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จังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นท่ี ซึ่งครอบคลุมทั้ง 7 ภูมิภาค มีการดําเนินงาน
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การปองกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) เปนกลไกในการหนุนเสริม
องคความรูและติดตามเสริมพลังในการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมาย สรางการเปลี่ยนแปลงใหเกิดรูปธรรมในระดับพื้นที่ ซึ่งโครงการ
ดังกลาวมีเปาหมายรวมกันคือ การลดอัตราการบาดเจ็บ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนของประชาชนในพื้นที่ และสรางความตระหนักรู เกิดการตื่นตัวแลวมา
รวมกันปองกันแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนดวยตนเอง

การสรุปบทเรียน “พลังภาคีบนเสนทางถนนปลอดภัย” 41 พื้นที่นี้ 
ไดรวบรวมผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงและปจจัยเงื่อนไขความสําเร็จไว 
เพือ่เปนบทเรยีนใหไดทราบถงึความรวมมอืของพลงัภาคเีครอืขาย ทีป่ระกอบดวย 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม จิตอาสา ฯลฯ ในพ้ืนท่ี ที่มาสานพลัง
จับมือกันจัดการกับภัยทางถนน เพื่อหวังใหประชาชนในทุกกลุมวัยมีความ
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน

คณะทาํงาน สอจร. หวงัเปนอยางยิง่วา บทเรยีนการทํางานทัง้ 41 โครงการ
ฉบับนี้ จะเกิดประโยชนกับผูอานที่มีความสนใจหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของไมมาก

ก็นอยในการนําไปปรับใชตอไป และขอขอบพระคุณทุกทาน ทุกหนวยงาน
ที่มีสวนเก่ียวของ ที่เขามารวมกันสรางความปลอดภัยทางถนน ลดการสูญเสีย 
บาดเจ็บและเสียชีวิตใหคนไทยปลอดภัยทางถนน

คณะทํางาน สอจร.
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อุบัติเหตุทางถนนสร้างผลกระทบและความเสียหายต่อชีวิต 
ทรัพย์สิน เศรษฐกิจโดยรวม ต่อประเทศ ต่อหน่วยงาน และต่อครัวเรือน 
ซึง่หากภาคสว่นตา่งๆ ไม่รว่มมอืกันแกไ้ขและป้องกนั จะทาํให้เกิดความสูญเสีย
อย่างมหาศาลต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีข้อมูลความสูญเสียในด้าน
ต่างๆ ดังนี้

1) ความสูญเสียที่เกิดตอครอบครัว สงผลกระทบตอภาระงาน 
บุคลากรของหนวยงานที่เกี่ยวของ ทุกๆ วันจะมี 40 ครอบครัวที่ตองสูญเสีย
สมาชิก และทุกๆ วันอีก 15 ครอบครัวตองแบกรับภาระเลี้ยงดูผูพิการจาก
อุบัติเหตุทางถนน ที่สําคัญหนึ่งในสามของผูเสียชีวิตหรือพิการเปนผูที่เปน
กาํลงัหลกัของครอบครวั ผลกระทบจากอุบตัเิหตทุางถนนไมเพยีงแตเปนภาระ
ใหกบัครอบครวั สงัคม และเศรษฐกจิของประเทศ แตยงัสงผลกระทบโดยตรง
ตอบริการสุขภาพ ทั้งดานงบประมาณและภาระงานของบุคลากรท่ีมีจํากัด 
ทั้งๆ ที่ความสูญเสียและปญหาเหลานี้ “ปองกันได” นาตกใจที่แตละปมี
ผูบาดเจ็บเขามารับบริการ (เฉพาะสถานบริการกระทรวงสาธารณสุข) กวา 
1 ลานคน หรือวันละ 2,700 ราย ทุกครั้งที่กาวเขาไปท่ีหองฉุกเฉิน (ER) 
โรงพยาบาลรัฐบาล ภาพที่ปรากฏจะพบวาครึ่งหนึ่งของผูปวยฉุกเฉินเปน
ผูบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน และถาตามไปดูที่หอผูปวย

เกริ่นนํา
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กจ็ะพบผูบาดเจ็บรนุแรงท่ีตองพักรกัษาและบางรายตองรับการผาตดั รวมกัน
ถงึ 1.3-1.4 แสนคน/ป ซึง่พบวารอยละ 4.6 ของกลุมนีล้งเอยดวยความพกิาร
อยางใดอยางหน่ึง และสุดทายกลับไปเปนภาระการดูแลของครอบครัวและ
สงัคม จากขอมลูเฝาระวงัการบาดเจบ็ฯ กระทรวงสาธารณสขุ ในกลุมผูบาดเจบ็
รุนแรง (admit) จะพบวา รอยละ 74.4 เปนกลุมที่ใชรถจักรยานยนต และ
เกือบทั้งหมด (รอยละ 94) ไมสวมหมวกนิรภัย สงผลใหมีการบาดเจ็บที่ศีรษะ
รวมดวยถึงรอยละ 50 ซึ่งขอมูลจากราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย 
(ศัลยแพทยที่ผาตัดสมอง) ก็พบอีกวา ประสาทศัลยแพทยในโรงพยาบาล
ภมูภิาคของกระทรวงสาธารณสขุ มอียูจาํกดัเพยีง 52 จงัหวัด แตอกี 23 จงัหวดั 
ถามีผูปวยตองรับการผาตัดสมองก็ตองสงตัวมารักษา ทั้งๆ ที่ระยะวิกฤต 
(โอกาสรอดหรือไมพิการ) ของผูปวยกลุมบาดเจ็บศีรษะมีเพียง 2 ชั่วโมงแรก
หลังเกิดเหตุ และถาไปดูภาระงานจากการผาตัดสมองท่ีสูงถึงปละ 203 
operations ตอประสาทศัลยแพทย 1 คน จะพบวาสวนใหญเปนการ “ผาตัด
ฉุกเฉิน” (Emergency case) ที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน ทั้งๆ ที่สามารถ
ปองกันได

2) ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนน 
แบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

 2.1) ความสูญเสียทางกายภาพจากผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บ
 2.2) ความสูญเสียทางจิตใจและสังคม ผู ประสบอุบัติเหตุเกิด

ความเจ็บปวด หวาดกลัว เสียขวัญ เปนทุกข ไมอาจทํางานหรือดํารงชีวิต
ไดตามปกติ

 2.3) ความสูญเสียทางดานเศรษฐกิจของชาติ ประเมินเปนมูลคา
หลายพนัลานบาท อุบตัเิหตใุนแตละครัง้เปนคดคีวามมกีารฟองรอง เสยีเวลา 
เสียงาน เสียรายได เกิดปญหาการจราจรติดขัด
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3) ความสูญเสียจากแหลงตางๆ
 3.1) ขอมูลจากการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) ระบุวา ปจจุบัน

มีจุดตัดรถไฟกับถนนท่ัวประเทศถึง 2,449 จุด ในจํานวนน้ีเปนจุดตัดท่ีไมมี
เครื่องกั้นทั้งสิ้น 988 จุด ซึ่ง รฟท. จะดําเนินการแกไขภายในระยะเวลา 5 ป 
เชื่อวาจะชวยบรรเทาปญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับจุดตัดรถไฟไดอยางเห็นผล

 3.2) ขอมูลจากกรมทางหลวง จากรายงานการวิจัยเก่ียวกับมูลคา
ความเสียหายของอุบัติเหตุในประเทศไทย นับตั้งแต พ.ศ. 2548 เปนตนมา 
ผลการศกึษาระบวุา ความสญูเสยีทางเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้ตอปมมีลูคาโดยเฉลีย่ 
232,000 ลานบาท หรือรอยละ 2.8 ของผลผลิตมวลรวมในประเทศ 
โดยเฉพาะชวงเทศกาลสงกรานตและปใหมที่มีการเดินทางมากที่สุด การเกิด
อุบัติเหตุเพิ่มขึ้นเปนสองเทาของชวงเวลาปกติ

 3.3) กรมการขนสงทางบก รายงานขอมูลอัตราการเสียชีวิต
จากอบุตัเิหตทุางถนนในประเทศไทย เฉลีย่วนัละ 25 คน หรอืชัว่โมงละ 1 คน 
มีมูลคาความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 230,000 ลานบาทตอป

 3.4) กองทุนประกันสังคม (ระหวางป พ.ศ. 2549-2554) พบวา 
ตนทุนการสูญเสียประสิทธิภาพการผลิตของผูเสียชีวิต 1 คน มีมูลคา 
2.8 ลานบาท มีมูลคาความเสียหายทางเศรษฐกิจไมตํ่ากวา 4 ลานบาท 
ตามหลกัทนุมนษุย ภาวะสขุภาพมีผลตอประสทิธภิาพการทํางาน การเสียชวีติ
กอนเวลาอนัควรจากอุบตัเิหตทุาํใหสญูเสยีปรมิาณแรงงานผลผลิตในอนาคต
ลดลง ตลอดจนการบริโภคของสังคมลดลงตามไปดวย สวนการบาดเจ็บหรือ
พกิารเกดิผลกระทบทําใหเสยีเวลาทํางาน สญูเสียรายได ขณะเดียวกันยงัเกดิ
การสูญเสียทรัพยากร ไมวาจะเปนคาทรัพยสินเสียหาย คายานพาหนะ 
ความเสียหายของถนนขางทาง คาการจัดการอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ การเคล่ือนยาย
ผูประสบเหตุโดยรถพยาบาลฉุกเฉิน และคาใชจายในโรงพยาบาล
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 3.5) ขอมลูรายงานมูลคาความเสียหายของอุบตัเิหตุในประเทศไทย 
ของมหาวิทยาสงขลานครินทร ป 2550 ระบุวา ในแตละอุบัติเหตุรายแรง
ที่ทําใหมีผู เสียชีวิตนั้น ความสูญเสียทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นมีมูลคาสูงถึง 
5,300,000 บาทโดยเฉลี่ย และในแตละอุบัติเหตุรายแรงที่ทําใหมีผูพิการนั้น 
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดมีมูลคาสูงถึง 6,000,000 บาท

 3.6) สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ 2560) 
ไดคาํนวณมลูคาความสญูเสยีจากการเสยีชวีติและบาดเจบ็สาหสัจากอบุตัเิหตุ
จราจรในชวงป 2554-2556 เฉลี่ยตอปเทากับ 545,435 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 6 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)

ทีผ่า่นมา หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามพยายามในการกาํหนดแนวทาง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเส่ียงท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 
ผ่านนโยบายและความเคลื่อนไหวสําคัญๆ ได้แก่

1) การประกาศใหป พ.ศ. 2547 เปนปแหงการรณรงคเพือ่ถนนปลอดภัย
2) คณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนในการ

ประชุมครั้งที่ 1/2553 เม่ือวันที่ 5 เมษายน 2553 พิจารณาใหประเทศไทย 
ในฐานะประเทศสมาชิกองคการสหประชาชาติ มีสวนรวมในการขับเคล่ือน
วาระความปลอดภัยทางถนนของโลกตามกรอบปฏิญญามอสโก โดยมี
เปาหมายใหอัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตในป 2563 ลดลงรอยละ 50 
ของอัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตในป 2553

3) คณะรัฐมนตรีมมีตเิมือ่วนัที ่4 มกราคม 2554 กาํหนดใหป พ.ศ. 2554 
เปนปแหงการรณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภยั 100% มกีารจัดกจิกรรม
รณรงคและสรางกระแสใหประชาชนตระหนักและรับรูถึงความสําคัญของ
หมวกนิรภัย รวมถึงกระตุนเตือนใหผูขับขี่และผูซอนทายรถจักรยานยนต
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สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ซึ่งจะชวยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
จากรถจักรยานยนต และเปนการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยใหเกิดขึ้น
ในสังคมไทยอยางยั่งยืน

4) มีการขับเคล่ือนการประชุมระดับรัฐมนตรีสาธารณสุขของประเทศ
สมาชิกองคการอนามยัโลกภูมภิาคเอเชยีใตและตะวนัออก เมือ่เดอืนพฤศจกิายน 
2560 และจากการประชุมทําใหเกิดขอตกลงที่เรียกวา พันธสัญญาภูเก็ต 
(Phuket Commitment) เรงรดัการขบัเคล่ือนแผนทศวรรษแหงความปลอดภยั
ทางถนน พ.ศ. 2554-2563 รวมถึงการสรางกระแสนโยบายสนับสนุนการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง

5) เมือ่วนัที ่12 เมษายน 2561 ทีป่ระชมุสมชัชาใหญแหงสหประชาชาติ 
(UN General Assembly) ไดรับรองตัวชี้วัดการดําเนินงานดานความ
ปลอดภัยทางถนนแบบสมัครใจ (voluntary global performance targets 
for road safety) เพื่อใหบรรลุเปาหมายลดการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนน โดยมีตัวชี้วัดดานการดําเนินการ 12 ตัวชี้วัด มีกําหนดระยะเวลาชัดเจน 
ครอบคลุมการจัดการทั้ง 5 เสาหลัก เพื่อเรงรัดการดําเนินงานใหเปนไปตาม
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ป 
2558-2573 โดยตัวชีว้ดั 12 ดาน อาทิ การท่ีทกุประเทศมีแผนปฏิบตักิารดาน
ความปลอดภัยทางถนน ถนนทุกสายตองคํานึงถึงความปลอดภัยหรือผาน
การประเมินระดับ 3 ดาวหรือสูงกวา เพิ่มสัดสวนของผูขับขี่จักรยานยนตที่
สวมหมวกนิรภัยที่ไดมาตรฐานใหใกลเคียงรอยละ 100 ลดจํานวนผูเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนเน่ืองจากผูขับข่ีดื่มแอลกอฮอลลดคร่ึงหนึ่ง การมี
กฎหมายระดับชาติที่จํากัดหรือหามใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีขณะขับขี่ เปนตน

6) เมื่อ 12 กุมภาพันธ 2562 ครม. เห็นชอบแผนแมบทความ
ปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564 ศูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนน 
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เสนอเปนกรอบการดาํเนนิงานแบบบรูณาการจากภาคสวนตางๆ ทีเ่กีย่วของ 
เนนความปลอดภัยทางถนนและสงเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย เนนลด
อันตราย การบาดเจ็บ และอุบัติเหตุทางถนนในกลุมเส่ียงประเภทตางๆ 
สําหรับเปาหมายของแผนแมบทฉบับนี้จะใชอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนในแผนแมบทใหสอดคลองกับฐานขอมูลการเสียชีวิตของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของทั้งหมด 3 หนวยงาน คือ กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ (สตช.) และบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด

อยางไรก็ตาม ยังคงมีขอมูลที่เปนเรื่องนาสนใจ เมื่อใชขอมูลประมาณ
การเสียชีวติจาก WHO เปรยีบเทยีบสถิตยิอนหลงั ในป 2561 จาํนวนผูเสียชวีติ
ของประเทศไทยกลับมีจํานวนลดลง โดยมีจํานวนผูเสียชีวิต 22,491 คน 
ลดลงจากป 2558 ซึง่ไทยมีผูเสยีชวีติ 24,237 คน ลดลงจากเดิมเกือบ 2,000 คน 
และลดลําดับจากอันดับ 2 ของโลกมาอยูที่อันดับ 9 ซึ่งนับเปนสัญญาณที่ดี 
ปรากฏการณนี้หากประเมินผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้นวามีองคประกอบจากเหตุ
ปจจัยใดที่เขามามีสวนผลักดัน curve ผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนใน
ประเทศไทยใหลดลงได คงปฏิเสธไมไดวาปจจัยสําคัญเกิดขึ้นจากความ
รวมมือและความพยายามจากทุกภาคสวน โดยมีหนวยงานภาครัฐเปนกลไก
หลักในการขับเคลื่อนงาน และหนุนเสริมโดยภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
เครือขายชุมชนและวิชาการสรางเสริมนโยบายสุขภาพ ลงถึงระดับพื้นที่
เพ่ือมุงคนหาแนวทางการดาํเนนิงานปองกัน เพือ่พลกิสถานการณความรนุแรง
ทีส่งผลกระทบกบัสขุภาพ โครงสรางสงัคมและเศรษฐานะของประเทศใหเกดิ
การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึ้น
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แผนงานสนบัสนนุการปองกนัอบุตัเิหตจุราจรระดบัจงัหวดั (สอจร.) 
เปนอีกแผนงานหนึ่งภายใตการสนับสนุนการดําเนินงานจากสํานักสนับสนุน
การควบคุมปจจัยเส่ียงทางสังคม (สํานัก 10) สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสรมิสุขภาพ (สสส.) ใหมกีารขับเคล่ือนงานปองกนัอุบตัเิหตจุราจร
ในระดับจงัหวัดมากวา 15 ป ซึง่มยีทุธศาสตรการทํางาน 5 ดาน คอื 1. พฒันา
ภาคีเครือขาย สราง Change Agent 2. ผลักดันใหเกิดมาตรการองคกร 
3. ผลกัดนัใหเกดินโยบายสูการปฏบิตั ิ4. สงเสรมิใหเกดิการพฒันาระบบขอมลู
สูการนําไปใชประโยชน 5. สื่อสารสาธารณะ สรางกระแสสังคม เพื่อใหเกิด
การขับเคลื่อน เชื่อมรอยภาคีเครือขาย กลุมคนทํางานท่ีเปนฟนเฟองสําคัญ
ในระดับพืน้ที ่ใหดาํเนินการและผลักดันใหประชาชนในพ้ืนทีล่กุขึน้มาปองกัน
และแกไขปญหาอบุตัเิหตจุราจร โดยเนนการใชเครือ่งมอื/ความรูในการทาํงาน 
คือ

1. แนวคิด INN (Individual: ปจเจก Node กลุมคน และเครือขาย) 
ของ นพ.ประเวศ วะสี และใชกลยุทธ 5ส5ช ของ สอจร. ประกอบควบคูกัน 
โดยเนนการสรางการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนงานของภาคีเครือขาย
ทุกภาคสวน ทั้งแนวด่ิงที่ดําเนินงานตามคําสั่ง/นโยบาย และแนวราบท่ีเกิด
จากการใชความสัมพันธ ทํางานรวมกันอยางกัลยาณมิตร โดยมุงเปาหมาย
ลดเจ็บตายจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่

2. แนวคิดการเสริมพลงั ทีป่ระกอบดวย พลังความรู พลังขอมลู และ
พลังเครื่องมืออุปกรณ/เทคโนโลยี

3. แนวคิดการมีสวนรวม ที่ทุกหนวยงานในพ้ืนที่และกลุมเปาหมาย
เขามารวมจัดการปญหารวมกันทุกขั้นตอน ตั้งแตคิด วางแผน ลงมือปฏิบัติ 
ตรวจสอบ ติดตามประเมินผล รับผลประโยชนและรวมลงทุน

4. แนวคดิการใชขอมลู ในการจดัการปญหาจดุเสีย่ง พฤตกิรรมเสีย่ง 
และยานพาหนะเสี่ยง
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โดยในป 2562-2563 สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรางเสรมิสุขภาพ 
(สสส.) ไดสนับสนุนภาคีเครือขายงานปองกันอุบัติเหตุจราจร ใหดําเนินงาน
โครงการ จํานวน 41 โครงการ โดยแบงตามพ้ืนที่การประเมินเสริมพลัง ดังนี้

ภูมิภาค จังหวัด
ภาคเหนือ เชียงราย เชียงใหม พะเยา ลําปาง ลําพูน 

อุตรดิตถ
9 โครงการ

ภาคกลาง สิงหบุรี ประจวบคีรีขันธ ปทุมธานี ลพบุรี 6 โครงการ

ภาคตะวันออก ตราด ปราจีนบุรี ระยอง 3 โครงการ

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน

สกลนคร หนองบัวลําภู เลย มุกดาหาร 
กาฬสินธุ รอยเอ็ด อํานาจเจริญ

9 โครงการ

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง

อุบลราชธานี บุรีรัมย ยโสธร ศรีสะเกษ 
ชัยภูมิ

8 โครงการ

ภาคใต้ ภูเก็ต พัทลุง ปตตานี สงขลา ชุมพร ตรัง 6 โครงการ

รวม 31 จังหวัด 41 โครงการ
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41 โครงการ มุงลดเจ็บตายบนถนน 

ขับเคล่ือนกลไก ศปถ.(จว./อ./อปท.) 

MC+หมวก+Youth 

รถโดยสาร
สาธารณะ/ 

รถรับสงนักเรียน 

สถานประกอบการ/
สถานศึกษา 

(มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/
ร.ร./ศพด.) 

อส.จร./
ชุมชน/ 

กูชีพ-กูภัย 

สานเครือขาย/
เสริมพลัง 

          
1. จัดตั้งทีมทํางาน/สรางความ    

เขมแข็ง-ขับเคล่ือนกลไก 
2. พัฒนาคน/กําหนดเปาหมาย 
3. สรางการมีสวนรวมกลุมเส่ียง/ 
4. สรางความเปนเจาของงาน 
5. สํารวจขอมูล วิเคราะห คืนขอมูล/

สะทอนกลับ 
6. ใช How to/Tool/ส่ือสาร         

AI-IT มาเสริม 
7. In put K./ปรับพฤติกรรม 
8. สรุปบทเรียน/ลปรร./ถอดบทเรียน 
9. ยกระดับความรู/ผลักดันเชิงนโยบาย 
10. เปรียบเทียบ/วัดผล  
        เกิดเหตุลดเจ็บตายลง 

กลุมสราง RS 

กลุมเสี่ยง 

เปลี่ยนกลุมเส่ียง 
มาเปนกลุมสรางถนน

ปลอดภัย 

Road Safety 

สรุปภาพรวม

ปี 2562-2563 ภาคีเครือข่ายได้ดําเนินงานโครงการ 41 พ้ืนที่ 
ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสนับสนุนการทํางานเสริมพลังขับเคล่ือน 
พลังความรู้และการติดตามแบบเสริมพลัง จากแผนงานสนับสนุนการ
ปอ้งกนัอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) นั้น มีการดําเนนิงานในพ้ืนที่ 
31 จังหวัด โดยมีเป้าหมายมุ่งหวังให้เกิดการลดจํานวนการเกิดอุบตัเิหตุ 
ลดอัตราการบาดเจ็บ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรลง และเพ่ิมอัตรา
การสวมหมวกนิรภยั ซึง่การดําเนนิงานมีหลากหลายประเภท หลายประเด็น 
และเจาะกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ดังนี้
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1 ขบัเคลือ่นกลไก ศนูยอาํนวยการความปลอดภยัทางถนนระดบัจังหวดั
ลงสูศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอําเภอและทองถ่ิน 
เพื่อใหเกิดกลไกการขับเคลื่อนงานท่ีเขมแข็ง มีการทํางานอยางตอเนื่อง 
เช่ือมประสานขับเคล่ือนไดทั้งแนวด่ิง (โครงสราง/คําส่ัง) และแนวราบ 
(ภาคี/กัลยาณมิตรระดับพื้นที่)

2 การจดัการประเดน็ความเสีย่งหลัก ทีส่าเหตุเกดิจากรถจักรยานยนต 
กลุมเยาวชน ที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนในสัดสวนท่ีสูง และพฤติกรรม
การขับขี่ที่ไมปลอดภัยกับการไมสวมหมวกนิรภัย

3 รถโดยสารสาธารณะ และรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย ซึ่งเกิด
การขับเคลื่อนงานของพ่ีเลี้ยง สอจร. ในจังหวัดรวมกับภาคีเครือขาย
ในการจัดตั้งชมรมรถรับสงนักเรียน และกําหนดมาตรการรวมกันกับ
ผูประกอบการ/เจาของรถโดยสารสาธารณะ หรือการเชาเหมารถบริการ 
ให รถมีความพรอมและปลอดภัย มีการจัดทําข อตกลง/สัญญา 
เพื่อกําหนดมาตรฐานใหเกิดความปลอดภัย รวมไปถึงการจัดตั้ง
คณะทํางาน/ชมรม ในการกํากับติดตามผล

การดําเนินงาน 41 โครงการมี

สาระสําคัญในประเด็นขับเคล่ือน
คือ
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4 กลุ่มเป้าหมายร่วมเป็นเจ้าภาพ ในการจัดการปญหาอุบัติเหตุจราจร
ในพื้นที่เสี่ยง ไดชวนกลุมเสี่ยงมาเปนกลุมสรางความปลอดภัยทางถนน 
และกลายเปนผู นําการเปล่ียนแปลง เชน แกนนําชุมชน จิตอาสา 
อาสาจราจร และกูชีพ กูภัย ในการเฝาระวังความเส่ียงภัยทางถนนท่ี
เกิดขึ้น กลุมคนเหลานี้จะไดรับการฝกอบรม และดําเนินกิจกรรมทั้งการ
จัดเก็บขอมูลพฤติกรรมเสี่ยง จุดเสี่ยง แลวนําขอมูลสะทอนกลับสูเวที
ตาํบล อาํเภอ และเปนแบบอยางทีด่ใีหกบัประชาชนในพืน้ท่ี และทีส่าํคญั
มบีทบาทในการเฝาระวงัปองปรามไมใหประชาชนในชุมชนท่ีมพีฤตกิรรม
การขับขี่ที่ไมปลอดภัยขับขี่รถบนถนน เชน พฤติกรรมด่ืมแอลกอฮอล
แลวขับขี่รถ การขับขี่รถในเด็กเยาวชนอายุไมถึง 15 ป พฤติกรรม
การขับขี่รถดวยความเร็วเกินกฎหมายกําหนด เปนตน

5 สถานประกอบการ/สถานศึกษาปลอดภัยทางถนน ซึ่งสถาน
ประกอบการและสถานศึกษา รวมถึงศนูยพฒันาเด็กเลก็ ไดมกีารกําหนด
มาตรการภายในองคกร เพื่อปกปอง ดูแลคนในองคกรใหมีพฤติกรรม
การขับขี่ที่ปลอดภัย และควบคุมพฤติกรรมเส่ียงท่ีจะมีผลตอการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน โดยการอบรมใหความรู และกําหนดขอตกลง 
บทลงโทษ สรางแรงจูงใจ ใหประพฤติปฏิบัติตาม

6 สานพลัง ก่อกระแส ในการดําเนินงานปองกันอุบัติเหตุทางถนนไดมี
การส่ือสาร ประชาสัมพันธ สรางการรับรู อบรมใหความรู สรางความ
ตระหนัก และสื่อสารผานชองทางส่ือตางๆ เพื่อใหเกิดการตื่นรู นําไปสู
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมเส่ียงใหเกดิความปลอดภัยในการใชรถใชถนน
ของประชาชนในพืน้ที ่เชน สือ่สารผาน Facebook ไลนกลุม เสียงตามสาย 
หอกระจายขาวชุมชน จัดทําสื่อ Spot เปดในรายการวิทยุชุมชน การทํา
สื่อแผนพับ/สื่อความรู (กระเปาแดง) ปายประชาสัมพันธ สื่อมีชีวิต (คน) 
เปนตน
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 เชิงรุก เปนการเชือ่มผูทีม่สีวนเกีย่วของมารวมวเิคราะหสถานการณ
ปญหา และกําหนดแนวทางปองกันอุบตัเิหตจุราจร ซึง่กจิกรรมจะเปน
ลักษณะการปองกัน และปองปรามไมใหเกิดความเสี่ยงบนถนน เชน 
อบรมใหความรู  จัดทําสื่อการเรียนการสอนสําหรับเด็กเล็กและ
เยาวชน ชกัชวนกลุมเสีย่งมาเปนกลุมสรางความปลอดภยั โดยเฉพาะ
ในกลุมเยาวชน และกลุมวัยทํางานเขามาเปนอาสาจราจรนักเรียน 
อาสาจราจร (กองรอยนํ้าหวาน) และกลุมกูชีพกูภัย เพื่อรวมกันดูแล
เฝาระวงัไมใหเกดิอบุตัเิหต ุและทีส่าํคญักลุมอาสาจราจรมพีฤตกิรรม
การขับขี่ที่เปลี่ยนแปลงไป กลายเปนตนแบบที่ดีใหกับคนอื่น

  นอกจากการทํางานในระดับพื้นที่แลว ทางคณะทํางาน
ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) จังหวัด และศูนย
ปฏบิตักิารความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) อาํเภอ/อปท. ทีป่ระกอบดวย
คนทํางานจากสหสาขาวิชาชีพ ที่ปรับกระบวนการทํางานมาเปน
เชิงรกุโดยใชขอมลูมารวมกนัวิเคราะหสถานการณปญหา และรวมกนั
วางแผน ดําเนินการแกไขจุดเสี่ยง พฤติกรรมเส่ียง และรถเส่ียง

 เชิงรับ เมื่อเกิดอุบัติเหตุจราจรไดมีคณะทํางาน/อนุกรรมการ 
ศปถ.จังหวัด ศปถ.อําเภอ ศปถ.อปท. รวมจัดเก็บขอมูล ลงพื้นที่
สอบสวนคนหาสาเหตุ แลวนํามาวิเคราะหแกไขปญหา สงผลใหเกิด
ความรวมมอืกนัของหนวยงาน ภาคเีครือขาย ทัง้ผูทีม่สีวนเก่ียวของกบั
ถนน คน รถ เขามารวมดําเนินการแกไขปญหารวมกัน

ในการดําเนินงานโครงการปองกันและแกไขปญหาอุบตัเิหตุ
ทางถนน ไดดําเนินการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ คือ
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ดงันัน้เส้นทางของการดําเนินงานเพ่ือให้เกดิความ
ปลอดภัยทางถนน ซึ่งมุ่งเป้าหมายสู่ปลายทาง ต้องการ
ให้ลดอัตราการบาดเจ็บ เสียชีวิต และความสูญเสีย
ต่อทรัพย์สิน ครอบครัว สังคม นอกจากน้ันยังหวังผล
ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัย สวมใส่
หมวกนริภยัทกุครัง้ขบัขีร่ถจกัรยานยนต ์มขีัน้ตอนหลกั 
3 ขั้นตอน คือ

เส้นทาง...ถนนปลอดภัย

• ลดการบาดเจ็บ เสียชีวิต 
สูญเสียทรัพย์สิน

• เพ่ิมอัตราการสวมหมวกนิรภัย
• ผนึกกําลังภาคีเครือข่าย

ปลายทาง

• จัดต้ังทีม/พัฒนาศักยภาพ
 คนทํางาน
• กําหนดเป้าหมาย/วางแผนงาน
สร้างพลัง1

• สร้างการมีส่วนร่วม/
 ค้นหากลุ่มเสียง
• สร้างเจ้าภาพร่วม
• จัดการข้อมูลให้มีพลัง/
 รู้ปัญหา

2สร้างเจ้าภาพ

• จัดการจุดเสี่ยง พฤติกรรมเส่ียง 
 รถเสี่ยง เพ่ิมผู้สวมหมวกนิรภัย
• ติดตามประเมินผล
• วัดผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง

ปฏิบัติการ+ติดตามวัดผล 3
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ขั้นที่ 2  สร้างเจ้าภาพ
1 คนหากลุมเสีย่ง ชกัชวนและสรางการมสีวนรวมดาํเนนิกจิกรรมโครงการ
2 ยกยองชื่นชม เชียรใหความรูสึกเปนเจาภาพ เจาของผลงาน/กิจกรรม 

ที่เกิดขึ้น
3 จัดการขอมูลใหมีพลัง โดยการใหกลุมเสี่ยงรวมสํารวจขอมูล วิเคราะห 

คืนขอมูล/สะทอนกลับ โดยคณะทํางานจังหวัด อําเภอ เปนพี่เล้ียง และ
นํามาวิเคราะหรวมกับขอมูล 3 ฐานของจังหวัด หรือนําขอมูลรถเส่ียง 
จดุเสีย่ง พฤตกิรรมเสีย่ง มาวเิคราะหควบคูกบัจาํนวนการบาดเจบ็ เสยีชวีติ 
นําไปสูการออกแบบกิจกรรม และจัดการแกไขปญหารวมกัน

4 คณะทํางานและภาคีเครือขาย เติมเต็มความรูใหกับกลุมเปาหมาย 
ตามความเช่ียวชาญและทักษะเฉพาะวิชาชีพ เชน การแกไขจุดเส่ียง 
การตั้งดาน การปฐมพยาบาลเบื้องตน/กูชีพ ทักษะการขับขี่ปลอดภัย 
การจัดทํา พ.ร.บ.รถจักรยานยนต เปนตน

พลังภาคี
บนเส้นทางถนนปลอดภัย มี 3 ขั้น คือ

ขั้นที่ 1  สร้างพลัง
1 จัดตั้งทีมคณะทํางาน สรางความเขมแข็งเพื่อขับเคลื่อนกลไกการทํางาน
2 พฒันาศกัยภาพทมีงานใหมคีวามรู มทีกัษะในการจดัการปญหาอบุตัเิหตุ

จราจร
3 วางแผนงาน กําหนดเปาหมายรวมกัน
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ขั้นท่ี 3  ปฏิบัติการและติดตามวัดผล
1 ออกแบบกิจกรรม และดําเนินการใหตรงกับกลุมเปาหมาย/กลุมเสี่ยง
2 การจัดการพฤติกรรมเส่ียงในกลุมเสี่ยงตางๆ เชน การเคาะประตูบาน

ตักเตือนใหความรู การต้ังดานชุมชน ดานครอบครัว ดานบังคับใช
กฎหมาย การออกขอตกลง กติกาชุมชน มาตรการองคกร การให
ความรูและเฝาระวังตักเตือน

3 การสํารวจ เก็บขอมูล และจัดการแกจุดเสี่ยง จุดอันตรายในชุมชน โดย
ความรวมมือจากทุกฝาย

4 การนําเทคโนโลยี เคร่ืองมือมาใช เพื่อชวยควบคุม เฝาระวังพฤติกรรม
การขับขี่ เชน เครื่องตรวจจับความเร็ว เคร่ืองตรวจหมวกนิรภัยอัตโนมัติ 
สัญญาณไฟอัจฉริยะควบคุมความเร็ว เปนตน

5 การสงเสริมกิจกรรม รณรงค ประชาสัมพันธใหสวมหมวกนิรภัย และ
จดัพ้ืนทีต่นแบบ เชน หมูบานตนแบบ ตาํบลตนแบบ เพ่ือสรางแรงกระตุน
ทํากิจกรรมปรับพฤติกรรมเสี่ยงใหมีความปลอดภัย

