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คำ�นำ�
อุบตั เิ หตุทางถนน ทำ�ให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวติ ของคนไทยเป็นจำ�นวนมาก ซึง่ ส่งผลกระทบ
กับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจในประเทศไทย  ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมามีหลายองค์กร หน่วยงานเข้ามาร่วมกันขับ
เคลื่อนเพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน แต่ก็ยังไม่สามารถลดอัตราการบาดเจ็บ เสียชีวิตได้ตามเป้า
หมาย  ในการดำ�เนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจึงได้ขยับขับเคลื่อนงานในทุกระดับ ทั้งระดับส่วนกลาง
ระดับจังหวัด และระดับอำ�เภอ ซึ่งพบว่า การดำ�เนินงานในระดับอำ�เภอ ที่มีการดำ�เนินการในรูปแบบของ
ความร่วมมือจากสหสาขาวิชาชีพและภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นดำ�เนินการในพื้นที่ระดับ
อำ�เภอ จะช่วยสร้างความตระหนัก ดึงการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่เข้ามาดำ�เนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้เป็นอย่างดี
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา ซึ่งมีอำ�นาจหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนโดยตรง ดังนี้ 1) วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
2)ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำ�นึกเกี่ยวกับการป้องกัน 3) ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่ 4)สนับสนุนการดำ�เนินงาน
กิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   5) ประสานการปฏิบัติงานกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครและภาคีเครือข่ายในการป้องกันฯ ในเขตพื้นที่
จากบทบาทดังกล่าว ทางหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบและ
เป็นฝ่ายเลขาของอำ�เภอโดยตรง จึงได้เข้ามาร่วมขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่
โดยมีแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด(สอจร.) ร่วมสนับสนุนการดำ�เนิน
งานตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ทั้งด้านวิชาการและการบริหารจัดการในการดำ�เนินงานโครงการทั้ง
33 อำ�เภอ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สำ�นัก 10
สำ�นักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม เป็นระยะเวลา 1 ปี (ปี 2560) เพื่อดำ�เนินงานโครงการ
รวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของสำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา”
ปี 2560 ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือของภาคีเครือข่าย และมีทีมงานที่เป็นกลไกสำ�คัญในการขับเคลื่อน
ประกอบด้วย สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   สาธารณสุข ตำ�รวจ องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ฯลฯ ซึ่งบัดนี้ทั้ง 10 อำ�เภอ ได้ดำ�เนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้มีการถอดบทเรียน เพื่อค้นหาความสำ�เร็จ
ปัจจัยเงือ่ นไข และบทเรียนทีเ่ กิดขึน้ โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำ�เนินงานกับพืน้ ทีอ่ �ำ เภออืน่ ต่อไป
ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนน
ของสำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560  นี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย
ทั้งนี้ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ หัวหน้า ปภ.สาขา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ ตัวแทนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทีมงานผู้ร่วมดำ�เนินงานทุกท่าน ที่รวมพลังสร้างสิ่งดีงาม มอบความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้คนในพื้นที่ทั้ง 33 อำ�เภอ ได้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน
ด้วยจิตคารวะ
พรทิพภา สุริยะ
10 สิงหาคม 2561
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บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560

บทสรุปผูบ้ ริหาร 33 อาเภอ 3
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ

สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560

ทั้งนี้ได้นาข้อมูลสถิติการเกิดเหตุ การบาดเจ็บ การเสียชีวิต ในช่วงเทศกาลสงกรานต์มาเปรียบเทียบ
ในระหว่างปี 2560-2561 พบว่า การสูญเสียมูลค่าอุบัติเหตุจราจร1 มีดังนี้
 จานวนการเกิดอุบัติเหตุลดลงจานวน 10 ครั้ง คิดเป็นมูลค่าค่าเสียหายที่ลดลงเท่ากับ 311,780 บาท
 มีจานวนการบาดเจ็บลดลงจานวน 21 คน คิดเป็นมูลค่าค่าเสียหายที่ลดลงเท่ากับ 2,588,145 บาท
 มีจานวนการเสียชีวิตลดลงจานวน 8 คน คิดเป็นมูลค่าค่าเสียหายที่ลดลงเท่ากับ 31,675,096 บาท
ผลจากการเปรียบเทียบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 กับปี 2561 ในพื้นที่ดาเนินงาน
ปภ.อาเภอสาขา สามารถลดมูลค่าความเสียหายค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงิน 34,575,021 บาท (34.5 ล้านบาท)
ได้ในช่วงเวลา 7 วันอันตราย
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โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ

สานัวงเทศกาลสงกรานต์
กงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภั
งหวัดสาขา”
ผลจากการเปรียบเทียบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่
ปี 2560 กับยปี จั2561
ในพื้นปีที่ 2560

ดาเนินงาน ปภ.อาเภอสาขา สามารถลดมูลค่าความเสียหายค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงิน 34,575,021 บาท (34.5
ทั้งนี้ได้นาข้อมูลสถิติการเกิดเหตุ การบาดเจ็บ การเสียชีวิต ในช่วงเทศกาลสงกรานต์มาเปรียบเทียบ
ล้านบาท) ได้ในช่วงเวลา 7 วันอันตราย
ในระหว่างปี 2560-2561 พบว่า การสูญเสียมูลค่าอุบัติเหตุจราจร1 มีดังนี้
 จานวนการเกิดอุบัติเหตุลดลงจานวน 10 ครั้ง คิดเป็นมูลค่าค่าเสียหายที่ลดลงเท่ากับ 311,780 บาท
 มีจานวนการบาดเจ็บลดลงจานวน 21 คน คิดเป็นมูลค่าค่าเสียหายที่ลดลงเท่ากับ 2,588,145 บาท
 มีจานวนการเสียชีวิตลดลงจานวน 8 คน คิดเป็นมูลค่าค่าเสียหายที่ลดลงเท่ากับ 31,675,096 บาท
ผลจากการเปรียบเทียบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 กับปี 2561 ในพื้นที่ดาเนินงาน
ปภ.อาเภอสาขา สามารถลดมูลค่าความเสียหายค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงิน 34,575,021 บาท (34.5 ล้านบาท)
ได้ในช่วงเวลา 7 วันอันตราย
ผลจากการเปรียบเทียบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 กับปี 2561 ในพื้นที่
ดาเนินงาน ปภ.อาเภอสาขา สามารถลดมูลค่าความเสียหายค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงิน 34,575,021 บาท (34.5
ล้านบาท) ได้ในช่วงเวลา 7 วันอันตราย

1 โครงการศึกษามูลค่าอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง ปี 2550 : มูลค่าการเสียชีวิตต่อราย ต่าสุด 3,959,387 บาท มูลค่าการบาดเจ็บต่อ
รายเท่ากับ 123,245 บาท และมูลค่าการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้งเท่ากับ 31,178 บาท
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ผลงานแต่ละอาเภอ
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บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปีส2560

1. สรุปผลงานโครงการอาเภอนครไทย
โครงการ สร้างพลังด่านชุมชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
หัวหน้าโครงการ: นางสาวอิศราภรณ์ สุจาโน : หัวหน้าสานักงาน ปภ.จังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย
พื้นที่ดาเนินการ: อาเภอนครไทย 145 หมู่บ้าน ในจังหวัดพิษณุโลก
ทีมขับเคลื่อนงาน ประกอบด้วย นายอาเภอนครไทย เป็นประธานคณะทางาน ปลัดอาเภอกลุ่มงานบริหารงาน
ปกครองและผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนครไทย เป็นรองประธาน โดยมีคณะทางานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ทุกภาคส่วน และมีหัวหน้าสานักงาน ปภ. จังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย เป็นเลขานุการคณะทางาน ปลัดอาเภอ
ฝ่ายความมั่นคงและนักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สสอ.นครไทย เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะทางาน
กิจกรรมที่ดาเนินการ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

1.จัดตั้งคณะทางานขับเคลื่อน

1. มีการประชุมและร่วมกันจัดทาแผนงาน และติดตาม

2. จัดเวทีถอดบทเรียนกรณีศึกษาจากผู้ประสบภัย

ผลการดาเนินโครงการ

อุบัติเหตุทางถนนแบบเปิดใจ

2. ภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันรับทราบสาเหตุ และมีการ

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งด่านชุมชน และกาหนด แบ่งปันข้อมูลเรื่องการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่
กติกา/ ธรรมนูญหมู่บ้านหรือชุมชน

3. มีการกาหนดกติกาอย่างชัดเจนจากการทาประชามติ

4. จัดตั้งคณะทางานติดตามการจัดตั้งด่านชุมชนอย่างมี

4. ได้รับความเห็นชอบและทราบสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

ส่วนร่วม 11 ตาบล ตาบลละ 1 ครั้งและประชุมสรุปผล

เพิ่มเติม และทราบอุปสรรคเรื่องงบประมาณในการซื้อ

ประจาเดือน

อุปกรณ์

5. การสารวจและแก้ไขจุดเสี่ยง

5. มีการสารวจจุดเสี่ยงว่าเกิดจากไม่มีป้ายและทัศนะ
วิสัยไม่ดี จึงจัดทาป้ายและปรับปรุงกายภาพของถนน
ด้วยงบประมาณจากท้องถิ่น
6. ตรวจสภาพความพร้อมด้านความปลอดภัยรถรับส่ง
นักเรียนในพื้นที่อาเภอนครไทย โดยขนส่งอาเภอนคร
ไทย พร้อมหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่
7. เทศบาลปีใหม่ สงกรานต์ ตายเสมอ

การเปลี่ยนแปลงที่พบ
1.การเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติของคนในชุมชน จากเดิมที่เห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับตนเอง มาสู่การตระหนักว่าการ
ป้องกันอุบัติเหตุเป็นสิ่งสาคัญเพราะเป็นลูกหลานของคนในชุมชนเอง ชุมชนจึงต้องช่วยกันดูแลสอดส่อง
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โครงการรวมพลั
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ดสาขา”
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ปี 2560

2. การเปลี่ยนแปลงด้านการเชื่อมโยงข้อมูล มีความถี่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์อุบัติเหตุในพื้นที่
ซึ่งเป็นข้อมูลปัจจุบัน แบ่งปันให้ได้รับรู้ร่วมกัน
3. การเปลี่ยนแปลงในด้านกลยุทธ์การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่มีการบูรณาการกันมากขึ้น
4. การเปลี่ยนแปลงในด้านแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ได้มีการปรับปรุงสภาพถนนและสิ่ง
อานวยความสะดวกในการใช้รถของผู้ขับขี่มากขึ้น
ปัจจัยความสาเร็จ มีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องและนาไปสู่ความสาเร็จ ดังนี้
1. การมีด่านตรวจที่เพิ่มขึ้น หลังจากได้มีการบูรณาการด้านข้อมูล งบประมาณ และหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน
ทาให้เกิดด่านในจุดเสี่ยง และจุดสาคัญๆ เพิ่มขึ้น มีการจัดโซนนิ่งตามช่วงเวลา มีกิจกรรมการตรวจวัดแอลกอฮอล์
จากชุดตรวจเครื่องที่เร็ว ทาให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุในท้องที่ลดลง
2. การมีส่วนร่วมจากเครือข่ายที่มาดาเนินการด้วยเป้าหมายเดียวกัน เพราะมีการพูดคุยตกลงเป้าหมายและทิศ
ทางการดาเนินการร่วมกัน
3. การมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับหน่วยงานมากขึ้น โดยแต่ละหน่วยงานได้มี
การนาประสบการณ์ ขอบเขต และข้อมูลที่ตนเองมีมาบูรณาการหาแนวทางร่วมกัน ทาให้เกิดความเข้าใจต่อข้อมูล
ในชุดเดียวกัน
4. ความภาคภูมิใจจากการได้รับรางวัลอาเภอที่มีมาตรการป้องกันรูปแบบการลดอุบัติเหตุทางถนนด่านชุ มชนดีเด่น
ซึ่งเป็นผลจากการดาเนินกิจกรรมที่เห็นเป็นรูปธรรม และเป็นผลตัดสินใจจากคนนอกพื้นที่
5. กิจกรรมมีความชัดเจนและเป็นไปตามขั้นตอนการพัฒนา ดังเช่นการให้ความรู้และสร้างความตระหนัก จากนั้นจึง
ถอดบทเรียนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างเปิดใจ และส่งข้อมูลต่อไปยัง 145 หมู่บ้าน เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงด่าน
ชุมชนของตนเอง จากนั้นมีการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ในเทศกาลที่มักเกิดอุบัติเหตุ จากนั้นใช้
กลยุทธ์ด้านการให้คามั่นสัญญา การวางกฎระเบียบร่วมกัน
ผลงานเด่น
1. ทุกหมู่บ้าน เกิดธรรมนูญหมู่บ้าน ในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
2. ทุกตาบลจัดตั้งด่านชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของทุกหมู่บ้าน
3. แก้ไขจุดเสี่ยง
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บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
กงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปีสานั
2560

2. สรุปผลงานโครงการอาเภอทองผาภูมิ
โครงการ ทองผาภูมิ ห่วงใย สร้างความปลอดภัยทางถนน
หัวหน้าโครงการ นายกิตติศักดิ์ เอี่ยมระหงส์ นักวิเคราะห์นโยบายแผนชานาญการพิเศษ
พื้นที่ดาเนินการ อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ภาคีที่เข้ามาร่วมดาเนินการ ประกอบด้วย ทุกภาคส่วนในพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านป้องกัน
อุบัติเหตุจราจร เช่น ปลัดความมั่นคงอาเภอทองผาภูมิ สภ.ทองผาภูมิ สนง.ปภ.จังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผา
ภูมิ หมวดกองร้อยรักษาความสงบ ที่ 1 อาเภอทองผาภูมิ สาธารณสุขอาเภอทองผาภูมิ เกษตรอาเภอทองผาภูมิ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
กิจกรรม
1. ประชุมคณะทางานความปลอดภัยทางถนนระดับ 1. นักเรียนและประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อาเภอทองผาภูมิ
2. ผู้ ใช้ร ถใช้ถ นนมีค วามเข้าใจในเรื่ องขั บ ขี่ป ลอดภั ย
2. การตรวจนับ และรณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัย
เพิ่มขึ้น
3. อบรมให้ความรู้และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้กับ
3. นักเรียนและประชาชนมีพฤติกรรมในการรักษาวินัย
นักเรียนในสถานศึกษาและประชาชนในอาเภอ
จราจรเพิ่มขึ้น
เพื่อร่วมขับขี่ปลอดภัย
4. นั ก เรี ย นและประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการสร้ า ง
4. สร้างความเข้าใจในชุมชน หาแนวร่วมในการดูแล
จิตสานึกร่วมกันในการใช้ถนนอย่างปลอดภัย
ป้องกันอุบัติเหตุจราจรโดยชุมชน
การเปลี่ยนแปลงที่พบ 1. เกิดชุมชนที่ให้ความสาคัญในเรื่องความปลอดภัยทางถนน
3. นักเรียนและประชาชนมีพฤติกรรมในการรักษาวินัยจราจรที่ดีขึ้น
ปัจจัยความสาเร็จ
1. การสร้างกระแส สร้างการรับรู้ในพื้นที่ สร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนได้ดี
2. ความสัมพันธ์และความร่วมมือของทีมงาน ภาคีเครือข่ายเป็น
หัวใจสาคัญในการขับเคลื่อนงาน
3. การใช้ความรู้ ข้อมูล ถือเป็นเครื่องมือในการจัดการปัญหา เช่น
การอบรม การจัดการจุดเสี่ยง การจัดเก็บข้อมูล เพื่อนามา
วิเคราะห์ปัญหา
ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
- การตั้งด่านตรวจนับ และรณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัยในเยาวชน
และการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับทราบข้อมูลและเข้ามาร่วมกิจกรรมโครงการ
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บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
โครงการรวมพลั
างความปลอดภั
ยทางถนนของ 11
โครงการรวมพลั
งสร้งาสร้งความปลอดภั
ยทางถนนของ
สำส�นัานักกงานป้
ย จัยงหวั
ปี 2560
งานป้องกั
องกันและบรรเทาสาธารณภั
นและบรรเทาสาธารณภั
จังดหวัสาขา”
ดสาขา”
ปี 2560
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บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา”
2560องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560
สานัปีกงานป้

3. สรุปผลงานโครงการอาเภอกุฉินารายณ์
โครงการพลังประชารัฐชาวกุฉินารายณ์รวมใจป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนอย่างยั่งยืน
หัวหน้าโครงการ: นายโสภณ เจริญพร สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉิ
นารายณ์
พื้นที่ดาเนินการ: อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
มีการแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนโครงการฯ ประกอบด้วยฝ่ายอานวยการ และฝ่ายสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
กิจกรรมที่ดาเนินการ
1.จัดเวทีประชุมภาคีเครือข่าย
1. มีการประชุมคณะทางานโครงการฯ และภาคีเครือข่าย 3
2.จัดอบรมให้ความรู้ประชาสัมพันธ์
ครั้ง
3.สืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุกรณีมีผู้เสียชีวิต
2. ดาเนินการอบรมให้ความรู้ สร้างความตระหนักเพื่อสร้าง
ชุมชนและโรงเรียนต้นแบบในพื้นที่ จานวน 3 รุ่น
รุ่นที่ 1 : ตาบลบัวขาว มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อบต.บัวขาว ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร.และชรบ. จานวน 60 คน เข้า
ร่วมอบรม
รุ่นที่ 2 : คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบัวขาว 115 คน เข้า
ร่วมอบรม
รุ่นที่ 3 : คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกุฉินารายณ์ 115
คน เข้าร่วมอบรม
3. มีการดาเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม จานวน 28
ครั้ง ผู้เสียชีวิต 30 ราย หลังการสอบสวนมีการจัดประชุม
เพื่อนาเสนอผลการสืบสวนสอบสวนให้หน่วยงานและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ
การเปลี่ยนแปลงที่พบ
1. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอาเภอกุฉินารายณ์ มีความเข้มแข็งด้านการสร้างเครือข่าย
ผู้นา (นายอาเภอ) ให้ความสาคัญในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ จากการเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อน
โครงการฯ
2. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอาเภอกุฉินารายณ์ มีการนาข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการ
และคืนข้อมูลดังกล่าวสู่ชุมชน ผ่านการประชุม กานันผู้ใหญ่บ้าน และการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของ
อาเภอ (การประชุมประจาเดือน)
3. มีการจัดตั้งคณะทางานสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุในพื้นที่อาเภอกุฉินารายณ์ ที่ประกอบด้วย หัวหน้าส่วน
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โครงการรวมพลั
งสร้างความปลอดภั
ยทางถนนของ
โครงการรวมพลั
งสร้างความปลอดภั
ยทางถนนของ
�นักงานป้
งกันและบรรเทาสาธารณภั
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ปี 2560
สานักสำงานป้
องกันอและบรรเทาสาธารณภั
ย จังหวั
ปี 2560

ราชการที่รับผิดชอบด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับอาเภอ
4. เกิดการแก้ไขจุดเสี่ยงในพื้นที่ โดย อบต.สามขา และ เทศบาลเมืองบัวขาว อบต.บัวขาว ทต.เหล่าใหญ่
5. หน่วยงานในพื้นที่รับทราบการดาเนินงานและนาไปขยายผลการดาเนินงาน อาทิ
- โรงงานน้าตาลมิตรกาฬสินธุ์ ดาเนินโครงการมิตรกาฬสินธุ์ ร่วมใจป้องกันการประสบภัยทางถนน
- สานักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ จัดอบรมสนามจราจรเยาวชน สร้างจิตสานึกความ
ปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน โดยใช้ปีงบประมาณ 2560 จานวน 2 รุ่น
- สถานีตารวจภูธรกุฉินารายณ์จัดโครงการถนนปลอดภัย – ถนนสีขาว เพื่อเข้มงวดด้านกฎหมายและลด
อุบัติเหตุในถนนซึ่งเป็นระยะทางการดาเนินโครงการฯ
6. ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอกุฉินารายณ์ (ศปถ.อาเภอกุฉินารายณ์) มีการจัดอบรมเพื่อ
สร้างต้นแบบชุมชนและโรงเรียนจานวน 3 รุ่น ประกอบด้วยกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเยาวชน จานวน 2 รุ่น จาก
โรงเรียนบัวขาว และโรงเรียนกุฉินารายณ์ และสัมมนากลุ่มเสี่ยงวัยกลางคนและผู้สูงอายุในพื้นที่เสี่ยง เขต
พื้นที่ อบต. บัวขาว จานวน 1 รุ่น
7. มีการบูรณาการข้อมูลและระบบสารสนเทศในการเก็บข้อมูลดีขึ้น ส่งผลให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงที่สามารถ
นามาใช้ในการทางานได้อย่างชัดเจน
8. การดาเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนผ่านระบบสุขภาพอาเภอ (DHS-RTI) ได้รับการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ในระดับดี (Good) ร้อยละ 50 ของอาเภอที่ดาเนินการ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ องค์การบริหารส่วนตาบลสามขา และคณะทางานฯ ศปถ.
อาเภอกุฉินารายณ์
แนวทางการขยายผล
1. จัดประชุมคณะทางานขับเคลื่อนโครงการฯ ทุกๆ 2 เดือนต่อครั้ง
2. จัดทาประชาคมหมู่บ้านในพื้นที่ อปท. ที่มีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
3. จัดทาประชาคมหมู่บ้านในพื้นที่ อปท. ที่มีอุบัติเหตุและเสียชีวิตมากในลาดับ 1-3 ของพื้นที่อาเภอ
4. จัดอบรมเยาวชนด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เสี่ยงใน อปท. ที่มีอุบัติเหตุสูงสุด 1-3 ของ
พื้นที่อาเภอ
5. จัดตั้งคณะทางานสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุระดับอาเภอและ อปท. ร่วมสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุในพื้นที่
เพื่อวิเคราะห์สาเหตุเชิงลึก แก้ปัญหาอุบัติเหตุในระยะสั้น กลาง และอนาคต
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บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560

ภาพประกอบ

บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560
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บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา”
2560องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560
สานักปีงานป้

