่ปลอดภัย
2. งบประมาณจากปกครองอาเภอในการดาเนินโครงการองค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
3. งบประมาณจากหมวดการทางสะเมิง แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 ในการประชุมแก้ไขจุดเสี่ยง
ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการทางานร่วมกับศปถ.อาเภอสะ
เมิง บูรณาการขับเคลื่อนการ
ทางานด้านการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน อาเภอ สะเมิง ให้
เกิดผลเป็นรูปธรรม

กิจกรรมที่ดาเนินการ
1.มี ค าสั่ ง ศปถ.อ าเภอสะเมิ ง
และมี
การประชุมคณะกรรมการ ศปถ.
อาเภอสะเมิง อย่างสม่าเสมอ
2. กิจกรรมการออกสืบสวน และ
เก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และจุด
เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่
2. เพื่อทาการสารวจ จัดเก็บ วิเคราะห์ มีการสารวจและเก็บข้อมูล ผู้ขับ
ข้อมูล สถิติการสวมหมวกนิรภัยของผู้ ขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ใน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
- คณะทางานรับ ทราบปัญหา
และแ นว ทา งแก้ ไ ขปั ญ ห า
ร่วมกัน
- เกิ ด ความร่ ว มมื อ ในการ
ทางานระหว่างหน่วยงาน

ท าให้ ท ราบข้ อ มู ล ของผู้ ขั บ ขี่
และ
ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ว่ามี
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วัตถุประสงค์
เขตเทศบาลตาบลสะเมิงใต้ ทั้งในเชิง
คุณภาพและปริมาณ ซึ่งจะนาไปสู่การ
วางแผนปฏิบั ติการให้ประชาชนสวม
หมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น
3 . เ พื่ อ ใ ห้ ค ว า ม รู้ ร ณ ร ง ค์
ประชาสั ม พัน ธ์ ให้ ผู้ ขับ ขี่แ ละซ้อ น
ท้ายรถจั กรยานยนต์ การรับ รู้ และ
ตื่นตัวในการสวม
หมวกนิรภัยตามนโยบายของรัฐบาล
ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

4. เพื่อสร้างองค์กรต้นแบบให้ผู้ขับขี่
รถจั ก รยานยนต์ ส วมหมวกนิ ร ภั ย
100 เปอร์เซ็นต์

5. เพื่ อ ให้ ผู้ ขั บ ขี่ แ ละซ้ อ นท้ า ย
รถจั ก รยานยนต์ สวมหมวกนิ ร ภั ย
ทุ ก ครั้ ง เพื่ อ ลดการบาดเจ็ บ และ
เสีย ชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจาก

กิจกรรมที่ดาเนินการ

1.การฝึกอบรมให้ความรู้นักเรียน
เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย
2. การกวดขันวินัยจราจร และการ
อบรมวินั ยจราจรข้างถนนแทนการ
จ่ายค่าปรับ
3. การจั ด กองทุ น หมวกนิ ร ภั ย
เพื่อจัดหาหมวกนิรภัยให้แก่ผู้ขับ
ขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่
ขาดแคลน
4. การรณรงค์ให้ผู้ขับขี่และซ้อน
ท้ายรถจักรยานยนต์
มติ ศปถ.อาเภอสะเมิง เห็นชอบ
ให้ สถานที่ ที่ว่าการอาเภอสะเมิง
เป็ น องค์ กรต้ น แบ บ เพื่ อ ใ ห้
ข้ า ร า ช ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ
ประชาชนที่มาติดต่อราชการใน
พื้นที่ ที่ว่าการอาเภอสะเมิง ที่ขับ
ขี่แ ละซ้ อนท้ ายรถจั ก รยานยนต์
สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง เพื่อเป็น
แ บ บ อ ย่ า ง ใ ห้ แ ก่ ป ร ะ ช า ช น
โดยทั่วไป
1. การตั้ ง จุ ด ตรวจกวดขั น วิ นั ย
จราจรแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
(สถานีตารวจภูธรสะเมิง) และทา
การอบรมวินัยจราจรแก่ผู้ไม่สวม

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
เหตุผลในการสวมและไม่สวม
หมวกนิรภัย ทั้งก่อน/ระหว่าง/
หลังดาเนินกิจกรรมในขั้นตอน
ต่าง ๆ
1. นั ก เรี ย น ประชาชน ได้
ท ร า บ แ ล ะ ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ความสาคัญของการสวมหมวก
นิ ร ภั ย ใ น ก า ร ช่ ว ย ล ด ก า ร
บาดเจ็ บ และเสี ย ชี วิ ต จาก
อุบัติเหตุทางถนน
2.จานวนผู้ ขับ ขี่และซ้ อนท้า ย
รถจั ก รยานยนต์ ส วมหมวก
นิรภัยมากขึ้น

ทาให้ข้าราชการและประชาชน
ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าพื้นที่
ที่ว่าการอาเภอสะเมิง ต้องสวม
หมวกนิรภัยทุกครั้ง

1. ทาให้ ประชาชนตื่นตัว และ
สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่
และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
2. ทาให้มีปริมาณหมวกนิรภัย

ถอดบทเรีถอดบทเรี
ยนโครงการรวมพลั
งสร้างความปลอดภัยของ 207
ยนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ 215
สานักงานป้
นและบรรเทาสาธารณภั
ยจังยหวัจังดหวัสาขา
สำ�นัอกงกั
งานป้
องกันและบรรเทาสาธารณภั
ดสาขา”ปี ปี2560
2560

วัตถุประสงค์
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ก า ร ขั บ ขี่ แ ล ะ ซ้ อ น ท้ า ย หมวกนิรภัยแทนการเสียค่าปรับ
รถจักรยานยนต์
2. การตั้ ง กองทุ น หมวกนิ ร ภั ย
เ พื่ อ จ า ห น่ า ย ใ ห้ ผู้ ขั บ ขี่
รถจั ก รยานยนต์ แทนการเสี ย
ค่ า ปรั บ เพื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณหมวก
นิรภัยให้เพิ่มมากขึ้น

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
เพิ่มมากขึ้น แต่ปัญหาการขาด
แคลนหมวกนิ รภั ย ของผู้ ขั บ ขี่
และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
ในพื้นที่อาเภอสะเมิง

ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
1. นักเรียนโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะมาเรียนหนังสือ ได้รับหมวก
นิรภัยที่ได้มาตรฐาน จานวน 200 ใบ
2. มีกองทุนหมวกนิรภัย เบื้องต้นมีหมวกนิรภัย เพื่อหมุนเวียนในกองทุน จานวน 135 ใบ
3. มีการจัดตั้ง ศปถ.อาเภอสะเมิง เพื่อขับเคลื่อนงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอาเภอ
สะเมิง และ ศปถ.อปท. จานวน 5 แห่ง
4. มีการปรับปรุง/แก้ไขจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนน จานวนอย่างน้อย 5 จุด
5. ประชาชนผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มีการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มมากขึ้น อย่างมี
นัยสาคัญ โดยพบว่า ก่อนทาโครงการผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย 9
เปอร์เซ็นต์ระหว่างทาโครงการผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย 47
เปอร์เซ็นต์ และหลังทาโครงการผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย 64
เปอร์เซ็นต์
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บทเรียนความสาเร็จและข้อค้นพบ
1. อาเภอสะเมิงเป็นสังคมชนบท ประชาชนรู้จักและคุ้นเคยกับหน่วยราชการ การบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเข้มงวดกวดขันทาได้ยาก ดังนั้น การใช้มาตรการทางกฎหมายอาจต้องผ่อนปรน การตักเตือน
กากับ และใช้มาตรการทางสังคมแทนการบังคับใช้กฎหมายจะได้รับการยอมรับ ให้ความร่วมมือ
มากกว่า
2. การประชาสัมพันธ์ โดยผ่านผู้นาชุมชน เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยใช้การพูดปากต่อปากได้ผล
และเข้าถึงชุมชนมากกว่าการใช้สื่อประเภทอื่น
3. การปลูกฝังพฤติกรรมในเชิงบวกผ่านระบบการศึกษา ผู้นาชุมชน หมู่บ้าน และ อปท. สามารถทา
ได้ครอบคลุมทั่วถึง
4. การทางานแบบแนวราบและไม่เป็นทางการ จะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมและเชื่อมเครือข่ายได้ดี
5. การใช้ application line มาใช้ในการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการทางานร่วมกัน
ภายใต้ชื่อกลุ่ม “ศปถ.อาเภอ” ทาให้การทางานสะดวก เป็นปัจจุบัน และเป็นแนวราบมากยิ่งขึ้น
ติดตามประเมินผล
จากเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้ที่ต้องการให้มีการสวมหมวกนิรภัย 100% การติดตามผลการ
ทางาน จึงได้จัดให้มีกิจกรรมในการติดตามการสวมหมวกนิรภัย โดยกาหนดให้มีการสารวจ เก็บข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูล ผ่านทางการใช้แบบสารวจตัวอย่าง 100 ชุด 3 ครั้ง คือ ก่อนดาเนินโครงการ
ระหว่างการดาเนินโครงการ และหลังการดาเนินโครงการ ซึ่งผลจากแบบสอบถามทาให้คณะทางาน
โครงการฯ สามารถประเมินการรับรู้ ความตระหนัก และทิศทางในการสวมหมวกนิรภัยของคนในอาเภอ
เพื่อนามาปรับรูปแบบการณรงค์ให้เหมาะสม ซึ่งส่งผลให้ท้ายสุดหลังจากการดาเนินโครงการมีอัตราการ
สวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 64
นอกจากนี้ ยั งได้มีการประชุ มเพื่อติดตามความก้าวหน้ าของโครงการฯ ทุก ๆ 2 เดือน และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลพร้อมติดตามผลการแก้ปัญหาจุดเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนนอาเภอสะเมิงอีกด้วย
แนวทางการขยายผลสู่ความยั่งยืน
1. การจัดตั้งกองทุนหมวกกันนิรภัย และการจาหน่ายหมวกในราคาถูกให้แก่ประชาชน รวมถึงการ
บังคับใช้กฎหมายในการให้ซื้อหมวกนิรภัยแทนการเสียค่าปรับ ส่งผลให้เพิ่มปริมาณการสวมหมวก
กันนิรภัยของประชาชนได้ดี

ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ 209
ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ 217
สานัสำก�งานป้
องกัองกันและบรรเทาสาธารณภั
งหวัดสาขา”
ด สาขาปี 2560
ปี 2560
นักงานป้
นและบรรเทาสาธารณภัย ยจัจังหวั

2. การขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนให้เกิดความต่อเนื่อง จาเป็นต้องใช้กลไก ศปถ.
อาเภอ ที่มีนายอาเภอเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบาย และทีมงานที่เข้มแข็งเห็นเป้าหมายและให้
ความสาคัญร่วมกัน
3. การขยายองค์กรต้นแบบในการสวมหมวกนิรภัยในชุมชน ควรให้แกนนาชุมชน (กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน) เป็นตัวอย่าง และสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเนื่อง
4. การกวดขันวินัยจราจร ตั้งจุดตรวจ ตักเตือน ส่งผลให้เกิดการสวมหมวกนิรภัย 100% ได้
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20. ภาคีเครือข่ายร่วมด้วยช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร อาเภอสิชล
อำอ�าเภอสิ
เภอสิชล เป็นอาเภอหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจากอาเภอเมืองนครศรีธรรมราชไป
ทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ประมาณ 65 กิโลเมตร มีพื้นที่ 703.1 ตร.กม. มี
ประชากร (ณ พ.ศ.2560) จานวน 88,884 คน มีความหนาแน่น 126.41 คน/ตร.กม. แบ่งออกเป็น 9
ตาบล 106 หมู่บ้าน (ข้อมูลจากวิกิพีเดีย)
อาเภอสิชล มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบ
ชายฝั่ ง ทะเล ทางด้ า นทิ ศ ตะวั น ตกของอ าเภอ
เ ป็ น ที่ ร า บ สู ง แ ล ะ มี ป่ า ไ ม้ ( เ ทื อ ก เ ข า
นครศรีธรรมราช) พื้นที่ค่อยๆ ลาดต่าลงมาเป็นที่
ราบ ตอนกลางเป็ น ที่ ร าบลุ่ ม ทางด้ า นทิ ศ
ตะวันออกจดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย มีอาณาเขต
ติดต่อทางทิศ เหนื อจดอาเภอขนอม ทิ ศใต้จ ด
อาเภอท่าศาลา ทิศตะวัน ออกจดอ่าวไทย ทิศ
ต ะ วั น ต ก จ ด อ า เ ภ อ น บ พิ ต า จั ง ห วั ด
นครศรี ธ รรมราช และอ าเภอกาญจนดิ ษ ฐ์
จั งหวั ดสุ ร าษฎร์ ธ านี มีถนนสายหลั ก ในความ
รับผิดชอบของกรมทางหลวง จานวน 3 สาย ระยะทางทั้งหมด 48 กิโลเมตร ถนนสายรอง ในความ
รับผิดชอบของ หน่วยงานต่าง ๆ รวม 325 สาย ระยะทางทั้งหมด 34,065 กิโลเมตร
จากลักษณะภูมิประเทศ แหล่งที่ตั้ง และจานวนประชากรดังกล่าว ส่งผลให้มีปริมาณการใช้รถ
ใช้ถนนหนาแน่ น มีการใช้ความเร็ ว สู ง จากข้อมูล การเกิดอุบั ติเหตุช่ว งเทศกาลปี ใหม่และเทศกาล
สงกรานต์ 3 ปี ย้ อ นหลั ง พบว่ า การบาดเจ็ บ มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น ยานพาหนะที่ เ กิ ด มากที่ สุ ด คื อ
รถจักรยานยนต์ รองลงมาเป็นรถยนต์ พฤติกรรมเสี่ยง คือ ขับรถประมาท ขับรถเร็วเกินกาหนด เมาสุรา
ไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ ช่วงเวลา 10.00 -22.30 น. ผู้บาดเจ็บมี
ช่วงอายุ 15-60 ปี การบาดเจ็บมักจะเกิดบริเวณ แขน ขา ศีรษะ บริเวณจุดเกิดเหตุส่วนใหญ่เป็นถนนทาง
หลวงแผ่นดิน ถนนกรมทางหลวง นอกนั้นเป็นถนนในชุมชนหมู่บ้าน จากสภาพปัญหาดังกล่าว ทาง
สำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดนครศรีธรรมรำช สำขำสิชล ได้เล็งเห็นความสาคัญจึงได้
ด าเนิ น โครงการภาคี เ ครื อ ข่ า ยร่ ว มด้ ว ยช่ ว ยกั น ป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ จ ราจรอ าเภอสิ ช ล จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ขึ้น โดยมี นายโสภณ ทองไสย หัวหน้าปภ.สาขาสิชล และนางเพ็ญจันทร์ แซ่หลี เป็น
แกนกาลังสาคัญในการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมขับเคลื่อนงาน โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อ 1)
ให้ปัจจัยเสี่ยงหลักในพื้นที่ได้รับการแก้ไข เช่น จุดเสี่ยง การสวมหมวกนิรภัย 2) เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยน
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เรียนรู้ จัดการความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครศรีธรรมราช 3)เพื่อให้
เกิดกลไกเชิงระบบในงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับพื้นที่ และเชื่อมโยงการดาเนินการระหว่างพื้นที่
ดาเนินการกับ ศปถ.จังหวัด
ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงาน
จากปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
สาขาสิชล จึงได้ดาเนินโครงการภาคีเครือข่ายร่วมด้วยช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรอาเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับอาเภอ ไม่ว่าจะ
เป็นหน่วยงานด้านความปกครอง ได้แก่ ที่ทาการปกครองอาเภอสิชล สถานีตารวจภูธรสิชล องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานด้านคมนาคม ได้แก่ หมวดทางหลวงสิชล หมวดทางหลวงชนบทสิชล
หมวดทางหลวงท่ า ศาลา หน่ ว ยงานด้ า นสาธารณสุ ข ได้ แ ก่ ส านั ก งานสาธารณสุ ขอ าเภอสิ ช ล
โรงพยาบาลอาเภอสิชล โดยมีสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิ
ชล เป็นโซ่ข้อกลางในการประสานให้หน่วยงานต่างๆ มาทางานร่วมกัน และได้กาหนดให้มีกิจกรรมเพื่อ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร ดังนี้
1) ประชุมทีมแกนนาระดับอาเภอ
2) จั ด เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เ พื่ อ ถอด
บทเรียนการทางาน
3) พั ฒ นาศั ก ยภาพแกนน า ผ่ า นทางการ
เรี ย นรู้ จ ากพื้ น ที่ อ าเภอพิ ปู น ที่ ป ระสบ
ความส าเร็ จ ด้ว ยการใช้วิ ธี การทางาน
ตามกลยุทธ์ 5 ส 5 ช
4) ลงพื้นที่สอบสวนอุบัติเหตุ
5) ติดตามประเมินผล
6) นาเสนอผลสรุปที่ประชุม ศปถ.จังหวัด และ ศปถ.อาเภอ
ซึ่งการดาเนินกิจกรรมต่างๆ จะอยู่ภายใต้การประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทางานเป็นเครือข่ายภายใต้การประสานงานของสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล และมีโครงสร้างคณะทางานในการขับเคลื่อน โดยมี ผู้กากับ ฯสิชล
เป็นหัวหน้าคณะทางาน มีทีมคณะทางานแบ่งออกเป็นทีมข้อมูล และทีมสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน
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ประสานพลังภาคี ร่วมด้วยช่วยกัน
คณะทางานและภาคีเครือข่าย ได้มีการดาเนินกิจกรรมเพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
โดยมีการดาเนินงาน ดังนี้
1. ประชุมทีมแกนนา ภาคีเครือข่ายระดับอาเภอ เป็นการทางานร่ว มกันระหว่างเครือข่ายใน
แนวราบ ซึ่งในระหว่างการดาเนินโครงการมีการประชุม 4 ครั้ง ในแต่ละครั้งเกิดการผลักดัน ให้มีการ
ดาเนินงานที่จะขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนนของอาเภอสิชล ดังนี้
 ครั้ งที่ 1 ได้ลงความเห็ นให้ มี การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ การขับเคลื่อนงานความ
ปลอดภัยทางถนนอาเภอสิชล ที่มีฝ่ายอานวยการ ฝ่ายสอบสวนอุบัติเหตุ และฝ่ายบูรณา
การข้อมูล 3 ฐาน เพื่อให้มีอานาจหน้าที่เป็นรูปธรรมในการทางาน
 ครั้งที่ 2 ได้เรียนรู้การขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน จากเครือข่ายอาเภอท่าศาลา ทา
ให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานทางานในระดับอาเภอ และการส่งต่อเรื่องที่
นอกเหนืออานาจหน้าที่รับผิดชอบไปยังในระดับจังหวัดต่อไป
 ครั้งที่ 3 ปรึกษาหารือ เพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงชุมชนบ้านต้นเหรียง หลังจากที่ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
จุดเสี่ยงแล้ว ได้นามาร่วมกันกาหนดแนวทางการแก้ไขเป็น 3 ระยะ ระยะเร่งด่วน ระยะ
กลาง และระยะยาว โดยจะดาเนินงานระยะเร่งด่วนทันที ส่วนในระยะกลางและระยะ
ยาวที่ต้องเสนอของบประมาณก็จะดาเนินการนาเสนอและขออนุมัติควบคู่กันไป
 ครั้งที่ 4 ได้กาหนดการทางานโดยกาหนดให้มีการบังคับใช้กฎหมายให้มีความเข้มข้น
พร้อมๆกับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ หอกระจายข่าวในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้รู้
ข้อมูลและแนวทางปฏิบัติที่ถูกกฎหมายจราจร
2. แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ก ระบวนการท างานร่ ว มกั น ผ่ า นการประชุ ม แบบ “กิ น ข้ า วเล่ า เรื่ อ ง
อุบัติเหตุ” เป็นการร่วมกันติดตามผลการทางานที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งเรียนรู้วิธีการทางานร่วมกัน โดยใช้
บรรยากาศที่ไม่เป็นทางการ ผ่านทางการพูดคุยในวงกินข้าวร่วมกัน
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3. การสอบสวนอุบัติเ หตุ ได้มีการดาเนินการสอบสวนอุบัติเหตุในกรณีต่างๆ ทาให้ทราบถึง
สาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุ และก่อให้เกิดการแก้ไขอย่างเป็นระบบตามมา เช่น
กรณีอุบัติเหตุ
สาเหตุ
แนวทางการแก้ไข
“เดินตามรอยศพ”
ก า ร ขั บ ร ถ ด้ ว ย ค ว า ม - ติดป้ายเตือน
บ้านต้นเหรียง
ประมาท และลักษณะถนน - ประชาสัมพันธ์ให้เดินทางอย่าง
(เป็ น การรวมตั ว กั น ท างาน ที่มีระยะมองเห็นที่แคบ
ระมัดระวัง
เก็บข้อมูลการเกิดอุบั ติเหตุใน
- ประสานกับการไฟฟ้าในการย้ายเสาไฟ
พื้นที่ไว้อย่างละเอียด)
เพื่อให้เกิดการมองเห็นได้ชัดเจนมาก
ขึ้น
“แม่พิมพ์ของชาติ”
เมาแล้ ว ขับ พาหนะมีอายุ บังคับ ใช้กฎหมายให้ มีความเข้มข้น มาก
บ้านต้นเหรียง
การใช้งานยาวนาน
ขึ้น
(มีรถวิ่งข้ามเลนมาชนรถคณะ
ครูเสียชีวิต บาดเจ็บ)
“ถอนรากถอนโคน” หมู่ 5 เป็ น ทางแยกเข้ า สู่ ชุ ม ชน  หมวดทางหลวงสิชล ตั้งงบประมาณใน
ตาบลทุ่งปรังสามแยกวัดสุชน ถนนเป็ น ทางโค้ ง ผู้ ขั บ ขี่ การป้องกันบริเวณสามแยกวัดสุชน
(มีรถขับมาด้วยความเร็วหลุด ขั บ รถด้ ว ยความเร็ ว ท าให้  ติดตั้งราวกั้น(การ์ดเลน)
โค้งชนต้นไม้)
หลุ ดโค้งได้ง่ายมองไม่เห็ น  ติดตั้งป้ายเตือนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
รถที่ออกมาจากแยก
 ติดตั้งป้ายหยุดบริเวณแยกส่วนที่เป็น
ถนนสายรอง
 กวดขันการขับรถเร็วเกินกว่ากาหนด
 การดัดแปลงสภาพรถ
4. การบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลจากตารวจ โรงพยาบาลและบริษัท
กลางฯ เพื่อให้ได้ข้อมูลเพียงชุดเดียวที่มีความถูกต้อง ครอบคลุม โดยได้กาหนดการทางานร่วมกันให้มี
การส่งรายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ จานวนการบาดเจ็บ และจานวนการตายของแต่ละหน่วยงานทุก
วันที่ 3 ของเดือนถัดไป
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนา ในการทางานโครงการภาคีเครือข่ายร่ วมด้วยช่วยกันป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุจราจรอาเภอสิชล โดยเน้นการขับเคลื่อนการทางานในแนวราบ มีการสร้างบรรยากาศการ
ประชุมให้คนทางานเกิดพลัง โดยการเปิดพื้นที่ให้คนทางานได้มีโอกาสมาร่วมกันเรียนรู้ รับทราบข้อมูลที่
เป็นจริง และร่วมกันวางแผนการทางานร่วมกัน ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้เป็นการสร้างเครือข่ายการ
ทางานระดับ อปท. โดยการเชิญแกนนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ในเขตอาเภอสิชล แห่งละ
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4-5 คน มาเรียนรู้และระดมความคิดเห็น เพื่อเสนอแนวทางการทางานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็น
รูปธรรม
ผลจากการประชุมดังกล่าว ทาให้ได้ข้อมูลจุดเสี่ยงในพื้นที่ แผนการแก้ปัญหาจุดเสี่ยงและยังได้
เครือข่ายการทางานที่เป็นกัลยาณมิตรกันด้วย

6. จัดทามาตรการองค์กร โดยมีการทา MOU เรื่องมาตรการองค์กร ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสิ
ชล กับ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในมาตรการสวมหมวกนิรภัย 100%

ร่วมด้วยช่วยกันจัดการจุดเสี่ยง
การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในอาเภอสิชล พบกระบวนการสาคัญที่นามาใช้ในการทางาน
คือการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน โดยเป็นการทางานในแนวราบในการหาข้อมูลที่
ถูกต้องเป็นปัจจุบันมาใช้ในการทางาน ดังจะเห็นได้จากการแก้ไขจุดเสี่ยงชุมชนบ้านต้นเหรียง
การแก้ปัญหาของชุมชนบ้านต้นเหรียง เป็นการทางานร่วมกันระหว่างผู้นาชุมชน ชมรมผู้ใช้
รถใช้ถนน ตาบลเสาเภา และเครือข่ายระดับอาเภอ โดยเริ่มต้นจากการทาแผนที่เดินดินชุมชนบ้านต้นเห
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เหรียง เพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ลักษณะทางกายภาพของถนน ลักษณะชุมชน ตาแหน่งการ
เกิดอุบัติเหตุ แล้วนาข้อมูลดังกล่าวมาร่วมกัน วิเคราะห์ ค้นหาแนวทางการแก้ไขจุดเสี่ยง
โดยจะเห็นได้จากการทาแผนที่ ทาให้เห็นภาพจุดเสี่ยง แนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างชัดเจน
ก่อให้เกิดการแก้ไขจุดเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ดังนี้
1. ระยะเร่งด่วน เป็นการแก้ไขจุดเสี่ยงที่สามารถลงมือทา
ได้ทันที ได้แก่ การบั งคับใช้กฎหมาย ไม่ให้ขับรถเร็ว
โดยมีการตั้งด่าน ปรับพื้นที่เลื่อนเสาไฟฟ้าเพื่อให้มีระยะ
มองเห็นชัดเจนมากขึ้น
2. ระยะกลางและระยะยาว เป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ทางกายภาพของถนน ที่ ต้ อ งอาศั ย งบประมาณตาม
ช่วงเวลาจากส่ว นกลาง ซึ่งมีหมวดทางหลวงท่าศาลา
เป็นเจ้าภาพ ในการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจร
เพื่อความปลอดภัยในทางหลวงหมายเลข 401 ดอนสิ
ชล-ท่าแพ

ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง
การทางานของโครงการภาคีเครือข่ายร่วมด้วยช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรอาเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลลัพธ์ที่สาคัญที่เกิดขึ้นคือ การสร้างภาคีเครือข่ายการทางาน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการสร้างเครือข่ายการทางานในแนวราบที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีวิธีการทางานที่จะสร้างให้เกิด
ความปลอดภัยทางถนนขึ้นในระดับชุมชน และขยายเป็นระดับอาเภอ สิ่งเหล่านี้จะเป็นรากฐานที่สาคัญ
ที่จะฝังรากให้มีความปลอดภัยทางถนนเกิดขึ้นในอาเภอสิชล
นอกจากนี้ ผลจากการท างานยั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงเกิ ด ขึ้ น ในอ าเภอ ทั้ ง การ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ พฤติกรรมคน และกระบวนการทางาน ดังนี้
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 มีการบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุ 3 ฐาน จากตารวจ โรงพยาบาลและบริษัทกลางฯ โดยตั้ง Data
center ที่สานักงานสาธารณสุขอาเภอสิชล มีการ update ข้อมูลทุกเดือน
 มีทีมสืบสวนอุบัติเหตุ ลงพื้นที่พร้อมนักวิชาการ ทาการสืบสวนและเขียนรายงานแนวทางป้องกัน
และแก้ไขให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 มีแผนที่เดิน ดิน ที่แสดงลั กษณะทางกายภาพของถนนในชุมชน ตาแหน่งที่เกิดอุบัติเหตุ ที่
สามารถนามาเป็นข้อมูลในการทางาน วางแผนดาเนินการได้
 มีการแก้ไขจุดเสี่ยง โดยปรับปรุงถนน เพื่อให้มีทัศนวิสัยดีขึ้น มีการตีเส้ นแบ่งช่องทางจราจรที่
ชัดเจน มีการย้ายเสาไฟที่กีดขวาง การติดป้ายเตือนก่อนถึงจุดเสี่ยง การติดป้ายหยุดบริเวณ
แยก ติดตั้งป้ายจากัดความเร็ว ตามที่กฎหมายกาหนดที่ 90 กม./ชม. และติดตั้งมาตรการบนผิว
ทาง เช่น Red Anti-Skid ก่อนถึงทางโค้ง Optical Speed Bar
 เกิดการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ กรรมของผู้ ขั บขี่ โดยการบัง คับใช้ กฎหมายให้ เ ข้มข้น มากขึ้ น ผ่ า น
ทางการตั้งด่านตรวจจับกุม ผู้ที่ขับขี่เร็วกว่ากฎหมายกาหนด ดัดแปลงสภาพรถ ไม่สวมหมวก
นิรภัย ฯลฯ
 มีมาตรการองค์กรร่วมกับสถานศึกษาในการสวมหมวกนิรภัย 100% ส่งผลให้มีอัตราการสวม
หมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น
พลังเสริมจากพี่เลี้ยง
พี่เลี้ยงจาก สอจร. เป็นกลไกสาคัญในการทางานเพราะนอกจากจะเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการใน
การสอบสวนอุบัติเหตุและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาแล้ว ยังเป็นกลไกที่ช่วยเสริมสร้างการทางาน
ภายใต้กลยุทธ์ 5 ช (ชง ชวน/เชื่อม เชียร์ เช็ค ช้อน) ซึ่งในปีที่ผ่านมา พี่เลี้ยงจาก สอจร. ได้จัดเวที
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ สั ญ จรเพื่ อ ให้ เ ป็ น เวที ที่ เ สริ ม สร้ า งพลั ง ในการท างาน โดยให้ เ ครื อ ข่ า ยในจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช 4 อาเภอ ได้แก่ อาเภอฉวาง อาเภอทุ่งใหญ่ อาเภอสิชล และอาเภอพิปูน ได้มา
แลกเปลี่ยนและเติมเต็มความรู้ เกี่ยวกั บการขับเคลื่ อนความปลอดภัยทางถนน ซึ่งการได้เข้าร่วมเวที
แลกเปลี่ย นดังกล่ าว ทาให้คนทางานได้เรียนรู้เทคนิคการทางานไม่ว่าจะเป็น 5 ส 5 ช การสอบสวน
อุบัติเหตุและการเขียนรายงาน การจัดการข้อมูลส่งผลให้การทางานของอาเภอสิชลมีความชัดเจนและ
เพิ่มศักยภาพของคนทางานให้มากขึ้น และยังสร้างพลังใจในการทางาน ด้วยการทาให้ไม่รู้สึกว่าทางานอยู่
เพียงคนเดียวอีกด้วย
นอกจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้ว ยังมีเวทีเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะทางานระดับอาเภอ
กับคณะทางานขับเคลื่อนระดับจังหวัด เพื่อให้ระดับจังหวัด อาทิ แขวงทางหลวง ได้รับทราบข้อมูลและ
ความต้องการในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุ
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ปัจจัยความสาเร็จ
1. ทีมทางานเชิงรุกในแนวราบ มีการเชื่อมโยง สร้างเครือข่ายคนทางานในทุก อปท. โดยเฉพาะ
ในชุมชนบ้านต้นเหรียงและทุ่งใส คนในชุมชนให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูล
การวางแผนการทางานร่วมกัน รวมถึงได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่
2. มีการใช้ขอ้ มูล(สารสนเทศ) มาใช้ในการทางาน ซึ่งนอกเหนือจากข้อมูล 3 ฐานแล้ว ยังมีการ
จัดทาแผนที่จุดเสี่ยงในชุมชน(แผนที่เดินดิน) เพื่อให้ทราบข้อมูลที่เป็นจริงและนาข้อมูลมา
แก้ไขจุดเสี่ยงที่เกิดขึ้น
3. อปท. แต่ละแห่งให้ความสาคัญ เมื่อได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับจุดเสี่ยงหรือข้อมูลเกี่ยวกับ
การเกิดอุบั ติเหตุแล้ ว มีการนาเอาแนวทางการสร้างความปลอดภัยทางถนนมาบรรจุ ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น เทศบาลตาบลทุ่งใส
4. มีการสนับสนุนองค์ความรู้จากพี่เลี้ยงสอจร. นักวิชาการที่ชานาญด้านวิศวกรรมจราจร ซึ่ง
ทาให้มีแนวทางการแก้ไขจุดเสี่ยงที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ภายใต้พื้นฐานของความรู้ทางวิชาการ
5. มีการติดตามการทางานในการประชุมต่างๆ รวมถึงมีการใช้ application Line มาใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างทีมงานอย่างต่อเนื่อง
ถึงแม้ก ารทางานจะได้รั บ ความร่ว มมื อด้ ว ยดี แต่ ก็มี ข้อ จากัด ที่พบ คื อ ศปถ.อาเภอและฝ่ า ย
ปกครองยั ง ให้ ความส าคัญในการงานป้ องกัน อุบั ติ เหตุท างถนนน้ อยกว่าประเด็น การทางานอื่น และ
บุคลากรในการทางานด้านนี้ มีน้อย ส่ งผลให้ การทางานบางส่ ว นล่ าช้า นอกจากนี้ แกนนาหลั กอย่าง
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช มีงานป้องกันอุบัติภัย อื่นที่เร่งด่วนมา
แทรก ส่งผลให้บางกิจกรรมล่าช้าไม่ได้เป็นไปตามแผนงาน
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แนวทางสู่ความยั่งยืน
1. การแก้ไขจุดเสี่ยงจากการทาให้ข้อมูลมีพลัง สามารถชี้แจงให้เห็นความจริงและแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดการจัดการปัญหา และเสนอของบประมาณเพื่อ
ปรับปรุงเส้นทางได้ เช่น ทางหลวงแผ่นดินสาย 401 ช่วงผ่านบ้านต้นเหรียง ตาบลเสาเภา
อาเภอสิชล
2. การบรรจุแผนความปลอดภัยทางถนนเข้าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล ทาให้มี
งบประมาณรองรับในการดาเนินงาน และมีคนทางานในพื้นที่ชัดเจนก่อให้เกิดความต่อเนื่อง
3. ขยายมาตรการองค์กรสวมหมวกนิรภัย 100% เข้าไปยังหน่วยงานอื่น
4. มีทีมคณะทางานที่รับผิดชอบแต่ละคณะ และมีพี่เลี้ยง นักวิชาการช่วยสนับสนุนองค์ความรู้
5. มีคณะทางานที่ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง แล้วนาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวบรวม
ผลแล้วนาเสนอต่อที่ประชุมคณะทางานจังหวัด และอาเภออย่างสม่าเสมอ
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21. ขับเคลื่อนเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนอาเภอเทพา
อาเภอเทพา เป็นประตูสู่พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 7 ตาบล 69 หมู่บ้าน
มี จ านวนประชากรทั้ ง สิ้ น 70,863 คน (ข้ อ มู ล ฐาน
ประชากรกลางปี 2560) พื้นที่ 978 ตารางกิโลเมตร มี
เส้ น ทางหลั ก 2 สาย คื อ ถนนสาย 43 ช่ ว งเทพา –
ปัตตานี รอยต่ออาเภอเทพาและอาเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี ซึ่งเป็ นถนนสายหลั ก ถนนสาย 42 หรือ 408
รอยต่ อ อ าเภอเทพา–อ าเภอโคกโพธิ์ จั ง หวั ด ปั ต ตานี
รอยต่ อ อ าเภอเทพา–อ าเภอสะบ้ า ย้ อ ย และรอยต่ อ
อาเภอเทพา–อาเภอนาทวี รวมทั้งยังมีถนนสายรองอื่น
เช่น ถนนสาย 4085 และถนนสายใน ซึ่ง เชื่อมต่อกั บ
ถนนหลักและถนนรองเหล่านี้ ซึ่ งเป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งแต่อุบัติเหตุเล็กน้อยไปจนถึง
ระดับรุนแรง และมีอุบัติเหตุใหญ่บ่อยครั้ง
จากสถิติพบว่า การเกิดอุบัติเหตุถึง 60% เป็นคนนอกพื้นที่ และ 40% เป็นคนในพื้นที่ ปัญหา
เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่เร็วเกินกว่ าที่กาหนด เมาสุรา ประมาท ที่สาคัญคือ การ
ไม่สวมหมวกนิรภัยและไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ส่งผลให้เกิดความรุนแรงของการเกิดเหตุ มีการเสียชีวิตในที่
เกิดเหตุในอัตราสูง
 จากการจัดเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุ โดย รพ.
เทพา สสอ.เทพา สภ.เทพา และ สภ.ห้วยปลิง พบว่า
การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมีแนวโน้มสูงขึ้น
ในปี 2560 คิ ด เป็ น อั น ดั บ ที่ 7 จาก 16 อ าเภอของ
จังหวัดสงขลา เมื่อคิดเป็นอัตราการเสียชีวิตเป็น 31 คนต่อแสนประชากร ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย
ของจั ง หวั ด สงขลาที่ ก าหนดไว้ ที่ 18 คนต่ อ แสนประชากร เหล่ า นี้ เ ป็ น ปรากฏการณ์ ที่ ท าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอาเภอเทพา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดสงขลา สาขาเทพา ได้ให้ความสาคัญในการแก้ไขปัญหา โดยมี นายอชิตพล พุ่มเกื้อ
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาเทพา และนางรจนา พูล
สวัสดิ์ นั กวิเคราะห์ นโยบายและแผนช านาญการ เข้ามาดาเนิน งานอย่างจริงจังร่ว มกับ ภาคี
เครือข่ายในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายในการดาเนินงาน คือ1)เกิดภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งระดับ ศปถ.
อาเภอ ศปถ.ท้องถิ่น โดยมีการบูรณาการร่วมกับคณะกรรมการสุขภาพอาเภอ (DHB) 2)ผลักดัน
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ให้จุดเสี่ยงได้รับการแก้ไข 3)มีแนวทางในการดาเนินงานจัดการกับปัญหาอุบัติเหตุจราจรที่ผ่าน
การสังเคราะห์แล้ว
ภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนงาน
สานั กงานป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจั งหวัดสงขลา สาขาเทพา มีภารกิจหลักในการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารภัยของประเทศไทยในทุกด้าน และเป็นเจ้าภาพหลักในการแก้ไขปัญหา
อุบั ติ เหตุใ นพื้ น ที่ อาเภอเทพา โดยรั บ หน้ าที่ ในการขั บเคลื่ อนโครงการฯ ซึ่ง ได้รั บการสนั บสนุน จาก
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุ
จราจรระดับจังหวัด(สอจร.)
อาเภอเทพาได้ออกคาสั่งอาเภอเทพา แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทาง
ถนนอาเภอเทพา(ศปถ.อ.เทพา) และคณะทางานสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนอาเภอเทพา คณะกรรมการ
และคณะทางานทั้งสองคณะ ประกอบไปด้วยตัวแทนจากระดับอาเภอ ตาบล และหมู่บ้าน โดยมีบทบาท
และหน้าที่ในการทางานที่แตกต่างกันไป ดังนี้
1. คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอเทพา (ศปถ.อ.เทพา)
- มีนายอาเภอเป็นประธานกรรมการ
- กรรมการแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายที่หนึ่งเป็นกรรมการโดยตาแหน่ง และฝ่ายที่สองเป็น
กรรมการที่ระบุตัวบุคคล
- บทบาทหน้าที่ :
1) จัดทาแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนของอาเภอ และประสานแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอ ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของ
จังหวัด
2) ดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตอาเภอ
3) เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และ
รายงานการดาเนินงานให้คณะกรรมการ ศปถ.จังหวัดทราบ
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในเขตอาเภอ
5) จัดให้มีศูนย์ข้อมูลและอุบัติเหตุทางถนนอาเภอ
6) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์การดาเนินงานต่อสาธารณะ
7) เสนอความเห็ น ต่ อคณะกรรมการ ศปถ.อ.เทพา เพื่ อพิ จารณาก าหนดแนวทาง หรื อ
มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับอาเภอ
8) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ที่เห็นควร
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9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการ ศปถ.จังหวัด มอบหมาย
2. คณะทำงำนสืบสวนอุบัติเหตุทำงถนนอำเภอเทพำ
- มีคณะที่ปรึกษา ประกอบด้วย นายอาเภอ สสอ.เทพา ผกก.สถานีตารวจภูธรเทพา ผกก.
สถานีตารวจภูธรห้วยปลิง และ ผอ.รพ.เทพา
- ประธาน คือ ปลัดอาเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
- กรรมการ ประกอบไปด้วย กรรมการโดยตาแหน่งและกรรมการที่ระบุบุคคล กรรมการโดย
ตาแหน่ง ได้แก่ รองผู้กากับการหรือสารวัตรที่รับผิดชอบงานจราจร สภ.เทพา และ สภ.ห้วย
ปลิง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะกอม หรือผู้แทน หัวหน้า ปภ.จังหวัดสงขลา สาขา
เทพา
- บทบาทหน้าที่ :
1) กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ดาเนินการสืบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่
2) รวบรวมข้อมูล การเกิดอุบัติเหตุเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ นาเสนอข้อมูล ต่อศูนย์
อานวยการความปลอดภั ยทางถนนจังหวัด ศูน ย์ป ฏิบัติ การความปลอดภัยทางถนน
อาเภอเทพา (ศปถ.อ.เทพา)
3) วิเคราะห์ และติดตามประเมินผลการดาเนินงาน พร้อมดาเนินการแก้ไขปรับปรุงบริเวณ
จุดเสี่ยง
4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอาเภอเทพา และศูนย์ความ
ปลอดภัยคมนาคมอาเภอเทพาที่มามีส่วนร่วมขับเคลื่อนสร้างความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นในอาเภอ
เทพาอีกด้วย