 ติดตามวัดผล

1 สรุปบทเรียนผลการดําเนินงาน แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน 
เพื่อถอดบทเรียน

2 จดัเกบ็ขอมลูเปรยีบเทยีบวดัผล เชน อตัราการสวมหมวกนิรภยั 
จํานวนรถเส่ียงรถไมพรอมลดลง อัตราการบาดเจ็บ เสียชีวิต
ลดลง เปนตน

3 นําเสนอขอมูลสูผูบริหาร ยกระดับความรู สังเคราะหผลักดัน
ขอเสนอจากพื้นที่ใหเปนนโยบาย
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ข้อค้นพบ/ปัจจัยเงื่อนไขความสําเร็จ

ปจจัยความสําเร็จที่สําคัญ คือ การกําหนดเปาหมายใหชัดเจน 
ผูบรหิารใหความสาํคญั สนบัสนนุสงเสรมิการขบัเคลือ่นงาน และคณะทาํงาน
นําขอมูลมาวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติการ ติดตามผล ดวยกันอยางเปนทีม 
ที่เกาะติดประเด็น จัดการปญหาและสื่อสารกันอยางตอเนื่อง นอกจากนี้
การไดรับการสนับสนุนจากสังคม ภาคีเครือขายทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 
ทัง้งบประมาณ ความรู วสัด ุเครือ่งมอื กาํลงัคน จะทาํใหเกดิการจดัการปญหา
ทางถนนไดดี

การทํางานปองกันอุบตัเิหตุทางถนนจําเปนตองประสานความรวมมือ
กันทุกภาคสวน โดยลักษณะตางทําภารกิจตน แตมุ งเปาหมายเดียวกัน 
มีการทบทวน ติดตามผลรวมกัน เปนลักษณะชวยกันตอจิ๊กซอวเพื่อใหเกิด
ความสาํเรจ็และไดรบัผลประโยชนดวยกนัทกุฝาย ซึง่ลกัษณะการจดัการตอง
เกี่ยวของกับ พฤติกรรมเสี่ยง (หมวกนิรภัย เมาขับ ความเร็ว ฯลฯ) จุดเสี่ยง 
(ปรับปรุงสภาพแวดลอมใหปลอดภัยและเอื้อตอการปรับเปล่ียนพฤติกรรม) 
และรถเสี่ยง (รถไมพรอม/ดัดแปลง สวนควบไมครบ ไมมี พ.ร.บ. ฯลฯ) 
เพื่อตัดวงจรอุบัติเหตุทางถนนใหเกิดความปลอดภัยตอทุกชีวิต

 เป้าหมายชัดเจน
 Model ผู้บริหารต้นแบบ
 ข้อมูล สถานการณ์
เป็นส่ิงจําเป็น

 การทํางานเป็นทีม
 การหนุนเสริมจากสังคม 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
(เครื่องมือ วัสดุ 
งบประมาณ)

 Win-win Siuation 
(เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย)

 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ให้ปลอดภัย

 วัฒนธรรมองค์กร/นโยบายผู้บริหาร การสื่อสาร
ที่ง่าย/ดี ทําให้เกิดความร่วมมือในทุกระดับ

 การสร้างการมีส่วนร่วมคือ : 
การทํางานร่วมกันในทุกระดับ

 สร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการทําดี คนจะดีตาม
 Leadership skill: สร้างนํา้หนึ่งใจเดียว 
ใช้ความจริงใจ ความใกล้ชิด ระยะเวลา

 Feed back loop สะเทือนข้อมูล/คืนข้อมูล
 งดลงโทษ เน้น มาตรการทางสังคม 
ตําหนิแบบผู้ใหญ่ ให้รางวัล

 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกชุมชน : 
สร้างเครือข่ายเฝา้ระวัง+ให้เทคโนโลยี
ในการติดตามพฤติกรรมเสี่ยง

 พูดยํ้าๆ พูดซํ้าๆ มีผลต่อความร่วมมือ
ในการปรับพฤติกรรม

Common Factor ในองค์กร
ทุกภาคส่วน ร่วมจัดการ

ความปลอดภัยทางถนน

ภาคี
เครือข่าย

ทุก
ภาคส่วน

ชุมชน
ท้องถิ่น/
ผู้ใช้รถ
ใช้ถนน

ศปถ.
จังหวัด/
อําเภอ/
ตําบล

เคร
ทุก

ภาคส่วน

ชุมชน
ท้องถิ่น/
ุ

ผู้ใช้รถ
ใช้ถนน

ตําบล

ปัจจัยความสําเร็จ
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1. ผูบริหารองคกรใหการสนบัสนนุ เห็นความสําคญัในการสรางความตระหนกั 
กอกระแสขับเคลื่อนงานปองกันอุบัติเหตุทางถนน

2. การเก็บขอมูลสถิติการสวมหมวกนิรภัย การเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ 
ทุกวัน และนําขอมูลมาประมวลผลสงใหกับผู บริหาร และนําเสนอ
ในที่ประชุมจะทําใหเกิดการจัดการความปลอดภัยทางถนน

3. การนําเทคโนโลยี/โปรแกรม/social network (Facebook/Line Group) 
ระบบ AI มาใชดําเนินการเฝาระวัง แจงเตือน สื่อสาร สามารถสราง
การรับรู การยอมรับได และตอบสนองไดทันที

4. การมชีมรมความปลอดภยั และมแีกนนํานสิติ แกนนําชมุชน เขามาเปน
กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรม

5. มีการบูรณาการระหวางกลไกของ ศปถ.อําเภอ พชอ. อปท. และ พชต. 
ชวยสรางความเขมแข็งของการทํางานใหเกิดขึ้นในพื้นที่

6. การสรางแกนนําชุมชนดวยการพัฒนาศักยภาพใหชุมชนมีทักษะเปน
กระบวนกร เปนนักเลา/ผูสงสาร และใหแกนนําชุมชน อสม. จิตอาสา 
อาสาจราจร/กองรอยนํ้าหวาน เปนแกนหลักทํางาน ทั้งเก็บขอมูล และ
สรางความตระหนักรู สูชุมชน

7. มีหลักการทํางานใหสอดคลองตอบนโยบาย “ตาํบลขับขี่ปลอดภัย”

8. มีการสรางสื่อ ความรู โดยใชขอมูล ภาพ จากในพื้นที่และผูสงสาร
เปนอาสาจราจรจิตอาสา ซึ่งเปนคนในชุมชน สามารถใชภาษาทองถิ่น 
ทําใหประชาชนเขาใจงาย เขาถึงขอมูล

9. การใหองคความรู สรางความตระหนกัในชมุชน/นกัเรยีน และเปดโอกาส
ใหสรางมาตรการชุมชน ธรรมนูญโรงเรียนไดดี
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10. หนวยงานราชการเปนแบบอยางการสรางวัฒนธรรมการสวมหมวก
นิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย 100% ได

11. มีการนําแบบฟอรมมาใช เชน แบบฟอรมสํารวจการสวมหมวกนิรภัย 
การจัดทาํขอตกลง การสาํรวจรถจักรยานยนต (จาํนวน สภาพการใชงาน) 
คําปฏิญาณตน ผาน google form ทําใหการเก็บขอมูล เปรียบเทียบ
วิเคราะหผล เปนไปในทิศทางเดียวกัน

12. การใชกลไก ศปถ.อําเภอ ขับเคล่ือนและการรวบรวมขอมูลจาก
แหลงตางๆ มาวิเคราะหคนหาสาเหตุ เพื่อวางแผน สรางความรวมมือ
ในการแกไขปญหา คืนขอมูล ระหวาง ศปถ.ตําบล และ ศปถ.อําเภอ

13. มีการสะทอนกลับ คืนขอมูล ผานทางการประชุมประจําเดือนของ
หวัหนาสวนราชการ ทาํใหผูนาํชมุชน (กาํนนั ผูใหญบาน สมาชกิเทศบาล/
อบต.) มีขอมูลที่จะไปส่ือสารใหกับคนในชุมชนของตนเอง

14. การแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานโครงการอยางเปนทางการ 
สงผลใหคนทํางานมีอํานาจหนาที่อยางเปนทางการ สามารถขอความ
รวมมือจากหนวยงานตางๆ ไดงายขึ้น 
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ภาคเหนือ

พลั งภา คี

พ้ืนที่

ั
สรุปบทเรียน

บนเส้นทาง ถนนปลอดภัย

พพ41

จ.เชียงราย

จ.พะเยา

จ.เชียงใหม

จ.ลําพูน

จ.ลําปาง

จ.อุตรดิตถ
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โครงการนักเรียนเชียงรายสมองเพชร
ลดอุบัติเหตุทางถนน

หัวหน้าโครงการ นายยศกร สุขสอาด
พ้ืนท่ีดําเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา/

โรงเรียนแมเจดียวิทยาคม อําเภอเวียงเปาเปา/
โรงเรียนสหศาสตรศึกษา อําเภอเมือง/
โรงเรียนหวยสักวิทยาคม อําเภอเมือง/
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม อําเภอขุนตาล/
โรงเรียนเวียงเชียงรุงวิทยาคม อําเภอเวียงเชียงรุง/
ศนูยพฒันาเด็กเลก็ในพืน้ท่ีอาํเภอพญาเม็งราย 10 แหง

ทีมร่วมดําเนินงาน ปภ.จงัหวดัเชียงราย ผูอาํนวยการ คร ูนกัเรยีน ผูปกครอง 
(อาชีวะ โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

1. บริบท
ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงราย ขอมลูเฝาระวงัการบาดเจบ็ของสาํนกังาน

สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายรวมกับโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีจงัหวัดเชียงราย ขอมลู
คดีจราจรของสถานีตํารวจภูธรในพื้นที่ และขอมูลจากบริษัทกลางคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถจํากัด พบวาผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะ
จกัรยานยนตประมาณรอยละ 78 และเกดิขึน้กบัเดก็และเยาวชนอายุ 11-25 ป 
ประมาณรอยละ 70 สาเหตุหลักคือพฤติกรรมการขับขี่ที่ผิดกฎหมายจราจร 
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โดยเฉพาะการไมสวมหมวกนริภยั การดืม่แอลกอฮอลขณะขบัขี ่ขบัรถเรว็เกนิ
กาํหนด เปนตน ซึง่กลุมผูเกดิอบุตัเิหตุเปนกลุมวยัเรยีนทีข่บัขีจ่กัรยานยนตมา
โรงเรยีน หรอืแมแตกลุมเดก็ในชวงปฐมวยัในศนูยพฒันาเดก็เลก็ท้ังผูปกครอง
และเด็กที่เกิดอุบัติเหตุระหวางเดินทางมาโรงเรียนดวยจักรยานยนต มีอัตรา
สวมหมวกนริภยันอยกวารอยละ 50 (ขอมลูจากสาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดั
เชียงราย ปงบประมาณ 2562) จากสภาพปญหาและปจจัยเส่ียงดังกลาว 
ทีมทํางานนําโดยสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 
จึงไดจัดทําโครงการ “นักเรียนเชียงรายสมองเพชร ลดอุบัติเหตุทางถนน” ขึ้น 
โดยมีเปาหมายในการเสริมสรางวินัยในการใชรถใชถนนของเด็กนักเรียน 
ครู ผูปกครอง โดยอาศัยกลไกมาตรการองคกรที่เด็กและเยาวชนไดเขามา
มสีวนรวมในการกาํหนดมาตรการ รวมถงึการสงเสรมิการจดัการเรยีนการสอน
ดานความปลอดภัยทางถนนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดวย

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเพิ่มอัตราการใชรถใชถนนในพ้ืนที่เปาหมายอยางถูกตองตาม

กฎจราจร โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพิ่มอัตราการสวมหมวกนิรภัย
2. เพื่อเสริมสรางวินัยในการใชรถใชถนน ผานมาตรการองคกรที่

บุคลากรในองคกรมีสวนรวมในการออกแบบขอตกลงหรือกติกา
3. เพ่ือสรางรปูแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนแบบมีสวนรวม

โดยเด็กและเยาวชน
4. เพื่อสงเสริมการสวมหมวกนิรภัยในครู ผูปกครอง และเด็กเล็ก

ในศูนยเด็กเล็ก

3. กิจกรรม
1. ประชุมคณะทํางานและภาคีเครือขายในรูปแบบเปนทางการและไม

เปนทางการ
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2. จัดคายแกนนําเด็กและเยาวชน โดยคัดเลือกตัวแทนจากโรงเรียน
มัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ศึกษาเรียนรู ใหความรูภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตัเิกีย่วกับการขับขีร่ถอยางปลอดภัย การปฏิบตัติามกฎหมายจราจร 
การชวยเหลือผู ประสบอุบัติเหตุ การแสดงตัวอยางผู ประสบอุบัติเหตุ 
เมือ่อบรมแลวใหแกนนาํจดัทาํสือ่รณรงคประเภทตางๆ เพือ่รณรงคในโรงเรยีน
และสรางมาตรการองคกรภายในโรงเรียน

3. จดักจิกรรมกลุมเสรมิความรูใหแกผูปกครอง และกจิกรรมเสรมิทักษะ
ความรูวินัยจราจรแกครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนจํานวน 10 แหง 
ในพื้นที่อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

4. มอบโล/ใบประกาศเกียรตคิณุ ใหแกสถานศกึษา และนกัเรียนแกนนํา
5. นาํเสนอผลงานตอศูนยอาํนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด

เชียงราย
6. นิเทศติดตาม ถอดบทเรียน ประเมินผล และสรุปผลโครงการ

4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. โรงเรียนมีมาตรการองคกรดานความปลอดภัยทางถนน โดยทาง

โรงเรยีนใหความรวมมอืในการออกมาตรการองคกร และสนบัสนนุใหนกัเรยีน
เขารวมโครงการ

2. นกัเรยีนเหน็ความสาํคญัของการเคารพกฎหมายจราจร การขบัขีร่ถ
จักรยานยนตอยางมีทักษะท่ีถูกตองและปลอดภัย มีการออกแบบขอตกลง
ระหวางเด็กเยาวชนและโรงเรียน และมีการสรางรูปแบบการจัดการความ
ปลอดภัยทางถนนแบบมีสวนรวมโดยเด็กและเยาวชนเปนผูออกแบบกิจกรรม
ความปลอดภัยทางทองถนน

3. ผูปกครอง ครู เห็นความสําคัญของการปองกันอุบัติเหตุจราจรใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน โดยรวมกันกําหนดจุดเส่ียงจากบานมาถึง
โรงเรียน เพื่อเสนอแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ในการแกไขปญหา
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4. มกีารจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการเร่ืองอุบตัเิหตจุราจรกับการ
พัฒนาทักษะสมองสวนหนา EF (Executive Function) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

5. การเปล่ียนแปลงท่ีพบ
1. เด็ก เยาวชน ครู ผูปกครอง และกลุมเปาหมายท่ีผานการอบรม 

ไดสวมหมวกนิรภัย 100% และใชรถจักรยานยนตโดยปฏิบัติตามกฎหมาย
จราจร 100%

2. โรงเรียนที่ผานกระบวนการ มีมาตรการองคกรดานความปลอดภัย
ทางถนน ครบทุกแหง 100%

3. เกิดกระบวนการทํางานอยางมีสวนรวมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการจัดการแกไขจุดเส่ียงท่ี
อาํเภอพญาเมง็ราย โดยเนนบรเิวณเสนทางในการเดินทางมาศนูยพฒันาเดก็
เล็กทั้ง 10 แหง

4. มีการเก็บขอมูลจุดเสี่ยงในชุมชนโดยความรวมมือของคนในชุมชน 
ผูปกครอง คร ูและนําเสนอจุดเส่ียงใหกบัองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรบัทราบ 
อปท.ในพืน้ทีน่าํขอมลูจดุเสีย่งมาวางแผนแกไขและบรรจุเขาในแผนของ อปท.

6. ปัจจัยความสําเร็จ
1. เกิดความรวมมือจากทุกฝายทั้งทีมงานและผูมีสวนเกี่ยวของ และ

ผูนําใหความสําคัญ
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอพญาเม็งราย เปนศูนยการเรียนรู

การจัดการสอนเพื่อพัฒนาสมองสวนหนา (Executive Function : EF) ระดับ
ประเทศ

3. เปดโอกาสใหแตละโรงเรียน/ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดมีโอกาสเลือก
กิจกรรมหรือมาตรการองคกรตามความสมัครใจของแตละพ้ืนที่ โดยเปน
มาตรการทีเ่ดก็นกัเรยีนในโรงเรยีนไดมสีวนรวมในการคดิและกาํหนดแนวทาง
การดําเนินมาตรการ

28



7. ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
1. โรงเรยีนทีเ่ขารวมโครงการฯ มมีาตรการองคกรดานความปลอดภยั

ทางถนน
2. มกีารจดัการเรยีนการสอนในศนูยพฒันาเดก็เลก็ดานความปลอดภยั

ทางถนน โดยบูรณาการในเรื่องอุบัติเหตุกับการพัฒนาสมองสวนหนา 
(Executive Function : EF)
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02
โครงการ ภาคีเครือข่ายร่วมใจเสริมสร้างระบบ
รถรับส่งนักเรียนและการเช่าเหมารถที่ปลอดภัย 

จังหวัดเชียงราย

หัวหน้าโครงการ นายสุริยัน ตื้อยศ
พ้ืนที่ดําเนินงาน กลุมคนขับรถรับสงนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานราชการ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 18 อําเภอ

ทีมร่วมดําเนินงาน สาํนกังานขนสงจงัหวดั ตาํรวจจราจร คปภ. บรษิทักลางฯ 
ปภ. แขวงการทาง ปลดัจงัหวดั สาธารณสขุ โรงพยาบาล 
ผูอํานวยการสถานศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด 

  ผูประกอบการรถโรงเรยีน คร ูผูปกครองนกัเรยีนผูโดยสาร 
สถานศึกษา อําเภอเมือง เทศบาล

1. บริบท
จากขอมูลเฝาระวังการบาดเจ็บของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

เชียงรายรวมกับโรงพยาบาลในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ขอมูลคดีจราจรของ
สถานตีาํรวจภธูรในพืน้ที ่และขอมลูจากบริษทักลางคุมครองผูประสบภยัจาก
รถจํากัด พบวาผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะจักรยานยนต
ประมาณรอยละ 78 และเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน ประมาณรอยละ 70 
สาเหตุหลกัคอืพฤตกิรรมการขับขีท่ีผ่ดิกฎหมายจราจร โดยเฉพาะการไมสวม
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หมวกนิรภัย การดื่มแอลกอฮอลขณะขับขี่ ขับรถเร็วเกินกําหนด เปนตน 
ซึ่งกลุมผูเกิดอุบัติเหตุเปนกลุมวัยเรียนที่ขับขี่จักรยานยนตมาโรงเรียน หรือ
แมแตกลุมเด็กในชวงปฐมวัยในศูนยพฒันาเด็กเล็กท้ังผูปกครองและเด็กท่ีเกดิ
อบุตัเิหตรุะหวางเดนิทางมาโรงเรยีนดวยจกัรยานยนตมอีตัราสวมหมวกนริภยั
นอยกวารอยละ 50 (ขอมูลจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
ปงบประมาณ 2562) นอกจากนีย้งัมนีกัเรยีนบางสวนทีต่องเดนิทางไปโรงเรยีน
ดวยรถรับสงนักเรียน แมจะชวยลดความเสี่ยง แตพบขอมูลวาในเขตพื้นท่ี
จังหวัดเชียงรายไดเกิดอุบัติเหตุรถรับสงนักเรียนบอยครั้ง นอกจากนี้จากการ
ดําเนินงานในสวนของรถรับสงนักเรียนรวมกับศูนยคุมครองผูบริโภคจังหวัด
เชียงราย ยงัพบวาปญหาในสวนของรถโดยสารเชาเหมา ทีโ่รงเรยีนหรอืแมแต
องคกรอ่ืน เชาเหมาทัศนศึกษา หรือทัศนาจร เพื่อการเรียนรูนอกสถานท่ี 
มีแนวโนมทั้งจํานวนคร้ังการเกิดอุบัติเหตุและเกิดความรุนแรงเพ่ิมมากย่ิงขึ้น 
นอกจากนีย้งัพบวาเจาหนาทีท่ีร่บัผดิชอบในการจดัการเชาเหมารถขาดระบบ
การวเิคราะหการเชาเหมารถ ซึง่สวนใหญมกัใหความสนใจเพยีงเรือ่งราคาถกู 
หรือรูจักมักคุนกับเจาของรถยนต เอกสารมีเพียงขอตกลง หรือการจัดซื้อ
จัดจางเทานั้น

ในชวงป พ.ศ. 2559-2560 จังหวัดเชียงรายไดมีการดําเนินโครงการ
ภาคีเครอืขายรวมใจเสรมิสรางระบบรถรับสงนกัเรยีน ปลอดภยั ปลอดอุบตัเิหตุ 
จังหวัดเชียงราย เพ่ือพัฒนาระบบรถโรงเรียนปลอดภัย เกิดรูปแบบความ
รวมมือระหวางผูประกอบการรถโรงเรียน ครู ผูปกครองนักเรียนผูโดยสาร 
สถานศึกษา ตํารวจ ขนสง สื่อมวลชน และสาธารณสุข ในการดําเนินงาน
เพื่อสรางเสริมความปลอดภัยในรถโรงเรียน จังหวัดเชียงราย เกิดมาตรฐาน
ระบบรถรับสงนักเรียนปลอดภัย ในสวนของรถเชาเหมา ศนูยคุมครองผูบรโิภค
จังหวัดเชียงรายไดดําเนินโครงการคุมครองสิทธิผูบริโภคดานเชาเหมารถ
โดยสารสาธารณะที่ปลอดภัย จังหวัดเชียงรายขึ้น ทําใหเกิดระบบการจัดการ
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รถเชาเหมาในโรงเรียนใหมีการจัดการที่ดีและมีความปลอดภัยมากขึ้น 
จากตนทุนการทํางานดังกลาวจึงไดตอยอดใหมีการดําเนินงานในทุกอําเภอ
ทั้งจังหวัด ภายใตโครงการภาคีเครือขายรวมใจเสริมสรางระบบรถรับสง
นักเรียนและการเชาเหมารถที่ปลอดภัย จังหวัดเชียงราย

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพือ่สรางทมีภาคเีครอืขายหลกัในการขบัเคลือ่นการพฒันารถรบัสง

นกัเรยีน และงานรถเชาเหมาสาธารณะทีป่ลอดภยัในองคกร สวนทองถิน่ และ
หนวยงานราชการ

2. เพ่ือยกระดับความปลอดภัยและขยายผลระบบรถรับสงนักเรียน
และการเชาเหมารถสาธารณะท่ีปลอดภัย

3. เพ่ือลดอุบตัเิหตุทางถนน การบาดเจ็บและเสียชวีติจากการเดินทาง
โดยรถรับสงนกัเรียนและรถเชาเหมาสาธารณะในจังหวัดเชียงราย

3. กิจกรรม
1. ประชุมคณะทํางานและภาคีเครือขายในรูปแบบเปนทางการและ

ไมเปนทางการ
2. จัดกิจกรรมกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ไดแก
 2.1 กิจกรรมขับเคลื่อนรถรับสงนักเรียนปลอดภัย
 2.2 กิจกรรมขับเคลื่อนรถเชาเหมาปลอดภัย
 2.3 เวทีสัญจร และวิชาการในพ้ืนที่ รวมกับ ศปถ.อําเภอ
 2.4 การกํากับนิเทศ ติดตาม ประเมินผล มีขอมูลพฤติกรรมเสี่ยง

ของคนขับรถรับสงนักเรียนและรถเชาเหมาท่ีเขารวมโครงการฯ
3. เวทีถอดบทเรยีน นาํเสนอผลงานใน ศปถ.จงัหวดั สรปุ ปดโครงการ 

และเผยแพรขยายผล
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4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. เกิดภาคีเครือขายการทํางาน “ทีมสหวิชาชีพ” และเกิดขบวนการ

เรียนรูรวมกันในการแกปญหา และพัฒนางาน ที่เช่ือมโยงและเขมแข็ง มีการ
ประสานกจิกรรม การดาํเนนิงานอยางตอเนือ่ง ทกุหนวยงานเห็นความสาํคญั
และใหความรวมมือกับรถรับสงนักเรียนมากขึ้น

2. สรางความเขาใจ ความตระหนัก ใหกับผูประกอบการ เกิดระบบ
รถรับสงนักเรียน 17 อาํเภอ มกีารเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเส่ียงและส่ิงแวดลอม
ในทางที่ดีขึ้น นําไปสูการลดอัตราการบาดเจ็บ พิการ ตาย และสูญเสีย
ทรัพยสินจากการโดยสารรถรับสงนักเรียน

3. เกิดความรวมมือระหวางผูประกอบการรถรับสงนักเรียน รถเชา
เหมาสาธารณะ คณะครู ผูปกครองนักเรียนผูโดยสาร สถานศึกษา ตํารวจ 
ขนสง สื่อมวลชน และสาธารณสุข ในการทําใหมีมาตรฐานความปลอดภัย
ในรถรับสงนักเรียน รถเชาเหมาสาธารณะท่ีปลอดภัย

4. มีการนําเสนอโมเดลการจัดระบบรถรับสงนักเรียนใหกับคณะ
อนุกรรมการศึกษาเสนอแนวทางปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รัฐสภา 
เพื่อเปนนโยบายระดับประเทศ

5. การเปล่ียนแปลงท่ีพบ
1. เกิดภาคีเครือขายรถโรงเรียนจังหวัดเชียงราย เชื่อมโยงการทํางาน

ทุกอําเภอ 17 อําเภอ
2. เกิดมาตรฐานความปลอดภัยในรถรับสงนักเรียน มีการตรวจ

สภาพรถและออกใบประกอบการทุกเทอม (6 เดือนครั้ง)
3. เกิดมาตรฐานรถเชาเหมาสาธารณะท่ีปลอดภัย
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6. ปัจจัยความสําเร็จ
1. มคีณะทํางานทีเ่ขมแข็งตลอดจนภาคีเครือขายทีพ่รอมใหคาํแนะนาํ
2. อาํเภอท่ีมชีมรมรถรับสงนกัเรยีนอยูเดมิแลว สามารถเขาไปรวมกัน

สรางแนวทางและพัฒนาใหเกิดเปนรูปธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ระบบราชการใหการสนับสนุนนํารองการทํางาน

7. ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
1. เกิดโมเดลการจัดระบบรถรับสงนักเรียน
2. เกิดการบูรณาการและเชื่อมโยงการแกปญหาจากท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชน
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03
โครงการชุมชนตําบลสุเทพปลอดภัย 
ต้นกล้า สานสายใย สร้างวินัยจราจร

หัวหน้าโครงการ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร
พ้ืนท่ีดําเนินงาน เขตเทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
ทีมร่วมดําเนินงาน เทศบาลตําบลสุเทพ ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลสุเทพ ชุมชน

1. บริบท
เขตเทศบาลตาํบลสเุทพ ตัง้อยูในอําเภอเมอืงเชยีงใหม มพีืน้ทีร่บัผดิชอบ 

58.95 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 15 หมูบาน ประชากร 17,202 คน 
ประชากรแฝง 22,000 คน ครวัเรอืน 10,920 ครวัเรอืน หอพกัจํานวน 358 แหง 
เปนที่ตั้งของวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร สนามบินนานาชาติเชียงใหม 
และมีอาณาเขตติดตอกับมหาวิทยาลัยเชียงใหมอีกดวย มีโรงเรียนการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน จาํนวน 5 แหง ศนูยพฒันาเดก็เลก็กอนวยัเรยีนในสงักดัเทศบาลฯ 
จํานวน 3 แหง ดวยลักษณะดังกลาวสงผลตอสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจร
ทางถนน 3 ปยอนหลังในพ้ืนทีต่าํบลสุเทพท่ีมแีนวโนมเพ่ิมขึน้ สาเหตุเกดิจาก
ผูใชรถใชถนนขาดจิตสํานึกในการปฏิบัติตามกฎจราจร อาทิ ขับรถขณะ
เมาสรุา ขบัรถเรว็เกนิกาํหนด ฝาฝนสญัญาณไฟจราจร การขีร่ถจักรยานยนต
ซอนทายเกินกวาท่ีกฎหมายกําหนด เปนตน รวมท้ังปจจัยดานกายภาพ อาทิ 
ทัศนวสิัยไมดี สัญญาณไฟจราจรและปายจราจรไมครอบคลุม มีจุดเสี่ยง เชน 
ทางรวม ทางแยก ทางโคง ทางแคบ ผิวจราจรขรุขระ มีสิ่งกีดขวาง เปนตน 
ประกอบกับพื้นที่ตําบลสุเทพยังมีประชากรแฝง อาทิ นักศึกษามหาวิทยาลัย
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เชียงใหมที่พักอาศัยในหอพัก รวมท้ังแรงงานตางดาวมีอุปสรรคในดานการ
สือ่สาร ความไมเขาใจในกฎหมายจราจรสงผลถงึการใชรถใชถนนทีไ่มปลอดภยั 
ทั้งนี้ ปจจัยที่สงผลตอความรุนแรงของความสูญเสีย ไดแก การไมสวมหมวก
นิรภัย การไมคาดเข็มขัดนิรภัย เปนตน จากสภาพปญหาดังกลาว เทศบาล
ตําบลสุเทพไดมีนโยบายเร่ืองการจัดระเบียบจราจรภายในชุมชน จัดสรรงบ
ประมาณในการตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรและแกปญหาจดุเสีย่ง และยงัไดรวม
ในโครงการ “ศนูยพฒันาเดก็เลก็ตนแบบ” ในการจดัการความปลอดภยัทางถนน 
โดยการมสีวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิน่และชมุชนภาคเหนอื ไดรบั
ทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
และงบประมาณจากเทศบาลตําบลสุเทพ ดําเนินการนํารองท่ีศูนยพัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาลตําบลสุเทพ ทําใหมีการจัดการเรียนการสอนดานความ
ปลอดภัยทางถนน และดําเนินการในชุมชนตนแบบ หมู 13 บานสันลมจอย 
ทําใหประชาชนมีสวนรวมในการสํารวจจุดเส่ียง วางแผน ออกแบบ แกไข
จุดเส่ียง สงผลใหไมมีการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในหมู 13 ดังนั้น เทศบาล
ตาํบลสเุทพจงึมนีโยบายท่ีจะขยายผลการดําเนินโครงการไปยังศนูยพฒันาเดก็
ในสังกัดฯ อีกจํานวน 2 แหง โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลสุเทพ 
5 แหง และชุมชนในพื้นที่ 14 แหง เพื่อแกไขปญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนน 
โดยการสรางเครอืขาย และการมีสวนรวมของชุมชนขึ้น

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน ถนนบนเสนทางสัญจร

ระหวางบานไปโรงเรียนในกลุมเปาหมาย ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลสุเทพ
2. เพือ่ขยายผลการจดัการเรยีนรู ปลกูฝงวนิยัจราจรใหแกเดก็ปฐมวยั

ในศนูยพฒันาเดก็เลก็ และเด็กนกัเรยีนในโรงเรยีนพืน้ทีเ่ขตเทศบาลตาํบลสุเทพ 
นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชรถใชถนนของกลุมเปาหมาย

3. เพื่อแกไขปญหาจุดเสี่ยงทางถนนในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลสุเทพ 
โดยกระบวนการการมีสวนรวมระหวางหนวยงานและชุมชน
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3. กิจกรรม
1. ประชุมวางแผนการดําเนินโครงการ
2. กิจกรรมเวทีเปดตัวโครงการ และทําขอตกลงรวมระหวางเทศบาล

ตําบลสุเทพ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลสุเทพ กลุมผูนํา
ชุมชนและภาคีเครือขาย

3. จัดเก็บขอมูล โดยใชแบบสํารวจและแบบบันทึกเชิงพฤติกรรม
เรื่องการใชรถใชถนน

4. การประชุมผูปกครองเพือ่รายงานผลการสาํรวจขอมลูเชิงพฤตกิรรม
ดานการใชรถใชถนนของเดก็และผูปกครอง รวมทัง้หาแนวทางการแกไขปญหา
หรือมาตรการอุบัติเหตุจราจรทางถนนแตละโรงเรียน

5. เติมเต็มความรูในการเขียนแผนประสบการณการจัดการเรียนรู
ดานความปลอดภัยทางถนน และทดลองใชแผนประสบการณ

6. การพัฒนาส่ือการเรียนการสอน ชุดรูปแบบเร่ืองความปลอดภัย
ทางถนน

7. ดําเนินการสอน โดยใชสื่อการเรียนการสอน ชุดรูปแบบที่ไดรับ
การพัฒนาแลวและนิเทศการสอน

8. สํารวจจุดเสี่ยงและดําเนินการแกไขจุดเส่ียงในพื้นที่
9. ถอดบทเรียนการดําเนินโครงการต้ังแตเริ่มตนจนส้ินสุดโครงการ
10. เวทีคืนขอมูลสูชุมชน/หนวยงาน

4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. ไดขอมูลจุดเสี่ยงภายในชุมชน ครบทั้ง 14 หมูบาน ยกเวนหมูที่ 3 

บานกองบิน 41 เนื่องจากหมูบานต้ังอยูในสวนราชการ (กองบิน 41) 
จึงไมสามารถดําเนินการสํารวจจุดเสี่ยงได

2. สํารวจจุดเสี่ยงพบ 50 จุดเสี่ยง และเทศบาลไดตั้งงบประมาณ
เพื่อแกไขจุดเสี่ยง
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3. สถานศึกษาทั้ง 7 แหง มีหลักสูตรการเรียนการสอนดานความ
ปลอดภัยทางถนน ที่แตละสถานศึกษาไดจัดขึ้นตามบริบทของตนเอง 
บรูณาการการเรียนการสอนดานความปลอดภัยทางถนนไปในรายวิชา ไดแก 
สขุศกึษา พลศกึษา ลกูเสอื เนตรนาร ีสงัคม องักฤษ ลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารู 
และในปการศกึษาตอไปยงัคงใชหลกัสตูรความปลอดภยัทางถนน จดัการเรยีน
การสอน