4. สรุปผลงานโครงการอาเภอกันทรลักษ์
โครงการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในตาบลต้นแบบ ตาบลกระแชง
อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
หัวหน้าโครงการ:นายทวีศักดิ์ บัวพา สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์
พื้นที่ดาเนินการ: ตาบลกระแชง อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานโครงการฯ โดยมีหัวหน้าสานักงาน ปภ.จ.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ เป็นประธาน
คณะทางาน และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน อบต.กระแชง มีนายกอบต.
กระแชง เป็นประธานกรรมการ และมีภาคีเครือข่ายในระดับอาเภอ และตาบลกระแซงมาเป็นคณะทางานขับเคลื่อน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
กิจกรรมที่ดาเนินการ
1.ประชุ ม คณะกรรมการศู น ย์ อ านวยการความ 1. เกิ ด การประชุ ม คณะกรรมการศู น ย์ อ านวยการความ
ปลอดภัยทางถนนอาเภอกันทรลักษ์
ปลอดภัยทางถนนอาเภอกันทรลักษ์ 10 ครั้ง ทาให้เกิดการ
2.ประชุ ม คณะกรรมการศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารความ วางแผนการทางาน การติดตามผลการดาเนินงาน และเป็นเวที
ปลอดภั ย ทางถนนองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ในการรายงานผลการวิเคราะห์จุดเสี่ยง การเกิดอุบัติเหตุ
กระแชง
2. มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย
3.จัดอบรมให้ความรู้การขับ ขี่ปลอดภัย กฎหมาย
ทางถนน อบต.กระแชง เพื่อหารือแนวทางการทากิจ กรรม
จราจร และสร้างมาตรการสวมหมวกนิรภัย
การประชาคมหมู่บ้าน การอบรม ฯลฯ
4.จัดทาประชาคมหมู่บ้าน เพื่อนาไปสู่ธรรมนูญ
3. จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากรจากสถานศึกษา นักเรียนจาก
ชุมชน
โรงเรี ย นบ้ า นเขวา และโรงเรี ย นบ้ า นจ านนจ์ ให้ รู้ เ กี่ ย วกั บ
5.การแก้ปัญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่
กฎหมายจราจร วินัยจราจร การขับขี่ปลอดภัย และการปฐม
6.รณรงค์ ก ารสวมหมวกนิ ร ภั ย ในโรงเรี ย น
พยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนและประชาชน
4. ทุ ก หมู่ บ้ า นในต าบลกระแชงได้ จั ด ท าประชาคมหมู่ บ้ า น
ร่ ว มกั น ก าหนดกฎระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การขั บ ขี่ ป ลอดภั ย ใน
หมู่บ้าน เกิดเป็น “ธรรมนูญหมู่บ้าน”
5.ค้นหา คัดเลือกจุดเสี่ยงที่เป็นทางแยกที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
จานวน 10 มาแก้ไข โดยใช้การติดตั้งป้ายเตือนสีเหลือง หลัง
การติดตั้งป้าย พบว่าบริเวณจุดเสี่ยงไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
6 .มีขบวนคาราวานสวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขี่และผู้ซ้อน เพื่อปลุก
กระแสในพื้นที่
การเปลี่ยนแปลงที่พบ
1. จานวนการเกิดอุบัติเหตุในตาบลกระแชงลดลง จากที่เป็นตาบลที่มีการเกิดอุบัติเหตุอันดับ 1 ของอาเภอ

บทสรุปผูบ้ ริหาร 33 อาเภอ 17
บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
โครงการรวมพลั
างความปลอดภั
ยทางถนนของ
โครงการรวมพลังสร้งสร้
างความปลอดภั
ยทางถนนของ
สำ
�
นั
ก
งานป้
อ
งกั
น
และบรรเทาสาธารณภั
ย
จั
ง
หวั
ด
สาขา”
2560
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี ปี2560
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ลดลงเป็นอันดับ 3
2. จุดเสี่ยงที่ได้ทาการแก้ไข โดยการติดตั้งป้ายเตือน จานวน 10 จุด ไม่เกิดอุบัติเหตุทางถนนซ้า
3. เกิดธรรมนูญหมู่บ้าน ที่กาหนดกฎ ระเบียบ ในการขับขี่ยานพาหนะในหมู่บ้าน ที่มาจากความต้องการและ
ความเห็นชอบของคนในชุมชน
4. มีแนวทางการทางานป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในพื้นที่ โดยการใช้ธรรมนูญหมู่บ้านมาเป็นเครื่องมือในการ
ทางาน
5. นักเรียน เยาวชน ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจในการขับขี่ปลอดภัยมากขึ้น
ภาพประกอบ

3. เกิดธรรมนูญหมู่บ้าน ที่กาหนดกฎ ระเบียบ ในการขับขี่ยานพาหนะในหมู่บ้าน ที่มาจากความต้องการและ
ความเห็นชอบของคนในชุมชน
ผู้บริหาร 33 อำางานป้
�เภอ องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในพื้นที่ โดยการใช้ธรรมนูญหมู่บ้านมาเป็นเครื่องมือในการ
4.บทสรุ
มีแปนวทางการท
งสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
18 โครงการรวมพลั
สำ�นัทกางาน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560
5. นักเรียน เยาวชน ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจในการขับขี่ปลอดภัยมากขึ้น
ภาพประกอบ

บทสรุปผูบ้ ริหาร 33 อาเภอ 18
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ

บทสรุยปจัผูง้บหวั
ริหดารสาขา”
33 อำ�ปีเภอ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภั
2560

โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560
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โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
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บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560

5. สรุปผลงานโครงการอาเภอชุมแพ
โครงการ ประชารัฐร่วมใจเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่อาเภอชุมแพ
หัวหน้าโครงการ: นางฐิตารีย์ เลิศขันติธรรม สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ
พื้นที่ดาเนินการ: อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความ 1. มีการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนนระดับอาเภอ (ศปถ.อาเภอ
ปลอดภัยทางถนนระดับอาเภอ (ศปถ.อาเภอชุมแพ) เพื่อ
ชุมแพ) เพื่อวิเคราะห์ทุนเดิมและเตรียมการ
วิเคราะห์ทุนเดิมและเตรียมการ จานวน 1 ครั้ง
ขับเคลื่อนงาน
2. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทางานระดับอาเภอ/
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทางานระดับ
ท้องถิ่น จานวน 2 ครั้ง
อาเภอ/ท้องถิ่น
3. สร้างโรงเรียนต้นแบบการขับขี่ปลอดภัยป้องกันและลด
3. อบรมให้ความรู้เพื่อสร้างโรงเรียนต้นแบบการ
อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เสี่ยง โดยการอบรมให้ความรู้กับ
ขับขี่ปลอดภัยป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
นักเรียนในอาเภอชุมแพ จานวน 4 รุ่น มีนักเรียนจาก
ในพื้นที่เสี่ยง
โรงเรียนบ้านวังยาว โรงเรียนนาหนองทุ่ม โรงเรียนหนอง
4. ภาคีเครือข่ายร่วมแก้ไขจุดเสี่ยง
ไผ่พิทยาคม โรงเรียนชุมแพพิทยาคม และโรงเรียนบ้าน
โคกสูง จานวนรวม 537 คนเข้าร่วมอบรม
4. แก้ไขจุดเสี่ยง 5 แห่ง และอีก 2 แห่ง เป็นการทาแผนเพื่อ
ขอสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขต่อไป
การเปลี่ยนแปลงที่พบ
1. เกิดเครือข่ายการทางานร่วมกันของ ศปถ.อาเภอชุมแพ โดยมีนายอาเภอชุมแพ สภ.ชุมแพ รพ.ชุมแพ สสอ.ชุม
แพ ปภ.ชุมแพ หมวดทางหลวงชุมแพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ ผู้นาชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน และคน
ในชุมชน ร่วมกันดาเนินงาน
2. เกิดการกระตุ้น สร้างพฤติกรรมการขับขี่ที่เหมาะสมของนักเรียนในอาเภอชุมแพ ผ่านทางการอบรม มีการฝึก
ปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัย
3. เกิดการแก้ไขจุดเสี่ยงในพื้นที่ 5 จุด โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ และอีก 2 จุดอยู่ระหว่างการ
วางแผนงานขอรับงบประมาณจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ปัญหา อุปสรรค
1. การแก้ไขปัญหาตามมติของ ศปถ.อาเภอ บางครั้งไม่สามารถดาเนินการได้ทันท่วงที เนื่องจากขาด
งบประมาณในการดาเนินการ เช่นการแก้ไขจุดกลับรถ/การทาราวกั้น/การติดตั้งสัญญาณไฟแดง ที่
จาเป็นต้องรองบประมาณในปีถัดไป
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บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
โครงการรวมพลั
งสร้งาสร้งความปลอดภั
ยทางถนนของ
โครงการรวมพลั
างความปลอดภั
ยทางถนนของ
กงานป้
นและบรรเทาสาธารณภั
จังหวั
ดสาขา”
ปี 2560
สานัสำ�กนังานป้
องกัอนงกัและบรรเทาสาธารณภั
ย จัยงหวั
ดสาขา”
ปี 2560

2. การขาดวินัยของผู้ใช้รถใช้ถนน ทั้งในระดับชุมชน และระดับอาเภอ ซึ่งจาเป็นต้องกระตุ้นจิตสานึก
ประชาชนให้ตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3. ความไม่คล่องตัวในการทางานของสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ
ที่มีบุคลากรน้อย มีภารกิจด้านอื่นเข้ามามาก
ภาพประกอบ
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บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560
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บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
โครงการรวมพลั
างความปลอดภั
ยทางถนนของ
โครงการรวมพลั
งสร้งสร้
างความปลอดภั
ยทางถนนของ
สำส�านั
นักกงานป้
ย จัยงหวั
ดสาขา”
ปี 2560
งานป้อองกังกันนและบรรเทาสาธารณภั
และบรรเทาสาธารณภั
จังหวั
ดสาขา”
ปี 2560
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บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา”สปีานั2560
กงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560

6. สรุปผลงานโครงการฯ อาเภอพล
โครงการอาเภอพลร่วมใจสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน
หัวหน้าโครงการ พ.ต.ท.คูณทัต วีระศักดิกุล สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาพล
พื้นที่ดาเนินการ อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ภาคีที่เข้ามาร่วมดาเนินการ : หน่วยงานในพื้นที่ทุกภาคส่วนตามคาสั่งคณะกรรมการศูนย์อานวยความปลอดภัย
ทางถนนอาเภอพล
กิจกรรม

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนน 1. ภาคีเครือข่ายมีพื้นที่พบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ซึ่งใน
ระดับอาเภอ (ศปถ.อ.พล) ทั้งหมด 4 ครั้ง

แต่ละหน่วยงานได้มาประชุมหารือร่วมกัน ส่งผลให้เกิด

2. จัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการปรับปรุงพัฒนา นโยบายการขับเคลื่อนงานป้องกันอุบัติทางถนน
และซ่อมแซมด่านชุมชนทั้ง 12 ตาบล

2. มีการแก้ไขจุดเสี่ยง และปรับปรุงพัฒนาซ่อมแซมด้าน

3. การตรวจติดตามประเมินผล และการเยี่ยมด่าน

ชุมชน ด้านชุมชนมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และ

ชุมชนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปรับปรุงพัฒนา

ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

และซ่อมแซมด่านชุมชน ทั้ง 12 ตาบล

3. ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจ มีส่วนร่วม ตระหนักและมี

4. การอบรมให้ความรู้ผู้นาชุมชนต้นแบบ และ

ทัศนคติร่วมกันในการสร้างความปลอดภัย และลด

นักเรียนในโรงเรียน ร่วมใจ สร้างความปลอดภัยและ

อุบัติเหตุ

ลดอุบัติเหตุทางถนน
5. การรณรงค์ให้ประชาชนผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์สวม
หมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นเป็น 100%
การเปลี่ยนแปลงที่พบ
1. ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เข้าใจระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติตนในการสร้างความปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
2. จานวนอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนลดน้อยลง
ปัจจัยความสาเร็จ
1. มีคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอเข้มแข็ง เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่
2. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนอาเภอพล และแต่งตั้งคณะทางานด้าน
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บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
โครงการรวมพลั
โครงการรวมพลังงสร้
สร้าางความปลอดภั
งความปลอดภัยยทางถนนของ
ทางถนนของ 25
�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560
สสำานั

ต่างๆ ได้แก่ ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย ด้านยานพาหนะและผู้ใช้รถใช้ถนน
อย่างปลอดภัย ด้านการช่วยเหลือกู้ชีพ/กู้ภัย และด้านการติดตามประเมินผล ส่งผลให้การทางานเพื่อสร้างความ
ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนคลอบคลุมทุกด้านประสบความสาเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์
3. มีการบูรณาการความร่วมมือกันของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในพื้นที่อาเภอพลทาให้การ
ดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
4. ภาคประชาชนให้ความสนใจ และร่วมลงมือ เกิดความตระหนัก ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ใช้ถนน เข้าใจกฎระเบียบ จนสามารถลดจานวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้
ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
1.การอบรมให้ความรู้ผู้นาชุมชนต้นแบบ และนักเรียนในโรงเรียน ร่วมใจ สร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ในโรงเรียนตาบลหนองแวงโสกพระ และโรงเรียนโสกนกเต้น
2. การรณรงค์ให้ประชาชนผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นเป็น 100% ในพื้นที่ตาบลหนองแวงโสก
พระ และตาบลโสกนกเต็น
ภาพประกอบ

26

บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560

ภาพประกอบ
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บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
โครงการรวมพลั
างความปลอดภั
ยทางถนนของ 27
โครงการรวมพลั
งสร้งสร้
างความปลอดภั
ยทางถนนของ
สำส�านั
นักกงานป้
ย จัยงหวั
ปี 2560
งานป้องกั
องกันและบรรเทาสาธารณภั
นและบรรเทาสาธารณภั
จังดหวัสาขา”
ดสาขา”
ปี 2560
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โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ

บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
กงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปีสานั
2560

7. สรุปผลงานโครงการอาเภอภูเวียง
โครงการภูเวียงรวมใจพัฒนางานด้านความปลอดภัยทางถนนให้ยั่งยืน
หัวหน้าโครงการ นายสุรศักดิ์ เจริญคุณ สานักงานสาธารณสุขอาเภอภูเวียง
พื้นที่ดาเนินการ อาเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ภาคีที่เข้ามาร่วมดาเนินการ ประกอบด้วย ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน อาทิ สานักงานสาธารณสุขอาเภอภูเวียง
และโรงพยาบาลภูเวียง อาเภอภูเมือง สถานีตารวจภูธรภูเวียง ท้องถิ่นอาเภอภูเวียง พัฒนาการอาเภอภูเวียง
เกษตรอาเภอภูเวียง กศน.อาเภอภูเวียงโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม โรงเรียนกุด
ขอนแก่นวิทยาคม สภ.ภูเวียง
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
กิจกรรม
1. ประชุมศปถ.อาเภอภูเวียง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ 1. เกิดทีมงาน คณะกรรมการ ศปถ.อ.ภูเวียง เพื่อ
ของโครงการ และกาหนดเป้าหมายร่วมกัน
ขับเคลื่อนงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้น ที่
2. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะทางานระดับ
และเกิดทีมงาน ศปถ.อปท. ทั้ง 12 แห่ง มีคาสั่ง
ท้องถิ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม คือ
แต่งตั้งและมีแผนงานปฏิบัติการที่ชัดเจน
คณะทางานระดับท้องถิ่น จานวน 12 แห่ง
2. ศปถ.อปท. เกิ ด การตื่ น ตั ว มี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
3. ติดตามประเมินผล โดยคณะทางานชุดขับเคลื่อน
สถานการณ์อุบัติเหตุในพื้นที่ และร่วมกันรณรงค์
ศปถ.อาเภอภูเวียง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามและ
กาหนดให้มีมาตรการองค์กร
สนับสนุนงาน ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ
4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อปท. โดยมีคณะทางาน 3. อัตราการสวมหมวกนิรภัยในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ระดับท้องถิ่น ทั้ง 12 แห่ง และคณะทางาน ศปถ.
อาเภอ

และผู้ใช้รถจักรยานยนต์มีอัตราเพิ่มขึ้น
4. ประชาชนเกิดการตื่นตัว ได้รับทราบข้อมูลจาการ
การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้

การเปลี่ยนแปลงที่พบ
- เกิดกระแสการรับรู้ ในโรงเรียน และชุมชน หน่วยงานให้ความร่วมมือในการจัดการกับปัญหา
- อัตราการสวมหมวกนิรภัยในบุคลากรของโรงเรียนมัธยมศึกษา เพิ่มขึ้นจาก 20% เป็น 50%, อัตรา
การสวมหมวกนิรภัยของข้าราชการในเขตเทศบาลตาบลภูเวียง เพิ่มขึ้นจาก 40% เป็น 75% และอัตราการ
สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลตาบลภูเวียง เพิ่มขึ้นจาก 33% เป็น 58%
ปัจจัยความสาเร็จ
1. ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มีการดาเนินงานแบบสหวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง จริงจัง
2. รณรงค์สร้ างความตระหนักในประชาชน รวมทั้งผู้บริหารทุกองค์กรทุกระดับให้การสนับสนุนจน
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บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
โครงการรวมพลั
สร้างความปลอดภั
ยทางถนนของ29
โครงการรวมพลั
งสร้างงความปลอดภั
ยทางถนนของ
สำ�นัสกานังานป้
องกัอนงกั
และบรรเทาสาธารณภั
ย จังหวั
ปี 2560
กงานป้
นและบรรเทาสาธารณภั
ย จัดงสาขา”
หวัดสาขา”
ปี 2560

นาไปสู่การทางานแบบมีส่วนร่วมของประชาชน
ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
- เกิด ศปถ.อาเภอ มี ศปถ.อปท. ที่ตั้งใจทางาน ถึงแม้จะยังไม่สาเร็จทั้ง 12 แห่ง แต่มีทิศทางการทางาน
ร่วมกันที่ชัดเจนมากขึ้น
- เกิดกระแส “ชาวภูเวียงรวมใจสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน”
- ศปถ.อปท. ได้ร่วมจัดทาแผนป้องกันอุบัติเหตุของตาบลตนเอง
ภาพประกอบ

ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
- เกิด ศปถ.อาเภอ มี ศปถ.อปท. ที่ตั้งใจทางาน ถึงแม้จะยังไม่สาเร็จทั้ง 12 แห่ง แต่มีทิศทางการทางาน
บทสรุร่ปวผูมกั
้บริหนาร
อำ�เภอ ้น
ที่ช33ัดเจนมากขึ
30 โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
ดกระแส
“ชาวภูเวียงรวมใจสร้
างความปลอดภั
สำ- �นักเกิ
งานป้
องกันและบรรเทาสาธารณภั
ย จังหวั
ดสาขา” ปี 2560ยและลดอุบัติเหตุทางถนน”
- ศปถ.อปท. ได้ร่วมจัดทาแผนป้องกันอุบัติเหตุของตาบลตนเอง
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ
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โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ

สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560

นาไปสู่การทางานแบบมีส่วนร่วมของประชาชน

ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
- เกิด ศปถ.อาเภอ มี ศปถ.อปท. ที่ตั้งใจทางาน ถึงแม้จะยังไม่สาเร็จทั้ง 12 แห่ง แต่มีทิศทางการทางาน
ร่วมกันที่ชัดเจนมากขึ้น
- เกิดกระแส “ชาวภูเวียงรวมใจสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน”
- ศปถ.อปท. ได้ร่วมจัดทาแผนป้องกันอุบัติเหตุของตาบลตนเอง
ภาพประกอบ
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บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
โครงการรวมพลั
างความปลอดภั
ยทางถนนของ
โครงการรวมพลั
งสร้งสร้
างความปลอดภั
ยทางถนนของ
สำส�านั
นักกงานป้
ย จัยงหวั
ปี 2560
งานป้องกั
องกันและบรรเทาสาธารณภั
นและบรรเทาสาธารณภั
จังดหวัสาขา”
ดสาขา”
ปี 2560
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บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
กงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” สปีานั2560

8. สรุปผลงานโครงการอาเภอนาน้อย
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัย “ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในเส้นทางหลัก อาเภอเวียงสา ปี 2560”
หัวหน้าโครงการ นายเตวิฎ สกุลสมณเดโช รก.หัวหน้า สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขานาน้อย
พื้นที่ดาเนินการ อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ภาคีที่เข้ามาร่วมดาเนินการ ประกอบด้วย ภาคีเครือข่ายปฏิบัติงานด้านอุบัติเหตุจราจร เช่น นายอาเภอเวียงสา
ตารวจภูธรอาเภอเวียงสา โรงพยาบาล โรงเรียน บริษัท ผู้ประกอบการ เอกชน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
กิจกรรม
1. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ เป้าหมายโครงการ และ 1. เกิดการค้นหาและจัดการจุดเสี่ยง โดยคณะทางานได้นา
กาหนดบทบาทหน้าที่ในการดาเนินงานร่วมกัน
ข้อมูลจุดเสี่ยง มาวิเคราะห์และหาแนวทางการป้องกันและ
2. การอบรมให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน แก้ไขร่วมกัน
สา อ.เวียงสา ในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
2. มีการติดตั้งป้าย “SAFE ZONE” จานวน 5 จุด ในพื้นที่
เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
โครงการ ครอบคลุม 8 หมู่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์
3. รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน /ผู้นาชุมชน /
3. มี ก ารจั ด ตั้ ง ด่ า นชุ ม ชนแบบบู ร ณาการ มี ก ารรณรงค์
หัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่อาเภอเวียงสา
ประชาสัมพันธ์ มีการแจ้งเตือน มีการตรวจจับผู้กระทาผิด
รับทราบถึงการดาเนินกิจกรรมโครงการ
กฎจราจรตามมาตรการชุมชน ธรรมนูญหมู่บ้าน
4. จัดตั้งด่านชุมชน เพื่อดาเนินการตรวจจับผู้ไม่ปฏิบัติ 4. ประชาชนผู้ ใ ช้ ร ถใช้ ถ นนมี ก ารตื่ น ตั ว และรั บ ทราบถึ ง
ตามกฎจราจรในพื้นที่
มาตรการต่างๆ ที่กาหนดในพื้น ที่ และยอมรั บการปฏิบั ติ
5. จัดเวทีเสวนาโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัย ตามกฎข้อบังคับของสังคม
“ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในเส้นทางหลัก อาเภอ 5. หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า มาร่ ว มจั ด การจุ ด เสี่ ย ง จุ ด
เวียงสา ปี 2560” เพื่อถอดบทเรียน ปัญหา
อันตราย เช่น บริเวณหน้ าโรงเรี ยนศรีเวียงสา /ปั๊มน้ามัน
อุปสรรคและการขยายเครือข่ายไปยังพื้นที่ข้างเคียง PT
การเปลี่ยนแปลงที่พบ
1. เกิดเครือข่ายในการประสานงาน ทางานแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร
2. เกิดการบูรณาการทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนใน
พื้นที่ อาเภอเวียงสา
4. ประชาชนมีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น
5. จุดเสี่ยงบนท้องถนนได้รับการแก้ไข
6. สถิติข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่เป็นเยาวชนลดลง
7. ในพื้นที่เกิดธรรมนูญหมู่บ้าน มีมาตรการชัดเจน มีผลการปฏิบัติ มีการบังคับตามธรรมนูญหมู่บ้านอย่างจริงจัง
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บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
โครงการรวมพลั
างความปลอดภั
ยทางถนนของ 33
โครงการรวมพลั
งสร้งาสร้งความปลอดภั
ยทางถนนของ
สำ�นัสกานังานป้
องกัอนงกัและบรรเทาสาธารณภั
ย จัยงหวั
ปี 2560
กงานป้
นและบรรเทาสาธารณภั
จังดหวัสาขา”
ดสาขา”
ปี 2560