ทุนเดิมในพื้นที่
นอกจากคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนน ที่มีหน้าที่ดาเนินงานด้านป้องกันความ
ปลอดภั ย ทางถนนในช่ ว งเทศกาลปี ใ หม่ แ ละสงกรานต์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ในพื้ น ที่ อ าเภอเทพา ยั ง มี
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอาเภอ (District Health Board : DHB) ที่ขับเคลื่อน
โดยภาคสาธารณสุ ข ประกอบด้ ว ย ความร่ ว มมื อ ของทั้ ง 3 ฝ่ า ย คื อ ฝ่ า ยปกครอง ฝ่ า ยวิ ช าการ
(สาธารณสุข) และภาคเอกชน ตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
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พื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า โดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เน้นหนักในผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เด็กปฐมวัย
อุบัติเหตุ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ขยะและสิ่งแวดล้อมคณะกรรมการดังกล่าวได้ดาเนินการด้านที่เกี่ยวข้องอย่าง
เป็นรูปธรรม ในด้านอุบัติเหตุมีการลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องอุบัติเหตุทางถนน ณ บ้านปากบาง
สะกอม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ส่งผลให้ทราบสาเหตุ แนวทางความต้องการของชุมชนใน
พื้นที่ ทาให้เป็นฐานในการทางานได้เป็นอย่างดี และยังพบว่าในพื้นที่มีกลุ่มจิตอาสา ศูนย์ความปลอดภัย
คมนาคมอาเภอเทพา ที่ทางานด้านดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง
ส่วนด้านการสนับสนุนงบประมาณ นอกจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ที่ให้การสนับสนุนโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนเทพา ที่มีสานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยสงขลา สาขาเทพาเป็นผู้รับทุนแล้ ว โครงการฯ ยังได้เชื่อมประสานทากิจกรรม
ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ โดยหน่วยงานนั้นเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณด้วย ได้แก่
- กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ เพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ที่วิทยาลัย
ชุมชนสงขลา งบประมาณจากวิทยาลัยชุมชนสงขลา
- โครงการ “Safety Life Safety Road” เป็นการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยและนาความรู้จาก
กิจกรรมการเสริมสร้างวินัยจราจรไปขยายผล โดยการส่งต่อความรู้ให้กับน้องๆ นักเรียนบ้านบา
โหย ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา งบประมาณจากวิทยาลัยชุมชนสงขลา
นอกจากนี้แล้ ว ยังได้รับ การสนับ สนุนงบประมาณในการแก้ไขจุดเสี่ยงเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ งบพัฒนาจังหวัดงบกระทรวงสาธารณสุข และงบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นต้น
สานพลัง ขับเคลื่อนงาน
กิจ กรรมของโครงการที่ได้ว างแผนไว้มีทั้งการตั้งรับและการดาเนินการเชิงรุก ได้ว างแผน
กิจกรรม โดยกาหนดเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ พร้อมทั้งตัวชี้วัด ซึ่งทางโครงการได้มีการ
ดาเนินกิจกรรมครบถ้วนทุกกิจกรรม แต่ระยะเวลาที่จัดกิจกรรมอาจจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นทาให้ล่าช้ากว่าแผนที่กาหนดไว้ พบว่า มีกิจกรรมที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ ดังนี้
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. เ พื่ อ ส ร้ า ง แ ล ะ ก ร ะ ตุ้ น ภ า คี - การประชุมภาคีเครือข่าย
- มีการรายงานผลการดาเนินงานของ
เครื อ ข่ า ยในอ าเภอให้ ด าเนิ น การ - การประชุมคณะทางาน
หน่วยงาน/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและ สืบสวนอุบัติเหตุ
- มีการดาเนินการต่อเนื่องตามมติที่
ลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนของอ าเภอ - การถอดบทเรียนฯ
ประชุม
เทพาอย่ า งเป็ น ระบบ โดยผ่ า น
- เกิดการทางานอย่างมีระบบ มีการ
กระบวนการประชุม นาเสนอข้อมูล
นาเสนอปัญหา/พิจารณาแนวทาง
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วัตถุประสงค์
กิจกรรม
และก าหนดแนวทางในการแก้ ไ ข
ปัญหา
2. เพื่อให้เกิดแนวทางแก้ไขปัญหา - การประชุมคณะทางาน
จุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
สืบสวนอุบัติเหตุทางถนน
อาเภอเทพา และลงพื้นที่
สืบสวนการเกิดอุบัติเหตุ
จานวน 7 ครั้ง
- การอบรมวินัยจราจรให้กลุ่ม
ผู้ใช้รถจักรยานยนต์
3. เพื่อจัดการความรู้ ถอดบทเรียน สัมมนาถอดบทเรียนการป้องกัน
ให้เกิดแนวทาง เพื่อนาไปขยายผล และแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
ในการจัดการในอนาคต

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
แก้ไขร่วมกัน ดาเนินการแก้ไข
ติดตาม และรายงานผล
- ข้อมูลสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
- จุดเสี่ยงได้รับการแก้ไขแล้วจานวน
5จุด
- อัตราการสวมหมวกฯ ในกลุ่ม
นักเรียน นักศึกษา เพิ่มขึ้น

ได้ รั บ ทราบสภาพการจราจรในอดี ต
สภาพปัญหาอุบัติเหตุ การดาเนินการ
เพื่อแก้ไขปัญหาในปัจจุบันและอนาคต

การด าเนิ น งานเชิ ง รุ ก ในการสร้ า งความตระหนั ก และความปลอดภั ย ให้ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่
โดยเฉพาะในกลุ่ มผู้ ขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ ที่ เ น้ นไปที่ ก ลุ่ มนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ซึ่ ง เป็ น เยาวชน มี ก าร
ดาเนินการผ่านทางการจัดอบรมวินัยจราจรให้กลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ มีกลยุทธ์ในการทางาน ดังนี้
 กาหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน โดยเน้นจากวิทยาลัยชุมชนสงขลา นักเรียน กศน. และ
เครือข่ายซึ่งเป็นเยาวชนที่กาลังเริ่มต้นขับขี่รถจักรยานยนต์
 ประสานกับสานักงานขนส่งจังหวัดสงขลา สาขานาทวี เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมนาชั่วโมง
การอบรมในครั้งนี้ ไปประกอบการขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ โดยไม่ต้อง
ไปอบรมที่สานักงานขนส่งอีก
 จัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายทั้งการฟังบรรยายและการฝึกปฏิบัติ ได้แก่ กิจกรรมการ
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยอุบัติเหตุ กฎหมายจราจรเบื้องต้น การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น กฎหมายรถยนต์ กฎหมายทางหลวง และกฎหมายจราจรทางบก การขับรถอย่าง
ปลอดภัย จิตสานึกและมารยาทในการขับรถ ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความ
ช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล และการสาธิตและฝึกปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัย
 เมื่ออบรมแล้ว มีการถอดบทเรียนเพื่ อให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมได้ทบทวนตัวเองว่าได้เรียนรู้
อะไรจากการอบรมและนาเอาไปใช้ต่อ
 เกิดการต่อยอดจากการอบรม โดยมีการจัดกิจกรรมโครงการ Safety Life Safety Road
โดยวิทยาลัยชุมชนสงขลา เพื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยและถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการ
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ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ
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เข้าร่วมกิจกรรมการการเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบาโหย ต.บาโหย
อ.สะบ้าย้ อย ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่พี่ทาให้ น้อง มีการพูดคุยให้ ความรู้กันเองระหว่างเยาวชน
ด้วยกันซึ่งเข้าใจกันง่ายขึ้น เกิดความเป็นกันเอง ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้

ผลลัพธ์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
การดาเนินโครงการก่อให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ในพื้นที่อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้าน
กายภาพ ด้านโครงสร้ าง/กระบวนการทางาน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่ านี้จะส่งผลต่อการสร้างความ
ปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง
ด้านกายภาพ
 มีการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้ลดความเสี่ยง เช่น ตัดต้นไม้เพิ่มแสงสว่าง การปรับปรุงผิวถนน
เปลี่ยนเส้นแบ่งช่องทางจราจรเป็นเส้นทึบ (ห้ามแซง) ต่อเนื่องจากสะพานจนถึงสิ้นสุดโค้ง
 การจัดทาป้ายลดความเร็วในเขตชุมชนที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ป้ายเตือนทางโค้งสัญลักษณ์
เตือนสีแดงบนพื้นถนน
 มีแผนระยะยาวในการขยายไหล่ทางหรือขยายถนน
ด้านพฤติกรรม
 จัดระเบียบการจอดรถบริเวณริมถนน
 จัดหากรวยยางสะท้อนแสงประจาไว้กับรถบรรทุกไม้ยางทุกคัน และให้วางไว้ให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เมื่อมีการจอดรถริมถนนทุกครั้ง
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 มีการประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ เพื่อรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ผ่าน
ทางการประชุมประจาเดือน โดยใช้สื่อสถานีวิทยุเป็นช่องทางในการสื่อสาร
ด้านกระบวนการทางาน
 มีการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
 มีการจัดทาแผนแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในระดับตาบล ระดับอาเภอ โดยมีคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอาเภอเป็นผู้ดาเนินการ
 รพ.เทพา มีการประชุมคณะกรรมการในการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุทุก 2 เดือน
 เกิดกระบวนการสอบสวนอุบัติเหตุที่เป็นรูปธรรม ประกอบด้วยทีมสหสาขา และกาหนดการ
สืบสวนเมื่อมีผู้เสียชีวิต 1 รายขึ้นไป หรือมีผู้บาดเจ็บ 10 รายขึ้นไป หรือเป็นเหตุการณ์ที่เป็นที่
สนใจของสังคม โดยกาหนดระยะเวลาสืบสวนหลักจากเกิดอุบัติเหตุแล้ว 1 สัปดาห์
 มีแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุในพื้นที่อาเภอเทพา โดยใช้แบบ ปภ.บอ.3 และ ปภ.บอ.4
พร้อมทั้งเพิ่มรายละเอียดตามความต้องการของพื้นที่
 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยทางถนนอาเภอเทพา ในช่องทาง Face book
 มีกลุ่มไลน์ “วาระอุบัติเหตุเทพา” ในการสื่อสารด้านอุบัติเหตุทางถนนและนัดหมายการทางาน
จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีผลมาจากการทางานร่วมกันของหลายหน่วยงานในอาเภอ
เทพา โดยเป็นการทางานอย่างมีส่วนร่วมและบูรณาการการทางานในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้

จากกระบวนการสอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ที่ใช้ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการให้
ข้อมูลจาก รพ.เทพา ทีมกู้ภัย อบต. ตารวจ ผู้เห็นเหตุการณ์ การลงพื้นที่สารวจเส้นทางและสภาพถนน
ร่วมกัน หลังจากได้สาเหตุแล้ว ก็มีกระบวนการหาแนวทางการแก้ปัญหาและติดตามผล ซึ่งสิ่งเหล่านี้
กลายเป็นแนวทางการทางานของอาเภอเทพาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
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บทเรียนความสาเร็จจากการทางาน
ความสาเร็จที่เกิดขึ้นเกิดจากความตระหนักและรับรู้ว่ า “อุบัติเหตุทางถนน” เป็นปัญหา ต้อง
หาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยไม่ต้องรอให้หน่วยงานอื่นหรือหน่วยเหนือมาสั่งการ แต่จะช่วยเหลือทางาน
แก้ปัญหากันเองในพื้นที่ หากมีปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ จึงจะหาช่องทางส่งต่อจังหวัดต่อไป
ความสาเร็จมาจากการร่วมกันทางานโดยอาศัยเทคนิคกลยุทธ์ 5 ส. 5 ช. (สารสนเทศ สุดเสี่ยง
สุดคุ้ม สหสาขา ส่วนร่วม และเชื่อม ชง ชม/เชียร์ ช้อน เช็ค) โดยมีเทคนิคการทางานคือ
 การท างานร่ ว มกั น ที่ ไ ม่ มี “หั ว โต๊ ะ ” ไม่ มี ล าดั บ ชั้ น สร้ า งความสั ม พั น ธ์ แ นวราบก่ อ ให้ เ กิ ด
บรรยากาศการทางานที่เป็นกันเอง
 คนทางานเป็น เจ้าภาพการทางานร่วมกัน มีการแบ่งงานกันทา พึ่งพาอาศัยกัน ทาไปด้วยกัน
เรียนรู้ไปด้วยกัน ส่งผลให้การทางานเป็นทีมที่เข้มแข็งมากกว่าทางานโดดเดี่ยว
 เครือข่าย เป็นพลังของการพัฒนาองค์กร
 ยอมรับความแตกต่างและความอิสระทางวัฒนธรรมองค์กร
นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการหนุน เสริมจากพี่เลี้ยงของ สอจร. ที่ทาหน้าที่ให้คาปรึกษา ให้ความรู้
ทางด้านวิชาการเพิ่มเติม คอยเชื่อมกับหน่วยงานต่างๆ ที่ในบางครั้งโครงการยังไม่สามารถเชื่อมโยงได้
ให้สามารถเชื่อมโยงการทางานร่วมกัน
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ปัจจัยความสาเร็จ /ปัญหาอุปสรรค และข้อจากัด
หัวข้อ
ข้อค้นพบ
เงื่อนไขปัจจัย  การมีส่วนร่วมของคณะทางาน ความเป็นกันเอง ทางานแบบแนวราบ
ความสาเร็จ  การรับรู้ ตระหนักถึงปัญหา
 เครือข่าย มีการทางานที่เข้มแข็ง
 คนในพื้นที่ มีความตระหนักถึงปัญหาอุบัติเหตุและมีความต้องการที่จะแก้ปัญหา
 มีเครื่องมือที่ใช้ ความรู้ทางระบาดวิทยา/ระบบการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ/ 5 ส. 5
ช.
ปั ญ ห า บางหน่วยงานยังไม่แสดงบทบาทหน้าที่และให้ความร่วมมือเท่าที่ควร การบูรณา
อุปสรรค
การจึงยังไม่ครอบคลุมและยังคงใช้เวลาในการเชื่อม โดยทีมงานต่อไป
ข้อจากัด
 สถานการณ์ภัยพิบัติและปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ ทาให้ทางานนี้ล่าช้าไปบ้าง
 แต่ละหน่วยงานมีภารกิจหลักของตนเอง ต้องทางานภารกิจหลักก่อน บางครั้ง
อาจจะมีงานเร่งด่วนหรือนโยบายที่ต้องดาเนินการก่อน
 การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการผู้ปฏิบัติ ผู้บริหาร มีผลต่อความต่อเนื่องและการ
รับรู้ความสาคัญแตกต่างกัน
 ความยืดหยุ่นในการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงานมีน้อย การ
ดาเนินการเพื่อจะแก้ไขปัญหาในบางเรื่องไม่อาจดาเนินการได้ เนื่องจากไม่
สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ดังนั้นงบประมาณของโครงการฯ ยังมีความ
จาเป็นในการเชื่อมหน่วยงานเข้ามาร่วมกันขับเคลื่อน
ติดตามประเมินผล
ในการสอบสวนอุบัติเหตุแต่ละครั้ง มีการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและติดตามผลการแก้ไข
ผ่านทางการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอเทพา (ศปถ.อ.เทพา) ที่
ถึงแม้จะมีการประชุมเพียง 2 ครั้ง แต่ก็มีกระบวนการติดตามในเชิงราบ
สาหรับกิจกรรมเชิงรุกที่จะเสริมสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมโดยการสร้างวินัยจราจร มีการติดตาม
อัตราการสวมหมวกนิรภัย พบว่า
อัตราการสวมหมวกนิรภัย
หน่วยงาน
ก่อนการอบรม หลังการอบรม
การเปลี่ยนแปลง
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
32.67%
68.67%
เพิ่มขึ้น 36.00%
กศน.อ.เทพา
44.84%
52.63%
เพิ่มขึ้น 7.79%
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แนวทางการขยายผลเพื่อความยั่งยืน
จากพื้นฐานการทางานของโครงการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทางานเกี่ยวกับ
อุบัติเหตุทางถนนของอาเภอเทพา ส่งผลให้ทางพื้นที่มีแนวทางการในการทางานต่อ ดังนี้
 จัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุแบบบูรณาการ เพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งจะส่งผลต่อการ
สอบสวนอุบัติเหตุ เพื่อหาสาเหตุและหาแนวทางแก้ไขต่อไป
 ดาเนินการสืบสวนการเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มา
ขับเคลื่อนให้มีการแก้ไขจุดเสี่ยง โดยจะส่งต่อวิธีการแก้ไขจุดเสี่ยงให้กับท้องถิ่นซึ่งมีงบประมาณ
ดาเนินการเป็นผู้รับผิดชอบต่อ
 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อให้การทางานคล่องตัวและทันต่อเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น
 เพิ่มกิจกรรมแก้ไขหรือส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม โดยการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสานึกให้กับ
นักเรียน นักศึกษา เพื่อจะได้ขยายผลต่อไปยังผู้ปกครอง
 การจัดทาองค์กร/ชุมชน/สถานศึกษา ต้นแบบความปลอดภัยทางถนน
บทเรียนสู่ข้อเสนอแนะ
 อาเภอเทพาเด่นเรื่องการทาให้ องค์กรท้องถิ่นเข้ามาทาการสอบสวนอุบัติเหตุจราจร หากมีการ
ขยับต่อเนื่องจนกลายเป็นโมเดลระดับประเทศต่อไป จะเป็นการขยายผลให้ท้องถิ่นตระหนักและ
เป็นหน่วยงานสาคัญในการดูแลจัดการปัญหา
 กระบวนการประชุ ม ที่ ส ม่ าเสมอ จะเป็ น ตั ว กระตุ้ น จากข้ า งล่ า งขึ้ น ข้ า งบนได้ ดี จึ ง ควรจะมี
งบประมาณสนับสนุนเพื่อให้เครือข่ายได้มาพบปะ แลกเปลี่ยน และบูรณาการทางานร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง
 สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนในการเรียนการสอนในสถานศึกษาทุกระดับชั้น
เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมที่เหมาะสม
 ที ม กู้ ชี พ ควรเพิ่ ม ทั ก ษะในการเก็ บ ข้ อ มู ล ร่ ว มกั บ คณะท างานสอบสวนอุ บั ติ เ หตุ พี่ เ ลี้ ย งหรื อ
คณะทางานอาจมีคู่มือในการสืบสวนฯ ให้กับทีมกู้ชีพ และควรมีนักวิชาการร่วมให้คาแนะนา
 หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง บารุงรักษา ถนน ต้องมีการติดตามสภาพปัญหาจากการ
ใช้เส้นทางนั้นด้วย พร้อมรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
เพื่อให้เกิดการทางานแบบครบวงจร
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22. ขับเคลื่อนเครือข่ายเสริมสร้างวินัยจราจรอาเภอระโนด
าเภอระโนดตั้งอยู่บนคาบสมุทรสทิงพระ ทางทิศเหนือสุดของจังหวัดสงขลา มีอาณาเขตติดต่อกับ
อำอ�เภอระโนด
เขตการปกครองข้างเคียง คือ ทิศเหนือติดต่อกับอาเภอหัวไทร (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ทิศตะวันออก
จรดอ่าวไทย ทิศใต้ติดต่อกับอาเภอสทิงพระ และอาเภอกระแสสินธุ์ ทิศตะวันตกติดต่อกับอาเภอควน
ขนุน (จังหวัดพัทลุง)

อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา เป็น อีกอาเภอที่มีปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่มีความรุนแรงมากขึ้น
จากการส ารวจสถิ ติพ บว่ า อุ บั ติ เหตุ ท างถนนในอ าเภอระโนดสู ง ขึ้น อย่ างต่ อ เนื่อ ง โดยสภาพปั ญ หา
ประกอบด้ว ย (1) จุ ดตัดทางแยกถนนสายหลักและสายรองมีจานวนมาก และไม่มีสั ญญาณไฟจราจร
(2)การจราจรคับคั่ง (3) พฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะของประชาชนในพื้นที่ไม่เคารพกฎจราจร ไม่สวม
หมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ขับรถเร็ว และประมาท (3)เครือข่ายในพื้นที่ขาดความร่วมมือและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่
ซึ่งจากข้อมูล สถานี ตารวจภูธ รระโนด และโรงพยาบาลระโนด พบว่า ในปี 2558 มีการเกิดอุบัติเหตุ
จานวน 110 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 127 ราย และเสียชีวิตจานวน 6 ราย และในปี 2559 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
สูงขึ้นเป็น 159 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 150 ราย และเสียชีวิตจานวน 13 ราย
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ทาให้มีความจาเป็นต้องยกระดับการทางานด้านการขับเคลื่อนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและเพื่อสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในอาเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ทำงสำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดสงขลำ สำขำระโนด โดยนายคงศักดิ์ คง
ปาน หัวหน้า ปภ.สำขำระโนด และนายธนขวัญ ปิ่นทอง ได้เล็งเห็นควำมสำคัญในกำรจัดกำรปัญหำ
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ร่วมกับภำคีเครือข่ำย จึงได้ดำเนินงำนโครงการการขับเคลื่อนเครือข่ายเสริมสร้างวินัยจราจรอาเภอระโนด
จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ผ่าน
แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด(สอจร.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างทีม
และพัฒนาเครือข่ายให้สามารถพัฒนาแนวทางการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน (2) ดาเนินการแก้ไข
จุดเสี่ยงในเขตพื้นที่อาเภอระโนด (3) เสริมสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา/สถานประกอบการ (4) ลด
อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลง ซึ่งมีเป้าหมายที่สาคัญ เพื่อ1) เกิดทีมงานและมีเครือข่ายร่วมกัน
ดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร 2) ทีมงานได้รับการพัฒนาและยกระดับการทางานมี
กลไกขับเคลื่อน ติดตามการดาเนินงานอย่างเข้มข้น จริงจัง ต่อเนื่อง 3) มีการจัดการจุดเสี่ยง และเกิด
มาตรการองค์กร ที่ร่วมกันป้องกันแก้ไข ทาให้ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 4) เกิดการ
จัดการความปลอดภัยในโรงเรียน/โรงงาน (มีมาตรการ/ข้อตกลง/หมวกนิรภัย/เข็มขัด/การจอดรถ) โดย
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้ร่วมดาเนินงานโครงการประกอบด้วย ภาคีเครือข่ายคณะทางานการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนอาเภอระโนด /นักเรียนโรงเรียนสามบ่อวิทยา พนักงานบริษัทไทยยูเนี่ยน ฟีดมิล ล์
จากัด /ประชาชนในพื้นที่อาเภอระโนด
สานเครือข่าย ร่วมขับเคลื่อน สร้างความปลอดภัยทางถนน
ทั้งนี้ในกำรดำเนินงำนได้ประสำนควำมร่วมมือจำกภำคีเครือข่ำยในอำเภอระโนด ซึ่งมำจำกแต่ละ
หน่วยงำน กลำยเป็นทีมสหสำขำวิชำชีพ เข้ำมำร่วมขับเคลื่อนงำน คือ
1. หมวดการทางสทิงพระ
8. โรงพยาบาลระโนด
2. ตารวจภูธรระโนด
9. เทศบาลตาบลบ่อตรุ
3. สานักงานสาธารณสุขอาเภอระโนด
10. เทศบาลตาบลปากแตระ
4. โรงเรียนสามบ่อวิทยา
11. กู้ภัยอินทนิล
5. อบต.ท่าบอน
12. สถานีวิทยุ ทูซีเรดิโอ 93.75 MHz
6. อบต.ปากแตระ
13. ชมรม อสม. อาเภอระโนด
7. อบต.พังยาง
14. สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสงขลา สาขาระโนด
ภำคีเครือข่ำยอำเภอระโนดโดยส่วนใหญ่เ ป็นคนในพื้นที่ จึงให้ควำมสำคัญกับกำรป้องกันและ
แก้ปัญหำอุบัติเหตุทำงถนน
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เดินหน้า ขับเคลื่อนไปด้วยกัน
หลังจาก สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาระโนด ได้รับบทบาท
เป็นผู้เชื่อมประสาน ชักชวนภาคีเครือข่ายให้เข้ามาร่วมขับเคลื่อนงานไปด้วยกัน จึงได้ดาเนินการกิจกรรม
ดังนี้
1. ประชุมชี้แจงโครงการและแต่งตั้งคณะทางาน “โครงการการขับเคลื่อนเครือข่ายเสริมสร้าง
วินัยจราจรอาเภอระโนด จังหวัดสงขลา จานวน 27 คน และได้มีการประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอระโนด จานวน 3 ครั้ง ซึ่งส่งผลให้เกิดข้อเสนอ
สู่แนวทางปฏิบัติ คือ
 ภำคีเครือข่ำยที่เข้ำร่วมประชุม ได้รับทรำบถึงเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ในกำร
ดำเนินงำนของโครงกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยเสริมสร้ำงวินัยจรำจรอำเภอระโนด
 ได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา แล้วร่วมกันค้นหาแนวทำงป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทำงถนน เรื่องกำรจัดกำรจุดเสี่ยงจุดอันตรำยในพื้นที่

 ภาคี เ ครื อ ข่ า ยร่ ว มกั น หาแนวทางปฏิ บั ติ ก ารกั บ รถรั บ -ส่ ง นั ก เรี ย นและผู้ โ ดยสารให้
ปลอดภัย
โดยประชุมหำแนวทำงเพื่อแก้ปัญหำรถ รับ –ส่ง นักเรียนที่นักเรียนมีพฤติกรรมห้อยโหน
เกิน หรือหยอกล้อกันระหว่ำงนั่งรถ ซึ่งได้ให้ทำงโรงเรียนเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแล จัด
ระเบียบควำมปลอดภัยบริเวณหน้ำโรงเรียน และตรวจสอบกำรเดินทำงของนักเรียนให้
ปลอดภัย ซึ่งได้แบ่งแยกประเภทกำรเดินทำงมำโรงเรียนของนักเรียน หำกพบนักเรียนที่
ขับรถจักรยำนยนต์มำให้โรงเรียนมีมำตรกำรเข้มงวดในกำรใส่หมวกนิรภัย
2. สารวจพื้ น ที่ เ สี่ย งอุ บั ติเ หตุ ทางถนน และร่ว มกัน แก้ไ ขปัญ หา โดยภาคีเ ครื อข่า ยได้ ร่ว มกั น
รวบรวมจุดเสี่ยง จุดอันตราย แล้ว วิเคราะห์อุบัติเหตุในระดับพื้น ที่ อปท. จากข้อมูลของทางโรงพยาบาล
ตารวจ โดยการประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาจุดเสี่ยงและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ จานวนครั้ ง ซึ่ง
ภาคีเครือข่ายได้ร่ว มกันลงพื้นที่ไปตรวจสอบในพื้นที่เสี่ ยงจริง เพื่อร่ว มกันวิเคราะห์ให้เห็นกายภาพที่
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ชัดเจนอีกครั้ง แล้วนาข้อมูลกลับมาวิเคราะห์ร่วมกันในห้องประชุม เพื่อค้นหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน ซึ่งในการลงพื้นที่และร่วมวิเคราะห์ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แขวง
ทำงหลวงชนบทสงขลำ สภ.ระโนด ฯลฯ ซึ่งค้นพบว่ามีจุดเสี่ยง จุดอันตรายที่สาคัญและเร่งด่วนในการ
แก้ไข จานวน 6 จุด โดยการแก้ไขปัญหาในขั้นแรก คือ ดาเนินการตัดหญ้าบริเวณจุดเสี่ยงสี่ แยก และรื้อ
ป้ายโฆษณาที่บดบังการมองเห็น ในส่วนการแก้ไขทางกายภาพทางโครงสร้าง เช่น โค้งคอสะพาน โค้งรี
สอร์ท ได้นาเสนอที่ประชุมและทาบั นทึกเพื่อเสนอหน่ว ยงานที่ดูแลรับผิดชอบ จัดสรรงบประมาณมา
ดาเนินการแก้ไข ซึ่งอยู่ระหว่างการดาเนินการ

3. เสริมสร้างวินัยจราจรในโรงเรียนและโรงงาน โดยการจัดอบรมเสริมสร้างวินั ยจราจรใน
โรงเรียนและโรงงาน และจัดประชุมเพื่อติดตามประเมินผล จานวน 4 ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
พนักงานและนักเรียน จากสถานศึกษาและสถานประกอบการ คือ โรงเรียนสำมบ่อวิทยำ บริษัทไทยยู
เนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์
อย่ำงปลอดภัย และควำมรู้ด้ำนพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ ตลอดจนให้ตระหนักถึงควำม
ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยำนยนต์
ในการเสริมสร้างอบรมวินัยจราจร ได้มี อสม. เข้ามามีส่วนร่วมเป็นแกนนาเครือข่ายในการ
ถ่ายทอด สร้างจิตสานึกด้านความปลอดภัยทางถนน ส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ
และมีมาตรการให้เป็นต้นแบบการสวมหมวกนิรภัย 100% ขึ้น ส่งผลให้เกิดการตื่นตัว ตระหนักถึง
ความสาคัญของการสวมหมวกนิรภัย นอกจำกนั้นยังมีกำรจัดกำรจรำจรที่ปลอดภัย เช่น กำรกำหนดจุด
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จอดรถ มีกำรทำสีเส้นจรำจร และจัดทำสัญลักษณ์ป้ำยจรำจรให้มีควำมชัดเจน อบรมให้ควำมรู้ส่งเสริมให้
ปฏิบัติตำมกฎจรำจร

4. การเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ โดยให้ สื่ อ ท้ อ งถิ่ น (สถำนี วิ ท ยุ ทู ซี เ รดิ โ อ) ช่ ว ยเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายเสริมสร้างวินัยจราจรอาเภอระโนด และรณรงค์การสวม
หมวกนิรภัย เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ และเชิญชวนให้ปฏิบัติตามกฎ
จราจร มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ถึงจุดเสี่ยงและการแก้ไขจุดเสี่ยงในพื้นที่ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ มี
ความตระหนักในเรื่องการสวมหมวกนิรภัยมากขึ้น
ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง
ผลจากการดาเนินกิจกรรมในโครงการฯ ทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. เกิดทีมทางานและเครือข่าย มีการเชื่อมประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรได้มากขึ้น
2. ประชาชนมีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น
3. จุดเสี่ยงบนท้องถนนได้รับการแก้ไขบางส่วน เช่น ตัดต้นไม้ที่บดบังทัศนวิสัย ติดป้ายเตือนทางโค้ง
4. อุบัติเหตุทางถนน ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุในอาเภอระโนดลดลง
นอกจากผลลั พ ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้น ตามแผนงาน ยั ง มี ผ ลลั พ ธ์ ที่ น อกเหนื อ จากแผนงาน เกิ ด การต่ อ
ยอดจากการเชื่อมภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมดาเนินการขับเคลื่อนงานไปด้วยกัน คือ
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 เกิดการสำรวจและวิเครำะห์จุดเสี่ยงในพื้นที่อำเภอระโนด ส่งผลให้ได้รับความร่วมมือ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบถนนในแต่ละสายเข้ามาร่วมวางแผนงาน และ
รับข้อเสนอมติไปดาเนินการต่อไป เช่น แขวงทำงหลวงชนบทจังหวัดสงขลำ ดำเนินกำร
ตัดหญ้ำและแก้ไขบริเวณจุดเสี่ยง /เทศบำลตำบลระโนด ได้ทำสีขำวแดงฟุตบำทให้มี
ควำมชัดเจนมำกขึ้น บริเวณถนนประชำอุทิศเพื่อไม่ให้มีรถจอดบริเวณทางแยกหน้า
ตลาด
 เจ้าหน้าที่ตารวจจาก สภ.ระโนด จัดทาโครงการครู 5 นาที หน้าเสาธง ให้ความรู้ด้าน
กฎหมายจราจร อาทิตย์ละ 2 วัน จานวน 33 โรงเรียน ในเขตรับผิดชอบ สภ.ระโนด
 เกิดการจัดตั้งกลุ่มไลน์ จานวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสร้างวินัยจราจรระโนด (สมาชิก 38 คน)
และ กลุ่มภาคี ปภ.ระโนด (สมาชิก 27 คน) เพื่อใช้ในกำรสื่อสำร รับรู้ข่ำวสำรกำรเกิด
อุบัติเหตุ กำรให้ควำมช่วยเหลือให้ทันท่วงที กำรร่วมกิจกรรมด้ำนป้องกันอุบัติเหตุทำง
ถน
 องค์กำรบริหำรส่วนตำบลพังยำง มีควำมตื่นตัวในกำรสร้ำงควำมปลอดภัยด้ำนถนนให้แก่
ชุมชน มีการกาหนดมาตรการและเป็นอปท.ต้นแบบด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน
สำมำรถขยำยผลไปยังชุมชนอื่นๆ ได้
 เกิดกำรจัดกำรจุดเสี่ยง(โค้งรีสอร์ท) ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง สื่อมวลชนให้ควำมสนใจลง
พื้นที่หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหำจุดเสี่ยงอย่ำงเร่งด่วน แนวโน้มกำรเกิด
อุบัติเหตุลดลงจนไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัดเจน
 ระบบแสงสว่าง ถนนสาย ทล.408 และ ทช.สข.4083 ได้รับการแก้ไข
 ภาคเอกชน บริษัทวิริยะประกันภัยให้ความสนใจร่วมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย และ
ความปลอดภัยทางถนน ได้มอบหมวกนิรภัยสาหรับเด็ก และผู้ใหญ่ 3 ครั้ง จานวน 150
ใบ (วันปีใหม่ สงกรานต์ และให้คณะทางานรณรงค์แก่เด็ก 4 โรงเรียน ( รร.บ้านระโนด
ธัญเจริญ, รร.วัดจาก, รร.วัดสีหยัง, รร.คลองแดนวิทยา ) และมอบแผงกั้นจรำจรชนิดน้ำ
(แบริเออ) ให้แก่ รพ.ระโนด เพื่อกั้นเกำะกลำงทำงเข้ำออก รพ.
ปัจจัยความสาเร็จ
1. การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการร่วมวางแผนและดาเนินงานในพื้นที่ เพรำะทีมมี
เป้ำหมำยเดียวกันในกำรช่วยป้ องกันและแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนน ถึงแม้จะมีอุปสรรคบ้ำง แต่ทีมก็
มิได้ท้อถอย และมีกำรให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เนื่องจำกเครือข่ำยมีควำมหลำกหลำยมำจำกสหสำขำ
วิชำชีพ ทำให้ได้รับควำมร่วมมือจำกทุกหน่วยงำน มีกำรประสำนงำนกันง่ำยขึ้น เนื่องจำกใช้ควำมสัมพันธ์
ส่วนบุคคล โดยมีแกนนำหลักของทีมคือ ปภ.ระโนด/รพ.ระโนด/สภ.ระโนด/กู้ภัยอินทนิล และมีแนวร่วม
ท้องถิ่นในพื้นที่
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2. มี การประชุ ม ติด ตามความก้า วหน้ า การด าเนิ น การ และร่ ว มแก้ไ ขปั ญหาอย่ า งสม่าเสมอ
ต่อเนื่อง
3. มีการใช้สื่อ Social เช่น ไลน์ เฟสบุค ทาให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
จากบทเรียนสู่ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้การดาเนินงานขับเคลื่อนเครือข่ายเสริมสร้างวินัยจราจรอาเภอระโนด จังหวัดสงขลา เกิด
ความต่อเนื่องยั่งยืน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงควรมีการดาเนินการ ดังนี้
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ควรให้นโยบายและบทบาทหน้าที่กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการจัดทาแผนงาน โครงการและจัดสรรงบประมาณ เพื่อตอบสนองการแก้ไข
ปัญหาจุดเสี่ยงบนถนนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และสามารถดาเนินการสร้างเสริมความ
ปลอดภัยทางถนนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้
2. ให้มีนโยบายและงบประมาณ ส่งเสริม ผลักดันให้หน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย เช่น
ตารวจ ขนส่ง ดาเนิน งานเชิงรุกในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนโดยการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง
3. ให้มีการใช้สื่อ Social ในการกระตุ้น ประชาสัมพันธ์ และการดาเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงในทุก
พื้นที่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสื่อสาร สร้างการรับรู้และร่วมกันจัดการปัญหาอย่างทันท่วงที
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23. พัฒนาศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียน
อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
อาเภอสทิ งพระ เป็ น อ าเภอหนึ่ งในจัง หวั ดสงขลา ตั้ งอยู่ ทางทิ ศเหนื อของจั งหวัด พื้ นที่ การ
ปกครองออกเป็น 11 ตาบล ประกอบด้วย ตาบลจะทิ้งพระ ตาบลกระดังงา ตาบลสนามชัย ตาบลดีหลวง
ตาบลชุมพล ตาบลคลองรี ตาบลคูขุด ตาบลท่าหิน ตาบลวัดจันทร์ ตาบลบ่อแดง และตาบลบ่อดาน (ที่มา:
https://th.wikipedia.org/อาเภอสทิงพระ)

อาเภอสทิงพระ มีสภาพพื้นที่เป็นชุมชนกึ่งเมือง และชุมชนชนบทผสมผสานกัน มีถนนสายหลัก ที่
เชื่อมระหว่างอาเภอระโนดและอาเภอสิงหนคร คือ ทางหลวง 408 เป็นถนน 4 ช่องจราจร อีกทั้งมีถนน
สายรอง มีทางแยก ทางร่วมอีกหลายเส้นทาง สภาพผิวถนนส่วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐาน มีน้าท่วมขัง แสง
สว่ า งไม่ เ พี ย งพอ ป้ า ยจราจรมี ไ ม่ ค รบถ้ ว นและไม่ ชั ด เจน ต้ น ไม้ เ กาะกลางถนนบดบั ง ทั ศ นี ย ภาพใน
การจราจร ในถนนสายหลักมีช่องทางให้รถจักรยานยนต์สามารถตัดผ่านได้หลายแห่งเป็นปัญหาใหญ่ที่
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ประกอบกับพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ระมัดระวัง ผู้สัญจรไปมามีทั้งคนในพื้นที่ ที่
ประกอบอาชีพทาตาลโตนดและทานา และในชุมชนยังมีการใช้รถควบคู่กับการเลี้ยงสัตว์ เส้นทางยังเป็น
ถนนแคบๆ นอกจากนั้นยังมีคนต่างถิ่นสัญจรเข้ามาไม่คุ้นชินเส้นทางและไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร รวมถึง
พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของเด็กเยาวชนนักเรียน ที่ขับขี่รถตั้งแต่อายุยังน้อย และไม่สวมใส่
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หมวกนิรภัย ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ รถจักรยานยนต์เป็นหลัก และมีจานวน
รถยนต์เพิ่มมากขึ้น ในทุกปีติดต่อกัน ตลอดมา ดังนั้น ถนนหมายเลข 408 ซึ่งเป็นเส้ นทางหลั กระหว่าง
จังหวัด จึงมีรถที่ใช้เส้นทางดังกล่าวจานวนมากและใช้ความเร็ว เกินกาหนด และมีรถบรรทุกที่บรรทุก
น้ าหนั ก เกิ น หรื อ มีส ภาพไม่ พร้ อมใช้ งาน ซึ่ งอาจก่อให้ เ กิด ปัญหาอุ บัติ เหตุทาให้ สู ญ เสี ยทั้ง ชีวิ ต และ
ทรัพย์สิน
จากสถิติ ปั ญหาพบว่า นั ก เรี ย น นักศึ กษาที่ไม่ ส วมหมวกนิ รภัย ได้ รับบาดเจ็บ ปี พ.ศ. 2558
จานวน 12 ราย ปี พ.ศ. 2559 จานวน 9 ราย ทางเทศบาลตาบลสทิงพระ จึงได้เล็งเห็นความสาคัญของ
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตาบลสทิงพระ โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษาซึ่งเป็นกาลังสาคัญของ
ประเทศชาติ จึงได้เชื่อมภาคีเครือข่ายมาร่วมดาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนความ
ปลอดภั ย ทางถนนในโรงเรี ย น อ าเภอสทิ ง พระ จั ง หวั ด สงขลาขึ้ น โดยมี น ายจั ก ร์ อุ ย ยะพั ฒ น์
ปลัดเทศบาลตาบลสทิงพระ นางอภิญญา มีชัยชนะ รองปลัดเทศบาลตาบลสทิงพระ นายวิทย์ สุขขัง
หัวหน้าสานักปลัด เป็นแกนหลักสาคัญ ในการขับเคลื่อน และเชื่อมภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมดาเนินการ
ประกอบด้วยทีมงานเทศบาลตาบลสทิงพระ ตารวจ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสทิงพระ ผอ.กองช่าง
และครูชานาญการพิเศษและผู้ดาเนินรายการวิทยุชุมชน โดยมุ่งเน้นที่จะปลูกฝังทัศนคติและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ในการขับขี่และใช้ยานพาหนะอย่างปลอดภัยให้แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้มีวินัย รู้กฎหมาย
สามารถขยายไปสู่การปฏิบัติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่รถให้ปลอดภัยได้ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1)
เพื่อสร้างภาคีเครือข่าย ทีมงาน อนุกรรมการในการสารวจ วิเคราะห์ปัญหา เพื่อนามาหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาความปลอดภัยทางถนน 2) เผยแพร่ความรู้ให้กับนักเรียนที่เข้ารับการอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง 3) สร้างแกนนานักเรียนต้นแบบเพื่อเป็นแบบอย่างด้านวินั ยจราจร ขับขี่ที่
ปลอดภัย พร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูล ปัญหา อุปสรรค เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขป้องกัน และ 4)
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรับรู้ และกระตุ้นจิตสานึกในการขับขี่ปลอดภัย ให้กับ
นักเรียน นักศึกษา โดยมีเป้าหมาย คือ 1) เกิดภาคีเครือข่าย ทีมงาน อนุกรรมการระดับต่าง ๆ ในการ
ทางาน เกิดการจัดการความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนระดับอาเภอ 2) นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ จานวน 2 โรงเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างดี 3) เกิดแกนนานักเรียน
นักศึกษาเพื่อเป็นต้นแบบจานวนโรงเรียนละ 20 คน และ 4) พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของนักเรียนมีการ
ใช้หมวกนิร ภัย 100 % โดยได้รับ การสนับสนุน จากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุ ขภาพ
(สสส.) ผ่านแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.)
ภาคีเครือข่ายกับการขับเคลื่อนงาน
ทุนเดิมในพื้นที่ มีการปฏิบัติงานจราจรของสถานีตารวจภูธรที่มีการตั้งด่าน ตักเตือน และภาคี
เครือข่ายในระดับอาเภอได้มีการขับเคลื่อนงานในช่วงเทศกาลร่วมกันกับแกนนาชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 11 แห่ง และ อปพร. และใช้งบจากเทศบาลเฉพาะงบค่าใช้สอย ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการจราจร ได้ตลอดปี
ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมสาคัญในการดาเนินงานนี้ ซึ่งเป็นเครือข่ายทั้งในระดับจังหวัด อาเภอ
ตาบล หมู่บ้าน ประกอบด้วย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สถานีตารวจภูธรอาเภอสทิงพระ ปภ.วิทยาเขต
สงขลา โรงพยาบาลสทิงพระ โรงเรียนสทิงพระวิทยา แขวงการทางสทิงพระ และบริษัทกลางฯ โดยมี ปภ.
สาขาระโนดเป็นพี่เลี้ยง
โดยได้มีการประชุมชี้แจงร่วมกันเพื่อทราบถึงความเป็นมาของโครงการฯ ได้ร่วมกันวางแผนงาน นา
วัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียน มา
กาหนดออกแบบกิจกรรมที่มีอยู่ในแผนงานโครงการ พร้อมทั้งคัดเลือกคณะกรรมการขับเคลื่อนงานความ
ปลอดภัยทางถนนในโรงเรียนอาเภอสทิงพระ จากจานวนผู้เข้าร่วมประชุม 37 คน มาเป็นคณะกรรมการ
จานวน 11 ท่าน ซึ่งมีคาสั่งแต่งตั้งโดยนายกเทศมนตรีตาบลสทิงพระ เป็นผู้ลงนาม
ภาคีเครือข่ายมีบทบาทหน้าที่ร่วมกัน ประชุมวางแผนติดตามงาน สร้างเครือข่าย อบรมให้ความรู้
จัดทาประชาคมเพื่อร่วมกันวิเคราะห์แก้ไขจุดเสี่ยง และสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งแกนนานักเรียน