4. มีนักเรียนอํานวยความสะดวกการจราจรภายในโรงเรียน

5. การเปล่ียนแปลงท่ีพบ
1. การเกดิอบุตัเิหตลุดลง 50% ทัง้รถยนตและรถจกัรยานยนต (ขอมลู

จากแพทยฉุกเฉินของเทศบาล)
2. อัตราการบาดเจ็บลดลง 95% ผูเสียชีวิตลดลง 64%
3. เด็ก ผูปกครอง เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเชิงบวก โดยการ

สวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย 92%
4. เทศบาลตําบลสุเทพไดทําประมาณการคาใชจายในการแกไข

จุดเสี่ยง และจะดําเนินการแกไขโดยบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ 2564 ใหสําเร็จตอไป

6. ปัจจัยความสําเร็จ
1. ไดรับความรวมมือของภาคีเครือขายทั้งในระดับพื้นที่และระดับ

จังหวัด ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน คณะครู ผูปกครอง ผูนําชุมชน กลุมงาน
จราจรตํารวจภูธร จังหวัดเชียงใหม แขวงการทางเชียงใหม อุทยานแหงชาติ
ดอยสุเทพ-ปุย กรมปาไม

2. มีแรงหนุนเสริม ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ
3. มีตนทุนเกาในพื้นที่และดําเนินงานมาอยางตอเนื่อง พัฒนา

ตอยอดการดําเนินกิจกรรมออกไปทุกครั้งที่มีการทําโครงการ อีกทั้งบุคลากร
ที่มีประสบการณในการรับทุนจากแหลงทุนอื่นๆ
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4. โครงการมีศักยภาพในการเชื่อมภาคีเครือขายที่เกี่ยวของในพ้ืนที่
ใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมในโครงการไดเปนอยางดี

7. ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
1. สถานศึกษาทั้ง 7 แหง มีหลักสูตรการเรียนการสอนดานความ

ปลอดภัยทางถนน
2. มขีอมลูจดุเสีย่งในหมูบานทีม่าจากการสาํรวจของคนในชมุชน และ

มีการวางแผนการแกไขจุดเสี่ยง โดยมีเทศบาลเปนผูรับผิดชอบในการจัดสรร
งบประมาณ
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04
โครงการขยายผลความร่วมมือการเลือกใช้รถ
โดยสารสาธารณะสําหรับการเดินทางทัศนศึกษา 

เพ่ือลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถานศึกษาจังหวัดพะเยา

หัวหน้าโครงการ นางสาวอัญชลี พันธุปญญา
พ้ืนที่ดําเนินงาน เทศบาล/อบต.ในจงัหวดัพะเยา 72 แหง และสถานศกึษา 

18 แหง
ทีมร่วมดําเนินงาน คณะทํางานพัฒนาคุณภาพรถโดยสารสาธารณะและ

รถนักเรียนปลอดภัยจังหวัดพะเยา สํานักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ขนสง 
ทองถ่ินจังหวัด ตํารวจ สสจ. ทนาย ทหาร 
ศูนยคุมครองสิทธิผูประกอบการ สื่อมวลชน อัยการ

1. บริบท
จังหวัดพะเยาในป 2560 ไดมีการสํารวจขอมูลพฤติกรรมการเชารถ

องคกรปกครองสวนทองถิน่จงัหวดัพะเยาป 2560-2561 พบวา ยงัมคีวามเส่ียง
ทีก่อใหเกดิอบุตัเิหตุ ไดแก 1) การเชารถใหความสําคญักบัราคาถูกและประหยัด 
หรือเคยใชบริการ หรืออุปกรณท่ีใหความบันเทิงเคร่ืองเสียงและแสงไฟ 
2) ใชรถประเภทเปนของบุคคลธรรมดามากกวานติบิคุคล ซึง่หากเกิดเหตุการณ
ฟองคดีผูประกอบการตองรับผดิชอบคนเดียวและไมสามารถชดเชยเยียวยาได 
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3) ไมมกีารระบุชือ่พนักงานขับรถตัวจริง และ/หรอืสาํรอง เปนรายละเอียดใน
การเชารถโดยสาร 4) ไมมีการตรวจสอบหลักฐานการตรวจสภาพรถโดยสาร
ไมประจําทางที่ออกโดยกรมการขนสงทางบก กอนการเชารถรวมถึงอุปกรณ
ความปลอดภัย 5) เชารถโดยสารไมประจําทาง ออกเดินทางในชวงเวลาท่ีระบุ
เวลา 18.00-24.00 น. ซึ่งเปนชวงเวลาท่ีมีความเส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุ 
6) ไมไดใหความสําคัญกับการดู พ.ร.บ.รถ ความชํานาญเสนทางของคนขับ 
และอุปกรณควบคุมความเร็วของรถ รวมถึงการกําหนดใหมีคนขับสองคน 
หากมีระยะทางเกิน 400 กิโลเมตร จังหวัดพะเยาจึงไดมีการดําเนินงาน
โดยคณะทํางานเพ่ือพัฒนาคุณภาพรถโดยสารสาธารณะและรถนักเรียน
ในการปองกันและลดอุบัติเหตุ ซึ่งบทเรียนที่สําคัญของการปองกันและลด
อุบัติเหตุที่ประสบผลสําเร็จคือ ทําใหเจาหนาที่ทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น
เกิดความรู ความเขาใจ และใชสัญญาจางขนสงผูโดยสาร เปนเครื่องมือของ
การดาํเนนิงานทีเ่ชือ่มความรวมมอืกบัหนวยงานตางๆ เพ่ือตรวจสอบสภาพ
ความพรอมของรถที่เชา เชน อุปกรณที่จําเปน อาทิ คอนทุบกระจก เข็มขัด 
ถงัดบัเพลงิ ประตฉูกุเฉนิ GPS ควบคมุความเร็ว และประสบการณของคนขบั รถ
รวมถงึ พ.ร.บ. เปนเครือ่งมอืในการปองกนัและลดอบุตัเิหต ุสิง่หนึง่ท่ีตองเนน
ในการทํางานคือ การขับเคล่ือนเร่ืองดังกลาวใหเปนนโยบายของจังหวัด 
รวมถึงตองทําใหผูบริหารและผูรับผิดชอบเห็นความสําคัญและตระหนักถึง
ผลกระทบ จงึเปนเรือ่งทีต่องดําเนนิการเพือ่ขบัเคลือ่นอยางจรงิจงัและตอเนือ่ง

ในการดําเนินงานครั้งนี้ คณะทํางานเพื่อพัฒนาคุณภาพรถโดยสาร
สาธารณะและรถนักเรียน จึงไดวางขอบเขตของการขับเคล่ือนการทํางานกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่พบวาในปจจุบันทองถิ่นไดมีการจัดเชารถ
เพื่อใชในการเดินทางไปสัมมนา ประชุม ศึกษาดูงานของทองถิ่นเอง หรือ
เชาใหแกนนําแมบาน อสม. รวมท้ังสถานศึกษาที่ในแตละภาคเรียนตองพา
นักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา เพ่ือใหตระหนักและปรับเปล่ียนวิธีการเชารถ

ใหเกิดการปองกันอุบัติเหตุกอนการเดินทาง
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสรางทองถิ่นตนแบบในการขับเคลื่อนการเลือกใชรถโดยสาร

สาธารณะที่ปลอดภัยในการปองกันและลดอุบัติเหตุ
2. เพือ่ขยายความรวมมือของผูบรหิารทองถ่ินไปสูผูบรหิารสถานศึกษา

ในพ้ืนที่ ในการเลือกใชรถโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัยสําหรับการเดินทาง
ทัศนศึกษา

3. สรางความรู ความเขาใจ ความตระหนกัถงึการนาํ “สญัญาจางขนสง
ผูโดยสาร” ในการเลอืกใชรถโดยสารสาธารณะทีป่ลอดภยัสําหรับการเดนิทาง
ทัศนศึกษา แกผูบริหารและผูรับผิดชอบโครงการทัศนศึกษาของโรงเรียน

4. ผลักดันใหมีการนํา “สัญญาจางขนสงผูโดยสาร” ใชประกอบการ
เชาเหมารถในการเดินทางทัศนศึกษาของโรงเรียน

3. กิจกรรม
1. กิจกรรมพัฒนาทองถ่ินจังหวัดพะเยา เพื่อยกระดับเปนพ้ืนท่ี

ตนแบบเรียนรูระดับภาค
 - ประชุมคณะทํางาน
 - ลงพื้นที่ติดตามพฤติกรรม วิธีการ การเลือกเชารถโดยสารของ 

อปท. จังหวัดพะเยา จํานวน 72 แหง
 - จัดเวทีแลกเปลี่ยนบทเรียนการขับเคลื่อนการเชารถทัศนศึกษา

ป 2562 และคัดเลือกตนแบบในการขับเคล่ือนการใชรถโดยสาร
สาธารณะท่ีปลอดภัย

 - ถอดองคความรูเพื่อขยายผล
2. กิจกรรมขยายผลโรงเรียน
 - จัดประชุมผู บริหารสถานศึกษา เพ่ือใหทราบวัตถุประสงค 

เปาหมาย ความสําคัญในการเลือกใชรถโดยสารสาธารณะที่

ปลอดภัยสําหรับการทัศนศึกษาใหปลอดภัย
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 - สํารวจขอมูล พฤติกรรมการเชาเหมารถทัศนศึกษาของกลุม
เปาหมาย ยอนหลัง 3 ป (ป 2559-2561) และวิเคราะหขอมูล

 - จดัประชุมเชิงปฏิบตักิาร “การเลือกใชรถเชาเหมาสําหรบัเดินทาง
ทัศนศึกษาของนักเรียนใหปลอดภัย”

 - จดัเวทแีถลงขาวแสดงความรวมมือของผูบรหิารของสถานศกึษา 
ทําขอตกลง (MOU) กับจังหวัดพะเยา ในการนํา “สัญญาจาง
ขนสงผูโดยสาร” ใชประกอบการพิจารณาจางเหมารถสําหรับ
การเดินทางทัศนศึกษา

4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. ทองถ่ินจังหวัดพะเยา 72 แหง ใชสัญญาเชา เลือกใชรถโดยสาร

สาธารณะท่ีมีความปลอดภัยในการเดินทางตอเนื่อง และไมเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน นับต้ังแตป 2561-2564

2. ผูบริหารสถานศึกษา 18 แหง ไดมีการทําขอตกลงกับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรถโดยสารสาธารณะ และ สอจร. 
ในการนําเอา “สัญญาจางขนสงผูโดยสาร” มาใชในการเลือกใชรถทัศนศึกษา

3. ผูประกอบการเกิดความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพและปรับปรุง
รถโดยสารสาธารณะสําหรับเดินทางทัศนศึกษา

4. มกีารผลักดันการดําเนินงานเปนวาระจังหวัด “พะเยาเมืองปลอดภัย
ในการเดินทาง”

5. เกิดเครือขายทองถ่ินในการแลกเปล่ียนประสบการณเชารถและ
หนุนเสริมขอมูลการทํางานรวมกันในแตละพื้นที่

6. มีการผลิตชุดสื่อความรู เลือกรถโดยสารสาธารณะท่ีปลอดภัย 
จํานวน 6 เรื่อง และเผยแพรผาน Facebook ศูนยคุมครองสิทธิผูบริโภค

7. ขยายผลการนําเอา “สัญญาเชา” ไปสูโรงเรียนระดับประถมศึกษา 

โรงเรียนสังกัดเอกชน และวิทยาลัยอาชีวศึกษา
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5. การเปลี่ยนแปลงท่ีพบ
1. รอยละ 100 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการดําเนินการ

เชารถ โดยนําเอาสัญญาเชามาใชเพื่อประกอบสัญญา และไดมีการเลือกใช
รถที่มีคุณภาพและมาตรฐาน พบวา 3 ปที่ผานมายังไมเกิดอุบัติเหตุ

2. เกิดองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เปนพื้นที่ตนแบบ 11 แหง ไดแก 
อบต.แมสุก ทต.รวมใจพัฒนา ทต.บานต๊ํา อบต.ทุงผาสุก อบต.ขุนควร 
ทต.บานสาง ทต.หวยลาน ทต.ฝายกวาง อบต.ปาสัก อบต.สันโคง 
ทม.เมืองพะเยา

3. รอยละ 100 ผูบริหารและผูรับผิดชอบโครงการทัศนศึกษาของ
สถานศกึษา มกีารนาํ “สญัญาจางขนสงผูโดยสาร” มาใชประกอบการพจิารณา
จางเหมารถสําหรับการเดินทางทัศนศึกษาของนักเรียน ซึง่เปนไปตามการทํา
ขอตกลงรวมระหวางผูบริหารโรงเรียนกับผูบริหาร สมพ. 36

6. ปัจจัยความสําเร็จ
1. มีกลไกคณะทํางานจังหวัดขับเคลื่อนการทํางานอยางตอเนื่อง 

ผลักดันเปนนโยบายของหนวยงานและจังหวัด
2. ผูบริหารทองถ่ินและสถานศึกษาทั้งจังหวัดใหความสําคัญและ

สนบัสนนุการนําเอาสัญญาไปใชในการเลือกเชารถทัศนศึกษาและดําเนนิการ
อยางตอเนื่อง

3. เกดิการแลกเปล่ียนเรยีนรูระหวางคนทํางานเพ่ือพฒันากระบวนการ
ทํางาน

4. ผูประกอบการใหความรวมมือในการพฒันาคุณภาพรถใหมมีาตรฐาน

7. ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
“สัญญาจางขนสงผูโดยสาร” ที่ถูกตองตามระเบียบการจัดซื้อจัดจาง 

และสามารถควบคุมคณุภาพของรถเชาเหมาใหมคีวามปลอดภัยได ทีน่าํไปใช
และขยายผลทั้งจังหวัดพะเยา
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05
โครงการชาวเถิน สบปราบ เมือง เกาะคา ร่วมใจ 

ขับข่ีปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%

หัวหน้าโครงการ นางแสงจันทร คําตาเทพ
พ้ืนที่ดําเนินงาน โรงเรียน 4 แหง (โรงเรียนลําปางกัลยาณี 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา 
วิทยาลัยการอาชีพเถิน) โรงเรียนผูสูงอายุ 6 แหง 
(โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลศาลา 
โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลเกาะคา 
โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลวังพราว 
โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลไหลหิน 
โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลนาแกว 
โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลเกาะคาแมยาว)

ทีมร่วมดําเนินงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเกาะคา อําเภอเมือง 
อําเภอสบปราบ อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง อสม. 
ศปถ.อําเภอ
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1. บริบท
ขอมลูของสํานกังานสาธารณสุขจงัหวดัลาํปาง และขอมลู 3 ฐาน ป 2561 

พบวากลุมที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร เปนกลุมผูใชแรงงาน 
รอยละ 45.41 ไมมีอาชีพ รอยละ 28.06 นักเรียน นักศึกษา รอยละ 9.18 
อัตราการเสียชีวิตสูงที่สุดเปนวัยทํางาน รอยละ 49 รองลงมากลุมวัยรุน 
รอยละ 25.25 และกลุมวัยสูงอายุ รอยละ 23.23 ยานพาหนะที่ทําใหเกิดการ
บาดเจ็บมากท่ีสดุเปนรถจักรยานยนต รอยละ 86.75 รองลงมารถบรรทุกเล็ก
สวนบุคคล รอยละ 6.57 และรถยนตนั่งสวนบุคคล รอยละ 3.56 สวน
พฤติกรรมเสี่ยงของผูบาดเจ็บและเสียชีวิตที่ขับขี่จักรยานยนตโดยไมสวม
หมวกนริภยั รอยละ 51.35 ดืม่เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแลวขบัรถ รอยละ 20.83 
ขบัรถยนตโดยไมคาดเขม็ขดั รอยละ 19.82 สาํหรบัในอําเภอเกาะคา มสีดัสวน
ประชากรผูสงูอายุคดิเปนรอยละ 23.06 ของประชากรท้ังหมด ทีเ่ดนิทางสัญจร
โดยใชรถจักรยานยนตในเสนทางรองระหวางหมูบาน ตําบล เปนเสนทาง
รวมสัญจรของคนตางจังหวัด ที่ใชเปนเสนทางลัดไปกรุงเทพฯ เสนทางการ
ทองเที่ยววัดพระธาตุลําปางหลวง วัดพระธาตุจอมปง ถนนคับแคบคดเคี้ยว 
ซึ่งผูสูงอายุใชสัญจรเปนประจําในการทํากิจกรรมทางสังคม บางคนท่ีตอง
เปนหลักในการดูแลครอบครัว พบอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร
ในกลุมวัยสูงอายุ 60-79 ป ในป 2559-2561 คิดเปนรอยละ 36.36 10 และ 
41.67 ตามลําดับ ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้น

ทีผ่านมา 4 อาํเภอ คอื เมอืง เกาะคา สบปราบ เถนิ ซึง่เปนเสนทางหลัก
ในการเดินทางเช่ือมตอกันของจังหวัดลําปางและจังหวัดใกลเคียง มีความ
พยายามในการแกไขปญหาอุบัติเหตุอยางตอเน่ือง แตยังขาดการบูรณาการ
งานทีเ่กีย่วของ จงึไดมคีวามพยายามในการรวมมอืกนัทาํงานภายใตโครงการ
ชาวเถิน สบปราบ เมอืง เกาะคา รวมใจ ขบัขีป่ลอดภัย สวมหมวกนิรภยั 100% 
เพื่อผลักดันใหเกิดรูปแบบการทํางานสรางความปลอดภัยทางถนนมุงเนน

ไปที่กลุมเยาวชนและผูสูงอายุ
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสรางใหเกิดเครือขายความรวมมือในการแกไขปญหาความ

ปลอดภัยทางถนน และบูรณาการการทํางานรวมกัน เกิดการแลกเปลี่ยน
เรยีนรูการดาํเนนิงานของภาคเีครอืขายการทาํงานปองกนัและแกไขอบุตัเิหตุ
ทางจราจร

2. เพื่อสงเสริมใหกลุ มเปาหมายผู ขับขี่รถจักรยานยนตปลอดภัย 
สวมหมวกนิรภัย 100%

3. เพือ่ลดจํานวนผูบาดเจ็บและผูเสยีชวีติจากอุบตัเิหตรุถจักรยานยนต

3. กิจกรรม
1. กลไกคณะอนุกรรมการศูนยความปลอดภัยทางถนน : ผลักดันให

เกิดการทํางานของคณะอนุกรรมการฯ อยางตอเนื่อง ผานทางการประชุม 
การนําเอาขอมูลจุดเสี่ยงมาพิจารณาและหาแนวทางแกไข การสนับสนุน
กิจกรรมความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ การเยี่ยมติดตามเสริมพลัง

2. ประชุมภาคีเครือขายเร่ืองอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เพื่อนําเสนอ
การทํางานและติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ

3. กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา การขับขี่รถจักรยานยนตปลอดภัย 
สวมหมวกนิรภัย 100%

 - จัดเก็บขอมูลพฤติกรรมการขับข่ี ประเมินความรูกอนการ
จัดกิจกรรม

 - จัดประชุมแกนนํานักเรียน ใหความรูเรื่องการขับขี่ปลอดภัย 
การสวมหมวกนิรภัย สนับสนุนงบใหดําเนินกจิกรรมในโรงเรียน

 - นักเรียนดําเนินกิจกรรมในโรงเรียน จัดประกวดการทําคลิป 
สือ่สารความเสีย่งในการเกดิอบุตัเิหตุ มาตรการโรงเรยีน เกบ็ขอมลู
พฤติกรรมหลังการจัดกิจกรรม

 - คณะอนุกรรมการคณะกรรมการศูนยความปลอดภัยทางถนน
อําเภอ เยี่ยมติดตามเสริมพลัง
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4. กจิกรรม เสนทางสองวัย ขบัขีร่ถจกัรยานยนตปลอดภัย สวมหมวก
นิรภัย 100%

 - วางแผนการทํางานรวมกับคณะกรรมการโรงเรียนผูสูงอายุฯ 
ศปถ.อําเภอ นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา

 - เกบ็ขอมลูพฤติกรรมการขับขี ่และประเมนิความรูกอนจัดกจิกรรม
 - จัดการเรียนรูในโรงเรียนผูสูงอายุ ประเด็นความเส่ียงในการเกิด

อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต และตรวจสอบสภาพ
รถจักรยานยนตของผูสูงอายุโดยวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา

 - เก็บขอมูลพฤติกรรมหลังการจัดกิจกรรม
 - คณะอนุกรรมการศูนยความปลอดภัยทางถนนอําเภอเยี่ยม

ติดตามเสริมพลัง
5. ประชุมถอดบทเรียนการดําเนินงานภาคีเครือขายเรื่องปญหา

อุบัติเหตุทางถนน

4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. มขีอมลูพฤตกิรรมการขับขี ่จดุเสีย่ง เพือ่ใชในการวางแผนการทํางาน

ปองกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
2. ผูเขารวมอบรม (นักเรียนและผูสูงอายุ) ไดเรียนรูเกี่ยวกับการขับขี่

รถจักรยานยนต วิธีการสวมหมวกนิรภัยที่ถูกตองตามกฎจราจร เครื่องหมาย
จราจร

3. อสม. 78 หมูบาน ไดสํารวจจุดเสี่ยง จุดเกิดอุบัติเหตุ ในหมูบาน
ทุกแหง โดยสงภาพถายจุดเส่ียงทางกลุมไลน (อสม.นักจัดการสุขภาพ) 
เพ่ือรวบรวมขอมูลนําไปสื่อสารใหกับคณะกรรมการปองกันอุบัติเหตุ
ทางจราจร และคืนขอมูลใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบ

4. มีการทําบันทึกขอตกลง MOU ถนนปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 

100% และถนนปลอดอุบัติเหตุรวมกับหนวยงานในพื้นที่
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5. การเปล่ียนแปลงท่ีพบ
1. เกดิการรวมมอืกนัทาํงานของหนวยงานทีเ่กีย่วของในการเก็บขอมลู

พฤติกรรมเสี่ยง จุดเสี่ยง มีการแกไขจุดเสี่ยงในพื้นที่
2. หนวยงานราชการในพื้นที่ลงนามในบันทึกขอตกลงถนนปลอดภัย

สวมหมวกนิรภัย 100% และถนนปลอดอุบัติเหตุจราจร จัดทําปายเตือน 
การสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดทุกครั้งกอนเขาหนวยงาน

6. ปัจจัยความสําเร็จ
1. ไดรบัความรวมมือจากภาคเีครือขาย ผูบรหิารหนวยงานทีเ่กีย่วของ 

ใหความสําคัญ รวมสนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรมโครงการ
2. แกนนําชุมชน และผูสูงอายุ ใหความรวมมือ

7. ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
มี อสม. ทั้ง 78 หมู บาน ที่ทําหนาที่สํารวจ เฝาระวังจุดเสี่ยง 

จุดเกิดเหตุ แจงใหกับหนวยงานที่รับผิดชอบผานทางชองทาง line
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06
โครงการอําเภอลี้ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย

100 เปอร์เซ็นต์

หัวหน้าโครงการ นายครองศักดิ์ สันวงค
พ้ืนที่ดําเนินงาน อําเภอล้ี จังหวัดลําพูน
ทีมร่วมดําเนินงาน ศปถ.อําเภอล้ี องคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานัน 
  ผูใหญบาน ตํารวจ อสม. อปพร.

1. บริบท
อําเภอล้ีมีพื้นที่กวางขวางเกือบคร่ึงหนึ่งของจังหวัดลําพูน มีเนื้อที่

ทั้งหมด 1,702.12 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเปนที่สูง เปนอําเภอ
ที่มีประวัติศาสตรยาวนาน มีโบราณสถาน และมีอุทยานแหงชาติทางนํ้า 
อาํเภอลีแ้บงพืน้ทีก่ารปกครองออกเปน 8 ตาํบล 99 หมูบาน มอีงคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 10 แหง ไดแก เทศบาลตําบล 7 แหง องคการบริหารสวนตําบล 
3 แหง การเดินทางใชถนนเปนหลัก ซึ่งเช่ือมตอระหวางอําเภอและจังหวัด 
ไดแก เชียงใหม และลําปาง ซึ่งเปนเสนทางหลวงแผนดินที่รถโดยสารจาก
จังหวัดแมฮองสอน และอําเภอทางทิศใตของจังหวดัเชียงใหม ไดแก อําเภอ
จอมทอง อมกอย ฮอด และดอยเตา ไดใชเสนทางผานถนนในพื้นที่อําเภอลี้ 
จังหวัดลําพูน เปนประจําทุกวัน ทําใหปริมาณรถโดยสาร รถบรรทุกสินคา
ทางการเกษตรที่มุ งหนาสู ตลาดไทรังสิต และรถยนตนั่งสวนบุคคลที่จะ

เดินทางไปทิศใตของจังหวัดลําพูน ตองอาศัยเสนทางนี้ในการเดินทาง ทั้งใน
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ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ปริมาณรถจากการทองเที่ยวจะมีมากขึ้น 
อุบัติเหตุทางถนนจึงเกิดข้ึนระหวางคนในชุมชนกับคนนอกพ้ืนที่ โดยเฉพาะ
ถนนสายหลัก จึงทําใหเกิดการสูญเสียชีวิต และบาดเจ็บของคนในพ้ืนที่ 
อนัเนือ่งมาจากการขบัขีร่ถจกัรยานยนตโดยไมสวมหมวกนริภยั ซึง่จากขอมลู
ของมูลนิธิไทยโรดส ป 2561 เฉลี่ยอัตราการสวมหมวกนิรภัยในผูขับขี่และ
โดยสารในพ้ืนทีอ่าํเภอล้ี มเีพยีงรอยละ 31 ซึง่ต่ํากวาคาเฉล่ียของประเทศไทย
ที่รอยละ 45 จากสถิติขอมูลป 2558-2560 พบวามีจํานวนผูเสียชีวิตจาก
อบุตัเิหตทุางถนนเพิม่ข้ึน มาจากผูขบัขีย่านพาหนะมพีฤตกิรรมเสีย่งไมปฏบิตัิ
ตามกฎหมายจราจร ขาดวินัยจราจร โดยเฉพาะรถจักรยานยนต ไดแก 
การขับรถเร็วเกินกวากฎหมายกําหนด เมาสุรา และการไมสวมหมวกนิรภัย
ในขณะขับข่ี สําหรับสถิติขอมูลอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม และ
สงกรานตของอาํเภอลี ้ตัง้แตป พ.ศ. 2558-2560 ผูเสยีชวีติ ผูบาดเจบ็ (Admit) 
มากกวารอยละ 80 ผูขับขี่รถจักรยานยนตเปนวัยทํางานและเปนคนในพื้นที่ 
ถนนที่เกิดอุบัติเหตุเปนทางหลวงแผนดินที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด รองลงมา
เปนถนน อบต./หมูบาน

จากสถานการณดังกลาว ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
อําเภอล้ี และ ศปถ.อปท. รวมกับหนวยงานและองคกรภาคีเครือขายท่ี
เกีย่วของไดดาํเนินงานโครงการอําเภอล้ี สวมหมวกนิรภยั 100 เปอรเซน็ตขึน้
เพื่อใชมาตรการชุมชนและการบังคับใชกฎหมายจราจร กฎหมายลักษณะ
การปกครองในพื้นที่ของกํานัน/ผูใหญบาน มาเปนเครื่องมือในการลดปจจัย
เสีย่งการเกิดอบุตัเิหตทุางถนน ทัง้จากคน ยานพาหนะ ถนน และสิง่แวดลอม 
ควบคูกับการนํานโยบาย “ประชารัฐ” มาเปนกลไกหลักในการประสานความ
รวมมือกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน 
คณะกรรมการหมูบาน คณะกรรมการชุมชน พอช. ชมุชน/หมูบาน อาสาสมัคร
ตางๆ และประชาชน เพ่ือสรางความตระหนักและจิตสํานึกดานความ

ปลอดภัยทางถนนใหแกผูใชรถใชถนนในพื้นที่อยางเขมแข็งและตอเนื่อง

57

ภาคเหนือ



2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อใหอําเภอลี้เปนอําเภอที่มีการสวมหมวกนิรภัย 100% ทําให

จํานวนผูบาดเจ็บและผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนตลดลง
2. เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหผูขับขี่และผูโดยสารรถจักรยานยนต

สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ควบคูกับการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด
3. เพื่อใหเกิดแกนนําในระดับชุมชน/หมูบาน ในการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน

3. กิจกรรม
1. ประชุมหารือแนวทางการดําเนินการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และ

สาํรวจพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยัของผูขบัข่ีและผูโดยสารรถจักรยานยนต
กอนดําเนินงาน เพ่ือเปนขอมูลในการเปรียบเทียบหลังจบสิ้นโครงการเปน 
100%

2. จัดทําประชาคมทุกชุมชน/หมูบาน เพื่อรณรงคโครงการและสราง
มาตรการชุมชนใหประชาชนในพื้นที่ 99 หมูบานไดรับทราบ

3. อําเภอลี้ แจงองคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานัน/ผูใหญบาน 
ประชาสัมพันธโครงการผานสื่อในพื้นที่ เชน สถานีวิทยุชุมชน เสียงตามสาย 
และหอกระจายขาว รณรงคโครงการใหประชาชนรับทราบกอนบังคับใชกฎหมาย
และมาตรการชุมชนอยางเขมงวด

4. สถานตีาํรวจภูธรลี ้และสถานตีาํรวจภธูรกอ ในพ้ืนท่ีความรบัผดิชอบ
ดําเนินการต้ังจุดตรวจเพ่ือการบังคับใชกฎหมายอยางเขมขนตอเน่ือง และ
ถือเปนภาระหนาที่ที่จะตองดําเนินการ

5. ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ กาํนนั/ผูใหญบาน ผูนาํชมุชน อสม. 
อปพร. และ ตร.อาสาฯ รวมกันจัดตั้งดานชุมชน โดยอาศัยอํานาจตาม
กฎหมายความมัน่คงและความปลอดภยัในชวีติและทรพัยสนิเขามาเปนกลไก

ในการดําเนินงานอยางตอเนื่องและย่ังยืน
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6. ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอล้ี มอบใหกํานัน/
ผูใหญบานรายงานผลการดําเนินงานใหที่ประชุมโครงการฯ รับทราบผล
การดาํเนนิงานทุกเดือน และรายงานผลการดําเนนิงานในการประชุมหัวหนา
สวนราชการในระดับอําเภอและจังหวัดเปนประจําทุกเดือน เพ่ือรับทราบ
ปญหา/อุปสรรค/และรวมใหการแกไข

4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. หนวยงานราชการ อปท. สถานศึกษา และชุมชน/หมูบาน สราง

มาตรการเพือ่บังคบัใหบคุลากรในองคกรชมุชน/หมูบาน ไดปฏบิตัติามระเบียบ
วินัยจราจรควบคูกับการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด โดยใหเนนการ
สวมหมวกนิรภัยในการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต แลวรายงานผล
การดําเนินงานในที่ประชุมทุกครั้ง

2. เกิดการสํารวจจุดเสี่ยงในชุมชนและรายงานขอมูลใหหนวยงาน
ที่รับผิดชอบไดรับทราบเพื่อดําเนินการแกไข

3. กํานันแตละตําบลรายงานขอมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่
ตําบลที่รับผิดชอบในแตละเดือน เพื่อรับทราบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 
และแนวทางแกไข

5. การเปลี่ยนแปลงท่ีพบ
1. อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผูขี่และผูโดยสารรถจักรยานยนตทั้ง

อําเภอเพิ่มเปน 59.53% จากเดิม 40.87%
2. สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลง 7 ครั้ง จากเดิม 41 ครั้ง เหลือ 34 ครั้ง
3. มีผูรับผิดชอบดูแลดานความปลอดภัยทางถนน (จปถ.) หมูบานละ

หนึ่งคน เฝาระวังพฤติกรรมคนในชุมชน จุดเสี่ยง จุดอันตราย รวบรวมขอมูล
สถิติอุบัติเหตุทางถนนในหมูบานของตนเอง

4. เกิดการตั้งดานชุมชนในพื้นที่
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6. ปัจจัยความสําเร็จ
1. การสนับสนุนจากภาคีและผูบริหารในระดับจังหวัด อําเภอ อปท. 