ปัจจัยความสาเร็จ
1. การให้ความสาคัญของผู้บริหารใน ศปถ. อาเภอ และการค้นหาทีม/สร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลง
2. การกาหนดแนวทางในการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ จังหวัด อาเภอ
3. คณะทางานได้นาข้อมูลมานาเสนอให้ผู้บริหารและคณะทางานได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
4. เน้นการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ ใช้เทคนิคในการประสานโดยเข้าถึงผู้นาองค์กรแต่ละหน่วยงาน
ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
1. การจัดทา Application Map เป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้คนในพื้นที่ และคนที่สัญจรในอาเภอได้รับทราบ
2. มีการกาหนดจุด เส้นทางนาร่องสร้างความปลอดภัยร่วมกัน แล้วที่ติดตั้งป้าย“ SAFE ZONE” และใช้เทคโนโลยี
จัดการความเร็ว /ใช้กล้อง CCTV
3. การตั้งด่านชุมชน ใช้มาตรการ 10 รสขม
4. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะภาคเอกชนที่สนับสนุนการดาเนินงานอย่างเต็มที่
ภาพประกอบ
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โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560
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โครงการรวมพลั
างความปลอดภั
ยทางถนนของ
โครงการรวมพลั
งสร้งสร้
างความปลอดภั
ยทางถนนของ
สำส�านั
นักกงานป้
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และบรรเทาสาธารณภั
จังหวั
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ปี 2560
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บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
กงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปีสานั
2560

9. สรุปผลงานโครงการอาเภอเชียงกลาง
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนอาเภอเชียงกลาง
หัวหน้าโครงการ นายจรัสพันธุ์ อรุณคง หัวหน้า สนง.ปภ.จังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง
พื้นที่ดาเนินการ อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ภาคีที่เข้ามาร่วมดาเนินการ ประกอบด้วย ทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ในงานด้านอุบัติเหตุจราจร อาทิ
ที่ทาการปกครองอาเภอเชียงกลาง สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงกลาง สถานีตารวจภูธรเชียงกลาง
โรงพยาบาลเชียงกลาง รัฐวิสาหกิจ โรงเรียน ธนาคารของรัฐ และโรงงานเอกชน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
กิจกรรม
1. ประชุมภาคีเครือข่าย เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง
1. มีโครงสร้างคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) อ.เชียงกลาง
คณะกรรมการ/อนุกรรมการให้มีความครอบคลุม
2. มีคณะทางานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทาง
หน่วยงาน
ถนน (ศปถ.) และแกนนาชุมชน ที่ปฏิบัติงาน
2. อบรมให้ความรู้ด้านวินัยจราจรในโรงเรียน
แตกต่างไปจากเดิม
จานวน 3 โรงเรียน
3. มีการบังคับใช้กฎหมายโดยเน้นในถนนสายนาร่อง
3. จัดประชุมประชาคม ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ
4. มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสานึก
เอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ครู/นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจโครงการฯ
พร้อมให้ความร่วมมือดาเนินกิจกรรม ในโรงเรียนมี
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ
ข้อกาหนดมาตรการการสวมหมวกนิรภัยขึ้น
รัฐวิสาหกิจ เพื่อกาหนดนโยบายสาธารณะ
6. เกิดนโยบายสาธารณะมาตรการถนนปลอดภัย
4. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ขับเคลื่อนโครงการถนน
และลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) และมีการมอบ
ปลอดภัยนาร่อง(ถนนอดุลย์เดชจรัส)
ป้ายสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ให้หน่วยงาน
o ประชาสัมพันธ์โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 7. มีการแก้ไขจุดเสี่ ยง เกิดความปลอดภัยในการใช้
ผ่านสื่อทุกชนิด ทุกช่องทาง
ถนน ของนักเรียน ครู และคนในชุมชนเพิ่มขึ้น
o ปรับปรุงจุดเสี่ยงสาคัญ/ปรับปรุงป้ายจราจร
ให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

o กาหนดให้มีมาตรการบังคับใช้กฎหมายบน
ถนนนาร่อง เน้นวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด

การเปลี่ยนแปลงที่พบ
1. เกิดเครือข่ายในการประสานงาน ทางานแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร
2. เกิดการบูรณาการทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับ
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บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
โครงการรวมพลั
สร้างความปลอดภั
ยทางถนนของ37
โครงการรวมพลั
งสร้างงความปลอดภั
ยทางถนนของ
สำ�สนัานั
กงานป้
องกัอนงกัและบรรเทาสาธารณภั
ย จังยหวัจัดงสาขา”
ปี 2560
กงานป้
นและบรรเทาสาธารณภั
หวัดสาขา”
ปี 2560

ประชาชนในพื้นที่ อาเภอเชียงกลาง
3. ประชาชนมีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น
4. จุดเสี่ยงบนท้องถนนนาร่องได้รับการแก้ไข
5. สถิติข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่เป็นเยาวชนลดลง
ปัจจัยความสาเร็จ
1. มีผู้นาองค์กรที่เข้มแข็ง และมีการทางานที่เป็นระบบ เกิดกลไกการทางานที่ชัดเจน
2. เกิดทีมทางานที่เข้มแข็ง มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีเป้าหมายในการทางานร่วมกัน และมีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลมานาเสนออย่างต่อเนื่อง
3. อาเภอเชียงกลางมีต้นทุนที่ดี ชุมชนมีพลัง ให้ความสาคัญร่วมในการจัดการปัญหา
4. การใช้ความรู้ เครื่องมือในการจัดการปัญหา เช่น มีการอบรมให้ความรู้กฎจราจร การจัดการจุดเสี่ยง
การจัดการข้อมูล แล้วใช้เวทีการประชุมในการนาเสนอ ติดตามผลอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง
ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
1. การมีทีมงานที่เข้มแข็ง มีผู้บริหาร(นายอาเภอ)ให้ความสาคัญ และมีแกนนาหลักในการขับเคลื่อน คือ ปภ.
ฝ่ายปกครอง ตารวจ สสอ. ท้องถิ่น รพ. เกิดกลไกการทางานที่ชัดเจน
2. มีการจัดทาข้อตกลง(MOU) มาตรการองค์กรกับหน่วยงานในพื้นที่
3. มีการกาหนดถนนนาร่อง ซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติการ ติดตาม วัดผลความสาเร็จร่วมกัน
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บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปีส2560
านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560

ภาพประกอบ
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บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
โครงการรวมพลั
างความปลอดภั
ยทางถนนของ 39
โครงการรวมพลั
งสร้งาสร้งความปลอดภั
ยทางถนนของ
สำส�นัานักงานป้
นและบรรเทาสาธารณภั
ย จัยงหวั
สาขา”
ปี 2560
กงานป้องกั
องกั
นและบรรเทาสาธารณภั
จังดหวั
ดสาขา”
ปี 2560
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บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
สานักปีงานป้
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา”
2560องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560

10. สรุปผลงานโครงการอาเภอตากฟ้า
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนต้นแบบในโครงการตากฟ้าร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน
หัวหน้าโครงการ: นายประยงค์ บุญมีรอด สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตากฟ้า
พื้นที่ดาเนินการ: อาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
ภาคีขับเคลื่อน ได้แก่ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตากฟ้า และอาเภอตากฟ้า
เป็นแกนนา พร้อมด้วยสถานีตารวจภูธรตากฟ้า สาธารณสุขอาเภอตากฟ้า โรงพยาบาลตากฟ้า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่งในอาเภอตากฟ้า แขวงทางหลวงจังหวัดนครสวรรค์ที่ 2 ตากฟ้า ผู้นาชุมชน อาสาสมัคร หน่วยกู้ชีพ
กู้ภัยของอาเภอตากฟ้าและองค์กรภาคเอกชนทุกภาคส่วน
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. เวทีประชุมคณะกรรมการและคณะทางาน
1. หน่วยที่เกี่ยวข้องระดับอาเภอให้ความสาคัญและร่วมมือใน
2. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การ
การขับเคลื่อนโครงการและสนับสนุนในการดาเนินงานใน
ดาเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนอาเภอ
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เช่น เจ้าหน้าที่เกี่ยว
ตากฟ้า
ของในอาเภอ สถานีตารวจภูธร โรงพยาบาล สาธารณสุข
3. การก่อตั้งชุมชน/หมู่บ้านต้นแบบด้านการ
มูลนิธิ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นาชุมชน และประชาชน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
2. มีหมู่บ้าน/ชุมชน ต้นแบบในการดาเนินการด้านการ
4. จัดอบรมให้ความรู้ รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายในอาเภอตากฟ้า
และกาหนดแนวทางในการป้องกันและลด
จานวน 3 ชุมชน คือ บ้านไตรคีรี หมู่ที่ 6 ต.พุนกยูง อ.ตาก
อุบัติเหตุทางถนนให้แก่ชุมชน/หมู่บ้านต้นแบบ
ฟ้า จ.นครสวรรค์ บ้านหนองเชือกเขา หมู่ที่ 3 ต.หนอง
ทั้ง 3 แห่ง
พิกุล อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ บ้านหลักสิบเก้า หมู่ที่
5. ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกในสถานศึกษาให้มี
614 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
โรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน 3. มีโรงเรียนต้นแบบในการดาเนินการด้านการป้องกันและ
6. ตั้งด่านชุมชนรณรงค์การป้องกันและลด
ลดอุบัติเหตุทางถนน ภายในอาเภอตากฟ้า 1 โรงเรียน คือ
อุบัติเหตุทางถนน
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ ต.อุดมธัญญา อ.ตาก
ฟ้า จ.นครสวรรค์
4. มีข้อมูลจุดเสี่ยง สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ในแต่ละชุมชน
โดยชุมชนร่วมกันจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ แล้วนามาวิเคราะห์
5. มีการแก้ไขจุดเสี่ยงในชุมชนที่ได้รับความร่วมมือจาก
หลากหลายหน่วยงาน อาทิ แขวงทางหลวงและหมวดการ
ทาง มาช่วยปรับผิวถนน และตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบังเส้นทาง
การจราจร
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บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
โครงการรวมพลั
งสร้งสร้
างความปลอดภั
ยทางถนนของ
โครงการรวมพลั
างความปลอดภั
ยทางถนนของ
สำ
�
นั
ก
งานป้
อ
งกั
น
และบรรเทาสาธารณภั
ย
จั
ง
หวั
ด
สาขา”
ปี 2560
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560

6. เกิดการตั้งด่านเพื่อป้องปรามและรณรงค์การสวมหมวก
นิรภัย
7. อัตราการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น
การเปลี่ยนแปลงที่พบ
1. มีผู้สวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น
2. เกิดแกนนา ในชุมชนต้นแบบและแกนนานักเรียนที่เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามกฎจราจร
ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
1. เกิดหมู่บ้านและโรงเรียนต้นแบบด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
2. การตั้งด่านรณรงค์ ให้ความรู้ การขับขี่ปลอดภัยในชุมชน
ภาพประกอบ
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1. มีผู้สวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น
2. เกิดแกนนา ในชุมชนต้นแบบและแกนนานักเรียนที่เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามกฎจราจร
บทสรุนปทีผู่เ้บกิริดหขึาร้น 33 อำ�เภอ
ผลงานเด่
งสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
421. เกิโครงการรวมพลั
่บ้านและโรงเรี
ยนต้นแบบด้านการป้
นและลดอุ
บัติเหตุทางถนน
สำด�หมู
นักงานป้
องกันและบรรเทาสาธารณภั
ย จังหวัอดงกัสาขา”
ปี 2560
2. การตั้งด่านรณรงค์ ให้ความรู้ การขับขี่ปลอดภัยในชุมชน
ภาพประกอบ

บทสรุปผูบ้ ริหาร 33 อาเภอ 37
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ

สานักงานป้อโครงการรวมพลั
งกันและบรรเทาสาธารณภั
ย จังหวัยดทางถนนของ
สาขา” ปี 2560 43
งสร้างความปลอดภั

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560
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บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา”
2560
สานักปีงานป้
องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560

11. สรุปผลงานโครงการอาเภอชุมตาบง
โครงการ ชุมตาบงร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน
หัวหน้าโครงการ: สิบเอกณัฐพล พรมไชยะ ปลัดอาเภอชุมตาบง
พื้นที่ดาเนินการ: อาเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
ภาคีขับเคลื่อน: มีการแต่งตั้งคณะทางานอย่างเป็นทางการ มีนายอาเภอเป็นประธาน คณะทางานประกอบด้วย
ผู้กากับสถานีตารวจภูธรชุมตาบง ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง หัวหน้าสานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ สาขาชุมตาบง สัสดีอาเภอชุมตาบง สาธารณสุขอาเภอชุมตาบง ท้องถิ่น
อาเภอชุมตาบง ผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมตาบง ผู้อานวยการโรงเรียนห้วยน้าหอม นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลทุกแห่ง กานันทุกตาบล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน โดยมีปลัดอาเภอฝ่ายความมั่นคง และสารวัตรจราจร
สถานีตารวจภูธรชุมตาบง เป็นเลขานุการ
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
5. การประชุมคณะทางานโครงการชุม 4. เกิดแนวทางการทางานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ได้แก่
ตาบงร่วมใจสร้างความปลอดภัย
- แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยให้
ทางถนน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตรับผิดชอบเป็นที่ปรึกษาและกากับ
- หารือแนวทางการทางานใน
ดูแล
พื้นที่
- จัดทาแผนงานและงบประมาณในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
- นาเสนอโครงการชุมตาบงร่วม
ถนนหมู่บ้านทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยมีองค์กรปกครองส่วน
ใจสร้างความปลอดภัยทาง
ท้องถิ่นให้การสนับสนุน
ถนน ในที่ประชุมประจาเดือน
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการชุมตาบงร่วมใจสร้างความ
ธันวาคม 2560 โดยมีหัวหน้า
ปลอดภัยทางถนน และสาธิตกิจกรรมบางส่วนให้ที่ประชุม
ส่วนราชการอาเภอชุมตาบง
ประจาเดือนได้รับทราบและเรียนรู้เบื้องต้น
เข้าร่วมประชุม
- มอบทุนในการดาเนินการหมู่บ้านละ 5,000 บาท จานวน 6
6. การพัฒนาภาคีเครือข่ายการ
หมู่บ้าน
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง 5. ผู้เข้าร่วมจากภาคีเครือข่ายและชุมชนในอาเภอจานวน 145 คน ได้
ถนนอาเภอชุมตาบง
เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร บทลงโทษกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม
7. คณะทางานฯออกประชาคมกับ
กฎจราจร การทาใบขับขี่จักรยานยนต์ การตรวจเช็คสภาพรถก่อน
หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ ให้ความรู้
การต่อทะเบียน การปฐมพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การ
และแนวทางสร้างปลอดภัย
ช่วยเหลือเบื้องต้น CPR การทดสอบการขับขี่ปลอดภัย การดูแล
เกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนนใน
รักษารถจักรยานยนต์การปลูกจิตสานึก สร้างวินัยจราจร
หมู่บ้านชุมชน ข้อมูลการเกิด
6. มีเครือข่ายในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน /หาสาเหตุการ
อุบัติเหตุในพื้นที่
เกิด และแนวทางแก้ไขร่วมกับกิจกรรมด่านชุมชน

บทสรุปผูบ้ ริหาร 33 อาเภอ 39
บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
โครงการรวมพลั
งสร้างความปลอดภั
ยทางถนนของ
โครงการรวมพลั
งสร้างความปลอดภั
ยทางถนนของ
สำ�นัอกงกั
งานป้
องกันและบรรเทาสาธารณภั
จังหวัดสาขา”
สานักงานป้
นและบรรเทาสาธารณภั
ย จังหวัยดสาขา”
ปี 2560ปี 2560

8. ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกด้าน
ความปลอดภัยทางถนนให้แก่เด็ก
และเยาวชน

7. เยาวชนจากโรงเรียนห้วยน้าหอมวิทยาคารซึ่งเป็นระดับมัธยมศึกษา
จานวน 199 คน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร บทลงโทษ
กับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร การทาใบขับขี่จักรยานยนต์ การ
ตรวจเช็คสภาพรถก่อนการต่อทะเบียน การปฐมพยาบาล การ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย การช่วยเหลือเบื้องต้น CPR การทดสอบการขับขี่
ปลอดภัย การดูแลรักษารถจักรยานยนต์การปลูกจิตสานึก สร้าง
วินัยจราจร

การเปลี่ยนแปลงที่พบ
6. มีหมู่บ้านต้นแบบความปลอดภัยทางถนน 6 แห่ง ได้แก่ บ้านชุมตาบงหนึ่ง บ้านชุมตาบง บ้านชุมตาบงสอง
บ้านหนองกระโดน ตาบลชุมตาบง บ้านปากด่าน บ้านคลองบ่วงสามัคคี ตาบลปางสวรรค์ เพื่อให้ใช้
ดาเนินการในการเป็นหมู่บ้านต้นแบบ
7. มีโรงเรียนต้นแบบความปลอดภัยทางถนนที่โรงเรียนห้วยน้าหอมวิทยาคาร
8. มีการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปฐมพยาบาล การดาเนินการเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุทั้งการขนย้ายผู้ป่วย การแจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจ ฯลฯ
ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
เกิดหมู่บ้านและโรงเรียนต้นแบบ ที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างความปลอดภัยทางถนน
ภาพประกอบ
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7. มีโรงเรียนต้นแบบความปลอดภัยทางถนนที่โรงเรียนห้วยน้าหอมวิทยาคาร
8. มีการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปฐมพยาบาล การดาเนินการเมื่อ
บทสรุ
หารท33
อำ�เภอ ายผู้ป่วย การแจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจ ฯลฯ
เกิดอุปบผู้บัตริิเหตุ
ั้งการขนย้
46 โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
ผลงานเด่
นทีอ่เงกั
กิดนขึและบรรเทาสาธารณภั
้น
สำ�นักงานป้
ย จังหวัดสาขา” ปี 2560
เกิดหมู่บ้านและโรงเรียนต้นแบบ ที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างความปลอดภัยทางถนน
ภาพประกอบ
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โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
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บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
โครงการรวมพลั
างความปลอดภั
ยทางถนนของ
โครงการรวมพลั
งสร้งสร้
างความปลอดภั
ยทางถนนของ
สำส�านั
นักกงานป้
ย จัยงหวั
ปี 2560
งานป้องกั
องกันและบรรเทาสาธารณภั
นและบรรเทาสาธารณภั
จังดหวัสาขา”
ดสาขา”
ปี 2560
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บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
สานักปีงานป้
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา”
2560องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560

12. สรุปผลงานโครงการอาเภอไพศาลี
โครงการไพศาลีร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน
หัวหน้าโครงการ: นายสมชาย แก้วศรี สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตากฟ้า
พื้นที่ดาเนินการ: อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อน : ประกอบด้วย คณะทางานขับเคลื่อนโครงการฯ และคณะทางานสืบสวนอุบัติเหตุและ
ติดตามผลการดาเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย นายอาเภอ ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรไพศาลี ปลัดอาเภอหัวหน้า
ฝ่ายความมั่นคง หมวดทางหลวงไพศาลี โรงพยาบาลไพศาลี สาธารณสุขไพศาลี ท้องถิ่นอาเภอไพศาลี
นายกเทศมนตรีตาบล นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุกแห่ง ผู้อานวยการโรงเรียนไพศาลีวิทยา และ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตากฟ้า และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1.จัดเวทีประชุมคณะกรรมการและ
1. มีการจัดประชุม 2 ครั้ง ได้แนวทางการดาเนินงานโครงการ
คณะทางานดาเนินโครงการไพศาลีร่วมใจ
ไพศาลีสร้างความปลอดภัยทางถนน และแนวทางการจัด
สร้างความปลอดภัยทางถนนและองค์กร
กิจกรรม (หัวข้อในการอบรม การจัดทาข้อมูลชุมชน การ
ภาคีเครือข่าย
ตรวจนับหมวกนิรภัย) รวมถึงการรายงานผลและติดตามการ
1. จัดอบรมให้ความรู้ รณรงค์
ดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์และกาหนดแนวทางใน 2. ผู้นาชุมชน อาสาสมัคร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ท้องถิ่น และประชาชนในชุมชน ของทั้ง 8 หมู่บ้าน ได้เรียนรู้
ให้แก่ชุมชน/หมู่บ้าน 8 ตาบล
เกี่ยวกับกฎหมายจราจร ป้ายเตือน สัญญาณเตือน สัญญาณ
2. จัดอบรมให้ความรู้ ปลูกฝังและสร้าง
จราจร การช่วยเหลือและการแจ้งเหตุเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
จิตสานึกด้านการป้องกันและลด
3. นักเรียนและครู/เจ้าหน้าที่ จานวน 200 คน จาก 10 โรงเรียน
อุบัติเหตุทางถนนในโรงเรียน 10
ในอาเภอไพศาลี ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร ป้ายเตือน
โรงเรียน
สัญญาณเตือน สัญญาณจราจร การช่วยเหลือและการแจ้ง
3. การวิเคราะห์จุดเสี่ยงและคืนข้อมูล
เหตุเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ให้กับชุมชน
1. มีการวิเคราะห์จุดเสี่ยงร่วมกับแขวงทางหลวงและหมวดการ
4. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ทาง อาเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคืนข้อมูลให้กับ
ของชุมชนและโรงเรียน
ชุมชน ทาให้เกิดการแก้ปัญหาจุดเสี่ยงในชุมชน เทศบาลและ
อบต.บรรจุเข้าไปในแผนงานของหน่วยงาน
2. มีการติดตามผลการดาเนินงานโดยเข้าไปในชุมชน/โรงเรียน
และให้ชุมชน/โรงเรียนรายงานผลการดาเนินงาน ให้สานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตาก
ฟ้า ทราบทุกเดือนและรายงานเป็นรูปเล่ม เมื่อสิ้นสุดโครงการ
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บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
โครงการรวมพลั
งสร้างความปลอดภั
ยทางถนนของ
โครงการรวมพลั
งสร้างความปลอดภั
ยทางถนนของ
�นักงานป้
งกันและบรรเทาสาธารณภั
ย ดจัสาขา”
งหวัดสาขา”
ปี 2560
สานักสำงานป้
องกันอและบรรเทาสาธารณภั
ย จังหวั
ปี 2560