ตั้งวงคุยแล้วทาไปด้วยกัน
หลังจากแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียนอาเภอสทิงพระ
เรียบร้อยได้เริ่มต้นดาเนินการ ดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียนอาเภอสทิงพระ จานวน 2
ครั้งเพื่อกาหนดบทบาท หน้าที่ และสารวจตรวจสอบจุดเสี่ยงในเขตพื้นที่ เตรียมแผนที่ ประกอบ เพื่อมา
วิเคราะห์จุดเสี่ยง หาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยมีผู้อานวยการกองช่าง เทศบาลตาบลสทิงพระ ซึ่งมีบทบาท
หลักในการตรวจสอบจุดเสี่ยง จุดอันตราย พร้อมทาแผนที่และถ่ายภาพมาประกอบแล้วนาเข้าพิจารณาใน
ที่ประชุม
ในการประชุมครั้งที่ 2 ได้มีการเตรียมความพร้อม วางแผนงานในการฝึกอบรมเสริมสร้างวินัย
จราจรในโรงเรียนที่เป็นเป้าหมายใน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนสทิงพระวิทยาและโรงเรียนในเมือง โดยได้
กาหนดวันเวลาและแผนการฝึกอบรม
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2. ฝึกอบรมให้ความรู้กับนักเรียน โรงเรียนสทิงพระวิทยา และโรงเรียนในเมือง เพื่อ เสริมสร้าง
วินัยจราจรในโรงเรียน และสร้างแกนนานักเรียนต้นแบบ ได้เป็นต้นแบบเผยแพร่ความรู้ให้กับเด็กนักเรียน
โดยมีเน้นให้เป็นแกนนานักเรียน เพื่อส่งเสริมให้มีการสวมหมวกนิรภัย 100% ในโรงเรียน ซึ่งมีการอบรม
ให้ความรู้นักเรียน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 โรงเรียนสทิงพระวิทยา นักเรีย นเข้ารับการอบรม จานวน 153 คน
และครั้งที่ 2 โรงเรียนในเมือง มีนักเรียนเข้ารับการอบรมจานวน 100 คน และมีนักเรียนที่สมัครเข้ามาเป็น
แกนนานักเรียน โรงเรียนละ 20 คน รวมเป็น 40 คน ซึ่งในการอบรมได้รับการสนับสนุนวิทยากร จาก โรง
พยาบาลสทิงพระ สถานีตารวจภูธรสทิงพระ วิ ทยาลัยป้องกันภัย วิทยาเขตสงขลา บริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัย เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายจราจร การขับขี่อย่างปลอดภัยโดยฝึกปฏิบัติจริงตาม
ฐานเรียนรู้ การปฐมพยาบาล วินัยจราจรและสิทธิประโยชน์
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หลังการอบรมนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้อง และได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร ข้อปฏิบัติวินัยจราจรที่ถูกต้อง นอกจากนี้ทางโรงเรียนสทิงพระวิทยา
ได้มมี าตรการในเรื่องความปลอดภัยทางถนน ให้นักเรียนสวมหมวกนิรภัยขับขี่รถมาโรงเรียนทุกครั้ง ส่งผล
ให้พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น แต่ก็มีนักเรียนบางคนที่ยังไม่เห็นความสาคัญในการสวมหมวก
นิรภัย ทางโรงเรียนได้มีการตักเตือน เพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส่วนนักเรียนที่ผู้ปกครองมาส่งจะให้
ความรู้แล้วให้สื่อสารบอกผู้ปกครองในการสวมหมวกนิรภัย โดยมีการประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับให้ความรู้
3. การแก้ไขจุดเสี่ยง โดยภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันสารวจจุดเสี่ยง มีผู้อานวยการกองช่างเทศบาล
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ เตรียมการ วางแผนออกสารวจจุดเสี่ยง และเมื่อได้ข้อมูลจุดเสี่ยงแล้ว ได้นามา
จัดทาเป็นแผนที่และระบุจุดเสี่ยงที่พบ โดยมีคณะกรรมการได้ร่วมกันวิเคราะห์จุดเสี่ยง หาแนวทางในการ
แก้ไขจัดการจุดเสี่ยง โดยลงไปในพื้นที่จริงซึ่งมี ผู้นาท้องถิ่น ผู้นาท้องที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมวิเคราะห์หา
แนวทางในการแก้ไข
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ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในการดาเนินงานสามารถตอบวัตถุประสงค์ของโครงการได้ดี จนเกิดผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ เกิด
ความรู้ความเข้าใจร่วมกัน ภาคีได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์และตื่นตัวในภารกิจหน้าที่ และเกิดแกนนานักเรียน
จานวน 40 คน มีจานวนผู้สวมหมวกนิรภัยเพิ่มมากขึ้นในโรงเรียน สถิติอุบัติเหตุจราจรในภาพรวมอาเภอ
มีผู้เสียชีวิตลดลง และเกิดช่องทางสื่อสารกันทางกลุ่มไลน์ ระหว่างเครือข่ายไม่ต้องอาศัยหนังสืออย่างเป็น
ทางการ ซึ่งจะเห็นได้จากภาคีเครือข่ายที่เข้ามาขับเคลื่อนสร้างความปลอดภัยร่วมกัน คือ
 สถานีตารวจภูธรสทิงพระ ได้ดาเนินการติดตั้งป้ายห้ามจอดซ้อนคัน มีการจัดตั้งจุดตรวจ การ
ตั้งกรวยจราจรสี่แยก ยูเทิร์น ในชั่วโมงเร่งด่วน ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และ
อานวยการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน
 แขวงการทาง ได้ดาเนินการจัดทาเส้นจราจรที่ชัดเจน ทาสีขาวแดง ขาวดา ปรับภูมิทัศน์เกาะ
กลาง จัดระเบียบทางเท้าบริเวณชุมชน ร่วมกับเทศบาล ทาให้ทัศนะวิสัยในการขับขี่ดีขึ้น
อย่างไรก็ตาม พบปัญหาการวางแผงลอยบริเวณริมฟุตบาท นอกจากจอดรถซ้อนคัน แม่ค้าที่
วางหาบริมทางทาให้เกิดความเสี่ยงเพราะคนต้องลงมาเดินบนผิวทาง ทางเทศบาลจึงร่วมกับ
สถานีตารวจและแขวงการทาง จัดทาหนังสือเชิญผู้ประกอบการร้านค้ามาประชุมทาความ
เข้ า ใจ ขอความร่ ว มมื อ ในการตั้ ง แผงพ้ น เขตฟุ ตบาท เพื่ อก่ อ ให้ เ กิด ความปลอดภั ย ของ
คนเดินเท้า
 โรงพยาบาลสทิงพระมีส่วนร่วม ในการอบรมทีมกู้ชีพกู้ภัย เพื่อให้ ได้รับความรู้ ทราบถึง
วิธีการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างถูกต้อง มีการจัดซ้อมแผนอุบัติเหตุร่วมกับเทศบาลกรณี
เกิดอุบั ติเหตุห มู่ มีส ถานี ตารวจร่ว มด้ว ย มูล นิธิ ฯ กู้ชีพต่ างๆ และเข้ าร่ว มส ารวจจุ ดเสี่ ย ง
รวมถึงการสะท้อนข้อมูลอุบัติเหตุที่เก็บได้จากการสารวจผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา
 ภาคเอกชน คือ สถานีวิทยุสทิงพระเรดิโอ ได้ร่วมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และทาความเข้าใจ
เกีย่ วกับกฎจราจร รณรงค์การใช้รถใช้ถนน เคารพกฎหมายจราจร โดยมีนักจัดรายการทุกคน
ในสถานีช่วยกันรณรงค์ ซึ่งนักจัดรายการ/ดีเจมีหลายช่วงวัย ทาให้พูดคุยได้หลากหลายตรง
กับหลายกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้รับกระแสตอบรับค่อนข้างดี และหัวหน้าสถานีได้เข้ามาเป็น
คณะกรรมการในการขับเคลื่ อนโครงการฯ จึงช่วยสื่อสารประชาสัมพันธ์ได้มาก ซึ่งมีแนวคิด
ขยายผลจากจุดเล็กๆ ในระดับเทศบาล แล้วขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ ในตาบล อาเภอต่อไป
 เทศบาลตาบลสทิงพระ ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าภาพหลักงานนี้ ได้มีการจัดทาสรุปสถิติในภาพรวม
อาเภอ พบว่า จานวนครั้งเปรียบเทียบระหว่างปี 2559-2560 มีผู้เสียชีวิตลดลง หากแต่
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จานวนการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น ซึ่งทางเทศบาลได้นาข้อมูลนาเข้าต่อที่ประชุมอย่างสม่าเสมอ
เพื่อหาแนวทางร่วมกับภาคีเครือข่ายในลดอุบัติเหตุทางถนน
นอกจากนี้จากข้อมูลจุดเสี่ยงที่ได้วิเคราะห์ร่วมกัน ทาให้สามารถจัดการแก้ไขจุดเสี่ ยงบางจุดได้
ทัน ที โ ดยใช้ ง บประมาณของเทศบาล เช่น การเพิ่ ม ไฟสว่า งทางแยก ติ ด ตั้ง ไฟกระพริ บหน้ า
โรงเรียน มีป้ายเตือน การติดตั้งกระจกสะท้อน การปรับปรุงทัศนวิสัยบริเวณไหล่ทางโดยการตัด
หญ้า กิ่งไม้ที่บดบังการมองเห็น
ดอกผล ที่เกิดขึ้นระหว่างทาง
1. คณะทางานมีการทางานในแนวราบ สามารถสื่อสารพูดคุยกันได้ทันทีผ่านช่องทางกลุ่มไลน์ ไม่
ต้องอาศัยหนังสืออย่างเป็นทางการเหมือนก่อนมีโครงการฯ และขยายผลเครือข่ายไปยังโรงเรียน
2 แห่ง มีกลุ่มไลน์เพื่อสื่อสาร รายงานผลระหว่างกลุ่ม
2. คณะกรรมการโครงการเกิดการตื่นตัว รับรู้และเข้าใจในบทบาทการทางาน เกิดการขยายผลเชื่อม
ไปยังหน่วยงานให้เข้ามาร่วมดาเนินงาน
3. เกิดแกนนานักเรียนใน 2 โรงเรียน จานวน 40 คน มีนักเรียนที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้
จานวน 253 คน ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการขับขี่ มีการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น
4. เกิดมาตรการในเรื่องความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียนสทิงพระวิทยา และโรงเรียนในเมือง
5. สถิติอุบัติเหตุจราจรในภาพรวมของอาเภอ มีผู้เสียชีวิตลดลง
6. เกิดการจัดการระเบียบทางเท้า โดยการทาความเข้าใจขอความร่วมมือกับแม่ค้าให้ตั้งแผงขายให้
พ้นเขตริมทางเดิน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

บทเรียนที่พบ
1. ปั จ จั ยความส าเร็ จ คือ การทางานแบบบูร ณาการ และการทาไปตามหน้าที่ผ่ านการประชุ ม
คณะทางาน มีการประสานงานแบบไม่เป็นทางการ มีการใช้งบประมาณจากหน่วยงานมาสมทบ
รวมถึงการใช้ช่องทางสื่อสารแบบไม่เป็นทางการทั้งทางโทรศัพท์และ Line
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2. การติดตามหนุนเสริ มจากพี่เลี้ ยง สอจร. ทางทีมได้รายงานความก้าวหน้าและประสานอย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมกับหน่วยงานในจังหวัดได้ดี ทั้ง ปภ./ บ.กลาง/
รพ./ สภ. ซึ่งทางพี่เลี้ยงจะเป็นผู้เชื่อมงานในระดับอาเภอ(นายอาเภอ) เพื่อนาเสนอข้อมูล ผลการ
ดาเนินงาน
3. ในการติดตามประเมินนั กเรี ยนแกนน าต้น แบบ โรงเรีย นละ 20 คน ได้ก าหนดให้ มีป ระธาน
โรงเรียนละ 1 คน มีการเชิญประชุมร่วมกับหน่วยงาน เพื่อให้นักเรียนแกนนาร่วมแลกเปลี่ยนผล
การด าเนิ น งานซึ่ ง ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความต่ อ เนื่ อ งการท างานในโรงเรี ย น ท าให้ แ กนน าเกิ ด การ
ขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การให้ความรู้หน้าเสาธง การสื่อสารผ่านกลุ่มไลน์ มีการแจ้งเหตุ
4. การติดต่อสื่อสารและทางานแบบบูรณาการ สามารถจัดการกับปัญหาได้ทันที เช่น การจัดการจุด
เสี่ยงจากการรวบรวมสถิติข้อมูลของโรงพยาบาลและตารวจ
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24. โครงการด่านซ้ายถนนปลอดภัย (Next Step)

�เภอด่านซ้าายย จั ง หวั ดเลย มี ลั กษณะภูมิ ป ระเทศประกอบด้ว ยภู เ ขาสลั บซั บ ซ้อ น มีพื้ น ที่
ออำาเภอด่
ระหว่างหุบเขา บางแห่งเป็นที่ราบสูง ลุ่มๆ ดอนๆ โดยเฉพาะที่ตั้งอาเภอมีภูเขาขนาบอยู่ทั้งสามด้าน คือ
ด้านทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก และมีที่ราบแคบๆ ยาวไปทางทิศเหนือ ซึ่งมีเทือกเขาอยู่ทั้งสอง
ข้าง พื้นที่ทางทิศตะวันออก ทิศใต้และทิศตะวันตก มีภูเขาสูงมาก ภูเขาส่วนมากเป็นภูเขาดินและภูเขา
ทราย เฉลี่ยมีพื้นที่ราบประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ทั้งหมด

อาเภอด่านซ้าย

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อาเภอด่านซ้าย นับว่าจะทวี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากอาเภอด่านซ้ายมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสถานที่ ที่เป็นที่เคารพ
สักการะ เกิดกระแสความนิยมทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็น
ต้นแบบเมืองแห่งจักรยาน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ มีการท่องเที่ยว
อย่างต่อเนื่องของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดและอาเภอข้างเคียง เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าการเกษตรที่
สาคัญ เช่น น้ายางพารา ดังนั้น การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปกติและช่วงเทศกาลสาคัญๆ
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน การสร้างจิตสานึกร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย จึงเป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล และของทุกกระทรวง โดยกาหนดให้ความปลอดภัยทางถนนเป็น
“วาระแห่งชาติ” ซึ่งทุกหน่วยงานต้องให้ความสาคัญและขับเคลื่อนภารกิจให้บังเกิดผลสาเร็จในทางปฏิบัติ
อย่างจริงจัง โดยมีเป้าหมายเพื่อลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด
โครงการ “ด่านซ้ายถนนปลอดภัย Next Step” จึงเกิดขึ้นจากแนวคิดที่สานต่อเพื่อเชื่อมภาคี
เครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกันสร้างความปลอดภัยทางถนนให้กับคนในพื้นที่และสัญจร
ไปมาโดยมี นางสาวชญาภา คาแก้ว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สานักงานป้องกันและบรรเทาสา
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ธารณภัยจังหวัดเลยสาขาด่านซ้าย และนางสาวพรพิไล นิยมถิ่น พยาบาลวิชาชีพชานาญการ ซึ่งเป็น
กาลั งส าคั ญหลั ก ร่ ว มกั บ คณะทางานและภาคี เครือ ข่า ย เพื่อ ขับ เคลื่ อ นงานป้องกัน และแก้ไ ขปั ญหา
อุบัติเหตุทางถนน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนสร้า งเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา
แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด(สอจร.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ(1)พัฒนาและ
สร้างเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับอาเภอด่านซ้ายให้เกิดความยั่งยืน (2)เพื่อ
เสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะนักเรียนมัธยม (3) ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยใน
ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่ม เยาวชนระดับมัธ ยมในพื้นที่ มูลนิธิ สมาคม และ
ผู้ประกอบการรถรับ-ส่ง นักเรียนอาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
รวมพลังภาคีด่านซ้าย สร้างความปลอดภัยทางถนน
ในการขับเคลื่อนงานสร้างความปลอดภัยทางถนน มี ภาคีเครือข่ายที่สาคัญทั้งในระดับจังหวัด
อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามาร่วมเป็นคณะทางานโครงการ ประกอบด้วย
1. สานักงานขนส่งจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย
2. สานักงานแขวงทางหลวงเลยที่ 2 ด่านซ้าย
3. สานักงานท้องถิ่นอาเภอด่านซ้าย
4. สถานีตารวจภูธรด่านซ้าย
5. สานักงานสาธารณสุขอาเภอด่านซ้าย
6. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ด่านซ้าย
7. ปลัดอาเภอฝ่ายความมั่นคง อาเภอด่านซ้าย
8. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อาเภอด่านซ้าย
9. มูลนิธิสว่างคีรีธรรม อาเภอด่านซ้าย
10. เจ้าหน้าที่สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย
นอกจากนั้นแล้ว ยังได้มีการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายอื่น ๆ มาร่วมดาเนินงานด้วย ได้แก่ สถานี
ตารวจภูธรโคกงาม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 และมูลนิธิข่าวภาพ
โดยทีมงานอาเภอด่านซ้ายมีทุนเดิมในพื้นที่ที่สาคัญ คือ การมีภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นคนในพื้นที่ (คน
ด่านซ้าย)ถึงร้อยละ 90 มาร่วมบูรณาการทางานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรร่วมกัน โดยมี
ความหวังและเป้าหมายต้องการทาให้อาเภอด่านซ้ายปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจร
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แนวคิดสู่ความปลอดภัยทางถนน คนด่านซ้าย
โครงการด่านซ้ายฯ เป็นโครงการหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนของภาคีเครือข่ายใน
อาเภอด่ านซ้า ย เพื่ อ ลดความสู ญ เสี ย จากอุ บัติ เหตุท างถนน ซึ่ งสอดรับ กับ มติ ค ณะรัฐ มนตรี เมื่ อวั น ที่
29 มิถุนายน 2553 ที่กาหนดให้ปี พ.ศ. 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่ง
ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตรา
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน โดยการมีส่วนร่วมระหว่างภาคส่วน
ต่างๆ ในพื้นที่ สาหรับแนวทางการดาเนินกิจกรรม โครงการฯ ได้น า
หลัก 2P2R ซึ่งเป็นหลักการสากลมาปรับใช้ในการดาเนินงานด้านการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่ ดังนี้
 Prevention การป้องกัน เช่น ลดการดื่มสุรา ควบคุมการใช้ความเร็วของยานพาหนะ ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน ตรวจสอบจุดเสี่ยง จัดทาและปรับปรุงป้ายจราจร และกากับดูแลรถจักรยานยนต์และ
รถโดยสารสาธารณะ
 Preparedness การเตรีย มความพร้อม เช่น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส ร้างความเข้าใจให้กับ
ประชาชนและตระหนักถึงปัญหาอุบัติเหตุทางถนน แนะนาเส้นทาง
การเดินทาง และการจัดพื้นที่เล่นน้าสงกรานต์ (Zoning)
 Response การรับมือ เช่น การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์
พยาบาล และที ม กู้ ชี พ กู้ ภั ย เพื่ อ ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ และเข้ า ถึ ง ผู้
ประสบอุบัติเหตุให้รวดเร็ว
 Recovery การฟื้นฟู เช่น ติดตาม และนาข้อมูลสถิติมาวิเคราะห์ เพื่อกาหนดแนวทางในการแก้ไข
ปรับปรุง ระเบียบ กฎหมาย การฟื้นฟู และเยียวยาผู้ประสบอุบัติเหตุ
ร่วมทา สร้างการเปลี่ยนแปลง
ในการดาเนินงาน ภาคีเครือข่ายได้ร่วมมือกันทากิจกรรมเพื่อช่วยกันสร้างความปลอดภัยให้กับ
คนในพื้นที่และสัญจรไปมาในการเดินทาง โดยได้ดาเนินการทากิจกรรม ดังนี้
1. ประชุมคณะทำงำนโครงกำรฯ เพื่อทำควำมเข้ำใจเป้ำหมำย วิเครำะห์สถำนกำรณ์ สภำพปัญหำ
อุบัติเหตุจรำจรในอำเภอด่ำนซ้ำย และร่วมกันวำงแผน กำหนดแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุ
ในพื้นที่ และถอดบทเรียน ติดตำมผลจำกกำรปฏิบัติกำร จำนวน 4 ครั้ง
2. จัดอบรมเยำวชน “เพำะกล้ำตำโขนน้อย EMS DANSAI JUNIOR 2560” เพื่อเป็นกำรเพิ่มพูน
ทักษะและควำมรู้ให้กับเยำวชนในช่วงปิดเทอม แล้วเป็นกำลังสำคัญในกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่
ประชำชนในภำวะฉุกเฉินเร่งด่วน กรณีเกิดอุบัติเหตุและอื่นๆ
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3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมอาสาสมัคร กู้ชีพเยาวชน “เพื่อนเตือนเพื่อน” อาเภอด่าน
ซ้าย จังหวัดเลย เพื่อเพิ่มศักยภาพ ทักษะความรู้แก่เยาวชนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และเสริมสร้าง
เยาวชนให้มีทัศนคติในการช่วยเหลือบุคคลอื่น

4. จัดอบรมแก่ผู้ประกอบการรถรับ -ส่งนักเรียน “โครงการรถรับ-ส่งนักเรียนปลอดภัย 2560” เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยรถรับ-ส่งนักเรียน
และเสริ ม สร้ า งความปลอดภั ย ให้ แ ก่ นั ก เรี ย นที่
โดยสารรถรับ-ส่งนักเรียน
5.จั ด อบรมแก่ เ ยาวชน ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น “มาตรการปลอดภัยใส่ใจสวม
หมวกนิรภัย อาเภอด่านซ้าย 2560” เพื่อสร้างจิตสานึกในการมีวินัยจราจรอันจะนาไปสู่การลด
อุบัติเหตุในพื้นที่อาเภอด่านซ้าย
6.โครงการถนนปลอดภัย -ถนนสีขาว เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจร ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรลด
การสูญเสียชีวิตร่างกายจากอุบัติเหตุจราจร
7. จั ด ตั้ง ศูน ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกัน และลดอุบั ติ เหตุท าง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 เพื่อรณรงค์
ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตระหนัก
ถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์
8. การทบทวนและสรุปถอดบทเรียนการดาเนินงานโครงการ
ดอกผลแห่งความสาเร็จ สู่การเปลี่ยนแปลง
ผลจากการดาเนินกิจกรรมในโครงการฯ ทาให้เกิดรูปธรรม 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการบริหาร
จัดการความปลอดภัยทางถนน (2) ด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย และ (3) ด้านยานพาหนะและ
ผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย โดยสรุป ดังนี้
1. เกิดการบู ร ณาการการทางานร่ ว มกั น ระหว่างภาคี ส่ ว นต่างๆ ในพื้นที่ ในการแก้ไขปั ญหา
อุบัติเหตุจราจร อาทิ สานักงานขนส่งจังหวัด สถานีตารวจภูธร สานัก งานสาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาล
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สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย มูลนิธิ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ โดยมีการ
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบมากขึ้นเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลอุบัติเหตุในแต่ละปี
2. เยาวชน กานัน ผู้ใหญ่บ้ าน องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น และประชาชนทั่ว ไปที่เข้ารับการ
อบรมมีทัศนคติในการช่วยเหลือบุคคลอื่น มีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น ทั้งด้านการช่ว ยเหลื อผู้ ประสบ
อุบัติเหตุ การดูแลขั้นต้น ณ จุดเกิดเหตุ และการช่วยเหลือลาเลียงขนย้ายผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง
3. เยาวชนที่ผ่านการอบรมมีทัศนคติในการช่วยเหลือบุคคลอื่น สามารถใช้เวลาว่างในช่วงปิด ภาค
เรี ย นมาทากิจ กรรมเป็ น จิ ต อาสาในโรงพยาบาล โดยทาหน้ าที่ คัด แยกผู้ ป่ ว ยฉุก เฉิ นขั้ นต้ น และปฐม
พยาบาลได้อย่างถูกต้อง
4. ผู้ประกอบการรถรับจ้าง-รับส่งนักเรียนเกิดความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน และเกิดการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยรถรับ -ส่งนักเรียน ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
และเกิดกลุ่มแกนนาชมรมรถรับส่งนักเรียนขึ้น
5. ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มีการปฏิบัติตามวินัยจราจร
โดยการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง
6. เกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง มีการตั้งจุดตรวจเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน เช่น ตรวจใบอนุญาตขับขี่ ตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ ตรวจสภาพรถบรรทุกสิ่งของ เป็นต้น
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนร่วมกันจัดการแก้ไขจุดเสี่ยงในพื้นที่ เช่น ตัดหญ้า เก็บขยะ ตัด
ต้นไม้ที่บดบังวิสัยทัศน์ในการมองเห็นของผู้ใช้รถใช้ถนน เป็นต้น
8. อุบัติเหตุจราจรในพื้นที่อาเภอด่านซ้ายลดลง อัตราการเสียชีวิตเป็นศูนย์
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ปัจจัยความสาเร็จ
1. ภาคีเครือข่ายและทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมและบูรณาการการทางานร่วมกันทั้งร่วมวางแผนและ
ลงมือปฏิบัติการในพื้นที่
2. คณะท างาน ที ม งานมี เ ป้ า หมายเดี ย วกั น ท างานเป็ น ที ม มี ก ารติ ด ตามความก้ า วหน้ า การ
ดาเนินการ และร่วมแก้ไขปัญหาอย่างสม่าเสมอ ต่อเนื่อง
3. พี่ เ ลี้ ย งให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า ติ ด ตามห นุ น เสริ ม ช่ ว ยเหลื อ ตลอดระยะเวลาการ
ดาเนินงาน มีการติดตาผลงานร่วมกันทั้งการประชุมคณะทางาน ประชุมศปถ.อาเภอ และสื่อสาร
ผ่านช่องทางโซเซียล (ไลน์ เฟสบุค)
ทั้งนี้ ผลจากการติดตาม ทาให้คณะทางานสามารถประเมินสถานการณ์ แก้ไข และปรับแผนการ
ดาเนินกิจกรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโครงการในภาพรวม
แนวทางสู่ความต่อเนื่องยั่งยืน
“โครงการด่านซ้ายถนนปลอดภัย Next Step” จะยังคงดาเนินการต่อไปทุกปี เพื่อให้เกิดความ
ต่อเนื่องยั่งยืน โดยคณะทางานและภาคีเครือข่าย นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชนทั่ วไป ได้ร่วมกัน
ดาเนินงานในทุกช่วงเวลา จนกลายเป็นภารกิจปกติ ที่ต้องช่วยกันดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของผู้ที่ใช้รถใช้ถนน ในอาเภอด่านซ้าย

บทเรียนสู่การพัฒนาให้ต่อเนื่อง
เพื่อให้การดาเนินโครงการ “ด่านซ้ายถนนปลอดภัย Next Step” ในระยะต่อไปมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ควรมีการดาเนินการดังนี้
1. ด้านบุคลากร ควรบูรณาการบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการดาเนินงาน
และกาหนดบทบาทหน้าที่ในการดาเนินงานของบุคลากรให้มีความชัดเจน
2. ด้ า นข้ อ มู ล ควรน าข้ อ มู ล สถิ ติ ด้ า นต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนในช่ ว ง 3 ปี
ย้อนหลังมาวิเคราะห์หาสาเหตุ ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง มาตรการดาเนินงานให้ความชัดเจน เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนการดาเนินงานต่อไป
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3. ด้ า นเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ควรจั ด หาเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านให้ เ พี ย งพอ และ
ซ่อมแซมเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ชารุดให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ
4. ด้า นการบริ ห ารจั ด การ เพื่ อ ให้ การบริ ห ารจั ดการมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ควรให้ ความส าคัญ กั บ
ผู้บ ริห ารทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับ ท้องถิ่น ควรสร้างความเข้าใจและชี้ให้ เห็ นถึงความส าคัญและ
ผลกระทบที่เกิดจากปัญหาอุ บัติเหตุทางถนน เพื่อให้ผู้บริหารได้ตระหนักและเห็นถึงความสาคัญในการ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่มากขึ้น
5. ด้านพฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนน ควรให้ความรู้ประชาสัมพันธ์และดึงการมีส่วนร่วม การใช้สื่อด้าน
ต่างๆ ทั้งทางวิทยุ และสื่ อ ท้องถิ่น ต่า งๆ เพื่อเสนอข่า วและเทคนิ ควิธีก ารใช้ ถนนอย่ างปลอดภั ย และ
มีการอธิบายรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบศักยภาพทักษะของผู้ขับขี่ ผู้ช่วยผู้ขับขี่ผู้โดยสารและการ
ช่วยเหลือเมื่อประสบเหตุอุบัติเหตุ อุบัติภัยต่างๆ นอกจากนั้นยังใช้สื่อกระจายไปถึงสถาบันการศึกษาทุก
ระดับ ตั้งแต่ระดับ อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และการศึกษานอกโรงเรียน ในพื้นที่
ด้วย เพื่อสร้างกระแสการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยในตนเอง ครอบครัว ชุมชน
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25. ภาคีทุ่งใหญ่ ร่วมใจลดอุบัติภัยทางถนนแบบบูรณาการ อาเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำอ�าเภอทุ
เภอทุ่งใหญ่ ตั้งอยู่ทิศตะวันตกสุดของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในทิศเหนือติดกับอาเภอถ้า
พรรณรายและอาเภอฉวาง ทิศตะวันออกติดต่อกับอาเภอนาบอนและอาเภอทุ่งสง ทิศใต้ติดต่อกับอาเภอ
บางขันและอาเภอลาทับ จังหวัดกระบี่ ส่วนทิศ
ตะวันตกติดต่อกับอาเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
และอาเภอพระแสง จั งหวัดสุราษฎร์ ธานี จาก
แหล่ ง ที่ ตั้ ง ดั ง กล่ า ว ท าให้ อ าเภอทุ่ ง ใหญ่ เ ป็ น
เส้ น ทางเชื่อมระหว่างจังหวัด มีการคมนาคม
สะดวก อี ก ทั้ ง ยั ง มี ส ถานศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ
อนุบาลถึงอุดมศึกษา ส่งผลให้มีบริษัทต่างๆ เข้า
มาลงทุ นในพื้ นที่ อ ย่ างมาก มาย ทั้ ง ด้ า น
การเกษตรและอุ ต สาหกรรม ส่ ง ผลให้ มี ผู้ ค น
สัญจรเข้าออกอาเภอเป็นปริมาณมาก
อาเภอทุ่งใหญ่มีถนนสายหลัก 7 สาย
และมีถนนสายรองเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านและตาบล ถนนสายหลักเป็นเส้นทางที่โค้งและแคบ ส่งผลให้มี
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนบ่อยครั้งและมีความรุนแรง จากข้อมูลโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ มีอัตราการตายสูง
ในระหว่างปี 2557-2559 มีการเกิดอุบัติเหตุ 1,521 ครั้งต่อปี เฉลี่ย 126 ครั้งต่อเดือน และ 4-5 ครั้งต่อ
วัน มีผู้เสียชีวิต 15-20 คนต่อปี เฉลี่ย 1-3 คนต่อเดือน และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบของการเกิด
อุบัติเหตุ พบว่า
- 85.27% ของผู้บาดเจ็บเป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์
- 82% ของผู้บาดเจ็บไม่สวมหมวกนิรภัย
- 10.53% ของผู้ประสบเหตุมีประวัติการดื่มสุรา
- ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ช่วงเวลา 10.00 น.-22.30 น
- 55.6% ของการเกิดอุบัติเหตุเกิดบนถนนสายรองในหมู่บ้าน
- 70% ของการบาดเจ็บที่รุนแรงและเสียชีวิตเกิดบนถนนสายหลัก
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่ผู้ที่ประสบเหตุเป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์ มีอัตราการสวม
หมวกนิรภัยน้อย มีประวัติการดื่มสุรา และพบอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายหลักที่เป็นจุดเสี่ยงเดิม
ซ้าๆ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรจะต้องให้ความสาคัญและดาเนินการแก้ไขเพื่อสร้างสังคมปลอดภัยทางถนนให้
เกิดขึ้นในอาเภอทุ่งใหญ่
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ทางสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งใหญ่ ได้เล็งเห็น
ปั ญหาดั งกล่ าว โดยมี น ายธเนศวร คงหอม และนางยุว ธิ ดา พงศ์สว่า ง เป็น แกนส าคัญหลั ก ในการ
ขับเคลื่อนให้เกิดโครงการในพื้นที่ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ผ่านแผนงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด(สอจร.) เพื่อดาเนิน โครงการภาคีทุ่ง
ใหญ่ร่วมใจลดอุบัติภัยทางถนนแบบบูรณาการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ (1)เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมพลั ง
ให้คณะทางานความปลอดภัยทางถนนอาเภอทุ่งใหญ่ได้ดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนอย่างมีประสิทธิภาพ(2) เพื่อเสริมสร้างผลักดันให้เกิดมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน
ร่วมกับภาคีเครือข่ายอาเภอทุ่งใหญ่ เช่น ศูนย์อานวยความปลอดภัยทางถนนอาเภอทุ่งใหญ่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ สถานศึกษา (3) เพื่อจัดการความรู้ถอดบทเรียน ให้เกิดการ
ค้นหาองค์ความรู้ใหม่ๆในการดาเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับอาเภอ (4) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนของประชาชนในอาเภอทุ่งใหญ่ เช่น การสวมหมวก
นิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย (5) เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจราจรอาเภอทุ่งใหญ่
พลังภาคีเครือข่าย ร่วมขับเคลื่อนงาน
การขับเคลื่อนงานสร้างความปลอดภัยทางถนนในอาเภอทุ่งใหญ่ มีการดาเนินงานผ่านทางศูนย์
ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอาเภอ(ศปถ.อาเภอ) ที่ตั้งขึ้นตามมติของสานักนายกรัฐมนตรี
ดาเนินงานเน้นหนักในช่วงเทศกาล แต่ยังไม่เพียงพอที่จะช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนลงได้ ทางสานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งใหญ่ ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้
สานพลังเชื่อมภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมดาเนินการ โดยแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไข
ปั ญ หาอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนอ าเภอทุ่ ง ใหญ่ มี น ายอ าเภอทุ่ ง ใหญ่ เป็ น ประธาน และมี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอทุ่งใหญ่ โดยมีหัวหน้าสานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช สาขาทุ่ ง ใหญ่ เป็ น หั ว หน้ า คณะท างานฯ และมี
คณะทางานฯ 2 คณะ คือ
คณะที่หนึ่ง ทีมข้อมูลสารสนเทศ รับผิดชอบบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุ จัดทาข้อมูล 3 ฐานของ
อาเภอทุ่งใหญ่ ทุกเดือน และมีการตั้ง Data center ที่โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
คณะที่สอง ทีมสอบสวนอุบัติเหตุ ทาหน้าที่ลงพื้นที่ พร้อมนักวิชาการสาธารณสุขและเขียนรายงาน
ข้อเสนอแนะแนวทางป้องกันและแก้ไข เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาสู่การแก้ไขและนาเข้าแผน/โครงการ
ของหน่วยงาน
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ประสานพลัง ลงมือทาไปด้วยกัน
โครงการได้วางแผนดาเนินกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ โดยได้มีการดาเนินกิจกรรมที่สร้างความปลอดภัยทาง
ถนน ได้แก่
1) จั ด ประชุ ม ภาคี เ ครื อ ข่ า ยงานอุ บั ติ เ หตุ อ าเภอ
ทุ่งใหญ่ ซึ่งเป็ น เวทีที่ทาให้ คนทางานในอาเภอทุ่งใหญ่ ได้มี
โอกาสมาแลกเปลี่ยนข้อมูลและวิธีการทางานซึ่งกันและกัน รวมทั้ง
ยังเป็นเวที Update ข้อมูลและติดตามผลการดาเนินงานของผู้เกี่ยวข้องอีกด้วย
ในช่วงระยะเวลาการดาเนินโครงการ มีการจัดประชุมภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 7 ครั้ง ใน
แต่ละครั้ง ก่อให้เกิดแนวทางการทางานเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน เช่น
1. กระบวนการทางาน มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และการปรับคาสั่ งคณะกรรมการ ศปถ.
เพื่อให้เหมาะกับบริบทการทางานของอาเภอ
2. แนวทางการทางาน มีการวางแผนการทางานร่ วมกัน ในประเด็น ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการ
ทางานในช่วงเทศกาล การตั้งด่าน การบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน การแก้ไขจุดเสี่ยงการ
รณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์
3. มีการ Update ข้อมูล เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ สามารถเข้าถึงและได้ ข้อมูลที่ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน
4. มีการติดตามผลการดาเนินงาน
2) การบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน กระบวนการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่มีประสิทธิภาพ คือ
การใช้ 5ส มาทางาน ซึ่งได้แก่ สารสนเทศ สุ ดเสี่ยง สุ ดคุ้ม สหสาขา และส่ว นร่วม การตั้งต้นที่มี
ประสิทธิภาพ คือ “สารสนเทศ” เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสามารถนามาวิเคราะห์ได้
อย่างเป็นระบบ ทางโครงการจึงได้ดาเนินการจัดการข้อมูลอุบัติเหตุ โดยมีชุดข้อมูล 3 ฐานของอาเภอ
คณะอนุกรรมการข้อมูล กาหนดบทบาทหน้าที่ในการบูรณาการฐานข้อมูลที่จาเป็นในระดับอาเภอ โดย
เลือกใช้แหล่งข้อมูลจาก 3 แหล่ง คือ ข้อมูล 43 แฟ้ม (Accident)จากโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ข้อมูลจาก สภ.
ทุ่งใหญ่ ข้อมูลจากบริษัทกลางฯ มีศูนย์ข้อมูล (Data center) ที่โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ กาหนดส่งข้อมูล
ทุกวันที่ 5 และรายงานข้อมูลทุกวันที่ 15 ของเดือน
ผลจากการจัดการข้อมูล 3 ฐาน ทาให้ได้ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริง ข้อมูลการตาย
ซึ่งทาให้ได้ทราบสถิติที่แท้จริง พร้อมทั้งมีการคืนข้อมูลให้กับชุมชน ในการประชุมระดับตาบลและการทา
ประชาคมหมู่บ้าน ปลุกกระแสความตื่นตัวจนสร้างแรงกระเพื่อมให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนได้
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3) การสารวจจุดเสี่ยง โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ประจาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลทุกแห่งในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งใหญ่ ที่รับผิดชอบงานควบคุมป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนน ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้ าน(อสม.) ทุกหมู่บ้าน ออกสารวจและรายงานจุดเสี่ยง
ตามถนนสายหลักและถนนสายรองในหมู่บ้าน ครอบคลุมทั้งพื้นที่อาเภอ รวมทั้งจุดเสี่ยงจากการเกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง ส่งผลจากการสารวจได้จุดเสี่ยงทั้งหมด 67 จุด หลังจากการสารวจ ได้มีการนาจุดเสี่ยง
ต่าง ๆ มาร่วมกันวิเคราะห์โดยทีม ศปถ. ส่งผลให้สามารถแก้ไขจุดเสี่ยงได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งจุดเสี่ยง
จากจุดเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง หรือเกิดอุบัติเหตุใหญ่
4) การตั้งด่านชุมชน จากนโยบายของภาครัฐที่ให้ดาเนินการในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์
ปลอดภัยจากอุบัติภัยทางถนน กาหนดให้เป็น 7 วันอันตราย โดยให้แต่ละจังหวัดลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุ
ทางถนน บังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มข้น เพื่อเข้มงวดกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้ง
ควบคุมการจาหน่าย การดื่ม และการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การตั้งด่านชุมชนบนเส้นทางสายรอง
และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เป็นมงคลต่างๆ เช่น สวดมนต์ข้ามปี แต่ทั้งนี้การตั้งด่านชุมชนถือเป็น
กลวิธีหนึ่งในการสร้างให้เกิดความปลอดภัยทางถนน
การตั้ง ด่ า นชุ ม ชนของอาเภอทุ่ ง ใหญ่ เป็น การตั้ ง ด่า นกวดขั น วินั ย จราจรร่ว มกั บด่ า นบริ ก าร
ประชาชน โดยเน้นการกวดขันวินัยจราจร เป็นการทาให้ผู้ ที่มี
ความเสี่ยง เช่น วัยรุ่น นักเมาแล้วขับ ไม่มาขับขี่รถบนท้องถนน
ด้วยการหน่วงเหนี่ยว ตักเตือน ควบคุมดูแล รวมถึงการใช้ “คุก
ระกา” เข้ามาเป็น เครื่ องมือสร้างกระแส สร้างความกลัว ให้ กับ
ผู้กระทาผิดด้วย ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมในการควบคุมคนเมาแล้วขับ
ไว้ได้ดี โดยทางชุมชนได้นาไม้ “ต้นระกา” มาล้อมรอบเป็นพื้นที่
สี่เหลี่ยมจากัด หากพบเห็นคนเมาที่กาลังออกจากหมู่บ้านหรือขับ
รถผ่านด่านก็จะนาคนเมามาพักไว้ในพื้นที่ที่เตรียมไว้ ที่ชื่อว่า “คุก
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ระกา” เมื่อสร่างเมาถึงจะให้กลับบ้าน หรือมีญาติมารับ นวัตกรรมควบคุมคนเมานี้ ส่งผลให้คนในชุมชนได้
สื่อสารปากต่อปากว่าไม่ให้เมาแล้วขับเพราะจะต้องไปอยู่ในคุกระกา
5) การจัดทามาตรการองค์กรและรณรงค์สวมหมวกนิรภัย กระบวนการที่สาคัญอีกประการ คือ
การสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสม เน้นไปที่การสวมหมวกนิรภัย 100% โดยใช้มาตรการองค์กรมาเป็น
เครื่องมือในการทาให้คนในองค์กรตระหนักและปฏิบัติตาม
การจัดทามาตรการองค์ได้ ดาเนินงานในภาคสาธารณสุขและภาคการศึกษา โดยมีการอบรมให้
ความรู้กับบุคคลากรของโรงพยาบาลและนักเรียน เพื่อให้ความรู้และสร้างข้อตกลงร่วมกัน พร้อมทั้งมี กฎ
กติกาปฏิบัติร่วมกัน คือ
 โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ประกาศมาตรการ “องค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100%”
 โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100% มีการติดป้ายรณรงค์ การตั้งด่านตรวจ จับ
ปรับหน้ าโรงพยาบาล และขยายไปสู่ ชุมชนในเขตเทศบาลท่ายาง กลุ่ม อสม. อปพร. และ
ประชาชนทั่วไป โดยกาหนดมาตรการให้ผู้รับบริการที่ใช้รถจักรยานยนต์ แล้วไม่สวมหมวกนิรภัย
ให้จอดรถไว้ด้านหน้าและเดินเข้าโรงพยาบาล จะไม่สามารถขับขี่รถเข้ามาในโรงพยาบาลได้
และมีการควบคุมการสวมหมวกนิรภัย โดยพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)ควบคู่กับการใช้
กล้อง CCTV ภายในโรงพยาบาล
 โรงเรียนต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100% ในโรงเรียนทุ่งใหญ่วิ ทยาคม และโรงเรียนทุ่งสั งวิทยา
นอกจากจะมีการอบรมและข้อตกลงร่วมกันแล้ว ยังมีการทาโทษนักเรียนที่ไม่สวมหมวกนิรภัย
โดยการให้ลุกนั่ง หรือวิดพื้นอีกด้วย
 การดาเนินการจัดระเบียบกลุ่มจักรยานยนต์รับจ้างในเขตเทศบาลท่ายาง อาเภอทุ่งใหญ่ ในการ
ขับขี่ปลอดภัยและการสวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งคนขับและนั่งซ้อนท้าย