และชุมชน/หมูบาน
2. มีการสํารวจขอมูลในพื้นที่และนําขอมูลมาใชในการขับเคลื่อน

การทํางาน

7. ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
มีการแตงตั้ง จปถ. หมูบานละ 1 คน ครบ 99 หมูบาน ทําหนาท่ี

เฝาระวังพฤติกรรมคนในชุมชน จุดเสี่ยง จุดอันตราย รวบรวมขอมูลสถิติ
อุบัติเหตุทางถนนในหมูบานของตนเอง
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07
โครงการนําร่องพัฒนาการสืบสวนสาเหตุ

การเกิดอุบัติเหตุในอําเภอพิชัยและอําเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์

หัวหน้าโครงการ ด.ต.รังสรรค บุญอ่ิม
พ้ืนที่ดําเนินงาน อําเภอเมือง และอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ
ทีมร่วมดําเนินงาน ศปถ.ทองถ่ิน ศปถ.อําเภอ สถานีตํารวจภูธรพญาแมน

1. บริบท
ขอมูลของศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ 

ระบุวาอําเภอเมืองและอําเภอพิชัยเปนพื้นที่เสี่ยงในระดับสีแดง ตามนิยาม
ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวดัอตุรดิตถ จงึไดจดัทาํโครงการ
ชุมชนนํารองเพื่อความปลอดภัยทางถนนอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ โดย
การจัดทํากจิกรรมในพ้ืนทีอ่าํเภอพิชยั จาํนวน 3 ตาํบล จากท้ังหมด 11 ตาํบล 
ผลการจัดทําโครงการฯ ทําใหจํานวนสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนนใน
พื้นท่ีลดลง เมื่อเปรียบเทียบสถิติยอนหลังกอนทําโครงการ 3 ป จึงไดขยาย
ไปสูอําเภอเมือง ซึ่งเปนพื้นที่เกิดอุบัติเหตุสูงเชนเดียวกัน ขณะทําโครงการฯ 
พบวาการเกิดอุบัติเหตุสวนใหญเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน จึงไดดําเนิน
โครงการหมวกนิรภัยของหนู ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อสรางวินัยจราจรกับ
เด็กและผูปกครอง มกีารปลูกฝงการมีสวนรวมชวยกันดูแลนักเรียนในโรงเรียน 

ในรูปแบบของโรงพักจําลอง (ยุวจราจรอาสา) มีหองเรียนชุมชนเกี่ยวกับ
การคนหาจุดเสี่ยงในชมุชน เพื่อนําเสนอกับหนวยงานที่รับผิดชอบใหดําเนิน
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การแกไข สงผลใหสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนนลดลง จึงไดขยาย
ใหเต็มพื้นที่ของอําเภอพิชัย แตอยางไรก็ตามยังไมมีการสืบสวนหาสาเหตุ
ของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอยางเปนรูปธรรมในพื้นที่ ทําใหขาดขอมูล
ในการวางแผนการปองกันอุบัติเหตุ จึงไดมีการดําเนินโครงการนํารอง
พัฒนาการสืบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในอําเภอพิชัยและอําเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถขึ้น เพื่อพัฒนาแนวทางและระบบการสืบสวนสาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุใหเกิดขึ้นในพื้นที่

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ ศปถ.ทองถิ่น อําเภอเมือง และอําเภอ

พิชัย ในการสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน
2. เพื่อสืบสวนรายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่อําเภอเมือง 

อําเภอพิชัย ตามหลักวิชาการ เพ่ือเสนอตอที่ประชุมศูนยอํานวยความ
ปลอดภัยทางถนน นําไปสูการตัดสินใจแกปญหาเชิงรุก

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในพื้นที่สีแดง (อําเภอเมืองและอําเภอพิชัย)

3. กิจกรรม
1. ประชุมชี้แจงโครงการฯ ในระดับอําเภอเมือง อําเภอพิชัย โดยมี

ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด อําเภอ และ ศปถ.ทองถ่ิน 
รวมประชุม

2. อบรมหลักสูตรการสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน 2 วัน ใหกับ 
ศปถ.ทองถิ่น ทองถ่ินละ 5 คน ประกอบดวย รพ.สต. ตํารวจ ทองถิ่น กํานัน 
และตัวแทนผูใหญบาน

3. ศปถ.อําเภอ ศปถ.ทองถ่ิน ลงพื้นที่สอบสวนอุบัติเหตุ นําขอมูลมา
วิเคราะห นําเสนอ ศปถ.อําเภอ/ทองถ่ิน อยางนอย 2 เดือนครั้ง เพื่อนําสู

การแกปญหาของแตละพื้นที่
4. ติดตามประเมินผล
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4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. มีการสืบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในอําเภอพิชัยและอําเภอ

เมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ ทุกรายที่เกิดขึ้นในพื้นท่ี และสืบคนเจาะลึก
ในรายที่มีการเสียชีวิตทุกราย หลังจากนั้นสรุปขอมูลรายสัปดาห เพื่อนําไป
ประชุมรวมกับชุมชน หมูบาน ผูใหญบาน กํานัน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล
ศูนย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ เพื่อใหเกิดการวิเคราะหและแกปญหา
เฉพาะพื้นที่

2. เกดิความรวมมอืกนัในการแกไขปญหาอบุตัเิหตใุนพืน้ทีโ่ดยมขีอมลู
ที่ถูกตองและชัดเจน เกิดเปนแผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาว

3. แบงความรับผิดชอบใหแตละหนวยงานท่ีเขารวม รวมถึงการสราง
ระบบและแชรขอมูลการเกิดอุบัติเหตุใหกับภาคีที่ทํางานรวมกันทราบ ไมวา
จะเปนขอมูลการเกิดอุบัติเหตุจากชองทางตางๆ เชน วิทยุสื่อสาร 1669 line 
ขอมูลระบบ RTI ขอมูลสถิติตาราง/กราฟเปรียบเทียบการเกิดอุบัติเหตุ

4. เชื่อมขอมูลอุบัติเหตุทางถนนใหกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถซึ่งดําเนินโครงการปจจัยความสําเร็จในการแกไขปญหา
อุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ

5. การเปล่ียนแปลงท่ีพบ
1. มีการสืบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนตามหลักวิชาการ 

ในพื้นที่อําเภอเมืองและอําเภอพิชัย ภายใน 12 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ จากทีม
สอบสวนอุบัติเหตุที่ผานการอบรม และรวมปฏิบัติงานกับทีมสืบสวนสาเหตุ
การชนจังหวัดอุตรดิตถ

2. เกิดการแกไขจุดเสี่ยงในพื้นที่
3. กําหนดแผนปฏิบัติงานสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ทางถนนเปนแผนปฏิบัติงานของจังหวัด
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6. ปัจจัยความสําเร็จ
1. จังหวัดใหความสําคัญกับการแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนมีการ

บรรจุแผนปฏิบัติงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในแผนของจังหวัด
2. มีการขับเคลื่อนงานจากภาคีเครือขายอยางตอเนื่อง มีการนําสง

ขอมูลเขาสู เวที ศปถ.จังหวัดอุตรดิตถ และมีหนวยงานที่เกี่ยวของมา
รวมดําเนินการแกไข

7. ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
เกิดรูปแบบ กระบวนการสืบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่

อยางเปนระบบ สามารถสอบสวนหาสาเหตุเพื่อวางแผนในการแกไขปญหา
ไดอยางรวดเร็ว
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08
โครงการขยายผลภาคผู้ใช้แรงงานร่วมใจ 

สถานประกอบการปลอดภัย 
ลดอุบัติภัยบนท้องถนนสู่นิคมอุตสาหกรรม

ภาคเหนือจังหวัดลําพูน

หัวหน้าโครงการ ประทวน ศรีสุข
พ้ืนที่ดําเนินงาน นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน
ทีมร่วมดําเนินงาน ชมรมเจาหนาทีค่วามปลอดภยัในการทาํงานจงัหวดัลําพนู 

สํานักงานสวัสดิการคุ มครองแรงงานจังหวัดลําพูน 
สาํนกังานนคิมอุตสาหกรรมภาคเหนอื และบรษิทักลาง
คุมครองผูประสบภัยจากรถจํากัด สาขาลําพูน

1. บริบท
จังหวัดลําพูนเปนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ พื้นที่โครงการ 

1,788 ไร แบงเปนเขตอุตสาหกรรมทั่วไป เขตประกอบการเสรี และสถาน
ประกอบการที่อยูนอกเขตนิคม รวม 554 แหง ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ มีผูที่เขาสูสถานประกอบกิจการในเขตนิคมภาคอุตสาหกรรม
จํานวนแรงงานทั้งสิ้น 61,041 คน (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของ
สภาอุตสาหกรรมและสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลําพูน) 
พาหนะที่ใชในการเดินทางมาทํางานโดยสวนมากเปนรถจักรยานยนต และ

รอยละ 80 ของอบุตัเิหตทุีเ่กดิขึน้มาจากการใชรถจกัรยานยนต ทัง้ในชวงเวลา
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ปกติหรือชวงเทศกาล ในป 2560-2561 จํานวนคร้ังของการเกิดอุบัติเหตุ
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมและนอกเขตอุตสาหกรรม มีพนักงานเสียชีวิตและ
บาดเจบ็เพ่ิมขึน้ โดยการเกดิอบุตัเิหตแุตละครัง้มคีวามรนุแรงทีเ่พิม่ขึน้ ปจจยั
ทีท่าํใหเกดิอบุตัเิหตทุีร่นุแรงมากกวารอยละ 80 มาจาก “คน” โดยสาเหตุหลกั 
เชน การดืม่สรุา การขบัรถเรว็ เปนตน และมปีจจยัเสรมิมาจากสมรรถนะของ
เครื่องยนตที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับสภาพถนนท่ีดีขึ้น ปริมาณยานพาหนะ
เพิ่มมากขึ้น

ชมรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานวิชาชีพ จังหวัดลําพูน 
ไดมีการดําเนินการโครงการ ภาคแรงงานรวมใจลดอุบัติภัยบนทองถนน
มาอยางตอเนื่อง ตั้งแตป พ.ศ. 2559-2561 โดยผลการดําเนินการทําใหเกิด
กระบวนการรวมมือรวมใจของภาคแรงงาน และในสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน (นิคมตนแบบดานการจราจร) สถานประกอบการและ
สวนราชการท่ีเกี่ยวของ ในการขับเคล่ือนใหเกิดการขับขี่อยางปลอดภัย 
สวมใสหมวกนิรภัย 100% ของพนักงานในสถานประกอบการที่รวมโครงการ 
ซึ่งเปนรูปแบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ชวยลดการเกิดอุบัติเหตุใหกับ
ผูใชแรงงาน จึงไดรวมกับสํานักงานสวัสดิการคุมครองแรงงานจังหวัดลําพูน 
สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัย
จากรถจาํกดั สาขาลาํพนู จงึไดรวมกนัจดัทาํโครงการขยายผลภาคผูใชแรงงาน
รวมใจสถานประกอบการปลอดภยั ลดอุบตัภิยับนทองถนนสูนคิมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือจังหวัดลําพูน เพื่อสรางกระแสวัฒนธรรมความปลอดภัยใหเกิดขึ้น
อยางตอเนือ่งใหกบักลุมผูใชแรงงานในภาคอตุสาหกรรมของนคิมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ ตําบลบานกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน และนอกเขต
นิคมอุตสาหกรรม

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสรางเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยใหเกิดกับผูใชแรงงาน

ในสถานประกอบกิจการจังหวัดลําพูน
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2. เพื่อสรางเครือขายการเฝาระวังอุบัติเหตุในสถานประกอบกิจการ
3. เพื่อใหสถานประกอบการมีกฎระเบียบดานการจราจร การขยาย

โครงการใหครอบคลุมสถานประกอบการท่ีอยู ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ และนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม

4. เพ่ือจัดการความรูซึง่ไดจากการถอดบทเรียนจากสถานประกอบการ
ที่ประสบผลสําเร็จ เพื่อคนหาองคความรูใหม ในการดําเนินการปองกัน
อุบัติเหตุดานการจราจรในสถานประกอบกิจการ

3. กิจกรรม
1. จดัการอบรมภาคเีครอืขายในนคิมอตุสาหกรรมภาคเหนอื และนอก

เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน
2. จัดกิจกรรมเสริมสรางระบบควบคุมที่นําสูการเกิดวัฒนธรรมความ

ปลอดภัยในการใชรถใชถนนของคนงาน
3. กิจกรรมการจัดการแลกเปล่ียนเรียนรูสถานประกอบการท่ีเปน

ตนแบบการนําเสนอผลการดําเนินงานและสนับสนุนระบบควบคุมองคกร
ดานความปลอดภัยทางถนน

4. กจิกรรมการตรวจประเมินสถานประกอบการ ระบบควบคุมองคกร
เพื่อความปลอดภัยดานการจราจร

4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. อุตสาหกรรมเครือสหพัฒนลําพูนเปนนิคมที่เปนตนแบบดาน

การจราจร
2. มีสถานประกอบการที่มีระบบควบคุมดานการจราจร โดยมี

กฎระเบียบ/มาตรการองคกรดานการจราจรท่ีแตกตางกัน ตามแตขอตกลง
ของแตละบริษัท เชน หากไมสวมหมวกนิรภัยจะหักสวัสดิการในสวนของ

คาอาหารและน้ํามัน ถาไมสวมหมวกนิรภัยจะไมใหจอดรถในโรงจอดรถท่ีมี
หลังคา ตักเตือนและใหไปบําเพ็ญประโยชน ฯลฯ
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3. ขยายผล “ระบบการควบคุมดานการจราจรในสถานประกอบการ” 
ใหกบันสิติช้ันปที ่4 สาขาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยพะเยา

4. ขยายผลไปสูสถานศึกษารอบนิคมอุตสาหกรรมฯ โดยการจดักจิกรรม
มอบความหวงใยใหสถานศึกษา การสรางจิตสํานึกดานความปลอดภัยดาน
การจราจร การมอบหมวกกันนอ็กใหกบัเด็กนกัเรยีนช้ันอนุบาล-ชัน้ ป.6 ทกุๆ ป

5. การเปล่ียนแปลงท่ีพบ
1. เกิดการปรับปรุงดานการจราจรในเขตนิคมและนอกเขตนิคม

อุตสาหกรรมภาคเหนือ (ลําพูน) ไดแก การปรับปรุงพื้นผิวจราจร การกําหนด
เสนทางเดินรถในนิคมอุตสาหกรรมฯ การทําลูกระนาด ทางมาลาย และ
ปายเตือน

2. สถานประกอบการท่ีเขารวมโครงการมีระบบควบคุมดานการจราจร
ของบริษัท สงผลใหเกิดการสรางวัฒนธรรมองคกรในการสวมหมวกนิรภัย 
ลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ ลดปญหาการขาดงานจากอุบัติเหตุ 
ลดคาใชจายในการรักษาพยาบาล

3. จาํนวนสถติอิบุตัเิหตทุีเ่กดิข้ึนกบัผูขบัขี ่และโดยสารรถยานพาหนะ
มายังสถานประกอบการลดลง 80% ในชวง 6 เดือน สถิติการหยุดงาน
จากอุบัติเหตุดานการจราจรลดลง

4. จํานวนเมาแลวขับของผูใชแรงงานลดลง

6. ปัจจัยความสําเร็จ
1. มีการกําหนดตัวชี้วัดหลัก 5 ขอที่ชัดเจน เพื่อใชเปนเกณฑประเมิน

ผลของสถานประกอบการ
2. แกนนาํหลกัในการดาํเนนิงานทีเ่ปนชมรมเจาหนาทีค่วามปลอดภยั 

ทํางานรวมกับ จป.ระดับวิชาชีพ ที่กระจายอยูทุกบริษัท
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3. มีการใชแรงจูงใจดานการลดความสูญเสียแรงงานและงบประมาณ
กรณีที่พนักงานประสบอุบัติเหตุ เพื่อใหบริษัท/สถานประกอบการเห็น
ความสําคัญและเขารวมดําเนินงาน

4. การทํางานรวมกับหนวยงาน/เครือขายท้ังในเขตนิคมอุตสาหกรรม
และนอกเขตนิคม (ระดับจังหวัด)

7. ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
“ระบบการควบคุมดานการจราจรในสถานประกอบการ” ที่สามารถ

นําไปขยายตอยังสถานประกอบการอ่ืนๆ ได
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09
โครงการเครือข่ายสถานศึกษาป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่

อําเภอกัลยาณิวัฒนา อําเภอจอมทอง อําเภอแม่อาย 
และอําเภอเชียงดาว

หัวหน้าโครงการ วรวิทย อินตะใจ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ธนวัฒน แปงใจ
พ้ืนท่ีดําเนินงาน โรงเรียนในอําเภอกัลยาณิวัฒนา อําเภอจอมทอง 

อําเภอแมอาย และอําเภอเชียงดาว 
 จังหวัดเชียงใหม
ทีมร่วมดําเนินงาน สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม สาขาฝาง สาขาสะเมิง สาขาเชียงดาว 
สาขาฮอด ศปถ.อําเภอเปาหมาย ขนสง บริษัท
กลางฯ AP Honda

1. บริบท
ขอมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 

2560-2561 พบวายานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ รถจักรยานยนต 
รถกระบะ และรถยนตเกงทีน่ัง่สวนบคุคล สาเหตมุาจากการขับรถขณะเมาสุรา 
การฝาฝนสัญญาณไฟจราจร ขับรถยอนศร และการไมสวมหมวกนิรภัย 

ในเขตพืน้ทีอ่าํเภอกลัยาณิวฒันา อาํเภอจอมทอง อาํเภอแมอาย และอาํเภอ
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เชียงดาว เปนอําเภอท่ีมีความเส่ียงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง และรอยละ
การสวมหมวกนิรภัยอยูในระดับคอนขางนอย โดยเฉพาะเยาวชนท่ีมีอายุ
ระหวาง 13-18 ป ซึ่งใชจักรยานยนตเปนพาหนะในการเดินทางไปโรงเรียน
เปนประจํา

สาํนกังานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดเชียงใหม สาขาสะเมิง 
ไดมีการดําเนินโครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่
อําเภอสะเมิง ในป 2560-2561 ทําใหเพิ่มอัตราการสวมหมวกนิรภัยขึ้นเปน 
80% ซึ่งถือวาประสบความสําเร็จ จึงมีแนวคิดที่จะนําโมเดลมาเปนแนวทาง
ในการขยายพื้นที่ดําเนินการไปยังสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สาขาฝาง สาขาเชียงดาว และสาขาฮอด โดยมีเปาหมายเพ่ือใหนักเรียน
ในพื้นที่เปาหมายมีพฤติกรรมการขับขี่ที่เหมาะสมปลอดภัย ปฏิบัติตาม
กฎจราจร และสวมหมวกนิรภัย 100%

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อลดจํานวนคร้ังของการเกิดอุบัติเหตุ ลดจํานวนผูบาดเจ็บ 

ลดจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ในเด็กนักเรียนในพื้นที่อําเภอ
กัลยาณิวัฒนา อําเภอจอมทอง อําเภอแมอาย และอําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม

2. เพื่อเพิ่มจํานวนการสวมหมวกนิรภัยทั้งทางผูขับขี่และผูซอนทาย
จักรยานยนต ในเด็กนักเรียนในพ้ืนที่อําเภอกัลยาณิวัฒนา อําเภอจอมทอง 
อําเภอแมอาย และอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

3. เพือ่พฒันาทักษะการขบัขีข่องนกัเรยีนอาํเภอกลัยาณวิฒันา อาํเภอ
จอมทอง อําเภอแมอาย และอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ในการใชรถ
ใชถนนใหมีคุณภาพและมีความปลอดภัย

4. เพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมและสรางจติสาํนกึในการขบัขีป่ลอดภยั/

การสวมหมวกนิรภัย ในเด็กนักเรียนอําเภอกัลยาณิวัฒนา อําเภอจอมทอง 
อําเภอแมอาย และอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
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3. กิจกรรม
1. กิจกรรมสํารวจและวิเคราะหผลพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย/

สวมหมวกนิรภัย
2. จัดใหมีการประชุม ศปถ.อําเภอ และเครือขายทํางาน
3. จัดทําปายรณรงค/ประชาสัมพันธ และขับเคล่ือนรณรงคสงเสริม

การลดอุบัติเหตุใหกับโรงเรียนที่เขารวมโครงการ และเนนกิจกรรมนักเรียน
จิตอาสา

4. อบรมสรางจิตสํานึกวินัยจราจรใหกับนักเรียน
5. อบรมนักเรียนที่ตองการจะสอบใบขับขี่
6. ดําเนินการสอบใบอนุญาตขับขี่จักรยานยนตใหแกนักเรียน
7. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูและสรุปผลการดําเนินงานของโรงเรียน

เครือขายที่รวมโครงการ
8. จัดใหมีการประชุม ศปถ.อําเภอ และเครือขายทํางาน

4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. นักเรียนไดรับการปลูกจิตสํานึกวินัยจราจร ไดเรียนสาเหตุการ

เกิดอุบัติเหตุ คาสินไหมเม่ือประสบเหตุ และการปฐมพยาบาลเบื้องตน
2. มีแกนนําจิตอาสาในการรณรงคการขับขี่ปลอดภัยในโรงเรียน
3. นักเรียนที่อายุถึงเกณฑสามารถสอบใบอนุญาตขับขี่ ไดรับ

การอบรมการขับขี่ปลอดภัย กฎหมายจราจร

5. การเปลี่ยนแปลงท่ีพบ
1. อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนตลดลง
2. อัตราการไมสวมหมวกนิรภัยของผูประสบอุบัติเหตุที่เปนเยาวชน

ลดลง

3. ครใูนโรงเรยีนมีความยินดีทีจ่ะทาํโครงการตอเนือ่ง โดยนาํเปาหมาย
เรื่องความปลอดภัยทางถนนไปบรรจุเปนผลงานของโรงเรียน
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6. ปัจจัยความสําเร็จ
1. การใหความรวมมือจากสถานศึกษา ครู และนักเรียน
2. หนวยงานที่เกี่ยวของที่เขามาเปนวิทยากร ไดแก ขนสงจังหวัด

เชียงใหม บริษัทกลางฯ และ AP Honda

7. ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
นกัเรยีนทีอ่ายุถงึเกณฑสอบใบขบัขี ่ไดรบัการอบรมการขบัขีป่ลอดภยั

และผานการสอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต
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01
โครงการขยายผลมาตรการความปลอดภัยทางถนน
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ 

จังหวัดสกลนคร สู่เครือข่ายสถาบันการศึกษา
ในจังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการ นายวีรเทพ สุดแดน
พ้ืนท่ีดําเนินงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร โรงเรียนสกลทวาป โรงเรียนภูดินแดงวิทยา

ทีมร่วมดําเนินงาน ชมรมความปลอดภัยทางถนน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตํารวจ 
ขนสง สาธารณสุข ประกันภัย ผูประกอบการรถยนต
และจักรยานยนต

1. บริบท
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจงัหวัดสกลนคร 

ไดตัง้อยูในตาํบลเชยีงเครอื อาํเภอเมอืง จงัหวดัสกลนคร มพีืน้ทีท่ัง้สิน้จาํนวน 
4,700 ไร มีนิสิตจํานวนทั้งสิ้น 7,200 คน มีนิสิตที่ใชรถจักรยานยนตจํานวน
ทั้งสิ้น 6,535 คัน มีนิสิตใชรถยนตจํานวน 432 ราย (ขอมูลหนวยยานพาหนะ 

ฝายอาคารสถานที่, 2560) จากการรายงานสถิติของนิสิตที่ประสบอุบัติเหตุ 
ทั้งในเขตพ้ืนที่และนอกพื้นที่ มีจํานวนทั้งสิ้น 39 ครั้ง มีผูเสียชีวิตจํานวน 
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6 ราย มผีูบาดเจบ็จํานวน 42 คน มผีูทพุพลภาพจํานวน 5 ราย แยกประเภทเปน 
อุบัติเหตุที่เกิดจากรถจักรยานยนตจํานวน 34 เหตุการณ และรถยนตจํานวน 
5 เหตุการณ ซึ่งนิสิตที่เสียชีวิตและบาดเจ็บเปนนิสิตท่ีไมสวมใสหมวกนิรภัย 
(ขอมูลหนวยวินัยนิสิต งานกิจการนิสิต, 2559) จากปญหาท่ีพบดังกลาว ในป 
2561 ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร จงึไดดาํเนินโครงการการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเชิงระบบ
และนวัตกรรมในการปองกันอุบัติเหตุทางถนน และโครงการ ตรวจ จับ ปรับ 
ลด เสรมิสรางวินยัจราจร เพือ่ความปลอดภัยในการใชรถใชถนน ภายในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และ 
18 ชมุชนตําบลเชียงเครือ ผลการดําเนินโครงการทําใหมีรูปแบบการบริหาร
จดัการเชิงระบบและนวัตกรรมในการปองกันอุบตัเิหตุทางถนนข้ึน ไมวาจะเปน 
การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการจัดเก็บขอมูล ผูละเมิด
การกระทาํผดิมาตรการความปลอดภยัทางถนนของมหาวทิยาลยั การรณรงค 
การบังคับใช สงผลใหมวีฒันธรรมการขับข่ีท่ีมวีนิยั อตัราการสวมหมวกนิรภยั
เพิ่มขึ้น อัตราการเกิดอุบัติเหตุในมหาวิทยาลัยนอยลง จํานวนผูเสียชีวิตจาก
อบุตัเิหตุลดลง ลดความรุนแรงเมือ่เกดิอบุตัเิหตุ และเพิม่จํานวนผูมใีบอนุญาต
ขับขี่ ผลการดําเนินงานดังกลาวจึงเห็นควรขยายผลไปยังสถานศึกษาอื่น
เพ่ือใหเกิดสถานศึกษาปลอดภัยทางถนนครอบคลุมเปนเครือขายปองกัน
อุบัติเหตุในจังหวัดสกลนคร

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการเชิงระบบและมีนวัตกรรม เพื่อการ

บนัทกึขอมลูทางดานความปลอดภัยทางถนนภายในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และขยายผลไปยังเครือขาย
สถาบันการศึกษาในจังหวัดสกลนคร

2. เพื่อสรางจิตสํานึก ปรับพฤติกรรมการขับขี่ การสวมหมวกนิรภัย 
การคาดเข็มขัดนิรภัย ใหแกนิสิตและประชาชนทั่วไปไดรูจักการใชรถใชถนน
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อยางถูกตอง เคารพกฎจราจร และมีความตระหนักถึงความปลอดภัยจาก
การใชรถใชถนนภายในมหาวิทยาลัยฯ และขยายผลไปยังเครือขายสถาบัน
การศึกษาในจังหวัดสกลนคร

3. เพ่ือลดการเกดิการบาดเจบ็รุนแรงและเสียชวีติของอบุตัเิหตจุากการ
ขบัขีร่ถจกัรยานยนตและรถยนตในสถานศกึษาและพืน้ทีใ่กลเคยีง แกไขปญหา
จุดเส่ียงทางกายภาพและพฤติกรรมเส่ียงทางถนนภายในมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และขยายผลไปยัง
เครือขายสถาบันการศึกษาในจังหวัดสกลนคร

4. เพื่อสรางเครือขายความปลอดภัยทางถนนสูวัฒนธรรมของชุมชน
รอบมหาวิทยาลัยฯ อยางยั่งยืน และการนําวิธีการปฏิบัติไปสูชุมชนรอบ
เครือขายสถาบันการศึกษาในจังหวัดสกลนคร

3. กิจกรรม
1. รณรงคการสวมใสหมวกนิรภัย การปฏิบัติตามวินัยจราจรในพื้นที่
2. กาํหนดรปูแบบการบริหารจดัการอยางเปนระบบ กาํหนดมาตรการ

ตรวจ จับ ปรับ ลด สวมหมวกนิรภัย 100%
3. พัฒนาระบบดวยการสรางนวัตกรรม IT สูกระบวนการตรวจ จับ 

ปรับ ลด และการนําไปใชจริงในสถาบันการศึกษา เครือขายหรือหนวยงาน
ที่มีความประสงคจะขอใชงาน

4. กระบวนการสรางแรงจูงใจ ปลูกจิตสํานึกสวมหมวกนิรภัย และ
วินัยจราจร 100%

5. ปฏิบัติการสรางเครือขายเชิงรุกสูชุมชนอยางยั่งยืน

4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. มกีารตัง้คณะกรรมการความปลอดภยัทางถนนทีด่าํเนนิงานกาํหนด

มาตรการความปลอดภัยทางถนนอยางเปนระบบและดําเนินการตอเนื่อง
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2. มีการประกาศมาตรการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งมีการประกาศ
ใชจริง

3. เกดิการเชือ่มเครอืขายสถาบนัการศกึษา 4 แหง (2 ม.-2 ร.ร.) พรอม
ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนนประจําสถานศึกษา
ในปการศึกษา 2563-2564 และพรอมดําเนินการดานความปลอดภัยทางถนน
ตามรูปแบบของ มก.ฉกส. ในปการศึกษา 2563

4. มีนวัตกรรมจากการพัฒนาระบบ IT ในการสรางโปรแกรม คือ 
“โปรแกรมกวดขันวินัยจราจร” ที่สามารถใชงานไดจริง จํานวน 1 โปรแกรม 
ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยซึ่งจะเปนการเก็บ
ฐานขอมูลของผูกระทําผิดตามมาตรการกวดขันวินัยจราจรที่มหาวิทยาลัย
กําหนด และพรอมสําหรับการติดต้ังใหกับสถาบันการศึกษาอื่น

5. สรางการรับรูและเพ่ิมอตัราการสวมหมวกนิรภยัของนิสติ มก.ฉกส. 
เพ่ิมขึ้นร อยละ 90 สวนนิสิตและนักเรียนของสถาบันเครือขาย คือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพิ่มข้ึนรอยละ 50 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 60 โรงเรียนภดูนิแดงวทิยา เพ่ิมข้ึนรอยละ 70 และ
โรงเรียนสกลทวาป เพิ่มขึ้นรอยละ 60

6. ใช social network ในการใหขอมูล ผานทาง Facebook ศปถ.
มก.ศอฉ Line Group : อาสาจราจร มีการส่ือสารความปลอดภัยทางถนน
อยางตอเนื่อง

5. การเปล่ียนแปลงท่ีพบ
1. เชือ่มเครือขายสถาบันการศึกษา 4 แหง (อดุมศึกษา 2 แหง โรงเรียน 

2 แหง) ใหมารวมดาํเนนิงานดานความปลอดภัยทางถนน โดยใชมาตรการองคกร
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร ตัง้คณะกรรมการความปลอดภัยทางถนน มก.ฉกส. ประกาศกําหนด
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มาตรการสวมหมวกนิรภัย และใหหนวย รปภ. ชมรม รด. องคกรนิสิต 
รวมกนัตัง้ดานตรวจทางเขา-ออกประต ูและบรเิวณจดุเสีย่งของมหาวทิยาลยั

3. สรางการรับรู นิสิตและมีพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดสกลนคร เปน 90%

6. ปัจจัยความสําเร็จ
1. ผูรับผิดชอบโครงการเห็นความสําคัญตอการสรางความปลอดภัย

ใหกับนิสิต และจริงจังทําตอเนื่อง
2. ผูบรหิารสถาบนัการศกึษาใหความสาํคญัและสนบัสนนุการทาํงาน 

ประกาศเปนนโยบาย

7. ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
โปรแกรม “กวดขันวินัยจราจร” ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศของ

สถานศึกษา
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02
โครงการหมู่บ้านต้นแบบเพ่ิมการสวมหมวกนิรภัย 
ลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน อําเภอพรรณานิคม 

จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการ นายธาดา ศูนยจันทร
พ้ืนที่ดําเนินงาน อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
ทีมร่วมดําเนินงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพรรณานิคม 
  คณะกรรมการ พชอ. ศปถ.อําเภอ 
  สถานีตํารวจภูธร 3 แหง 
  องคกรบริหารสวนทองถ่ินท้ัง 11 แหง 
  อําเภอพรรณานิคม รพ.สต.ในอําเภอ จํานวน 14 แหง 

และโรงพยาบาลอําเภอ 1 แหง วัด และโรงเรียน

1. บริบท
อาํเภอพรรณานคิม ตัง้อยูทางตอนกลางของจงัหวดัสกลนคร หางจาก

ตวัจังหวดั 39 กโิลเมตร แบงพืน้ทีก่ารปกครองออกเปน 10 ตาํบล 135 หมูบาน 
8 ชุมชน เปนเสนทางผาน และจุดเชื่อมตอสําคัญจากอําเภอเมืองสกลนคร 
กับอําเภอตาง ๆ  ไดแก อําเภอพังโคน อําเภอสวางแดนดิน ซึ่งจะเดินทางตอ
ไปจังหวัดอุดรธานี โดยเปนถนนทางหลวง 4 ชองทาง นอกจากน้ียังเปนเสน
ทางไปอําเภออากาศอํานวย หรือแมแตเปนเสนทางลัดไปอําเภอนาหวา 
จังหวัดนครพนม ซึ่งเปนถนน 2 ชองทาง คอนขางแคบ สงผลใหมีโอกาส
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เกิดอุบัติเหตุสูง ขอมูลการเกิดอุบัติเหตุในปงบประมาณ 2560 และ 2561 
พบวามีอัตราผูเสียชีวิตตอแสนประชากร 26.25 และ 27.5 มีจํานวนการ
เกิดอุบัติเหตุ 765 ครั้ง และ 690 ครั้ง จํานวนผูบาดเจ็บ 920 คน และ 
787 คน จํานวนผูเสยีชีวิต 21 ราย และ 22 ราย ตามลําดับ

เมื่อพิจารณาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ พบวาเกิดจากการขับขี่
รถจักรยานยนตมากที่สุด โดยมีพฤติกรรมเสี่ยงคือ เมาแลวขับ ไมสวมหมวก
นิรภัย และพบวาการเสียชีวิตมักจะเสียชีวิตในท่ีเกิดเหตุ ทําใหในป 2561 
เกดิการขับเคล่ือนการปองกันอุบตัเิหตุทางถนนโดย ศปถ.อาํเภอพรรณานิคม 
เกิดเปนมาตรการ “การขับขี่จักรยานยนตสวมหมวกนิรภัย 100%” เริ่มตน
ในเขตเทศบาลพรรณานิคม โดยการประชาสัมพนัธการจับปรับจริงดวยจํานวน
เงนิ 500 บาท เปนระยะเวลาประมาณ 2 เดอืน ดวยการตดิปายท่ัวเขตเทศบาล 
และใชรถยนตประชาสัมพันธและสถานีตํารวจภูธรพรรณานิคม ไดเริ่ม
ดําเนินการตามมาตรการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ผลการดําเนินการ
พบวา หลังดําเนินการประมาณ 1 เดือน อัตราสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 10 เปนรอยละ 90 และยังคงอัตราเฉล่ียที่รอยละ 80-90 ในปจจุบัน 
รวมถึงจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง การดําเนินการดังกลาว
สงผลใหตองขยายผลเพือ่ดาํเนนิการมาตรการดังกลาวไปยงั 10 ตาํบลทีเ่หลอื 
ผานการสรางแกนนํา (Key person) ใหเกดิเปนกระบวนกรอําเภอ กระบวนกร
ตาํบล และกระบวนกรชุมชนทีจ่ะเขาไปมสีวนรวมในการบังคบัใชกตกิาชมุชน 
“ขับขี่จักรยานยนตสวมหมวกนิรภัย 100%”

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเพิ่มอัตราการขับขี่รถจักรยานยนตและสวมหมวกนิรภัยของ

คนในหมูบานตนแบบ
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการสรางและพัฒนากระบวนกร ขับเคลื่อน

มาตรการรวม “ขับข่ีจักรยานยนตสวมหมวกนิรภัย 100%”
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3. เพือ่ขยายเครอืขายการขบัเคลือ่นมาตรการรวม “ขบัขีจ่กัรยานยนต
สวมหมวกนิรภัย 100%” ไปยังระดับตําบล/ชุมชนเปาหมาย