มีการคัดเลือกชุมชน 3 แห่ง และโรงเรียน 3 แห่ง เพื่อรับ
รางวัลโล่การเป็นชุมชน/โรงเรียนต้นแบบ เพื่อเป็นแบบอย่างที
ดีต่อไป
การเปลี่ยนแปลงที่พบ
1. เกิดภาคีเครือข่ายในการทางานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการ ภาค
ประชาชน เอกชน และอาสาสมัคร
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสาคัญและร่วมมือในการทางานและมีการแชร์ข้อมูลร่วมกัน ทาให้ข้อมูลตรงกับ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น สามารถนาผลของข้อมูลไปร่วมแก้ปัญหาได้ตรงจุด
3. เกิดการดาเนินงานในระดับชุมชน/หมู่บ้าน และในระดับสถานศึกษา โดยอาศัยการวิเคราะห์ปัญหาและหา
แนวทางในแก้ปัญหาในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ โดยเป็นแผนงานหรือกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากคนในชุมชน/นักเรียนเอง
4. ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่อาเภอไพศาลี มีการสวมหมวกนิรภัยกันมากขึ้น โดยเฉพาะนักเรียนในโรงเรียน
ในพื้นที่เป้าหมาย 10 แห่ง
5. จานวนการเกิดอุบัติเหตุและความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุลดลง
6. เกิดชุมชนต้นแบบที่สามารถเป็นตัวอย่างให้ชุมชนอื่นได้ 3 แห่ง ได้แก่ ชุมชนบ้านห้วยตะโก ชุมชนเขาหินกลิ้ง
และชุมชนบ้านโพธิ์ประสาท
7. เกิดโรงเรียนต้นแบบที่สามารถเป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้ 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวังข่อยพิทยา
โรงเรียนไพศาลีพิทยา และโรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง
8. เกิดการแก้ไขจุดเสี่ยงในพื้นที่เบื้องต้น และหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ อาทิ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล
ให้ความสาคัญกับการแก้ปัญหาจุดเสี่ยง มีการบรรจุการแก้ปัญหาจุดเสี่ยงเข้าไปในแผนของหน่วยงาน
ภาพประกอบ
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โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
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บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
โครงการรวมพลั
างความปลอดภั
ยทางถนนของ 51
โครงการรวมพลั
งสร้งาสร้
งความปลอดภั
ยทางถนนของ
สำ�สนัานักงานป้
องกั
นและบรรเทาสาธารณภั
ย จัยงหวัจังดหวั
สาขา”
ปี 2560
กงานป้
องกั
นและบรรเทาสาธารณภั
ดสาขา”
ปี 2560
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บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา”
2560
สานักปีงานป้
องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560

13. สรุปผลงานโครงการอาเภอสีคิ้ว
โครงการจุดเสี่ยงลดลงได้ด้วยภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง อาเภอสีคิ้ว
หัวหน้าโครงการ: นางสาวนงรักษ์ พวกจันทึก และนางสาวรัติการณ์ กอมขุนทด พื้นที่ดาเนินการ: อาเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา
เครือข่ายขับเคลื่อน ได้แก่ ศปถ.อาเภอ มีคณะกรรมการอานวยการที่มีนายอาเภอสีคิ้วเป็นผู้อานวยการ ศปถ.
ตาบล มีการแต่งตั้งคณะทางานประจาตาบล 12 ตาบล
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. จัดเวทีประชุมเครือข่ายศูนย์อานวยความ 1. มีการประชุมเครือข่ายศูนย์อานวยการความปลอดภัยทาง
ปลอดภัยทางถนนอาเภอ (ศปถ.)
ถนน 6 ครั้ง
2. จัดเวทีประชุมเครือข่ายศูนย์อานวยความ 2. เวทีประชุมเครือข่ายทางถนนตาบลมีการประชุม 3 ส่วน
ปลอดภัยทางถนนตาบล
ได้แก่
3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการจุด
- การประชุมเครือข่ายศูนย์อานวยความปลอดภัยทาง
เสี่ยงของพื้นที่โดยองค์กรท้องถิ่น
ถนนตาบล 8 ครั้ง
4. กิจกรรมเพื่อนาเสนอผลงานในเวทีประชุม
- เวทีพัฒนาเครือข่ายด้านการสารวจจุดเสี่ยงที่เกิด
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง จานวน 12 ครั้ง
ระดับจังหวัด
- เวทีเฉพาะกิจในการจัดการแก้ปัญหาจุดเสี่ยงตาม
5. การสอบสวนเคส และการแก้ไขจุดเสี่ยง
ปัญหาของแต่ละพื้นที่ 12 ครั้ง
โดยใช้งบประมาณจากท้องถิ่นและ
3.มีการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการจุดเสี่ยงของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พื้นที่โดยองค์กรท้องถิ่น 1 ครั้ง
6. สื่อสารประชาสัมพันธ์ รณรงค์กับกลุ่ม
4. นาเสนอผลการดาเนินโครงการฯ
เยาวชน ประชาชนใน 12 ตาบล
การเปลี่ยนแปลงที่พบ
1. เกิดเครือข่ายการทางานในระดับอาเภอและระดับตาบล
- มีกลไกระดับอาเภอจากเดิม ศปถ.อาเภอสีคิ้ว ยังไม่มีบทบาทชัดเจนเป็นการเพียงการทางาน
ในช่วงเทศกาล 7 วันอันตราย ปัจจุบันมีการทางานอย่างต่อเนื่อง ผ่านทางการประชุมทุก 2 เดือน
ร่วมสอบสวนเคสสาคัญร่วมกัน คณะทางาน ศปถ.อาเภอเป็นที่ปรึกษาให้ ศปถ.ระดับตาบล โดยมี
การประสานงานแนวราบผ่าน ApplicationLine
- กลไกระดับตาบล จากเดิมไม่มีคณะทางานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุระดับตาบล เมื่อมีการ
แต่งตั้งแล้วทาให้มีการขับเคลื่อนผ่านทางการประชุม มีการสร้างกลุ่ม Line เพื่อประสานงาน มี
แกนนาซึ่งมาจากสมาชิกหลายหน่วยงาน เกิดหน่วยงานเด่น 5 ทีม คือ ตาบลคลองไผ่ ตาบล
มิตรภาพ ตาบลหนองหญ้าขาว ตาบลกฤษณา และตาบลลาดบัวขาว
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2. สถิติการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น แต่มีความรุนแรงและจานวนผู้เสียชีวิตลดลง
- หลังดาเนินการจานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 215 ครั้งคิดเป็นเพิ่มร้อยละ 17.5 อุบัติเหตุ
ส่วนมากเกิดบนถนนสายหลัก คือถนนหมายเลข 2 หมายเลข 201
- จานวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรลดลง 124 ราย คิดเป็นลดลงร้อยละ 5.5
- จานวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรลดลง 7 ราย คิดเป็นลดลงร้อยละ 20
- จานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนน แยกตามถนนสายรองมีจานวนลดลง 4 ราย คิดเป็นลดลง
ร้อยละ57.14
3. มีการแก้ไขจุดเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ ที่มีการนาข้อมูลอุบัติเหตุ การสืบสวนอุบัติเหตุ มาเป็นข้อมูลใน
การวิเคราะห์และแก้ไขจุดเสี่ยง
ปัจจัยความสาเร็จ
1. หน่วยงานในอาเภอให้ความสาคัญ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของแต่ละตาบลที่ให้ความสาคัญ เข้ามาร่วมดาเนินการทุกกิจกรรม
2. การมีผู้ประสานงานเป็นภาคสาธารณสุข ซึ่งมีข้อมูล สถิติ ความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุอยู่ใน
มือ การนาเอาข้อมูลที่มีจริงมากระตุ้นให้คนทางานแต่ละตาบลเห็นความสาคัญ เกิดการระดม
ทรัพยากรที่มีมาจัดการกับปัญหาร่วมกัน
3. การสื่อสาร ประสานงานในเชิงราบ ผ่านทาง Application Line ทาให้สามารถส่งข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว และมีการตอบสนอง ส่งผลให้เกิดการทางานได้ทันท่วงที
4. การขับเคลื่อนในชุมชนโดยใช้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้
ประสานงาน ทาให้เกิดแรงขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. การบูรณาการงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรเข้ากับงานประจาได้ ส่งผลให้เกิดการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่ได้ทั้ง 12 ตาบล และทาให้ได้รับความร่วมมือทุกภาคส่วน
6. การเปิดโอกาสให้แต่ละตาบลได้ทางานภายใต้บริบทของแต่ละตาบล ตั้งแต่การคิดวิเคราะห์
ออกแบบกิจกรรม และร่วมจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล หาแนวทางแก้ไข ส่งผลให้แกนนา
คณะทางานระดับตาบลรู้สึกเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการปัญหาตามสภาพบริบทแต่ละพื้นที่
7. การมีทีมสอบสวนอุบัติเหตุที่เข้มแข็ง มีการใช้กระบวนการ Table Top ในการสอบสวนเคสและการ
แก้ไขในแต่ละพื้นที่
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14. สรุปผลงานโครงการอาเภอเชียงของ
โครงการ “เยาวชนเชียงของ สมองเพชร” อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
หัวหน้าโครงการ: นายยศกร สุขสอาด หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย
สาขาเชียงของ
พื้นที่ดาเนินการ: อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ภาคีที่เข้ามาร่วมดาเนินการ ประกอบด้วย ทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านอุบัติเหตุ
จราจร เช่น นายอาเภอเชียงของ ตารวจภูธรเชียงของ โรงพยาบาล โรงเรียน ห้างร้าน บริษัทห้างร้านเอกชน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
กิจกรรมที่ดาเนินการ
1.จัดการประชุมคณะทางาน 5 ครั้ง ส่งผลให้เกิด 1.แกนน าเยาวชนผู้ ผ่ า นการอบรม น าความรู้ ค วาม
เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้
การจัดการปัญหาอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ คือ
ถนน และปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายจราจร มี น้ าใจ
ด้านกายภาพ/สิ่งแวดล้อม:
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในการใช้รถใช้ถนน และได้รับการอบรม
-จัดทาป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้รถใช้
เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างถูกต้องในเบื้องต้น
ถนนอย่างปลอดภัย /ติดตั้งแผงกั้นจราจร/
สามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน ซึ่งเป็นตัวอย่างที่
จัดการจุดเสี่ยง
ดีแก่นั กเรีย นในโรงเรี ย น บุคคลในครอบครั ว บุ คคล
ด้านมาตรการองค์กร/บังคับใช้กฎหมาย:
รอบข้าง และในชุมชนของตนเอง
-มีการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด / 2.แกนนาเยาวชนผู้ผ่านการอบรม สามารถนาความรู้ที่
โรงเรียนทุกแห่งได้กวดขันและกาชับให้นักเรียน ได้รับไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆ และรุ่นน้อง รวมถึงการ
ขยายองค์ความรู้ไปสู่ชุมชน ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น
และบุคลากร สวมหมวกนิรภัย 100 %
การประชาสัมพันธ์ความรู้โดยการเคาะประตูบ้านแจก
ด้านสื่อสาร/รณรงค์ประชาสัมพันธ์:
สื่ อ และอธิบ ายถึง อัน ตรายที่เ กิด จากอุบั ติ เหตุ เพื่ อ
-จัดกิจกรรมประกาศวาระ “เชียงของเมืองปลอดภัย กระตุ้นเตือนให้คนในชุมชนเล็งเห็นถึงความสาคัญของ
ทางถนน” และเปิดจุดตรวจจากัด ความเร็ว/
ปัญหาอุบัติเหตุแบบใกล้ชิด
โรงเรียนร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดความเร็ว/
มีการณรงค์ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กม./ชม. และ
ให้มีการกวดขันวินยั จราจรอย่างเข้มข้นจริงจัง
ทั้งนี้ในโครงสร้างคณะทางาน ศปถ.อาเภอ ได้มี
สภาเด็กและเยาวชนอาเภอเชียงของเข้าเป็น
คณะทางานด้วย
2.จัดค่ายให้ความรู้แกนนาเยาวชนเชียงของสมอง
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เพชร 6 รุ่น และมอบโล่รางวัล และจัดทาใบ
ประกาศเกียรติคุณมอบให้กับนักเรียนแกนนาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
3. แกนนาเยาวชนร่วมดาเนินงานกับชุมชนและภาคี
เครือข่าย
การเปลี่ยนแปลงที่พบ
1. เกิดเครือข่ายในการประสานงาน ทางานแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร
2. ประชาชนมีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น
3. จุดเสี่ยงบนท้องถนนได้รับการแก้ไข
4. สถิติข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่เป็นเยาวชนลดลง
ปัจจัยความสาเร็จ
1. ผู้บริหาร ผู้นาองค์กรให้ความสาคัญและร่วมกันผลักดันทาให้เกิดกลไกการทางาน
2. ความสัมพันธ์และความร่วมมือของทีมงาน คณะทางานทางานร่วมกันแบบกัลยาณมิตร
3. การจัดการข้อมูล เช่น มีการจัดเก็บข้อมูล การเกิดอุบัติเหตุ/จานวนครั้ง ฯลฯ แล้วนามาวิเคราะห์ปัญหา
เพื่อหาแนวทางการแก้ไข
4. การเชื่อมภาคีเครือข่ายหน่วยงานในชุมชนหรือเกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกิจกรรมสร้างความปลอดภัย
ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
1. สร้างแกนนาเยาวชน และเชื่อมงานการป้องกันอุบัติเหตุจราจรเข้าไปในสภาเด็กและเยาวชนได้ ซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายสาคัญ
2. เกิดการจัดการจุดเสี่ยง จุดอันตรายได้ ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุจากการกีดขวางการจราจร และทางเท้า เช่น
มีการติดตั้งอุปกรณ์กั้นแบ่งช่องจราจรกลางถนน ก่อสร้างสะพานลอย จานวน 1 จุด ระหว่างหน้าโรงเรียนไปยัง
หน้าห้างสรรพสินค้า ก่อสร้างท่อระบายน้าในถนน
ภาพประกอบ
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บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560

ภาพประกอบ
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บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
โครงการรวมพลั
างความปลอดภั
ยทางถนนของ 59
โครงการรวมพลั
งสร้งาสร้
งความปลอดภั
ยทางถนนของ
สำ�สนัานั
กงานป้
องกัองกั
นและบรรเทาสาธารณภั
ย จังยหวัจังดหวั
สาขา”
ปี 2560
กงานป้
นและบรรเทาสาธารณภั
ดสาขา”
ปี 2560
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บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
กงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปีสานั
2560

15. สรุปผลงานโครงการอาเภอเวียงป่าเป้า
โครงการเครือข่ายป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 2560
หัวหน้าโครงการ: นางสาวเอกกมล วงศ์ชัย โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
พื้นที่ดาเนินการ: อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ภาคีที่เข้ามาร่วมดาเนินการ ประกอบด้วย ภาคีเครือข่ายระดับอาเภอ และภาคีเครือข่ายระดับตาบล
กิจกรรม

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ

1.เกิดแกนนาเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน และ

2. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันอุบัติเหตุทาง

สามารถวิเคราะห์จุดเสี่ยง หรือจุดที่ควรป้องกัน ไม่ให้

ถนนระดับอาเภอ 3 ครั้ง ดาเนินการโดยการจัด

เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้

ประชุมเพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางและความร่วมมือ

2.เกิดแกนนาชุมชน ที่เป็นผู้มีศักยภาพในการ

3. ลงพื้นที่แสวงหาตัวแทนตาบลและอบรมเสริม

ขับเคลื่อนงานในพื้นที่ เนื่องจากผู้นาในตาบลเกิดการ

ความรู้แกนนาตาบลในชุมชน 7 ตาบล หมู่บ้าน 93

ประสานงานได้รวดเร็ว และเป็นสายบังคับบัญชาของ

หมู่บ้านๆ ละ 3 คน รวมจานวน 279 คน

ฝ่ายปกครองอาเภอ

4. อบรมให้ความรู้ในโรงเรียน 6 แห่ง

3. จุดเสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขไม่มีอุบัติเหตุและเสียชีวิต

5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน, มอบโล่

4. สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน มีจานวนผู้บาดเจ็บ

รางวัล

(Admit) และเสียชีวิตลดลง

6. คนในชุมชนร่วมกันวิเคราะห์จุดเสี่ยงนาไปสู่การ
แก้ไขจุดเสี่ยง
7. นิเทศ ติดตาม ประชุม ตัวแทนตาบลและเครือข่าย
ทุก 3 เดือน
การเปลี่ยนแปลงที่พบ
1. เกิดคณะทางานที่มีศักยภาพทั้งในระดับอาเภอ และระดับตาบล เห็นปัญหาร่วมกันและมีเป้าหมายเดียวกัน
2. สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน มีจานวนผู้บาดเจ็บ (Admit) และเสียชีวิตลดลง
3. มีการแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย โดยชุมชนนาข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางและดาเนินการร่วมกัน
4. ประชาชนสวมหมวกกันน็อคมากขึ้น จากการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การขับขี่ปลอดภัย (หมวก เมา ขับเร็ว)
ร่วมกับ อสม.อป.พร. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วน
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บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
โครงการรวมพลั
สร้างความปลอดภั
ยทางถนนของ61
โครงการรวมพลั
งสร้างงความปลอดภั
ยทางถนนของ
สำ�สนัานั
กงานป้
องกัอนงกัและบรรเทาสาธารณภั
ย จังยหวัจัดงสาขา”
ปี 2560
กงานป้
นและบรรเทาสาธารณภั
หวัดสาขา”
ปี 2560

ปัจจัยความสาเร็จ
1.ผู้บริหารระดับอาเภอ ผู้นาท้องถิ่น ผู้นาท้องที่ ให้ความสาคัญในการดาเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน
2.การบูรณาการข้อมูลสถิติ และการคืนข้อมูลให้ผู้นาชุมชนแต่ละตาบลได้รับรู้ เพื่อให้เกิดความตระหนักต่อปัญหา
3.การบูรณาการสร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน อาสาสมัคร มูลนิธิ ทา
ให้การดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
มีการแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย ในด้านวิศวกรรมจราจรสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้รับผิดชอบ องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น แขวงการทาง สามารถลดอัตราการบาดเจ็บ เสียชีวิตลงได้
ภาพประกอบ
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บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560

ภาพประกอบ
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บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
โครงการรวมพลั
างความปลอดภั
ยทางถนนของ 63
โครงการรวมพลั
งสร้งาสร้งความปลอดภั
ยทางถนนของ
สำส�นัานักงานป้
นและบรรเทาสาธารณภั
ย จัยงหวั
สาขา”
ปี 2560
กงานป้องกั
องกั
นและบรรเทาสาธารณภั
จังดหวั
ดสาขา”
ปี 2560
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บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปีสานั
2560
กงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560

16. สรุปผลงานโครงการอาเภอพญาเม็งราย
โครงการพญาเม็งรายนาร่ององค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน
หัวหน้าโครงการ: นายดารงค์ ช่วยแก้ไข: พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลพญาเม็งราย
พื้นที่ดาเนินการ: อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
ทีมขับเคลื่อนงาน ได้แก่ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอพญาเม็งราย ประกอบด้วย
นายอาเภอพญาเม็งราย ดารงตาแหน่งเป็นประธานกรรมการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการ และมี
ปลัดอาเภองานป้องกัน ดารงตาแหน่งเป็นเลขานุการ
กิจกรรมที่ดาเนินการ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

1. การเตรียมความพร้อม ประชุมชี้แจงโครงการให้กับ

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม คือ

คณะกรรมการ ศปถ.อาเภอประชุมตัวแทนองค์กรต้นแบบ คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน และได้
2. จัดตั้งคณะกรรมการของแต่ละองค์กรเพื่อกากับติดตาม คณะทางานเพิ่มขึ้น มีเครือข่ายตารวจเข้ามาร่วมเป็น
ดาเนินงานของ 4 องค์กร

ภาคีขับเคลื่อนงาน ในด้านการบังคับใช้กฎหมาย

3. การจัดทาป้ายถาวรประชาสัมพันธ์โครงการ และจัดทา 2. เกิดการจัดการข้อมูล ทาให้ทราบข้อมูลเพิ่มเติม
ป้ายถาวร รณรงค์สวมหมวกกันน็อค/ คาดเข็มขัดนิรภัย

เรื่องจุดเสี่ยงทุกจุดของอาเภอพญาเม็งรายนาไปสู่

4. การประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนรับทราบ

การจัดการแก้ไขจุดเสี่ยง

5. การจัดสิ่งแวดล้อมด้านการจราจรของแต่ละองค์กร

3. มีการจัดทาป้ายเพื่อติดในหน่วยงานเพิ่มขึ้น

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการองค์กร

4. มีการขยายเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ จาก

6. การเสริมสร้างความรู้ ใน 4 องค์กร ในเรื่องกฎหมาย

เป้าหมาย 4 องค์กร เข้ามาเพิ่มอีก 4 องค์กร และมี

จราจร การปฐมพยาบาล การขับขี่ปลอดภัย ฯลฯ

การร่วมให้สัตยาบันองค์กร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคน

7. การนิเทศ ติดตามงาน ประเมินผล เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ในองค์กรคาดเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกนิรภัย
8. การเก็บข้อมูลเชิงสถิติ และเชิงคุณภาพ

100%

9. การถอดบทเรียนและคืนข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

5. นักเรียน เยาวชน บุคลากรในหน่วยงานได้รับ

10. การนาเสนอผลงานใน ศปถ.จังหวัดและการสรุปผล

ความรู้จากการอบรม

การเปลี่ยนแปลงที่พบ
1. การขยายผลการดาเนินโครงการ มีการขอความร่วมมือจากองค์กร 4 องค์กร ได้แก่ โรงพยาบาลพญาเม็งราย
โรงเรียนพญาเม็งรายวิทยาคม โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม โรงเรียนแม่ตาตาดควันวิทยาคม แต่ในการดาเนินการจริง
ได้มีการขยายผลการดาเนินการ ไปยังหน่วยงานอื่นๆ ที่ขอเข้าร่วมโครงการ พร้อมให้สัตยาบันการเป็นองค์กรแห่ง
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บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
โครงการรวมพลั
โครงการรวมพลังงสร้
สร้าางความปลอดภั
งความปลอดภัยยทางถนนของ
ทางถนนของ 65
สำสานั
�นักกงานป้
งานป้อองกั
งกันนและบรรเทาสาธารณภั
และบรรเทาสาธารณภัยย จัจังงหวั
หวัดดสาขา”
สาขา” ปีปี 2560
2560