การอบรมให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัยและรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100%
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การรณรงค์และการจัดทามาตรการองค์กรบริเวณโรงพยาบาล
(ไม่มีหมวกให้จอดรถด้านหน้าแล้วเดินเข้า)

การใช้มาตรการลงโทษนักเรียนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยไม่สวมหมวกนิรภัยในโรงเรียนนาร่อง

จัดระเบียบกลุ่มจักรยานยนต์รับจ้างในการขับขี่ปลอดภัยและการสวมหมวกนิรภัย 100%
ทั้งคนขับและนั่งซ้อน
ผลลัพธ์กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
โครงการภาคี ทุ่ ง ใหญ่ ร่ ว มใจลดอุ บั ติ ภั ย ทางถนนแบบบู ร ณาการอ าเภอทุ่ ง ใหญ่ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ได้สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับการทางานด้านความปลอดภัยทางถนนของอาเภอทุ่ง
ใหญ่ในหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการทางานเป็นทีมของภาคีเครือข่ายแล้ว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เช่น
1. ได้ข้อมูล(สารสนเทศ) สาหรับการดาเนินงาน ได้แก่ การบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน เพื่อให้เป็น
ข้อมูลเดียวกัน ส่งผลให้เกิดข้อมูลที่ชัดเจนทั้งจานวนผู้เสียชีวิตและจานวนการเกิดอุบัติเหตุ พร้อม
ทั้งมีการเก็บข้อมูลจุดเสี่ยงในพื้นที่ ที่เป็นความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ทาให้ได้ข้อมูลจุดเสี่ยงในพื้นที่ 67 จุด
ส่งผลให้สามารถนาเอาข้อมูลจุดเสี่ยงมาวิเคราะห์และตัดสินใจในการเลือกแก้ไขจุดเสี่ยงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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2. ได้เครือข่ายการทางานอุบัติเหตุทางถนนที่มาจากสหสาขาวิชาชีพ รวมถึงขยายทีมงานไปยังภาค
ประชาชน อาทิ ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง นักเรียน เป็นต้น
3. มีทีมสอบสวนอุบัติเหตุเชิงลึก ประกอบด้วย สหสาขาวิชาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอบสวน
อุบัติเหตุทางถนน 100% มีการวิเคราะห์ เขียนรายงานและนาเสนอ ศปถ.อาเภอ นาไปสู่การ
แก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะ รวมทั้งเชื่อมประเด็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที ศปถ.จังหวัด และ
เป็นพื้นที่ต้นแบบของจังหวัดนครศรีธรรมราช
4. ได้วิธีการทางานเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนตามบริบทของพื้นที่ตนเอง ได้แก่ การตั้งด่าน
ชุ ม ชนที่ ค วบคู่ ไ ปกั บ ด่ า นบริ ก ารประชาชน ที่ เ น้ น การป้ อ งปรามผู้ ขั บ ขี่ ที่ มี ค วามเสี่ ย ง ที่ จ ะ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เมาแล้วขับขี่ วัยรุ่นที่ใช้ความเร็วเกินกาหนด พร้อม
ทั้งเตรียม “คุกระกา” ไว้เป็นที่พักให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงในการจะเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย
5. มีการแก้ปัญหาจุดเสี่ยงทางกายภาพ ที่มาจากการพิจารณาร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ ศปถ.
อาเภอ คณะทางาน และประชาชนในพื้นที่ โดยในส่วนที่สามารถดาเนินการได้ทันทีจะมีการ
ด าเนิ น การโดยผู้ รั บ ผิ ด ชอบในพื้ น ที่ ส าหรั บ ในบางกรณี มี ก ารส่ ง ต่ อ เรื่ อ งไปยั ง หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง หรือมีการจัดทาโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนไปยังหน่วยเหนือ ในระดับ
จังหวัดหรือส่วนกลาง และในส่วนการแก้ปัญหาจุดเสี่ยงที่สามารถดาเนินการได้ทันที มีดังนี้
- การติดป้ายจากัดความเร็ว
- การทาสีแดงลงบนพื้นถนน เพื่อสร้างความตระหนักว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีความเสี่ยง
อันตราย ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
- การซ่อมไฟส่องสว่าง ตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อให้มีทัศนวิสัยที่ดีขึ้น
- การติดตั้งไฟกระพริบบริเวณทางแยก ติดตั้งไฟสปอต์ไลด์ส่องสว่าง
- การปรับผิวจราจร เกลี่ยดินขยายไหล่ทาง
- จัดตั้งกรวยล้มลุก

ในบางจุดต้องมีการแก้ไขระดับโครงสร้าง ใช้งบประมาณค่อนข้างมาก ได้มีการนาเสนอ/จัดทา
โครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณและได้เกิดการแก้ไขจุดเสี่ยง ดังนี้
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- การแก้ปัญหาโค้งรูปตัวเอส หน้าโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ มีการขยายถนนเป็นสี่ช่องจราจร
เริ่มดาเนินการในเดือนธันวาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561
- จุดเสี่ยงหักศอกโค้งวังหิน (ถนนทุ่งใหญ่ -พระแสง) มีการขยายไหล่ทางและสร้างเกาะ
กลางถนน เสร็จสิ้นในเดือนพฤศจิกายน 2560
- จุดเสี่ยงแยกเข้าร้านภูตะวัน ถนนทุ่งใหญ่ -หลักช้าง มีการปรับผิวถนน ขยายไหล่ทาง
และยกป้ายโฆษณาออกเพื่อไม่ให้บดบังทัศนวิสัย
6. มีการสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสม ผ่านทางกระบวนการต่างๆ เช่น
- การกาหนดมาตรการสวมหมวกนิรภัยในองค์กร
- การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%
- คืนข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และจุดเสี่ยงให้กับชุมชน ส่งผลให้คนในชุมชนเกิดความ
ตระหนักร่วมกันให้ความคิดเห็นเกิดประชาคมในการแก้ปัญหาจุดเสี่ยง

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าการดาเนินการในการแก้ไขจุดเสี่ยงต่าง จาเป็นจะต้องใช้งบประมาณในการ
ดาเนินงาน แต่งบประมาณของโครงการภาคีทุ่งใหญ่ร่วมใจลดอุบัติภัยทางถนนแบบบูรณาการอาเภอทุ่ง
ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเพียงงบประมาณในการจัดกระบวนการเพื่อเชื่อมให้เกิดการทางาน
เท่านั้น การดาเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงที่ต้องใช้งบประมาณเป็นการนาเอางบประมาณของหน่วยงานมา
ดาเนินการ โดยมีหน่วยงานที่ใช้งบประมาณของตนเอง ดังนี้
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อบต.ปริก เทศบาลท่ายาง เทศบาลทุ่งสัง
- หมวดทางหลวง ทั้งหมวดทางหลวงทุ่งใหญ่ และหมวดทางหลวงนาบอน
- แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราช
บทเรียนความสาเร็จ
การตั้งด่านชุมชนบนเส้ น ทางสายรองเป็นวิธีการหนึ่งที่ทางภาครั ฐ ส่ วนกลางกาหนดให้เป็น
เครื่องมือที่ใช้ในช่วง 7 วันอันตราย ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ซึ่งในปี 2557-2558 เทศบาล
ทุ่งสังได้ออกแบบ “คุกระกา” ขึ้น เพื่อนามาใช้ในด่านชุมชนของตัวเอง ใช้เป็นสถานที่กักกัน/หน่ว ง
เหนี่ยวนักเที่ยว นักดื่มที่มึนเมาและขับขี่ให้สร่า งเมา แล้วจึงปล่อย ซึ่งการก่อเกิด “คุกระกา” สามารถ
สร้างกระแส “หากเมาอาจจะต้องนอนคุกระกา” ขึ้นในพื้นที่เทศบาลทุ่งสังได้
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ในปี 2560-2561 ทีมอนุกรรมาการ ศปถ.อาเภอทุ่งใหญ่ จึงได้นา “คุกระกา” มาใช้ร่วมกับการ
ตั้งด่านชุมชนในพื้นที่ อบต.กุแหระ และอบต.กรุงหยัน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดจานวนการบาดเจ็บและตาย
ของคนในพื้นที่ลง
การตั้งด่านของอาเภอทุ่งใหญ่ เป็นการตั้งด่านชุมชนที่ประยุกต์ไปกับด่านบริการประชาชนในช่วง
เทศกาล ควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมาย การป้องปรามกลุ่มวัยรุ่นและนักเมาแล้วขับ กวดขันวินัย
จราจร ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นใช้ทั้งไม้นวมและไม้แข็ง มีการทา MOU ร่วมกับชุมชนก่อน แล้วจึงมีมาตรการ
ป้องปรามอย่างเข้มแข็ง ไม่เน้นการจับกุมแต่เป็นการหน่วงเหนี่ยวเพื่อให้อาการบรรเทาเมา แล้วมีสติใน
การขับขี่รถก่อน จึงจะปล่อยกลับบ้านได้

“คุกระกา” ที่ให้ผู้ที่เมาแล้วขับได้พักก่อนจะปล่อยตัว

“ด่านชุมชนคนบางรูป” เกิดขึ้นเฉพาะกิจในช่วงเทศกาลมีผนู้ าท้องถิ่น (นายก อบต.กานันผู้ใหญ่บ้าน)
มาดูแล

“ด่านตรวจและบังคับใช้กฎหมาย” ในช่วงเทศกาลเน้นการกวดขันวินัยจราจร
การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผล ใช้กลวิธีที่หลากหลายขึ้นกับบริบทที่แตกต่างกันไป อาทิ
- จุดเสี่ยง มีการติดตามข้อมูลจุดเสี่ยงแต่ละจุดที่แก้ไขแล้ว ว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกหรือไม่
และรายงานให้กับคณะกรรมการ ศปถ.อาเภอ และชุนชนเจ้าของพื้นที่ได้รับทราบ
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- มาตรการองค์กรในโรงพยาบาล มีการกาหนดกฎ กติกา และให้พนักงานรักษาความ
ปลอดภัยเป็นผู้ติดตาม ควบคุมให้สวมหมวกนิรภัย
- มาตรการองค์กรในโรงเรียน มีการติดตามโดยครูและเจ้าหน้าที่ตารวจ มีการตั้งด่านเพื่อ
บังคับใช้กฎหมาย
- ใช้เทคนิค 5 ช. ในการนาเสนอเรื่องราวดีๆ ผ่านทาง social network เพื่อเป็นตัวอย่าง
ให้กับคนอื่นๆ ได้ปฏิบัติตาม

แนวทางการขยายผล
หลังจากที่ในปีที่ผ่านมา เน้นการเก็บข้อมูลและแก้ไขจุดเสี่ยงทางกายภาพแล้ว กิจกรรมที่จะ
ดาเนินการต่อไป จะเป็นการเน้นการสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสม พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายคนทางานให้
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมที่จะดาเนินการ ได้แก่
1. กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัยครอบคลุมทุกพื้นที่
2. อบรมนักเรียนในสถานศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
3. สร้างทีมสอบสวนในแต่ละพื้นที่เพื่อตอบสนองทันเวลา มีตัวแทนจากเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ที่
รับผิดชอบงานด้านอุบัติเหตุและ อสม.เป็นแกนนาหลัก
4. จัดตั้งด่านชุมชน ให้ครอบคลุมแล้วมีประสิทธิภาพ
5. จั ด ซื้ อ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ ซ้ าให้ กั บ ที ม กู้ ชี พ และที ม สอบสวนอุ บั ติ เ หตุ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทางานและลดความสูญเสียเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ข้อจากัดที่พบ
การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารส่งผลให้การทางานขาดความต่อเนื่อง บางหน่วยงานผู้บริหารยังไม่ให้
ความสาคัญ ดาเนินการแก้ไขโดยผลักดันให้เกิดการบูรณาการอุบัติเหตุให้เป็นงานประจาของทุกภาคส่วน
ซึ่งจะทาให้ งานป้ องกันอุบั ติเหตุแทรกเข้าไปกับเนื้องานประจา เกิดการทางานที่ชัดเจน แม้เปลี่ ยน
นโยบายหรือผู้บริหารก็ยังต้องทางานด้านป้องกันอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง
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26. พลังเครือข่าย ถนนปลอดภัย อาเภอฉวาง
อาเภอฉวาง เป็นอาเภอหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 10 ตาบล 84 หมู่บ้าน
มีประชากร 73,229 คน ตั้งอยู่ตรงกลางของเขตรอยต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทาให้เป็นเขตพื้นที่คมนาคม
เส้นทางผ่านมีถนนสายหลัก 3 สาย และมีถนนสายรองเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านและตาบล ปริมาณรถ
นอกจากจะเป็นการสัญจรภายในอาเภอแล้ว ยังมีการสัญจรผ่านเข้ามาในพื้นที่เป็นจานวนมาก สภาพถนน
สายหลักเป็นเส้นทางที่โค้งและแคบ ทาให้เกิดอุบัติเหตุจราจรบ่อยครั้งและมีความรุนแรง มีการตายสูง
การเกิ ดอุบั ติเ หตุท างถนน
ใ น พื้ น ที่ อ า เ ภ อ ฉ ว า ง จั ง ห วั ด
นครศรี ธ รรมราช มี ส าเหตุ ห ลั ก มา
จากผู้ขับขี่ยานพาหนะ ไม่ว่าจะเป็น
ร่ า งกายอ่ อ นเพลี ย ง่ ว งนอน หรื อ
หลับใน สุขภาพไม่ดี มีโรคประจาตัว
มีความบกพร่องทางด้านจิตใจและ
อารมณ์ เช่ น มี อ ารมณ์ ห งุ ด หงิ ด
ฉุ น เฉี ย ว และขาดความรู้ ค วาม
ชานาญ ประสบการณ์ในการใช้รถใช้ถนน การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับ เช่น ขับรถเร็ว ขับรถ
ตัดหน้ารถอื่นระยะกระชั้นชิด ขับรถล้าช่องทางเดินรถ ขับรถแซงซ้าย หรือแซงขวาในที่คับขัน ขับรถ
ตามหลังคนอื่นอย่างกระชั้นชิด ฝ่าฝืนป้ายหยุดขณะออกจากทางร่วม ขับรถย้อนศรทางเดินรถ ขับรถฝ่าฝืน
เครื่องหมายจราจร หยุดรถโดยกระชั้นชิด การไม่รู้จักป้องกันตนเอง ขับรถด้วยความประมาทเลินเล่อ การ
ไม่สวมหมวกนิรภัยในกรณีผู้ขับขี่หรือซ้อนท้ายจักรยานยนต์ การไม่คาดเข็มขัดนิรภัยในกรณีผู้ขับขี่หรือ
ผู้โดยสารรถยนต์ ความเร่งรีบในการเดินทาง เสพยากระตุ้นประสาท ดื่มสุราขณะขับรถ การใช้โทรศัพท์
หรืออุปกรณ์สื่อสารขณะขับขี่ เป็นต้น สาหรับเรื่องการดื่มสุรานั้น จากสถิติของสถาบันนิติเวชวิทยา กรม
ตารวจ ปี พ.ศ. 2532 พบว่าผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจากการจราจร มีประวัติการดื่มสุราจานวน 288 คน
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 77.12
นอกจากนี้ยังมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพของถนน ที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชน ถนนไม่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาช่าง หรือการเสื่อมสภาพของถนนที่เป็นไปตามการใช้งาน รวมทั้ง
ความไม่สมบูรณ์ ความไม่พร้อมของอุปกรณ์ประกอบรถที่นามาใช้งานบนท้องถนน เหล่านี้เป็นปัจจัยเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อาเภอฉวาง
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สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของอาเภอฉวาง ปี 2557 - 2559 มีอุบัติเหตุเกิดเฉลี่ยเดือนละ105
ครั้ ง หรื อ ปี ล ะประมาณ 1,270 ครั้ ง มี ค นเจ็ บ (Admit) 10 % Refer12 % ส่ ว นใหญ่ เ กิ ด จาก
รถจักรยานยนต์ รองลงมาจะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลและอื่นๆ
จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ในปี 2559 ที่ ผ่ า นมาพบว่ า พฤติ ก รรมและสาเหตุ ส่ ว นใหญ่ ข องคน
ผู้บาดเจ็บเป็นเพศชาย 65% หญิง 35% มีพฤติกรรมเสี่ยง คือ การไม่สวมหมวกนิรภัย ดื่มแล้วขับ ขับรถ
เร็ว เป็นต้น ผู้บาดเจ็บอยู่ในช่วงอายุ 15 - 60 ปี คิดเป็น 55% และอายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็น 33% การ
บาดเจ็บมักจะเกิดบริเวณ แขน ขา ศีรษะ จุดที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็น ถนนทางหลวงแผ่นดิ น 75%
รองลงมาเป็นถนนในชุมชนหมู่บ้าน จุดเกิดเหตุจะเป็นบริเวณทางโค้ง ทางแยก ทางร่วม เป็นต้น
ข้อมูลเหล่านี้เป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในพื้ นที่อาเภอฉวาง ซึ่งได้มีความพยายามผลักดันแก้ไข
ปัญหาอย่างต่อเนื่อง แต่พบว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบยังทางานอย่างแยกส่วนตามหน้าที่ของตัวเอง
ส่งผลให้การทางานไม่เป็นองค์รวม ขาดพลังกลไกลในการขับเคลื่อนงาน ดังนั้นทางด้านนายวินัย ตันติธน
พร ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง และนางสาวเพ็ญประภา เชาวนะ พยาบาล
วิชาชีพ ได้เล็งเห็น ความส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และมีข้อมูล สถิติการ
บาดเจ็บ เสียชีวิต จึงได้เข้ามาเป็นแกนนาหลักในการเชื่อมชักชวน นายอาเภอ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
เข้ า มาด าเนิ น งานโครงการเครื อ ข่ า ยความปลอดภั ย ทางถนนสาขาฉวาง
ปี 2560 จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย
ผ่ า นแผนงานสนั บ สนุ น การป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ จ ราจรระดั บ จั ง หวั ด (สอจร.) ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการ
ดาเนินงาน คือ 1) เพื่อให้เกิดกลไกเชิงระบบในงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับพื้นที่ และเชื่อมโยงการ
ดาเนินการระหว่างพื้นที่ดาเนินการกับ ศปถ.จังหวัด2)เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครศรีธรรมราช และ 3)เพื่อให้ปัจจัยเสี่ยงหลักในพื้นที่
ได้รับการแก้ไข เช่น จุดเสี่ยง การสวมหมวกนิรภัย
ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงาน
การขั บ เคลื่ อ นการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน อ าเภอฉวาง จั ง หวั ด
นครศรีธ รรมราช ใช้กลไกการทางานของศูนย์ ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอาเภอ (ศปถ.
อาเภอ) โดยมีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานฯ มีนายอาเภอฉวาง เป็นประธานและมีหนังสือคาสั่งแต่งตั้ง
1. คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอฉวาง (ศปถ.อ.ฉวาง) โดยมี
หัวหน้า สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหัวหน้าคณะทางาน มี
ตัวแทนจากสถานีตารวจภูธรฉวาง สถานีตารวจภูธรไม้เรียง หัวหน้าฝ่ายป้องกันสาธารณภัย สน.ปภ.จ.นศ.
สาขาพิปูน แขวงทางหลวงชนบท ปลัดอาเภอฝ่ายความมั่นคง นักวิชาการสาธารณสุข และพยาบาล
วิชาชีพ เป็นคณะทางาน มีหน้าที่ในการจัดทาแผนปฏิบัติการ แผนงานโครงการและของบประมาณในการ
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ป้อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนของอ าเภอฉวางในด้ า นต่ า งๆ ทั้ง การสนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน การค้นหาสาเหตุ จุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จัดตั้งศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทาง
ถนน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์การดาเนินการต่อสาธารณะ รวมถึงเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการ ศปถ.อาเภอ และ/หรือ ศปถ.จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณากาหนดแนวทางหรือ
มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของอาเภอฉวาง
2. คณะทางานสอบสวนอุบัติเหตุอาเภอฉวาง มีปลัดอาเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อาเภอฉวาง เป็ นประธาน มีกรรมการที่ระบุตัวบุคคลที่ มีความสามารถในสหสาขาต่างๆ ได้แก่ ด้าน
สาธารณสุข ตารวจ มูลนิธิฯ ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดอาเภอผู้รับผิดชอบประจา
ตาบล ปลัดอาเภอฝ่ายความมั่นคง สถานีตารวจภูธร มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุเชิงปริมาณ
และคุณภาพ เพื่อนาเสนอข้อมูลต่อศูนย์ ความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนอาเภอและชุมชน รวมถึงการวิเคราะห์และติดตามการแก้ปัญหาจุดเสี่ยง
ทั้งนี้ในการทางาน จึงได้มีคณะทางานที่สาคัญขึ้นมา 2 ทีม คือ
1. ทีมข้อมูลสารสนเทศ มีการบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุ จัดทาข้อมูล 3 ฐานของอาเภอฉวาง ทุก
เดือน ตั้ง Data center ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง
2. ทีมสอบสวนอุบัติเหตุ ลงพื้นที่ พร้อมนักวิชาการสาธารณสุขและเขียนรายงาน ข้อเสนอแนะ
แนวทางป้ อ งกั น และแก้ ไ ข เสนอหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งน าสู่ การแก้ ไ ขและน าเข้ าแผน/โครงการของ
หน่วยงาน
รวมพลัง ขับเคลื่อนเครือข่าย
จากการแต่งตั้งคณะทางาน และเชื่อมประสานค้นหาคนทางานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเข้า
มาเป็นทีมงานแล้ว เพื่อร่วมมือดาเนินกิจกรรมไปด้วยกัน ดังนี้
1) จัดเวทีประชุมศูนย์ป้องกัน ความปลอดภัยทางถนนอาเภอฉวาง และประชุมคณะทางาน
ป้องกันอุบัติเหตุจราจร ซึ่งการประชุมถือเป็นกลไกที่เปิดพื้นที่ให้คนทางานได้มีโอกาสมาสร้างเครือข่าย
การทางานร่วมกัน มีการนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ และหาแนวทางในการแก้ปัญหา
ร่วมกัน โดยทางโรงพยาบาลร่วมกับตารวจได้นาเสนอข้อมูลในเวทีเป็นข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุ ณภาพ
ไม่ว่าจะเป็น
- สถิติการเกิดอุบัติเหตุประจาเดือน
- สถิติการจับกุม 10 มาตรา ของ สภ.ฉวาง และ สภ.ไม้เรียง
- ผลการสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
- ผลการดาเนินโครงการฯ การจัดกิจกรรม การตั้งด่าน ฯลฯ
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2) การบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของประเทศไทย มีแหล่งข้อมูลหลักจาก 3
แหล่ง ได้แก่ ข้อมูลจากโรงพยาบาล ตารวจ และจากบริษัทกลางฯ ซึ่งมีข้อมูลบางส่วนที่ไม่ตรงกันจาก
นิยามและวิธีการเก็บที่ต่างกัน จึงได้มีการบูรณาการข้อมูล 3 ฐานของอาเภอฉวาง โดยเลือกใช้แหล่งข้อมูล
จาก 3 แหล่ง คือ ข้อมูล 43 แฟ้ม (Accident) จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ข้อมูลจาก สภ.
ฉวาง สภ.ไม้เรียง ข้อมูลจากบริ ษัทกลาง โดยทีมคณะอนุกรรมการข้อมูล ทาหน้าที่ในการบูรณาการ
ฐานข้อมูลที่จาเป็นในระดับอาเภอ ตั้งศูนย์ข้อมูล (Data center) ที่โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชฉวาง
กาหนดส่งข้อมูลทุกวันที่ 30 /31 ของทุกเดือน และรายงานข้อมูลทุกวันที่ 1 ของเดือน เพื่อนาข้อมูลคืนสู่
เวทีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และเวทีประชุมกานันผู้ใหญ่บ้านของทุกเดือน
3) การส ารวจจุ ด เสี่ ย ง การน าเอาข้ อ มู ล มาใช้ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หาอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนเป็ น
กระบวนการที่สาคัญในการดาเนิ นงาน โดยเฉพาะการรู้จักสภาพพื้นที่และจุดเสี่ยงของอาเภอ ซึ่งจะ
สามารถนาเอาข้อมูลที่ได้มาวางแผนการทางานต่อไปได้
การสารวจจุดเสี่ยงของอาเภอฉวาง เริ่มต้นจากการนาเอาข้อมูลสามฐานที่มีการบูรณาการแล้ว มา
ค้นหาจุดที่เกิดอุบัติเหตุเพื่อออกสารวจ เก็บข้อมูลจุดเสี่ยงและนาเสนอให้กับผู้เกี่ยวข้อง ในการจัดการจุด
สี่ยงดาเนินการโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต) ในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอฉวาง
ที่รับผิดชอบงานควบคุมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
ทุกหมู่บ้าน ออกสารวจและรายงานจุดเสี่ยงตามถนนสายหลักและถนนสายรองในหมู่บ้าน ครอบคลุ มพื้นที่
ทั้งอาเภอ และมีทีมชุดสอบสวนลงพื้นที่เมื่อมีเหตุเกิดขึ้น
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4) เวทีคืนข้อมูล การสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นกลวิธีการทางานที่สร้าง
ความตระหนั ก ซึ่ ง จะสามารถสร้ า งให้ เ กิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงในพื้นที่ ได้ โดยทีมอนุกรรมการ ศปถ.
อาเภอ ได้จัดให้มีการคืนข้อมูลทุกเดือน ผ่านทางการ
ประชุ ม ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น การประชุ ม ศปถ. และ
หัวหน้าส่วนทุกเดือน
การคื น ข้ อ มู ล เหล่ า นี้ ส่ ง ผลให้ ทุ ก คนได้
ทราบข้อมูล สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่อาเภอ
ฉวาง และมีการหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันจากทุก
ภาคส่วน ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ทีม ศปถ.อาเภอได้
เข้ า ร่ ว มประชุ ม ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น จ านวน 6 ครั้ ง
ประชุม ศปถ.และหัวหน้าส่วนทุกเดือน

5) จัดตั้งด่านชุมชนในระดับอาเภอ มีการดาเนินการตั้งด่าน ซึ่งทามาตั้งแต่ปี 2557-2558 ซึ่งตั้ง
ด่านชุมชน จานวน 2 ด่าน ในเขตพื้นที่อาเภอฉวาง ได้แก่ ด่านสี่แยกควนสงสาร และด่านสี่แยกบ้านนาเส
โดยด่านดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามคาสั่ง “ด่านชุมชน” ที่จังหวัดกาหนดให้จัดตั้งขึ้น
และในปี 2559-2561 ทีมอนุกรรมการ ศปถ.อาเภอฉวาง ได้มีมติให้ขยายด่านชุมชนออกไปให้
ครอบคลุมตามความต้องการของแต่ละ อปท. จึงได้กาหนดเพิ่ มเติมด่านชุมชนเป็น 9 ด่าน โดยเน้นให้
ด่านชุมชนทาหน้าที่สกัดคนเมาในพื้นที่ของตนเอง แต่ล ะด่านสามารถกาหนดกฎกติกาของตนเองได้
เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง ซึ่งผลจากการตั้งด่านชุมชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พบว่ามีอุบัติเหตุ
ลดลง 46% และหลังจากดาเนินการ ได้มีการถอดบทเรียนการตั้งด่านและนาเอากระบวนการที่ประสบ
ความสาเร็จมาดาเนินการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมทั้งกาหนดแนวทางการตั้งด่านเพื่อให้มีความ
ต่อเนื่องยั่งยืน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้เพิ่มด่านชุมชนเป็น 10 ด่าน และกาหนดแนวทางการตั้งด่านให้มุ่ง
เป้าไปที่เด็กอายุต่ากว่า 15 ปี กาหนดให้ทุกด่านทาหน้าที่สกัดไม่ให้เด็กอายุต่ากว่า 15 ปี มาขับขี่รถบน
ท้องถนน โดยให้แต่ละด่านทาหน้าที่สกัดและติดต่อผู้ปกครองมารับ ผลจากการตั้งด่านส่งผลให้ล ด
จานวนการเกิดอุบัติเหตุ ลดจานวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในพื้นที่
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6) การสร้างเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม โดยเน้นส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ผ่านทางการสร้าง
มาตรการองค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100% และรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% นอกจากการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางกายภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแล้ว ทางทีมงานโครงการฯ ยังได้มีการ
ดาเนินการเพื่อสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมและสร้างให้เกิดความปลอดภัย โดยเน้นไปที่การสวมหมวก
นิรภัย 100% อีกด้วย โดยการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้
1) กาหนดมาตรการองค์กร โดยผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวางประกาศ
มาตรการ “องค์กรต้นแบบสวมหมวกนิ รภัย 100%” มี การดาเนินการ 2 ระยะ ระยะประชาสัมพัน ธ์
รณรงค์และระยะบังคับใช้กฎหมาย โดยพนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาล เก็บข้อมูลนาเสนอ
ให้ฝ่ายบริหารของโรงพยาบาล มีกฎให้ส่งเจ้าหน้าที่ของ รพ.ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยเข้ารับการอบรมกับ
เจ้าหน้าที่ตารวจ และมีผลกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ซึ่งหลังจากมีการตักเตือนรายบุคคล พบว่า
เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวางสวมหมวกนิรภัย 100%
2) กาหนดมาตรการองค์กรในอาเภอ ให้ผู้ที่มาติดต่อราชการต้องสวมหมวกนิรภัย 100%
3) สร้างโรงเรียนต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100% ในโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกและโรงเรียน
สามัคคีนุกูล โดยมีการเข้าไปอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุให้ กับนักเรียน และมี
มาตรการก ากั บ ดู แ ลความประพฤติ เช่ น หากพบว่ า ไม่ ส วมหมวกนิ ร ภั ย ขณะขั บ ขี่
รถจั กรยานยนต์ จะจดชื่อส่ ง ห้ องปกครอง และอบรมผู้ ที่ ไม่ส วมหมวก รวมถึงขั้น เชิ ญ
ผู้ปกครองมารับทราบและให้ช่วยดูแลตักเตือน
4) กลุ่ มมอเตอร์ ไซด์รั บ จ้ างเขตอาเภอฉวาง สร้ างกฎกติกาของกลุ่ มและสวมหมวกนิ รภั ย
100% ทั้งคนขับและคนซ้อน รวมถึงได้รับ ความรู้จากหน่วยขนส่งจังหวัดนครศรีฯ สาขา
ทุ่งสง
5) จัดกิจกรรมรณรงค์รวมหมวกนิรภัย 100% ร่วมกับภาคเอกชน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน
ทั่วไปหันมาสวมหมวกนิรภัยเพิ่มมากขึ้น
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6) บังคับใช้กฎหมายเรื่องการสวมหมวกนิรภัยให้เข้มข้นมากขึ้น ผ่านทางการตั้งด่านบูรณา
การร่วมตรวจจับหมวกนิรภัย

การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%

การให้ความรู้เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบนโยบายสวมหมวกนิรภัยในโรงเรียน 100%
ณ รร.ฉวางรัชดาภิเษก
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ดอกผล ผลิบาน รับความสาเร็จ เห็นการเปลี่ยนแปลง
โครงการเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนสาขาฉวาง ปี 2560 จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ทีมได้
ร่วมกันสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอาเภอฉวางนั้น จะพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้น มีดังนี้
1. ได้ข้อมูล(สารสนเทศ) สาหรับการดาเนินงาน ได้แก่ การบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน โดยใช้ ID เลข
บัตรประชาชน เพื่อให้เป็นข้อมูลเดียวกัน และนามา สารวจ วิเคราะห์ค้นหาจุดเสี่ยง พบจุดเสี่ยง
หลัก จานวน 24 จุด โดยความร่วมมือจาก อสม.ผู้ใหญ่บ้าน/กานัน และคนในชุมชน
2. เกิดเครือข่ายการทางานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน นอกเหนือจากคณะกรรมการ ศปถ.อาเภอที่
เป็นโครงสร้างในแนวดิ่ง หากแต่ได้ทีมเครือข่ายที่ทางานในรูปแบบแนวราบ เป็นกัลยาณมิตรที่ดี
ต่อกัน และเกิดทีมใหม่เข้ามาร่วม เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่
ฯลฯ
3. มีทีมสอบสวนอุบัติเหตุเชิงลึก ประกอบด้วย สหวิชาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอบสวนอุบัติเหตุ
ทางถนน 100% มีการวิเคราะห์ เขียนรายงานและนาเสนอ ศปถ.อาเภอ นาไปสู่การแก้ไขปัญหา
ตามข้อเสนอแนะ รวมทั้งเชื่อมประเด็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที ศปถ.จั งหวัด และได้เป็นพื้นที่
ต้นแบบของจังหวัดนครศรีธรรมราช
4. ได้วิธีการทางานเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนตามบริบทของพื้นที่ตนเอง ได้แก่ การตั้งด่าน
ชุมชน
5. เกิด การแก้ปั ญหาจุ ดเสี่ ย งทางกายภาพให้ เกิด ความปลอดภัย โดยการมีส่ ว นร่ว มของภาครั ฐ
ภาคเอกชน เช่น
- การขยายขอบเลนถนน ตีเส้นจราจร เพิ่มความยาวเกาะกลางถนน ติดตั้งไฟเกาะกลางถนน
โดยได้รับเงินปรับปรุง จากห้างเทสโกโลตัส จานวน 2.4 ล้าน (ไม่ได้ใช้งบประมาณจากส่วน
ราชการ)
- มีการจัดการจุดเสี่ยงสี่แยกควนสงสาร ที่เดิมเมื่อมีฝนตกหนักจะมีดินสไลด์ลงมาผิวถนน มีน้า
ขัง โคลนทาให้เกิดอุบัติเหตุทุกครั้งที่ฝนตก แต่หลังจากวิเคราะห์จุดเสี่ยงแล้วได้มีการแก้ไขทา
กาแพงหินกั้นดินไม่ไห้ไหลลงมาได้
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- มีการติดป้ายเตือนบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง บริเวณทางโค้ง ติดป้ายจากัดความเร็ว
ขีดสีตีเส้นจราจรใหม่ ให้ทางเอกทางโทมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และปรับผิวทางที่ชารุด
6. มีการสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสม ผ่านทางกระบวนการต่างๆ เช่น กาหนดให้บังคับใช้ มาตรการ
สวมหมวกนิรภัย และการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ส่งผลให้อัตราการสวมหมวกนิรภัย
เพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวางสวมหมวกนิรภัย 100% ผู้รับบริการสวม
หมวกนิรภัย 90% และประชาชนในเขตเทศบาลตาบลฉวาง สวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
บทเรียนความสาเร็จ
โครงการเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนสาขาฉวาง ปี 2560 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสบ
ความสาเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงที่เกิดขึ้นในอาเภอ มีการแก้ไขจุดเสี่ยงในพื้นที่ จานวนทั้งหมด15 จุด ซึ่ง
แต่ละจุดมีการแก้ไข โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการสารวจของ รพ.สต.ในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
ฉวาง ที่รับผิดชอบงานควบคุมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
(อสม.) ทุ กหมู่ บ้ า น ออกส ารวจและรายงานจุ ด เสี่ ย งตามถนนสายหลั ก และถนนสายรองในหมู่ บ้ า น
ครอบคลุมทั้งพื้นที่อาเภอ รวมทั้งจุดเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
หลังจากการสารวจ ได้มีการนาข้อมูลของจุดเสี่ยง มานาเสนอในการประชุม ศูนย์ป้องกันความ
ปลอดภัยทางถนนอาเภอฉวาง ซึ่งนอกจากจะเป็นการนาเสนอข้อมูลแล้ว ที่ประชุมดังกล่าว ยังเป็นการ
หารือถึงแนวทางการแก้ไขจุดเสี่ยงในแต่ละจุด และได้มีการกาหนดแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม
หลังจากการแก้ไขแล้ว มีการติดตามผลการแก้ไข โดยสถิติการเกิดอุบัติเหตุของแต่ละจุดเสี่ยง
และหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ก็มีการลงไปเก็บข้อมูล เพิ่มเติม เพื่อนามาปรั บปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จะเห็นได้ว่า กระบวนการแก้ไขจุดเสี่ยงในพื้นที่อาเภอฉวางเป็นการแก้ไขจุดเสี่ยงแบบ 5 ส.
(สารสนเทศ สุดเสี่ยง สุดคุ้ม สหสาขา และส่วนร่วม) คือ มีการใช้ข้อมูลจุดเสี่ยง สถิติการเกิดอุบัติเหตุมา
เป็นข้อมูลในการทางาน มีการเลือกจุดเสี่ยงที่เป็นปัญหามาจัดการก่อน มีการทางานร่วมกันระหว่าง
ทีมสหสาขาวิชาชีพที่ครอบคลุมทั้ง 5E เพื่อร่วมกันคัดเลือกวิธีการแก้ไขที่คุ้มค่า และชักชวนชุมชนมาเป็น
ส่วนร่วมในการทางาน เหล่านี้ถือเป็นกลวิธีการทางานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เมื่ อผนวกกับ
การติดตามผลการทางานแก้ไขจุดเสี่ยงในแต่ละจุด และมีการรายงานผลในการประชุมก็ยิ่งส่งผลให้การ
ทางานแก้ไขจุดเสี่ยงในพื้นที่อาเภอฉวาง มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมิน ผลการดาเนินโครงการฯ มีการเก็บข้อมูล หลัก 2 ส่ว น ได้แก่ ข้อมูล
ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร และข้อมูลผู้สวมหมวกนิรภัย
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จากข้ อ มู ล จะเห็ น ได้ ว่ า การด าเนิ น โครงการฯ ประสบความส าเร็ จ ทั้ ง การลดจ านวน
ผู้ได้รับบาดเจ็บจาก 1,541 คน ในปี 2557 เหลือเพียง 827 คน ในปี 2560 อีกทั้งยังมีอัตราการสวม
หมวกนิรภัยที่เพิ่มขึ้นเป็น 67% ในส่วนของมาตรการองค์กรที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ได้
กาหนดให้ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์ทั้งผู้โดยสารและนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซด์สวมหมวกนิรภัย 100% มีการเก็บ
ข้อมูลโดยพนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาล และนาเสนอให้กับฝ่ายบริหารของโรงพยาบาล
เพื่อแก้ไขโดยการตักเตือน และส่งเจ้าหน้าที่ไปรับความรู้จากตารวจ ซึ่งส่งผลให้มีการสวมหมวกนิรภัย
100% ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง สาหรับมาตรการในโรงเรียน ทางทีมงาน ศปถ.อาเภอ
ท าหน้ า ที่ ป ระสานงานติ ด ตามกั บ ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นหรื อ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการติ ด ตามผลการเป็ น
โรงเรียนต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100%
เมื่อติดตามผลแล้วจะมีการรายงานในการประชุมศูนย์ป้องกันความปลอดภัยทางถนนอาเภอ
ฉวางแต่ละครั้ง และยังมีกระบวนการคืนข้อมูลให้กับตัวแทนจากท้องถิ่น ทุกเดือน ผ่านทางการประชุ ม
กานันผู้ใหญ่บ้าน ประชุม ศปถ.และหัวหน้าส่วน เพื่อให้ทุกคนได้ทราบข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุและการ
ทางานป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่อาเภอฉวาง และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาจากความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนต่อไป
แต่ทั้งนี้ในการทางานก็พบข้อจากัด คือ สถาบันการศึกษาและหัวหน้าส่วนบางองค์กร ยังไม่ให้
ความสาคัญ เพราะมองว่าไม่ใช่ภารกิจหลัก ไม่ใช่หน้าที่รับผิดชอบตนเอง ทาให้ไม่ได้รับความร่วมมือในการ
ติดต่อประสานงานเพื่อร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน หากแต่ทีมงานก็ไม่ท้อถอยยังคงดาเนินงานต่อไป
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27. แม่สอดร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน
อำอ�าเภอแม่
เภอแม่สอด เป็นอีกอาเภอหนึ่งของจังหวัดตาก ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนฝั่งตะวันตกของจังหวัด
ตาก สภาพส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนมีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 20 และร้อยละ 80 เป็นพื้นที่ปก
คลุ ม ไปด้ ว ยป่ า โปร่ ง ป่ า ดงดิ บ และป่ า สน ภู เ ขา
บริ เ วณนี้ เ ป็ น ทิ ว เขาถนนธงชั ย ที่ ต่อ ลงมาจากทาง
ตอนใต้ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่
ทอดผ่ า นจั ง หวั ด ตาก ลงไปจนเชื่อ มต่ อ กั บ ทิ ว เขา
ตะนาวศรี จั งหวัดกาญจนบุรี พื้นที่ลาดเอียงลงไป
ทางทิ ศ ตะวั น ตกสู่ แ ม่ น้ าเมย ซึ่ ง เป็ น เขตแดน
ธรรมชาติ ที่ กั้ น ระหว่ า งประเทศไทย กั บ ประเทศ
เมียนมาร์ และเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่ง
มี เ ส้ น ทางระเบี ย งเศรษฐกิ จ แนวตะวั น ออก –
ตะวันตก พาดผ่าน จึงทาให้การท่องเที่ยว และการ
ขนส่งสินค้ามีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทา
ให้ มี ส ภาพการจราจรหนาแน่ น เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด
อุบัติเหตุ นอกจากนั้นยังมีแรงงานต่างด้าวที่เป็นชาวเมียนมาร์มาใช้แรงงานในพื้นที่จานวนมาก สถิติการ
เกิดอุบัติเหตุมีเพิ่มขึ้นทุกปี
จากข้อมูลอุบัติเหตุของโรงพยาบาลแม่สอด
ปรากฏสถิติการเกิดอุบัติเหตุและมียอดผู้เสียชีวิตและ
บาดเจ็บ พบว่า สถิติการเกิดอุบัติเหตุของอาเภอแม่
สอด ย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2553-2557 มีคนเจ็บ
(Admit) เฉลี่ ย ปี ล ะ 746 ราย ส่ ว นใหญ่ เ กิ ด จาก
รถจักรยานยนต์ รองลงมาเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล และ
อื่นๆ ซึ่งมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยพฤติกรรม
และสาเหตุส่ ว นใหญ่ข องผู้ บาดเจ็บ เป็น เมาสุ รา ไม่
สวมหมวกนิ ร ภั ย และมี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ
จราจร เฉลี่ ย ปี ล ะ 12 ราย สาเหตุ ส่ ว นใหญ่ จ าก
รถจักรยานยนต์และรถยนต์เช่นกัน จุดที่เกิดอุบัติเ หตุ
ส่วนใหญ่เป็นถนนทางหลวงแผ่นดิน นอกนั้นเป็นถนน
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ในชุมชนหมู่บ้าน จุดเกิดเหตุจะเป็นบริเวณทางโค้ง ทางแยกทางร่วม
ดั ง นั้ น ส ำนั ก งำนป้ อ งกั น และบรรเทำสำธำรณภั ย จั ง หวั ด ตำก สำขำแม่ ส อด ได้ ม องเห็ น
ความสาคัญในเรื่องของการลดอุบัติเหตุทางถนนที่จะต้องขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงได้บูรณาการการทางานร่วมกับทุกองค์กรภาคีเครือข่าย ได้จัดทา
โครงการ “แม่สอดร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน” ขึ้น โดยมี นายณัฐพล สุวรรณเวช นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนชานาญการ เป็นกาลังสาคัญในการเชื่อมชวนภาคีเข้ามาร่วมดาเนินการ เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยทางถนนให้กับคนที่ใช้ชีวิตและสัญจรไปมาในพื้นที่อาเภอแม่สอด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1)
สร้างภาคีเครือข่ายในการทางานร่วมขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนอาเภอแม่ สอด 2) เพื่อสร้างศูนย์
ข้อมูลอุบัติเหตุจราจรในเขตพื้นที่อาเภอแม่สอด 3) เพื่อสร้างหมู่บ้านและสถานศึกษาต้นแบบความปลอดภัย
ทางถนนในเขตพื้นที่อาเภอแม่สอด ในการลดอุบัติเหตุ ลดจุดเสี่ยงในเขตอาเภอแม่สอด 4) เพื่อส่งเสริมการ
สวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 5) เพื่อลดจานวนอุบัติเหตุผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนน โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
และประชาชนทั่วไปในอาเภอแม่สอด
ภาคีร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน
ในการดาเนินงานที่ผ่านมา ทุกภาคส่ วนในอาเภอแม่ส อด ล้ว นแต่ มีความตั้งใจและให้ความ
ร่วมมือในการขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีภาคี
หลักสาคัญประกอบด้วย
1. อาเภอแม่สอด
2. สถานีตารวจภูธรแม่สอด
3. โรงพยาบาลแม่สอด
4. สัสดีอาเภอแม่สอด
5. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย แม่สอด
6. แขวงการทางตากที่ 2 แม่สอด
7. วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
9. บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาแม่สอด
10. สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
ประสานพลัง แล้วร่วมกันดาเนินงาน
อาเภอแม่สอดได้วางแนวทางในการดาเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน ดังนี้ (1) การพัฒนา
ภาคีเครือข่ายการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอาเภอแม่สอด (2) การพัฒนาระบบข้อมูลด้าน
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ความปลอดภัยทางถนนอาเภอแม่สอด (3)การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% และปลูกฝัง
สร้างจิตสานึกในสถานศึกษาให้มีโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภั ยทางถนน และ(4)การสร้างหมู่บ้าน
ต้นแบบในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ที่จะสามารถขยายผลไปสู่
หมู่บ้าน/ชุมชนอื่น หรือส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่อาเภอเป็นมาตรการ
องค์กรต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนต่อไป โดยได้จัดกิจกรรม ดังนี้