3. กิจกรรม
1. พฒันารูปแบบสรางแกนนํา (Key Person) หรอืกระบวนกรขับเคล่ือน

มาตรการรวม “ขับขี่จักรยานยนตสวมหมวกนิรภัย 100%”
2. อบรมพัฒนาทีมกระบวนกรตําบลขับเคล่ือนมาตรการร วม 

“ขับขี่จักรยานยนตสวมหมวกนิรภัย 100%”
3. อบรมพัฒนาทีมกระบวนกรชุมชนขับเคลื่อนมาตรการร วม 

“ขับขี่จักรยานยนตสวมหมวกนิรภัย 100%”
4. แกนนํา/กระบวนกรชุมชน รวมกันจัดทําประชาคมเพ่ือทํากติกา

ชุมชน และการบังคับใชโดยชุมชน
5. ประชุมเพือ่ถอดบทเรียนการดําเนินการ และสรุปผลการดําเนนิการ

โครงการ

4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. เกดิแกนนํากระบวนกรท่ีผานการอบรมและสามารถขยายเครือขาย

ไปยังตําบล/ชุมชนเปาหมาย ดังนี้
 - มีกระบวนกรตําบลที่ผานการอบรมจํานวน 10 เครือขาย 80 คน
 - มกีระบวนกรชุมชนทีผ่านการอบรมจํานวน 21 เครอืขาย 1,059 คน
2. เกิดรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อการสรางและพัฒนากระบวนกร

ตาํบล และกระบวนกรชมุชน เพือ่ขบัเคลือ่นมาตรการ “ขบัขีจ่กัรยานยนตสวม
หมวกนิรภัย 100%” อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร (PHANNA Model) 
ที่สามารถเปนตนแบบใหกับพื้นที่อื่นได

3. มีแบบบันทึกการสรางเครือขายสวมหมวกนิรภัยใหกับกระบวนกร
เพื่อนําไปสื่อสารกับคนในชุมชน ซึ่งประกอบไปดวยขอมูล/สถิติการเกิด
อุบัติเหตุ ขอมูลของกระบวนกร (ผูสื่อสาร) และเครือขาย (ผูไดรับสาร)
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4. เกดิการสรางสัญลกัษณ การรับรู ประชาสัมพนัธ โดยการจัดกจิกรรม
 - กิจกรรมพิธีรับรอง และมอบปายมติประชาคมหมูบาน ในที่

ประชมุกาํนนัผูใหญบานของอาํเภอพรรณานคิม มผีูบรหิารระดบั
อําเภอ ไดแก นายอําเภอ ผูกํากับ สสอ. รวมลงนามรับรองมติ
ในปายประชาคม และทาํพธิมีอบปายตอหนาผูนาํชมุชน หวัหนา
สวนราชการ ในการประชุมกํานันผูใหญบาน ณ ที่วาการอําเภอ
พรรณานิคม และนําไปติดที่ศาลาประชาคมของหมู บ าน 
เพื่อประกาศใชมติฯ

 - กจิกรรมเปดคลปิเสยีงสาํหรบัผูนาํชมุชน ประชาสมัพันธวนัเวนวัน 
ตั้งแตวันลงมติประชาคมหมูบานเปนเวลา 12 สัปดาห (หรือ 
3 เดือน)

 - มสีือ่การสอนทีเ่ขาใจงาย เปรยีบเทยีบกบัส่ิงท่ีอยูใกลตวั ถายทอด
ดวยภาพ

5. เกิดความรวมมือกับ ศปถ.อําเภอ โดย
 - ศปถ.อาํเภอ รวมกบัผูผานการอบรมเปนกระบวนกรตาํบล ออก

สอบสวนอุบัติเหตุเสียชีวิตที่ไมสวมหมวกนิรภัย
 - ศปถ.อาํเภอ นาํขอมลูสงมอบให อปท. และผูนาํชมุชน นาํขอมลู

ปญหาไปแกไขในสวนที่เกี่ยวของ
 - อปท. ผูนําชุมชน และคนในชุมชน ไดเรียนรูความเสี่ยงเพื่อนํา

ไปแกไขพฤติกรรมความเส่ียงในพื้นที่

5. การเปล่ียนแปลงท่ีพบ
1. อัตราการสวมหมวกนิรภัยหลังจากการทําประชาคมเพิ่มขึ้นจาก

รอยละ 2 เปนรอยละ 74.4
2. มีหมูบานตนแบบและใชกติกาชุมชน จํานวน 21 หมูบาน
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6. ปัจจัยความสําเร็จ
1. หัวหนาโครงการมีความรู ความเขาใจ ทฤษฎีเกี่ยวกับการสราง

ความปลอดภัยทางถนน ไดแก เคร่ืองมือ 5 ชิ้น เพื่อนํามาวิเคราะห problem 
case เครื่องมือ case base ไดแก Haddon matrix Swiss cheese model และ 
story telling และมีคณะทํางานที่เห็นความสําคัญ ทํางานเปนทีม

2. ใชกลไกการทํางานที่มีอยูขับเคลื่อนการทํางาน โดยงานอุบัติเหตุ 
เปนประเด็นปญหาขับเคล่ือนหลักของอําเภอพรรณานิคม ตามกรอบ
การดําเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)

3. ไดรับการสนับสนุนจากผู บริหารระดับอําเภอ และมีทีมงาน
สนับสนุนรวมดําเนินงาน

4. มกีารจัดระบบโครงสรางการทํางานในทุกระดับ ตัง้แตอาํเภอ ตาํบล 
และชุมชน

5. หลักสูตรท่ีจัดทําขึ้นสอดคลองกับความสามารถในการเรียนรูของ
กลุมเปาหมายทุกระดับ มีความยืดหยุนสูง สามารถปรับหรือใชเทคโนโลยีที่
สอดคลองกับพื้นที่ที่ลงไปดําเนินการ

7. ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
เกิดกระบวนกรอําเภอ กระบวนกรตําบล และกระบวนกรชุมชน 

ทีม่คีวามรูความเขาใจเครือ่งมอืดานความปลอดภยัทางถนน มคีวามสามารถ
ในการส่ือสาร เปนตัวอยางในการสวมหมวกนิรภัย การเปนนักเลา/ผูสงสาร 
เปนมาตรกรที่ควบคุมมาตรการชุมชนที่กําหนดขึ้น
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03
โครงการขยายผลการดําเนินงาน 3 ด่านประสานใจ 

ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
จังหวัดหนองบัวลําภู

หัวหน้าโครงการ นายทองปาน ยอดคีรี
พ้ืนที่ดําเนินงาน จังหวัดหนองบัวลําภู
ทีมร่วมดําเนินงาน ศปถ.จงัหวดัหนองบัวลาํภู คณะอนกุรรมการขับเคลือ่น

การปองกนัและลดอุบตัเิหตทุางถนนจังหวดัหนองบวัลาํภู 
ศปถ.อําเภอ ขนสง ทางหลวง อปท. สาธารณสุข อสม. 
ผูนาํชุมชน ตาํรวจ อาสาจราจร (กองรอยน้ําหวาน) ชรบ.

1. บริบท
จงัหวัดหนองบวัลาํภ ูแบงเขตการปกครองออกเปน 6 อาํเภอ 55 ตาํบล 

687 หมูบาน 24 เทศบาล 44 อบต. ประกอบดวย อําเภอเมืองหนองบัวลําภู 
อําเภอโนนสัง อําเภอศรีบุญเรือง อําเภอนากลาง อําเภอสุวรรณคูหา และ
อาํเภอนาวงั มถีนนสายหลกัคือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 210 เช่ือมระหวาง
จงัหวดัอดุรธาน-ีหนองบวัลาํภู-เลย และทางหลวงแผนดนิหมายเลข 228 เชือ่ม
ระหวางจังหวัดหนองบัวลําภู-อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ซึ่งมีปริมาณ
รถท่ีสัญจรไปมาหนาแนน โดยเฉพาะรถบรรทุกออยท่ีสงออยเขาโรงงาน
นํ้าตาลเอราวัณ และรถบรรทุกหินจากโรงโมหินในเขตพ้ืนท่ีอําเภอนากลาง 
อาํเภอนาวัง และอําเภอเอราวัณ อาํเภอวังสะพุง อาํเภอภูกระดึง จงัหวัดเลย 
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ที่ใชเสนทางตลอดชวงถนน จากการวิเคราะหของศูนยอํานวยการความ
ปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) จงัหวัดหนองบัวลําภ ูพบวาปญหาจากการบาดเจ็บ
และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสวนใหญเกิดจาก 1. ไมสวมหมวกนิรภัย 
2. เมาแลวขับ 3. ขับรถเร็ว 4. โทรศัพทขณะขับขี่ ซึ่งการแกไขปญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนไมสัมฤทธิผลเทาที่ควร เนื่องมาจากการขาดการบูรณาการในระดับ
พืน้ที ่ในระดบัชมุชนยงัขาดความรู ความเขาใจ ความตระหนกั และการมสีวน
รวมในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในป 2561 ทาง ศปถ.อําเภอนาวัง ไดดําเนินโครงการ “3 ดาน 
ประสานใจ ระวังอุบัติเหตุทางถนน” โดยการใชมาตรการ 3 ดาน 3 ส ไดแก 
การใชดานครอบครัว ดานชุมชน ดานตํารวจ การสรางกระแส สรางความ
ตระหนกั และสรางการมสีวนรวม ทาํใหประสบความสําเรจ็ในการลดอุบตัเิหตุ
ในพื้นที่ ทางศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดหนองบัวลําภู
จงึไดขยายแนวทางการดาํเนนิการไปยงัอาํเภออืน่ๆ ภายใตโครงการขยายผล
การดําเนินงาน 3 ดานประสานใจ ในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
จังหวัดหนองบัวลําภู

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อขยายผลการดําเนินงานหมูบานตนแบบ “3 ดาน ประสานใจ 

ระวังอุบัติเหตุทางถนน” ในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด
หนองบัวลําภู ใหครอบคลุมทุกอําเภอ ไดอยางมีคุณภาพ

2. เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกรภาคประชาชน ในการ
เปนกลไกการขับเคลื่อนการดําเนินงานบังเกิดผลในทางปฏิบัติ เปนรูปธรรม 
สามารถลดสถิติการเกิด การบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ไดอยางมีประสิทธิภาพเม่ือเทียบกับปที่ผานมา

3. เครือขายการดําเนินงานและแกนนําในการมีสวนรวมเกิดความ
เขมแข็ง สรางภูมิคุ มกันใหกับชุมชนโดยใชมาตรการทางสังคมที่กําหนด
รวมกันของคนในชุมชนเปนกลไกในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
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4. อตัราการสวมหมวกนิรภัยของผูขบัขีร่ถจักรยานยนตในพืน้ท่ีตาํบล
ตนแบบ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปที่ผานมา

3. กิจกรรม
1. ขับเคลื่อนคณะทํางาน ศปถ.จังหวัด อําเภอ และตําบล รวมกับ

ภาคีเครือขายภาครัฐและเอกชน
2. ขยายผลการดําเนินงานหมูบานตนแบบ “3 ดาน ประสานใจ ระวัง

อุบัติเหตุทางถนน” (ดานครอบครัว ดานชุมชน ดานบังคับใชกฎหมาย)
3. ดําเนินการตั้งดานชุมชนโดยมีอาสาจราจร (กองรอยนํ้าหวาน) 

ตํารวจพี่เลี้ยงเปนผูรับผิดชอบหลัก
4. ขบัเคล่ือนทีมงานระดับตาํบล เนนมาตรการ ดานชมุชน ดานบงัคับ

ใชกฎหมาย
5. จัดการฝกอบรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. เกิดการบูรณาการการทํางานรวมกับภาคีเครือขายในจังหวัด และ

เชื่อมกับโครงสรางการทํางานของ พชอ. ในการอบรมใหความรูประชาชน
ระดบัพืน้ที ่หมูบาน ตาํบล และจดัเกบ็บนัทกึขอมลูการสวมหมวก การบาดเจ็บ 
เสียชีวิตใน 6 ตําบล

2. เกดิการขบัเคลือ่นงานในระดบัตาํบล ชมุชน ในการจดัการเฝาระวงั
อุบัติเหตุทางถนน ผูนําชุมชน อาสาจราจร และ ชรบ. หมุนเวียนใหความรู
ผานเสยีงตามสายในหมูบาน และเดนิรณรงคในงานบญุเทศกาล ประชาสมัพันธ
แบบเคาะประตบูาน ชวยกนัสาํรวจจดุเสีย่งจดุอันตรายในชมุชน และนาํขอมลู
มาเสนอในท่ีประชุม ศปถ.อําเภอ เพื่อวางแผนหาแนวทางแกไขรวมกัน 
ซึง่ไดรบัความรวมมอืจากชมุชนและหนวยงานทีเ่ก่ียวของในพ้ืนท่ีรวมกนัแกไข 
หลังจากประสานคืนขอมูล
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3. เกดิการบรูณาการการทาํงานรวมกบันโยบาย “ตาํบลขบัขีป่ลอดภยั” 
คัดเลือกพื้นท่ีนํารองอําเภอละ 1 ตําบล มีคณะทํางานและสื่อสารไลนกลุม
อยางตอเนื่อง

4. มีประชุมคณะทํางาน ศปถ.จังหวัด ทุกเดือน โดยโครงการงบแสน 
สงผลใหเกิดการพูดคุยหาแนวทางแกไขปญหา และนําเสนอผลการทํางาน

5. เกิดการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวาง ศปถ.อําเภอ และ
ภาคเอกชน (บ.กลางฯ+บ.ณัฐพงษมอเตอร) โดย สนง.ปภ. รณรงคใหความรู
กับผูนําชุมชน อสม. สมาชิก อบต. และภาคีภาคเอกชน ใหบริการจัดทํา 
พ.ร.บ.รถจักรยานยนต ตรวจสภาพรถจักรยานยนตเบือ้งตน 10 รายงาน และ
เปล่ียนถายอะไหลในราคาตนทนุ ซึง่ใชสถานท่ี รพ.สต. ในการดําเนินกจิกรรม

6. สนับสนุนสงเสริมใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการเรียนการสอน
และกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูวินัยจราจร โดยไดรับความรวมมือจากครู
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และมีการจัดทําทําเนียบศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลขับขี่
ปลอดภัยขึ้น

5. การเปลี่ยนแปลงท่ีพบ
1. แกนนําชมุชนเกิดการต่ืนตวั มบีทบาทในการทํากจิกรรม เชน อสม. 

ไดรับมอบหมายหมูบานละ 2 คน ในการสํารวจการสวมหมวกนิรภัย และ 
อสม.ทุกหมูบาน ไดรับมอบหมายใหสํารวจรถจักรยานยนตที่ไมไดทํา พ.ร.บ. 
และสภาพรถไมพรอม สวนควบไมครบ

2. ผูบริหาร/เจาหนาท่ี อบต. ใหความสําคัญรวมจัดทําโครงการปรับ
ภูมิทัศนและจัดการแกไขจุดเสี่ยงในพื้นที่ เชน ตัดตนไมและตัดหญาไหลทาง
ที่บดบังการมองเห็น การจัดทําแผงกั้น ปายเตือน โดยใชยางรถยนตเกา
มาทาสีขาวแดง วางไวในจุดทางโคง ทางรวม ทางแยก เพื่อปองกันการเกิด
อุบัติเหตุจราจร
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3. บรูณาการการตดิตามการดาํเนนิงานและสนบัสนนุการทาํกจิกรรม
ในพ้ืนที ่เชน บ.กลาง ไดมรีะบบขอมูล MIS สงใหทกุอําเภอ/ตาํบล ไดรบัทราบ
ถึงสถานการณ และสามารถเขาไปในระบบโปรแกรมได (Mis.thairsc.com)

6. ปัจจัยความสําเร็จ
1. การใหความสําคญัและใหการสนับสนุนจากผูบรหิาร โดยเฉพาะใน

ระดับอําเภอและองคการปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งสามารถผลักดันใหเกิด
กิจกรรมการดําเนินงานในพื้นที่ไดอยางตอเนื่อง

2. หนวยงานในพืน้ทีใ่หความสําคัญและรวมขบัเคลือ่นการดาํเนนิงาน
โดยใชสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เปนตัวชี้วัดการทํางานของแตละ
หนวยงาน

3. ความรวมมอืจาก อสม. ผูนาํชมุชน ประชาชนในพ้ืนท่ีในการดําเนนิ
กิจกรรม เนื่องจากตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนน

7. ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
การผสานการทํางานกับสิ่งที่มีอยูเดิมในพื้นที่ และนํานโยบาย “ตําบล

ขับขี่ปลอดภัย” มาดําเนินการชักชวนผูบริหาร อปท. สรางความปลอดภัย
ทางถนนใหครอบคลุมการทํางานทุกดาน นําเอาดานชุมชนไปผนวกกับสิ่งท่ี
ชุมชนทําอยู แลว เชน งานศพปลอดเหลา งานเศราปลอดการพนัน 
เพื่อเปนการสรางความตระหนักและการมีสวนรวมในการดูแลชุมชน
ใหปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจร
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04
โครงการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพ่ือป้องกัน

อุบัติเหตุทางถนนสายรอง 
โดยเครือข่ายเฝ้าระวังอุบัติเหตุจราจร 
(กองร้อยอาสาจราจร) จังหวัดร้อยเอ็ด

หัวหน้าโครงการ พล.ต.ต.อานนท นามประเสริฐ
พ้ืนท่ีดําเนินงาน 72 ตําบลในจังหวัดรอยเอ็ด
ทีมร่วมดําเนินงาน ตํารวจ (ตํารวจพี่เลี้ยง กองรอยอาสาจราจร 
  ตํารวจภูธรจังหวัดรอยเอ็ด) ขนสงจังหวัดรอยเอ็ด
  สาํนกังานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดรอยเอ็ด
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด ฝายปกครอง 

(นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน) 
บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ

1. บริบท
จงัหวดัรอยเอด็ ประกอบดวย 20 อาํเภอ 192 ตาํบล เปนจงัหวดัทีเ่ปน

ทางผานไปยังจังหวัดอื่นๆ เชน จังหวัดยโสธร อุบลราชธานี กาฬสินธุ 
มกุดาหาร สรุนิทร ศรสีะเกษ และมหาสารคาม สถติกิารเสยีชวีติจากอบุตัเิหตุ
ทางถนนของจังหวัดรอยเอ็ด พบวามีการเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุมากท่ีสุด 
รอยละ 65.37 รองลงมาคือหองอุบัติเหตุฉุกเฉิน รอยละ 16.59 และเสียชีวิต
ในตกึภายใน 24 ชัว่โมงหลังเกิดเหตุ รอยละ 10.98 และมแีนวโนมความรนุแรง
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เพิ่มมากข้ึนในป 2556 (ดัชนีความรุนแรงป พ.ศ. 2555 = 10.83 ป พ.ศ. 2558 
= 11.49) จากขอมูล 3 ฐาน จังหวัดรอยเอ็ดมีจํานวนการเสียชีวิต ตั้งแตป 
2560-2562 จํานวน 211, 204 และ 197 ราย คิดเปนรอยละ 22.72, 20.69 
และ 15.07 ตามลําดับ ผูเสียชีวิตสวนใหญเปนกลุมเยาวชนอายุระหวาง 
15-24 ป และกลุมอายุ 50 ปขึ้นไป รถจักรยานยนตเปนพาหนะที่กอใหเกิด
อุบัติเหตุมากท่ีสุด โดยมีสาเหตุมาจากการขับรถเร็ว เมาแลวขับ ตัดหนา
กระช้ันชิด ไมสวมหมวกนิรภัย ซึง่เหลานีเ้ปนสาเหตุมาจากพฤติกรรมการขับข่ี
ที่ไมเหมาะสม

จากทุนเดิมที่มีการอบรมอาสาจราจรตั้งแตป 2560 ในอําเภอ
สวุรรณภมูแิละอําเภออาจสามารถ และขยายตอไปยงัอาํเภออืน่ท่ีเหลอื ทาํให
มีอาสาจราจรครอบคลุมทั้งจังหวัด รวม 1,000 คน ทําหนาที่ชวยเหลือ
พนกังานจราจรในการอาํนวยความสะดวกหนาโรงเรยีน หนาตลาด หรอืแหลง
ที่มียานพาหนะสัญจรเปนจํานวนมากในชวงเทศกาล รวมทั้งการเปน
ผูชวยตํารวจในการสอนหนาเสาธง (ครู 5 นาที) การที่มีกองรอยอาสาจราจร
ที่เปนคนในพื้นที่ สงผลใหสามารถปองปรามการเกิดอุบัติเหตุหรือลด
การทะเลาะวิวาทในงานเทศกาลตางๆ ได ทางตํารวจภูธรจังหวัดรอยเอ็ด
และเครือขายเฝาระวังอุบัติเหตุจราจรจึงไดใชกลไกดังกลาวมาดําเนินงาน
โครงการสรางการรับรูสูชุมชนเพ่ือปองกันอุบัติเหตุทางถนนสายรอง โดย
เครือขายเฝาระวังอุบัติเหตุจราจร (กองรอยอาสาจราจร) จังหวัดรอยเอ็ด

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือขายเฝาระวังอุบัติเหตุจราจรทางถนน

สายรอง (กองรอยอาสาสมัครจราจร) ใหตระหนักถึงปญหาความรุนแรง
และความสูญเสียตอชีวิต รางกาย ทรัพยสินจากอุบัติเหตุจราจร เพ่ือความ
รบัผดิชอบตอสมาชิกในครอบครัวขยายผลสูสมาชิกของสังคม ชมุชนรอบขาง
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2. เพือ่การพฒันา “สือ่กจิกรรมเพือ่สรางการรบัรูและตระหนักถงึปญหา” 
โดยการจดัทาํกระเปาแหงการเรยีนรูสาํหรบัใชเปนส่ือประกอบการทาํกจิกรรม 
ขณะลงพืน้ทีข่องกองรอยอาสาจราจร เพือ่สรางการรบัรูและสรางการมสีวนรวม
ของสมาชิกในครอบครัวและคนในชุมชนในรูปแบบเคาะประตูใหความรู

3. กิจกรรม
1. ทบทวนและวิเคราะหตนทุน
2. ประชุมนิเทศโครงการ/คณะทํางานวางแผนงาน
3. จัดทําเอกสารสื่อความรู และกระเปาสําหรับใสเอกสาร
4. ฝกอบรมใหความรู เรือ่งการใชกระเปาเครือ่งมอืแหงการเรยีนรู/สือ่

ความรู
5. อาสาจราจรลงพ้ืนที่เปนวิทยากร สรางการรับรูในชุมชน ผานเวที

และดานชุมชน
6. สรุปผลการดําเนินงานของอาสาจราจร (กองรอยน้ําหวาน) และ

ตํารวจพ่ีเลี้ยง
7. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปบทเรียน

4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. เกดิชุดสือ่ความรูทีใ่ชสถานการณในพืน้ท่ีเปนแบบจําลอง 1 ชดุ 8 เรือ่ง
2. กองรอยอาสาจราจรมีความเขาใจและสามารถส่ือสารเก่ียวกับความ

รุนแรงจากอุบัติเหตุ การเมาแลวขับใหกับกลุมเปาหมายในชุมชนเขาใจได
3. อาสาจราจรไดรับการยอมรับจากชุมชน รับฟงคําแนะนํา ตักเตือน

ผูที่ฝาฝนกฎจราจร
4. เกิดการทํางานรวมกันระหวางตํารวจ อปท. อาสาจราจร ในการ

ดาํเนนิงานปองกนัอบุตัเิหตทุางถนนในชวงเทศกาล มกีารตัง้ดานแบบบูรณาการ
รวมกัน
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5. เกิดการสงตอขอมูลเก่ียวกับจุดเส่ียงในพ้ืนที่ใหกับหมวดการทาง 
ทําใหหมวดการทางดําเนินการปรับผิวถนนและติดต้ังสัญญาณไฟจราจร

6. ในชวงสถานการณโรคไวรัสโควิด-19 ระบาด ไดมกีารบูรณาการงาน
รวมกับดานตรวจโควิด มกีารใหความรูทัง้เร่ืองอุบตัเิหตุจราจรและการปองกัน
เช้ือไวรัส (สวมหมวก ใสแมส)

7. มแีบบบนัทกึการสรางการรบัรูการเกดิอุบตัเิหตจุราจร ทาํใหมขีอมลู
กลุมเปาหมายในแตละตําบล

5. การเปล่ียนแปลงท่ีพบ
1. จํานวนการเกิดอุบัติเหตุลดลงรอยละ 86
 - ทั้ง 72 ตําบลไมมีอุบัติเหตุที่รุนแรงในถนนสายรอง
 - ตําบลที่ไมเกิดอุบัติเหตุจราจร มีจํานวน 17 ตําบล
 - ตําบลท่ีอุบัติเหตุจราจรลดลง มากกวารอยละ 70 มีจํานวน 

8 ตําบล
 - ตําบลท่ีอุบัติเหตุจราจรลดลง นอยกวารอยละ 70 มีจํานวน 

8 ตําบล
 - ตําบลที่มีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร จํานวน 4 ตําบล ซึ่งเกิด

บนถนนสายหลัก
2. มีการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นรอยละ 30

6. ปัจจัยความสําเร็จ
1. มกีารดาํเนนิกจิกรรมอยางตอเนือ่งของเครอืขายเฝาระวงัอุบตัเิหตุ

จราจร (กองรอยอาสาจราจร) จงัหวดัรอยเอด็ ทาํใหไดรบัการยอมรบัจากชมุชน
2. ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารของหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. ไดรบัความรวมมอื การยอมรับจากคนในชุมชนและองคการปกครอง

สวนทองถิ่น
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4. สื่อการสอนท่ีจัดทํามีขอมูล ภาพประกอบชัดเจน อาสาจราจร
ใชภาษาถิ่นในการสื่อสาร

7. ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
“กระเปาแดง” สื่อ ความรู ที่มีขอมูล ภาพ จากในพื้นที่ ทําใหคนท่ีได

รับขอมูลเห็นภาพชัดเจนมากย่ิงขึ้น และผูสงสารท่ีเปนอาสาจราจรซ่ึงเปน
คนในชุมชน เขาใจบรบิทชมุชน สามารถส่ือสารใชภาษาทองถิน่ ทาํใหประชาชน
เขาใจงาย
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05
โครงการอําเภอปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน

จังหวัดร้อยเอ็ด

หัวหน้าโครงการ นายธีรธวัช พิมพวงค
พ้ืนท่ีดําเนินงาน อําเภอโพธ์ิชัย อําเภอโพนทอง อําเภออาจสามารถ 

จังหวัดรอยเอ็ด
ทีมร่วมดําเนินงาน องคกรปกครองสวนทองถิน่ สาํนกังานปองกนัและบรรเทา

สาธารณภยั กองกาํกบัการตาํรวจภธูร สถานตีาํรวจภธูร 
สํานักบํารุงทาง ทางหลวงชนบท สํานักงานการศึกษา
ประถมศึกษา สํานักงานการศึกษามัธยมศึกษา 
โรงพยาบาล สํานักงานขนสง บริษัทกลางคุมครอง
ผู ประสบภัยจากรถ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
เครือขาย อสม. จิตอาสานักเรียน จิตอาสาในชุมชน

1. บริบท
จังหวัดรอยเอ็ดตั้งอยู ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประกอบดวย 20 อําเภอ 192 ตําบล เปนจังหวัดที่เปนทางผานไปยังจังหวัด
อื่นๆ เชน จังหวัดยโสธร อุบลราชธานี กาฬสินธุ มุกดาหาร สุรินทร ศรีสะเกษ 
และมหาสารคาม สถติกิารเสียชวีติจากอุบตัเิหตทุางถนนของจังหวดัรอยเอ็ด
พบวา มีการเสยีชีวิต ณ จุดเกิดเหตุมากที่สุด รอยละ 65.37 และมีแนวโนม
ความรุนแรงเพิ่มมากข้ึนในป 2556 (ดัชนีความรุนแรงป พ.ศ. 2555 = 10.83 
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ป พ.ศ. 2558 = 11.49) จากขอมลู 3 ฐาน จงัหวดัรอยเอด็มจีาํนวนการเสียชวีติ 
ตั้งแตป 2560-2562 จํานวน 211, 204 และ 197 ราย คิดเปนรอยละ 22.72, 
20.69 และ 15.07 ตามลําดับ ซึ่งเม่ือมีการสอบสวนขอมูลเชิงลึกพบปจจัยที่
ทําใหเกิดอุบัติเหตุ ไดแก ผูขับขี่ไมชํานาญเสนทาง ขับรถตัดหนากระชั้นชิด 
ขับขี่ดวยความเร็ว ซึ่งอาจจะมาจากมีผูขับขี่มือใหมหรือการมีจํานวนรถเพิ่ม
มากข้ึน ประกอบกับพฤติกรรมการขับขีข่องผูใชรถใชถนนขาดความรับผิดชอบ 
ไมเคารพกฎจราจร จงึทาํใหเกดิอบุตัเิหตุจราจรและมีผูบาดเจบ็ เสียชวีติมากขึน้ 
ทนุเดิมดานการทํางานความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดรอยเอ็ด นอกจาก
จะดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนต้ังแตป พ.ศ. 2554 ที่ทําใหเกิดโครงสรางการทํางานดาน
ความปลอดภยัทางถนน การมีคณะทาํงาน มีการสอบสวนในกรณีทีเ่กิดอบุตัเิหตุ 
และในป พ.ศ. 2558 จังหวัดรอยเอ็ดไดกําหนดใหเปนปแหงการทองเท่ียว
รอยเอ็ด “มนตเสนหรอยเอ็ด Fascinating Roi Et” ซึ่งผูวาราชการจังหวัด
รอยเอ็ดในขณะนั้น มีนโยบายใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของใหดูแลความ
ปลอดภยัในการเดนิทางทางถนนโดยใชงบประมาณของหนวยงาน เนนการปรบั
ลักษณะทางกายภาพและการกวดขันวินัยจราจร ไดแก การขยายไหลทาง
ในถนนสายหลัก การเพิ่มแสงสวางในบริเวณที่มีแสงสวางไมเพียงพอตอ
การมองเห็น รวมทั้งการซอมแซมถนนที่ชํารุด ทําใหหลายเสนทางไดรับ
การปรับปรุงและมีการกวดขันวินัยจราจรมากยิ่งขึ้น ในการทํางานชวง 7 วัน
อันตรายในเทศกาลปใหมและสงกรานต มีการดําเนินการรวมกันระหวาง
หนวยงานในการปองกันปจจยัท่ีอาจจะกอใหเกดิอุบตัเิหตุ เชน การต้ังจุดตรวจ 
จุดสกัดบริเวณใกลสถานบันเทิง เพื่อปองปรามการเมาแลวขับ การประกาศ
หามด่ืมสุราบนรถ หามขายสุรานอกเวลาที่กําหนด หามขายสุราแกผูที่อายุ
ตํา่กวา 20 ป และจงัหวดัรอยเอด็มีจติอาสาจราจร (กองรอยนํา้หวาน นกัเรยีน
อาสาจราจร) ทีผ่านการอบรมอยางตอเน่ืองท้ังในระดับชมุชน และในสถานศึกษา 
ทําใหมีกลุมคนที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางความปลอดภัยทาง
ถนนที่เปนกําลังสําคัญในการทํางาน
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเพิ่มอัตราการสวมหมวกนิรภัยสําหรับการใชรถจักรยานยนต 

รอยละ 50 เทียบกับกอนดําเนินงาน
2. เพือ่พฒันาศกัยภาพจิตอาสาจราจร ดานการจัดทํามาตรการชุมชน

ใหเกิดการปองกันการเกิดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากรถจักรยานยนต
3. เพือ่เพิม่สมรรถนะแกนนาํนกัเรยีนดานการปองกนัและแกไขปญหา

อุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากรถจักรยานยนต ซึ่งดําเนินการใน 3 อําเภอ ไดแก 
อําเภอโพธิ์ชัย อําเภอโพนทอง และอําเภออาจสามารถ

3. กิจกรรม
1. พฒันาแกนนํานกัเรยีนในการปองกันและแกไขปญหาอบุตัเิหตทุางถนน
2. อบรมจิตอาสาจราจรในการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุ

ทางถนนในชุมชนทั้งที่เปนนักเรียนเยาวชน และกลุมแมบาน จิตอาสา
3. แกนนาํอาสาจราจร (กองรอยนํา้หวาน) จดัทําประชาคมเพ่ือคนหา

ปญหา วางแผนการดําเนินงานและกําหนดมาตรการชุมชน 10 ตําบล
4. แกนนาํอาสาจราจรนกัเรยีนจดัทําธรรมนญูจราจรในโรงเรยีน รณรงค

ประชาสัมพันธลดอุบัติเหตุทางถนนในโรงเรียนเปาหมายที่เขารวมโครงการ
5. จัดตั้ง ศปถ. และสรางศูนยเรียนรู ศปถ. ในโรงเรียน
6. รณรงคตรวจสภาพรถจักรยานยนตในโรงเรียน
7. ติดตามและรายงานความกาวหนา
8. แลกเปลี่ยนเรียนรู ถอดบทเรียน และสรุปบทเรียน

4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. เกิดการบูรณาการระหวางกลไกของ ศปถ.อําเภอ และ พชอ. 