ความปลอดภัยทางท้องถนน
2. สถิติการสวมหมวกกันน็อค 100% ในพื้นที่นาร่อง และอัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลง 50% ในช่วง 7 วัน
อันตราย อัตราการเสียชีวิต 0% คงที่
3. เกิดกระแสการสวมหมวกกันน็อคแบบเต็มใบในหมู่นักเรียนวัยรุ่น
4. การตั้งด่านถูกปรับเปลี่ยนพื้นที่ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา โดยมีการปรับไปตั้งอยู่ในจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุ
สูงสุด 3 อันดับแรก ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับจากโรงพยาบาลมากขึ้น
ปัจจัยความสาเร็จ
1. มีการบูรณาการด้านข้อมูลทั้งในเชิงสถิติและเชิงคุณภาพมากขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าเงื่อนไขที่สาคัญในการดาเนิน
โครงการ คือ 1) การแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน 2) การสนับสนุนด้านองค์ความรู้
2. การมีภาคีเครือข่ายเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การขยายตัวของโครงการครอบคลุมในพื้นที่มากขึ้น โดยมีเงื่อนไขจากการ
เข้มงวดกวดขันทางกฎระเบียบ การประชาสัมพันธ์ การขอความร่วมมือกระจายตัวไปในหน่วยงานระดับต่างๆ
3. คณะทางานมีการปรับเปลี่ยนและแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการดาเนินโครงการ
ภาพประกอบ
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บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
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17. สรุปผลงานโครงการอาเภอเชียงดาว
โครงการบูรณาการความปลอดภัยทางถนนอาเภอเชียงดาว
หัวหน้าโครงการ: นายเรืองฤทธิ์ ผลดี สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว
พื้นที่ดาเนินการ: อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอเชียงดาว เป็นเครือข่ายหลักในการทางาน และมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการทางานเฉพาะด้าน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการทางาน ได้แก่ 1.ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 2.ฝ่ายข้อมูล 3.คณะทางานโครงการบูรณาการความปลอดภัยทางถนนอาเภอเชียงดาว
4.คณะอนุกรรมการด้านวิศวกรรมจราจร 5.คณะทางานด่านชุมชนอาเภอเชียงดาว พ.ศ.2560
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์
1. เกิดรูปแบบการทางานที่ชัดเจนในพื้นที่ โดยมีการแต่งตั้ง
ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
คณะทางานในแต่ละด้าน
อาเภอเชียงดาวและภาคีเครือข่าย 2. มีประกาศอาเภอเชียงดาว เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัย
2. จัดอบรมอาสาจราจร ประจา
ทางถนน และมีองค์กรที่ร่วมลงนาม MOU บูรณาการความปลอดภัย
ตาบล/ชุมชน
ทางถนนอาเภอเชียงดาว 32 องค์กร
3. การตั้งด่านชุมชนในช่วงเทศกาล
3. มีข้อมูลการทางาน ทั้งจากการทางานของฝ่ายข้อมูล และการตรวจ
สาคัญ
นับจานวนผู้สวมหมวกนิรภัยก่อนเริ่มโครงการ
4. สร้างนักเรียนแกนนาด้านความ
4. การปรับปรุงจุดเสี่ยงในพื้นที่ ด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ ติดตั้งเสาหลัก
ปลอดภัยทางถนน จากโรงเรียน
อ่อน/ไฟกระพริบ ป้ายเตือน ป้ายรณรงค์ ทาป้ายสองภาษา เป็น
เชียงดาววิทยาคม
ต้น
5. ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสานึกด้าน
5. เกิดโครงการขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ่ เพื่อเป็นการแก้ไขจุดเสี่ยงอย่าง
ความปลอดภัยทางถนน
ถาวร
6. จัดเวทีประชาคมชุมชน
6. มีกิจกรรมรณรงค์ และจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
สถานีวิทยุคนชนบทเรดิโอ 95.75MHz./ Line
7. มีการเตรียมความพร้อมและลดความรุนแรงเมื่อเกิดเหตุ
การเปลี่ยนแปลงที่พบ
1. การตั้งด่านชุมชนในช่วงเทศกาลสาคัญ ทาให้สามารถลดอุบัติเหตุในพื้น และให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ยกตัวอย่าง การตั้งด่านชุมชนของเทศบาลตาบลแม่นะ ในพื้นที่ตาบลแม่นะ ทา
ให้ไม่มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นในพื้นที่ตาบลแม่นะ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 (ช่วง 7 วันอันตราย)
2. การปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง บนถนน ทล.107, 1359, 1178 ในพื้นที่อาเภอเชียงดาว ทาให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุใน
พื้นที่จุดเสี่ยง ในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 44.74 (ข้อมูล : ศปถ.ชม.)
3. การตั้งจุดตรวจบูรณาการ 3 จุด /จุดบริการประชาชน 12 จุด /ด่านชุมชน 6 จุด ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
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อาเภอเชียงดาว ทาให้อุบัติเหตุทางถนนลดลงร้อยละ 42.86 ผู้บาดเจ็บลดลงร้อยละ 66.67 และผู้เสียชีวิตคงที่ 1
ราย จากเทศกาลปีใหม่ 2560 (ข้อมูล : ศปถ.ชม.)
4. การมีอาสาจราจรปฏิบัติงานในพื้นที่ ทาให้อุบัติเหตุในพื้นที่ลดลง และคนในพื้นที่เคารพกฎจราจรมากขึ้น
5. จานวนผู้สวมหมวกนิรภัยในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นหลังจากดาเนินโครงการฯ โดยมีจานวนผู้สวมหมวกนิรภัยร้อยละ
58.78
6. จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จานวน 30 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.21
ผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จานวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.61 และผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จานวน
13 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.67 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่อาเภอเชียงดาว ปี 2560 เกิดจากการขับรถ
เร็วเกินกาหนด ร้อยละ 48.99 เมาสุรา ร้อยละ 34.23 (ข้อมูล : ศปถ.ชม.)
7. มีสมาชิกอาสาจราจรปฏิบัติงานร่วมกับ อาสาสมัครจราจรของสถานีตารวจภูธรเชียงดาว
8. มีนักเรียนแกนนาในการทางานอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเกิดนักเรียนแกนนาจานวน 2 รุ่น
บทเรียนความสาเร็จ
1. การประชุมคณะกรรมการ ศปถ.อาเภอ ทุกเดือน ทาให้คณะกรรมการฯ ได้มาพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยน ร่วมกัน
วิเคราะห์ และชักชวนภาคีเครือข่ายอื่นเข้ามาร่วมประชุมในคณะกรรมการฯ ศปถ.อาเภอ
2. การลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมชุมชน ทาให้มีเครือข่ายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นาชุมชน และคนในชุมชน
เพิ่มมากขึ้น
3. การติดต่อประสานการทางานทาง lineกลุ่ม ทาให้เกิดการเชื่อมประสานงานกัน สามารถป้องกัน สนับสนุ น
ช่วยเหลือ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้รวดเร็วขึ้น
ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
1.มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอเชียงดาวและภาคีเครือข่าย อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง
2.อัตราจานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้น จากปี 2559 ร้อยละ 25.2 ผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 และ
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 86.67
3.อัตราการสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 58.78
4.อัตราการเกิดอุบัติเหตุในจุดเสี่ยงลดลง ร้อยละ 44.74
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18.สรุปผลงานโครงการอาเภอฝาง
โครงการชุมชนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน ตาบลสันทราย อาเภอฝาง
หัวหน้าโครงการ: นายธีรเดช ขัติยะ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง
พื้นที่ดาเนินการ:ตาบลสันทราย อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ภาคีเครือข่าย ได้แก่ สถานีตารวจภูธรฝาง โรงพยาบาลฝาง สาธารณสุขอาเภอฝาง หมวดทางหลวงฝาง
สานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ที่ทาการปกครองอาเภอฝาง บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
เทศบาลตาบลสันทราย สถานศึกษา และสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
กิจกรรมที่ดาเนินการ
1.ถอดบทเรียนการดาเนินงานด้านการป้องกันและลด 1.เกิดภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ปัญหา
อุบัติเหตุของชุมชน
อุบัติเหตุทางถนนของตาบลอาเภอฝาง ที่มีการบูรณา
2.ผลักดันและร่วมสร้าง“ชุมชนต้นแบบ” ด้านความ
การทางานร่วมกันในลักษณะภาคีเครือข่ายอย่าง
ปลอดภัยทางถนน
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกลไกของศูนย์
3.สร้างมาตรการการสวมหมวกนิรภัยความรู้ความ
อานวยการความปลอดภัยทางถนนอาเภอฝาง (ศปถ.
เข้าใจด้านการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในชุมชน
ฝาง)
ตาบลสันทรายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงใน 2.มีชุมชนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนอาเภอ
ชุมชน
ฝาง จานวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านห้วยงูนอก หมู่
4. จัดอบรมอาสาจราจรในชุมชนตาบลสันทรายเพื่อสร้าง ที่ 4 ชุมชนบ้านสันต้นดู่ หมู่ที่ 8 และชุมชนบ้านสัน
หนองเขียว หมู่ที่ 13 ตาบลสันทราย
แกนนาในชุมชน
3.มีอาสาสมัครจราจรในทุกหมู่บ้านของตาบลสันทราย
5. ตั้งด่านชุมชนในช่วงเทศกาลสาคัญ
6. ติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการ
4.ประชาชนในตาบลสันทราย จานวน 2 กลุ่ม ได้แก่
ดาเนินการ และนาเสนอผลการดาเนินงานใน ศปถ.
นักเรียนชั้น ม.1 – ม.3 ของโรงเรียนวัดนันทาราม
จังหวัด /อาเภอ
ตาบลสันทราย จานวน 100 คน และผู้สูงอายุของศูนย์
เรียนรู้ผู้สูงอายุเทศบาลตาบลสันทราย จานวน 100
คน มีความรู้ ความเข้าใจด้านการใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัย เพิ่มขึ้นร้อยละ 80
5.อัตราการสวมหมวกนิรภัย ในผู้ใช้รถจักรยานยนต์ใน
ตาบลสันทราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 80
6.อัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ของตาบลสันทรายลดลง เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2559
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งสร้างงความปลอดภั
ยทางถนนของ
โครงการรวมพลั
สร้างความปลอดภั
ยทางถนนของ
นักงานป้
นและบรรเทาสาธารณภั
ดสาขา”
ปี 2560
สานัสำก�งานป้
องกัอนงกั
และบรรเทาสาธารณภั
ย จังยหวัจัดงหวั
สาขา”
ปี 2560

1.
2.
3.
4.

5.
6.

การเปลี่ยนแปลงที่พบ
1.มีการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นในพื้นที่ตาบลสันทราย
2.อัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของตาบลสันทรายลดลง
3.ประชาชนและนักเรียนในกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจและใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัยมากขึ้น
การติดตาม ประเมินผล
ติดตามผ่านทางการประชุมศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนอาเภอฝาง
การจัดทาแบบสอบถามหลังจากการอบรม
สารวจข้อมูลจานวนรถจักรยานยนต์ การสวมหมวกนิรภัย และความต้องการหมวกนิรภัย ในการทาประชาคม
เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายหลังการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน
จัดอาสาจราจรเฝ้าสังเกตการณ์การสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในตาบลสันทราย จานวน 3 จุด ได้แก่
ชุมชนบ้านห้วยงูนอก ชุมชนบ้านสันต้นดู่ และชุมชนสันหนองเขียว ในห้วงเดือนพฤศจิกายน 2560 และในห้วง
เดือนมกราคม 2561
ประเมินผลด่านชุมชนตามแบบบันทึกด่านชุมชนของกระทรวงสาธารณสุข
การนาเสนอผลการดาเนินงานในเวทีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการประชุม ศปถ.อาเภอ ศปถ.จังหวัด
ภาพประกอบ
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โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560
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บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
โครงการรวมพลั
างความปลอดภั
ยทางถนนของ 75
โครงการรวมพลั
งสร้งาสร้
งความปลอดภั
ยทางถนนของ
สำ�สนัานักงานป้
องกัองกั
นและบรรเทาสาธารณภั
ย จัยงหวัจังดหวั
สาขา”
ปี 2560
กงานป้
นและบรรเทาสาธารณภั
ดสาขา”
ปี 2560
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บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา”
2560องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560
สานักปีงานป้

19. สรุปผลงานโครงการอาเภอสะเมิง
โครงการชาวสะเมิงร่วมใจสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าโครงการ: นายวรวิทย์ อินต๊ะใจ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสะเมิง
พื้นที่ดาเนินการ: อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ระดับอาเภอ : ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอสะเมิง (ศปถ.อาเภอสะเมิง) มีนายอาเภอสะเมิงเป็น
ประธานกรรมการ
ระดับตาบล: แต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับตาบล ในทุกตาบล ได้แก่ ศปถ.ทต.สะเมิงใต้
ศปถ.อบต.สะเมิงเหนือ ศปถ.อบต.บ่อแก้ว ศปถ.อบต.แม่สาบ ศปถ.อบต.ยั้งเมิน
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1.การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ
1. มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย
ความปลอดภัยทางถนนอาเภอสะเมิง
ทางถนนอาเภอสะเมิง 5 ครั้ง เกิดแผนการทางานและการ
2.ประชาสัมพันธ์ รณรงค์เพื่อให้นักเรียน ผู้นา
ติดตามกิจกรรมที่สร้างความปลอดภัยทางถนน
ชุมชน ตัวแทนชุมชนทราบโครงการชาวสะเมิง 2. มีการอบรมการขับขี่ปลอดภัยให้กับนักเรียนโรงเรียนสะ
ร่วมใจสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
เมิงพิทยาคม 250 คน พร้อมทั้งมีการติดตั้งป้ายรณรงค์
3.สารวจและเก็บข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบผลการ
การสวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย 10 ป้ายใน
ดาเนินการ ก่อน ระหว่าง และ หลัง การดาเนิน
เขตอาเภอสะเมิง
โครงการชาวสะเมิงร่วมใจสวมหมวกนิรภัย
3. มีการเก็บข้อมูลโดยนักเรียนโรงเรียนสะเมิงวิทยาคมโดยใช้
100%
แบบสอบถามจานวน 100 ชุด ในช่วงก่อน ระหว่าง และ
4.การใช้มาตรการทางกฎหมาย และการเก็บ
หลังดาเนินโครงการ ทาให้ทราบถึงการรับรู้ของประชาชน
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
และจานวนผู้สวมหมวกนิรภัยในอาเภอ
5.การแก้ไขจุดเสี่ยง
4. ตั้งจุดตรวจการสวมหมวกนิรภัยเดือนละ 1 ครั้ง โดยสถานี
6.การส่งเสริมมาตรการองค์กร สวมหมวกนิรภัย
ตารวจภูธรสะเมิง
100%
5. มีการสืบสวนและเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งแก้ไข
จุดเสี่ยงในพื้นที่ตามมติในการประชุม ศปถ.อาเภอสะเมิง
การเปลี่ยนแปลงที่พบ
1. นักเรียนโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะมาเรียนหนังสือได้รับหมวกนิรภัยที่มี
มาตรฐาน จานวน 200 ใบ
2. มีกองทุนหมวกนิรภัย เบื้องต้นมีหมวกนิรภัย เพื่อหมุนเวียนในกองทุน จานวน 135 ใบ
3. มีการจัดตั้ง ศปถ.อาเภอสะเมิง เพื่อขับเคลื่อนงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอาเภอสะเมิง
และ ศปถ.อปท. จานวน 5 แห่ง
4. มีการปรับปรุง/แก้ไขจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนน จานวนอย่างน้อย 5 จุด
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บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
โครงการรวมพลั
งสร้างความปลอดภั
ยทางถนนของ
โครงการรวมพลั
งสร้างความปลอดภั
ยทางถนนของ
�นักงานป้
งกันและบรรเทาสาธารณภั
ย ดจัสาขา”
งหวัดสาขา”
ปี 2560
สานักสำงานป้
องกันอและบรรเทาสาธารณภั
ย จังหวั
ปี 2560

5. ประชาชนผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มีการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ โดย
พบว่า ก่อนทาโครงการผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย 9% ระหว่างทาโครงการผู้
ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย 47% และหลังทาโครงการผู้ขับขี่และซ้อนท้าย
รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย 64 %
บทเรียนความสาเร็จและข้อค้นพบ
1. อาเภอสะเมิงเป็นสังคมชนบท ประชาชนรู้จักและคุ้นเคยกับหน่วยราชการ การบังคับใช้กฏหมายอย่าง
เข้มงวดกวดขันทาได้ยาก ดังนั้น การใช้มาตรการทางกฎหมายอาจต้องผ่อนปรน การตักเตือน กากับ และ
ใช้มาตรการทางสังคมจะได้รับการยอมรับ และความร่วมมือมากกว่า
2. การประชาสัมพันธ์ โดยผ่านผู้นาชุมชน เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยใช้การพูดปากต่อปากได้ผลและ
เข้าถึงชุมชนมากกว่าการใช้สื่อประเภทอื่น
3. การปลูกฝังพฤติกรรมในเชิงบวกผ่านระบบการศึกษา ผู้นาชุมชน หมู่บ้าน และ อปท. สามารถทาได้
ครอบคลุมทั่วถึง
4. การทางานแบบแนวราบและไม่เป็นทางการ จะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมและเชื่อมเครือข่ายได้ดี
5. การใช้ application line มาใช้ในการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการทางานร่วมกัน ภายใต้ชื่อ
กลุ่ม “ศปถ.อาเภอ” ทาให้การทางานสะดวก เป็นปัจจุบัน และเป็นแนวราบมากยิ่งขึ้น
ภาพประกอบ
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โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560

ภาพประกอบ

บทสรุปผูบ้ ริหาร 33 อาเภอ 68

บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
โครงการรวมพลั
างความปลอดภั
ยทางถนนของ 79
โครงการรวมพลั
งสร้งาสร้
งความปลอดภั
ยทางถนนของ
สำ�สนัานักงานป้
องกั
นและบรรเทาสาธารณภั
ย จัยงหวัจังดหวั
สาขา”
ปี 2560
กงานป้
องกั
นและบรรเทาสาธารณภั
ดสาขา”
ปี 2560
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บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
สานักปีงานป้
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา”
2560องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560