1. จั ด ตั้ งคณะทางานโครงการแม่ส อดร่ ว มใจ
สร้างความปลอดภัยทางถนน ภายใต้การอานวยการของ
คณะท างานขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานป้ อ งกั น และลด
อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนในพื้ น ที่ อ าเภอแม่ ส อด เพื่ อ เสนอ
แนวทางและประเด็นการแก้ปั ญหา การติดตามงาน ใน
การประชุมของคณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ อาเภอแม่
สอด ซึ่งมีการประชุมภาคีเครือข่ายจานวน 4 ครั้ง ได้มีการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน มีคณะทางานที่
เตรียมการวางแผน กาหนดบทบาทหน้าที่ ติดตามประเมินผลการดาเนินงานโครงการและหาแนวทางใน
การดาเนินงานต่อไปให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
จากผลการประชุมคณะทางาน ได้มีการมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาระบบข้อมูลด้านความปลอดภัย
ทางถนน Data center โดยสร้างทีม MIS เพื่อเก็บข้อมูลความปลอดภัยทางถนน วิเคราะห์ความเสี่ยงทาง
ถนนในพื้นที่ อาเภอแม่สอด ส่งผลให้มีการตั้งศูนย์ในการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลและการรายงาน
ข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง และมีการนาเสนอข้อมูล รายงานข้อมูล เพื่อออกสอบสาเหตุใน
พื้นที่ที่เกิดเหตุ แล้วนาเข้าที่ประชุมคณะทางานได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุและแนวทางแก้ไขร่วมกัน
รวมถึงการกาหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่อาเภอแม่สอดต่อไป
2. ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกับผู้นาตัวแทนหมู่บ้าน เพื่อสร้างเสริมให้เกิด
หมู่บ้านปลอดภัยและหมู่บ้านตัวอย่างลดอุบัติเหตุทางถนนของอาเภอแม่สอด คณะทางานฯ ได้จัดทา
ประชาคมกับหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ และมีการประกวดหมู่บ้านต้นแบบความปลอดภัยทางถนน โดย
การมอบทุนในการดาเนินการหมู่บ้านละ 2,000 บาท เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดความร่วมมือ 10 หมู่บ้าน
และมี ก ารจั ด พิ ธี ม อบโล่ ห มู่ บ้ า นตั ว อย่ า งด้ า นความปลอดภั ย ในที่ ป ระชุ ม คณะท างานขั บ เคลื่ อ นการ
ดาเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อาเภอแม่สอด
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3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องด้านงานความปลอดภัย
ทางถนน ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันการ
เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน โดยเชิ ญ ที ม สห
สาขาวิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า นความ
ปลอดภั ย ทางถนน มาร่ ว มหาแนวทาง
ป้องกัน โดยการจัดการประชุมใหญ่เพื่อ
รับทราบข้อมูล ปัญหา อุปสรรค แนวทางปรับปรุงแก้ไขในเรื่องความปลอดภัยทางถนนของอาเภอแม่สอด
ในภาพรวมทั้งอาเภอ จ านวน 2 ครั้ ง โดยมีภ าคี เครือข่า ยหลั กเข้ ามาร่ว มเสวนาแลกเปลี่ ย นเรียนรู้
ประกอบด้ว ย ตัวแทนจากโรงพยาบาลแม่สอด สภ.แม่สอด แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่ส อด) สถานี
วิทยุกระจายเสีย งแห่งประเทศไทย แม่ส อด บ.กลางคุ้มครองผู้ ประสบภัยจากรถ สาขาแม่สอด และ
สานักงาน ปภ.ตาก สาขา แม่สอด เพื่อเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ถึงภารกิจ หน้าที่ของแต่ล ะ
หน่วยงาน และชี้แจ้งผู้เข้าร่วมถึงแนวทางการติดต่อขอความช่วยเหลือจากทางราชการ

3. ปลูกฝังและสร้างจิตสานึก ด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่เยาวชน/นักศึกษา โดยจัด
ฝึ ก อบรมให้ ค วามรู้ กั บ กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชรแม่ส อด และนั กศึ กษาวิท ยาลั ย เทคนิ ค แม่ ส อด
จานวน 2 ครั้ง ๆ ละ 100 คน เพื่อทาหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดี
แล้ ว ขยายผลการสร้ า งวิ นั ย จราจร ภายในสถานศึ ก ษา ซึ่ ง
หลั งจากผ่ านการอบรมแล้ ว สถานศึกษาแต่ล ะแห่ งได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษาสร้างความปลอดภัยทางถนน
และกาหนดครูอาจารย์ ให้มีหน้าที่ควบคุม กากับดูแล เข้มงวด
ตามมาตรการความปลอดภัยทางถนน มีบทลงโทษกับผู้ที่ไม่
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ปฏิบัติตามกฎจราจร และสถานศึกษามีแผนและงบประมาณในการสนับสนุนในการดาเนินการด้ านความ
ปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการอย่างต่อเนื่องและขยายผล
ไปยังสถานศึกษาอื่นๆ ต่อไป
นอกจากนี้นักศึกษาได้มีการประกวดคลิปวีดิโอความยาวไม่เกิน 6 นาที ทีมละไม่เกิน 10 คน
ภายใต้ หั ว ข้ อ
“แม่ ส อดร่ ว มใจสร้ า งความปลอดภั ย ทางถนน” โดยประสานความร่ ว มมื อ
สถาบันการศึกษาประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดล่วงหน้า 1 เดือน ส่งใบสมัคร
และผลงาน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน ภายใน 7 วัน ก่อนวันเริ่มดาเนินโครงการฝึกอบรมการ
ปลูกฝังและสร้างจิตสานึก ของแต่ละสถาบัน UPLOAD ผลงานใน YouTube เพื่อเป็นการเผยแพร่ และ
ประชาสั มพั นธ์ ผ ลงาน และเสริ มสร้ า งการรณรงค์ไ ปสู่ ส าธารณชน ซึ่ง มีผ ลการประกวด ดั งนี้ (1)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรแม่สอด มีทีมนักศึกษาส่งคลิปวีดิโอเข้าประกวดจานวน 30 คลิป โดย
คลิปที่ชนะการประกวด ชื่อ “เตือน” และ(2) วิทยาลัยเทคนิคแม่ สอด มีทีมนักศึกษาส่งคลิปวีดิโอเข้า
ประกวดจานวน 4 คลิ ป โดยคลิป ที่ช นะการประกวด ชื่อ “จุดจบ” ทั้งนี้มีคลิปวีดิโอทั้งหมดที่ส่งเข้า
ประกวดจ านวน 34 คลิ ป ผ่ า น
ช่ อ งทาง YouTube ในชื่ อ ว่ า “แม่
สอดร่ว มใจสร้ างความปลอดภัยทาง
ถนน”
4. จั ด เวที คื น ข้ อ มู ล และ
สร้างมาตรการร่วมกันกับสหสาขา เพื่อสรุปผลการดาเนินงานป้องกันและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน โดยการจัดประชุมใหญ่เสวนาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
อาเภอแม่สอด เชิญหัวหน้าส่ วนราชการ ภาคีเครือข่าย กานัน/ผู้ใหญ่
และตัวแทนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการหรือผู้ที่สนใจ และสรุปผลการ
ดาเนินการสร้างหมู่บ้านปลอดภัย และหมู่บ้านตัวอย่างลดอุบัติเหตุทาง
ถนน เพื่อเป็นการสะท้อนผลลัพธ์ของการดาเนินงานให้ศูนย์อานวยการ
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตาก ผู้บั งคับบัญชาของภาคีเครือข่าย
นายอาเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนใน
พื้นที่ได้รับทราบ
ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง
1. เกิดภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างเป็นรูปธรรมและ
ความต่อเนื่อง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางานดาเนินการที่ชัดเจน และมีเครือข่ายใน
ระดับ
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2.
3.

4.
5.

ชุมชนหมู่บ้าน จานวน 10 หมู่บ้าน
เกิดกระแสตื่นตัวในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับชุมชนทั้ง 10 หมู่บ้าน และใน
สถาบันการศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรแม่สอด และวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้จากการอบรมและค้นคว้าหาความรู้ เพื่อจัดทาคลิป
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันอุบัติเหตุจราจร และเป็นแกนนาในการสื่อสารบอกต่อ และ
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนนักศึกษา
เกิดผลงานใน YouTube เพื่อเป็นการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงาน และเสริมสร้างการ
รณรงค์ไปสู่สาธารณชน จานวน 34 คลิป มีชื่อว่า“แม่สอดร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน”
เกิดการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในหมู่บ้านที่ดาเนินการ และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยความสาเร็จ
6) ภาคีเครือข่ายจากสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
ของตนเองร่วมกัน และนามาค้นหาแนวทางแก้ไข โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการร่วมคิด ร่วม
วางแผน ร่ ว มปฏิบั ติการ และวัดผลการดาเนินงานร่วมกัน ซึ่งลั กษณะการดาเนินงานทาควบคู่ไปกับ
โครงสร้างการทางานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอาเภอ (ศปถ.อ)
7) มีการบูรณาการ การทางานที่หลากหลาย จากชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีตารวจ
และหน่ วยงานต่างๆ ที่เกี่ย วข้อง โดยมีการกาหนดให้ แต่ละหน่วยงานมีบทบาทในการดาเนินงานตาม
กิจกรรมที่กาหนดในแผนงาน แล้วนามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเมินผลการดาเนินงานร่วมกัน เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
8) หัวหน้าสานักงาน ปภ.สาขา และหน่วยงานที่เป็นทีมเลขาฯ ศปถ.อาเภอ มีบทบาทเป็นกลไก
ที่ ส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นงาน และประสานความร่ ว มมื อ จากหน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เข้ า มามี
กระบวนการสร้างความปลอดภัยทางถนนร่วมกัน โดยใช้กลยุทธ์ 5 ส / 5ช /PDCA และมีการสื่อสารกัน
อย่างต่อเนื่อง ทั้งการประชุม การสื่อสารผ่านช่องทาง Line
9) มีการนาข้อมูลมาวิเคราะห์และวางแผนเพื่อ“ทาเรื่องเล็กๆ ใกล้ตัว และมีความเป็นไปได้ เห็น
ความสาเร็จก่อน”
10) คณะทางานฯ ได้ติดตามผลการดาเนินการหมู่บ้านเป้าหมาย แห่งละ 2 ครั้ง ในเดือน
มิถุนายน และเดือนพฤศจิกายน 2560 รวม 14 ครั้ง และมีการสรุปรายงานผลต่อที่ประชุม ศูนย์
อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตาก
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บทเรียนสู่ความต่อเนื่องยั่งยืน
โครงการแม่สอดร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนนได้ สร้างเชื่อม และชักชวนภาคีเครือข่ายใน
ระดับอาเภอเข้ามาร่วมขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนอาเภอแม่สอด ส่งผลให้เกิดศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ
จราจรในเขตพื้นที่อาเภอแม่สอด รวมถึงสร้างหมู่บ้านและสถานศึกษาต้นแบบความปลอดภัยทางถนนในเขต
พื้นที่ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ซึ่งส่งผลให้
จ านวนอุ บั ติ เ หตุ ผู้ บ าดเจ็ บ และเสี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนลดลง อี ก ทั้ ง สถานศึ ก ษามี แ ผนและ
งบประมาณในการสนับสนุนด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาด้วย ทั้งนี้หากต้องการให้เกิดความ
ต่อเนื่องยั่งยืน จึงควรมีข้อปฏิบัติดังนี้
1. ผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมควรเป็นผู้ที่มีอานาจตัดสินใจ และไม่ควรเปลี่ยนตัวผู้มาประชุม
ในแต่ละครั้ง
2. ภาคีที่เกี่ยวข้องควรเพิ่มการส่งมอบข้อมูล และความต่อเนื่องในการทางานของคณะกรรมการ
3. ในการประชุม ปฏิบัติการควรมีกระบวนการสร้างแรงจูงใจหรือมาตรการในการกระตุ้นให้ทุก
หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการรู้สึกเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนงานสร้างความปลอดภัยทางถนนใน
ชุมชน
4. กานัน และผู้ใหญ่บ้าน ควรดาเนินกิจกรรมให้เกิดความต่อเนื่อง โดยถือเป็นภารกิจหนึ่งที่ต้องทา
ประจาจนกลายเป็นเรื่องปกติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนอุปกรณ์ งบประมาณใน
ส่วนที่สาคัญให้กับชุมชน หมู่บ้าน
5. ในการดาเนินงานควรจัดเวทีรับฟังข้อเสนอจากภาคีเครือข่าย ตัวแทนชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อ
ทราบถึ งผลการดาเนิ นงาน และข้อจากัดปัญหาอุป สรรคในการด าเนิน งาน จะได้ช่ว ยกัน หา
แนวทางในการช่วยเหลือสนับสนุนต่อไป
6. นักเรียน นักศึกษา ควรมีการให้ความรู้และทากิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความตระหนัก
จิตสานึกในการใช้รถใช้ถนน
7. ภาคีเครือข่ายควรมีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ทั้งการสื่อสารผ่านวิทยุชุมชน ป้ายเตือน ฯลฯ
และมี 2-3 ภาษา เพื่อให้ชาวต่างชาติได้ทราบถึงกฎระเบียบ และขับขี่รถได้อย่างถูกต้องมีวินัย
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28. ลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสู่ถนนสีขาว อาเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำอ�าเภอพิ
เภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับ
อาเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอาเภอนบพิตา ทางทิศเหนือ ทิศตะวันออกติดกับอาเภอนบพิ
ตาและอาเภอพรหมคีรี ทิศใต้ติดกับอาเภอลานสกาและอาเภอฉวาง และทิศตะวันตกติดกับอาเภอฉวาง
และอาเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ 404.76 ตร.กม. มีประชากร 29,216 คน ณ พ.ศ.2560
มีการแบ่งเขตการปกครองเป็น 5 ตาบล 43 หมู่บ้าน
4 เทศบาล และ 2 องค์การบริหารส่วนตาบล
อาเภอพิปู นมีถนนสายหลักตัดผ่ านถึง 4
เส้นทาง ได้แก่
1.ถนนหมายเลข 4194 สายจันดี-กะทูน
2.ถนนหมายเลข 4224 สายพิปูน-ห้วยปริก
3.ถนนหมายเลข 4020 สายพิปูน-ทานพอ
4.ถนนหมายเลข 4023 สายนางเอื้อย-บ้าน
ต้นโพธิ์
ส่งผลให้มีการใช้ยวดยานพาหนะหรือการใช้
รถใช้ถนนในการขนส่งที่ค่อนข้างเยอะด้วยลักษณะ
ของภูมิประเทศที่ห้อมล้อมไปด้วยภูเขา ส่งผลให้ถนน
มีลักษณะคดเคี้ยวตามสภาพภูมิประเทศ ประกอบ
กับวัฒนธรรมที่คนพิปูนไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง มีพฤติกรรมไม่สวมหมวกนิรภัยถึง 90% ส่งผลให้เกิด
อุบัติเหตุทางถนนทุกวัน โดยเฉพาะกับยานพาหนะประเภทจักรยานยนต์ จากข้อมูลของโรงพยาบาลพิปูน
ในปี พ.ศ. 2559 มีสถิติของการเกิดอุบัติเหตุจานวน 632 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ (Admit) 484 คน พบว่า มี
ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ และผู้ขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับรถเร็วเกินกาหนด ยานพาหนะไม่
ปลอดภัย มึนเมาสุรา ความประมาท เส้นทางมีจุดเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากมีความคดเคี้ยวตาม
ลักษณะภูมิประเทศ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาพิปูน ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญในการป้ อ งกัน และแก้ ไขปั ญหาอุบัติ เหตุ จราจร จึงได้เ ชื่อมประสานเครื อข่า ยเข้ ามาร่ว ม
ดาเนินงานโครงการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดลดอุบัติเหตุทางถนน อาเภอพิปูน โดยมีคุณเยาวภา พูลพิพัฒน์
หัวหน้าสานักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาพิปูน และคุณนฤมล สุขศาลา
เป็นแกนนาสาคัญในการขับเคลื่อน โดยได้รับการสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ผ่านแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด(สอจร.) โดยได้มีเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอพิปูน ให้มีการ
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ขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมแก้ไขและลดปัญหาอุบัติเหตุร่วมกัน (2)เพื่อสร้างภาคี
เครือข่ายในการทางานร่วมกันในด้านความปลอดภัยทางถนน (3) แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่ (4) เพื่อลด
การเกิดอุบัติเหตุ จานวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตในพื้นที่ อาเภอพิปูน (5) เพื่อรณรงค์สร้างจิตสานึกและ
ตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนนให้กับประชาชน/เยาวชน ในพื้นที่อาเภอพิปูน
ขับเคลื่อนเครือข่าย ร่วมสนับสนุนงาน
การดาเนินงานสร้างความปลอดภัยทางถนนอาเภอพิปูน ได้มีการดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 2 ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่ง
ทาให้เกิดกิจกรรมการรวมตัวการทางานในพื้นที่ นอกเหนือจากภารกิจในช่วงเทศกาล 7 วันอันตรายของ
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอาเภอพิปูน ซึ่งส่งผลให้เพิ่มต้นทุนการทางาน
ในพื้นที่
ในการดาเนิน โครงการลดปัจ จัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน สู่ถนนสีขาว อาเภอพิปูน
จังหวัดนครศรีธรรมราช กลไกสาคัญในการขับเคลื่อนงาน ได้แก่ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนนระดับอาเภอพิปูน ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับอาเภอ
โดยมี น ายอาเภอพิปู น เป็ น ประธาน และมี ก ลไกที่ส าคั ญในปีนี้ ได้ แก่ ความร่ว มมื อ จากกลุ่ มก านั น /
ผู้ใหญ่บ้าน ในอาเภอพิปูน ที่เป็นแกนนาหลัก ในการเป็นแม่ข่ายในการประชาสัมพันธ์โครงการให้เข้าถึง
ประชาชนในอาเภออย่างทั่วถึง และกลุ่มเด็กนักเรียนจากโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ และโรงเรียน
จุฬาภรณ์พิชญาคารที่เป็นกระบอกเสียง ในการสวมหมวกนิรภัยทั้งกับกลุ่มนักเรียนด้วยกันและขยายไปยัง
กลุ่มผู้ปกครอง
นอกจากนี้แล้ว ยังได้รับการสนับสนุนจาก ศปถ.จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยท่าน พล.ต.ต.วัน
ไชย เอกพรพิชญ์ ผู้บังคับการตารวจภูธรนครศรีธรรมราช ที่ช่วยสนับสนุนการดาเนินโครงการอีกด้วย
ในการดาเนินโครงการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสู่ถนนสีขาว อาเภอพิปูน จังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) นั้น โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯระดับอาเภอ เดือนละ 1 ครั้ง
2) จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างทัศนคติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส ซึ่ง
เป็นกลุ่มนักเรียนที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนจานวน 1 แห่ง
3) สารวจจุดเสี่ยงบนถนน ในพื้นที่อาเภอพิปูน เพื่อนามาวิเคราะห์ แล้วกาหนดแนวทางแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบ
4) การจั ด ท ามาตรการองค์ ก รด้ า นความปลอดภั ย ทางถนนในพื้ น ที่ อ าเภอพิ ปู น ร่ ว มกั บ
คณะทางานภาคีเครือข่าย อาเภอพิปูน เพื่อวางแนวทางนาไปดาเนินการป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุทางถนน
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5) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์และร่วมทาประชาคมหมู่บ้าน พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ใน
ชุมชนหมู่บ้านซึ่งเป็นจุดเสี่ยง จุดอันตราย ในพื้นที่ เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ประชาชนในพื้นที่
6) จัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้การทางานด้านความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย กู้
ชีพ กู้ภัย เป็น การสร้างองค์ความรู้และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน และการช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุทางถนนเพื่อเป็นการลดการสูญเสียต่อชีวิต
แต่ ใ นการด าเนิ น งานเพื่ อ สร้ างความปลอดภั ย มี บ างกิ จ กรรมที่ ต้ อ งด าเนิน การ ซึ่ ง พบว่ า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้ดาเนินการภายในอานาจหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานตัวเอง ดังนี้
1) งบประมาณจาก ศปถ.อาเภอพิปูน จัดกิจกรรมในช่วงเทศกาล 7 วันอันตราย
2) ติดตั้งกล้องวงจรปิด 8 ตัว เพื่อใช้ในการควบคุมวินัยจราจร ใช้งบประมาณจาก สภ.พิปูน
3) การปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มวิสั ยทัศน์ ลดจุดเสี่ยง เช่น การตีเส้นจราจร การตัดแต่งกิ่งไม้
การจัดทาป้ายจราจร ใช้งบประมาณจาก อปท. ในพื้นที่อาเภอพิปูน
4) การแก้ไขจุดเสี่ยงในพื้นที่ ใช้งบประมาณจากหมวดทางหลวงช้างกลาง
5) การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการใช้งบประมาณจากโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร
ถือได้ว่าเป็นการเติมเต็มเพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กิจกรรมนาสู่ผลลัพธ์
จากแผนที่ตั้งไว้ในการดาเนินกิจกรรม พบว่าโครงการได้มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง มี
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่หลากหลาก เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของโครงการ ได้แก่
1. การจัดประชุม ศปถ.อาเภอพิปูน มีการดาเนินงาน 4 ครั้ง ในแต่ละครั้ง ได้มีเป้าหมายการ
ประชุมที่ชัดเจน ซึ่งก่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงหรือแผนการดาเนินงานตามมาหลังจากการประชุม
นอกจากนี้ การประชุมยังเป็นช่องทางในการติดตามการดาเนินงานที่ผ่านมาแล้วอีกด้วย
การประชุมดังกล่าว มีนายอาเภอพิปูน เป็นประธาน มีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เข้าร่วม
อาทิ ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรพิปูน ภาคสาธารณสุข (สาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาล) องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ (เทศบาล อบต. กานัน ผู้ใหญ่บ้าน) โรงเรียน มูลนิธิในพื้นที่ รวมไปถึง
หน่วยงานระดับจังหวัด อาทิ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช บริษัท
กลางฯ หมวดทางหลวงช้างกลาง ขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ฯลฯ
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ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560 สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ปี 2560

ผลที่เกิดขึ้น จากการประชุม ศปถ.อาเภอพิปูน เป็นพื้นที่ที่ทาให้หน่วยงานต่างๆ ในอาเภอ ได้มี
โอกาสมาพูดคุยกัน เกี่ยวกับสถานการณ์อุบัติเหตุของอาเภอ หาสาเหตุ และแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ
ร่วมกัน ซึ่งส่งผลให้เกิดมาตรการหรือแนวทางการดาเนินการจากที่ประชุม เช่น
 เกิดการบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน ด้านการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อาเภอพิปูน
 เกิดแนวคิดในการสารวจจุดเสี่ยงพื้นที่อาเภอพิปูน
 เกิดการประสานในแนวราบ ในการประสานงานโครงการ
 เกิดแนวทางการทางานเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนของอาเภอพิปูนในหลากหลายรูปแบบ อาทิ
การดาเนินโครงการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสู่ถนนสีขาว อาเภอพิปูน จังหวัด
นครศรีธรรมราช การแก้ไขจุดเสี่ยงต่างๆ การตั้งด่านชุมชน เป็นต้น
2. จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างทัศนคติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน ผ่านทางกิจกรรม“ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้านความปลอดภัยทางถนน” ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร โดยได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นวิทยากร ในการให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับนักเรียน
ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตารวจจากสถานีตารวจภูธรพิปูน บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาทุ่งสง
โรงพยาบาล พิปูน วิทยากรกู้ชีพเทศบาลตาบลเขาพระ ปลัดฝ่ายความมั่นคงอาเภอพิปูน
หลังจากที่ได้ให้ความรู้แล้ว ยังผลักดันให้มี การก่อตั้ง “คณะกรรมการความปลอดภัยทางถนน
โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร” เพื่อให้เป็นแกนนาในการสร้างความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียน โดย
การสร้างมาตรการองค์กร ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมถึงการสร้างให้เกิด
ชุมชน เยาวชนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนอีกด้วย

ถอดบทเรีถอดบทเรี
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งสร้างความปลอดภัยของ 282
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สานักงานป้
นและบรรเทาสาธารณภั
ยจังยหวัจังดหวัสาขา
สำ�นัอกงกั
งานป้
องกันและบรรเทาสาธารณภั
ดสาขา”ปี ปี2560
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3. สารวจและแก้ไขจุดเสี่ยงในท้องที่อาเภอพิปูน โดยการจัดกิจกรรมสารวจจุดเสี่ยง และนาเอา
ข้อมูลจุดเสี่ยงมานาเสนอ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันในการประชุม ศปถ.พิปูน ซึ่งแนวทาง
การแก้ไขจุดเสี่ยงด้วยวิธีการหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมแก้ไขจุดเสี่ยง ตลาดนัดวันพุธ ต.เขา
พระ โดยการจัดทาป้ายเตือนในเขตชุมชน แก้ไจจุดเสี่ยงสามแยกพรุเถี๊ยะ ต.เขาพระ โดยการวางแท่น
บาร์ริเออร์เป็นเกาะกลาง ตีเส้นแบ่งช่องจราจร ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงทางกายภาพ

4. การจัดทามาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่อาเภอพิปูน การแก้ไขจุดเสี่ยง
ทางกายภาพ เป็ น แนวทางการแก้ไขปั ญหาอุบัติเหตุด้านหนึ่งเท่านั้น แต่ห ากจะให้ ค รอบคลุ มและมี
ประสิทธิภาพต้องมีการแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงควบคู่กันไปด้วย
คณะทางานโครงการฯ ได้เลือกเอาวิธีการจัดทามาตรการองค์กร มาเป็นเครื่องมือในการสร้างเสริม
พฤติกรรมที่เหมาะสม โดยได้ประสานงานกับโรงเรียนจุฬาภรณ์ พิชญาคาร ซึ่งเป็นโรงเรียนในระดับ
ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ดาเนินการจัดทามาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนขึ้น
การดาเนินการสร้างมาตรการองค์กรในโรงเรียน เริ่มต้นด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เด็กและ
บุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน จากวิทยากรหลากหลายสาขา และหลังจากการให้
ความรู้ ไ ด้ มี ม าตรการองค์ ก รต้ น แบบด้ า นความปลอดภั ย ทางถนน การสวมหมวกนิ ร ภั ย 100% ขึ้ น
ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีการสวมหมวกนิรภัยในเด็กและเยาวชน 100% เกิดกลุ่มเยาวชน
ต้นแบบ เกิดคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียน ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
นอกจากทาในโรงเรียนกับเด็กและเยาวชนแล้ว ยังได้มีการจัดทามาตรการองค์กรต้นแบบความ
ปลอดภัยทางถนนกับประชาชนทั่วไป ผ่านทางการให้ความรู้ ปลูกฝังพฤติกรรมที่เหมาะสมเพื่อก่อให้เกิด
เป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่อาเภอพิปูน
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5. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพื่อปรับพฤติกรรมเสี่ยง ผ่านทางกระบวนการและเวทีต่างๆ อาทิ
การติดป้ายเตือน การติดป้ายประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัย การให้ความรู้ในโรงเรียน
รวมถึงมีการจัดกิจกรรมกิจกรรมพิปูนปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน สวมหมวกนิรภัย
100% ณ ศาลาประชาคมพิปูน

6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทางานด้านความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับภาคีเครือข่าย กู้ชีพ
กู้ภัย เป็นการสร้างองค์ความรู้และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน และการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางถนน
เพื่อเป็นการลดการสูญเสียต่อชีวิต โดยการจัดกิจกรรมโครงการภาคีเครือข่ายร่วมด้วยช่วยกันป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน ที่ห้องประชุมสานักงานเทศบาลตาบลเขาพระ /กิจกรรมกินข้าวเล่าเรื่อง
ซึ่งการดาเนินกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นเวที ที่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ตรงในการทางานด้านความ
ปลอดภัยทางถนนได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทางาน ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนว
ทางการทางานที่มีประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน
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สานักงานป้สำอ�งกั
และบรรเทาสาธารณภั
ยจังหวัย ดจังหวั
สาขา
ปี 2560
นักนงานป้
องกันและบรรเทาสาธารณภั
ดสาขา”
ปี 2560

กิจกรรมตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้
วัตถุประสงค์
กิจกรรมที่ดาเนินการตามวัตถุประสงค์
1.เพื่อขับ เคลื่ อนศูน ย์ ป ฏิบั ติการ - จัดประชุม ศปถ.อาเภอพิปูน
ความปลอดภัยทางถนนอาเภอพิ - จัดประชุมคณะทางานฯ
ปู น ให้ มี ก ารขั บ เคลื่ อ นให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วม
แก้ ไ ขและลดปั ญ หาอุ บั ติ เ หตุ
ร่วมกัน
2. เพื่ อ สร้ า งมาตรการองค์ ก ร -จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู้
ด้ า นความปลอดภั ย ทางถนนใน -จั ด กิ จ กรรมความปลอดภั ย ทางถนนใน
อาเภอพิปูน
โรงเรียน
-จั ดกิจ กรรมลงนาม MOU ในหน่ว ยงาน
ราชการในพื้นที่อาเภอพิปูน
-จั ด กิ ก รรมมาตรการองค์ ก รด้ า นความ
ปลอดภัยทางถนนในอาเภอพิปูน
3.แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่
-จัดกิจกรรมกินข้าวเล่าเรื่องอุบัติเหตุ
-จัดกิจกรรมลงพื้นที่สารวจจุดเสี่ยง
-จัดกิจกรรมแก้ไขจุดเสี่ยง
-จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อุบัติเหตุ
4.เพื่ อ รณรงค์ ส ร้ า งให้ จิ ต ส านึ ก -จัดกิจกรรมป้ายประชาสัมพันธ์สวมหมวก
และตระหนั ก ถึ ง ความปลอดภั ย นิรภัย
ทางถนน ให้ กั บ ประชาชน/ -จั ด ท าแผ่ น สปอตประชาสั ม พั น ธ์ ส วม
เยาวชนในพื้นที่อาเภอพิปูน
หมวกนิรภัย
-จั ดกิจ กรรมรณรงค์ พิปูน ขับ ขี่ป ลอดภั ย
ร่ ว มใจลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน สวมหมวก
นิรภัย 100%

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
เกิ ด การขั บ เคลื่ อ นให้ เ กิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพและการมี ส่ ว น
ร่ ว ม แ ก้ ไ ข แ ล ะ ล ด ปั ญ ห า
อุบัติเหตุร่วมกัน

เกิ ด มาตรการองค์ ก รด้ า น
ความปลอดภั ย ทางถนนใน
อาเภอพิปูน

-จุ ด เสี่ ย งในพื้ น ที่ ไ ด้ รั บ การ
แก้ไข

-ประชาชนมี ก ารสวมหมวก
นิรภัยเพิ่มขึ้น
-สถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ แ ละ
เสียชีวิตลดลง

ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง
โครงการมีกิจกรรมหลัก คือ การจัดประชุม พร้อมๆกับการทากิจกรรมที่หลากหลายในการสร้าง
ความปลอดภัยทางถนน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทางานด้านความปลอดภัยทางถนนในอาเภอพิปูน
ดังนี้
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1. คณะกรรมการศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารความปลอดภั ย ทางถนนอ าเภอพิ ปู น ได้ มี เ วที พ บปะพู ด คุ ย
แลกเปลี่ยนการดาเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยใช้ศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนนอาเภอพิปูน เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน
2. มีการทางานประสานงานในแนวราบ เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน ส่งผลให้การทางานง่าย
และเร็วขึ้น
3. เกิดการบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน ด้านการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อาเภอพิปูน
4. เกิดการสารวจจุดเสี่ยงพื้นที่อาเภอพิปูน และมีการแก้ไขจุดเสี่ยงในพื้นที่
5. เกิดมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน โดยเริ่มในโรงเรียนและขยายไปยังชุมชน เน้น
การสวมหมวกนิรภัย 100%
6. เกิดการขับเคลื่อนรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100% ขึ้น ในอาเภอพิปูน
7. มีการทา MOU องค์กรความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่อาเภอพิปูน เพื่อสร้างจิตสานึก สร้างความ
ตระหนักให้กับเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานต่างๆในอาเภอ ให้มีจิตสานึกขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ เมา
ไม่ขับ ไม่ขับรถด้วยความเร็วเกินกฎหมายกาหนด ไม่ตัดหน้ากระชั้นชิด สวมหมวกนิรภัย 100%
โดยมุ่งหวังให้เกิดความปลอดภัยต่อตัวเจ้าหน้าที่เองและเป็นแบบอย่างกับประชาชน
8. มีการตั้งด่านชุมชน เพื่อขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
โดยได้รับงบประมาณจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น/เทศบาล ส่งผลให้มีด่านชุมชนที่ปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน มีแสงสว่างเพียงพอ มีวัสดุ อุ ปกรณ์ครบถ้วน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
9. คนทางานความปลอดภัยทางถนนได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนข้อมูล และวางแผนการทางานร่วมกัน
อย่างเป็นทางการผ่านทางการประชุมและไม่เป็นทางการผ่านทางการกินข้าวเล่าเรื่อง ส่งผลให้
การทางานเป็นไปทั้งระดับบนลงล่างและระดับแนวราบ
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ปัจจัยเงื่อนไขความสาเร็จ
ความสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการของอาเภอพิปูน คือ ความตั้งใจ ความร่วมมือจาก
ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ได้แก่ นายอาเภอ ผู้กากับการสถานีตารวจ หมวดการ
ทางช้างกลาง สาธารณสุขอาเภอพิปูน และระดั บผู้ปฏิบัติการ ที่มาร่วมมือทางานร่วมกัน ส่งผลให้มี
การทางานทั้งในระดับบนลงล่าง และระดับแนวราบ
การทางาน มีทั้งในรูปแบบเป็นทางการ ผ่านทางการประชุม และไม่เป็นทางการผ่านทางการ
สื่อสารในกลุ่ม Line มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล update ข้อมูลกันอย่างสม่าเสมอ
ถึงแม้ว่าจะมีการทางานร่ ว มกันเป็นอย่างดี แต่ในการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ ยงหรือการรณรงค์
บางอย่ า งจ าเป็ น ต้อ งใช้ ง บประมาณ บางครั้ ง ต้อ งใช้ ข้ อมู ล และจัด ท าแผนงานตั้ ง เรื่ อ งเพื่ อขออนุ มั ติ
งบประมาณตามขั้นตอน ซึ่งทาให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในทันที
กระบวนการหนุนเสริมสู่การขยายผล
การทางานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานกองทุนสนับสนุนสุขภาพ พบว่าไม่
เพียงแต่ให้งบประมาณเพื่อดาเนินการ แต่ยังได้รับองค์ความรู้ ความช่วยเหลือ คาแนะนา จากแผนงาน
สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุระดับจังหวัด (สอจร.) เกี่ยวกับการประสานงาน Update องค์ความรู้
วิธีการ แนวทางการทางานผ่านทางการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในคณะทางานด้านความปลอดภัยทาง
ถนน
จากการติดตามและประเมิน ผลการดาเนิ น โครงการผ่ านทางแบบสอบถามและประเมิน ด้ว ย
คณะทางาน พบว่า โครงการฯ กาลังสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้น
ในอาเภอพิปูน เริ่มมีการตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน มีอัตราการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น ซึ่งได้มี
การเสนอแนวทางเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยผลักดันให้เข้าไปในการเรียนการสอนของนักเรียนตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาลเพื่อสร้างจิตสานึกตั้งแต่เด็ก และจะทาให้เกิดเป็นนิสัย พฤติกรรมที่เหมาะสมยั่งยืนต่อไป

ในอาเภอพิปูน เริ่มมีการตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน มีอัตราการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น ซึ่งได้มี
การเสนอแนวทางเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยผลักดันให้เข้าไปในการเรียนการสอนของนักเรียนตั้งแต่
ยนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ
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29. เพิ่มศักยภาพ เชื่อมภาคีเครือข่าย ลดอุบัติเหตุทางถนนอาเภอไชยา
งหวัดสุดรสุาษฎร์
ราษฎร์ธานี
ธานีเป็นจังหวัด ในภาคใต้ตอนบน ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศ มี
จังจัหวั
ประชากรหนาแน่นอันดับ 59 ของประเทศ สาหรับอาเภอไชยาเป็นเมืองเก่าแก่ที่เชื่อว่าเป็นที่ตั้งของ
อาณาจักรศรีวิชัยในสมัยโบราณ อีกทั้งในปัจจุบันยังเป็นที่ตั้งของพระบรมธาตุไชยา สวนโมกขพลาราม
แหล่งผลิตผ้าไหมพุมเรียง แหล่งผลิตไข่เค็มไชยา เหล่านี้ส่งผลให้เกิดการคมนาคมที่คับคั่งโดยเฉพาะ
ในช่วงวันหยุด ซึ่งส่งผลต่อปัญหาอุบัติเหตุทางถนนตามมา จากข้อมูลโรงพยาบาลไชยา เมื่อปี พ.ศ.
2559 มีสถิติของการเกิดอุบัติเหตุ จานวน 876 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ (Admit) 896 คน และมีผู้เสียชีวิต
18 คน ซึ่งพบว่าปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ ทางถนนมาจากสาเหตุ อาทิ ผู้ขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัย
ขับรถเร็วเกินกาหนด ยานพาหนะไม่ปลอดภัย มึนเมาสุรา ความประมาท เส้นทางมีจุดเสี่ยงที่ก่อให้เกิด
อุบัติเหตุ เนื่องจากเส้นทางมีความคดเคี้ยวตามลักษณะภูมิประเทศ ประกอบกับพื้นที่อาเภอไชยา มีถนน
สายหลักตัดผ่านถึง 2 เส้นทาง ได้แก่ ถนนทางหลวงหมายเลข 401 ซึ่งเป็นเส้นทางเลียบฝั่งตะวันออก
และถนนสาย 41(สายเอเชีย) ซึ่งเส้นทางหลัก ในการสัญจรเพื่อเป็นการท่องเที่ยวและการขนส่ง สินค้าสู่
จังหวัดในภาคใต้ ส่งผลให้มีการใช้ยวดยานพาหนะหรือการใช้ร ถใช้ถนนในการขนส่งที่ค่อนข้างมาก ซึ่ง
เป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดอัตราการของเกิดอุบัติเหตุที่ค่อนข้างสูง

ทั้งนี้ ทางส านั กงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุ ราษฎร์ธ านี สาขาท่าชนะ ได้
เล็งเห็นความสาคัญในการสร้างความปลอดภัยทางถนน จึงได้ดาเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพและเชื่อม
ภาคีเครือข่ายแก้ไขและลดอุบัติเหตุทางถนน อาเภอไชยา ขึ้น โดยมี นายวีรวัฒน์ ศิริกุลพิพัฒน์ หัวหน้า
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาท่าชนะ และทีมงานเป็นแกนหลักสาคัญใน
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การเชื่อมประสาน ชักชวนภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนใน
อาเภอไชยา โดยมีเป้าหมายเพื่อ(1)ขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอไชยา ให้มี
การขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมแก้ไขและลดปัญหาอุบัติเหตุร่วมกัน (2) เพื่อสร้าง
ภาคีเครือข่ายในการทางานร่วมกันในด้านความปลอดภัยทางถนน (3) เพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่ (4)
เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ จานวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตในพื้นที่ไชยา (5) เพื่อรณรงค์สร้างให้จิตสานึก
และตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนนให้กับ ประชาชน/เยาวชน ในพื้นที่อาเภอไชยา
ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงาน
แกนนาหลักในการขับเคลื่อนงานในอาเภอ ได้แก่ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติก ารความปลอดภัย
ทางถนน ที่มีหน้าที่หลักในการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่ตั้งขึ้นตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554 ซึ่งมีโครงสร้างในการทางานดังนี้
ประธานคณะกรรมการ นายอาเภอไชยา
รองประธานกรรมการ ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรไชยา
คณะกรรมการ
ฝ่ายสาธารณสุข : ผู้อานวยการ รพ.ไชยา สาธารณสุขอาเภอไชยา
ฝ่ายปกครอง : ปลัดอาเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง สารวัตรใหญ่สถานี
ตารวจภูธรโมถ่าย สัสดีอาเภอไชยา
ฝ่ายศึกษา : ผอ.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ผอ.โรงเรี ยนไช
ยาวิ ท ยา ผอ.วิ ท ยาลั ย การอาชี พ ไชยา ผอ.ศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอไชยา ผอ.โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา
ฝ่ายคมนาคม : นายสถานีรถไฟไชยา ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา
หัวหน้าหมวดการทางท่าฉาง
ฝ่ายสังคม : พัฒนาการอาเภอไชยา วัฒนธรรมอาเภอไชยา
ฝ่ายท้องถิ่น : นายกเทศมนตรีตาบลตลาดไชยา ตาบลพุมเรียง ตาบลเวียง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเสม็ด ตาบลป่าแหว กานันทุกตาบล
ฝ่ายจิตอาสา : ประธาน อปพร.อาเภอไชยา ประธานหน่วยกู้ภัยกุศลศรัทธา
ศูนย์ไชยา
กรรมการ/
ปลัดอาเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
เลขานุการร่วม
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาท่า
ชนะ
รองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตารวจภูธรไชยา
ก ร ร ม ก า ร / นักวิชาการสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขอาเภอไชยา ที่ได้รับมอบหมาย
ผู้ช่วยเลขานุการ
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สานักงานป้
งกันอและบรรเทาสาธารณภั
สำ�นักองานป้
งกันและบรรเทาสาธารณภัยจัย งจัหวั
งหวัดดสาขา
สาขา” ปีปี 2560
2560

โดยมีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
1. จัดทาแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ของอาเภอ และประสานแผนปฏิบัติการ แผนงาน และโครงการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอาเภอให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด
2. ดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตอาเภอ
3. เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการและรายงาน
ผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการ ศปถ.จังหวัดทราบ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
5. จัดให้มีศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของอาเภอ
6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์การดาเนินงานต่อสาธารณะ
7. เสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ ศปถ.จังหวัด เพื่อพิจารณากาหนดแนวทางหรือมาตรการ
เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับตาบล
8. แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ ตามที่เห็นสมควร
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการ ศปถ.จังหวัดมอบหมาย
ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าว ได้แต่งตั้งคณะทางานสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนระดับอาเภอขึ้น
เพื่อให้ทาหน้าที่จัดทาข้อมูลสถิติอุบัติเหตุจราจรที่เกิดขึ้นในอาเภอไชยา ดาเนินการประมวลผล ศึกษา
วิเคราะห์หาสาเหตุ ปัจจัยเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุและนาข้อมู ลที่ได้ไปปรับใช้แก้ปัญหาอุบัติเหตุของ
อาเภอ โดยมีคณะทางาน ดังนี้
ประธาน
นายอาเภอไชยา
รองประธาน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลไชยา
คณะทางาน
ฝ่ายสาธารณสุข : สาธารณสุขอาเภอไชยา
ฝ่ายความมั่นคง : หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี สาขาท่าชนะ สารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตารวจภูธรไช
ยา ปลัดอาเภอฝ่ายความมั่นคง
ฝ่ายคมนาคม : ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา หัวหน้าหมวดทางหลวง
ท่าชนะ/ท่าฉาง
ฝ่ายท้องถิ่น : นายกเทศมนตรีเทศบาลแห่งพื้นที่ นายกองค์การบริห ารส่ว น
ตาบลแห่งพื้นที่ กานันแห่งพื้นที่ ผู้ใหญ่บ้านแห่งพื้นที่
คณะทางาน/เลขานุการ หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลไชยา
ค ณ ะ ท า ง า น / เจ้าหน้าที่สานักงาน ปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาท่าชนะ ที่ได้รับมอบหมาย
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560 สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ปี 2560

นอกจากนี้แล้ว ในพื้นที่อาเภอไชยายังมีการดาเนินโครงการเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน
ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ดังนี้
1) สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาท่าชนะ ดาเนินโครงการ
เพิ่มศักยภาพเชื่อมภาคีเครือข่ายแก้ไขและลดอุบัติเหตุทางถนนอาเภอไชยา โดยได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
2) สถานีตารวจภูธรไชยา ดาเนินการโครงการส่งเสริมสวมหมวกนิรภัย 100 % โดยใช้งบประมาณ
ของหน่วยงาน
3) โรงเรียนไชยาวิทยา ดาเนินโครงการความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา
4) วิทยาลัยการอาชีพไชยา ดาเนินการรณรงค์เน้นย้าการสวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษา
สานพลัง แล้วบูรณาการทาไปด้วยกัน
โครงการเพิ่มศักยภาพ เชื่อมภาคีเครื อข่ายแก้ไขและลดอุบั ติเหตุทางถนนอาเภอไชยา ได้
กาหนดกิจกรรมดังนี้
1) จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
2) สารวจจุดเสี่ยงบนถนนสายหลัก สายรองและในชุมชนหมู่บ้าน พร้อมทั้งตรวจสอบพื้นที่กรณี
เกิดอุบัติเหตุ
3) จัดอบรมให้ความรู้ ด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
4) สร้างจิตสานึกให้ผู้ขับขี่ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน โดยการจัดทาป้ายเตือนและสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ติดตั้งตามจุดเสี่ยงต่างๆ
5) อบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย อาสาสมัครกู้ชีพ-กู้ภัย/แกนนาชุมชน ผู้ปฏิบัติงานด้าน
อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ อาเภอไชยา

ถอดบทเรีถอดบทเรี
ยนโครงการรวมพลั
งสร้างความปลอดภัยของ 291
ยนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ 305
สานักงานป้
นและบรรเทาสาธารณภั
ยจังยหวัจังดหวัสาขา
ปี 2560
สำ�อนักงกังานป้
องกันและบรรเทาสาธารณภั
ดสาขา”
ปี 2560

ทั้ง นี้ กิ จ กรรมที่ วางแผนไว้ เป็ น การดาเนิ นกิ จ กรรมเพื่ อตอบสนองต่อ วัต ถุป ระสงค์ที่ ตั้ง ไว้ 5
ประการ ดังนี้
วัตถุประสงค์
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. เพื่ อ ขั บ เ คลื่ อ นศู น ย์ ประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการ 1.มี ก ารขั บ เคลื่ อ น คณะกรรมการฯ
ปฏิบัติการความปลอดภัย ความปลอดภัยทางถนน อาเภอไชยา อย่างต่อเนื่อง
ทางถนนอาเภอไชยา ให้ และภาคีเครือข่าย เดือนละ 1 ครั้ง 2.มี ก ารบู ร ณาการร่ ว มกั น ระหว่ า ง
หน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการ
มี ก ารขั บ เคลื่ อ นให้ เ กิ ด จานวน 6 ครั้ง
ขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยทางถนน
ประสิ ท ธิ ภ าพและเป็ น
การบู ร ณาการการมีส่ ว น
ร่ ว มป้ อ งกั น แก้ ไขและลด
อุบัติเหตุทางถนน
2. เพื่อสร้างภาคีเครือข่าย 1.แต่งตั้งคณะทางานสืบสวนอุบัติเหตุ 1.มีชุดทางานในพื้นที่ ในการขับเคลื่อน
ในการท างานร่ ว มกั น ใน ทางถนน อาเภอไชยา
ด้านอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นระบบ
ด้ า นความปลอดภั ย ทาง 2.ลงพื้ น ที่ส ารวจตรวจสอบข้ อ มูล จุ ด และเป็นรูปธรรม
ถนน
เกิ ด อุบั ติ เ หตุ ที่ ทาให้ มีผู้ เ สี ย ชี วิ ต จุ ด 2.นาผลสรุปจากการตรวจสอบพื้นที่ของ
เสี่ยง จุดอันตรายในพื้นที่อาเภอ
ชุดคณะทางานสืบสวนฯ เสนอที่ประชุม
ไชยา
ศปถ.อ.ไชยาโดย ผลักดันให้หน่วยงานที่
3.ประชุ ม คณะท างานสื บ สวนฯ ร่ ว ม เกี่ยวข้องดาเนินแก้ไข
ประมวลผลปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุ จุด 3.จุดเสี่ยง จุดอันตรายได้รับการแก้ไข
เสี่ยง จุ ดอันตราย เพื่อน ามาเป็น แนว 4.สถิ ติ ข องการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ จ านวน
ทางแก้ไขอย่างเป็นระบบ
ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ลดลงภายหลัง
4.อบรมพั ฒ นาศั ก ยภาพเครื อ ข่ า ย จากดาเนินโครงการฯ
อาสาสมัครกู้ชีพ กู้ภัย และผู้ปฏิบัติงาน
ด้านทางถนน
3. เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาจุ ด 1.ส ารวจจุ ด เสี่ ย งบนถนนสายหลั ก 1.ได้ข้อมูลจุดเสี่ยงในพื้นที่
เสี่ยงในพื้นที่
สายรองและในชุมชนหมู่บ้าน พร้อม 2.จุดเสี่ยง จุดอันตรายได้รับการแก้ไข
ทั้งตรวจสอบพื้นที่กรณีเกิดอุบัติเหตุ
4. เ พื่ อ ล ด ก า ร เ กิ ด 1.จั ด อบรมให้ ค วามรู้ ด้ า นความ 1.สถิติจานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ
อุ บั ติ เ ห ตุ จ า น ว น ปลอดภั ยทางถนนให้ กั บ สถานศึ ก ษา ผู้ บ าดเจ็ บ และเสี ย ชี วิ ต ลดลงเมื่ อ
ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตใน ระดับมัธยมศึกษา
เปรี ย บเที ย บจากข้ อ มู ล ของ ปี พ .ศ.
พื้นที่ไชยา
2.สร้างจิตสานึกให้ผู้ขับขี่ได้ตระหนักถึง 2559 และปี พ .ศ. 2560 ซึ่ ง เป็ น ปี
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ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ปี 2560
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560

วัตถุประสงค์

5 . เ พื่ อ ร ณ ร ง ค์ ส ร้ า ง
จิตสานึกและตระหนั กถึง
ความปลอดภั ย ทางถนน
ให้กับประชาชน/เยาวชน
ในพื้นที่อาเภอไชยา

กิจกรรมที่ดาเนินการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ความปลอดภั ย ทางถนน โดยการ ดาเนินการโครงการฯ
จัดทาป้ายเตือนและสื่อประชาสัมพันธ์ 2.เกิ ด การตระหนั ก รั บ รู้ รั บ ทราบใน
ติดตั้งตามจุดเสี่ยงต่างๆ
ด้า นอุ บัติ เ หตุท างถนนมากขึ้ น ท าให้
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนที่ดีขึ้น
1.จั ด ฝึ ก อบรมให้ ค วามรู้ ด้ า นความ 1.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนใน
ปลอดภั ย ทางถนนให้ กั บ นั ก เรี ย น การสวมหมวกนิรภัยมากขึ้น และสร้าง
โรงเรียนไชยาวิทยา
แกนนานักเรียนด้านความปลอดภัยทาง
2.ประชุ ม และจั ด ท าประชาคมกั บ ถนน
ประชาชนในชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้ 2.ประชาชนในชุม ชนมีส่ ว นร่ว มกัน ใน
ความรู้ สร้างทัศนคติและปรับเปลี่ยน การป้องกัน แก้ไขอุบัติเหตุทางถนนใน
พฤติกรรมด้านทางถนน พร้อมติดตั้ง ชุม ชุ น และจุ ด เสี่ ย ง จุ ด อั น ตรายมี ก าร
ป้ า ยรณรงค์ ประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ เป็ น แก้ไข
การป้ องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน 3.ลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน
ภายในหมู่บ้ าน 2 แห่ ง ซึ่งมีข้อมูล จุด
เสี่ยง จุดอันตรายในพื้นที่

ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง
การดาเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพเชื่อมภาคีเครือข่ายแก้ไขและลดอุบัติเหตุทางถนนอาเภอ
ไชยาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในพื้นที่อาเภอไชยา ดังนี้
1. เกิดกระบวนการทางานร่วมกันของภาคีเครือข่าย
 มีการแต่งตั้งคณะทางานสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนระดับอาเภอไชยา
 ภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมวิเคราะห์และกาหนดจุดเสี่ยงในพื้นที่อาเภอไชยา
 มีการส่งต่อข้อมูลการสืบสวนอุบัติเหตุเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไข
 มีระบบการทางานเมื่อเกิดอุบัติเหตุของเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการอานวยความ
สะดวกการสัญจรบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ การปฐมพยาบาลให้กับผู้ประสบภัย ระบบการ
บัญชาการเหตุการณ์เมื่อเกิดภัยทางถนน การใช้เครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัยในงานด้านถนน
2. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
 มีการแก้ไขจุดเสี่ยง
 มีการติดตั้งป้ายเตือนจุดเสี่ยงในเขตชุมชน
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 ติดตั้งไฟส่องสว่าง
3. การประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน
 นักเรียนของโรงเรียนไชยาวิทยาที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ตระหนักถึงความสาคัญของการสวม
หมวกนิรภัย
 โรงเรียนไชยาวิทยามีแกนนานักเรียน 20 คน เพื่อดาเนินการชมรมถนนปลอดภัยใน
สถานศึกษา
 มีมาตรการความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียนไชยาวิทยา
บทเรียนกระบวนการทางาน
การขับเคลื่อนสร้างความปลอดภัยทางถนนของอาเภอไชยา ใช้กลไกการประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอาเภอมาขับเคลื่อนการทางาน โดยใช้เวทีการประชุมเป็น
ที่กาหนดแนวทางการทางานในระดับอาเภอ มีการ update ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ จุดเสี่ยง และ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นปัจจุบัน รวมถึงเป็นเวทีในการติดตามผลการทางานร่วมกันอีกด้วย
นอกจากนี้ ยังได้มีกระบวนการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการทางาน และสร้างความปลอดภัย
ทางถนนให้เกิดขึ้นในอาเภอไชยา ไม่ว่าจะเป็น
 การลงพื้นที่สารวจจุดเสี่ยงและตรวจสอบกรณีเกิดอุบัติเหตุ ส่งผลให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน สามารถนามาใช้ในการวางแผนการดาเนินงานแก้ไขจุดเสี่ยงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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 การจัดอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา โดย
ได้ดาเนินการให้กับนักเรียนโรงเรียนไชยาวิทยา ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและกฎ
จราจร รวมถึงยังได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องอีกด้วย
ผลจากการอบรมส่งผลให้นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีการสวมหมวกนิรภัยเพิ่ม
มากขึ้นหลังจากฝึกอบรม และยังได้มีแกนนานักเรียนจานวน 20 คน มาเป็นแกนนาในการ
สร้างถนนปลอดภัยในสถานศึกษา

 การพัฒนาศักยภาพของกู้ชีพ กู้ภัย แกนนาชุมชน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียเมื่อเกิดเหตุ โดยการให้ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ระบบบัญชาเหตุการณ์ในที่เกิดอุบัติเหตุเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้าซ้อนภายหลัง การเพิ่ม
ทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ

 การจัดทาสื่อรณรงค์รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ติดตั้งในชุมชุน หมู่บ้าน ที่เป็นจุดเสี่ยง จุด
อันตราย ได้แก่ การติดป้ายเตือน ป้ายหยุด พร้อมทั้งให้ความรู้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลของ
การเกิดอุบัติเหตุให้กับประชาชนได้รับทราบ
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เงื่อนไขปัจจัยความสาเร็จ
การดาเนินงานนี้ สามารถช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุลงได้ เป็นผลมาจากปัจจัยในพื้นที่ ดังนี้
 มีการใช้ข้อมูลมาวางแผนดาเนินการ โดยการสารวจจุดเสี่ยง การลงพื้นที่สืบสวนอุบัติเหตุ
และนาผลข้อมูลที่ได้มานาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ระดับอาเภอ เพื่อวาง
แผนการแก้ไขจุดเสี่ยงและปัญหาร่วมกัน
 มีการติดตาม รายงานผลการทางานผ่านการประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการความ
ปลอดภัยทางถนน
 มีการทางานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
 นักเรียนมีพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น หากพบนักเรียนที่ไม่สวมหมวกนิรภัย จะ
ดาเนินการตักเตือน พูดคุยทาความเข้าใจ โดยแกนนานักเรียน และอาจารย์ที่ดูแล
 ประชาชน คนในชุมชนมีศักยภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ มีวินัยในการขับขี่รถอย่างปลอดภัย

ข้อจากัดในพื้นที่
 บางหน่วยงานยังไม่ให้ความสาคัญกับการประชุม ส่งผลให้ไม่เข้าร่วมประชุมหรือส่งผู้ที่ไม่ได้มี
หน้าที่รับผิดชอบโดยตรงมาร่วมประชุม
 ยังขาดการบูรณาการข้อมูลร่วมกันอย่างเป็นระบบ
 ขาดความรู้และผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมจราจรในการสืบค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน
 ติดขัดเรื่องของงบประมาณในการแก้ไขจุดเสี่ยง
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30. สภ.ภูเรือ..กวดขันและเสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน
30. สภ.ภูเรือ..กวดขันและเสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน

อาเภอภูเรือ เป็นอาเภอหนึ่งของจังหวัดเลย ซึ่งเป็นอาเภอท่องเที่ยวและแหล่งผลิ ตไม้ดอกไม้
�เภอภูเรือ เป็นอาเภอหนึ่งของจังหวัดเลย ซึ่งเป็นอาเภอท่องเที่ยวและแหล่งผลิ ตไม้ดอกไม้
ออำาเภอภู
ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ในพื้นที่บนหุบเขาโดยมีลักษณะภูมิประเทศล้อมรอบด้วยภูเรือ
ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ในพื้นที่บนหุบเขาโดยมีลักษณะภูมิประเทศล้อมรอบด้วยภูเรือ
ทั้ง 4 ด้าน มีถนนที่คดเคี้ยวซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนบ่อยครั้ง
ทั้ง 4 ด้าน มีถนนที่คดเคี้ยวซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนบ่อยครั้ง

จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อาเภอภูเรือ นับว่าจะทวี
จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อาเภอภูเรือ นับว่าจะทวี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 เนื่องจากอาเภอภูเรือ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 เนื่องจากอาเภอภูเรือ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งอาเภอภูเรือมีการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งอาเภอภูเรือมีการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
ตลอดทั้งปี
ตลอดทั้งปี
โดยเฉพาะในช่ างเทศกาลส าคั ญต่ างๆ เช่ น ปีใหม่ งานดอกไม้ เมื องหนาว สงกรานต์ และ
โดยเฉพาะในช่ างเทศกาลส าคั ญต่ างๆ เช่ น ปีใหม่ งานดอกไม้ เมื องหนาว สงกรานต์ และ
เทศกาลงานผีตาโขน ที่มีการใช้รถใช้ถนนกันเป็นจานวนมาก ประกอบกับ นโยบายตารวจภูธร ภาค ๔
เทศกาลงานผีตาโขน ที่มีการใช้รถใช้ถนนกันเป็นจานวนมาก ประกอบกับ นโยบายตารวจภูธร ภาค ๔
กาหนดให้ทุกหน่วยงานให้ความสาคัญกับการขับเคลื่อนงานป้องกันอุบัติเหตุตลอดปี ให้เจ้าหน้าที่ตารวจ
กาหนดให้ทุกหน่วยงานให้ความสาคัญกับการขับเคลื่อนงานป้องกันอุบัติเหตุตลอดปี ให้เจ้าหน้าที่ตารวจ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นตลอด 365 วัน และในส่วนของด่านชุมชนจะต้องปฏิบัติงานป้องกันอุบัติเหตุ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นตลอด 365 วัน และในส่วนของด่านชุมชนจะต้องปฏิบัติงานป้องกันอุบัติเหตุ
อย่างเป็นรูปธรรม กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องมีผลงานการป้องกันอุบัติเหตุเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลงาน
อย่างเป็นรูปธรรม กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องมีผลงานการป้องกันอุบัติเหตุเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลงาน
ดีเด่นประจาปี และตารวจภูธรจังหวัดเลย มีนโยบายกาชับให้ทุกสถานีตารวจในสังกัด ดาเนินการกวดขัน
ดีเด่นประจาปี และตารวจภูธรจังหวัดเลย มีนโยบายกาชับให้ทุกสถานีตารวจในสังกัด ดาเนินการกวดขัน
จับกุมรถจักรยานยนต์ที่ดัดแปลงส่วนควบ และแข่งกันในทางสาธารณะ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย และ
จับกุมรถจักรยานยนต์ที่ดัดแปลงส่วนควบ และแข่งกันในทางสาธารณะ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย และ
สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนทั่วไป
สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนทั่วไป
ดังนั้น สถานีตารวจภูธรภูเรือ จึงได้ จัดทาโครงการกวดขันวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
ดังนั้น สถานีตารวจภูธรภูเรือ จึงได้ จัดทาโครงการกวดขันวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
สถานีตารวจภูธรภูเรือ ขึ้น โดยมี ร้อยตารวจตรีคาพงษ์เทพ บุญศรี และพันตารวจตรีบุญชัย สิมพลา
สถานีตารวจภูธรภูเรือ ขึ้น โดยมี ร้อยตารวจตรีคาพงษ์เทพ บุญศรี และพันตารวจตรีบุญชัย สิมพลา
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการดาเนินงานโครงการนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ใช้รถ
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการดาเนินงานโครงการนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ใช้รถ
ใช้ถ นนเคารพกฎหมายจราจร สร้ า งจิ ต ส านึก และวัฒ นธรรมการรั กความปลอดภัย และเพื่อ ให้ ส ถิ ติ
ใช้ถ นนเคารพกฎหมายจราจร สร้ า งจิ ต ส านึก และวัฒ นธรรมการรั กความปลอดภัย และเพื่อ ให้ ส ถิ ติ
อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อาเภอภูเรือ ปี 2560 ลดลง
อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อาเภอภูเรือ ปี 2560 ลดลง
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ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560 สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ปี 2560

โครงการกวดขั น และเสริ ม สร้ า งวิ นั ย จราจรเพื่ อ ป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนอย่ า งยั่ ง ยื น มี
วัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพิ่มความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ 10 ข้อหลักกับผู้ใช้รถใช้
ถนน โดยเน้นหนักในข้อหาขับรถเร็ว เมาแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่คาดเข็มขัดนิ รภัย (2) เพื่อให้
สถิติอุบัติเหตุในภาพรวมของอาเภอภูเรือลดลง (3) เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกและวินัยจราจรให้กับผู้ใช้รถ
ใช้ถนน (4) สนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเลย และให้การ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานป้องกันอุบัติเหตุเป็นรูปธรรม โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบในเขต
อาเภอภูเรือ จังหวัดเลย จานวน 6 ตาบล 47 หมู่บ้าน
ภาคีเครือข่าย ร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนน
ภาคีเครือข่ายที่มาร่วมขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการฯ ประกอบด้วย
1. สถานีตารวจภูธรภูเรือ
9. ปศุสัตว์อาเภอภูเรือ
2. อาเภอภูเรือ
10.สรรพากรอาเภอภูเรือ
3. สานักงานสาธารสุขอาเภอภูเรือ
11. โรงเรียนภูเรือวิทยา
4. โรงพยาบาลภูเรือ
12. โรงเรียนชุมชนภูเรือ
5. ท้องถิ่นอาเภอภูเรือ
13. ทางหลวงอาเภอภูเรือ
6. สัสดีอาเภอภูเรือ
14. เทศบาลตาบลภูเรือ
7. พัฒนาการอาเภอภูเรือ
15. เทศบาลตาบลร่องจิก
8. เกษตรอาเภอภูเรือ
16. องค์การบริหารส่วนตาบลทุกแห่งในพื้นที่
ในการดาเนินงานโครงการมี ทุนเดิมในพื้นที่ที่สาคัญ คือ การมีภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นคนในพื้นที่
มาร่วมบูรณาการการทางานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่
เดินหน้า สานพลังสร้างความปลอดภัยทางถนน
ในการดาเนินงานได้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพื่อดาเนินงานโครงการฯ
1. ประชุมคณะทางาน เพื่อทาความเข้าใจถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีนา
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมสถิติการจับกุมประจาเดือน แยกแต่ละพื้นที่
ตาบล มาเปรี ย บเทีย บวิ เคราะห์ ปั ญหา เพื่อค้ น หาแนวทางการ
ด าเนิ น งานป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ จ ราจร ทั้ ง นี้ ผ ลจากการประชุ ม
คณะทางาน ทีมงานได้เพิ่มความเข้มงวด กวดขันวินัยจราจร โดย
การจับกุมตามมาตรการ 10 ข้อหาหลัก เน้นหนัก 4 ข้อหาสาคัญ
ได้แก่ การขับรถเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด, เมาแล้วขับ, การไม่สวมหมวกนิรภัย และการไม่คาดเข็มขัด
นิรภัยและมีการรายงานผลการปฏิบัติการกวดขันวินัยจราจร 10 ข้อหาหลัก เพื่อเปรียบเทียบกับห้วงเดือน
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ที่ผ่านมา รวมถึงการวิเคราะห์กลุ่มเสี่ยงซึ่งเป็นเยาวชน จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดหารายชื่อผู้
เข้ารับการอบรมตามจานวน 3 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 นักเรียนโรงเรียนภูเรือวิทยา รุ่นที่ 2 ผู้นาหมู่บ้าน ผู้นา
กลุ่มต่างๆในพื้นที่อาเภอภูเรือ และรุ่นที่ 3 ผู้บริการรถรับ – ส่งนักเรียน และรถบริการนักท่องเที่ยว และ
ได้ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานให้มีโครงสร้าง บทบาทที่ชัดเจนเอื้อกับการดาเนินงาน
2. อบรมให้ค วามรู้ นักเรียนโรงเรียนภูเรือวิทยา ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6
จานวน 208 คน โดยมีนายกิตติคุณ บุ ตรคุณ นายอาเภอภูเรือ ให้ความสาคัญเข้าร่ว มกิจกรรม โดย
คาดหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้ถึงการขับขี่อย่างปลอดภัยและการสวมหมวกนิรภัย เพื่อเป็นการป้องกัน
อุบัติเหตุ รวมถึงการสร้างจิตสานึกและวินัยจราจร
จากการอบรมให้ความรู้นักเรียนจานวน 208 คน ส่ งผลให้ นักเรียนได้ทราบถึงวิธีการขับขี่ที่
ปลอดภัยจากทีมวิทยากร และได้เรียนรู้เกี่ยวกับ พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ กฎหมาย พรบ.จราจรทางบก
2522 พรบ.รถยนต์ 2522 และได้ฝึกการใช้สัญญาณมือ เพื่อช่วยเหลือและบริการประชาชนด้านงาน
จราจร และส่งผลให้เกิดกฎกติกาขึ้นในสถาบันศึกษา มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนในโรงเรียน
ที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมเพิ่มอีกด้วย

3. อบรมผู้นาชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่อาเภอภูเรือ จานวน 205
คน เพื่อให้รับทราบถึงการขับขี่อย่างปลอดภัยและการสวมหมวกนิรภัยเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ และ
เป็ น การสร้ า งจิ ต ส านึ ก และวิ นั ย จราจรให้ กั บ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรม และให้ ผู้ น าชุ ม ชนน าความรู้ ไ ป
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ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านรับทราบ รวมถึงการป้องกัน อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและ
ครอบครัว
จากการอบรมให้ความรู้ผู้นาชุมชน ส่งผลให้ ทราบถึงวิธีการขับขี่ที่ปลอดภัยจากทีมวิทยากร
และได้เรียนรู้เกี่ยวกับ พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ กฎหมาย พรบ.จราจรทางบก พรบ.รถยนต์ 2522 และ
ได้รู้จักการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถอย่างปลอดภัย และติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่
เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนน เช่น บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด พนักงานสอบสวนเจ้าของ
คดี ฯลฯ
และได้นาความรู้ไปรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในหมู่บ้านได้ทราบถึงบทบาทของ
เจ้าหน้าที่ตารวจจราจร ในการกวดขันวินัยจราจร กับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจราจร

3. อบรมผู้ขับขี่รถรับ -ส่งนักเรียน และรถบริการนักท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอภูเรือ เพื่อให้เกิด
จิตสานึกการมีวินัยจราจร รับทราบถึงความสาคัญของการขับขี่ ที่ปลอดภัย และมีความรู้ในการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ ซึ่งมีผู้ขับขี่รถ
รั บ -ส่ ง นั ก เรี ย น และผู้ ขั บ ขี่ ร ถบริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย ว เข้ า ร่ ว ม
อบรมจานวน 210 คน ส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึง
การขับขี่ที่ปลอดภัยและเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมาย พรบ. ปี 2522
และกฎหมายพรบ.ขนส่ ง ในการจดต่ อ ทะเบี ย นรถยนต์
สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และอนาคตมีแผนจะขยายผล
การดาเนินงานโครงการ โดยการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ใช้รถใช้
ถนนรถการเกษตร (รถอีแต๊ก) เพื่อช่ว ยลดอุบั ติเหตุทางถนน
ควบคู่ด้วย
นอกจากการอบรมให้ความรู้ในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียน
เยาวชน แกนนาชุมชน และผู้ ขับขี่รถรับส่งนักเรียนแล้ว ยังได้
ประสานขอความร่วมมือให้แกนนาชุมชน กานันผู้ใหญ่บ้านได้
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ช่วยประชาสัมพันธ์ ประกาศเสียงตามสายให้ประชาชนในหมู่บ้านรับทราบ มีการเดินรณรงค์ติดป้ายให้
ทราบอย่างทั่วถึงในการกวดขันจับกุมของเจ้าหน้าที่ตารวจจราจรของ สภ.ภูเรือ โดยมีการประกาศวันดีเดย์
กวดขันจับกุมผู้กระทาความผิดกฎหมายจราจร และ พ.ร.บ.อื่นๆ อย่างเข้มงวดโดยเริ่มวันที่ 1 สิงหาคม
2560 เป็นต้นไป และมีกิจกรรมเสริมเป็นการรณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% ใน
พื้นที่อาเภอภูเรือ เพื่อให้รับทราบถึงการขับขี่อย่างปลอดภัยและการสวมหมวกนิรภัยเพื่อเป็นการป้องกัน
อุบัติเหตุ สร้างจิตสานึกและวินัยจราจรให้กับผู้เข้ารับการอบรม

4.จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่อาเภอภูเรือ เพื่อ
สร้ างความร่ว มมือและความรั บผิ ดชอบร่ว มกันในการสร้างวินัยจราจรให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยมี
ผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานต่างๆ จานวน 120 คน โดยมีนายอาเภอภูเรือ ผู้กากับการ สัสดี นายก อปท.ใน
พื้นที่อาเภอภูเรือ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือและรับผิดชอบร่วมกันในการสร้างวินัยจราจรแก่
บุคลากรในองค์กร ให้มีจิตสานึกในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และเพื่อเป็นการสร้างสังคม
ต้นแบบการมีวินัยจราจรในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร
กับบุคลากรในองค์กร
ในการจั ด ท าข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ส่ ง ผลให้ ไ ด้
ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในองค์กร ในการสร้างวินัย
จราจร ในการใช้รถใช้ถนน และได้ทราบถึงบทลงโทษใน
กรณี ที่ ก ระท าผิ ด มาตรการขององค์ ก รที่ ก าหนดไว้ ใ น
หน่ว ยงาน ซึ่งจะเป็ นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนและ
หน่วยงาน ในการปฏิบัติตนตามกฎหมายจราจร
ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากอาเภอภูเรือ เป็นเมืองท่องเที่ยวจึงมีผู้ใช้รถใช้ถนนจานวนมาก ผู้กระทาผิดจึงมีจานวนมาก
ตามมา สถิติการจับกุม 10 ข้อหาหลักจึงสูงขึ้น หากแต่หลังทากิจกรรมภายในโครงการนี้แล้ว พบว่า
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ปี 2560 สถิติผลการจับกุม ตามมาตรการ 10 ข้อหลัก ลดลงเมื่อเปรียบเทียบก่อนดาเนินการตามโครงการ
เช่น
1. สถิติผลการจับกุม กลุ่มนักเรียน ผู้นาชุมชน ประชาชนลดลง เนื่องจากได้รับ ความ
ร่วมมือในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และรักษาวินัยจราจรเป็นอย่างดี
2. ปี พ.ศ. 2560 สถิติผลการจับกุมตามมาตรการ 10 ข้อหลักลดลง โดยเฉพาะในข้อหา
ไม่สวมหมวกนิรภัย เมาแล้วขับ และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
3. ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่ว มมือในการป้องกัน อุบัติเหตุทางถนนและรักษาวินัย
จราจรอย่างดี มีการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรมากขึ้น เช่น รถโดยสารรับ-ส่งนักเรียน มีมาตรการไม่ให้เด็ก
ห้อยโหนหรือขึ้นนั่ งบนหลั ง คารถ ไม่มีผู้ขับขี่รถที่มีพฤติกรรมเมาแล้ว ขับ เป็นต้น ทาให้ อุบัติเหตุ การ
บาดเจ็บ และการเสียชีวิตลดลง
4. หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ โดยนายอาเภอภูเรือ ตระหนักถึงความสาคัญในการรณรงค์
ให้บุคลากรในหน่วยงานตนเองรักษาวินัยจราจร โดยการรณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย
100%
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
 นายอาเภอให้ความสาคัญ และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการร่วมวางแผน
และดาเนินงานในพื้นที่ และมีการประชุมสรุปผล ติดตามผลงานร่วมกัน
 มีการแต่งตั้งคณะทางานอย่างเป็นทางการเพื่อวางแผน สนับสนุน ปฏิบัติการตามแผนและติดตาม
การดาเนินงานโครงการฯ เป็นระยะๆ ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีการขับเคลื่อนงานตามโครงสร้างหรือคาสั่ง
 มีการเน้ น การสร้ างความรู้ ความเข้า ใจและสร้ างความตระหนั กให้ หั ว หน้า ส่ ว นราชการเห็ น
ความสาคัญของปัญหาอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ โดยการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
กับส่วนราชการในพื้นที่ ซึ่งจะทาให้เกิดการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบในการสร้างวินัยจราจร
และดูแลป้องกันบุคลากรในองค์กรให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน
 ผู้รับผิดชอบหลักเป็นตารวจภูธรภูเรือ ได้มุ่งเน้นให้ความสาคัญกับการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด
และมีการประชาสัมพันธ์ประกาศดีเดย์ก่อนดาเนินการกวดขัน จริงจัง มีการจัดชุดปฏิบัติการสาย
ตรวจจราจร และชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ เพื่อ ปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลโดยจัดเป็น
กลุ่มไลน์ ติดต่อประสานงานหรือแจ้งข่าวสาร เก็บข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ รวบรวมเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมา ซึ่งจากการติดตามประเมินผลทาให้คณะทางานสามารถประเมินสถานการณ์ แก้ไข
และปรับแผนการดาเนินกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโครงการในภาพรวม
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บทเรียนสู่ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้การดาเนินโครงการ “กวดขันและเสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
อย่างยั่งยืน” ในระยะต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรมีการดาเนินการ ดังนี้
4. การดาเนินงานควรบูรณาการบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้บริหารให้การสนับสนุน
การดาเนินงาน และกาหนดบทบาทหน้าที่ในการดาเนินงานของบุคลากรให้มีความชัดเจน มี
หนังสือสั่งการขอความร่วมมือจากหน่วยงานโดยตรง เป็นการประสานความร่วมมือและส่ง
ตัว แทนองค์ก รเข้ าร่ ว มดาเนิ นการ โดยมอบหมายให้ มี ผู้ รั บผิ ด ชอบตรงเฉพาะงานความ
ปลอดภัยทางถนน
5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ควรนาข้อมูลสถิติด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางถนน
(ข้อมูล 3 ฐาน) มาร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขอย่างจริงจัง
และจัดทาแผนปฏิบัติการระยะสั้น กลาง ยาวและมีระบบโครงสร้างติดตามประเมินผล
6. การบริหารจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารทุกระดับ ควรให้ ความสาคัญโดยเฉพาะใน
ระดับจังหวัด อาเภอ และท้องถิ่น ควรมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบและให้การสนับสนุน
การดาเนิ นงาน รวมถึง สร้ างความเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
ให้กับผู้บริหาร คณะทางานได้ตระหนักและเห็นถึงความสาคัญในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถน เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่มากขึ้น
7. ผู้ใช้รถใช้ถนน ควรได้รับความรู้และมีส่วนในการการประชาสัมพันธ์ ผ่านการใช้สื่อด้านต่างๆ
ทั้งทางวิทยุและสื่อท้องถิ่นต่างๆ เพื่อเสนอข่าวและเทคนิควิธีการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
8. กลุ่ มเยาวชนควรมุ่งเน้น ให้ ค วามรู้ สร้างความตระหนัก จิตสานึก ผ่ านการลงมือทา เป็น
แบบอย่างที่ดี เพื่อให้นักเรียน เยาวชนเกิดจิตสานึกได้อย่างแท้จริง
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31. พระแสงเดินทางปลอดภัย ร่วมมือร่วมใจ มีวินัยจราจร สร้างความปลอดภัยทางถนน
อำอ�าเภอพระแสง
เภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอาเภอที่ตั้ง
ทางทิศใต้ของจังหวัด มีเขตติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและ
จังหวัดกระบี่ โดยทิศเหนือติดกับอาเภอเคียนซา ทิศตะวันออก
ติ ด กั บ อ าเภอเวี ย งสระ และอ าเภอถ้ าพรรณรา จั ง หวั ด
นครศรี ธ รรมราช ทิ ศ ใต้ ติ ด กั บ อ าเภอทุ่ ง ใหญ่ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช อาเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ และอาเภอชัย
บุรี ทิศตะวันตกติดกับอาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ และ
อาเภอพนม มีพื้นที่ทั้งหมด 950 ตารางกิโลเมตร มีประชากร
เมื่ อ ปี 2560 จ านวน 69,369 คน ความหนาแน่ น ประชากร
73.02 คน/ตร.กม.ประกอบด้วย 7 ตาบล 74 หมู่บ้าน
เส้นทางคมนาคมของอาเภอพระแสง เป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่ างอาเภอ และเชื่อมระหว่าง
จังหวัด โดยมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44 สายอ่าวลึก-หินโงก (ถนนเซาท์เทิร์น) เชื่อมระหว่างอ่าวไทย
กับอันดามัน เป็นถนน 4 ช่องจราจร และยังมีถนนสายอื่นที่มี 2 ช่องจราจรในพื้นที่ สาหรับข้อมูลสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 - 2559 ดังนี้
ปี
จานวนอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ (Admit)
ผู้เสียชีวิต
(ครั้ง)
(คน)
(คน)
2558
192
192
12
2559
96
89
17
โดยเมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของการเกิดอุบัติเหตุ พบว่า
 ช่วงอายุของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ต่ากว่า 20 ปี มากที่สุด คิดเป็น 39 %
 ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ถึง 82 %
 ยานพาหนะที่เกี่ยวข้องเป็นรถจักรยานยนต์ถึง 75%
 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากขับรถเร็วกว่ากาหนด 35 % เมาสุรา 22 % ตัดหน้า
กระชั้นชิด 15%
 ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุ พบว่า ถนน อบต./หมู่บ้าน และถนนทางหลวงสถิติใกล้เคียงกัน
 มีอัตราการสวมหมวกนิรภัยอยู่ที่ 15-20 %
จะข้อมูลสถิติดังกล่าว จะเห็นได้ว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุมีแนวโน้มลดลง แต่อัตราการตายกลับ
เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นผลจากการไม่สวมหมวกนิรภัย ความเร็ว ส่งผลให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุมีความรุนแรง
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เพิ่มขึ้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะดาเนินการสร้างเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมสาหรับการขับขี่ทางถนน
ให้เกิดขึ้นในอาเภอพระแสง
ทางสานักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารภัยจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี สาขาพระแสง ได้ เล็งเห็ น
ความสาคัญในการจัดการปัญหาอุบัติเหตุจราจร โดยมี ดร.วันสาด ศรีสุวรรณ หัวหน้า สานักงานปภ.
สาขาพระแสง และคุณวีระพันธ์ บุญทน เข้ามาเป็นแกนนาสาคัญในการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายใน
อาเภอพระแสง เข้ามาร่วมดาเนินโครงการพระแสงเดินทางปลอดภัย ร่วมมือร่วมใจ มีวินัยจราจรสร้าง
ความปลอดภัยทางถนน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
อาเภอพระแสง ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และเป็นกลไกสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อทางานร่วมกันใน
ด้านความปลอดภัยทางถนน
(2)สร้างหมู่บ้าน/ชุมชน และโรงเรียนต้นแบบ ให้ประชาชนและนักเรียนมีวินัยจราจร เพื่อความปลอดภัย
ทางถนนในเขตพื้นที่อาเภอพระแสง (3) ลดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงทางถนนอาเภอพระแสง
(4) ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทาง (5) ลดจานวนผู้บาดเจ็บ
(Admit) และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย และภาพรวมของอาเภอพระแสง ซึ่ง
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ผ่านแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด(สอจร.)
ภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนงาน
การดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ หากมีเพียงสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่ ง
เป็นเจ้าภาพหลักเพียงหน่วยงานเดียวคงไม่สามารถดาเนินงานได้ การทางานจึงเชื่อมประสานเครือข่ายใน
การขับเคลื่อนงานร่วมกัน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานอย่างเป็นทางการเพื่อให้มีอานาจ
หน้าที่ทางกฎหมายในการดาเนินงาน ดังนี้
คณะทางาน

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ

ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารความปลอดภั ย ทางถนนอ าเภอพระแสง คณะทางานหมู่บ้าน/ชุมชนมี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ศปถ.อาเภอ)
วิ นั ย จ ร า จ ร ส ร้ า ง ค ว า ม
ปลอดภัยทางถนน
นายอาเภอพระแสง
1.ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรพระแสง
แ ต่ ง ตั้ ง ขึ้ น เ พื่ อ ใ ห้ ด า เ นิ น
2.สารวัตรใหญ่สถานีตารวจภูธรบางสวรรค์
โครงการ “พระแสงเดิ น ทาง
1.รองผู้กากับการป้องกันปราบปรามสถานีตารวจภูธรพระแสง ปลอดภัย ร่วมมือร่วมใจ มีวินัย
จราจร สร้ า งความปลอดภั ย
2.สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตารวจภูธรบางสวรรค์
ทางถนน” โดยก าหนดตั ว
3.สาธารณสุขอาเภอพระแสง 4. สัสดีอาเภอพระแสง
บุคคลเพื่อดาเนินงานในแต่ละ
5.ผู้อานวยการโรงพยาบาลพระแสง
หมู่บ้าน จานวน 5 แห่ง ได้แก่
6.ท้องถิ่นอาเภอพระแสง

ถอดบทเรีถอดบทเรี
ยนโครงการรวมพลั
งสร้างความปลอดภัยของ 305
ยนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ 321
สานักงานป้
นและบรรเทาสาธารณภั
ยจังยหวัจังดหวัสาขา
สำ�นัอกงกั
งานป้
องกันและบรรเทาสาธารณภั
ดสาขา”ปี ปี2560
2560