20. สรุปผลงานโครงการอาเภอสิชล
โครงการ ภาคีเครือข่ายร่วมด้วยช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
หัวหน้าโครงการ: นายโสภณ ทองไสย สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล
พื้นที่ดาเนินการ: อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาคีเครือข่าย : เข้ามาร่วมขับเคลื่อนหลายหน่วยงาน ได้แก่ ที่ทาการปกครองอาเภอสิชล สถานีตารวจภูธรสิชล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดทางหลวงสิชล หมวดทางหลวงชนบทสิชล หมวดทางหลวงท่าศาลา สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอสิชล โรงพยาบาลอาเภอสิชล โดยมีสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครศรีธรรมราช สาขาสิชล เป็นผู้ประสานงาน
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1.ประชุมทีมแกนนาระดับอาเภอ
1.มีการประชุมแกนนาภาคีเครือข่ายระดับอาเภอ 4 ครั้ง แต่ละครั้ง
2.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ
ทาให้เกิดการดาเนินงาน อาทิ การแต่งตั้งอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน
ทางาน
ความปลอดภัยทางถนน แนวทางการดาเนินงาน การบังคับใช้
3. ลงพื้นที่สอบสวนอุบัติเหตุ
กฎหมาย และการประชาสัมพันธ์
4. การบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน
2.เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทางานผ่านทางการ “กิน
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนา พัฒนา
ข้าวเล่าเรื่องอุบัติเหตุ”
ศักยภาพแกนนาผ่านทางการเรียนรู้จาก 3.มีการสอบสวนอุบัติเหตุทาให้ทราบถึงสาเหตุและมีการกาหนดแนว
พื้นที่
ทางการแก้ไข
6. จัดทามาตรการองค์กร โดยมีการทา
4.มีการบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน และกาหนดให้มีการส่งข้อมูลทุก
MOU
วันที่ 3 ของเดือนถัดไป
7. ติดตามประเมินผล และนาเสนอผลสรุป 5.มีการลงนาม MOU เรื่องมาตรการองค์กรระหว่างวิทยาลัยเทคนิค
ที่ประชุม ศปถ.จ และ ศปถ.อ
สิชลกับสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครศรีธรรมราช สาขาสิชบ เรื่อง มาตรการสวมหมวกนิรภัย 100%
การเปลี่ยนแปลงที่พบ
1.มีการบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุ 3 ฐานจากตารวจ โรงพยาบาลและบริษัทกลางฯ โดยตั้ง Data center ที่
สานักงานสาธารณสุขอาเภอสิชล update ข้อมูลทุกเดือน
2.มีทีมสืบสวนอุบัติเหตุลงพื้นที่พร้อมนักวิชาการ ทาการสืบสวนและเขียนรายงานแนวทางป้องกันและแก้ไขให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.มีแผนที่เดินดินที่แสดงลักษณะทางกายภาพของถนนในชุมชนต้นเหรียง ตาแหน่งที่เกิดอุบัติเหตุ ที่สามารถนามา
เป็นข้อมูลในการทางาน
4.มีการแก้ไขจุดเสี่ยง โดยปรับปรุงถนนเพื่อให้มีทัศนวิสัยดีขึ้น มีการตีเส้นแบ่งช่องทางจราจรที่ชัดเจน การย้ายเสา
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ไฟที่กีดขวาง การติดป้ ายเตือนก่อนถึงจุดเสี่ ยง การติดป้ายหยุ ดบริเวณแยก ติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็ วตามที่
กฎหมายกาหนดที่ 90 กม./ชม. และติดตั้งมาตรการบนผิวทาง เช่น Red Anti-Skid ก่อนถึงทางโค้ง Optical
Speed Bar
5.ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ โดยมีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นมากขึ้น ผ่านการตั้งด่านตรวจจับกุม
ผู้ที่ขับขี่เร็วกว่ากฎหมายกาหนด ดัดแปลงสภาพรถ ไม่สวมหมวกนิรภัย ฯลฯ
6. มีมาตรการองค์กรร่วมกับสถานศึกษาในการสวมหมวกนิรภัย 100% ส่งผลให้มีอัตราการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น
ปัจจัยความสาเร็จ
1. การทางานเชิงรุกในแนวราบ มีการเชื่อมโยง สร้างเครือข่ายคนทางานในทุก อปท. โดยเฉพาะในชุมชนบ้าน
ต้นเหรียงและทุ่งใส คนในชุมชนให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมู ล การวางแผนการทางาน
ร่วมกัน รวมถึงได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
2. มีการใช้ข้อมูล (สารสนเทศ) มาใช้ในการทางาน โดยนอกเหนือจากข้อมูล 3 ฐานแล้ว ยังมีการทาแผนที่จุด
เสี่ยงในแต่ละชุมชน (แผนที่เดินดิน) เพื่อให้ทราบข้อมูลที่เป็นจริงและนาข้อมูลมาแก้ไขจุดเสี่ยงที่เกิดขึ้น
3. อปท. แต่ละแห่งให้ความสาคัญ เมื่อได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับจุดเสี่ยงหรือข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ
แล้ว มีการนาเอาแนวทางการสร้างความปลอดภัยทางถนนมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น เทศบาล
ตาบลทุ่งใส
4. มีการสนับสนุนองค์ความรู้จากพี่เลี้ยง นักวิชาการของ สอจร. ซึ่งทาให้มีแนวทางการแก้ไขจุดเสี่ยงที่ชัดเจน
เป็นรูปธรรม ภายใต้พื้นฐานของความรู้ทางวิชาการ
5. มีการติดตามการทางานในการประชุมต่างๆ รวมถึงมีการใช้ application Line มาใช้ในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างทีมงานอย่างต่อเนื่อง
ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
การแก้ปัญหาของชุมชนบ้านต้นเหรียง เป็นการทางานร่วมกันระหว่างผู้นาชุมชน ชมรมผู้ใช้รถใช้ถนน ตาบลเสาเภา
และเครือข่ายระดับอาเภอ โดยเริ่มต้นจากการทาแผนที่เดินดิน ชุมชนบ้านต้นเหรียง เพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด ลักษณะของถนน ลักษณะชุมชน ตาแหน่งการเกิดอุบัติเหตุ และนาข้อมูลดังกล่าวมาร่วมกันแก้ไขจุดเสี่ยง
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21. สรุปผลงานโครงการอาเภอเทพา
โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนอาเภอเทพา
หัวหน้าโครงการ: นายอชิตพล พุ่มเกื้อ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาเทพา
พื้นที่ดาเนินการ: อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา
เครือข่ายดาเนินงาน ได้แก่ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอเทพา และคณะทางาน
สืบสวนอุบัติเหตุทางถนนอาเภอเทพา คณะกรรมการและคณะทางานประกอบด้วยตัวแทนจากระดับอาเภอ
ตาบล และหมูบ่ ้าน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
กิจกรรมที่ดาเนินการ
1. จัดเวทีประชุมภาคีเครือข่าย
1. มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย
2. ลงพื้นที่สืบหาข้อเท็จจริงและศึกษาการ
ทางถนนอาเภอเทพา คณะทางานสืบสวนอุบัติเหตุทาง
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร
ถนนอาเภอเทพา และเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน
3. กิจกรรมเสริมสร้างวินัยจราจรให้กลุ่มผู้ใช้
อาเภอเทพา 2 ครั้ง
รถจักรยานยนต์
2. คณะทางานสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนอาเภอเทพา ลงพื้นที่
4. กิจกรรมสัมมนาเพื่อถอดบทเรียนการ
สืบสวนข้อเท็จจริงการเกิดอุบัติเหตุจานวน 7 ครัง้ ทาให้
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
ได้ข้อมูลและเกิดแนวทางการแก้ปัญหา
อาเภอเทพา
3. มีการอบรมเพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับนักศึกษาจาก
วิทยาลัยชุมชนสงขลา 100 คน และนักเรียน กศน.และ
เครือข่าย 50 คน โดยเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ ตารวจ
โรงพยาบาล สานักงานขนส่ง
4. เครือข่ายและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบสภาพการจราจรใน
อดีต สภาพปัญหาอุบัติเหตุจราจร การดาเนินการเพื่อ
แก้ไขปัญหาในปัจจุบันและอนาคต
การเปลี่ยนแปลงที่เห็น
ด้านกายภาพ
1. มีการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้ลดความเสี่ยง เช่น ตัดต้นไม้เพิ่มแสงสว่าง
2. การปรับปรุงผิวถนนให้อยู่ในสภาพดีตลอดเส้นทาง
3. ปรับเปลี่ยนเส้นแบ่งช่องทางจราจรเป็นเส้นทึบ (ห้ามแซง) ต่อเนื่องจากสะพานจนถึงสิ้นสุดโค้ง
4. การจัดทาป้ายลดความเร็วในเขตชุมชนที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ติดป้ายเตือนทางโค้ง
5. มีแผนระยะยาวในการขยายไหล่ทางหรือขยายถนน
ด้านพฤติกรรม
1. จัดระเบียบการจอดรถบริเวณริมถนน
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2. จัดหากรวยยางสะท้อนแสงไว้ประจากับรถบรรทุกไม้ยางทุกคันและให้วางไว้ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนเมื่อมีการจอดรถริมถนนทุกครั้ง
3. มีการประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่เพื่อรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ผ่านทางการประชุม
ประจาเดือน สถานีวิทยุ
ด้านกระบวนการทางาน
1. มีการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
2. มีการจัดทาแผนแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในระดับตาบล ระดับอาเภอ โดยมีคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอาเภอเป็นผู้ดาเนินการ
3. รพ.เทพา มีการประชุมคณะกรรมการในการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุทุก 2 เดือน
4. เกิดกระบวนการสอบสวนอุบัติเหตุที่เป็นรูปธรรม ประกอบด้วยสหสาขา กาหนดการสืบสวนเมื่อมี
ผู้เสียชีวิต 1 รายขึ้นไปหรือมีผู้บาดเจ็บ 10 รายขึ้นไป หรือเป็นเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจของสังคม โดย
กาหนดระยะเวลาสืบสวนหลักจากเกิดอุบัติเหตุแล้ว 1 สัปดาห์
5. มีแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุในพื้นที่อาเภอเทพา โดยใช้แบบ ปภ.บอ.3 และ ปภ.บอ.4 พร้อม
ทั้งเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมตามความต้องการของพื้นที่
6. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยทางถนนอาเภอเทพาในช่องทาง Facebook
7. มีกลุ่มไลน์ “วาระอุบัติเหตุเทพา” ในการสื่อสารด้านอุบัติเหตุทางถนนและนัดหมายการทางาน
ภาพประกอบ
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22. สรุปผลงานโครงการ อ.ระโนด
โครงการ การขับเคลื่อนเครือข่ายเสริมสร้างวินัยจราจรอาเภอระโนด จังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ นายคงศักดิ์ คงปาน หัวหน้า ปภ.สาขาระโนด
พื้นที่ดาเนินการ อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ภาคีที่เข้ามาร่วมดาเนินการ ประกอบด้วย ทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านอุบัติเหตุ
จราจร เช่น สถานีตารวจภูธร โรงพยาบาล สสอ. ปภ. สื่อมวลชน เป็นต้น
กิจกรรม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. ประชุมชี้แจงโครงการ และแต่งตั้งคณะทางาน
1. ภาคีเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่ เช่น เครือข่ายความ
“โครงการการขับเคลื่อนเครือข่ายเสริมสร้างวินัย
ปลอดภัยทางถนน ตัวแทนภาคเอกชน หน่วยกู้
จราจรอาเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ชีพ กู้ภั ย โรงเรี ย น โรงพยาบาล ฯลฯ เข้ ามามี
2. ประชุมหารือแนวทางปฏิบัติของรถรับ-ส่งนักเรียน
ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น งานป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ
และผู้โดยสาร
จราจรในพื้นที่ และรับทราบ เข้าใจเป้าหมายการ
3. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความ
ดาเนินงานโครงการฯ
ปลอดภัยทางถนนอาเภอระโนด
2. มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะท างานในการด าเนิ น งาน
4. การวิเคราะห์อุบัติเหตุในระดับพื้น อปท. โดยการ โครงการฯ
จัดประชุมต่างๆ เช่น ประชุมเพื่อตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง 3. มีการสารวจจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนใน
อุบัติเหตุจราจรทางถนน ประชุมตรวจสอบสาเหตุการ พื้นที่รับผิดชอบ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน เป็นต้น
4. ผู้ ป ระกอบการรถรั บ -ส่ ง นั ก เรี ย นและโรงเรี ย น
5. เสริมสร้างวินัยจราจรในโรงเรียนและโรงงาน โดย ร่วมกันหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเด็ก
นั ก เรี ย นมี พ ฤติ ก รรมห้ อ ยโหนหรื อ หยอกล้ อ กั น
การจัดอบรมเสริมสร้างวินัยจราจรในโรงเรียนและ
ระหว่างนั่งรถ และโรงเรียนมีการกาหนดมาตรการที่
โรงงาน และจัดประชุมเพื่อติดตามประเมินผล
เข้มงวดในการสวมหมวกนิรภัย
6. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการฯ
5. คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทาง
ถนนรับทราบความก้าวหน้าในการดาเนินงาน
โครงการ ร่วมกันวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงใน
การเกิดอุบัติเหตุ
6. คณะทางานโครงการร่วมกันสารวจและวิเคราะห์
จุดเสี่ยงในพื้นที่ และวางแผนการแก้ไขปัญหาเพื่อลด
อุบัติเหตุทางถนน เช่น การทาแท่งคอนกรีตกัน
กระแทกตามแนวโค้ง การตั้งแบริเออบริเวณสี่แยก
ตัดต้นไม้ที่บดบังทัศนวิสัย จัดระเบียบสัตว์เลี้ยงไม่ให้
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โครงการรวมพลั
สร้างความปลอดภั
ยทางถนนของ89
โครงการรวมพลั
งสร้างงความปลอดภั
ยทางถนนของ
สำ�สนัานั
กงานป้
องกัอนงกัและบรรเทาสาธารณภั
ย จังยหวัจัดงสาขา”
ปี 2560
กงานป้
นและบรรเทาสาธารณภั
หวัดสาขา”
ปี 2560

กีดขวางทางจราจร เป็นต้น
7. นั ก เรี ย นและพนั ก งานในโรงงานเกิ ด ความ
ตระหนักการขับขี่ปลอดภัย โรงเรี ยนและโรงงานมี
การกาหนดมาตรการเพื่อให้ เกิดความปลอดภัย ใน
การใช้ ร ถใช้ ถ นน มี ค วามรู้ ด้ า นการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุ มีการสวมหมวกนิรภัย
100%
8. ป ร ะ ช า ช น ใ น พื้ น ที่ เ กิ ด ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ความส าคั ญ ของการสวมหมวกนิ ร ภั ย และเกิ ด
จิตสานึกด้านการขับขี่ปลอดภัย
การเปลี่ยนแปลงที่พบ
1. เกิดเครือข่ายในการประสานงาน ทางานแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร
2. ประชาชนมีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น
3. จุดเสี่ยงบนท้องถนนได้รับการแก้ไขบางส่วน เช่น ตัดต้นไม้ที่บดบังทัศนวิสัย ติดป้ายเตือนทางโค้ง
3. อุบัติเหตุทางถนน ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุในอาเภอระโนดลดลง
ปัจจัยความสาเร็จ
1. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการคิด วางแผนและดาเนินงานในพื้นที่
2. มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดาเนินการ และร่วมแก้ไขปัญหาอย่างสม่าเสมอ ต่อเนื่อง
3. มีการใช้สื่อ Social เช่น ไลน์ เฟสบุค ทาให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
เกิดการแก้ไขจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่ โดยเฉพาะจุดเสี่ยงโค้งรีสอร์ท และถนนสาย ทล.408 และ ทช.สข.4083
ซึ่งมีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง(เดือนละไม่ต่ากว่า 3 ครั้ง) จนกลายเป็น 0
ภาพประกอบ

90

บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
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โครงการรวมพลั
างความปลอดภั
ยทางถนนของ 91
โครงการรวมพลั
งสร้งาสร้
งความปลอดภั
ยทางถนนของ
สำ�สนัานั
กงานป้
องกัองกั
นและบรรเทาสาธารณภั
ย จังยหวัจังดหวั
สาขา”
ปี 2560
กงานป้
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โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
กงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปีสานั
2560

23. สรุปผลงานโครงการอาเภอสทิงพระ
โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียน อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ นายจักร์ อุยยะพัฒน์ ปลัดเทศบาลตาบลสทิงพระ
พื้นที่ดาเนินการ อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ภาคีที่เข้ามาร่วมดาเนินการ ประกอบด้วย ทุกภาคส่วนในพื้นที่ อาทิ ปลัดอาเภอ ท้องถิ่นอาเภอ ตารวจ และ
สาธารณสุข ขนส่งอาเภอ กู้ภัยในพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุข สถานศึกษา ปภ.วิทยาเขตสงขลา รพ สทิงพระ
บริษัทกลางฯ สื่อมวลชนท้องถิ่น
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
กิจกรรม
1. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานความ
1. เกิดคณะกรรมการ คณะทางานขับเคลื่อนงาน
ปลอดภัยทางถนน และตรวจติดตาม
ประเมินผล
2. ฝึกอบรมให้ความรู้กับนักเรียน โรงเรียนสทิง

2. นั ก เรี ย นในโรงเรี ย น 2 แห่ ง ที่ ผ่ า นการอบรมได้ รั บ
ความรู้ ความเข้าใจวินัยจราจร ขับขี่ปลอดภัย
3. เกิดแกนนานักเรียน โรงเรียนละ 20 คน รวม 40 คน

พระวิทยา และโรงเรียนในเมือง เพื่อ

4. เกิดการจัดการจุดเสี่ยง จุดอันตรายในพื้นที่ร่วมกัน

เสริมสร้างวินัยจราจรในโรงเรียน และสร้าง

5. การเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ลดลง

แกนนานักเรียนต้นแบบ

6. เกิ ด มาตรการในเรื่ อ งความปลอดภั ย ทางถนนใน

3. แก้ไขจุดเสี่ยง โดยภาคีเครือข่ายได้ร่วมกัน

โรงเรียนสทิงพระวิทยา และโรงเรียนในเมือง

สารวจ วิเคราะห์จุดเสี่ยง ค้นหาแนวทาง
การเปลี่ยนแปลงที่พบ
1. เกิดเครือข่ายในการประสานงาน ทางานแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรในระดับตาบล
2. เกิดการบูรณาการทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่
3. เกิดกระแสสังคม สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น
4. จุดเสี่ยงบนท้องถนนได้รับการแก้ไข
5. สถิติข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่เป็นเยาวชนลดลง
ปัจจัยความสาเร็จ
1. การบูรณาการการทางานแบบแนวราบ ประสานงานแบบไม่เป็นทางการ และเป็นทางการ รวมถึงการใช้
ช่องทางสื่อสารทางโทรศัพท์และ Line กลุ่ม ทาให้เกิดการประสานงานและได้รับความร่วมมือทันที
2. การสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ เช่น การจัดระเบียบทางเท้า
ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น

5. สถิติข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่เป็นเยาวชนลดลง
ปัจจัยความสาเร็จ
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2. การสร้
าใจให้
กับกลุ่มาเป้บริาหมาย
งการเปลีโดยได้
่ยนแปลงได้
เช่นวการจั
ดระเบีานค้
ยบทางเท้
- เกิาดงความเข้
การจัดระเบี
ยบทางเท้
เวณชุมสามารถสร้
ชน ร่วมกับาเทศบาล
รับความร่
มมือจากร้
าคืนทางา
ช่องทางสื
เท้าให้่อกสารทางโทรศั
ับประชาชน พท์และ Line กลุ่ม ทาให้เกิดการประสานงานและได้รับความร่วมมือทันที
1. การบูรณาการการทางานแบบแนวราบ ประสานงานแบบไม่เป็นทางการ และเป็นทางการ รวมถึงการใช้
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ปัจจัยความสาเร็จ
5. สถิติข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่เป็นเยาวชนลดลง
4. จุดเสี่ยงบนท้องถนนได้รับการแก้ไข
3. เกิดกระแสสังคม สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น
ประชาชนในพื้นที่
2. เกิดการบูรณาการทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับ
1. เกิดเครือข่ายในการประสานงาน ทางานแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรในระดับตาบล
การเปลี่ยนแปลงที่พบ
สารวจ วิเคราะห์จุดเสี่ยง ค้นหาแนวทาง
3. แก้ไขจุดเสี่ยง โดยภาคีเครือข่ายได้ร่วมกัน

โรงเรียนสทิงพระวิทยา และโรงเรียนในเมือง

แกนนานักเรียนต้นแบบ

6. เกิ ด มาตรการในเรื่ อ งความปลอดภั ย ทางถนนใน

เสริมสร้างวินัยจราจรในโรงเรียน และสร้าง

5. การเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ลดลง

พระวิทยา และโรงเรียนในเมือง เพื่อ

4. เกิดการจัดการจุดเสี่ยง จุดอันตรายในพื้นที่ร่วมกัน

2. ฝึกอบรมให้ความรู้กับนักเรียน โรงเรียนสทิง
ประเมินผล

3. เกิดแกนนานักเรียน โรงเรียนละ 20 คน รวม 40 คน
ความรู้ ความเข้าใจวินัยจราจร ขับขี่ปลอดภัย

ปลอดภัยทางถนน และตรวจติดตาม

2. นั ก เรี ย นในโรงเรี ย น 2 แห่ ง ที่ ผ่ า นการอบรมได้ รั บ

1. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานความ
1. เกิดคณะกรรมการ คณะทางานขับเคลื่อนงาน
กิจกรรม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
บริษัทกลางฯ สื่อมวลชนท้องถิ่น
สาธารณสุข ขนส่งอาเภอ กู้ภัยในพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุข สถานศึกษา ปภ.วิทยาเขตสงขลา รพ สทิงพระ
ภาคีที่เข้ามาร่วมดาเนินการ ประกอบด้วย ทุกภาคส่วนในพื้นที่ อาทิ ปลัดอาเภอ ท้องถิ่นอาเภอ ตารวจ และ
พื้นที่ดาเนินการ อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ นายจักร์ อุยยะพัฒน์ ปลัดเทศบาลตาบลสทิงพระ
โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียน อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

23. สรุปผลงานโครงการอาเภอสทิงพระ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
บทสรุปผูบ้ ริหาร 33 อาเภอ 80
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โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560
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โครงการรวมพลั
างความปลอดภั
ยทางถนนของ 95
โครงการรวมพลั
งสร้งสร้
างความปลอดภั
ยทางถนนของ
สำส�านั
นักกงานป้
ย จัยงหวั
ปี 2560
งานป้องกั
องกันและบรรเทาสาธารณภั
นและบรรเทาสาธารณภั
จังดหวัสาขา”
ดสาขา”
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โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
กงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปีสานั
2560

24. สรุปผลงานโครงการอาเภอด่านซ้าย
โครงการ ด่านซ้ายถนนปลอดภัย (Next Step)
หัวหน้าโครงการ นางสาวชญาภา คาแก้ว หน่วยงาน สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย
พื้นที่ดาเนินการ อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ภาคีที่เข้ามาร่วมดาเนินการ ประกอบด้วย ทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านอุบัติเหตุ
จราจร เช่น สานักงานขนส่งจังหวัด สถานีตารวจภูธร โรงพยาบาล สสอ. ปภ. ฯลฯ
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. ประชุมคณะทางาน “โครงการด่านซ้ายถนน
1. ภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปลอดภัย Next Step” อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
ดาเนินงานโครงการฯ รวมถึงร่วมแก้ไขปัญหาที่
ตลอดระยะเวลาการดาเนินงานโครงการ
เกิ ด ขึ้ น จากการด าเนิ น งานโครงการ และ
2. จัดทาโครงการอบรมเยาวชน “เพาะกล้าตาโขน
ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปปรับใช้ในการดาเนินงาน
น้อย EMS DANSAI JUNIOR 2560”
โครงการอื่นๆ ต่อไป
3.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมอาสาสมัคร
2. นักเรียนระดับมัธยมปลายในพื้นที่อาเภอด่านซ้ายมี
ความรู้และทักษะในการให้ความช่วยเหลือขั้นต้น ณ จุด
กู้ชีพเยาชน “เพื่อนเตือนเพื่อน” อาเภอด่านซ้าย
เกิ ดเหตุ ได้ มี ความรู้ และทั กษะในการคั ดแยกผู้ ป่ วย
จังหวัดเลย
4. จัดอบรมผู้ประกอบการรับ-ส่งนักเรียน “โครงการ ฉุกเฉินขั้นต้น และสามารถดูแล ลาเลียงขนย้ายผู้เจ็บป่วย
ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง
รถรับ-ส่งนักเรียนปลอดภัย 2560”
3. ผู้ประกอบการรถรับจ้างรับ-ส่งนักเรียนในพื้นที่
5. จัดอบรมแก่เยาวชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น “มาตรการปลอดภัย ใส่ใจสวม อาเภอด่านซ้าย เกิดความตระหนักถึงความปลอดภัย
ในชุมชนของตนเอง เกิดจิตสานึกในความปลอดภัย
หมวดนิรภัย อาเภอด่านซ้าย 2560”
ของนักเรียน และนักเรียนที่โดยสารรถรับ-ส่งเกิด
6. จัดทาโครงการถนนปลอดภัย-ถนนสีขาวร่วมกับ
ความปลอดภัยในการเดินทาง
ภาคีเครือข่าย
4. ผู้เข้าร่วมการอบรมตระหนักถึงความสาคัญของ
7. เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
การมีวินัยจราจรมากขึ้น ซึ่งนาไปสู่การลดอุบัติเหตุ
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560
จากการจราจรในพื้นที่ความรับผิดชอบของตนเอง
5. เยาวชนและประชาชนทัว่ ไปตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และปฏิบัติตามกฎจราจร
6. อุบัติเหตุจราจรในอาเภอด่านซ้าย ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ในปี พ.ศ. 2560 ลดลง ไม่มีผู้เสียชีวิต
การเปลี่ยนแปลงที่พบ
1. ปี พ.ศ. 2560 สถิติอุบัติเหตุทางถนนในอาเภอด่านซ้ายลดลง อัตราการเสียชีวิตเป็นศูนย์
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โครงการรวมพลั
สร้างความปลอดภั
ยทางถนนของ97
โครงการรวมพลั
งสร้างงความปลอดภั
ยทางถนนของ
สำ�สนัานั
กงานป้
องกัอนงกัและบรรเทาสาธารณภั
ย จังยหวัจัดงสาขา”
ปี 2560
กงานป้
นและบรรเทาสาธารณภั
หวัดสาขา”
ปี 2560

2. ภาคส่วนต่างๆ ผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียนและประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความปลอดภัยบนท้องถนนมากขึ้น มีการดาเนินการเพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงบนท้องถนน และมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายจราจรมากขึ้น
3. การบูรณาการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุได้รับการประสานงานและดาเนินการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น
ปัจจัยความสาเร็จ
1. การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการร่วมวางแผนและดาเนินงานในพื้นที่
2. การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดาเนินการ และร่วมแก้ไขปัญหาอย่างสม่าเสมอ ต่อเนื่อง
3. การติดตาม หนุนเสริมจากพี่เลี้ยงที่ให้คาปรึกษา แนะนา และช่วยเหลือตลอดระยะเวลาการดาเนินงาน
ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
-ประชาชนในพื้นที่เกิดความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มีการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง และ
ภาคีหน่วยงานส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินด้านอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ ได้แก่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท.
และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาของการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง และกาหนดมาตรการในการ
ป้องกันปัญหาอุบัติเหตุเพื่อให้ประชาชนยึดถือปฏิบัติตาม ทาให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลง อัตราการเสียชีวิต
เป็นศูนย์
ภาพประกอบ
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บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
โครงการรวมพลั
างความปลอดภั
ยทางถนนของ 99
โครงการรวมพลั
งสร้งาสร้งความปลอดภั
ยทางถนนของ
สำส�นัานักกงานป้
ย จัยงหวั
ปี 2560
งานป้องกั
องกันและบรรเทาสาธารณภั
นและบรรเทาสาธารณภั
จังดหวัสาขา”
ดสาขา”
ปี 2560
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โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ
สานักปีงานป้
องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา”
2560

25. สรุปผลงานโครงการอาเภอทุ่งใหญ่
โครงการภาคีทุ่งใหญ่ร่วมใจลดอุบัติภัยทางถนนแบบบูรณาการ อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
หัวหน้าโครงการ: นายธเนศวร คงหอม สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขา
ทุ่งใหญ่
พื้นที่ดาเนินการ: อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะทางานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอาเภอทุ่งใหญ่ มีนายอาเภอทุ่งใหญ่เป็น
ประธาน คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอทุ่งใหญ่ มีหัวหน้า ปภ.ทุ่งใหญ่ เป็น
หัวหน้าคณะทางาน มีทีมคณะทางานสองทีม 1)ทีมข้อมูลสานสนเทศ 2) ทีมสอบสวนอุบัติเหตุ โดยมีทีมทางาน
จากโรงพยาบาลอาเภอทุ่งใหญ่
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
กิจกรรมที่ดาเนินการ
1. จัดประชุมภาคีเครือข่ายงาน 1. มีการจัดประชุมภาคีเครือข่าย 7 ครั้ง ทาให้ได้แนวทางการทางานเพื่อ
อุบัติเหตุ อาเภอทุ่งใหญ่
สร้างความปลอดภัยทางถนนในอาเภอ
2. การบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน
2. คณะอนุกรรมการข้อมูลได้กาหนดบทบาทในการบูรณาการข้อมูลจาก
3. การสารวจจุดเสี่ยง
3 แห่ง ได้แก่ ข้อมูล 43 แฟ้มจากโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ข้อมูลจาก สภ.
4. การตั้งด่านชุมชน
ทุ่งใหญ่ ข้อมูลจากบริษัทกลาง โดยมีศูนย์ข้อมูลที่ รพ.ทุ่งใหญ่ กาหนด
5. การจัดทามาตรการองค์กร
ส่งข้อมูลทุกวันที่ 5 และรายงานวันที่ 15 ของทุกเดือน
และรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 3. ร่วมกับ อสม.ในการสารวจจุดเสี่ยง พบจุดเสี่ยง 67 จุดในพื้นที่
4. ตั้งด่านชุมชนเพื่อกวดขันวินัยจราจรร่วมกับด่านบริการประชาชน มี
การนานวัตกรรม “คุกระกา” ด่านชุมชน มาใช้เพื่อสร้างกระแสเพื่อ
หน่วงเหนี่ยวผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เมาแล้วขับ ไม่ให้มาขับขี่รถบนถนน
5. จัดทามาตรการองค์กรในภาคสาธารณสุขและการศึกษา ได้แก่ รพ.ทุ่ง
ใหญ่ เป็นต้นแบบองค์กรสวมหมวกนิรภัย 100% มีโรงเรียนทุ่งใหญ่
วิทยาคมและโรงเรียนทุ่งสังวิทยาเป็นโรงเรียนต้นแบบสวมหมวกนิรภัย
100%
การเปลี่ยนแปลงที่พบ
1. ได้ข้อมูล (สารสนเทศ) สาหรับการดาเนินงาน ได้แก่ การบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน เพื่อให้เป็นข้อมูลเดียว
ส่งผลให้เกิดข้อมูลที่ชัดเจน ทั้งจานวนผู้เสียชีวิตและจานวนการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งมีการเก็บข้อมูลจุด
เสี่ยงในพื้นที่ ที่เป็นความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) และ
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ทาให้ได้ข้อมูลจุดเสี่ยงในพื้นที่ 67 จุด ส่งผลให้สามารถนาเอาข้อมูลจุดเสี่ยงมา
วิเคราะห์และตัดสินใจในการเลือกแก้ไขจุดเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ได้เครือข่ายการทางานอุบัติเหตุทางถนนที่มาจากสหสาขา รวมถึงขยายไปยังภาคประชาชน อาทิ ผู้ขับขี่
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

มอเตอร์ไซค์รับจ้าง นักเรียน เป็นต้น
มีทีมสอบสวนอุบัติเหตุเชิงลึก ประกอบด้วย สหวิชาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอบสวนอุบัติเหตุทางถนน
100% มีการวิเคราะห์ เขียนรายงานและนาเสนอ ศปถ.อาเภอนาไปสู่การแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะ
รวมทั้งเชื่อมประเด็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที ศปถ.จังหวัด รวมทั้งเป็นพื้นที่ต้นแบบของจังหวัด
นครศรีธรรมราช
ได้วิธีการทางานเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน ตามบริบทของพื้นที่ตนเอง ได้แก่ การตั้งด่านชุมชนที่
ควบคู่ไปกับด่านบริการประชาชน ที่เน้นการป้องปรามผู้ขับขี่ที่มีความเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน
ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เมาแล้วขับขี่ วัยรุ่นที่ใช้ความเร็วเกินกาหนด พร้อมทั้งเตรียม “คุกระกา” ไว้เป็นที่พักให้กับ
ผู้ที่มีความเสี่ยงในการก่อเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย
มีการแก้ปัญหาจุดเสี่ยงทางกายภาพ ที่มาจากการพิจารณาร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ ศปถ.อาเภอ
คณะทางาน และประชาชนในพื้นที่ โดยในส่วนที่สามารถดาเนินการได้ทันทีจะมีการดาเนินการโดย
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ สาหรับในบางกรณีมีการส่งต่อเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือมีการจัดทาโครงการ
เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนไปยังหน่วยงานระดับบน
การแก้ปัญหาจุดเสี่ยงที่สามารถดาเนินการได้ทันที อาทิ การติดป้ายจากัดความเร็ว การทาสีแดงลงบนพื้น
ถนนเพื่อสร้างความตระหนักว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีความเสี่ยง อันตราย ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ การซ่อม
ไฟส่องสว่าง ตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อให้มีทัศนวิสัยที่ดีขึ้น เป็นต้น
ในบางจุดต้องมีการแก้ไขระดับโครงสร้าง ใช้งบประมาณค่อนข้างมาก ต้องนาเสนอ/จัดทาโครงการเพื่อรับ
การสนับสนุนงบประมาณและได้เกิดการแก้ไขจุดเสี่ยงดังนี้
- การแก้ปัญหาโค้งรูปตัวเอสหน้าโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ มีการขยายถนนเป็นสี่ช่องจราจร เริ่มดาเนินการใน
เดือนธันวาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561
- จุดเสี่ยงหักศอกโค้งวังหิน (ถนนทุ่งใหญ่-พระแสง) มีการขยายไหล่ทางและสร้างเกาะกลางถนน เสร็จสิ้น
ในเดือนพฤศจิกายน 2560
- จุดเสี่ยงแยกเข้าร้านภูตะวัน ถนนทุ่งใหญ่-หลักช้าง มีการปรับผิวถนน ขยายไหล่ทางและยกป้ายโฆษณา
ออกเพื่อไม่ให้บดบังทัศนวิสัย
มีการสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสม ผ่านทางกระบวนการต่างๆ เช่น มาตรการสวมหมวกนิรภัยรณรงค์สวม
หมวกนิรภัย 100% คืนข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และจุดเสี่ยงให้กับชุมชน ส่งผลให้คนในชุมชนเกิดความ
ตระหนัก ร่วมกันให้ความคิดเห็นเกิดประชาคมในการแก้ปัญหาจุดเสี่ยง
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26. สรุปผลงานโครงการอาเภอฉวาง
โครงการเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนสาขาฉวาง ปี 2560
หัวหน้าโครงการ: นายวินัย ตันติธนพร ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง
พื้นที่ดาเนินการ: อาเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อน : คณะทางานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอาเภอฉวาง
คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอฉวาง และคณะทางานสอบสวนอุบัติเหตุอาเภอ
ฉวาง
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. จัดประชุมศูนย์ป้องกันความปลอดภัยทาง 1.เกิดเวทีการประชุมเพื่อนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุใน
ถนนอาเภอฉวาง /ประชุมคณะทางาน
พื้นที่และหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน
อุบัติเหตุ
2.มีการบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน ได้แก่ ข้อมูล 43 แฟ้ม จาก
2. จัดการบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง สภ.ฉวาง สภ.ไม้เรียง และ
3. การสารวจจุดเสี่ยง นาเอาข้อมูลมาใช้ใน
บริษัทกลาง ตั้งเป็นศูนย์ข้อมูลที่ รพ.สมเด็จพระยุพราชฉวาง
การแก้ไขปัญหา
กาหนดส่งข้อมูลทุกวันที่ 30 หรือ 31 และรายงานข้อมูลทุก
4. เวทีคืนข้อมูล สร้างการรับรู้จากข้อมูลที่
วันที่ 1 ของทุกเดือน
ถูกต้อง
3.สารวจจุดเสี่ยงในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และอสม.
5. จัดตั้งด่านชุมชนในระดับอาเภอ
ของทุกหมู่บ้านได้ออกสารวจและรายงานจุดเสี่ยงตามถนนสาย
6. สร้างเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม เน้น
หลักและสายรองในหมู่บ้าน เกิดเป็นข้อมูลจุดเสี่ยงของทั้ง
ส่งเสริมองค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัย
อาเภอ
100% และรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% 4.คืนข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ จุดเสี่ยง ทุกเดือนในการประชุม
กานันผู้ใหญ่บ้าน การประชุม ศปถ.และหัวหน้าส่วน
5.ตั้งด่านชุมชนในช่วงเทศกาล โดยกาหนดให้มีด่านชุมชนเพิ่ม
มากขึ้น แต่ละด่านสามารถกาหนดกฎกติกาของตนเองได้ ผล
ที่เกิดขึ้น คือ อุบัติเหตุจราจรลดลง 46%
6.เกิดองค์กรต้นแบบในการสวมหมวกนิรภัย ได้แก่ รพ.สมเด็จ
พระยุพราชฉวาง ประกาศให้เจ้าหน้าที่ รพ.สวมหมวกนิรภัย
100% /ที่ว่าการอาเภอประกาศให้ผู้ที่มาติดต่อราชการต้อง
สวมหมวกนิรภัย 100% /โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกและ
โรงเรียนสามัคคีนุกูลเป็นต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100%
การเปลี่ยนแปลงที่พบ
1. ได้ข้อมูล (สารสนเทศ) สาหรับการดาเนินงาน ได้แก่ การบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน เพื่อให้เป็นข้อมูลเดียว และ
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นาเอามาหาจุดเสี่ยงในพื้นที่ ได้ข้อมูลจุดเสี่ยง จานวน 24 จุด จากการสารวจโดย อสม. นาไปสู่การแก้ไข
2. ได้เครือข่ายการทางานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน นอกเหนือจากคณะกรรมการ ศปถ.อาเภอ ได้แก่ อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ผู้ใหญ่บ้าน/กานัน ผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่
3. มีทีมสอบสวนอุบัติเหตุเชิงลึก ประกอบด้วย สหวิชาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอบสวนอุบัติเหตุทางถนน
100% มีการวิเคราะห์ เขียนรายงาน และนาเสนอ ศปถ.อาเภอนาไปสู่การแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะ
รวมทั้ ง เชื่ อ มประเด็ น /แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ นเวที ศปถ.จั ง หวั ด รวมทั้ ง เป็ น พื้ น ที่ ต้ น แบบของจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช
4. ได้วิธีการทางานเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนตามบริบทของพื้นที่ตนเอง ได้แก่ การตั้งด่านชุมชน
5. มีการแก้ปัญหาจุดเสี่ยงทางกายภาพ อาทิ การติดป้ายเตือนบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและบริเวณทาง
โค้ง
การติดป้ายจากัดความเร็ว การตีเส้นจราจรใหม่ให้ทางเอก ทางโทมีความชัดเจน การวางแผนการแก้ไขระยะ
ยาวร่วมกับหมวดการทาง โดย หมวดการทางรับผิดชอบ ในการเสนอโครงการขอวางบล็อกหินที่จุดเสี่ยงควน
สงสาร การติดตั้งไฟแดงปรับผิวทางที่ชารุด
6. มีการสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสม ผ่านทางกระบวนการต่างๆ เช่น มาตรการสวมหมวกนิรภัย รณรงค์สวม
หมวกนิรภัย 100% ส่งผลให้อัตราการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ฉวาง ได้สวมหมวกนิรภัย 100% ผู้รับบริการสวมหมวกนิรภัย 90% และประชาชนในเขตเทศบาลตาบลฉวาง
สวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
ภาพประกอบ
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27 สรุปผลงานโครงการ อาเภอแม่สอด
โครงการ แม่สอดร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน
หัวหน้าโครงการ นายณัฐพล สุวรรณเวช หน่วยงาน สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก
สาขาแม่สอด
พื้นที่ดาเนินการ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ภาคีที่เข้ามาร่วมดาเนินการ ประกอบด้วย อาเภอแม่สอด สถานีตารวจภูธรแม่สอด โรงพยาบาลแม่สอด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อาเภอแม่สอด สานักงานขนส่งจังหวัดตาก สาขาอาเภอแม่สอด แขวงการทางตากที่
2 แม่สอด วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก สาขาแม่สอด และ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่สอด
กิจกรรม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. จัดตั้งคณะทางานโครงการแม่สอดร่วมใจสร้าง
1. เกิดคณะทางานโครงการแม่สอดร่วมใจสร้างความ
ความปลอดภัยทางถนน
ปลอดภัยทางถนนที่เชื่อมกับงาน ศปถ.อาเภอ
2. พัฒนาระบบข้อมูลด้านความปลอดภัยทางถนน
2. เกิดภาคีเครือข่ายตัวจริงในการขับเคลื่อนงาน
Data center โดยสร้างทีม MIS เพื่อเก็บข้อมูลความ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างเป็น
ปลอดภัยทางถนน วิเคราะห์ความเสี่ยงทางถนนใน
รูปธรรม(ที่ผ่านมาไม่มี)
พื้นที่ อาเภอแม่สอด
3. เกิดผู้นาชุมชนในการขับเคลื่อนงานป้องกันและลด
3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชี้แจงผู้เกี่ยวข้องด้านความ
อุบัติเหตุทางถนนในระดับหมู่บ้าน จานวน 10
ปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมของ
หมู่บ้าน
เครือข่ายในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
4. เกิดกระแสการรับรู้แก่นักศึกษาที่เข้ารับการอบรม
4. สร้างเสริมให้เกิดหมู่บ้านปลอดภัยและหมู่บ้าน
และเกิดความร่วมมือภายในสถานศึกษา
ตัวอย่างลดอุบัติเหตุทางถนนของอาเภอแม่สอด โดย
นักศึกษาได้ค้นข้อมูลเพื่อจัดทาคลิปรณรงค์ป้องกัน
ประกวดหมู่บ้านต้นแบบความปลอดภัยทางถนน 10
อุบัติเหตุจราจรไปสู่สาธารณชนผ่านช่องทาง
หมู่บ้าน
YouTube จานวน 34 ผลงาน
5. ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกด้านความปลอดภัยทาง 5. เกิดการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในหมู่บ้านที่
ถนนให้แก่เยาวชน/นักศึกษา โดยสถาบันการศึกษาได้
ดาเนินการ และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
กาหนดแผน โดยมีการอบรม 2 ครั้ง ๆ ละ 100 คน
(วิทยาลัยเทคนิค และมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ)
6. จัดเวทีคืนข้อมูลและสร้างมาตรการร่วมกันกับสห
สาขา เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
การเปลี่ยนแปลงที่พบ
1. ชุมชนใน 10 หมู่บ้านเกิดการตื่นตัว เกิดกระแสรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในหมู่บ้านที่ดาเนินการ และ
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ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
2. เกิดกระแสในสถาบันการศึกษา 2 แห่ง นักศึกษาให้ความสนใจ ตื่นตัว และผู้บริหาร อาจารย์ให้ความร่วมมือ
รณรงค์ ประกาศให้มีมาตรการความปลอดภัยทางถนนโดยเน้นการสวมหมวกนิรภัย
3. ภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างเป็นรูปธรรมและ
ความต่อเนื่อง
ปัจจัยความสาเร็จ
1. มีการแต่งตั้งคณะทางานอย่างเป็นทางการเพื่อวางแผน สนับสนุนและติดตามการดาเนินงานโครงการฯ
2. ภาคีเครือข่ายจากสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการวางแผน วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของตนเอง
ร่วมกัน ค้นหาแนวทางแก้ไข ดาเนินงานในพื้นที่ โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการร่วมคิด ร่วมวางแผน
ร่วมปฏิบัติการ และวัดผลการดาเนินงานร่วมกัน ซึ่งลักษณะการดาเนินงานทาควบคู่ไปกับโครงสร้างการทางาน
ของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอาเภอ (ศปถ.อ)
ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
1. เกิดภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับชุมชนหมู่บ้าน จานวน 10
หมู่บ้าน
2. เกิดผลงานใน YouTube เพื่อเป็นการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงาน และเสริมสร้างการรณรงค์ไปสู่
สาธารณชน
ภาพประกอบ
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28. สรุปผลงานโครงการอาเภอพิปูน
โครงการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสู่ถนนสีขาว อาเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
หัวหน้าโครงการ: นางเยาวภา พูลพิพัฒน์ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
สาขาพิปูน
พื้นที่ดาเนินการ: อาเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทีมขับเคลื่อนงาน ได้แก่ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอาเภอพิปูน ประกอบด้วย
ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับอาเภอ โดยมีนายอาเภอพิปูน เป็นประธาน มีกลุ่มกานัน/ผู้ใหญ่บ้านใน
อาเภอพิปูน เป็นแกนนาหลัก ในการประชาสัมพันธ์โครงการและกลุ่มเด็กนักเรี ยน จากโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์
ประชาอุทิศ และโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร เป็นแกนนาในการสวมหมวกนิรภัยให้กับกลุ่มนักเรียนด้วยกันและ
ขยายไปยังกลุ่มผู้ปกครอง
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
กิจกรรมที่ดาเนินการ
1.การจัดประชุม ศปถ.อาเภอพิปูน เดือนละ 1. มีการประชุม ศปถ.อาเภอพิปูน 4 ครั้ง เพื่อวางแผนและ
ครั้ง
ติดตามการดาเนินงาน มีการประสานงานในแนวราบ
2.จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างทัศนคติและ
2. เกิดการบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน
3. จัดอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร ใน
3.สารวจและแก้ไขจุดเสี่ยงในพื้นที่อาเภอ
กิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้านความปลอดภัยทาง
4.จัดทามาตรการองค์กรด้านความปลอดภัย
ถนน” หลังจากอบรมเกิด “คณะกรรมการความปลอดภัยทาง
ทางถนนในพื้นที่อาเภอพิปูน
ถนนโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร” เป็นแกนนาในการสร้าง
5.รณรงค์ ประชาสัมพันธ์และร่วมทา
ความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียน
ประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับพฤติกรรมเสี่ยง 4. เกิดการสารวจและแก้ไขจุดเสี่ยงในพื้นที่
6.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทางานด้าน 5. เกิดมาตรการองค์กรในโรงเรียน ประเด็นองค์กรต้นแบบด้าน
ความปลอดภัยทางถนน
ความปลอดภัยทางถนนการสวมหมวกนิรภัย 100%
6. มีการรณรงค์ ติดป้ายเตือน ป้ายประชาสัมพันธ์ รวมถึงจัด
กิจกรรม “พิปูนปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน สวม
หมวกนิรภัย 100%”
7. เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางานด้านความ
ปลอดภัยทางถนนระหว่างภาคีเครือข่าย กู้ชีพกู้ภัย
การเปลี่ยนแปลงที่พบ
1. คณะกรรมการศูน ย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอพิปู น ได้มีเ วทีพบปะพูดคุยแลกเปลี่ ยนการ
ดาเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยใช้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอพิ
ปูน เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
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ดสาขา”ปีปี2560
2560
สานัสำก�งานป้
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2.
3.
4.
5.

มีการประสานงานในแนวราบเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน ส่งผลให้การทางานสะดวกและรวดเร็วขึ้น
เกิดการบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน ด้านการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อาเภอพิปูน
เกิดการสารวจจุดเสี่ยงพื้นที่อาเภอพิปูนและมีการแก้ไขจุดเสี่ยงในพื้นที่
เกิดมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนโดยเริ่มในโรงเรียนและขยายไปยังชุมชน เน้นการสวมหมวก
นิรภัย 100%
6. เกิดการขับเคลื่อนรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100% ขึ้นในอาเภอพิปูน
7. มีการทา MOU องค์กรความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่อาเภอพิปูน เพื่อสร้างจิตสานึก สร้างความตระหนัก
ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ในอาเภอ ให้มีจิตสานึกขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ เมาไม่ขับ ไม่ขับรถด้วย
ความเร็ ว เกินกฎหมายกาหนด ไม่ตัดหน้ ากระชั้น ชิ ด สวมหมวกนิ ร ภัย 100% โดยมุ่งหวังให้ เกิดความ
ปลอดภัยต่อตัวเจ้าหน้าที่เองและเป็นแบบอย่างกับประชาชน
8. มีการตั้งด่านชุมชน เพื่อขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน โดยได้รับ
งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/เทศบาล ส่งผลให้มีด่านชุมชนที่ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มี
แสงสว่างเพียงพอ มีวัสดุ อุปกรณ์ครบถ้วน สามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. คนทางานความปลอดภัยทางถนนได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนข้อมูล และวางแผนการทางานร่วมกันอย่างเป็น
ทางการ ผ่านทางการประชุมและไม่เป็นทางการ ผ่านทางการกินข้าวเล่าเรื่อง ส่งผลให้การทางานเป็นไปทั้ง
ระดับบนลงล่างและระดับแนวราบ
ปัจจัยความสาเร็จ
ความสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการของอาเภอพิปูน คือ ความตั้งใจ ความร่วมมือจากทีมงาน
และภาคีจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ประกอบด้วย นายอาเภอ ผู้กากับการสถานีตารวจ
หมวดการทางช้างกลาง สาธารณสุขอาเภอพิปูน และระดับผู้ปฏิบัติการ ที่มาร่วมมือทางานร่วมกัน ส่งผลให้มี
การทางานทั้งในระดับบนลงล่าง และระดับแนวราบ
การทางานมีทั้งในรูปแบบเป็นทางการผ่านทางการประชุม และไม่เป็นทางการผ่านทางการสื่อสารในกลุ่ม
Line มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล update ข้อมูลกันอย่างสม่าเสมอ
ภาพประกอบ
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29. สรุปผลงานโครงการอาเภอท่าชนะ
โครงการ เพิ่มศักยภาพ เชื่อมภาคีเครือข่าย แก้ไขและลดอุบัติเหตุทางถนนอาเภอไชยา
หัวหน้าโครงการ: นายวีรวัฒน์ ศิริกุลพิพัฒน์ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาท่าชนะ
พื้นที่ดาเนินการ: อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เครือข่ายขับเคลื่อนงาน ได้แก่ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอไชยา มีนายอาเภอไชยาเป็น
ประธานกรรมการ มีคณะทางานสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนระดับอาเภอและผู้อานวยการโรงพยาบาลไชยาเป็นรองประธาน
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการความ 1. มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการความปลอดภัย
ปลอดภัยทางถนนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ทางถนนอาเภอไชยาและภาคีเครือข่าย เดือนละ 1 ครั้ง
2. สารวจจุดเสี่ยงบนถนนสายหลัก สายรองและใน
จานวน 6 ครั้ง เกิดการทางานบูรณาการร่วมกัน
ชุมชนหมู่บ้าน พร้อมทั้งตรวจสอบพื้นที่กรณีเกิด 2. ลงพื้นที่สารวจจุดเกิดอุบัติเหตุที่ทาให้มีผู้เสียชีวิต จุดเสี่ยง จุด
อุบัติเหตุ
อันตราย ทั้งถนนสายหลักและสายรองในหมู่บ้าน
3. จัดอบรมให้ความรู้ ด้านความปลอดภัยทางถนน 3. จัดอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับโรงเรียน
ให้กับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ไชยาวิทยา และสร้างแกนนานักเรียนด้านความปลอดภัยทาง
4. สร้างจิตสานึกให้ผู้ขับขี่ได้ตระหนักถึงความ
ถนน
ปลอดภัยทางถนน โดยการจัดทาป้ายเตือนและ 4. จัดประชุมและจัดทาประชาคมกับชุมชนใน 2 หมู่บ้าน เพื่อ
สื่อประชาสัมพันธ์ ติดตั้งตามจุดเสี่ยงต่างๆ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างทัศนคติและปรับเปลี่ยน
5. อบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย อาสาสมัคร
พฤติกรรมการขับขี่ ติดตั้งป้ายรณรงค์และแก้ไขจุดเสี่ยง
กู้ชีพ-กู้ภัย/แกนนาชุมชน ผู้ปฏิบัติงานด้าน
5. เครือข่ายมีศักยภาพการทางาน มีระบบการทางานเมื่อเกิด
อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ อาเภอไชยา
อุบัติเหตุของเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการอานวย
ความสะดวกการสัญจรบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ การปฐม
พยาบาลให้กับผู้ประสบภัย ระบบการบัญชาการเหตุการณ์เมื่อ
เกิดภัยทางถนน การใช้เครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัยในงานด้านถนน
การเปลี่ยนแปลงที่พบ
1. เกิดกระบวนการทางานร่วมกันของภาคีเครือข่าย
- มีการแต่งตั้งคณะทางานสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนระดับอาเภอไชยา
- ภาคีที่เกีย่ วข้องร่วมวิเคราะห์และกาหนดจุดเสี่ยงในพื้นที่อาเภอไชยา
- มีการส่งต่อข้อมูลการสืบสวนอุบัติเหตุเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไข
- มีระบบการทางานเมื่อเกิดอุบัติเหตุของเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการอานวยความสะดวกการสัญจรบริเวณที่
เกิดอุบัติเหตุ การปฐมพยาบาลให้กับผู้ประสบภัย ระบบการบัญชาการเหตุการณ์เมื่อเกิดภัยทางถนน การใช้
เครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัยในงานด้านถนน
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2. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
- มีการแก้ไขจุดเสี่ยง
- มีการติดตั้งป้ายเตือนจุดเสี่ยงในเขตชุมชน
- ติดตั้งไฟส่องสว่าง
3. การประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน
- นักเรียนของโรงเรียนไชยาวิทยาที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ตระหนักถึงความสาคัญของการสวมหมวกนิรภัย
- โรงเรียนไชยาวิทยามีแกนนานักเรียน 20 คน เพื่อดาเนินการชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา
- มีมาตรการความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียนไชยาวิทยา
ภาพประกอบ
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30. สรุปผลงานโครงการ อาเภอภูเรือ
โครงการ กวดขันและเสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน
หัวหน้าโครงการ ร้อยตารวจโทคาพงษ์เทพ บุญศรี หน่วยงาน สถานีตารวจภูธรภูเรือ จังหวัดเลย
พื้นที่ดาเนินการ 6 ตาบล 47 หมู่บ้าน ในอาเภอภูเรือ จังหวัดเลย
ภาคีที่เข้ามาร่วมดาเนินการ ประกอบด้วย ภาคีภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอุบัติเหตุจราจร เช่น ตารวจภูธรภูเรือ
เทศบาลตาบลภูเรือ องค์การบริหารส่วนตาบลลาดค่า อาเภอภูเรือ โรงพยาบาลภูเรือ เป็นต้น
กิจกรรม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. ประชุมคณะทางาน ภาคีเครือข่าย เพื่อนา 1. คณะท างานรั บ ทราบถึ ง เป้ า หมายของโครงการกวดขั น และ
ข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์ ปั ญ หาและเตรี ย มการ
เสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อป้องกันอุบัติ เหตุทางถนนอย่างยั่งยืน
และออกคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานให้มีบทบาทที่ชัดเจน
ดาเนินงาน
2. จัดอบรมนักเรียนโรงเรียนภูเรือวิทยา อาเภอภู 2. ผู้ที่เข้ารับการอบรมรับทราบถึงวิธีการขับขี่ที่ปลอดภัย ได้เรียนรู้
เรื อ จั ง หวั ด เลย อบรมผู้ น าชุ ม ชน ก านั น กฎหมายต่างๆ เกี่ยวกับการจราจร ได้ฝึกการใช้สัญญาณมือ เพื่อ
ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่อาเภอภู ช่วยเหลือและบริการประชาชนด้านงานจราจร มีการสร้างกฎกติกา
เรือ และอบรมผู้ขับขี่รถรับ-ส่งนักเรียน รถบริการ ขึ้นในสถาบันการศึกษาเพื่อการขับขี่ปลอดภัย มีการจัดกิจกรรม
นั ก ท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ อ าเภอภู เ รื อ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การรณรงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ผู้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การอบรมรั บ ทราบ
จิ ต ส านึ ก การมี วิ นั ย จราจร และรั บ ทราบถึ ง กฎระเบียบรวมถึงบทบาทของเจ้าหน้าที่ตารวจจราจรในการกวดขัน
ความสาคัญของการขับขี่อย่างปลอดภัย
วินัยจราจรกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย
3. จั ด รณรงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ก ารขั บ ขี่ อ ย่ า ง 3. ผู้เข้ารับการอบรมรับทราบถึงวิธีการขับขี่ปลอดภัย รับทราบถึง
ปลอดภั ย สวมหมวกนิ ร ภัย 100% ในพื้น ที่ โทษในการไม่สวมหมวกนิรภัยและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่ผู้ขับขี่
อาเภอภูเรือ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
4. ประกาศดีเดย์กวดขัน วินั ยจราจร สร้างการ 4. หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อาเภอภูเรือได้ร่วมกันทาข้อตกลง
รั บ รู้ โ ดยท าหนั ง สื อ ขอความร่ ว มมื อ ให้ แ กนน า และประกาศให้บุคลากรในองค์กรสวมหมวกนิรภัย และทราบถึง
ชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ และติด บทลงโทษการกระทาผิดกฎหมาย และให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
ป้ายสื่อสาร
ประชาชนในการปฏิบัติตนตามกฎหมายจราจร เพื่อให้ เกิดความ
5. จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน
กับหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่อาเภอภูเรือ โดย
มีนายอาเภอเป็นประธาน
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การเปลี่ยนแปลงที่พบ
1. ปี พ.ศ. 2560 สถิติผลการจับกุมตามมาตรการ 10 ข้อหลักลดลง โดยเฉพาะในข้อหาไม่สวมหมวกนิรภัย เมาแล้วขับ
และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
2. ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและรักษาวินัยจราจรอย่างดี มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายจราจรมากขึ้น เช่น รถโดยสารรับ-ส่งนักเรียน มีมาตรการไม่ให้เด็กห้อยโหนหรือขึ้นนั่งบนหลังคารถ ไม่มีผู้ขับขี่
รถเมาแล้วขับ เป็นต้น ทาให้อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเสียชีวิตลดลง
3. หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ตระหนักถึงความสาคัญในการรณรงค์ให้บุคลากรในหน่วยงานตนเองรักษาวินัยจราจร โดย
การรณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%
ปัจจัยความสาเร็จ
1. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ภาคส่วนต่างๆ ในการร่วมวางแผนและดาเนินงานในพื้นที่
2. มีการแต่งตั้งคณะทางานอย่างเป็นทางการเพื่อวางแผน สนับสนุนและติดตามการดาเนินงานโครงการฯ
3. มีการสร้างความตระหนักให้หัวหน้าส่วนราชการเห็นความสาคัญของปัญหาอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ โดยการจัดทา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับส่วนราชการในพื้นที่ ซึ่งจะทาให้เกิดการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบในการ
สร้างวินัยจราจร
ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
ประชาชนในพื้นที่เกิดความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มีวินัยจราจร ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การมี
มาตรการไม่ให้เด็กห้อยโหนหรือขึ้นนั่งบนหลังคารถรับ-ส่งนักเรียน เน้นการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัด
นิรภัย เฝ้าระวังไม่ให้มีผู้ขับขี่รถเมาแล้วขับ เป็นต้น
ภาพประกอบ
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31. สรุปผลงานโครงการอาเภอพระแสง
โครงการพระแสงเดินทางปลอดภัย ร่วมมือร่วมใจ มีวินัยจราจร สร้างความปลอดภัยทางถนน
หัวหน้าโครงการ: นายวันสาด ศรีสุวรรณ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขา
พระแสง
พื้นที่ดาเนินการ: อาเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เครือข่ายขับเคลื่อนงาน นอกจากศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้ว
ยังมีการแต่งตั้งคณะทางานหมู่บ้าน/ชุมชน มีวินัยจราจรสร้างความปลอดภัยทางถนนเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
กิจกรรมที่ดาเนินการ
1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์
1. มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทาง
ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
ถนนอาเภอพระแสงและเครือข่าย 4 ครั้ง แต่ละครั้งทาให้ได้แนว
อาเภอพระแสงและภาคีเครือข่าย
ทางการทางานอย่างชัดเจน อาทิ การนาเสนอแนวทางการดาเนิน
2. สร้างโรงเรียนต้นแบบด้านความ
โครงการ การคัดเลือกโรงเรียน/หมู่บ้านต้นแบบ การสารวจจุด
ปลอดภัยทางถนน (ระดับ
เสี่ยง เป็นต้น
ประถมศึกษา) 4 โรงเรียน
2. เกิดโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับ
3. คัดเลือกส่งเสริม หมู่บ้าน/ชุมชน ให้
ประถมศึกษา 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
มีวินัยจราจร สร้างความปลอดภัย
โรงเรียนวัดบางสวรรค์ โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 และ
ทางถนน 5 แห่ง
โรงเรียนวัดสามพัน ซึ่งแต่ละโรงเรียนได้มีการกาหนดมาตรการ
ระหว่างนักเรียนและผู้ปกครองในการสร้างความปลอดภัยทาง
ถนน
3. เกิดหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ 5 แห่ง ได้แก่ บ้านควนนิยม ต.สิน
ปุน ชุมชนบ้านย่านดินแดง ต.อิปัน บ้านต้นไทร ต.ไทรโสภา บ้าน
บางรูป ต.สินเจริญ และบ้านกลางดง ต.สาคู มีคณะทางานของ
หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นผู้ขับเคลื่อนการทางาน
การเปลี่ยนแปลงที่พบ
1. การทางานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอพระแสง มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการทางาน
นอกเหนือจากช่วงเทศกาล 7 วันอันตราย
2. มีการสารวจจุดเสี่ยงโดย อปท. และนาเสนอข้อมูลให้กับ ศปถ.อาเภอพระแสงได้รับทราบ ถนนที่มีจุดเสี่ยง
จุดอันตรายได้รับการแก้ไข
3. มีการปรับโครงสร้างทางกายภาพ อาทิ การติดตั้งลูกระนาดเตือนให้ลดความเร็ว มีการซ่อมแซมไฟฟ้าส่อง
สว่าง ติดตั้งป้ายเตือน ติดตั้งสัญญาณไฟ ตัดแต่งต้นไม้ริมทาง รื้อถอนป้ายโฆษณาที่บดบังทัศนวิสัย
4. มีการบังคับใช้กฎหมายเข้มงวด โดยการตั้งจุดตรวจ และมีการติดตั้งกล้อง CCTV

บทสรุปผูบ้ ริหาร 33 อาเภอ 107
บทสรุปผู้บริหาร 33 อำ�เภอ
โครงการรวมพลั
งสร้างงความปลอดภั
ยทางถนนของ
โครงการรวมพลั
สร้างความปลอดภั
ยทางถนนของ
สำ
�
นั
ก
งานป้
อ
งกั
น
และบรรเทาสาธารณภั
ย
จั
ง
หวั
ด
สาขา”
ปี 2560
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560

5. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การจัดระเบียบการจอดรถบริเวณหน้าตลาด
6. มีการขอความร่วมมือจากภาคเอกชน ในการรณรงค์หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง ที่จะทาให้เกิดอุบัติเหตุ
อาทิ
- รณรงค์ให้ผู้ประกอบการโรงงานใน อบต.สาคู อบรมแรงงานต่างด้าวให้รู้กฎหมายจราจร
- ขอความร่วมมือโรงงานปาล์มน้ามัน ปาล์ม เอส พี โอ อะโกรอินดัสทรี่ ทาความสะอาดถนนเดือนละ
หนึ่งครั้ง เพื่อล้างคราบน้ามันปาล์มบริเวณหน้าโรงงาน รวมถึงทาป้ายเตือน
- ขอความร่วมมือสถานประกอบการในพื้นที่ ในการใช้รถบรรทุกวัสดุหรือพืชผลทางการเกษตร ต้องใช้
ผ้าหรือวัสดุอื่นปกคลุมผูกรัดหรือมีภาชนะรองรับ เพื่อป้องกันไม่ให้รั่วไหลหรือตกหล่นลงบนพื้นผิว
ถนน
7. เกิดต้นแบบทั้งในโรงเรียนและในหมู่บ้าน ที่มีมาตรการองค์กรในการสร้างความปลอดภัยทางถนน
8. มีข้อมูลจุดเสี่ยงในพื้นที่ รวมไปถึงสถิติการสวมหมวกนิรภัยของโรงเรียนและหมู่บ้านต้นแบบ เพื่อเป็นข้อมูล
ในการวางแผนดาเนินกิจกรรมหรือทาโครงการต่อไป
ปัจจัยความสาเร็จ
1. การใช้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนโครงการ ส่งผลให้เกิดการ
ทางานแบบบูรณาการ มีบทบาทและหน้าที่ชัดเจน
2. การแต่งตั้งคณะทางานของหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ มีเป้าหมายในการดาเนินงานอย่างชัดเจน
3. ผู้บริหารทั้งในระดับอาเภอ ท้องถิ่น หมู่บ้าน สถานศึกษา ให้ความสาคัญกับการดาเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
4. การส่งต่อข้อมูลจุดเสี่ยงและแนวทางการแก้ไขให้กับผู้รับผิดชอบได้ทราบ ผ่านทางการประชุม ศปถ.อาเภอ
5. การปรับปรุงจุดเสี่ยงโดยอาศัยงบประมาณและหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
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สานักปีงานป้

32. สรุปผลงานโครงการอาเภอเคียนซา
โครงการ เคียนซารวมพลังร่วมใจ ทุกวัน ทุกวัย สร้างความปลอดภัยทางถนน
หัวหน้าโครงการ: นายวีระพันธ์ บุญทน สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง
พื้นที่ดาเนินการ: อาเภอเคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
ภาคีที่เข้ามาร่วมดาเนินการ ประกอบด้วย ทุกภาคส่วนในพื้นที่ อาทิ นายอาเภอเคียนซา ผู้กากับการสถานี
ตารวจภูธรเคียนซา ปลัดอาเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง รองผู้กากับหรือสารวัตรหรือรองสารวัตรที่รับผิดชอบ
งานจราจร หน่วยงานภาครัฐ องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ทีมมูลนิธิกู้ภัย
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
กิจกรรมที่ดาเนินการ
1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน 1.เกิดกระบวนการสร้างให้เกิดความปลอดภัยทาง
อาเภอเคียนซาและภาคีเครือข่าย 6 ครั้ง เพื่อขับเคลื่อนการ ถนนในอาเภอ ได้แก่
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอาเภอเคียนซา
1) รณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนน ภายใต้
2. สร้างโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน (ระดับ
หัวข้อ “ขับรถมีน้าใจ รักษาวินัยจราจร”
มัธยมศึกษา) 1 โรงเรียน
2) มีการรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนใน
งานแข่งขันกีฬาภายใน ต.พ่วงพรมคร
 จัดประชุม/อบรม นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนเคียน
ซาพิทยาคม จานวน 276 คน เกี่ยวกับกฎหมายจราจร 3) สภ.เคียนซาจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกตรวจ
รักษาความปลอดภัย
วิธีการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย วิธีปฐม
4) มีการตั้งจุดตรวจหลักและด่านชุมชนเพื่อ
พยาบาลเบื้องต้น และการฟื้นคืนชีพเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
อานวยความปลอดภัยในช่วงเทศกาล
สิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
2.เกิดโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทาง
พ.ศ.2535
 นาแกนนา 45 คนและคณะครูไปเรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุ ถนนระดับมัธยมศึกษาขึ้นที่โรงเรียนเคียนซา
การเกิดอุบัติเหตุทางถนน การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง พิทยาคม
3.เกิดหมู่บ้าน/ชุมชน ต้นแบบ มีวินัยจราจร สร้าง
ถนน ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ 3 แห่งได้แก่
 จัดทามาตรการองค์กรในโรงเรียน
3. หมู่บ้าน/ชุมชน มีวินัยจราจรสร้างความปลอดภัยทางถนน บ้านสุธรรมเจริญพัฒนา ต.เคียนซา บ้านควน
สามัคคี ต.พ่วงพรหมคร บ้านทับใหม่ ต.บ้าน
3 แห่ง
เสด็จ ที่มีคณะทางานดาเนินการเพื่อลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในพื้นที่ พร้อมทั้งมีมาตรการชุมชน
การเปลี่ยนแปลงที่พบ
1. เกิดภาคีเครือข่ายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เพิ่มขึ้น
2. มีการสารวจจุดเสี่ยงโดยชุมชน และนาเสนอข้อมูลให้กับชุมชนได้รับทราบ
3. ถนนที่เป็นจุดเสี่ยงได้รับการแก้ไข
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4. สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จานวนผู้เสียชีวิต และจานวนผู้บาดเจ็บ (admit) ลดลง
ปัจจัยความสาเร็จ
1. ใช้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอ เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
พื้นที่
2. ผู้บริหารระดับอาเภอ ผู้นาท้องถิ่น ผู้นาท้องที่ ให้ความสาคัญในการดาเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
3. มีการบูรณาการความร่วมมือกันของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน อาสาสมัคร มูลนิธิ ทาให้การ
ดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
4. มาตรการองค์กร/หมู่บ้าน เป็นส่วนช่วยให้เกิดความสาเร็จ เนื่องจากเป็นมาตรการที่คิดขึ้นมาด้วยคนในพื้นที่เอง
5. การมีข้อมูลที่ชัดเจนโดยการร่วมกันสารวจจุดเสี่ยงในพื้นที่และนาเสนอข้อมูลจุดเสี่ยงให้คนในพื้นที่ได้รับทราบ
ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
1. สร้างแกนนาเยาวชนและครู ที่เข้าใจเรื่องความปลอดภัยทางถนน และดาเนินการขับเคลื่อนในระดับมัธยมศึกษา
ขึ้นที่โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2. เกิดหมู่บ้าน/ชุมชน ต้นแบบ มีวินัยจราจร สร้างความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ 3 แห่ง ได้แก่ บ้านสุธรรมเจริญ
พัฒนา ต.เคียนซา บ้านควนสามัคคี ต.พ่วงพรหมคร บ้านทับใหม่ ต.บ้านเสด็จ ที่มีคณะทางานดาเนินการเพื่อลด
อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ พร้อมทั้งมีมาตรการชุมชน
ภาพประกอบ
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33 สรุปผลงานโครงการอาเภอชุมพวง
โครงการ“ถนนปลอดจุดเสี่ยงได้ ด้วยภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง”
หัวหน้าโครงการ: นายลออ มะลิสิน สาธารณสุขอาเภอชุมพวง
พื้นที่ดาเนินการ อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
ภาคีที่เข้ามาร่วมดาเนินการ ประกอบด้วย ทุกภาคส่วนในพื้นที่ อาทิ ปลัดอาเภอ ตารวจ ท้องถิ่นอาเภอ และ
สาธารณสุข ขนส่งอาเภอ กู้ภัยในพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุข สถานศึกษา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครราชสีมาสาขาชุมพวง กานัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ / ประชุมคณะทางาน 1. เกิดทีมคณะกรรมการ/คณะทางานในการดาเนินงาน
2. เกิดการค้นหาและแก้ไขจุดเสี่ยง ทั้ง 9 ตาบล
2. คณะทางานลงพื้นที่สอบสวนอุบัติเหตุ
3. นักเรียนมีความรู้ในการช่วยเหลือ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3. จัดเวทีบันทึกความร่วมมือ (MOU) ภาคี
4. เกิดการบูรณาการด่านชุมชน ด่านครอบครัวดูแลคนใน
เครือข่าย แกนนาชุมทั้ง 9 ตาบล
ชุมชนให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
4. คณะทางานออกพื้นที่ ติดตามการ
5. เกิดธรรมนูญสุขภาพในประเด็นป้องกันอุบัติเหตุจราจร โดย
ดาเนินงานป้องกันอุบัติเหตุใน 9 ตาบล
มีตาบลต้นแบบ 2 ตาบล ได้แก่ ตาบลชุมพวงและตาบล
5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระตุ้นและสร้าง
สาหร่าย
6. เยาวชนได้รับความรู้เรื่องกฎหมายจราจรในสถานศึกษา
ความ ตระหนักในชุมชน
และเข้ามาร่วมกิจกรรมในช่วงเทศกาล มีการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติในด้านความปลอดภัยทางถนน
7. สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุลดลง
การเปลี่ยนแปลงที่พบ
1. เกิดเครือข่ายในการประสานงาน ทางานแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรร่วมกันในระดับอาเภอ
2. เกิดการบูรณาการทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่
3. ประชาชนมีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น มีด่าน
ครอบครัวที่เข้มแข็ง
4. จุดเสี่ยง จุดอันตรายบนท้องถนนได้รับการแก้ไข
5. สถิติข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่เป็นเยาวชนลดลง
ปัจจัยความสาเร็จ
1. การมีโครงสร้างและคณะกรรมการ คณะทางานที่ชัดเจน จะเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนงาน
2. การค้นหา/สร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลง ในคณะกรรมการ ศปถ. อาเภอ /คณะทางาน และคณะอนุฯตลอดจน
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ภาคเอกชน ในระดับพื้นที่ จะเป็นการสร้างแกนนาหาเจ้าภาพได้
3. การบูรณาการทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนใน
พื้นที่
ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
- กิจกรรมด่านครอบครัวและด่านชุมชน ชุมชนจัดการตนเอง
ภาพประกอบ
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