คณะทางาน

ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารความปลอดภั ย ทางถนนอ าเภอพระแสง คณะทางานหมู่บ้าน/ชุมชนมี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ศปถ.อาเภอ)
วิ นั ย จ ร า จ ร ส ร้ า ง ค ว า ม
ปลอดภัยทางถนน
1.บ้านควนนิยม ตาบลสินปุน
7.หัวหน้า ปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง
2. ชุ ม ช น บ้ า น ย่ า น ดิ น แ ด ง
8.ผอ.สานักงานบารุงทางสุราษฎร์ธานีที่ 3 หรือผู้แทน
9.นายกเทศมนตรีตาบลย่านดินแดง
ตาบลอิปัน
10.นายกเทศมนตรีตาบลบางสวรรค์
3.บ้านต้นไทร ตาบลไทรโสภา
11.นายก อบต.อิปัน 12.นายก อบต.สินปุน
4.บ้านบางรูป ตาบลสินเจริญ
13.นายก อบต.บางสวรรค์ 14.นายก อบต.ไทรขึง
5.บ้านกลางดง ตาบลสาคู
15.นายก อบต.สินเจริญ 16.นายก อบต.ไทรโสภา
บทบาทหน้าที่
17.นายก อบต.สาคู
1.ดู แ ล แนะน า ประชาชนใน
18.นายอรุณ ปาลรังษี (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
หมู่บ้าน/ชุมชน โดยเฉพาะกลุ่ม
19.นายนิยม สะอาดแก้ว (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ผู้ มี พ ฤติ ก รรมเสี่ ย งให้ ป ฏิ บั ติ
20.ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมทุกแห่ง
ตามกฎหมายหรือระเบียบแบบ
21.ปลัดอาเภอทุกคน
แผนเกี่ ย วกั บ การจราจรของ
22.ประธานมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทร์
ทางราชการ
23.ประธานมูลนิธิกุศลศรัทธาพระแสง
2.สารวจจุ ดเสี่ ยงเกิดอุบั ติเหตุ
24.ประธาน อปพร. อาเภอพระแสง
ทางถนนในพื้นที่และเสนอแนว
ทางแก้ไข
3.จัดทามาตรการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ให้
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน มี
วิ นั ย จ ร า จ ร ส ร้ า ง ค ว า ม
ปลอดภัยทางถนน
ก ร ร ม ก า ร / ปลัดอาเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
เลขานุการ
ก ร ร ม ก า ร / ปลัดอาเภองานป้องกัน
ผู้ช่วยเลขานุการ
อานาจหน้าที่
1.จัดทาแผนปฏิบัติ การ แผนงาน โครงการ และงบประมาณ
ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของอาเภอ ประสาน
แผนปฏิบัติการ แผนงาน และโครงการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอาเภอให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด
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ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ 306

ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ปี 2560

คณะทางาน

ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารความปลอดภั ย ทางถนนอ าเภอพระแสง คณะทางานหมู่บ้าน/ชุมชนมี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ศปถ.อาเภอ)
วิ นั ย จ ร า จ ร ส ร้ า ง ค ว า ม
ปลอดภัยทางถนน
2.ดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตอาเภอ
3.เร่ ง รั ด ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการและรายงานการดาเนินงาน
ให้คณะกรรมการ ศปถ.จังหวัด ทราบ
4.ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
5.จัดให้มีศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนในอาเภอ
6.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์การดาเนินงานต่อ
สาธารณะ
7.เสนอความเห็ น ต่ อ คณะกรรมการ ศปถ.จั ง หวั ด เพื่ อ
พิจารณากาหนดแนวทางหรือมาตรการเกี่ยวกับการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับอาเภอ
8.แต่ งตั้ง คณะอนุ กรรมการหรือคณะท างานเพื่อปฏิบัติ งาน
ตามอานาจหน้าที่ ตามที่เห็นสมควร
9.ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการ ศปถ.จังหวัด มอบหมาย

ทุนเดิมในพื้นที่
ในพื้นที่อาเภอพระแสงมีการดาเนินการขับเคลื่อนถนนปลอดภัยผ่านทางการทางานของ ศปถ.
อาเภอ ที่แต่งตั้งขึ้นตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.
2554 เน้นหนักในการดาเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์
นอกจากนี้ในปี 2558 ได้เริ่มมีการดาเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเวลานอกเหนือจาก
เทศกาล โดยการดาเนินโครงการ “พระแสงสัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน” ซึ่งได้รับทุน
สนับ สนุนจาก สสส. และเป็ นจุด เริ่ มต้นการดาเนินงานในการร่วมกันแก้ไขจุดเสี่ยง และเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม
กิจกรรม ร่วมดาเนินการ
ในการดาเนิน งานโครงการฯ นั้ น มีกิจกรรมที่ต้องทาให้ บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
จานวน 4 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอพระแสง และ
ภาคีเครือข่าย 6 ครั้ง เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอาเภอพระแสง

ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ 307
ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ 323
สานักงานป้
นและบรรเทาสาธารณภั
ยจังยหวัจังดหวัสาขา
สำ�นัอกงกังานป้
องกันและบรรเทาสาธารณภั
ดสาขา”ปี ปี2560
2560

กิ จ กรรมที่ 2 สร้ า งโรงเรี ย นต้ น แบบด้ า นความปลอดภั ย ทางถนน(ระดั บ ประถมศึ ก ษา) 4
โรงเรียน
กิจกรรมที่ 3 หมู่บ้าน/ชุมชน มีวินัยจราจร สร้างความปลอดภัยทางถนน 5 แห่ง
ซึ่งได้มีการดาเนิน การตามกิจกรรมครบทั้ง 3 กิจกรรม ถึงแม้ ว่าในเชิงปริมาณการประชุม
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจะน้อยกว่าที่ตั้งไว้ แต่หากพิจารณาถึงผลที่ได้จาก
การประชุม จะเห็นได้ว่าเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงและติดตามการทางานของภาคส่วนต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
ส่งผลให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอพระแสง
ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และเป็นกลไกสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อทางานร่วมกันในด้านความปลอดภัย
ทางถนน
กิจกรรมสร้างโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับประถมศึกษาและกิจกรรม
หมู่บ้าน/ชุมชน มีวินัยจราจรสร้างความปลอดภัยทางถนน เป็นการดาเนิน กิจกรรมเพื่อสร้างต้นแบบ
ชุมชนความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการสร้างให้ประชาชนและ
นักเรียนมีวินัยจราจร โดยการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการ
เดินทาง ซึ่งจะลดการเกิดอุบัติเหตุเหตุในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงและลด
จานวนผู้บาดเจ็บ (Admit) และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในอาเภอ
พระแสง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1)ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทาง
ถนนอาเภอพระแสงและภาคีเครือข่ายสามารถดาเนินการได้ 4 ครั้ง
โดยแต่ละครั้งได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ในการประชุมแต่ละครั้ง มีกระบวนการที่ทาให้เกิดการขับเคลื่อนเครือข่าย
ดังนี้
 การนาเสนอแนวทางการดาเนินโครงการและร่วมกันคัดเลือก
โรงเรียน ชุมชน/หมู่บ้าน ที่จะเป็นต้นแบบ
 มี ก ารส ารวจจุ ด เสี่ ย ง และหาแนวทางการแก้ ไ ขจุ ด เสี่ ย ง
ร่วมกัน
 เกิดการจัดการแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย
2) สร้างโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน (ระดับประถมศึกษา)คณะกรรมการ
ศปถ.อาเภอพระแสง ดาเนินการคัดเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษา 4 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ต.สินเจริญ
2. โรงเรียนวัดบางสวรรค์ ต.บางสวรรค์
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3. โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 ต.สาคู
4. โรงเรียนวัดสามพัน ต.ไทรขึง
ดาเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ให้มีความตระหนักและเข้าใจเกี่ยวกับ
การเกิดอุบัติเหตุ ผลกระทบที่จะเกิดกับตนเองและครอบครัว รวมถึงชุมชนและสังคม เรียนรู้กฎหมาย
จราจร พร้อมทั้งร่วมกัน ค้นหาแนวทางที่จะสร้างความปลอดภัยทางถนนที่เกิดขึ้น โดยกาหนดให้ครู
สารวจพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อนาเสนอเป็นมาตรการองค์กร
มาตรการองค์กรที่เกิดขึ้น จากข้อมูลและข้อตกลงของโรงเรียนและผู้ปกครอง ได้แก่
1. ปฏิบัติตามกฎจราจรและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด ในการใช้รถใช้ถนน
รักษา
วินัยจราจร ขับรถให้ถูกกฎหมาย
2. ปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดี มีจิตสานึกรักความปลอดภัย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีน้าใจต่อผู้ใช้
รถใช้ถนน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนน
3. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง อาทิ ขับรถเร็ว เมาแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
ฯ
4. มีส่วนร่วมในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านความปลอดภัยทางถนนของ โรงเรียน และชุมชน
เพื่อให้เป็นบุคลากรต้นแบบ
5. มีส่วนร่วมในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนัก และตรวจตราป้ องปราม ผู้มี
พฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่

3) หมู่บ้าน/ชุมชน มีวินัยจราจร สร้างความปลอดภัยทางถนน คณะกรรมการ ศปถ.อาเภอ
พระแสง ดาเนินการคัดเลือกหมู่บ้าน 5 แห่ง เพื่อสร้างให้เป็นหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ ได้แก่
1. หมู่ที่ 8 บ้านควนนิยม ต.สินปุน
2. หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านย่านดินแดง ต.อิปัน
3. หมู่ที่ 4 บ้านต้นไทร ต.ไทรโสภา
4. หมู่ที่ 4 บ้านบางรูป ต.สินเจริญ
5. หมู่ที่ 1 บ้านกลางดง ต.สาคู

ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ 309
ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ 325
สานักงานป้
งกันและบรรเทาสาธารณภั
ยจัยงจัหวังหวัด ดสาขา
สำ�นักองานป้
องกันและบรรเทาสาธารณภั
สาขา”ปีปี 2560
2560

ดาเนินกิจกรรมโดยการจัดการประชุมร่วมกับผู้นาและคนในชุมชน ให้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
จราจร สร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากอุบัติเหตุ และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หรือลดความรุนแรง
โดยการบังคับใช้กฎหมายจราจร ทั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะทางานของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้เป็นผู้
ขับเคลื่อนสร้างความปลอดภัยในพื้นที่

ผลการเปลี่ยนแปลง
ผลการดาเนินโครงการ พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในพื้นที่อาเภอพระแสงในการสร้าง
ความปลอดภัยทางถนน ได้แก่
1. การทางานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอพระแสงมีประสิทธิภาพมากขึ้น
มีการทางานนอกเหนือจากช่วงเทศกาล
2. มีการสารวจจุดเสี่ยงโดย อปท. และนาเสนอข้อมูลให้กับ ศปถ.อาเภอพระแสงได้รับทราบ
3. ถนนหรือโครงสร้างทางกายภาพ ที่เป็นจุดเสี่ยงได้รับการแก้ไข และจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อ
กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น
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ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560 สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ปี 2560

 การปรับลักษณะทางกายภาพ อาทิ การติดตั้งลูกระนาดเตือนให้ลดความเร็ว ซ่อมแซม
ไฟฟ้าส่องสว่างติดตั้งป้ายเตือน ติดตั้งสัญญาณไฟ ตัดแต่งต้นไม้ริมทาง รื้อถอนป้าย
โฆษณาที่บดบังทัศนวิสัย
 การบังคับใช้กฎหมาย โดยการตั้งจุดตรวจ หรือการติดตั้งกล้อง CCTV
 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การจัดระเบียบการจอดรถบริเวณหน้าตลาด
4. มีการขอความร่วมมือจากภาคเอกชน ในการรณรงค์หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทา
ให้เกิดอุบัติเหตุ อาทิ
 รณรงค์ให้ผู้ประกอบการโรงงาน ในอบต.สาคู อบรมแรงงานต่างด้าว ให้ความรู้กฎหมาย
จราจร
 ขอความร่วมมือโรงงานปาล์มน้ามันปาล์ม เอส พี โอ อะโกรอินดัสทรี่ ทาความสะอาด
ถนนเดือนละหนึ่งครั้ง เพื่อล้างคราบน้ามันปาล์มบริเวณหน้าโรงงาน รวมถึงทาป้ายเตือน
 ขอความร่วมมือสถานประกอบการในพื้นที่ ในการใช้
รถบรรทุกวัสดุหรือพืชผลทางการเกษตร ต้องใช้ผ้าหรือ
วัสดุอื่นปกคลุมผูกรัดหรือมีภาชนะรองรับเพื่อป้องกัน
ไม่ให้รั่วไหลหรือตกหล่นลงบนพื้นผิวถนน
5. เกิดต้นแบบทั้งในโรงเรียนและในหมู่บ้าน ที่มีมาตรการ
องค์กรในการสร้างความปลอดภัยทางถนน
6. มีข้อมูลจุดเสี่ยงในพื้นที่ รวมไปถึงสถิติการสวมหมวกนิรภัย
ของโรงเรียนและหมู่บ้านต้นแบบเพื่อเป็นข้อมูลในการวาง
แผนการดาเนินกิจกรรมหรือทาโครงการต่อไป
ปัจจัยความสาเร็จ
การดาเนินโครงการพบว่า มีกลวิธีการทางานที่ก่อให้เกิดความสาเร็จหลายอย่าง อาทิ
1. การใช้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอ เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนโครงการ
ส่งผลให้เกิดการทางานแบบบูรณาการ มีบทบาทและหน้าที่ชัดเจน
2. การแต่งตั้งคณะทางานของหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ มีเป้าหมายในการดาเนินงานอย่างชัดเจน
3. ผู้บริหารทั้งในระดับอาเภอ ท้องถิ่น หมู่บ้าน สถานศึกษา ให้ความสาคัญกับการดาเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
4. การส่งต่อข้อมูลจุดเสี่ยงและแนวทางการแก้ไขให้กับผู้รับผิดชอบได้ทราบ ผ่านทางการประชุม
ศปถ.อาเภอ

ถอดบทเรีถอดบทเรี
ยนโครงการรวมพลั
งสร้างความปลอดภัยของ 311
ยนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ 327
สานักงานป้
นและบรรเทาสาธารณภั
ยจังยหวัจังดหวัสาขา
สำ�นัอกงกั
งานป้
องกันและบรรเทาสาธารณภั
ดสาขา”ปี ปี2560
2560

5. การปรับปรุงจุดเสี่ยงโดยอาศัยงบประมาณและหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ จาเป็นต้องมี
ข้อมูลจากคณะทางานสนับสนุน จะทาให้ข้อมูลและการขออนุมัติแก้ไขปรับปรุงมีน้าหนักมากขึ้น
และมีคนของหน่วยงานเข้ามาร่วมเป็นคณะทางานของโครงการ/ศปถ.อาเภอด้วย
การติดตามประเมินผล
โครงการใช้การติดตามผลการดาเนินงานผ่านทางการทางานของโครงการและในการประชุม
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอพระแสงและภาคีเครือข่ าย โดยในที่ประชุม
จะมีการรายงานจุดเสี่ยงและการแก้ไขจุดเสี่ยง หากจุดใดยังไม่สามารถแก้ไขได้มีการรายงานถึงปัญหา
และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ผลการดาเนินโครงการพบว่า ในช่วงดาเนินโครงการมีผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นแต่มีผู้เสียชีวิตลดลง
ข้อมูล
1 มี.ค. 59 – 28 ก.พ. 1 มี.ค. 60 – 28 ก.พ.
ผล
60
61
จานวนผู้บาดเจ็บ (admit)
95 คน
115 คน
เพิ่มขึ้น 21.06%
จานวนผู้เสียชีวิต
20 คน
7 คน
ลดลง 65%
นอกจากนี้ยังมีการสารวจข้อมูลผู้สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนในโรงเรียนและหมู่บ้าน
ต้นแบบ เพื่อนาเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ วางแนวทางการทางานต่อไปอีกด้วย
บทเรียนสู่ความยั่งยืน
1. สนับสนุน/ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
ทางถนนให้มีศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.อปท.) เพื่อเป็นกลไกการทางาน
ในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
2. ดาเนินการอย่างต่อเนื่ องโดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีการทางานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยอาศัยขบวนการกลไกโดย
ใช้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอในการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
3. รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตลอดทั้งปีและต่อเนื่อง รวมทั้งมีการติดตาม
และประเมินผลโดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณสาหรับดาเนินการ
4. สร้างจิตสานึกให้ประชาชนทั้งผู้ใช้รถใช้ถนนให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรมากยิ่งขึ้นพร้อมๆ
กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
5. เสนอหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องบรรจุกฎหมายจราจรเข้าเรียนในหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษา
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ถอดบทเรียถอดบทเรี
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32. เคียนซารวมพลังร่วมใจ ทุกวัน ทุกวัย สร้างความปลอดภัยทางถนน
นซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอาเภอที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มี
อำอ�าเภอเคี
เภอเคียยนซา
พื้นที่ 583.6 ตารางกิโลเมตร มีจานวนประชากร 48,795 คน (พ.ศ.2560) มีความหนาแน่นประชากร
83.61 คน/ตร.กม. มีพื้นที่ติดต่อด้านทิศเหนือกับอาเภอคีรี
รั ฐ นิ ค ม อ าเภอพุ น พิ น และอ าเภอบ้ า นนาเดิ ม ทิ ศ
ตะวันออกติดต่อกับอาเภอบ้านนาสารและอาเภอเวียงสระ
ทิศใต้ติดต่อกับอาเภอพระแสง และทิศตะวันตกติดต่อกับ
อาเภอพนมมีเขตการปกครอง 5 ตาบล 52 หมู่บ้าน ตาบล
ที่ใหญ่ที่สุ ดได้แก่ ตาบลบ้ านเสด็จ มีทั้งหมด 20 หมู่บ้าน
รองลงมาเป็นตาบลพ่วงพรมคร ตาบลเคียนซา ตาบลเขา
ตอก และตาบลอรัญคามวารี ตามลาดับการเดินทางมีถนนสาย 44 (เซาเทิร์น) ตัดผ่านอาเภอ เป็นถนน
ที่มีเกาะกลางและไหล่ทาง รถบรรทุกสินค้าขนาดเล็กใหญ่ แล่นผ่านเป็นจานวนมากและขับด้วยความเร็ว
สาหรับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของอาเภอเคียนซา จากข้อมูลของสานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง พบว่า
ปี พ.ศ. การเกิดอุบัติเหตุทางถนน
จานวนผู้บาดเจ็บ
จานวนผู้เสียชีวิต
(ครั้ง)
admit (คน)
(คน)
2258
57
58
ไม่มี
2259
124
125
5
เมื่อพิจารณาถึงข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุและสาเหตุแล้ว พบว่า
 ช่วงอายุของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ต่ากว่า 20 ปี คิดเป็น 32 %
 ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงรวม 87 %
 ยานพาหนะที่เกีย่ วข้องเป็นรถจักรยานยนต์ 100%
 สาเหตุการเกิ ดอุบั ติเหตุส่ ว นใหญ่ เกิดจาก เมาสุ ร า 24 % ขั บ รถเร็ ว กว่า กาหนด 18 %
จักรยานยนต์ ไม่ปลอดภัย 14% ตัดหน้ากระชั้นชิด 44 %
 ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุ เป็นถนนในเขต อบต./หมู่บ้าน
 อัตราการสวมหมวกนิรภัยน้อยมาก คิดเป็น 10% ทั้งผู้ขับขี่และซ้อนท้าย
จากสภาพโดยรวมจะพบว่า ประชาชนในและนอกพื้นที่บางส่วน ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร
ขับรถด้วยความเร็วเกินกาหนด ผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะเดินทางสวมใส่หมวกนิรภัยมีจานวนน้อย
บางครั้งขับขี่รถจักรยานยนต์ย้อนศร มึนเมาสุราในขณะขับรถ ประกอบกับถนนสายหลักและสายรอง ส่วน
ใหญ่เป็นถนนสองช่องจราจร ไป-กลับ ไม่มีเกาะกลาง ไหล่ทางแคบ ลักษณะขึ้นเนินลงเนิน สลับทางโค้ง
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ตรงบริเวณโค้งมีทางแยก และถนนทางหลวงหมายเลข 44 (เซาเทิร์น) มีรถบรรทุกสินค้าขนาดเล็กใหญ่ขับ
ด้วยความเร็ว และบางครั้งรถจักรยานยนต์จะขับย้อนศร ไม่กลับรถตรงจุดยูเทิร์น
ดังนั้นสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง โดย นาย
วีระพันธ์ บุญทน และ นายวันสาด ศรีสุวรรณ พร้อมกับทีมงาน ภาคีเครือข่ายได้เล็งเห็นความสาคัญถึง
การสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยดาเนินงานโครงการเคียนซารวมพลังร่ว มใจ ทุกวัน ทุกวัย สร้าง
ความปลอดภัยทางถนน ขึ้นใน พื้นที่อาเภอเคียนซา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับ
จังหวัด (สอจร.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ(1) ขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบั ติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอเคียน
ซา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นกลไกสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อทางานร่วมกันในด้านความปลอดภัยทาง
ถนน (2) เพื่อสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน และโรงเรียนต้นแบบ ให้ประชาชนและนักเรียนมีวินัยจราจรเพื่อความ
ปลอดภัยทางถนนในเขตพื้นที่อาเภอเคียนซา (3) เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงทางถนน
อาเภอเคียนซา (4) เพื่อส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทาง (5)
เพื่อลดจานวนผู้บาดเจ็บ(Admit) และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย และภาพรวม
ของอาเภอเคียนซา
ความร่วมมือภาคีเครือข่าย
จากปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ที่มีจานวนอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ใน
อาเภอเคียนซา ได้เริ่มดาเนินการตามมาตรการของรัฐบาลในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทาง
ถนนอาเภอเคียนซา (ศปถ.อาเภอ) โดยมีนายอาเภอเป็นผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทาง
ถนนอาเภอ มีหน่วยงานในพื้นที่เป็นกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้
6. ประธานกรรมการ นายอาเภอเคียนซา
7. รองประธาน
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเคียนซา
กรรมการ
ปลัดอาเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
8. กรรมการ
รองผู้กากับหรือสารวัตรหรือรองสารวัตรที่รับผิดชอบงานจราจร
ท้องถิ่นอาเภอเคียนซา /สัสดีอาเภอเคียนซา
สาธารณสุขอาเภอเคียนซา/ หัวหน้าหมวดการทางอาเภอเคียนซา
ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอเคียนซา
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านเสด็จ ตาบลเคียนซา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุกตาบล
หัวหน้าหน่วยกู้ภัยอาเภอเคียนซา
สมาชกกองอาสารักษาดินแดนอาเภอเคียนซาทุกนาย
9. เลขานุการ
ปลัดอาเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
10.ผู้ช่วยเลขานุการ
ปลัดอาเภอฝ่ายความมั่นคง
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มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1. จัดทาแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ของอาเภอและประสานแผนปฏิบัติการ แผนงานและโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตอาเภอให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด
2. ดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด
3. เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการและรายงาน
การดาเนินงานให้คณะกรรมการ ศปถ.จังหวัดทราบ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขต
อาเภอ
5. จัดให้มีศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของอาเภอ
6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์การดาเนินงานต่อสาธารณะ
7. เสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ ศปถ.จังหวัด เพื่อพิจารณากาหนดแนวทางหรือมาตรการ
เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับอาเภอ
8. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานเพื่อปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ ตามที่เห็นสมควร
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการ ศปถ.จังหวัดมอบหมาย
และเมื่อมีการดาเนินโครงการ “เคียนซารวมพลังร่วมใจ ทุกวัน ทุกวัย สร้างความปลอดภัยทาง
ถนน” จึงได้มีการจัดตั้งคณะทางานหมู่บ้าน/ชุมชน มีวินัยจราจร สร้างความปลอดภัยทางถนนขึ้น ใน
หมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่ บ้านสุธรรมเจริญพัฒนา ตาบลเคียนซา บ้านควนสามัคคี ตาบลพ่วงพรมคร บ้าน
ทับใหม่ ตาบลบ้านเสด็จ ขึ้น เพื่อให้ทาหน้าที่ ดังนี้
1. ดูแล แนะน า ประชาชนในหมู่ บ้า น/ชุม ชน โดยเฉพาะกลุ่ มผู้ มีพ ฤติ กรรมเสี่ ยงให้ ปฏิ บัติ ตาม
กฎหมายหรือระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการจราจรของทางราชการ
2. สารวจจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่และเสนอแนวทางแก้ไข
3. จัดทามาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน มีวินัย
จราจร สร้างความปลอดภัยทางถนน
คณะทางานดังกล่าว เป็นการแต่งตั้งโดยระบุตัวบุคคลคนทางาน เพื่อให้คนทางานได้มีฐานะทาง
กฎหมายในการทางานในพื้นที่
ทุนเดิมในพื้นที่
การท างานร่ ว มกั น ของศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารความปลอดภั ย ทางถนนอ าเภอเคี ย นซา ที่ มี ก าร
ดาเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 ในการจัดการ รณรงค์ ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 7 วันอันตราย ใน
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เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ถือเป็นการเริ่มต้นการทางานด้านความปลอดภัยทางถนนในอาเภอ ถึงแม้
จะทางานร่วมกันในช่วงสั้นๆ แต่ก็ทาให้ทราบว่าใคร หน่วยงานใดทางานด้านใดที่จะเสริมซึ่งกันและกัน
นอกจากนี้ ทุนเดิมที่สาคัญ คือ ประสบการณ์การทางานของสานักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง ที่ได้ดาเนินโครงการ “พระแสงสัญจรปลอดภัย ร่วมใจลด
อุบัติเหตุทางถนน” เมื่อปี 2558 ที่มีรูปแบบการดาเนินงานที่ดึงภาคีเครือข่ายทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น อาสาสมัคร มูล นิธิ ประชาชนในพื้นที่ เข้ามามีส่ ว นร่ว มคิด ร่ว มทา ร่ว ม
ตัดสิ น ใจ ในการแก้ ไขปั ญหา โดยให้ ศูน ย์ ป ฏิบั ติก ารความปลอดภัย ทางถนนอ าเภอเป็ น กลไกในการ
ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นบทเรียนและทุนที่สาคัญที่นามาใช้ในการดาเนินโครงการ
นอกจากนั้น การดาเนินโครงการ “เคียนซารวมพลังร่วมใจ ทุกวัน ทุกวัย สร้างความปลอดภัย
ทางถนน” ได้รับการสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แต่การจะ
ดาเนินการเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายในการสร้างความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้น ในพื้นที่จาเป็นจะต้องอาศัย
ทรัพยากรจากหลายฝ่าย ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรในอาเภอ ได้แก่
 โครงการของ สภ.เคียนซา รณรงค์เรื่องการสวมหมวกนิรภัย 100%
 อาเภอเคียนซาสนับสนุนสถานที่ในการจัดประชุม
 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม ท้องถิ่น (บ้านสุธรรมเจริญพัฒนา บ้านควนสามัคคี บ้านทับ
ใหม่) สนับสนุนสถานที่จัดอบรมหมู่บ้าน/ชุมชน มีวินัยจราจร สร้างความปลอดภัยทางถนน
 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีสนับสนุนวิทยากรและสถานที่ในการจัดอบรมนักเรียนแกนนา
เดินหน้ากิจกรรม ลงมือทาไปด้วยกัน
โครงการ“เคียนซารวมพลังร่วมใจ ทุกวัน ทุกวัย สร้างความปลอดภัยทางถนน”มีกิจกรรมที่
วางแผนขึ้น เพื่อให้ตอบสนองต่อเป้าหมายของโครงการที่จะสร้างความปลอดภัยทางถนนอาเภอเคียนซา 3
กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอเคียนซาและ
ภาคีเครือข่าย 6 ครั้ง เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอาเภอเคียนซา
กิจกรรมที่ 2 สร้างโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน (ระดับมัธยมศึกษา) 1 โรงเรียน
กิจกรรมที่ 3 หมู่บ้าน/ชุมชน มีวินัยจราจรสร้างความปลอดภัยทางถนน 3 แห่ง
ผลการด าเนิ น งาน พบว่ า โครงการได้ ด าเนิ น การครบทุ ก กิ จ กรรม ส่ ง ผลให้ ท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังแผนภาพที่แสดงไว้
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วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทาง
ถนนอ าเภอเคี ย นซา ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น
และเป็ น กลไกสร้ า งภาคี เ ครื อ ข่ า ยเพื่ อ ท างาน
ร่วมกันในด้านความปลอดภัยทางถนน
เพื่อ ลดการเกิด อุบั ติเ หตุ ในพื้น ที่ที่ เป็ น จุ ดเสี่ ย ง
ทางถนนอาเภอเคียนซาเพื่อสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน
และโรงเรียนต้นแบบ ให้ประชาชนและนักเรียนมี
วินัยจราจร เพื่อความปลอดภัยทางถนนในเขต
พื้นที่อาเภอเคียนซา
เพื่อ ลดการเกิด อุบั ติเ หตุ ในพื้น ที่ที่ เป็ น จุ ดเสี่ ย ง
ทางถนนอาเภอเคียนซา

เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การสวมหมวกนิ ร ภั ย ในผู้ ใ ช้
รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทาง

กิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนนอาเภอเคียนซา
และภาคีเครือข่าย

สร้างโรงเรียนต้นแบบ
ด้านความปลอดภัยทางถนน
(ระดับมัธยมศึกษา)

หมู่บ้าน/ชุมชน มีวินัยจราจร
สร้างความปลอดภัยทางถนน

เพื่อลดจ านวนผู้ บ าดเจ็บ (Admit) และเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย และ
ภาพรวมของอาเภอเคียนซา
กิจกรรมที่ดาเนินงานจะเห็นได้ว่าแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนวางแผน และ2) ส่วนลงมือ
ส่วนวางแผน คือ การประชุม ศปถ.อาเภอและเครือข่าย ที่เป็นกิจกรรมที่ให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนได้มาบูรณาการดาเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
ส่วนลงมือ เป็นกิจกรรมเชิงรุกที่เข้าไปดาเนินการกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สร้ า งวิ นั ย จราจร โดยมี เ ครื่ อ งมื อ ที่ ส าคั ญ คื อ การสร้ า งมาตรการองค์ ก ร
มาตรการชุมชน ให้เกิดขึ้นเพื่อให้ชุมชนเกิดความตระหนักและดูแลตนเอง
กิจกรรมสร้างโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน (ระดับ
มัธยมศึกษา) เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการอย่างครบวงจร ตั้งแต่การอบรม สร้าง
แกนนา และจัดทามาตรการองค์กร โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรม ดังนี้
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1. จัดประชุม/อบรม นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียน
เคียนซาพิทยาคม จานวน 276 คน เพื่อสร้างทัศนคติ
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีวินัยจราจร เพื่อความ
ปลอดภัยทางถนน มีเป้าหมายให้ทราบถึงสภาพปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุมีผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว
ชุมชน และสังคม โดยเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ
 กฎหมายจราจร
 วิธีการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
 วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการฟื้นคืนชีพเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
 สิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
นอกจากนี้ ท างแกนน า ครู ยั ง ได้ ร่ ว มกั น ส ารวจพฤติ ก รรมเสี่ ย งของนั ก เรี ย น การขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์ การสวมหมวกนิรภัย เพื่อนาไปเสนอมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
2. สร้ า งแกนน าป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนโดยน า
นักเรียนแกนนาจานวน 45 คน และคณะครู ผ่าน
การเรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน การเสี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน ณ
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และยังได้มีโอกาสพูดคุย
กับ ผู้ป ระสบอุบัติเหตุโดยตรง ซึ่งส่งผลให้แกนนา
เหล่ า นี้ มี ค วามรู้ มี ค วามตระหนั ก และสามารถ
ถ่ายทอดผลกระทบของการเกิดอุบัติเหตุแก่เพื่อนๆ
ในโรงเรียนได้
3. จัดทามาตรการองค์กรเพื่อการรณรงค์ป้องกันเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนน การสวมหมวกนิรภัยใน
ผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทาง ที่เกิดจากการ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ ของ
นั ก เรี ย น และครู ก่ อ ให้ เ กิ ด “มาตรการองค์ ก รในโรงเรี ย นการสวมหมวกนิ ร ภั ย ของผู้ ใ ช้
รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทาง” ที่มีมาตรการ และการติดตามอย่างชัดเจน
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กิจกรรมหมู่บ้าน/ชุมชน มีวินัยจราจรสร้างความปลอดภัยทางถนน มีเป้าหมายเพื่อหมู่บ้าน
จานวน 3 แห่ง ในอาเภอเคียนซา ได้เรียนรู้ ตระหนักถึงปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และเมื่อผ่านการอบรม
แล้วเกิดการเรียนรู้ สร้างเป็นมาตรการชุมชนเพื่อดูแลเรื่องดังกล่าวด้วยตนเอง
กิจ กรรมดังกล่าว นอกจากจะเป็นการให้ ความรู้ สร้างความตระหนักแล้ ว ยังทาให้เกิดความ
ต่อเนื่องด้วยการสร้ างมาตรการและมีการแต่งตั้งคณะทางานอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ ทาหน้าที่ดูแล
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่โดยการสารวจจุดเสี่ยง แล้วนาเสนอเพื่อหาทางแก้ไข

นับได้ว่าทั้งสองกิจกรรมเป็นกิจกรรมเชิงรุก ที่มุ่งเป้าให้เป็นรากฐานที่สาคัญของชุมชนในการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนต่อไป ส่วนกิจกรรมจัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทาง
ถนนอาเภอเคียนซาและภาคีเครือข่าย แม้ว่าจานวนการจัดประชุมจะน้อยกว่าที่ได้วางแผนไว้ เนื่องจาก
ติดภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ แต่ก็ถือว่าได้ว่ากิจกรรมที่ทาให้เกิดการขับเคลื่อนการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลจุดเสี่ยง ร่วมกันหาทางแก้จุดเสี่ยง และร่วมบูรณาการ
การทางานร่วมกัน
ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
การดาเนินงานของโครงการ ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในพื้นที่อาเภอเคียนซาในด้าน
การสร้างความปลอดภัยทางถนนในหลายด้าน ได้แก่
 เกิดภาคีเครือข่ายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เพิ่มขึ้น
 มีการสารวจจุดเสี่ยงโดยชุมชน และนาเสนอข้อมูลให้กับชุมชนได้รับทราบ
 ถนนที่เป็นจุดเสี่ยงได้รับการแก้ไข ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
พื้นที่
การแก้ไขจุดเสี่ยง
อบต.เคียนซา - จัดระเบียบการจอดรถบริเวณตลาดนัดถนนสายเคียนซา-พระแสง (สาย 4137) กม.ที่ 25
- ติดป้ายเตือน และตัดหญ้าบริเวณเกาะกลาง ถนนสายเซาเทิร์น บริเวณตรงข้ามโรงงานไม้
ยางพาราเจ๊มิก
ทต.เคียนซา ติดป้ายเตือนระวังอุบัติเหตุ บริเวณถนนสายเคียนซา-น้าเกลี้ยง 3 จุด
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พื้นที่
ทต.บ้านเสด็จ

การแก้ไขจุดเสี่ยง
- รณรงค์และติดป้ายเตือน เพื่อให้รถที่แล่นจากซอยไปทางหลักได้รับทราบว่ามีสามแยก
ด้านหน้า บริเวณสามแยกซอยลุงโรจน์
- นาเสนอขอติดตั้งป้ายเตือน การขยายถนน ทาลูกระนาด ในจุดเสี่ยงไปยังหน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ทางหลวง)
อบต.อรัญคาม ประสานงานร่วมกันระหว่าง อบต.กับหมวดทางหลวงเคียนซา ขอติดตั้งป้ายเตือนบริเวณ
แยกบ้านห้วยมุดไปถนนประชาชื่น บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยมุด และแยกบ้านหารดาไป
ถนนตาบล
 เกิดกระบวนการสร้างให้เกิดความปลอดภัยทางถนนในอาเภอ ได้แก่
1) รณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนน ภายใต้หัวข้อ “ขับรถมีน้าใจ รักษาวินัยจราจร”
2) มีการรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนในงานแข่งขันกีฬาภายใน ต.พ่วงพรมคร
3) สภ.เคียนซา จัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกตรวจรักษาความปลอดภัย
4) มีการตั้งจุดตรวจหลักและด่านชุมชนเพื่ออานวยความปลอดภัยในช่วงเทศกาล
 เกิดโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนระดับมัธยมศึกษาขึ้นที่โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
 เกิดหมู่บ้าน/ชุมชน ต้นแบบ มีวินัยจราจร สร้างความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ 3 แห่ง ได้แก่
บ้านสุธรรมเจริญพัฒนา ต.เคียนซา บ้านควนสามัคคี ต.พ่วงพรหมคร บ้านทับใหม่ ต.บ้านเสด็จ
ที่มีคณะทางานดาเนินการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ พร้อมทั้งมีมาตรการชุมชน
 ผลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จานวนผู้เสียชีวิต และจานวนผู้บาดเจ็บ (admit) ลดลง
เทศกาลปีใหม่ 2560 เทศกาลปีใหม่ 2561 (เพิ่มขึ้น/ลดลง)
รายการข้อมูล
29 ธ.ค. 59 – 4ม.ค. 60 29 ธ.ค.60 – 4 ม.ค. 61
%
จานวนผู้บาดเจ็บ (Admit)
7 คน
6 คน
ลดลง 14.29%
จานวนผู้เสียชีวิต
0 คน
0 คน
ไม่มีผู้เสียชีวิต
 ผลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน มีจานวนผู้บาดเจ็บ (Admit) และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทาง
ถนนในพื้นที่อาเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานีลดลงในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 และ
2560
1 มี.ค. 59 – 28 ก.พ. 60 1 มี.ค. 60 – 28 ก.พ. 61 (เพิ่มขึ้น/ลดลง)%
รายการข้อมูล
จานวนผู้บาดเจ็บ (Admit)
128 คน
79 คน
ลดลง 38.28%
จานวนผู้เสียชีวิต
3 คน
0 คน
ลดลง 100%
 อัตราการสวมหมวกนิรภัยของนักเรียนโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมเพิ่มขึ้น

ถอดบทเรีถอดบทเรี
ยนโครงการรวมพลั
งสร้างความปลอดภัยของ 320
ยนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ 337
สานักงานป้สำ�อนังกั
นและบรรเทาสาธารณภั
ยจังยหวัจัดงหวัสาขา
ปี 2560
กงานป้
องกันและบรรเทาสาธารณภั
ดสาขา”
ปี 2560

อัตรา
สวมหมวกนิรภัย
ไม่สวมหมวกนิรภัย

ก่อนทาโครงการ
คน
%
30
29.42
72
70.59

หลังทาโครงการ การเปลี่ยนแปลง
คน
%
85
83.34 เพิ่มขึ้น 53.93%
17
16.67 ลดลง 53.92%

ปัจจัยสู่ความสาเร็จ
1) ใช้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอ(ศปถ.อาเภอ) เป็นเครื่องมือกลไกขับเคลื่อนการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่
2) ผู้บริหารระดับอาเภอ ผู้นาท้องถิ่น ผู้นาท้องที่ ให้ความสาคัญในการดาเนินงานป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
3) มีการบูรณาการความร่วมมือกันของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน อาสาสมัคร มูลนิธิ
ทาให้การดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 สาเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี
4) มาตรการองค์กร/หมู่บ้าน เป็นส่วนช่วยให้เกิดความสาเร็จ เนื่องจากเป็นมาตรการที่คิดขึ้นมาด้วย
คนในพื้นที่เอง
5) การมีข้อมูลที่ชัดเจนโดยการร่วมกันสารวจจุดเสี่ยงในพื้นที่และนาเสนอข้อมูลจุดเสี่ยงให้คนใน
พื้นที่ได้รับทราบ แล้ววิเคราะห์ค้นหาสาเหตุและแนวทางในการจัดการปัญหาจะสามารถแก้ไข
ปัญหาร่วมกันได้ดี
6) มีการติดตามประเมินผล ในการดาเนินงานหลายรูปแบบ ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น
 ติดตามการแก้ปัญหาจุดเสี่ยง หรือการดาเนินงานผ่านทางการประชุม ศปถ.อาเภอ
 การติดตามโดยคณะทางานในพื้นที่หลังจากแต่งตั้งให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ/หมู่บ้าน
ต้นแบบ
 การใช้แบบสอบถามหลังจากการอบรมในพื้นที่
 ติดตามผลจากสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ซึ่งผลจากการติดตาม ผู้ดาเนินโครงการได้นามาใช้ประเมินสถานการณ์การดาเนินโครงการเพื่อ
ปรับแก้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
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ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560 สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ปี 2560

บทเรียนการทางานสู่ความต่อเนื่องยั่งยืน
จากผลการด าเนิ น โครงการซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ต้ น แบบทั้ ง ในสถานศึ ก ษาและชุ ม ชน จะน าเอา
ความสาเร็จที่เกิดขึ้นมาสร้างเป็น “วัฒนธรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ตลอดทั้งปี โดยจะขอการสนับสนุนและขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ที่มีปัญหา
เกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนน ให้มาร่วมกันทางาน โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในระดับ
ท้องถิ่น(ศปถ.อปท.) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ในการดาเนินงานเพื่อรวมพลัง ร่วมใจ ทุกวัน ทุกวัย สร้างความปลอดภัยทางถนน ได้เกิดความ
ต่อเนื่องยั่งยืนนั้น เกิดบทเรียนเพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน ดังนี้
1. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต้องทากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง บูรณาการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หาแนวทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม โดยอาศัยขบวนการกลไก โดยใช้ศูนย์
ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอเคียนซาในการขับเคลื่อนงาน แล้วเชื่อมภาคีเครือข่าย
เข้ามาร่วมกันดาเนินงาน
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ควรจัดสรรงบประมาณหรือมีงบประมาณในการดาเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ โดยบูรณาการงานและงบประมาณร่วมกันกับภาคี
เครือข่าย โดยกาหนดเป้าหมายให้ตรงกันในการสร้าง “วัฒนธรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน”
3. สร้างจิตสานึกให้ประชาชนทั้งผู้ใช้รถใช้ถนนให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรมากยิ่งขึ้น เน้นหนักไปที่
สถาบันครอบครัวผ่านทางเด็กเล็ก นักเรียน เยาวชน
4. เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบรรจุกฎหมายจราจรเข้าเรียนในหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาจนถึงระดับชั้นอุดมศึกษา
5. หน่วยงานที่มีอานาจบังคับใช้กฎหมายจราจร ควรเข้มงวดกวดขันในการบังคับใช้กฎหมายจราจร
แก่ ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อให้ผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับกฎหมายจราจร
เกรงกลัวที่จะไม่กระทาความผิดซ้าอีก
6. ให้มีการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ กระแสสังคมตั้งแต่ระดับครอบครัวถึงหน่วยงาน สถาบันให้
เกิดความตระหนักรู้ถึงการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

ถอดบทเรียถอดบทเรี
นโครงการรวมพลั
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ยนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ 339
สานักงานป้สำอ�นังกักงานป้
นและบรรเทาสาธารณภั
ยจังหวั
สาขา
ปี 2560
องกันและบรรเทาสาธารณภั
ย จัดงหวั
ดสาขา”
ปี 2560

33. ถนนปลอดจุดเสี่ยงได้ ด้วยภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งอาเภอชุมพวง
อำอ�าเภอชุ
เภอชุมมพวง
พวง แยกจากอาเภอพิมาย เป็นกิ่งอาเภอชุมพวง เมื่อปี พ.ศ. 2499 และตั้งเป็นอาเภอชุม
พวงเมื่อปี พ.ศ. 2502 อาเภอชุมพวงมีต้น "พลวง" มาก จึงเรียกว่า "ชุมพวง" และกลายมาเป็นชื่ออาเภอใน
ที่สุด ซึ่งอาเภอชุมพวงมีลาน้ามูลไหลผ่าน นับว่าเป็นดินแดนที่มีความอุดม
สมบูรณ์แห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา
อ าเภอชุ ม พวงตั้ ง อยู่ ท างทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของจั ง หวั ด
นครราชสีมา มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังต่อไปนี้
ทิ ศ เหนื อ ติ ด ต่ อ กั บ อ าเภอประทาย
และอ าเภอเมื อ งยาง ทิ ศ
ตะวันออก ติดต่อกับอาเภอลาทะเมนชัย ทิศใต้ ติดต่อกับอาเภอลาปลาย
มาศ (จั งหวัดบุ รีรั มย์ ) และอาเภอห้ วยแถลง ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
อาเภอพิมาย โดยแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 9 ตาบล 130 หมู่บ้าน มี
ประชากรจานวน86,736 คน ประกอบด้วย ตาบลชุมพวง ตาบลประสุข
ตาบลท่าลาด ตาบลสาหร่าย ตาบลตลาดไทร ตาบลโนนรัง ตาบลหนอง
หลัก ตาบลโนนตูม ตาบลโนนยอ (ข้อมูลจาก https://th.wikipedia.org/wiki) ซึง่ มีถนนตัดผ่าน ดังนี้
1. ทิศเหนือพื้นที่ติดกับอาเภอประทายและอาเภอเมืองยาง มีถนนทางหลวงหมายเลข 2285 ตัด
ผ่าน(ประทาย – ชุมพวง)
2. ทิ ศ ตะวั น ตกเขตติ ด ต่ อ อ าเภอพิ ม าย มี ถ นนทาง

หลวงหมายเลข 2226 ตัดผ่าน (วังหิน – หนอง
นางดา)
3. ทิ ศ ตะวั น ออกเขตติ ด ต่ อ กั บ อ าเภอล าทะเมนชั ย มี

ถนนทางหลวงหมายเลข 2226 ตั ด ผ่ า น (วั งหิ น –
หนองนางดา)
4. ทิ ศ ใต้ ติ ด ต่ อกั บ อาเภอล าปลายมาศ จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์

และอ าเภอห้ ว ยแถลง มี ถ นนทางหลวงหมายเลข
2073 (ชุ ม พวง –

ล าปลายมาศ)และทางหลวง

หมายเลข 4043(ชุมพวง – ลาปลายมาศ)
โดยมีถนนทางหลวงแผ่นดินสายหลักของอาเภอ คือ สาย 2226 ผ่านใจกลางตัวอาเภอ ทาให้เกิด
เป็นสี่แยกชุมพวง เพื่อเชื่อมไปยังอาเภอข้างเคียงและต่อไปยังจังหวัดบุรีรัมย์ จากสถิติตั้งแต่ปี 2557-2559
มีจานวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ย ปีละ 893 ครั้ง จานวนผู้บาดเจ็บ 985 ราย มีอัตราการเสียชีวิตคิด
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สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560 สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ปี 2560

เป็นจานวนเฉลี่ย 28.23 ต่อแสนประชากร จานวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเกิดทั้งบนถนนสายหลักและถนน
สายรอง หรือถนนชนบท ซึ่งถนนสายรอง อุบัติเหตุที่เกิดบ่อยครั้ง สาเหตุมาจากการขี่รถจักรยานยนต์ไม่
ปลอดภัย ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับเร็ว และมีพฤติกรรมดื่มสุรา ขับขี่ด้วยความเร็วหลุดโค้ง ชนต้นไม้ ชน
ป้ายข้างทาง หรือพลิกคว่าด้วยตนเอง เป็นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บเสียชีวิตและพิการ ส่งผลให้เกิดความ
สูญเสียทุกด้าน ส่วนถนนสายหลักอุบัติเหตุส่วนมากเกิดบริเวณถนนที่มี เส้นทางตรงต่อเนื่อง จากสถิติที่ไม่
เคยลดลงของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเลย
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.)อาเภอชุมพวง ได้พยายามดาเนินการในการจัดการ
ปัญหาทั้งจัดการประชุมเรื่องสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนถนน ความสูญเสีย และจุดเสี่ยงบนถนนสายหลักในปี
2557-2559 เพื่อทบทวนเหตุการณ์ในจุดเสี่ยงที่เกิดเหตุบ่อยบนถนนสายหลัก และสายรอง แต่ยังขาดการ
บูรณาการและขาดการกาหนดหน้าที่ในการทางานที่ชัดเจน ทางด้านสานักงานสาธารณสุขอาเภอชุมพวง
จึงได้เล็งเห็นความสาคัญในการนาข้อมูลมาสนับสนุนในการจัดการกับปัญหาอุบัติเหตุทางถนนรวมกับภาคี
เครือข่าย จึงได้จัดทาโครงการ ถนนปลอดจุดเสี่ยงได้ ด้วยภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ขึ้น โดยมี นายละออ
มะลิสิน สาธารณสุขอาเภอชุมพวง และนางสาวภาวิณี โคลงพิมาย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เป็นแกนกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนงาน โดยได้รับการสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุน การสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ เพื่อ 1) สร้างเครือข่ายในพื้นที่ 9 ตาบล (สาธารณสุข ปกครอง ตารวจ ขนส่งอาเภอ กู้ ภัยใน
พื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุข สถานศึกษา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาชุมพวง กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน) เพื่อขับเคลื่อนงานสร้างความปลอดภัยทางถนนในอาเภอชุมพวง และ 2)
แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ บนถนน โดยมีเป้าหมาย
คือ 1)มีเครือข่ายนาร่องป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ 9 ตาบล 2)มีเครือข่ายอนุกรรมการชุดเล็กเพื่อ
ขับเคลื่อนงานอุบัติเหตุผลักดันให้เกิดแผนงาน/ข้อตกลง/ข้อบัญญัติด้านความปลอดภัยทางถนนในทุก
ตาบล 3)มีการสารวจจุดเสี่ยงในพื้นที่ทั้ง 9 ตาบล
ภาคีเครือข่าย รวมตัวกันขับเคลื่อนงาน
ภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมสาคัญในการดาเนินงานนี้
ประกอบด้วย สาธารณสุข ปกครอง ตารวจ ขนส่งอาเภอ กู้ภัยใน
พื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุข สถานศึกษา ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาสาขาชุมพวง กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
กรรมการหมู่บ้าน จากการรวมตัวกันดาเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรนั้น เมื่อมี
โครงการถนนปลอดจุดเสี่ยงได้ ด้วยภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง จึงได้ทบทวนและมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ศปถ.อาเภอชุมพวงขึ้นล่าสุดในเดือน กรกฎาคม 2560 โดยมีนายอาเภอเป็นประธาน มีผู้กากับการสถานี
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ตารวจภูธรชุมพวง และหัวหน้าปภ.จ.นม สาขาชุมพวง เป็นรองประธาน มีผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมพวง
สาธารณสุขอาเภอ พัฒนากรอาเภอ เกษตรอาเภอ สัสดีอาเภอ ท้องถิ่นอาเภอ นายกเทศมนตรีตาบล
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุกตาบล หัวหน้าหมวดทางหลวง หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอาเภอ และ
กานันทุกตาบลเป็นกรรมการ และมีปลัดอาเภอฝ่ายความมั่นคงเป็นเลขานุการ และมีทีมเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล สาธารณสุข มูลนิธิฯ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
โดยมีบทบาทหน้าที่ที่สาคัญ คือ จัดทาแผนปฏิบัติการ แผนงานในการดาเนินงานป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนนในอาเภอชุมพวง มีการติดตามประเมินผล สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และภาค
ประชาชน และจัดให้มีศูนย์ข้อมูล สถิติการเกิดอุบัติเหตุของอาเภอชุมพวง พร้อมนาเสนอคืนข้อมูลให้
คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
ภาคีเดินหน้า ทากิจกรรมร่วมกัน
หลังจากแต่งตั้งคณะกรรมการ และรวบรวมทีมคณะทางานได้แล้ว ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
เข้ามามีบทบาทในการกาหนดแผนงาน ประชุมเพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงาน และติดตามประเมินผล
ร่วมกัน คือ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ “โครงการถนนปลอดจุดเสี่ยงได้ ด้วยภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง” เพื่อ
ขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อาเภอชุมพวง มีการประชุมทีม 2 เดือน
ครั้ง จานวน 6 ครั้ง
2. ประชุมคณะทางานอนุกรรมการ โครงการถนนปลอดจุดเสี่ยงได้ ด้วยภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง
เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจัดทาแผนปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 2 เดือนครั้ง
จานวน 6 ครั้ง ซึ่งหลังจากการประชุมคณะทางาน ส่งผลให้เกิดกิจกรรมร่วมกัน ดังนี้
 มีการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล และรายงานสถานการณ์และสถิติการเกิด
อุบัติเหตุ
 มีการตั้งด่านชุมชน 36 ด่าน และด่านครอบครัว 133 หมู่บ้าน และจัดตั้งจุดบูรณาการ
บริการประชาชน 1 จุด จุดบริการ 9 จุด
 มีการจัดตั้งทีมเพื่อสอบสวนเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางจราจร
 มีการตั้งกลุ่ม Line เพื่อติดต่อประสานงาน เมื่อเกิดอุบัติเหตุและร่วมกันหาทางป้องกัน
 เกิดการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ โดยมอบหมายให้ทีมมูลนิธิกู้ภัยจัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบ
มอบหมายให้ปลัดฝ่ายความมั่นคงเป็นผู้บัญชาการ มอบหมายให้สภ.ชุมพวง และหมวดการทางชุมพวง
อานวยความสะดวกการจราจร มอบหมายให้รพ.ชุมพวงเตรียมการเรื่องรถพยาบาลและทีมงานที่ให้การ
ช่วยเหลือ เป็นต้น
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 ได้ทีม RTI ระดับอาเภอ 1 ทีมและระดับตาบล 9 ทีม (ทีมป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ทางถนน)และผู้ก่อการดีระดับอาเภอ 1 ทีม
 เกิดการสารวจจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อาเภอชุมพวง โดย ทีม ศปถ.ระดับ
ตาบล จานวน 36 จุด และนาจุดเสี่ยงมาวิเคราะห์โดยทีมงานสานักงานสาธารณสุขอาเภอชุม
พวง แล้วเกิดการแก้ไขจุดเสี่ยง เช่น การจัดทาป้ายเตือน การนาข้อมูลเสนอให้หน่วยงาน
จัดสรรงบประมาณ ในการขยายช่องจราจรและทางระบายน้า การติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
และไฟกระพริบ และมีบางพื้นที่ร่วมกันระดมทุนเพื่อปรับผิวจราจรในหมู่บ้านเอง เป็นต้น
 มีการสารวจพฤติกรรมความเสี่ยงของประชาชนในพื้นที่ต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร เพื่อจัด
กลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางจราจร(ไม่เสี่ยง เสี่ยง เสี่ยงมาก)
 สนับสนุนให้หมู่บ้านทาประชาคมเพื่อจัดทากฎกติการ่วมกัน เช่น การตักเตือนเมื่อบุคคลใน
ครัวเรือนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางจราจร เช่น เมาแล้วขับ,ไม่สวมหมวกนิรภัย
,ขับขี่เร็ว เป็นต้น จากกิจกรรมนี้ พบว่า บางหมู่บ้านทางหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ถือกุญแจรถ
และหากมีการตั้งวงดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แล้วและมีความต้องการที่จะซื้อเพิ่ม จะให้ผู้ที่
ไม่ดื่มไปซื้อหรือให้ร้านค้าเป็นผู้จัดส่งถึงที่แทน
 ได้แนวทางการดาเนินงาน 3 ด่านประสานใจ โดยหากด่านครอบครัวไม่สามารถตักเตือนบอก
สมาชิกที่กาลังจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรได้ ให้ขอความช่วยเหลือไปยังด่าน
ชุมชนเพื่อมาตักเตือนในพื้นที่ หรือเพื่อสกัดกั้นผู้ที่เสี่ยงที่ด่านชุมชน และถ้าด่านชุมชนไม่
สามารถตักเตือนหรือสกัดกั้นผู้ที่เสี่ยงได้ ให้เป็นหน้าที่ของด่านตารวจในการใช้กฎหมายใน
การดาเนินการ
 สถานีตารวจภูธรชุมพวงให้จัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว จานวน 1 ชุด เพื่อตั้งจุดชะลอความเร็วได้
ทันทีและตลอดเวลา
 ให้ อปท. ดาเนินการติดตั้งป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ป้ายแนะนาเส้นทางเลี่ยงการจราจรที่
หนาแน่น และให้กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชน หอ
กระจายข่าวในการรณรงค์ไม่ดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะ ตั้งแต่
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
 จัดชุดปฏิบัติการร่วม ทหาร ตารวจ ปกครอง ออกตรวจตราในจุดพื้นที่ ร่วมกับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อ
สอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ดูแลสถานที่ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวในพื้นที่ และให้จัดเวร
ยามออกตรวจดูเป็นระยะ ๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลปีใหม่
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3. คณะทำงำนลงพื้นที่สอบสวนอุบัติเหตุ ใน 3 กรณี
โดยการลงพื้น ที่ ส ารวจ รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ จุดเสี่ ยง
เพื่อกาหนดแนวทางแก้ไข และเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ได้ศึกษาลักษณะการเกิดอุบัติเหตุในด้านพฤติกรรมขับขี่ของ
บุคคล ความพร้อมของรถยนต์และสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นได้
มีการศึกษาถึง ลักษณะการบาดเจ็บ และการเสียชีวิตของผู้
ประสบอุบัติเหตุ เมื่อได้ข้อมูลแล้วได้นาเสนอผลการสอบสวน
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบในที่ประชุม และหามาตรการป้องกันแก้ไขต่อไป โดยส่วน
ใหญ่ในการแก้ไขคือการปรับปรุงทางกายภาพสิ่งแวดล้อม โดยการติดตั้งไฟสว่างให้เพียงพอต่อการมองเห็น
ในยามกลางคืน และขีดสีตีเส้นถนน ป้ายสัญญาณจราจรให้ชัดเจนต่อการมองเห็น
4. จัดเวทีบันทึกควำมร่วมมือ (MOU) การดาเนินโครงการถนนปลอดจุดเสี่ยงได้ด้วยภาคีเครือข่ายที่
เข้มแข็งโดยมีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานและประชาชนในอาเภอชุมพวง เกิดการประสานความร่วมมือใน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง และร่วมกันพิจารณากาหนดมาตรการต่าง
ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างวินัยจราจรให้แก่ประชาชนทั่วไป นอกจากนี้เป็นการให้ ร่วมกัน
แก้ไขจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และรณรงค์ให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์สวมหมวก
นิรภัย 100%

5. คณะกรรมการออกติดตามพื้นที่ เพื่อสนับสนุนให้คาแนะนา กาลังใจต่อการดาเนินงานป้องกัน
อุบัติเหตุจราจร ใน 9 ตาบล โดยมีทีมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
สารวัตรกานั น ผู้ ช่ว ยผู้ ใหญ่บ้ าน ตัว แทนอบต. อสม. และจิตอาสา ซึ่งเป็น การเยี่ยมเสริมพลั งในการ
ปฏิบัติงานบริการประชาชนด้วยจิตอาสา เน้นการทางานเชื่อมประสานกันระหว่า งด่านครอบครัวและด่าน
ชุมชน โดยเน้นให้ด่านชุมชนควบคุม ห้ามปรามผู้ที่มีพฤติกรรมในการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย ไม่ขับขี่ไปบนถนน
เส้นหลักได้
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6. จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานอุบัติเหตุ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดาเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของอาเภอชุมพวงและ
9 ตาบล และเพื่อให้ประชาชนในอาเภอชุมพวง เกิดการ
ตื่นตัวให้ความร่วมมือในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนได้ อ ย่ า งจริ ง จั ง และเป็ น การรณรงค์ ก ารขั บ ขี่ ที่
ป ล อ ด ภั ย ไ ม่ ป ร ะ ม า ท ใ ห้ ผู้ ขั บ ขี่ แ ล ะ ผู้ โ ด ย ส า ร
รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย 100 %
ผลจากการจัดเวที การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งผลให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านเวทีและนิทรรศการการแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บและการเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนของอาเภอ และตาบลจากทั้งหมด 9 ตาบล(ตาบลชุมพวง,ตาบลโนนยอ,ตาบล
หนองหลัก,ตาบลประสุข,ตาบลตลาดไทร,ตาบลโนนรัง,ตาบลโนนตูม,ตาบลโคกหินช้าง,ตาบลท่าลาด) และ
มีการร่วมลงบันทึกความร่วมมือจากผู้บริหาร ผู้นาชุมชนจากทั้ง 9 ตาบล
ดอกผล ที่เกิดขึ้นระหว่างทาง
1. การค้นหาและจัดการจุดเสี่ยง โดยคณะทางานได้นาข้อมูลจุดเสี่ยงมาวิเคราะห์และหาแนว
ทางการป้องกันและแก้ไข เพื่อเสนอต่อที่ประชุม ศปถ.อาเภอทุก 2 เดือน และหาข้อสรุปนาไปสู่การ
จัดการแก้ไขจุดเสี่ยง และติดตามผล มีการเปรียบเทียบก่อนและหลังการดาเนินงาน ส่งผลให้ได้จุดเสี่ยงใน
ทุกตาบลและเกิดการแก้ไขร่วมกัน ดังนี้
 ตาบลชุมพวง พบจุดเสี่ยงจานวน 8 จุด ได้รับการแก้ไขแล้ว 5 จุด คือ
1) สามแยกชุมพวงประทาย ได้มีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
2) จุดกลับรถ บริเวณสี่แยกไฟแดงอาเภอชุมพวง มีการนาแบรีเออมาวางกั้นเพื่อไม่ให้ตัดข้าม
3) โค้งโรงเรียนอนุบาลอนันตะ มีการปรับขยายไหล่ทาง
4) หน้าวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง มีการติดตั้ง ป้ายเตือน และในช่วงเช้าวิทยาลัยการอาชีพชุมพวงจะ
มอบหมายให้แผนกรักษาความปลอดภัย นากรวยจราจรไปตั้งบริเวณเส้นแบ่งเลนและจะติดตั้งไฟ
กระพริบที่กรวยเพื่อเพิ่มการมองเห็น และทางหมวดการทางชุมพวงจะดาเนินการติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบเตือน บริเวณก่อนถึงวิทยาลัยการอาชีพชุมพวงและทาการตัดแต่งต้นไม้บริเวณไหล่ทางเพื่อ
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เพิ่มการมองเห็น
5) ถนนชุมพวง – ลาปลายมาศ บริเวณบ้านโรงพยาบาลชุมพวง มีการติดตั้งเสาจราจรล้มลุกและกรวย
จราจร ซึง่ ติดตัง้ โดยโรงพยาบาลชุมพวง

 ตาบลท่าลาด พบจุดเสี่ยง จานวน 3 จุด ได้รับการแก้ไขแล้ว 3 จุด คือ
 ตาบลประสุข มีจุดเสี่ยงจานวน 8 จุด ได้รับการแก้ไข 4 จุด
1. สี่แยกบ้านประสุข –บ้านประสุขชัย มีการตั้งป้ายบอกทาง โดย อบต.ประสุขเป็นผู้ดาเนินการ
2. แยก 3 แพร่งบ้านวัดจันทร์มีการตั้งป้ายเตือนโดย อบต.ประสุข เป็นผู้ดาเนินการ
3. ถนนบ้านหนองจิก - ชุมพวง บริเวณบ้านดอนลาดวน หมู่ 10 ต.ประสุขผิวจราจรขรุขระมีการ
แก้ไขแล้วด้วยการร่วมด้วยช่วยกันของประชาชนและผู้นา
4. สี่แยกวัดเก่าประสุขผิวจราจรเรียบไม่ขรุขระได้รับการแก้ไขด้วยการตั้งป้ายเตือนโดย อบต.ประ
สุขเป็นผู้ดาเนินการ

 ตาบลโนนรัง มีจุดเสี่ยง 6 จุด ได้รับการแก้ไขแล้ว 3 จุด
1. ถนน ชุมพวง – ลาปลายมาศ บริเวณโค้งบ้านหนองหว้าบูรพา ถนนที่มีทางร่วมทางแยก แต่ทางหลัก
เป็นทางโค้ง สามารถเชื่อมไปยังจ.บุรีรัมย์ได้ ได้รับการแก้ไขแล้ว โดยอบต.โนนรัง ทาการติดป้าย
เตือน
2. ถนน ชุมพวง – ลาปลายมาศ บริเวณโงวัดดงบัง ถนนมีลักษณะโค้งที่มีทางร่วมทางแยก สามารถ
เชื่อมไปยังจ.บุรีรัมย์ได้ ได้รับการแก้ไขแล้ว โดยหมวดการทางชุมพวงได้ติดสัญญาณไฟเตือน และ
ติดตั้งกรวย โดย สภ.ชุมพวงจัดกาลังพล ตรวจขันวินัยจราจร
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3. ถนน ชุมพวง – ลาปลายมาศ บริเวณบ้านร่มเย็นถนนมีลักษณะโค้ง สามารถเชื่อมไปยังจ.บุรีรัมย์ได้
ได้รับการแก้ไขโดยหมวดการทางชุมพวงได้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง

 ตาบลโนนยอ มีจุดเสี่ยง 3 จุด ได้รับการแก้ไขแล้ว 3 จุด
1. ถนนวังหิน – หนองนางดา บริเวณหน้าโรงงานเพชรธารา ถนนมีลักษณะตรงยาวติดต่อกันหลายกิโล
ทาให้รถที่สัญจรใช้ความเร็ว และบริเวณนี้ยังเป็นเขตชุมชนและมีโรงงานตั้งอยู่ สามารถเชื่อมไปยัง
จังหวัดบุรีรัมย์ได้ ได้รับการแก้ไขโดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทเพชรธาราการติดกล้อง CCTV
2. ถนนวังหิน – หนองนางดา บริเวณบ้านดงน้อย ถนนมีลักษณะตรงยาวติดต่อกันหลายกิโล ทาให้รถที่
สัญจรใช้ความเร็ว และบริเวณนี้ยังเป็นเขตชุมชนและทางร่วมทางแยก ซึ่งสามารถเชื่อมไปยังจ.บุรีรัมย์ได้
ได้รับการแก้ไขโดยได้รับความร่วมมือจากอบต.โนนยอ ติดป้ายเตือน
3. ถนนวังหิน – หนองนางดา บริเวณบ้านโนนกระหวัน ถนนมีลักษณะตรงยาวติดต่อกันหลายกิโลเมตร
ทาให้รถที่สัญจรใช้ความเร็วและบริเวณนี้ยังเป็นเขตชุมชนและทางร่วมทางแยก แสงสว่างที่ไม่เพียงพอ
ศปถ.อ.ชุมพวงได้ขอความร่วมมือไปยังหมวดการทางชุมพวงเพื่อให้ติดตั้งไฟแสงสว่าง

 ตาบลหนองหลัก มีจุดเสี่ยง 3 จุด ได้รับการแก้ไขแล้ว 3 จุด
1. ถนนชุมพวง – ประทาย สี่แยกบ้านขุนละคร ถนนมีลักษณะตรงยาวติดต่อกันหลายกิโลเมตร ทาให้รถ
ที่สัญจรใช้ความเร็วและบริเวณนี้ ยังเป็นเขตชุมชนและทางร่วมทางแยก ซึ่งสามารถเชื่อมไปยังถนน
มิตรภาพและจ.บุรีรัมย์ได้ ได้แก้ไขด้วยการติดป้ายเตือน
2. ถนนบ้านหนองหลัก – บ้านสุกร ถนนมีลักษณะโค้งร่วมกับทางร่วมทางแยก ได้แก้ไขด้วยการติดป้าย
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เตือน
3. ถนนในหมู่บ้านสุกร ถนนมีลักษณะโค้งมีทางร่วมทางแยกได้แก้ไขด้วยการติดป้ายเตือน
 ตาบลสาหร่าย มีจุดเสี่ยง 3 จุด ได้รับการแก้ไขแล้ว 3 จุด
ถนนมีลักษณะโค้งร่วมกับทางร่วมทางแยก ได้แก้ไขด้วยการติดป้ายเตือนและชุมชนในบริเวณนั้น นาโดย
กานันตาบลสาหร่าย ได้จัดตั้งด่านชุมชน โดยมีการจัดเวรในการปฏิบั ติหน้าที่ทั้งรวมถึงการติดกล้องวงจร
ปิดในบริเวณดังกล่าว

 ตาบลโนนตูม มีจุดเสี่ยง 1 จุด ได้รับการแก้ไขแล้ว
1. ถนนท่าลาด – ลาปลายมาศ บริเวณบ้านโนนตูมถนนมีลักษณะโค้งและมีทางร่วมทางแยก และมี
ชุมชน สามารถเชื่อมไปยังจ.บุรีรัมย์ได้ได้รับการแก้ไขโดยอบต.โนนตูมได้ติดตั้งป้ายวินัยจราจร
 ตาบลตลาดไทร มีจุดเสี่ยง 5จุด
1. ถนนบ้านหนองบัวบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองบัวถนนมีลักษณะตรงเป็นระยะหลายกิโลเมตร ทา
ให้รถที่สัญจรจะมีความเร็วในการสัญจรมีทางร่วมทางแยก และมีชุมชน สามารถเชื่อมไปยังจ.บุรีรัมย์ได้
ได้รับการแก้ไขโดย อบต.ตลาดไทรได้ติดตั้งป้ายวินัยจราจร
2. ถนนชุมพวง – ลาปลายมาศ บริเวณบ้านหนองแวงน้อยถนนมีลักษณะตรงเป็นระยะหลายกิโลเมตร
ทาให้รถที่สัญจรจะมีความเร็วในการสัญจรมีทางร่วมทางแยก และมีชุมชน ได้รับการแก้ไขโดย อบต.
ตลาดไทรได้ติดตั้งป้ายวินัยจราจร
3. ถนนชุมพวง – ลาปลายมาศ บริเวณบ้านโนนดู่ถนนมีลักษณะตรงเป็นระยะหลายกิโลเมตร ทาให้รถ
ที่สัญจรจะมีความเร็วในการสัญจรมีทางร่วมทางแยก และมีชุมชน ได้รับการแก้ไขโดย อบต.ตลาดไทรได้
ติดตั้งป้ายวินัยจราจร
4. ถนนชุมพวง – ลาปลายมาศ บริเวณบ้านโนนดู่ถนนมีลักษณะโค้งมีทางร่วมทางแยกและมีชุมชนได้รับ
การแก้ไขโดย อบต.ตลาดไทรได้ติดตั้งป้ายวินัยจราจร
5. ถนนชุมพวง – ลาปลายมาศ บริเวณบ้านโนนดู่ถนนมีลักษณะโค้งมีทางร่วมทางแยก และมีชุมชน
ได้รับการแก้ไขโดย อบต.ตลาดไทรได้ติดตั้งป้ายวินัยจราจร
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2) การซ้อมแผนรับอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นการกระตุ้นสร้างความตระหนักให้กับประชาชน และ
เตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ สร้างการตื่นตัวและได้รับความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน

3) การฝึ ก อบรมการช่ ว ยฟื้ น คื น ชี พ และให้ ค วามรู้ เ ยาวชนใน
สถานศึกษา และชุมชนได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลในเขตพื้นที่อาเภอชุมพวงจานวน 13 แห่ง ในการดาเนินการกิจกรรม
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยเด็ก
วัยเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 80 และ
เด็กวัยเรียนมีทักษะในการฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานร้อยละ100
4) ด่านครอบครัวและด่านชุมชน เริ่มดาเนินการโดยสารวจข้อมูลในพื้นที่ เพื่อจัดทาฐานข้อมูล
และจัดลาดับกลุ่มประชาชนที่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จากนั้นทาการคืนข้อมูล
และทาประชาคม เพื่อหาแนวทางที่เป็นมติร่วมกันหลังจากได้มติร่วมกันก็จะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตื อน
เป็นระยะๆ
จากนั้นจัดตั้งด่านชุมชนและจุดประสานงานด่านครอบครัว โดยการจัดตั้งจุดที่จะตั้งด่านและ
จั ดตั้งที มประจ าจุ ด ซึ่ง มีก ารแบ่ งเวรยามที่ชั ดเจน โดยได้รับ การสนับ สนุ น ป้ายจุ ดประสานงานด่า น
ครอบครัวจากชมรมกานัน ผู้ใหญ่บ้านอาเภอชุมพวง จานวน 133 ป้าย เพื่อให้ด่านครอบครัวและจุด
ประสานงานด่านครอบครัวมีรูปธรรม และท้ายสุดของกิจกรรมนี้ มีการติดตามการดาเนินงานของทีม
ตาบลโดยทีมอาเภอ และมีการสรุปผลการดาเนินงานเป็นรายวันในช่วงเทศกาล
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ยจังงสร้
หวัาดงความปลอดภั
สาขา ปี 2560
ถอดบทเรียนโครงการรวมพลั
ยของ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. เกิดคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอาเภอและระดับตาบล มีการ
ประชุมกันอย่างต่อเนื่อง
2. มีการจัดเวทีบันทึกความร่วมมือ (MOU) การดาเนินโครงการถนนปลอดจุดเสีย่ ง ได้ด้วยภาคีเครือข่ายที่
เข้มแข็ง และทีมคณะกรรมการ ศปถ.อาเภอ ได้มีการออกติดตามพื้นที่การดาเนินงานป้องกัน
อุบัติเหตุใน 9 ตาบล
3. คณะทางานทีมหลักได้ลงตรวจสอบพื้นที่ ที่เกิดอุบัติเหตุเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข
ปัญหาแต่ละพื้นที่ มีการประเมินผลและนาปัญหา พร้อมแนวทางการการแก้จุดเสี่ยง มานาเสนอ
ในเวที ศปถ.อาเภอทุก 2 เดือน
4. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการจุดเสี่ยงของพื้นที่โดยองค์กรท้องถิ่น จากการสรุปผลคืน
ข้อมูล
5. สถิติจานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ลดลงเมื่อเปรียบเทียบจากข้อมูล
ของ ปีพ.ศ. 2559 และปีพ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นปีดาเนินการโครงการฯ
6. เกิดธรรมนูญสุขภาพในประเด็นป้องกันอุบัติเหตุจราจร โดยได้รับความร่วมมือจากอาเภอชุมพวง
เป็นหน่วยงานผู้ขับเคลื่อน โดยมีตาบลต้นแบบ 2 ตาบล ได้แก่ ตาบลชุมพวงและตาบลสาหร่าย
7. เกิดการบูรณาการด่านชุมชน ด่านครอบครัว ในการดูแลประชาชนในชุมชนด้วยตัวชุมชนเอง
8. เยาวชนได้รับความรู้เรื่องกฎหมายจราจรในสถานศึกษา(วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง,โรงเรียนชุม
พวงศึ ก ษาโรงเรี ย นพิ กุ ล ทอง) จากการฝึ ก ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้ ค วามเข้ า ใจถึ ง การขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องและปลอดภัย และความสาคัญของการสวมหมวกนิรภัย
9. การตั้งศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง,
บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จากัด,สานักงานคณะกรรมการอาชีว ศึกษา,บริษัทเกริกไกรเอ็นเตอร์ไพรส์,

349

350

ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ 333

ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560 สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ปี 2560

อ าเภอชุ ม พวง ร่ ว มกั น จั ด ตั้ ง และให้ ทุ น สนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ โ ดยเน้ น
หลักการ "เรียนรู้แล้วนาไปปฏิบัติด้วย"
10. จัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสาได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง จัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา
ร่วมด้วยช่วยประชาชน เพื่อให้บริการตรวจและซ่อมยานยนต์ให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วง
เทศกาลสงกรานต์และปีใหม่โดยใช้พื้นที่ของปั้มน้ามันปตท.สาขาชุมพวง
บทเรียนจากข้อจากัดที่พบ
- ประธาน ศปถ.อาเภอ(นายอาเภอ) มีการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถดาเนินงานต่อได้ ส่งผลต่อการ
ดาเนินงานโครงการ และทาให้คณะกรรมการมาประชุมไม่ต่อเนื่อง แผนงานชะลอ เกิดความล่าช้า
ส่งผลให้กิจกรรมแผนงานสะดุดไม่เป็นไปตามแผนงาน ดังนี้ทีมกรรมการและเลขานุการจึงมีส่วน
สาคัญในการขับเคลื่อนงาน และใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนงาน
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อ.กันทรลักษ

อ.กุฉินารายณ

9

อ.เชียงกลาง

อ.นานอย

8

นาน

อ.ภูเวียง

7

อ.พล

ศรีสะเกษ

4

ขอนแกน

กาฬสินธุ

3

อ.ทองผาภูมิ

6

กาญจนบุรี

2

อ.นครไทย

อ.ชุมแพ

พิษณุโลก

1

สาขา

5

จังหวัด

รหัสที่

สนง.สาธารณสุขภูเวียง

เจริญคุณ

ปภ.เชียงกลาง

อรุณคง
ศรีสุข

ผูประสาน นายสฤษฎพล

ปภ.เชียงกลาง

ปภ.นานอย

ปภ.นานอย

สกุลสมณเดโช
ผาทอง

โรงพยาบาลภูเวียง

จันทรโพธิ์

ผูประสาน คุณศรีทอน
ผูรับทุน นายจรัสพันธ

ผูประสาน นายวรพล
ผูรับทุน นายเตวิฏ

ปภ.พล

ทะสุนทร

ผูประสาน น.ส.ธนิดา
ผูรับทุน นายสุรศักดิ์

ปภ.พล

จําปานิล

ปภ.จ.พิษณุโลก
ปภ.ทองผาภูมิ
ปภ.ทองผาภูมิ
ปภ.กุฉินารายณ
ปภ.กุฉินารายณ
ปภ.กันทรลักษณ
ปภ.กันทรลักษณ
ปภ.ชุมแพ
ปภ.ชุมแพ

ปภ.จ.พิษณุโลก

นายอภิชัย

สุจาโน

หนวยงาน

ลัมะวิชัย
เอี่ยมระหงษ
ตุลาทอง
เจริญพร
โพธิสม
บัวพา
ปนนิวงศ
เลิศขันติธรรม
กันยานอย

น.ส.อิศราภรณ

ชื่อ - สกุล
น.ส.นฤมล
นายกิตติศักดิ์
นายธนบูลย
นายโสภณ
น.ส.ฐานิตา
นายทวีศักดิ์
น.ส.อนงค
นางฐิตารีย
น.ส.นภสร

ผูประสาน
ผูรับทุน
ผูประสาน
ผูรับทุน
ผูประสาน
ผูรับทุน
ผูประสาน
ผูรับทุน
ผูประสาน
ผูรับทุน

ตําแหนง
ผูรับทุน

รายชื่อผูรับทุน ผูประสานงาน 33 อําเภอ

089-9980948

098-2583246

081-7966415

098-2583247

085-4445040
095-6635866

080-6855657

098-2583054

081-1572179
089-0484597
085-1309555
098-2583150
080-0593494
098-2583375
087-9231941
098-2583023
094-2619559

098-2583298

โทรศัพท

saridpol@gmail.com

ddpmck@hotmail.com

sriton1784@hotmail.co.th

tewit_2015@gmail.com

uk1669@gmail.com

surasak1081009@gmail.com

bbzaa_@hotmail.com

dpm.phol@gmail.com

ddpm.kknchp@gmail.com

hello_compongdang@hotmail.co.th
kitsak1619@gmail.com
thanabool58@gmail.com
so.nonh@hotmail.com
katoon51@hotmail.com
taweesak_2513@hotmail.com
anong_pin@hotmail.com

E-mail
id_sujano@yahoo.com
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18

อ.ฝาง

อ.เชียงดาว

17

เชียงใหม

อ.พญาเม็งราย

อ.เวียงปาเปา

15

16

อ.เชียงของ

14

เชียงราย

นครราชสีมา

13

อ.สีคิ้ว

อ.ไพศาลี

นครสวรรค

12

อ.ตากฟา

สาขา

อ.ชุมตาบง

นครสวรรค

จังหวัด

11

10

รหัสที่

สสอ.เวียงปาเปา
รพ.พญาเม็งราย

สีธิ
วงศชัย
โชคดี
ชวยแกไข

ผูประสาน นายประพัฒน
ผูรับทุน น.ส.เอกกมล

ผูประสาน นางศุภชัญญา
ผูรับทุน นายดํารงค

ผูประสาน น.ส.วันวิสา
ยศสวาง

ขัติยะ

ผูรับทุน
นายธีรเดช

ศิริวัฒนศิลป

ปภ.ฝาง

ปภ.ฝาง

ปภ.เชียงดาว

ปภ.เชียงดาว

ปภ.เชียงดาว

ผลดี
วันชัย

รพ.พญาเม็งราย

สุมะโน

ผูประสาน น.ส.กัญจณิศย
ผูประสาน นายยุทธศักดิ์

ผูประสาน นางรุงนภา
ผูรับทุน นายเรืองฤทธิ์

ปภ.เชียงของ

สุขสอาด
ปภ.เชียงของ
รพ.เวียงปาเปา

รพ.สีคิ้ว 065-2489040

ปลัดอําเภอ

พวกจันทึก
กอมขุนทด

ปภ.ตากฟา

นุนชะนา

ปภ.ตากฟา

แกวศรี

ผูประสาน น.ส.รัติการณ
ผูรับทุน นายยศกร

ผูประสาน นางสาวศิริพันธ
ผูรับทุน น.ส.นงรักษ

ปภ.ชุมตาบง

เกษรดอกไม

ปลัดอําเภอชุมตาบง

พรมไชยะ

ผูประสาน นายมัจฉพล
ผูรับทุน นายสมชาย

ปภ.ตากฟา

อุทัยมงคล

ผูประสาน นายวสันต
ผูรับทุน สิบเอกณัฐพล

ปภ.ตากฟา

หนวยงาน

บุญมีรอด

ชื่อ - สกุล
นายประยงค

ตําแหนง
ผูรับทุน

086-1166829

098-2583063

088-4138943

089-4307576

098-2583074

086-1943685

091-8599145

081-8854872

061-3102897
089-8381389

098-2583160

093-5514674

061-5232354
081-9726224

089-8606086

098-2583209
085-5920245

โทรศัพท

ddpmfang@gmail.com

yudtasuk_topbie@hotmail.com

p_kanja@hotmail.com

ruangrit500@gmail.com

Phum_1980@hotmail.com

sulan.panyo@gmail.com

prapat_pp@hotmail.com
eakkamolyodbaopitt@hotmail.com

ddpm_ck@hotmail.com

rattikankom@hotmail.com

chai_kawsri@hotmail.com

ผูรับทุนคนใหม
masda2523@hotmail.com

hazakurahao@hotmail.com

min-min20112011@hotmail.com

E-mail
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อ.แมสอด

27

ตาก

อ.ฉวาง

นครศรีธรรมราช

อ.ทุงใหญ

26

25

อ.ดานซาย

24

เลย

อ.สทิงพระ

สงขลา

อ.ระโนด

23

22

อ.เทพา

สงขลา

21

อ.สะเมิง

อ.สิชล

เชียงใหม

19

สาขา

20 นครศรีธรรมราช

จังหวัด

รหัสที่

ปภ.แมสอด

สุวรรณเวช
วัชรวิภา

ผูประสาน นายปริวัชร

ปภ.แมสอด

รร.สมเด็จพระยุพราชฉวาง

รร.สมเด็จพระยุพราชฉวาง

ตันติธนพร
เชาวนะ

ปภ.ทุงใหญ

ปภ.ทุงใหญ

คงหอม
พงศสวาง

ปลัดฝายความมั่นคง

ปภ.ดานซาย

คําแกว
หมื่นฤทธิ์

เทศบาลตําบลสทิงพระ

เทศบาลตําบลสทิงพระ

อุยยะพัฒน
สุขขัง

ปภ.ระโนด

ปภ.ระโนด

คงปาน
รอดผล

ปภ.เทพา

พูนสวัสดิ์

ปภ.เทพา

พุมเกื้อ

ผูประสาน น.ส.เพ็ญประภา
ผูรับทุน นายณัฐพล

ผูประสาน นางยุวธิดา
ผูรับทุน นายวินัย

ผูประสาน นายปรีชา
ผูรับทุน นายธเนศวร

ผูประสาน นายวิทย
ผูรับทุน น.ส.ชญาภา

ผูประสาน น.ส.สุภาภรณ
ผูรับทุน นายจักร

ผูประสาน นางรจนา
ผูรับทุน นางคงศักดิ์

ปภ.สิชล

แซหลี

ปภ.สิชล

ทองไสย

ผูประสาน นางเพ็ญจันทร
ผูรับทุน นายอชิตพล

ปภ.สะเมิง

บุญอาษา

ผูประสาน น.ส.ศิรินารถ
ผูรับทุน นายโสภณ

ปภ.สะเมิง

หนวยงาน

อินตะใจ

ชื่อ - สกุล
นายวรวิทย

ผูรับทุน

ตําแหนง

081-4905432

081-359-3128

090-9579810

081-6910065

083-3909188

098-2583183

063-9036064

061-5369822

089-4621056

086-9665414

080-7821320

098-2583395

081-1282638

098-2583405

083-0971448

098-2583173

081-3611270

098-2583093

โทรศัพท

parriwat@gmail.com

nutt515609@gmail.com

penprapa5757@gmail.com

potcharakorn@gmail.com
baitong2523@hotmail.com

chaya.kam1982@gmail.com

jomjawannajak@gmail.com

jakuiya1962@gmail.com

ddpm.ranot@gmail.com

rotchana_1@hotmail.com

penchan_6177@hotmail.com
chi-ram@hotmail.com

spon2514@gmail.com

major_lover@hotmail.com

worawitnoi@gmail.com

E-mail
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อ.ชุมพวง

33

นครราชสีมา

อ.เคียนซา

สุราษฎรธานี

อ.พระแสง

32

31

เลย

30

อ.ภูเรือ

อ.ทาชนะ

สุราษฎรธานี

29

สาขา

อ.พิปูน

จังหวัด

28 นครศรีธรรมราช

รหัสที่
นางเยาวภา

บุญศรี

ผูรับทุน

สสอ.ชุมพวง

มะลิสิน
โคลงพิมาย

ผูประสาน น.ส.ภาวิณี
สสอ.ชุมพวง

ปภ.พระแสง

ปภ.พระแสง

บุญทน
ศรีสุวรรณ

ปภ.พระแสง

ปภ.พระแสง

ศรีสุวรรณ
บุญทน

ตํารวจภูธรภูเรือ

สิมพลา

ผูรับผิดชอบ นายวันสาด
ผูรับทุน นายละออ

ผูรับผิดชอบ นายวีระพันธ
ผูรับทุน นายวีระพันธ

ผูรับผิดชอบ พ.ต.ต.บุญชัย
ผูรับทุน นายวันสาด

ตํารวจภูธรภูเรือ

ปภ.ทาชนะ

ทับแพง

ร.ต.ต.คําพงษเทพ

ปภ.ทาชนะ

ปภ.ทาชนะ

ศิริกุลพิพัฒน
ลอยลิบ

ปภ.พิปูน

ปภ.พิปูน

หนวยงาน

สุขศาลา

พูลพิพัฒน

ชื่อ - สกุล

ผูประสาน นายนันทชัย
ผูประสาน น.ส.เบญจมาพร

ผูประสาน น.ส.นฤมล
ผูรับทุน นายวีรวัฒน

ตําแหนง
ผูรับทุน

089-9472716

089-8496584

098-2583460

087-1618774

087-1618774

098-2583460

089-9424744

083-3423223

087-2771029

083-1072135

098-2583419

081-4157895

โทรศัพท

pawinpisak@hotmail.co.th

boonw2507@outlook.co.th

thep4411@gmail.com

oum1999@hotmail.com

vall25231@hotmail.com

pukluk1982@gmail.com

ผูรับทุนคนใหม

E-mail
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