ชวยสรางความเขมแข็งของการทํางานใหเกดิข้ึนในพ้ืนท่ี เนือ่งจากมีทัง้อํานาจ
ในการสั่งการ องคความรู และงบประมาณ

107

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน



2. ศปถ.อําเภอโพธิ์ชัย อําเภอโพนทอง และอําเภออาจสามารถ 
3 อาํเภอมีการขับเคล่ือนการดําเนินงานปองกันอุบตัเิหตุทางถนนอยางตอเน่ือง 
และรายงานตอ ศปถ.จังหวัด

3. เกิดมาตรการชุมชนดานความปลอดภัยทางถนนใน 10 ตําบล 
139 หมูบาน เชน ตําบลเชียงใหม อําเภอโพธ์ิชัย ตําบลแวง ตําบลสระนกแกว 
อําเภอโพนทอง และตําบลอาจสามารถ ตําบลหนอม อําเภออาจสามารถ 
เปนตน

4. มแีกนนํานกัเรยีนจาํนวน 240 คน จาก 6 โรงเรยีน ทีม่คีวามรูเกีย่วกบั
การปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุจราจร ที่มีสาเหตุจากรถจักรยานยนต 
โดยการใชเครือ่งมอื 5 ชิน้ โดยนาํเครือ่งมอืมาประยกุตปรบัใช 3 ชิน้หลกั และ
อบรมกฎหมายเก่ียวกับการจราจร พฤติกรรมการขับข่ีที่ถูกตอง วินัยจราจร
ในการใชรถใชถนน ใน 3 อําเภอ คือ (1) อําเภอโพธ์ิชัย 1. โรงเรียนเชียงใหม
ประชานุสรณ 2. โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ (2) อําเภอโพนทอง 1. โรงเรียน
โพนทองพัฒนาวิทยา 2. โรงเรียนโพนทองวิทยายน (3) อําเภออาจสามารถ 
1. โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 2. โรงเรียนหนองหมื่นถานวิทยา

5. เกิดกลไก ศปถ.โรงเรียน ใน 6 โรงเรียนที่เขารวมโครงการ มีการ
ขบัเคลือ่นการดาํเนนิงานในโรงเรยีนและกาํหนดใหมกีารประชมุคณะกรรมการ 
ศปถ.โรงเรียน ไตรมาสละ 1 ครั้ง

5. การเปล่ียนแปลงท่ีพบ
1. มีจิตอาสาจํานวน 695 คน จาก 3 อําเภอ ที่ไดรับการพัฒนาเปน

จิตอาสาจราจร (กองรอยนํ้าหวาน) มีความรูดานการจัดทํามาตรการชุมชน
ในการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน

2. อตัราการสวมหมวกนริภยัในนกัเรยีน จากโรงเรยีน 6 แหง ในอาํเภอ
โพธ์ิชยั อาํเภอโพนทอง อาํเภออาจสามารถ มพีฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั
เพ่ิมข้ึนเปน 75%
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6. ปัจจัยความสําเร็จ
1. การกําหนดเปาหมายของโครงการท่ีชัดเจนแตมีความยืดหยุน

ในการดําเนินงาน โดยใหปรับตามบริบทของแตละอําเภอ
2. การบูรณาการการทํางานของกลไกที่มีอยูในพื้นท่ี มีการประสาน

เชื่อมกลไก ศปถ. รวมกับกลไก พชอ.
3. การสรางการมีสวนรวมในการดําเนินงาน ทั้งในระดับชุมชน และ

โรงเรียน
4. การไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร ผูบังคับบัญชาในทุกระดับ
5. ทีมงานท้ัง 3 อําเภอ มีคุณภาพและมีใจในการทํางาน สามารถ

เชื่อมงาน พชอ. และชุมชน โรงเรียนไดเปนอยางดี

7. ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
กลไก ศปถ.โรงเรยีน ใน 6 โรงเรยีนทีเ่ขารวมโครงการ มคีณะกรรมการฯ 

ขับเคล่ือนการทํางานปองกันอุบัติเหตุทางถนนอยางเปนรูปธรรม และ
มีการประกาศเปนธรรมนูญโรงเรียนดานความปลอดภัยทางถนน
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06
โครงการสร้างการรับรู้ สร้างความตระหนัก สร้าง

ความปลอดภัยให้ชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์

หัวหน้าโครงการ จาเอก ภารดร เนตวงษ
พ้ืนท่ีดําเนินงาน 4 อําเภอ 17 อปท. ไดแก อําเภอเมือง (ทต.หวยโพธิ์ 

ทต.โพนทอง ทต.เหนือ ทต.นาจารย) อําเภอกมลาไสย 
(ทต.กมลาไสย ทต.หลักเมือง ทต.ธัญญา ทต.ดงลิง) 
อาํเภอกฉุนิารายณ (เทศบาลเมอืงกฉุนิารายณ ทต.สามขา 
ทต.เหลาไฮงาม ทต.บวัขาว ทต.เหลาใหญ) อาํเภอสมเด็จ 
(ทต.สมเด็จ ทต.ผาเสวย ทต.มหาไชย ทต.หนองแวง)

ทีมร่วมดําเนินงาน คณะทํางานวิเคราะหสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
จังหวัดกาฬสินธุ (สํานักงานขนสงจังหวัด สสอ.เมือง
กาฬสินธุ แขวงทางหลวง แขวงทางหลวงชนบท สสจ. 
สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ปภ.จังหวัดกาฬสินธุ 
โรงพยาบาลกาฬสินธุ ประชาสัมพนัธจงัหวดั สถานวีทิยุ
กระจายเสียงแห งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ  
บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ ตํารวจภูธร 
หางหุนสวนจาํกดั สพุฒันมอเตอร กาฬสินธุ) นายอําเภอ 
นายกเทศมนตรีหรือนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ผู กํากับการสถานีตํารวจภูธรและตํารวจจราจร
ประจําทองท่ี คณะทํางานสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุ
อําเภอเปาหมาย (กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน 
คนในชมุชน อาสาสมัครจราจร กองรอยนํา้หวาน จติอาสา)
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1. บริบท
จังหวัดกาฬสินธุ ตั้งอยู ทางตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประกอบดวย 18 อาํเภอ 135 ตาํบล 1,584 หมูบาน ทศิเหนอืตดิตอกบัจังหวดั
อดุรธานแีละจงัหวัดสกลนคร ทศิตะวนัออกตดิตอกบัจงัหวดัมกุดาหาร ทศิใต
ติดตอกับจังหวัดรอยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม ทิศตะวันตกติดตอกับ
จงัหวัดมหาสารคามและจังหวัดขอนแกน มเีนือ้ท่ี 6,946.746 ตารางกิโลเมตร 
เปนอนัดบัที ่28 ของประเทศ มปีระชากรเปนอันดบัที ่23 ของประเทศ (ขอมลู
ป พ.ศ. 2562) ในป พ.ศ. 2561 พบวามีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรวมท้ังสิ้น 
297 ราย พื้นที่เกิดอุบัติเหตุสวนใหญเกิดบนถนนของชุมชน ที่มาจาก
พฤติกรรมการขับขี่ของคนในชุมชน ประมาท ขับรถเร็ว เมาแลวขับ เปนตน

กระบวนการแกปญหาอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดกาฬสินธุมีการ
ทาํงานในระดบัจังหวดัอยางตอเนือ่ง ดวยการสนับสนนุของแผนงานสนบัสนนุ
การปองกนัอบุตัเิหตจุราจรระดบัจงัหวดั (สอจร.) สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุ
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ทําใหมีการดําเนินการขับเคลื่อนการทํางาน
รวมกันระหวางภาคีที่เกี่ยวของ ไดแก แขวงทางหลวงกาฬสินธุ บริษัทกลาง
คุมครองผูประสบภัยจากรถ ตาํรวจภธูร กูภยั ปภ. ภาคสาธารณสุข ภาคเอกชน 
รวมไปถึงทองถ่ิน ผานทางการใชกลไกของ ศปถ.จงัหวัด การดําเนินงานท่ีผาน
มาสงผลใหมกีารขบัเคลือ่นการปองกนัอบุตัเิหตทุางถนนในรปูแบบตางๆ อาทิ 
การจัดการประชุม ศปถ.จังหวัด อยางตอเน่ือง มีการรายงานสถิติการเกิด
อบุตัเิหต ุ(จากขอมลู 3 ฐาน) การสอบสวนอบุตัเิหตโุดยคณะทํางานสอบสวน
อบุตัเิหตุ การแกปญหาจุดเส่ียงทางถนนรวมกันระหวางหนวยงานตางๆ กอง
รอยนํ้าหวาน กองรอยนักเรียน ที่มีความรู มีจิตอาสาในการชวยแกปญหา
อุบัติเหตุ เกิดการแลกเปล่ียน นําเสนอขอมูลเก่ียวกับอุบัติเหตุผานทาง 
Social Network อาทิ Facebook : กูภัยทางหลวงกาฬสินธุ Line กลุม

โครงการสรางการรับรู สรางความตระหนัก สรางความปลอดภัยให
ชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ เปนโครงการที่ภาคีเครือขายขับเคล่ือนงานในจังหวัด
กาฬสินธุดําเนินการโดยมีเปาหมายเพ่ือใหขอมูลขาวสาร สถานการณความ
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รนุแรง แนวทางปองกนัอบุตัเิหตุทางถนนใหกบัประชาชนทัว่ไปในชมุชน และ
สงเสริมจิตสํานึกในการสวมหมวกนิรภัย

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อใหเกิดกระบวนการสื่อสาร อันเปนชองทางนําความรู และนํา

ขอมูลคืนสูชุมชน อยางหลากหลายและทั่วถึง เขาใจในสถานการณอุบัติเหตุ
ในปจจุบัน

2. เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือระหวาง ศปถ.อปท. กับชุมชน 
ในดานการปองกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อยางเปนรูปธรรม

3. เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการสรางมาตรการบังคับในชุมชน 
และสรางนวัตกรรมการปองกันอุบัติเหตุในชุมชนตัวเอง

4. เพ่ือใหผูขับขี่ในชุมชนไดเกิดความตระหนักในการสวมหมวกนิรภัย 
การขับรถเร็ว และเมาไมขับ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่

5. เพือ่การรับรูกจิกรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา
ศูนยเด็กเล็กในพื้นที่ องคกรปกครองสวนทองถิ่น

3. กิจกรรม
1. ประชุมคณะทํางานโครงการระดับจงัหวัดรวมกับคณะทํางานชุมชน 

และคณะทํางานศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอ 4 อําเภอ
2. จัดเวทีความรวมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู คณะทํางานชุมชนและ

สือ่สถานีวทิยุ/เสยีงตามสายในพ้ืนท่ี เพือ่สรางมาตรการบังคับ และรวมกวดขัน
วินัยจราจร

3. ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารอุบัติเหตุ หอกระจายขาว 
สถานีวิทยุกระจายเสียง ยูทูบ การกวดขันวินัยจราจร และการติดปาย
ประชาสัมพันธ

4. ประชุมติดตามผลการดําเนินงานของคณะทํางานโครงการ เพ่ือ
ประเมินผล และแนะนําการขับเคลื่อนกิจกรรมตอไป
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5. สํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลสถิติขอมูลสถิติตางๆ ของชุมชน 
อปท.เปาหมาย

6. ปลูกฝงคานิยมจิตสํานึกการสวมหมวกนิรภัยในโรงเรียนและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. มขีอมลูรายอาํเภอเกีย่วกบัสถิตกิารสวมหมวกนริภยั จดุเส่ียงในพืน้ท่ี 

ทาํใหมขีอมลูทีจ่ะนาํมาวิเคราะหเพือ่ปองกันและแกปญหาอบุตัเิหตทุางถนนได
2. เกดิการสงตอขอมลูจุดเสีย่งไปยงัหนวยงานทีเ่ก่ียวของ อาท ิเทศบาล

ตําบลโพนทองเสนอแนวทางแกไขจดุเสีย่งไปยงัแขวงทางหลวงกาฬสนิธุ และ
แขวงทางหลวงไดดําเนินการแกไขโดยใชงบประมาณของแขวงเอง

3. มีเครือขายสหวิชาชีพในการทํางานดานความปลอดภัยทางถนน
ในชุมชนทั้ง 17 ชุมชนจาก 4 อําเภอ

4. เกดิการกระตุนให อสม. แกนนําชมุชน ลกุขึน้มาเก็บรวบรวมขอมลู 
การบาดเจ็บ เสยีชวีติ การสวมหมวกนิรภัย และนําความรูไปส่ือสารใหประชาชน
ในชุมชนไดรับฟงเพื่อนําไปปฏิบัติใหเกิดความปลอดภัย

5. มกีารจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหความรูเกีย่วกับวินยัจราจรในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

5. การเปล่ียนแปลงท่ีพบ
1. เกดิการประชาสัมพนัธรณรงคความปลอดภัยทางถนนผานทางเสยีง

ตามสาย ปายประชาสัมพันธ และจุดตรวจชุมชน
2. มีการจัดการเรียนการสอนดานความปลอดภัยทางถนนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก
3. สถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่เปาหมายลดลงจากปที่ผานมา
4. สถิติการสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่เปาหมายเพิ่มขึ้นเล็กนอย
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6. ปัจจัยความสําเร็จ
1. ความสมัพนัธแนวราบระหวางคณะทาํงานกลาง (ศปถ.จงัหวดั) และ

คณะทํางานระดับอําเภอ/อปท. ที่มีการทํางานรวมกันอยางตอเน่ือง ทําให
เกิดการทํางานรวมกันอยางไมเปนทางการ มีการแลกเปลี่ยนขอมูล ติดตาม 
ชี้แนะการทํางานอยางตอเนื่อง

2. การมขีอมูล สถติกิารเกดิอุบตัเิหต ุจดุเสีย่ง สาเหตกุารเกดิอบุตัเิหตุ
ในพื้นที่ ทําใหสามารถแกปญหาไดอยางตรงประเด็นและคุมคา

3. มแีนวทางแบบฟอรมในการจดัเกบ็ขอมลู และการสือ่สารประชาสัมพนัธ
ความรู เสยีงตามสายใหกบัผูนาํ แกนนาํชมุชน นาํไปปฏิบตัใินทศิทางเดยีวกัน

7. ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
การจัดการเรียนการสอนดานความปลอดภัยทางถนนในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก
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07
โครงการลดตายจากรถจักรยานยนต์
ในตําบลเป้าหมาย จังหวัดมุกดาหาร

หัวหน้าโครงการ นายปรเมศวร ยศปญญา
พ้ืนท่ีดําเนินงาน 7 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองมุกดาหาร (เทศบาล

เมอืงมกุดาหาร ทต.มกุ ทต.คาํอาฮวน ทต.คาํปาหลาย 
ทต.บางทรายใหญ ทต.นาสีนวน) อําเภอคําชะอี 
(อบต.หนองเอ่ียน) อําเภอดอนตาล (อบต.บานบาก 
อบต.ปาไร ทต.บานแกง) อําเภอนิคมคําสรอย 
(อบต.หนองแวง) อําเภอดงหลวง (อบต.หนองบัว 
ทต.กกตูม) อําเภอหวานใหญ (อบต.บางทรายนอย 
อบต.ปงขาม) อําเภอหนองสูง (อบต.โนนยาง)

ทีมร่วมดําเนินงาน สาํนกังานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดัมกุดาหาร 
สาํนกังานขนสงจงัหวดัมกุดาหาร สาํนกังาน ปภ.จงัหวดั
มกุดาหาร บรษิทักลางคุมครองผูประสบภยัจากรถจํากดั 
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นอําเภอ องคการ
บริหารสวนจังหวัดมุกดาหาร วิทยาลัยการอาชีพ
นวมินทราชินีมุกดาหาร หมวดทางหลวง ตํารวจภูธร 
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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1. บริบท
จังหวัดมุกดาหารเปนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีรัฐบาลมุงหวังใหเปน

ประตขูนสงสนิคาสูประเทศลาว เวยีดนาม โดยอยูบนเสนทางระเบยีงเศรษฐกจิ
ตะวันตก-ออก (East-West Economic Corridor) ทําใหมีปริมาณรถเพิ่มสูงขึ้น 
ประกอบกบักรมการขนสงทางบกไดมแีผนงานจดัตัง้สถานขีนสงสนิคา (Truck 
Terminal) เพ่ือการกระจายสินคาสูภมูภิาคดังกลาว จงึเปนตวัเรงสาํคญัทีท่าํให
จงัหวัดมกุดาหารประสบปญหาอุบตัเิหตทุางถนนในอัตราท่ีสงู โดยในป 2561 
จังหวัดมุกดาหารมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 28 คนตอ
แสนประชากร จากการวิเคราะหขอมูลพบวา รอยละ 80 ที่เสียชีวิตเกิดจาก
รถจักรยานยนตและเปนผูมีภูมิลําเนาในพื้นที่ จากขอมูลป 2561 พบวา
มีรถจักรยานยนต 95,091 คัน มาชําระภาษีประจําป 62,056 คัน มีผูไดรับ
อนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต 87,581 ราย มีใบอนุญาตขับขี่เปนปจจุบัน 
47,758 ราย พบกลุมเสี่ยงที่มีลักษณะไมมาชําระภาษี 33,045 คัน และ
มีผูขับขี่จักรยานยนตที่ไมมาตอใบอนุญาต 39,723 ใบ

จงัหวัดมกุดาหารมกีารดําเนนิการสรางความปลอดภยัทางถนนโดยใช
กลไก ศปถ.จงัหวัด ขบัเคล่ือนการทํางานในชวงเทศกาล และมีการดําเนินการ
อยางตอเน่ืองในการจัดทําขอมูล 3 ฐานท่ีรับผิดชอบโดย สสจ. นอกจากน้ี
ยงัมีการดาํเนนิการในระดบัอาํเภอ/อปท. อาท ิเทศบาลเมอืงมกุดาหาร มกีาร
ทาํงานรวมกบัตาํรวจในการบังคบัใชกฎหมาย และเพ่ือแกไขปญหาเฉพาะจุด
จึงไดดําเนินโครงการลดตายจากรถจักรยานยนตในตําบลเปาหมาย จังหวัด
มุกดาหาร เพื่อขับเคล่ือนการทํางานในระดับตําบลโดยคัดเลือกตําบลท่ีมี
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากท่ีสุดในแตละอําเภอเขารวมโครงการ 
มีเปาหมายเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพือ่ลดอุบตัเิหตุทางถนนจากการใชรถจักรยานยนตในพ้ืนที ่16 ตาํบล 

ลดลงรอยละ 30
2. เพือ่จดัระเบยีบรถจกัรยานยนตใหมคีวามปลอดภยั สวมหมวกนริภยั 

ไมขับรถเร็ว ไมดื่มสุราในพื้นที่ 16 ตําบลเปาหมาย
3. เพ่ือเปนพืน้ท่ีตนแบบ หมูบานนาํรอง 16 ตาํบล ในการสรางนวัตกรรม

ดานการดาํเนนิการปองกนัและแกไขการเกดิอบุตัเิหตทุางถนน โดยประชาชน
ในชุมชนมีใบขับขี่ ปรับปรุงรถจักรยานยนตใหมีความปลอดภัย เพิ่มขึ้น
รอยละ 20

4. เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนงานโครงการและต้ัง
งบประมาณดําเนินการอยางยั่งยืน

3. กิจกรรม
1. จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานตามโครงการ
2. จัดประชุมช้ีแจงและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
3. การจัดเวทีขับเคลื่อนและสรุปบทเรียนระดับอําเภอ
4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับตําบล และติดตามผล
5. การจัดประชาคมหมูบาน

4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. มกีารสาํรวจขอมลูเบือ้งตนโดยใชแบบฟอรมทีก่าํหนดใหทาํใหมฐีาน

ขอมูลสําหรับการวางแผนการดําเนินงานตอไป
2. มีการดําเนินงานรวมกับหนวยงานในพื้นท่ี โดยการใชงบประมาณ

ของหนวยงานในการดําเนินการ อาทิ
 - อบต.บานบาก อาํเภอดอนตาล ประสานงานกบัสํานกังานขนสง

ใหไปทําใบขับขี่ใหคนในตําบล
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 - รพ.สต.บานบาก อําเภอดอนตาล ทําสติกเกอรสะทอนแสง
เพื่อติดทายรถเกษตร (รถอีแตก)

 - ตาํรวจภูธรอาํเภอเมืองรวมกับเทศบาลเมืองมุกดาหาร ในการใช
เทศบัญญัติทองถิ่นไปดําเนินการตรวจจับรานซอมหรือแตงรถ
จักรยานยนตซิ่ง ไมปลอดภัย

 - อปท. ตั้งงบประมาณเก่ียวกับความปลอดภัยทางถนนไวใน
เทศบญัญัติ เชน การอบรมใหความรู การจัดซื้ออุปกรณเพื่อใช
อํานวยความสะดวกจราจร

 - ทกุอาํเภอมกีารจดัการแกไขจดุเสีย่งโดยใชงบประมาณของ อปท.
3. ชุมชนในพ้ืนท่ีตําบลเปาหมาย มีขอบังคับ กติกา หรือธรรมนูญ

หมูบาน

5. การเปล่ียนแปลงท่ีพบ
1. อัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต ลดลง

รอยละ 30 ในพื้นที่ตําบลเปาหมาย
2. มีการสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต ไมนอยกวา 

รอยละ 80 ในพื้นที่ตําบลเปาหมาย
3. รถจักรยานยนตไดรับการปรับปรุงใหมีความปลอดภัยและจัดทํา

ใบอนุญาตขับขี่ เพิ่มขึ้นรอยละ 20

6. ปัจจัยความสําเร็จ
1. การสนับสนุนอุปกรณกลองตรวจจับความเร็วจากจังหวัด ทําให

ชวยแกไขพฤติกรรมการขับรถเร็ว การแซงบริเวณเสนทึบ
2. การเห็นความสําคัญและใหความรวมมือของหนวยงานระดับ

อําเภอ/ตําบลและองคการปกครองสวนทองถ่ิน
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3. มกีารสรางแกนนําในระดับอําเภอ/ตาํบล และมีชองทางการส่ือสาร
ผานระบบ Line

4. มีการใชแบบฟอรมในการเก็บขอมูลรถจักรยานยนตเส่ียงเปน
ชุดเดียวกัน แลว ปภ. นํามาประมวลผลคืนขอมูลใหภาคีเครือขายนํามา
วางแผนการทํางานแกไขปญหาอุบัติเหตุจราจร

7. ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
1. เกิดการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานในเขต

อําเภอเมือง โดยตํารวจภูธรอําเภอเมืองรวมกับเทศบาลเมืองมุกดาหาร 
ในการใชเทศบัญญัติทองถิ่นไปดําเนินการตรวจจับรานซอมหรือแตงรถ
จักรยานยนตซิ่ง ไมปลอดภัย

2. เกิดความรวมมือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้ง 16 อําเภอ
ในการจัดการปญหาอุบัติเหตุจราจร
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08
โครงการถนนปลอดภัยสร้างเครือข่ายวินัยจราจร 

จังหวัดเลย

หัวหน้าโครงการ นายพานเพชร โฮมประเสริฐ
พ้ืนท่ีดําเนินงาน อําเภอดานซาย อําเภอภูเรือ อําเภอเมือง และอําเภอ

หนองหิน จังหวัดเลย
ทีมร่วมดําเนินงาน สาํนกังานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สาขาดานซาย 

(รับผิดชอบดําเนินการในพื้นที่อําเภอดานซาย
  และอําเภอภูเรือ) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง 
  (รับผิดชอบดําเนินการในพื้นที่อําเภอเมือง) 
  โรงพยาบาลหนองหินและสํานกังานสาธารณสุขอาํเภอ

หนองหนิ (รบัผดิชอบดําเนินการในพืน้ทีอ่าํเภอหนองหนิ)

1. บริบท
จงัหวดัเลยตัง้อยูทางตอนบนของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เปนจังหวดั

ที่มีพื้นที่ติดตอกับประเทศเพื่อนบานและภาคเหนือตอนลาง ไดแก ทิศเหนือ
ติดตอกับแขวงไชยบุรีและแขวงเวียงจันทน ประเทศลาว ทิศตะวันออกติดตอ
กับจังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลําภู ทิศใตติดตอ
กับจังหวัดขอนแกนและจังหวัดเพชรบูรณ ทิศตะวันตกติดตอกับจังหวัด
พษิณโุลก มทีัง้หมด 14 อาํเภอ 90 ตาํบล 840 หมูบาน ในปงบประมาณ 2561 
จังหวัดเลยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 36.63 ตอประชากร
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แสนคน เปนลําดับที่ 25 ของประเทศ ลําดับที่ 1 ของเขตสุขภาพที่ 8 และ
อําเภอที่มีอัตราตายสูงสุดคืออําเภอเมือง 84.35 ตอประชากรแสนคน และ
อําเภอหนองหิน (ลําดับที่ 7) 20.07 ตอประชากรแสนคน

ในสวนของอาํเภอดานซายและอาํเภอภเูรอื พบวาตัง้อยูบนทางหลวง
หมายเลข 21 เปนเสนทางหลักในการคมนาคมขนสงสินคาจากภาคเหนือ
สูภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เชือ่มโยงระหวางจงัหวดัเพชรบรูณ จงัหวดัพษิณโุลก 
และมีถนนสายรองเชื่อมโยงระหวางอําเภอใกลเคียง จึงมีปริมาณรถยนต
สัญจรผานไปมาเปนจํานวนมาก อีกทั้งเสนทางสายหลักและสายรองมีสถาน
ศึกษาตัง้อยูตดิถนนหลายแหง คอื โรงเรยีนระดับประถมศึกษา จาํนวน 12 แหง 
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จํานวน 4 แหง (โรงเรียนศรีสองรักษวิทยา จํานวน 
931 คน โรงเรียนวังโพนงามวิทยา จํานวน 300 คน วิทยาลัยการอาชีพ
ดานซาย จํานวน 600 คน โรงเรียนภูเรือวิทยา จํานวน 1,270 คน) ประกอบ
กับพฤติกรรมขับขี่ที่ไมเหมาะสมของเด็กและวัยรุน บริบทเหลานี้สงผลตอ
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดเลย

ทั้งนี้ทีมงาน ปภ.สาขาดานซาย จังหวัดเลย ซึ่งมีประสบการณ
การทาํงานในระดบัอาํเภอแลวเกดิการขบัเคลือ่นงานจนอบุตัเิหตจุราจรลดลง 
ภายใตโครงการดานซายถนนปลอดภัย ป 2558 และโครงการดานซายถนน
ปลอดภัย Next Step ป 2560 จึงไดเชื่อมชักชวนภาคีเครือขายทีมงานจาก
อีก 3 อําเภอ เขามารวมดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการ “ถนนปลอดภัยสราง
เครือขายวินัยจราจร จังหวัดเลย”

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพือ่สรางภาคเีครอืขายการปองกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนน ใหเกดิ

ความปลอดภัย มีวินัยในการใชรถใชถนน
2. เพื่อสรางแกนนํา นักเรียน นักศึกษา อส.จร. (กองรอยนํ้าหวาน) 

อปพร. ชรบ. มูลนิธิอาสากูชีพกูภัย เปนตน ใหสามารถปฏิบัติงานชวยเหลือ
ดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได
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3. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ มเสี่ยงในการลดโอกาสเสี่ยงตอ
การเกดิอบุตัเิหตทุางถนนทีเ่หมาะสมตามบรบิทของพืน้ท่ีโดยใชกระบวนการ
เรียนรูแบบมีสวนรวม

3. กิจกรรม
แบงกิจกรรมออกเปน 2 กิจกรรมหลัก ไดแก
1. กิจกรรมสรางถนนปลอดภัยเครือขายวินัยจราจร
2. กิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมเด็กกลุ มเส่ียง (แวน) โดยใช

กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม

มีการดําเนินกิจกรรมในแตละพื้นที่ ดังนี้

พื้นท่ีดําเนินการ กิจกรรม

1. อําเภอภูเรือ
2. อําเภอดานซาย
3. อําเภอเมืองเลย
4. อําเภอหนองหิน

1. ประชุมคณะทํางานดําเนินงานโครงการถนนปลอดภัย
สรางเครือขายวินัยจราจร

2. อบรม “ถนนปลอดภัยรวมใจสรางเครือขายวินัย

จราจร” ใหกับนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา 6 แหง

1. อําเภอเมืองเลย

2. อําเภอหนองหิน

1. การจัดอบรม ตามหลักสูตรที่ยึดความตองการของ

ผูเรียน (ผูเขาอบรม) เปนหลัก
2. สนับสนุนกิจกรรมเชิงสรางสรรคในชุมชน
 • การปฏิบัติงานของแกนนํานักเรียนอาสาจราจร 

เพื่อใหเกิดบรรยากาศ เพื่อนชวย(เตือน)เพื่อน
 • การรณรงคใชสื่อใหความรู สรางความตระหนัก 

โดยใหนกัเรยีนเปนผูผลติสือ่และใชการประชาสัมพนัธ

ในโรงเรียนเปนการสรางกระแสรับรู ตื่นตัว

3. การประชุมถอดบทเรียนหลังดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการ

125

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน



พื้นท่ีดําเนินการ กิจกรรม

อําเภอหนองหิน ติดตามเย่ียมครอบครัวนักเรียน การลงเย่ียมพูดคุยกับ
คนในชุมชน การสัมภาษณพูดคุยกับนักเรียนท่ีขับขี่รถ
จักรยานยนตที่ตกแตงรถซ่ิง

1. อําเภอดานซาย
2. อําเภอภูเรือ

การอบรม “ถนนปลอดภยัรวมใจสรางเครอืขายวินยัจราจร” 
ใหกับแกนนํา อส.จร. (กองรอยนํ้าหวาน) อปพร. ชรบ. 
มูลนิธิอาสากูชีพกูภัย จํานวน 100 คน

4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. เกดิกลไกการทํางานดานความปลอดภยัทางถนนอยางเปนรปูธรรม
 กําหนดใหรายงานผลการดําเนินงานในกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ

กบัการปองกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนในทีป่ระชมุหวัหนาสวนราชการ กาํนนั
ผูใหญบานเปนประจําทุกเดือน

 จัดทําขอมูลระดับอําเภอ โดยรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของท้ังหมดให
กบั ศปถ.อาํเภอ เพือ่ใชเปนขอมลูในการดาํเนนิงาน ไดแก สถติจิากฐานขอมลู 
Health data center สถิตกิารตรวจจบัและปองปรามของตาํรวจ สถติจิาก ปภ. 
สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางหมวดทางหลวงและทางหลวงชนบท

 บรรจุการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใหเปนประเด็นปญหาที่
สงผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอําเภอ (พชอ.) อําเภอเมืองเลยและอําเภอหนองหิน

2. เกิดคณะทํางานระดับอําเภอในอําเภอเมือง อําเภอหนองหิน 
อําเภอดานซาย และอําเภอภูเรือ และเกิดเครือขายการทํางานดานความ
ปลอดภัยทางถนนระดับอําเภอ

3. นํางานสรางความปลอดภัยทางถนนเขาไปบรรจุในแผนงานของ 
พชอ. เกิดการบูรณาการแผนงบประมาณรวมกันระหวาง ศปถ.อําเภอ 

(สนับสนนุงบประมาณในการต้ังดานชุมชน) โรงพยาบาล (สนบัสนนุงบการจัด
ซือ้ครภุณัฑ วสัด)ุ สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ (สนบัสนนุกาํลงัคนรวมตัง้ดาน
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ชุมชน) องคกรปกครองสวนทองถิ่น กองทุนสุขภาพตําบล (สนับสนุน
งบจัดทาํโครงการใหความรูในชุมชน) หมวดการทาง (แผนปรับปรงุถนน สราง
สะพานลอย)

4. เกิดกิจกรรมการรณรงคสรางความปลอดภัยทางถนนท้ังในสถาน
ศึกษาและในชุมชน ที่เกิดจากความรวมมือของหลายภาคสวน

5. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ของเยาวชนกลุมเสี่ยง เด็กแวน/
เด็กนักเรียน โดยไมแบงแยกนักเรียนที่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไมเหมาะสม 
(เด็กแวน) ออกจากเพื่อนนักเรียน เพื่อไมใหเด็กรูสึกวาถูกตีตรา และทํา
กิจกรรมในลักษณะเพื่อนชวย(เตือน)เพื่อน

6. การจัดกิจกรรมโดยยึดผูเขารวมอบรมเปนศูนยกลาง จัดกิจกรรม/
เนื้อหาตามที่ผูรวมอบรมสนใจ

7. มาตรการของโรงเรยีนทีผ่านการทาํขอตกลงรวมกนัระหวางโรงเรยีน
และผูปกครอง เปนขอกาํหนดชวยใหนกัเรยีนมกีารปฏบิตัติวัตามระเบยีบวินยั 
ลดโอกาสเสีย่งตอการเกดิอบุตัเิหตไุด อาท ิมาตรการรถรบัสงนกัเรยีน การตรวจ
แถวบริเวณหนาโรงเรียนของทีมนักเรียนอาสาจราจร พรอมใหคําแนะนํา 
ตักเตือนกรณีพบการกระทําความผิด

5. การเปลี่ยนแปลงท่ีพบ
1. จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ลดลงเม่ือเทียบป 2562 

(อําเภอดานซาย ลดลง 2 คน อําเภอภูเรือลดลง 5 คน อําเภอเมือง ลดลง 
31 คน อําเภอหนองหิน ลดลง 1 คน)

2. จํานวนผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนเม่ือเทียบป 2562 ลดลง 
3 อําเภอ เพิ่มขึ้น 1 อําเภอ

3. สถิติการสวมหมวกนิรภัยของนักเรียนในภาพรวมเพ่ิมขึ้นจากเดิม 
57% เปน 67%
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6. ปัจจัยความสําเร็จ
1. การกําหนดคณะทํางานประจําอําเภอ ทําใหมีผูรับผิดชอบหลักท่ี

ชัดเจน เปนแกนนําในการขับเคลื่อน
2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ของเด็กแวนไดรับความรวมมือ

จากสถานศกึษาและหนวยงานทีเ่ก่ียวของ เขารวมกาํหนดกจิกรรม/ออกแบบ
การเรยีนรูใหตรงกบัความตองการของผูเขารวมอบรม มกีารตดิตาม ประเมนิ
ผลการเรียนรู พรอมทั้งรวมกับสถานศึกษาในการกําหนดนโยบาย/มาตรการ
ที่ลดโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุจราจร

3. การใชขอมลู สถติ ิการเกิดอุบตัเิหตจุากหลายหนวยงานมาวิเคราะห
สาเหตุ และหาแนวทางในการแกไขรวมกัน

4. มีเครือขายทีมสอบสวนอุบัติเหตุทางถนนกรณีมีผูเสียชีวิต (พ้ืนท่ี
อําเภอหนองหินและอําเภอเมืองเลย) นําไปสูการสะทอนขอมูลการแกไข
จุดเส่ียงใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบ และจัดการแกไขปญหาตามบริบท
ของพื้นที่

7. ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
1. เกิดกลไกการทํางาน ศปถ.อําเภอ ตลอดทั้งป เนนการนําขอมูล

จากแตละหนวยงานมารวมฐานใหเปนขอมลูระดบัอาํเภอ นาํมาการวิเคราะห 
การสอบสวนเหตุและนําไปสูการแกไขจุดเสี่ยงในพื้นที่ และมีการรายงานผล
การดําเนินกิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่องในที่ประชุมหัวหนาสวนราชการ

2. มาตรการในโรงเรียนท่ีมาจากขอตกลงรวมกันระหวางโรงเรียน
และผูปกครอง
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09
โครงการปรับเปลี่ยนปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อการลดอุบัติเหตุกลุ่มเยาวชนในตําบลเสี่ยงสูง 
จังหวัดอํานาจเจริญ ปี 2563

หัวหน้าโครงการ นายธีระยุทธ มุจรินทร
พ้ืนท่ีดําเนินงาน อําเภอเมืองอํานาจเจริญ (ตําบลคึมใหญ โรงเรียน

คมึใหญวทิยา) อาํเภอชานุมาน (ตาํบลโคกสาร โรงเรียน
ชานุมานวิทยาคม) อําเภอลืออํานาจ (ตําบลเปอย 
โรงเรียนลืออํานาจวิทยาคม) อําเภอเสนางคนิคม 
(ตําบลเสนางคนิคม โรงเรียนเสนางคนิคม) อําเภอพนา 
(ตาํบลจานลาน โรงเรยีนพนาศกึษา) อาํเภอปทมุราชวงศา 
(ตาํบลนาหวา โรงเรียนปทุมราชวงศา) อาํเภอหัวตะพาน 
(ตําบลรัตนวารี โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม)

ทีมร่วมดําเนินงาน สาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ ตํารวจ ขนสงจังหวัด 
แขวงทางหลวง บรษิทักลางฯ องคกรปกครองสวนทองถิน่ 
กาํนนั ผูใหญบาน แกนนาํกลุมเยาวชน กูชพีกูภยั อาสา
สมคัรจราจร สาํนกังานสาธารณสขุอาํเภอ ผูอาํนวยการ/
ครู/เจาหนาที่/นักเรียนที่เขารวมโครงการ
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1. บริบท
จงัหวดัอาํนาจเจริญประกอบดวย 7 อาํเภอ 56 ตาํบล การบาดเจ็บและ

เสยีชีวติจากอุบตัเิหตุทางถนนในพ้ืนท่ีจงัหวัดอํานาจเจรญิในชวงป 2559-2561 
พบวามีจํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ 1,650 ครั้ง 2,725 ครั้ง และ 2,966 ครั้ง 
ตามลําดับ มีอัตราการบาดเจ็บ คือ 493.16 858.65 และ 1,063.83 อัตราตอ
แสนประชากร มผีูเสยีชวีติคือ 22.83 19.64 และ 23.89 อตัราตอแสนประชากร 
ปงบประมาณ 2561 อัตราของผูเสียชีวิตตอแสนประชากรมากท่ีสุดคือ 
อําเภอเมืองอํานาจเจริญ (22.08) อําเภอปทุมราชวงศา (14.46) และอําเภอ
เสนางคนิคม (12.21) ตามลําดับ สาเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุคือ
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ไดแก การเมาแลวขับ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ระหวางขับขี่ การขับขี่รถไมสวมหมวกนิรภัย ซึ่งเมื่อแยกเปนรายอําเภอและ
ตาํบลพบขอมลูของผูบาดเจ็บและเสยีชวีติแยกรายตาํบล ทีม่กีารใชเครือ่งดืม่
แอลกอฮอลระหวางขับขี่ ใน 7 อําเภอ ดังนี้ อําเภอชานุมาน ไดแก ตําบล
ชานุมาน (44.83%) อําเภอลืออํานาจ ไดแก ตําบลเปอย (24.0%) อําเภอ
ปทุมราชวงศา ไดแก ตําบลนาปาแซง (19.32%) อําเภอหัวตะพาน ไดแก 
ตําบลเค็งใหญ (29.17%) อําเภอพนา ไดแก ตําบลไมกลอน (27.27%) อําเภอ
เสนางคนิคม ไดแก ตําบลโพนทอง (29.27%) และอําเภอเมืองอํานาจเจริญ 
ไดแก ตําบลนายม (23.87%) ซึ่งการแกปญหาเหลาน้ีจําเปนที่จะตองมีการ
ขบัเคลือ่นการทาํงานในระดบัพืน้ทีห่รอืระดับตาํบล ทีผ่านมาศูนยอาํนวยการ
ความปลอดภยัทางถนนระดบัอําเภอในพ้ืนท่ีจงัหวดัอาํนาจเจรญิ ทัง้ 7 อาํเภอ 
มีการประชุมคณะทํางานเพียง 2 ครั้ง/ป สงผลใหขาดความตอเนื่องในการ
ดําเนินงานแกไขปญหา ทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญและ
ภาคีเครือขายเห็นความสําคัญในการแกไขปญหาอุบัติเหตุดังกลาว จึงจัดทํา
โครงการปรบัเปลีย่นปจจยัทีม่อีทิธพิลตอการลดอบุตัเิหตกุลุมเยาวชนในตาํบล
เสี่ยงสูง จังหวัดอํานาจเจริญ ป 2563 ขึ้น เพื่อเพิ่มอัตราการสวมหมวกนิรภัย 
ลดพฤติกรรมการด่ืมแลวขับ ลดจํานวนคร้ังของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
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ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต ในกลุมเยาวชนโดยเฉพาะอายุ 15-24 ป ภายใต
กลไก ศปถ.อําเภอ ที่ขับเคลื่อนอยางมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพือ่ปรบัเปลีย่นปจจยัทีม่อีทิธิพลดานพฤตกิรรมเสีย่งจากอบุตัเิหตุ

ทางถนนของเยาวชนในตําบลเสี่ยงสูง
2. เพื่อขับเคลื่อนเชิงกลไก/ระดับ ศปถ.อําเภอ ในการดําเนินงาน

ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในตําบลเสี่ยงสูง
3. เพื่อใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

การสวมหมวกนิรภัยของผูขบัข่ีรถจักรยานยนตในกลุมเส่ียงเยาวชน ในตําบล
เสี่ยงสูง 7 ตําบล

4. เพือ่ใหเกดิกลไกขับเคล่ือนจังหวัด อาํเภอ ตาํบล ชมุชน ลดอุบตัเิหตุ
ของเยาวชน ในตําบลเสี่ยงสูง

5. เพือ่ใหนกัเรยีนปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในการใชเครือ่งดืม่แอลกอฮอล 
สวมหมวกนิรภัยของผูขับขี่รถจักรยานยนตในโรงเรียนมัธยม ทั้ง 7 อําเภอ

3. กิจกรรม
1. การประชุมภาคีเครอืขายหลัก และจัดทาํหนังสอืแตงตัง้คณะทํางาน

โดยใหผูวาราชการจังหวัดลงนาม
2. ประชุมวิเคราะหปญหา/สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุดวยการใช

เครื่องมือ 5 ชิ้น และวิเคราะหกลไกการทํางานของ ศปถ.อําเภอ ศปถ.ตําบล 
เพื่อกําหนดแผนการดําเนินงานของแตละพื้นที่

3. ขับเคลื่อนกลไก ศปถ.อําเภอ โดยเช่ือมประสานทีมอําเภอเขามา
รวมดําเนินการ วางแผนงานรวมกัน

4. ตําบลจัดการความเสี่ยงในชุมชน โดยวางแผนและดําเนินงาน
แกปญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ของตัวเอง
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5. อบรมคายเสรมิพลงักลุมเยาวชน “วยัรุนอนาคตใหม ขบัขีป่ลอดภยั 
ทําตามระเบียบวินัยจราจร”

6. ดาํเนินการรวมกับโรงเรียนในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการขับขี่
ปลอดภัย

7. ประชุมแลกเปลี่ยน ประกวดตําบลตนแบบ กลุมโรงเรียนตนแบบ 
กลุมวัยรุนตนแบบ และประกวด ศปถ.อําเภอ ศปถ.อปท.

8. จดัทาํแบบฟอรมผาน Google form ในการจดัเกบ็ขอมลู เชงิพฤตกิรรม
ใหกับนักเรียนในโรงเรียนเปาหมาย

4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. เกดิกลไกการดาํเนนิงาน ศปถ.ตาํบล ทีเ่ขารวมโครงการจาํนวน 7 แหง 

ทีม่กีารแตงตัง้อยางเปนทางการ มคีณะทํางานตําบลท่ีเปนผูมสีวนไดสวนเสีย
ของชุมชน (กาํนนั/ผูใหญบาน/ผูนาํชุมชน/ครใูนโรงเรียน) มกีารดําเนินงานและ
มีการประชุมอยางตอเนื่อง

2. เกิดการขับเคลื่อนปองกันอุบัติเหตุระดับตําบลตนแบบ ไดแก 
การกําหนดขอตกลงชุมชนในการสวมหมวกนิรภัย 100% มีใบอนุญาตขับขี่ 
100% รถมีปายทะเบียน 100% มี พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ 100% 
การตั้งดานชุมชนคุณภาพ การแกไขจุดเสี่ยง

3. เกิดโรงเรียนตนแบบจํานวน 7 แหง จากแตละอําเภอท่ีมีนักเรียน
เขารวมการอบรมสรางพฤติกรรมการขับขีป่ลอดภัยและเกิดมาตรการโรงเรียน
ดานความปลอดภัยทางถนน อาทิ การสวมหมวกนิรภัย 100% มีใบอนุญาต
ขับขี่ 100% รถมีปายทะเบียน 100% มี พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ 
100%

4. เกิดกลุมคนทํางานดานความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา
และตําบล ไดแก คณะทํางานระดับตําบล กลุมอาสาสมัครขับขี่ปลอดภัย
เพื่อเฝาระวังการขับข่ีปลอดภัยในโรงเรียน
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5. เกิดการเก็บขอมูลในระดับพื้นที่ โดยทางคณะทํางานโครงการเปน
ผูออกแบบการเก็บขอมูลและใหคณะทํางานในพ้ืนท่ีเปนผูเกบ็รวบรวมขอมลู 
สงผลใหมขีอมลูพฤติกรรมการขับข่ีในระดับพ้ืนท่ี และในโรงเรียน ซึง่มกีารเกบ็
ขอมูลดังนี้

 - แบบรายงานการสํารวจและการเฝาระวังการสวมหมวกนิรภัย 
ใบอนุญาตขับขี่ ทะเบียนรถ และ พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัย
จากรถ สําหรับในชุมชน และสถานศึกษา

 - แบบบันทึกการดําเนินงาน “ดานชุมชนคุณภาพ”
 - แบบประเมินการเรียนรูเรื่องการขับขี่ปลอดภัยของเยาวชน 

กอนและหลังการอบรม
 - แนวทางประเมินตนเองตําบลตนแบบ “ตําบลขับขี่ปลอดภัย”

5. การเปลี่ยนแปลงท่ีพบ
1. มีการตั้ง ศปถ.ตําบล และมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง ไดแก 

การประชุม การสํารวจและการเฝาระวังการสวมหมวกนิรภัย ใบอนุญาตขับขี่ 
ทะเบยีนรถ และ พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ การแกไขจุดเส่ียง การทํา 
MOU การทํามาตรการชุมชน การตั้งดานชุมชนคุณภาพ

2. เกิดการแกไขจุดเสี่ยงในพื้นที่ 14 จุด
3. โรงเรียนที่เขารวมโครงการ มีการสํารวจและการเฝาระวังการสวม

หมวกนิรภัย ใบอนุญาตขับขี่ ทะเบียนรถ และ พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัย
จากรถ การอบรม การลงนามปฏิญาณตน (คําปฏิญาณเด็กแวน) มาตรการ
ในโรงเรียน

6. ปัจจัยความสําเร็จ
1. มีคําสั่งจากผูวาราชการจังหวัดใหพื้นท่ีเปาหมายดําเนินการแตงตั้ง

คณะกรรมการ ศปถ.ทองถ่ิน สงผลใหเกิดการทํางานอยางเปนทางการ 
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มีคนทํางานและการดําเนินงานดานความปลอดภัยทางถนนในระดับพ้ืนท่ี
อยางตอเนื่องตลอดทั้งป

2. โครงการมีแนวทางการดําเนินกิจกรรมที่ชัดเจน ทั้งของตําบลและ
ของสถานศึกษา พรอมทั้งมีตัวอยาง หรือแบบฟอรมสําหรับการดําเนินการ
ในแตละกิจกรรมที่กําหนด

3. การทาํงานรวมกนัของสหสาขาในระดบัจงัหวดั ไมวาจะเปนสาธารณสขุ 
ตํารวจ และบริษัทกลาง ที่มีการเสริมแรงในการดําเนินแตละกิจกรรม

7. ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
เกิดตําบลตนแบบ โรงเรียนตนแบบ ศปถ.อําเภอ ศปถ.ตําบล ตนแบบ

ของจังหวัดอํานาจเจริญ และมีการประกาศใชมาตรการชุมชนโดยชุมชนเอง
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พลั งภา คี

พ้ืนที่

ั
สรุปบทเรียน

บนเส้นทาง ถนนปลอดภัย

พพ41

จ.ยโสธร

จ.ศรีสะเกษจ.บุรีรัมย

จ.ชัยภูมิ

จ.อุบลราชธานี
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01
รูปแบบการจัดการเพ่ือป้องกันปัญหาอุบัติเหตุจราจร
จากรถจักรยานยนต์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี 

โดยความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ลักษณีย บุญขาว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ้ืนท่ีดําเนินงาน มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี และวิทยาลัยการสาธารณสุข

สิรินธร อุบลราชธานี
ทีมร่วมดําเนินงาน ภาคีเครือขายภายใน ไดแก นักศึกษาคณะตางๆ 

ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักพัฒนานักศึกษา 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร วิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาคี
ภายนอก ไดแก สํานักงานขนสงจังหวัดอุบลราชธานี 
สถานตีาํรวจภธูรวารนิชาํราบ เทศบาลตาํบลเมอืงศรีไค 
เทศบาลตําบลธาตุ เทศบาลตําบลคําขวาง และเทศบาล
ตําบลโพธิ์ใหญ แขวงทางหลวงวารินชําราบ

1. บริบท
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งอยูในเขตอําเภอวารินชําราบ จังหวัด

อบุลราชธานี เปนมหาวทิยาลยัของรฐัทีเ่ปดสอนนักศกึษาตัง้แตระดบัปรญิญาตรี
จนถึงระดับปริญญาเอก มีนักศึกษาและบุคลากรมากกวา 10,000 คน 
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จากขอมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรบนถนนกับนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พบวามีจํานวนทั้งสิ้น 90 ครั้ง ในป พ.ศ. 2559 (กู ชีพ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559) และในพื้นที่อําเภอวารินชําราบยังมี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี ที่ตั้งอยูตรงขามมหาวิทยาลัย
อบุลราชธาน ีเปนสถาบนัการศกึษาสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก สาํนกังาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปจจุบันเปดสอน 4 หลักสูตร มีจํานวนนักศึกษา
ทั้งหมด 524 คน นักศึกษาสวนใหญพักอาศัยตามหอพักภายนอกบริเวณ
วิทยาลัย ทําใหมีการใชรถจักรยานยนตสัญจรไปมาเปนประจํา ขอมูลสถิติ
ในปจจุบันพบวาสวนใหญนักศึกษายังขาดทักษะในการขับขี่ที่ถูกตองและ
ไมมกีารสวมใสหมวกนิรภยัในขณะขับขีร่ถจกัรยานยนต พฤตกิรรมการฝาฝน
กฎจราจรของนกัศึกษามหาวทิยาลยัอบุลราชธานสีงูสดุคอื การขับรถยอนศร 
เนื่องจากนักศึกษาคิดวาจุดกลับรถอยูไกล นอกจากน้ียังพบวาปจจัยเง่ือนไข
ที่กอใหเกิดความเสี่ยงคือ ผูใชจักรยานยนต จํานวนถึงรอยละ 27.6 ไมมีใบ
ขบัขี ่มเีพยีงรอยละ 30 ของผูขบัขีร่ถจกัรยานยนตทีส่วมหมวกนริภยัเปนประจาํ 
ทัง้ท่ีสวนใหญมหีมวกนริภยัเปนของตนเองถงึรอยละ 81.8 และพบวาจดุตางๆ 
ทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเปนจดุเส่ียงท่ียงัไมไดรบัการแกไขใหเกดิ
ความปลอดภัย รวมถึงประเด็นพฤติกรรมการขับขี่ที่ขาดวินัยในการขับขี่รถ 
ขับรถยอนศร แมจะมีการกําหนดมาตรการเพื่อแกไขและลดปญหาอุบัติเหตุ 
แตปญหาอุบัติเหตุก็ยังไมลดลง

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสรางตนแบบที่เหมาะสมในการจัดการอุบัติเหตุทางถนนจากรถ

จกัรยานยนตภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และวทิยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร อุบลราชธานี โดยความรวมมือระหวางภาคีเครือขาย
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3. กิจกรรม
1. การสรางการมีสวนรวม : ประชุมเพื่อทบทวนขอมูลอุบัติเหตุและ

รวบรวมขอมูลการดําเนินการในมหาวิทยาลัยและการรวมกับภาคีเครือขาย
ที่ผานมา เพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนดําเนินการ ใหภาคีเครือขายเสนอ
โครงการยอยเพื่อรับการสนับสนุนในการดําเนินการแกไขและปองกันปญหา
อุบัติเหตุในพื้นที่รับผิดชอบ

2. การหนุนเสริม : ดําเนินการโดยรวมกับภาคีเครือขายจัดกิจกรรม
อบรมใหความรู ดานการขับขี่ปลอดภัย ขับขี่อยางมีวินัยใสใจกฎจราจร 
การจัดใหมีการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่เพื่อใหนักศึกษามีใบอนุญาต
ขับขี่ 100% การจัดการจุดเสี่ยง การใหความรูในพฤติกรรมของมนุษย
ตามแนวทางมนุษย ปจจัยที่บงถึงพฤติกรรมนําสูการกระทําผิดและกอใหเกิด
อุบัติเหตุ และการศึกษาดูงาน

3. การสรางเครือขาย : ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการ
ประชุมเตรียมความพรอม การจัดการทบทวนขอมลู การประชุมเปดโครงการ 
ใหเครือขายเขามามีสวนรวมในการใหขอมูล รวมคิด รวมวางแผน และรวม
ในการลงมือขับเคล่ือนโครงการ

4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. เกิดเครือขายการทํางานความปลอดภัยทางถนนในมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีในระดับคณะวิชา
2. เกิดชมรมความปลอดภัยทางถนนซ่ึงบังคับใหนักศึกษาตองรวม

กิจกรรมเพ่ือใหสามารถจบการศึกษา
3. ผูขับขี่รถจักรยานยนตในมหาวิทยาลัยสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น
4. อัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตลดลง
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5. มภีาคเีครอืขายจากหนวยงานภายนอกรวมสนบัสนนุการดาํเนนิการ 
โดยเฉพาะขนสงจังหวัด ใหการอนุเคราะหการจัดสอบใบอนุญาตขับขี่เปน
การเฉพาะ และรวมดําเนินการทุกปตลอดไป

6. องคกรปกครองสวนทองถิน่ใหการสนบัสนุนการดาํเนนิการ การรวม
แกไขจุดเสี่ยง การรวมเปนอนุกรรมการในระดับพื้นที่ การอนุมัติงบประมาณ
เพื่อดําเนินการในพื้นที่ที่เกี่ยวของ

5. การเปล่ียนแปลงท่ีพบ
1. มีเว็บไซต และส่ือออนไลน ดานความปลอดภัยทางถนน (UBU 

Road Safety)
2. นักศึกษามีใบอนุญาตขับขี่ 100%

6. ปัจจัยความสําเร็จ
1. การมีแผนการดําเนินการ และการบริหารจัดการอยางเปนระบบ
2. การมีสวนรวมของภาคีเครือขายและหนวยงานทองถิ่น
3. การใชระบบ IT และสื่อออนไลน
4. การใชขอมูลสารสนเทศในระบบทะเบียนนักศึกษา
5. การสรางใหเกิดความรูสึกเปนเจาของงานในพ้ืนท่ี คณะวิชาแตละ

ภาคสวน
6. การสรางวัฒนธรรมองคกรในระบบพี่นองของนักศึกษา

7. ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
1. มีชมรมจิตอาสาทํางานดาน road safety ชมรม CMP Safety Drive 

และดําเนินการตอเนื่อง
2. มีการจัดทําระบบสารสนเทศในการเก็บขอมูลสถิติการกระทํา

ผิดกฎจราจรของนักศึกษาและมาตรการลงโทษ

142



3. มีแกนนํานักศึกษาขับเคลื่อนงาน
4. นักศึกษามีใบอนุญาตขับขี่ 100%
5. การสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น
6. อัตราการเสียชีวิตลดลง
7. เกิดแผนยุทธศาสตรดานความปลอดภัย
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02
โครงการลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนด้วยมาตรการสวมหมวกนิรภัย โดย ศปถ.

อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

หัวหน้าโครงการ พ.ต.อ.สมยศ พื้นชัยภูมิ
พ้ืนท่ีดําเนินงาน อําเภอบานใหมไชยพจน จังหวัดบุรีรัมย
ทีมร่วมดําเนินงาน ศปถ.อําเภอ และภาคีที่เก่ียวของ ไดแก หัวหนาสวน

ราชการทุกสวน สถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ผูนํา 
อปท.ในพื้นที่ ผูนําชุมชน อาสาสมัครกูชีพกูภัย 
บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

1. บริบท
จากปญหาการเกิดอุบัติเหตุที่สงผลใหเกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต

ในเขตพ้ืนที่อําเภอบานใหมไชยพจน ซึ่งมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จะเห็นได
จากขอมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตระหวางป พ.ศ. 2559-2561 
มผีูเสยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนน จํานวน 2 ราย 4 ราย และ 8 ราย ตามลาํดบั 
ซึง่ในป พ.ศ. 2561 เสยีชีวติจากอุบตัเิหตุโดยรถยนต 2 ราย จากรถจักรยานยนต 
6 ราย และพบวาเปนนักเรียนจํานวน 3 ราย โดยเสียชีวิตจากการไมสวม
หมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต และสถานการณการเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนยังมีแนวโนมสูงขึ้น โดยเฉพาะผูขับขี่รถจักรยานยนต
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ซึ่งนับเปนยานพาหนะหลักในการดํารงชีพของประชากรในเขตอําเภอ
บานใหมไชยพจน เพื่อลดปญหาดังกลาว ผูรับทุนในฐานะผูกํากับการสถานี
ตํารวจภูธรอําเภอบานใหมไชยพจน จึงจัดทําโครงการลดการบาดเจ็บและ
เสยีชีวติจากอบุตัเิหตุทางถนนดวยมาตรการสวมหมวกนริภยั โดย ศปถ.อาํเภอ
บานใหมไชยพจน จงัหวดับรุรีมัย มุงเนนการสรางภาคเีครอืขายการมสีวนรวม
โดยผานกลไกการขับเคลื่อนและประสานการปฏิบัติของศูนยปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางถนนอําเภอบานใหมไชยพจน

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อใหเกิด ศปถ.อําเภอ ที่มีความสามารถในการประสานความ

รวมมือกับภาคีตางๆ และบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรในการขับเคล่ือนงาน
อุบัติเหตุทางถนนในอําเภอบานใหมไชยพจนดวยมาตรการสวมหมวกนิรภัย
รอยเปอรเซ็นต

2. เพื่อขับเคล่ือนใหประเด็นการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ทางถนน ไดรับการแกไขอยางมีสวนรวมจากความรวมมือของภาคีเครือขาย

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมพลังแกนนําระดับพื้นที่/โรงเรียน
ใหสามารถดําเนินงานบรรลุผลลัพธตามเปาหมายที่กําหนดไว

4. เพือ่ใหไดขอมูลผลลัพธการดาํเนนิงานของ ศปถ.อาํเภอ ทีส่ามารถ
ใชประโยชนในการบรหิารจดัการหรอืปรบัปรงุการดําเนนิงานใหสามารถบรรจุ
ผลลัพธมากยิ่งขึ้น

5. เพื่อใหไดบทเรียนหรือชุดความรูการดําเนินงานของ ศปถ.อําเภอ 
และพืน้ทีเ่ปาหมายทีด่สีาํหรบัขยายการดาํเนนิงานหรอืขบัเคล่ือนเชงินโยบาย

3. กิจกรรม
1. การสรางเครือขายดําเนินการ : จัดประชุมเครือขายการทํางาน 

เพื่อสรางความเขาใจ
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2. การหนุนเสริมและสรางพลังความรวมมือ
 - อบรมใหความรูแกนกัเรยีนในสถานศึกษา เกีย่วกับกฎหมายจราจร/

ผลกระทบจากอุบัติเหตุ/มาตรการความปลอดภัยทางถนน โดย
ทีมคณะทํางาน ศปถ.อําเภอ

 - จัดทําปายรณรงคการสวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษา และ
ประชาสัมพนัธรณรงคในประเด็นการสวมหมวกนิรภยั การบังคับ
ใชกฎหมาย สรางมาตรการทางสังคมผานสื่อตางๆ

3. การสรางเครือขายและขยายผล
 - ประชมุ ศปถ.อาํเภอ เพือ่ตดิตามประเมนิผลการดาํเนนิโครงการ

และนําขอมูลมาวัดผลการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน
 - การประกวดพ้ืนท่ีตนแบบ/โรงเรียนตนแบบ/นักเรียนตนแบบ 

ในการสวมหมวกนริภัยขณะขบัขีก่ารจดัทําโครงงาน และประกวด
สื่อโฆษณา/คลิปวิดีโอ/หนังสั้น

 - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ถอดบทเรียนโครงการและเผยแพร
สาธารณะ ตั้งจุดตรวจแบบบูรณาการรวมกับครู จิตอาสาจราจร 
บริเวณหนาสถานศึกษา เพื่อควบคุมกํากับการปฏิบัติตาม
มาตรการความปลอดภัยและสุมตรวจการสวมหมวกของนักเรียน
ทุกเดือน

4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. ศปถ.อําเภอบานใหมไชยพจน มีการทํางานที่เขมแข็งขึ้น
2. ภาคีเครือขาย โดยเฉพาะหัวหนาสวนราชการ เปนแบบอยาง

ดานความปลอดภัยทางถนนที่ดีแกประชาชน
3. เกิดแกนนํานักเรียนจิตอาสา โดยรวมปฏิบัติงานกับเจาพนักงาน

ตํารวจอยางตอเนื่อง
4 อตัราการบาดเจบ็และเสยีชวีติจากอบุตัเิหตจุราจรลดลง มอีตัราการ

สวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น
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5. การเปล่ียนแปลงท่ีพบ
1. มีแกนนํานักเรียนถนนปลอดภัยในสถานศึกษา
2. เกิดพฤติกรรมการใชรถใชถนนอยางปลอดภัย
3. การสวมหมวกนิรภยัเพิม่ขึน้ และอัตราการบาดเจ็บและเสยีชวีติลดลง
4. จุดเสี่ยงไดรับการแกไขและนําเขาสูที่ประชุม ศปถ.อําเภอ เปน

ประจําทุกเดือน
5. เกิดแนวคิดการจัดทําประกันภัยเพื่อคุมครองผูประสบภัยจากรถ

ในรถจักรยานยนต (พ.ร.บ.) 100%

6. ปัจจัยความสําเร็จ
1. ผูนําทองถิ่นท้ังนายอําเภอ และนายก อบต. ใหความสําคัญและ

กําหนดเปนนโยบายในการดําเนินงาน
2. มกีารประชุม ศปถ.อาํเภอ และติดตามผลความกาวหนาการดําเนินงาน

ดานความปลอดภัยทางถนนเปนประจําทุกเดือน
3. สถานศึกษาใหความสําคัญและกําหนดมาตรการโรงเรียนในการ

สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต
4. ภาคีเครือขายมีความเขมแข็ง มีการส่ือสาร ประชุมอยางตอเนื่อง 

ทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ ทันตอเหตุการณ

7. ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
1. เกิดเปนนโยบายดานความปลอดภัยทางถนน โดยกําหนดให 

“ป 2564 การตายเปน 0 (ศูนย)”
2. มาตรการทางสังคมลงโทษผูฝาฝน/ทําผิดกฎจราจร
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03
โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานของ 
ศปถ.อําเภอ ด้านมาตรการความปลอดภัย

จากการสวมหมวกนิรภัย 100% 
ในพ้ืนท่ีควบคุม (ถนนสี่เลน) 

อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หัวหน้าโครงการ เรืออากาศโทหญิง สมสมร นาคเกษม
พ้ืนที่ดําเนินงาน พื้นที่ควบคุม (ถนนสี่เลน) อําเภอบานกรวด จังหวัด

บุรีรัมย
ทีมร่วมดําเนินงาน ศปถ.อําเภอบานกรวด (นายอําเภอผูอํานวยการ
  ศูนย และปลัดอาวุโส นายกองคการบริหารสวนตําบล 

อาสาสมคัรกูชพีกูภยั) บรษิทักลางคุมครองผูประสบภยั
จากรถสาขาบุรีรัมย แขวงทางหลวงชนบท 

  สถานีตํารวจภูธรอําเภอบานกรวด ผูอํานวยการ ครู 
นักเรียนโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร

1. บริบท
อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย มีการขยายถนนเสนทางหลวง

หมายเลข 224 จาก 2 เลน เปน 4 เลน สงผลใหการสญัจรไปมาสะดวกมากข้ึน 
ยานพาหนะใชความเร็วมากข้ึน โดยเฉพาะจักรยานยนตมีการขับขี่ดวย
ความเร็วสูง ไมสวมหมวกนิรภัย และใชบริเวณถนนส่ีเลนดังกลาวเปนลาน
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แขงรถในยามวิกาล กอใหเกิดปญหาอุบัติเหตุที่รุนแรงและเสียชีวิตเปน
จํานวนมาก สถิติระหวางป พ.ศ. 2556-2561 พบการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ทางถนน จํานวน 1,361 คน 1,308 คน 1,314 คน 1,471 คน 1,541 คน และ 
1,665 คน ตามลาํดบั เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 6 คน 9 คน 
5 คน 5 คน 7 คน และ 13 คน ตามลําดับ สวนใหญเกิดเหตุบนถนนสี่เลน
ซึ่งตัดผานอําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย จักรยานยนตเปนยานพาหนะท่ี
เกิดเหตุมากที่สุด และสวนใหญไมสวมหมวกนิรภัย ผูบาดเจ็บและเสียชีวิต
สวนใหญเปนเยาวชน นกัเรยีน และคนวัยทาํงาน ซึง่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจ
และสงัคมภาพรวม ศนูยปฏบิตักิารความปลอดภัยทางถนนอําเภอบานกรวด
จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานของ ศปถ.อําเภอ 
ดานมาตรการความปลอดภัยจากการสวมหมวกนริภยั 100% ในพืน้ทีค่วบคมุ 
(ถนนส่ีเลน) อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย โดยมีกลุ มเปาหมายคือ 
กลุมนักเรียนโรงเรียนบานกรวดวิทยาคารที่ขับข่ีรถจักรยานยนตมาโรงเรียน 
และกลุมประชาชนที่สัญจรโดยใชรถจักรยานยนตบนถนนสี่เลน

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพือ่พฒันาศกัยภาพการดําเนนิงานของ ศปถ.อาํเภอ ดานมาตรการ

ความปลอดภัยจากการสวมหมวกนิรภัย 100% ในพื้นที่ควบคุม (ถนนสี่เลน) 
อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย

2. เพื่อแสวงหาความรวมมือการดําเนินงานจากภาคีเครือขายองคกร
ตางๆ ในพื้นที่ควบคุม (ถนนสี่เลน) อําเภอบานกรวด

3. เพื่อเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการสวมหมวกนิรภัย
4. เพื่อลดจํานวนเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากรถจักรยานยนตของ

ประชาชน ที่สัญจรไป-มาในพื้นที่ควบคุม (ถนนสี่เลน) อําเภอบานกรวด
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3. กิจกรรม
1. จัดประชุมเพ่ือชี้แจงโครงการฯ ประกอบดวยหัวหนาสวนราชการ 

คณะกรรมการศูนยปฏิบตักิารความปลอดภัยทางถนนอําเภอ คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)

2. จดักจิกรรมในกลุมนกัเรยีน โรงเรยีนบานกรวดวิทยาคาร ประกอบดวย 
การเดินรณรงค การติดปายประชาสัมพันธ สงเสริมการสวมหมวกนิรภัย
และการลดความเร็ว ตลอดเสนทางถนนส่ีเลน ระยะทาง 5 กิโลเมตร และ
มีการใหความรู เวทีเสวนา นิทรรศการ การทํากลุมสนทนา (Focus group) 
เพือ่หาขอมลูประเดน็ปญหา อปุสรรค ขอเสนอแนะ ในการนาํมาแกไขปญหา
ใหสอดคลองกับบริบทในพื้นที่และตามกลุมเปาหมาย

3. สํารวจขอมูลการสวมหมวกนิรภัย กอนดําเนินโครงการและ
มกีารประเมนิเปรยีบเทยีบกอนและหลงัการดาํเนนิงาน ใหเกดิความตอเนือ่ง 
ทั้ง 2 กลุมเปาหมาย

4. จัดเก็บขอมูลเพื่อเปรียบเทียบอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจาก
รถจักรยานยนตของประชาชนที่สัญจรไป-มาในพ้ืนท่ีควบคุม (ถนนส่ีเลน) 
อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย

4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สวมหมวกนิรภัยในกลุมนักเรียน

และประชาชนเพิ่มขึ้น
2. เกิดกลไกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในการดําเนินการดานความ

ปลอดภัยทางถนนและการขับขี่ปลอดภัย
3. มีเจาภาพดําเนินการและเกาะติดสถานการณอยางตอเนื่อง
4. เกิดกลไกการทํางานของศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน

อําเภอ (ศปถ.อําเภอ)
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5. การเปล่ียนแปลงท่ีพบ
1. จาํนวนการสวมหมวกนริภยัในกลุมนกัเรยีนเพิม่ขึน้เปนรอยละ 21.88 

และประชาชนท่ัวไปเปนรอยละ 11.31
2. อุบัติเหตุทางถนนจากรถจักรยานยนตลดลง รอยละ 4.15
3. เกดิการมสีวนรวมของภาคเีครอืขาย สถานศกึษา ทองถิน่ ทองที ่ชมุชน
4. มีกระบวนการจัดการจุดเสี่ยงอยางเปนระบบ
5. ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรดานความปลอดภัยทางถนนเพื่อตอยอด

และพัฒนา

6. ปัจจัยความสําเร็จ
1. ผูนาํระดบัอาํเภอใหความสาํคญัและตดิตามผลการดาํเนนิงานอยาง

ตอเนื่อง
2. มีการประชุมและสรุปผล เพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติเปนแนวทาง

เดียวกัน
3. ภาคีเครือขายเกิดความรูความเขาใจในเปาหมายเดียวกัน
4. เกิดการส่ือสารอยางไมเปนทางการ เพื่อการแกไขและเผชิญเหตุ

ไดทันทวงที

7. ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
1. เกิดกระบวนการจัดการจุดเสี่ยงอยางเปนระบบโดยการมีสวนรวม

ของภาคีเครือขาย สถานศึกษา ทองถ่ิน ทองท่ี ชุมชน
2. จัดทําแผนยุทธศาสตรดานความปลอดภัยทางถนนเพื่อตอยอด

และพัฒนา
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04
โครงการพัฒนาขับเคลื่อนศูนย์อํานวยการ

ความปลอดภัยทางถนนระดับอําเภอ 
จังหวัดชัยภูมิ

หัวหน้าโครงการ นางอคีราห ปอมสุวรรณ
พ้ืนท่ีดําเนินงาน 8 อําเภอเส่ียงในจังหวัดชัยภูมิ
ทีมร่วมดําเนินงาน ศปถ.อําเภอ และ ศปถ.อปท. ในเขตพื้นที่เปาหมาย 

ใน 8 อําเภอเส่ียง (ปกครองทองถิ่น ขนสง สาธารณสุข
  กูชีพกูภัย อาสาสมัครกูชีพ บริษัทกลางคุมครอง

ผูประสบภัยจากรถ หัวหนาสวนราชการในพื้นที่ 
  ผูบริหารสถานศึกษา) นักเรียน และประชาชนท่ัวไป

1. บริบท
กลไกศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอําเภอและระดับ

ทองถ่ิน เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุจราจรจังหวัดชัยภูมิ ยังไมสามารถ
ดาํเนินการไดอยางมีประสิทธภิาพเพียงพอ เนือ่งจากขาดเจาภาพดําเนินการ
อยางเปนรปูธรรมชดัเจน ทาํใหการขบัเคลือ่นกระบวนการดําเนนิงานปองกนั
และลดอุบัติเหตุทางถนนขาดการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ สงผลให
การดําเนินงานตามนโยบายการแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด 
ขาดความตอเนื่องและเปนรูปธรรม ดังนั้น เพื่อแกปญหาดังกลาวจึงไดจัดทํา
โครงการพัฒนาการขับเคลื่อนศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน
ระดับอําเภอ จังหวัดชยัภูมิ ขึ้น โดยมีเปาหมายในการพัฒนาศูนยปฏิบัติการ
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ความปลอดภัยทางถนนระดับอําเภอ ใหสามารถดําเนนิการขบัเคล่ือนนโยบาย
ดานความปลอดภัยทางถนน จากผู บริหารระดับจังหวัดสูระดับปฏิบัติ
ในทุกระดับ ใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพรวมกับชุมชนและ
ทองถ่ิน กอใหเกิดความตอเน่ืองอยางยั่งยืน เพ่ือลดจํานวนผูบาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดานความปลอดภัยทางถนน จากผูบริหาร

ระดับจังหวัดสูระดับปฏิบัติการอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพือ่ขบัเคลือ่นใหศนูยปฏบิตักิารความปลอดภยัทางถนนระดบัอาํเภอ

ใหมีประสิทธิภาพ รวมกับชุมชนและทองถ่ินอยางยั่งยืน
3. เพื่อลดจํานวนผูบาดเจ็บและเสียชีวิตของผู ใชรถจักรยานยนต 

ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
4. เพ่ือลดผูบาดเจบ็และเสียชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนน ในพ้ืนท่ีจงัหวดั

ชัยภูมิ

3. กิจกรรม
1. การสรางภาคีเครือขาย : ประชุมเครือขายแกนนําหลักเพื่อกําหนด

แนวทางการทํางาน
2. การหนุนเสริม
 - ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะทํางาน ศปถ.อําเภอ 

และเรียนรูการวิเคราะหปญหาดวยเครื่องมือ 5 ชิ้น
 - ประชุมคณะกรรมการศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน

ระดับอาํเภอ ดาํเนินการตามแนวทางท่ีกาํหนดในแผนปฏิบตักิาร
ของแตละพื้นที่ จํานวน 8 อําเภอเปาหมาย

 - เดินรณรงค ประชาสัมพันธปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
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3. การสรางและขยายเครือขาย : ติดตามความกาวหนาของโครงการ

4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. มีการปรับปรุงโครงสรางและคําสั่งคณะทํางานในระดับพื้นที่ ศปถ.

อําเภอ มีภาคีเครือขายจากสหสาขาวิชาชีพ
2. การจัดการขอมูลและนําขอมูลมาสังเคราะห มีการคืนขอมูล

แกผูเกี่ยวของเพื่อนําไปดําเนินการตอไป
3. เกิดการติดตามผลและการรายงานผลของพื้นที่อยางตอเนื่อง
4. ศปถ.อําเภอเปาหมาย ทั้ง 8 แหง มีระบบการทํางานท่ีพัฒนา

กาวหนามากขึ้น

5. การเปลี่ยนแปลงท่ีพบ
1. เกดิการจดัทาํแผนการปฏิบตังิานในพืน้ทีแ่ตละอําเภอ เปาหมายท้ัง 

8 แหง
2. เกิดแกนนําจิตอาสาในภาคประชาชน หมูบานชุมชนตนแบบ
3. อัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุลดลง
4. อัตราการสวมหมวกนิรภัยในภาพรวมมีอัตราเพิ่มขึ้น

6. ปัจจัยความสําเร็จ
1. มีการทํางานเปนทีมและมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน
2. มกีารประชุมตดิตามผลการดําเนินการอยางตอเนือ่ง ทาํใหสามารถ

ปรับปรุงแกไขใหสอดรับกับเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงได
3. ภาคีเครือขายมีความเขมแข็ง
4. มีการสื่อสารแบบไมเปนทางการ ในการรับทราบขอมูลหรือสงตอ

ขอมูลขาวสาร ผานไลนกลุม โทรศัพท
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7. ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
1. เกดิเจาภาพในการดาํเนินงานปองกนัอุบตัเิหตจุราจรและการจดัการ

จุดเสี่ยง
2. เกิดการวางแผนงานและรายงานขอมูลอยางตอเนื่อง
3. สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุลดลง
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โครงการพัฒนากลไกขับเคลื่อนศูนย์อํานวยการ
ความปลอดภัยทางถนน จังหวัดบุรีรัมย์

หัวหน้าโครงการ นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล ผูรับผิดชอบโครงการ 
นพ.ภุชงค ไชยชิน

พ้ืนที่ดําเนินงาน 3 อําเภอตนแบบ ไดแก อําเภอหนองก่ี อําเภอนาโพธ์ิ 
อําเภอพลับพลาชัย และตําบลเสี่ยงสูง 17 ตําบล

ทีมร่วมดําเนินงาน แกนนาํหลกัศูนยอาํนวยความปลอดภยัทางถนนจงัหวดั
บรุรีมัย ศปถ.อาํเภอ และ ศปถ.ทองถ่ินในพ้ืนท่ีเปาหมาย

1. บริบท
สถานการณการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนในพ้ืนท่ีจังหวัด

บรุรีมัย ระหวางปงบประมาณ 2557-2562 มอีตัราการเสียชวีติ จาํนวน 20.77, 
21.09, 21.26, 27.32, 28.78 และ 31.34 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ 
สวนใหญเปนกลุมเด็กและเยาวชนอายรุะหวาง 15-24 ป (ซึง่มอีตัราการเสียชวีติ 
34.02 ตอประชากรแสนคนในกลุมดังกลาว) สาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากการ
ขับขี่รถจักรยานยนตถึงรอยละ 73.80 ผูเสียชีวิตจากการขับขี่รถจักรยานยนต 
สวนใหญไมสวมหมวกนิรภัยถึงรอยละ 73.20 แมจะมีการตั้งศูนยปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับทองถิ่น โดยมี
โครงสรางและภารกจิทีช่ดัเจนและดาํเนนิการตามนโยบายจงัหวดัถนนปลอดภยั 
แตการขับเคลื่อนกลไกดังกลาวยังไมสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจาก
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อบุตัเิหตุการจราจรทางถนนได จงึจาํเปนตองมีการพฒันากลไกการขบัเคลือ่น
ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด ระดับอําเภอและระดับ
ทองถิน่ เพือ่สรางการมสีวนรวมจากทกุระดบั โดยมุงเนนการพฒันาเครอืขาย
ความรวมมือผานกลไก ศปถ.อําเภอ และ ศปถ.อปท. ลงสูหมูบาน ชุมชน

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนากลไกขับเคลื่อน ศปถ.จังหวัด อําเภอ และระดับทองถิ่น 

ใหมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะทํางาน ศปถ.อําเภอ เปนอําเภอ

ตนแบบนํารองในการขับเคลื่อน ศปถ.อําเภอ ดวยเครื่องมือ 5 ชิ้น
3. เพื่อสรางการมีสวนรวมในการวิเคราะหและแกไขปญหาของ

ภาคีเครือขาย ศปถ.อปท. ในพื้นที่ตําบลเสี่ยงสูง ดวยเครื่องมือ 5 ชิ้น นําไป
สูการแกไขปญหาท่ียั่งยืน

4. เพือ่การตดิตามความกาวหนาโครงการฯ โดย ศปถ.จงัหวดั ลงเยีย่ม
เสริมพลัง Coaching & Empowerment ศปถ.อําเภอ และตําบลนํารอง

5. เพื่อสรางแกนนําเยาวชนในการปองกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่
อําเภอ/ตําบลนํารอง

3. กิจกรรม
1. การสรางการมีสวนรวม : ประชุมแกนนําหลักระดับจังหวัด และ

คณะทํางาน แกนนําระดับอําเภอ
2. การหนุนเสริมภาคีเครือขาย
 - อบรมเชงิปฏบิตักิารขบัเคลือ่นกลไก ศปถ.จงัหวดับรุรีมัย (เครือ่งมอื 

5 ชิ้น) เพื่อทบทวนการใชเครื่องมือจัดการเชิงผลลัพธขับเคล่ือน
ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอําเภอ

 - ประชุม ศปถ.อาํเภอ/ตาํบล เพือ่กาํหนดบทบาทภารกิจในอําเภอ
นํารองและตําบลเสี่ยงสูง 17 ตําบล

163

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง



3. ติดตามความกาวหนาโครงการฯ โดย ศปถ.จังหวัด และเย่ียม
เสริมพลัง Coaching & Empowerment ศปถ.อําเภอ และทองถิ่น

4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. มีนโยบายการดําเนินงานดานความปลอดภัยทางถนนที่ชัดเจน 

ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และตําบล
2. เกิดแกนนําที่มีศักยภาพในระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล ในการ

ขับเคลื่อนงาน 
3. มีขอมูลและใชขอมูลวิเคราะหปญหารวมกันของ ศปถ.อําเภอ และ

ตําบล
4. มีการจัดทําแผนงาน ตามประเด็นความเส่ียงและการติดตาม

รายงานผลการดําเนินงาน
5. เกิดแผนปฏิบัติการแกไขปญหาในพื้นที่
6. มมีาตรการในการแกไขปญหาในพืน้ที ่จากการวเิคราะหขอมลูและ

หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
7. เกดิการขยายเครือขายในพ้ืนทีด่านการปองกันแกไขปญหาอุบตัเิหตุ

5. การเปล่ียนแปลงท่ีพบ
1. มกีารปรบัปรงุคาํสัง่ทีเ่กีย่วของใหเปนปจจบุนัและสามารถประสาน

ความรวมมือไดอยางเปนรูปธรรม
2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบในบทบาทหนาที่ และเขามาเปน

เจาภาพดําเนินการในพื้นที่อยางชัดเจนตอเนื่อง
3. มีการพัฒนาระบบขอมูลและเชื่อมโยงขอมูลนําไปใชประโยชน
4. เกิดการแกไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย โดยการมีสวนรวมของภาคี

เครือขายในพ้ืนที่ตําบล หมูบาน
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5. มีดานชุมชน ดานครอบครัว ที่ยังไมเปนทางการและมีแนวโนม
การดําเนินการอยางตอเนื่อง

6. อัตราการเสียชีวิตของจังหวัดบุรีรัมยลดลง (รอยละ 8.60) คิดเปน 
1.82 ตอแสนประชากรคน

6. ปัจจัยความสําเร็จ
1. มีแผนการดําเนินการอยางเปนระบบ ชัดเจน
2. ระดับนโยบายโดยเฉพาะ ศปถ.จังหวัด ใหความสําคัญและติดตาม

ผลความคืบหนาอยางตอเนื่อง
3. ระดับพื้นที่มีความเขาใจในบทบาทหนาท่ีและขยายผลสูชุมชน

หมูบาน
4. นาํขอมูลอบุตัเิหต ุจดุเสีย่ง จดุอันตราย พฤตกิรรมเดก็และเยาวชน 

ตลอดจนประชาชนท่ัวไปในการขับขี่รถจักรยานยนตเขาสูการประชุมเพื่อ
วิเคราะหและแกปญหา

5. เกิดเจาภาพดําเนินการในระดับพื้นที่

7. ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
1. การมีสวนรวม ศปถ.อําเภอ/อปท. และประชาชนในพื้นที่
2. มีการสนับสนุนดานงบประมาณสมทบจากหนวยงานภาคีในพื้นที่
3. เกิดมาตรการแกไขจุดเสี่ยง มาตรการดานบังคับใชกฎหมาย และ

มาตรการดานครอบครัว รั้วแหงความปลอดภัย
4. การพัฒนาระบบฐานขอมูล
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06
โครงการพัฒนาระบบขับเคลื่อนความปลอดภัย

ทางถนนท่ีมีประสิทธิภาพ ระดับอําเภอ
และระดับท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี

หัวหน้าโครงการ นายวัชรชัย ครองใจ
พ้ืนที่ดําเนินงาน อําเภอพิบูลมังสาหาร และอําเภอเดชอุดม จังหวัด

อุบลราชธานี
ทีมร่วมดําเนินงาน คณะทํางาน ศปถ.อําเภอ และ ศปถ.อปท. ในพื้นท่ี

เปาหมาย (ตํารวจ ปกครอง ทองถิ่น ขนสง สาธารณสุข 
กู ชีพกูภัย บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
หัวหนาสวนราชการในพ้ืนที่ ผู บริหารสถานศึกษา) 
นักเรียน และประชาชนท่ัวไป

1. บริบท
จงัหวดัอบุลราชธานมีปีญหาในการขบัเคลือ่นกระบวนการดาํเนนิงาน

ปองกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนในหลายสวน ซึง่การดาํเนนิการตามนโยบาย
ของศูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด ที่ถายทอดลงไปยัง
ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอําเภอและตําบล ยังไมเปน
ระบบเทาทีค่วรและยงัไมใหความสําคญักบัปญหาอบุตัเิหตทุางถนน กลาวคอื 
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ระบบกลไกในการขับเคลื่อนศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับ
อําเภอ (ศปถ.อําเภอ) การรวบรวมวิเคราะหขอมูลที่มีความไวและทันตอ
สถานการณเพ่ือใชประโยชน ขาดแผนปฏบิตักิารและงบประมาณระดบัอําเภอ 
ที่เกิดการบูรณาการการทํางานในการวิเคราะหปญหาและขาดการกําหนด
เปาหมายของอําเภอรวมกัน นอกจากน้ียังขาดเจาภาพหลักที่สามารถ
ดําเนินการไดอยางตอเนื่อง ดังนั้นจึงไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบการ
ขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนที่มีประสิทธิภาพระดับอําเภอและระดับ
ทองถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ป 2562 ขึ้น เพื่อหนุนเสริมใหพื้นที่เปาหมาย
ระดับอําเภอ เกิดการบูรณาการดําเนินงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
พัฒนาระบบกลไกในการขับเคลื่อนระดับอําเภอ และตําบล ที่ทุกภาคสวน
ทัง้ภายในและภายนอกตระหนกัถงึความสาํคัญของปญหาอบุตัเิหตทุางถนน 
ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน และเปนการยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางถนน ระดับทองถ่ินชุมชน และหมูบาน

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสรางเจาภาพหลักที่สามารถพัฒนาระบบการขับเคล่ือนความ

ปลอดภัยทางถนนที่มีประสิทธิภาพระดับอําเภอและระดับทองถิ่น จังหวัด
อุบลราชธานี

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการความปลอดภัยทางถนน เสริมพลัง 
ตดิอาวธุทางปญญาคนทาํงานระดบัพืน้ทีโ่ดยเฉพาะผูปฏบิตังิานระดบัอาํเภอ 
และระดับทองถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี

3. เพือ่ใหเกดิพฤตกิรรมทีถ่กูตองดานความปลอดภยัและมาตรการทาง
สังคม ระดับทองถิ่นและชุมชน เชน ดานชุมชน อัตราการสวมหมวกนิรภัย 
100%

4. อัตราการบาดเจ็บ อัตราการเสียชีวิต ลดลงอยางนอย 10%

169

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง



3. กิจกรรม
1. การสรางภาคีเครือขาย
 - ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมคณะทํางานศูนย

อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุบลราชธานี
 - ประชมุเชงิปฏบิตักิารพฒันาศกัยภาพและสรปุบทเรยีนแลกเปลีย่น

เรียนรู การขับเคล่ือนกลไกการ ปองกันการบาดเจ็บจากการ
จราจรทางถนนในระดับอําเภอและตําบล จากการนําเคร่ืองมือ 
5 ชิ้น ไปใชในการปฏิบัติงาน (ศปถ.จังหวัด, ในพื้น ศปถ.อําเภอ 
และ ศปถ.อปท. เปาหมาย)

 - ประชุมกําหนดทิศทาง กํากับติดตามความกาวหนา ระยะกอน 
ระหวาง และหลังการขับเคลื่อนโครงการ รวม 3 ครั้ง

2. การหนุนเสริม
 - ประชมุเชงิปฏบิตักิารพฒันาระบบการขบัเคลือ่นความปลอดภยั

ทางถนนระดับอําเภอ จังหวัดอุบลราชธานี
 - พัฒนาระบบการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนใหมี

ประสิทธภิาพ/อบรมการพัฒนาระบบขอมลูการบาดเจ็บทางถนน
และการใชประโยชน วางแผนแกไขปญหาในพื้นที่

 - อบรมการจัดการจุดเสีย่งในชุมชน/ดานชุมชนโดยการมีสวนรวม
3. ศปถ.อาํเภอ/ตาํบล/หมูบาน มกีารผลกัดันและสนับสนุนใหเกิดการ

ขับเคลื่อนการปองกันอุบัติเหตุทางถนนลงสูระดับหมูบานและครอบครัว 
กรรมการหมูบานจัดทําประชาคมหมูบานมีการสํารวจและจัดการจุดเสี่ยง
ในชุมชนและสํารวจครอบครัวที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เชน มีพฤติกรรมเมาสุรา 
การขับขี่รถจักรยานยนตที่ไมสวมหมวกนิรภัย

4. ศปถ.จังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมใหกําลังใจ Empowerment Coaching 
ศปถ.อําเภอ/ทองถิ่น และติดตามประเมินผล
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5. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูการ ประกวดโครงการที่ดี
และนวัตกรรมการปองกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในอําเภอเปาหมาย

4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. มีนโยบายการดําเนินงานดานความปลอดภัยทางถนนที่ชัดเจน

ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และตําบล
2. เกิดแกนนําที่มีศักยภาพในระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล ในการ

ขับเคลื่อนงาน
3. มีขอมูลและใชขอมูลจากการวิเคราะหปญหารวมกันของ ศปถ.

อําเภอ และตําบล
4. มีการจัดทําแผนงาน ตามประเด็นความเส่ียงและการติดตาม

รายงานผลการดําเนินงาน
5. เกิดแผนปฏิบัติการแกไขปญหาในพื้นท่ี
6. มมีาตรการในการแกไขปญหาในพืน้ที ่จากการวเิคราะหขอมลูและ

หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
7. เกดิการขยายเครือขายในพ้ืนทีด่านการปองกันแกไขปญหาอุบตัเิหตุ
8. นายอําเภอเดชอุดม ไดมอบนโยบายลดปญหาอุบัติเหตุจราจร

ในทุกพื้นที่ ทําใหมีพื้นที่นํารองระดับหมูบาน และจัดตั้ง ศปถ.อปท. 1 แหง 
(ตําบลบัวงาม ศปถ.ระดับหมูบาน ครอบคลุมทั้ง 16 แหง)

9. มีการตั้งดานชุมชนในระดับหมูบาน/มีคําสั่งนายอําเภอรองรับ
การดําเนินการ

10. เกิดธรรมนูญตําบล และมาตรการไมจําหนายสุราทุกวันพระ ใน
พื้นที่ตําบลบัวงาม อําเภอเดชอุดม

11. เกิดชมรมความปลอดภัยทางถนน  ในวิทยาลัยเทคนิค
พิบูลมังสาหาร
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12. มโีครงสรางและคาํสัง่ ศปถ.อาํเภอพบิลูมงัสาหาร และการขบัเคลือ่น
งานความปลอดภัยทางถนนระดับหมูบาน/มีการจัดตั้ง ศปถ.ในสถานศึกษา 
โดยมีนักศึกษาเปนกลไกขับเคลื่อน มีอาจารยเปนที่ปรึกษา

5. การเปล่ียนแปลงท่ีพบ
1. เกิดมาตรการองคกรและมาตรการทางสังคมในพื้นที่เปาหมาย
2. อัตราการบาดเจ็บและอัตราการเสียชีวิตในพื้นที่เปาหมายลดลง
3. เกิดการติดตามผลการดําเนินการโดยผานที่ประชุม ศปถ.อําเภอ 

2 เดือน/ครั้ง
4. มีความรวมมือและเกิดเจาภาพในการคนหาและจัดการจุดเส่ียง

ในชุมชน

6. ปัจจัยความสําเร็จ
1. ระดบัพืน้ทีม่คีวามเขาใจในบทบาทหนาทีแ่ละเขมแขง็อยูเปนทนุเดมิ
2. ขอมูลอุบัติเหตุ จุดเส่ียง จุดอันตราย พฤติกรรมเด็กและเยาวชน 

ตลอดจนประชาชนท่ัวไปในการขับขี่รถจักรยานยนตถูกนําเขาสูการประชุม
เพื่อวิเคราะหและแกปญหาในระดับพื้นที่อยางตอเนื่อง

7. ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
1. ดานชุมชนชวงเทศกาล/การขับเคล่ือนกลไกโดยผานโครงสรางและ

แผนงาน พชอ.
2. มีการพัฒนาระบบขอมูลและเชื่อมโยงขอมูลนําไปใชประโยชน

ในการวิเคราะหปญหารวมกันของ ศปถ.อําเภอ และตําบล
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07
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยมาตรการ

สวมหมวกนิรภัย
โดย ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน

จังหวัดยโสธร

หัวหน้าโครงการ นางนวลจันทร บุญธรรม
พ้ืนที่ดําเนินงาน จังหวัดยโสธร
ทีมร่วมดําเนินงาน คณะกรรมการ ศปถ.จงัหวัดยโสธร คณะกรรมการ ศปถ.

อาํเภอ คณะกรรมการ ศปถ.อปท. องคกรเอกชน ไดแก 
มลูนธิ ิสมาคม หนวยงานราชการ ทกุภาคสวนในบรเิวณ
ศาลากลางจงัหวดัยโสธร หนวยงานราชการทกุภาคสวน
ในบริเวณที่วาการอําเภอทุกแหง และประชาชนทั่วไป

1. บริบท
จังหวัดยโสธรมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน สูงกวา

คาเปาหมายที่กําหนดไวติดตอกันมาหลายป นับตั้งแตปงบประมาณ 
2559-2561 มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนตอประชากร
แสนคน คิดเปน 32.58 (คาเปาหมาย 18 ตอประชากรแสนคน) 26.87 
(คาเปาหมาย 18 ตอประชากรแสนคน) และ 24.28 (คาเปาหมาย 16 
ตอประชากรแสนคน) ตามลําดับ และมีแนวโนมสูงขึ้น โดยมีสาเหตุจาก
การใชความเร็วในการขับขี่รถเร็วเกินกวากฎหมายกําหนด ดื่มแลวขับ 
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การไมสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต กอใหเกิดอันตรายถึงชีวิต 
แมจะมีการดําเนินมาตรการตางๆ เพ่ือลดความสูญเสียดังกลาวก็ยังไม
สามารถลดจํานวนการสูญเสียจากรถจักรยานยนตไดตามที่ควรจะเปน 
จึงไดจัดทําโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนดวยมาตรการสวมหมวกนิรภัยโดย
ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดยโสธร ป 2562 โดยมุงเนน
การบริหารจัดการดานการปองกันอบุตัเิหตุจากจักรยานยนตของ ศปถ.จงัหวัด 
ศปถ.อาํเภอ และ ศปถ.อปท. ใหเกดิการเชือ่มโยงสงตอขอมลูหรอืการบรหิาร
จัดการความปลอดภัยทางถนนในแตละระดับพื้นที่อยางทันตอเหตุการณ
และเกิดประสิทธิผลในการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพ ศปถ.จังหวัด ศปถ.อําเภอ และ ศปถ.อปท. 

ดานการดําเนินงานและการจัดการปองกันอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต
2. เพื่อสงเสริม ศปถ.อําเภอ ศปถ.ทองถ่ิน (อปท.) ใหเกิดประสิทธิผล

ตอการเพิ่มหมวกนิรภัยรอยเปอรเซ็นต ในชุมชน ตําบล สถานศึกษา และ
ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก

3. เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต

3. กิจกรรม
1. ขับเคลื่อนกลไก ศปถ. : ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางาน แกนนํา

สหสาขาวิชาชีพ หนวยงานภาคีเครือขายหลักของ ศปถ.จังหวัด เพื่อทบทวน 
วิเคราะหขอมูล และวางแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ

2. การหนุนเสริมสรางพลัง
 - การประชาสัมพันธสื่อสารการรับรู ผานทางหอกระจายขาว 

เพื่อสรางกระแสความปลอดภัยทางถนน
 - บันทึกขอตกลง (MOU) วาดวยการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน โดย ศปถ.จังหวัด กับ ศปถ.อําเภอทุกอําเภอ
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3. ขยายภาคีตอยอด
 - ประชมุเชงิปฏบิตักิารพฒันาศกัยภาพ ศปถ.อปท. ในการขบัเคลือ่น

มาตรการสวมหมวกนิรภัยรอยเปอรเซ็นตในระดับตําบล
 - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ศปถ.ทองถิ่น (อปท.) ในการขับเคล่ือน

มาตรการสวมหมวกนิรภัย 100% ในระดบัตาํบล พฒันาดานชมุชน
ตนแบบ พัฒนาศูนยเด็กเล็กตนแบบ

 - ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางวินัยจราจรในกลุมเยาวชนใหได
รับความรูดานการขับขี่ปลอดภัย

 - จัดเวทีและเปลี่ยนเรียนรูการสรางวินัยเชิงบวกแกเด็กปฐมวัยใน
กลุมผูปกครอง คณะกรรมการ ศปถ.อปท. ครูผูดูแลศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. มบีนัทกึขอตกลงรวม MOU ระหวาง ศปถ.จงัหวดั และ ศปถ.อาํเภอ

ทุกอําเภอ ศปถ.อปท. และมีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง
2. เกดิมาตรการความปลอดภยัทางถนนในชมุชน และมาตรการกาํกบั

ดูแลระดับหมูบาน รวมแกไขจุดเสี่ยง
3. จัดต้ังดานความปลอดภัยทางถนนในทุกวันจันทรของสัปดาห 

โดยคณะกรรมการ ศปถ.อปท. บูรณาการรวมกับฝายปกครองทองถิ่น ทองท่ี 
ในการปฏิบัติงาน

4. เกิดอาสาจราจรในชุมชนและในสถานศึกษา
5. เกิดศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบดานความปลอดภัยทางถนนท่ีมี

การใหความรูและทักษะดานความปลอดภัยทางถนนแกเด็กและผูปกครอง 
มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โดยสอดแทรกวินัยจราจร การขับขี่
อยางมีวินัย และเครื่องหมายจราจรในเด็กปฐมวัย ทําใหเกิดกระแสการ
สวมใสหมวกนิรภัยในเด็กและสรางวินัยจราจร
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5. การเปล่ียนแปลงท่ีพบ
1. เกิดเปนนโยบายจังหวัดดานความปลอดภัยทางถนน ถายทอด

สูระดับอําเภอ ตําบล หมูบาน และในโรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2. เกิดการเกาะติดสถานการณ โดยผานระบบส่ือออนไลน
3. เกิดการตั้งดานชุมชนทุกวันจันทรของสัปดาห/มีมาตรการชุมชน

หรือธรรมนูญชุมชน/การวิเคราะหและคืนขอมูลแกผูเกี่ยวของ
4. อปท. สนับสนุนงบประมาณรวมในการดําเนินงานท้ังการจัดการ

จุดเสี่ยง และการสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบดานความปลอดภัย
ทางถนน

5. เกิดเครือขายการประสานงานแจงจุดเสี่ยง จุดอันตราย
6. อัตราการสวมหมวกนิรภัยในผูขับขี่และผูโดยสารรถจักรยานยนต

เพิ่มขึ้นรอยละ 80.47
7. เกดิเครือขายเยาวชนขับขีป่ลอดภัยและอาสาจราจรในสถานศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา

6. ปัจจัยความสําเร็จ
1. ผูนาํทัง้ระดบัจงัหวดั อาํเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิน่ กาํนนั 

ผูใหญบาน และมูลนธิ ิจติอาสา ใหความสําคญัเขารวมดําเนินการและติดตาม
ผลอยางตอเนื่อง

2. มีการนําขอมูลความปลอดภัยทางถนนเสนอตอท่ีประชุม ศปถ. 
ในทุกระดับ เกิดการวิเคราะหและคืนขอมูลไปยังผูเกี่ยวของเพื่อดําเนินการ
อยางตอเนื่อง

3. ภาคีเครือขายมีความเขมแข็งและมีฐานขอมูลท่ีดี
4. มีระบบการสื่อสารในทุกระดับ ทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ 

กอใหเกิดการแกไขปญหาไดอยางทันตอเหตุการณ
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5. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหความสําคญัในการพัฒนาการเรียน
การสอนและพัฒนาทักษะเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และจัดทําแผน
ดําเนินการ แผนงบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่อง

7. ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
1. เกิดดานชุมชนตนแบบ การบูรณาการรวมกันของทุกฝาย โดยมี

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่เปนแกนนําหลัก ในพื้นที่เปาหมาย 
17 ตําบล อําเภอเมืองยโสธร โดยคณะกรรมการ ศปถ.อปท. ตั้งดาน
ทุกวันจันทร ชวงเชาระหวาง เวลา 07.00-09.00 น. และดานชุมชน 10 ตําบล 
ในพ้ืนท่ีอําเภอกุดชุม โดยคณะกรรมการ ศปถ.อปท. ตั้งดานทุกวันจันทร 
ชวงเย็น ระหวางเวลา 17.00-19.00 น.

2. ศนูยพฒันาเดก็เลก็ตนแบบดานความปลอดภยัทางถนน คอื อาํเภอ
เมืองยโสธร 18 แหง อําเภอคําเขื่อนแกว 3 แหง รวม 21 แหง
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08
โครงการชาวขุนหาญร่วมใจ ลดการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนด้วยมาตรการ

สวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์

หัวหน้าโครงการ นางสาวรัชฎาพร รุญเจริญ
พ้ืนท่ีดําเนินงาน อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ทีมร่วมดําเนินงาน สวนราชการทุกสวนในอําเภอขุนหาญ 
  โรงพยาบาลขนุหาญ ผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอําเภอ (พชอ.) 
  คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตําบล (พชต.) 
  คณะกรรมการ ศปถ.อําเภอขุนหาญ คณะกรรมการ 

ศปถ.อปท. สถานีตํารวจภูธรอําเภอขุนหาญ ผูบริหาร
สถานศึกษา นักเรียนนักศึกษา ผูนําชุมชน อาสาสมัคร

1. บริบท
สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขตอําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 

ระหวางป พ.ศ. 2558-2561 พบวามผีูบาดเจบ็ 1,277 ราย 1,397 ราย 1,145 ราย 
และ 610 ราย ตามลําดับ มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนตอแสน
ประชากร 11.2, 12.4, 8.2 และ 10.92 ตามลาํดับ พบวามจีาํนวนการเกดิอบุตัเิหตุ
ลดลงแตมีความรุนแรงเสียชีวิตเพ่ิมขึ้น สงผลใหมีผูปวยท่ีมีภาวะทุพพลภาพ
เปนผูปวยติดเตียงที่เกิดจากอุบัติเหตุจราจร ซึ่งพบวาจักรยานยนตเปน
ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด สาเหตุจากการใชความเร็วสูง ไมสวม
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หมวกนิรภัย ดังนั้น เพื่อลดปญหาดังกลาว ศปถ.อําเภอขุนหาญ และ พชอ.
ขุนหาญ จึงดําเนินโครงการชาวขุนหาญรวมใจ ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนน ดวยมาตรการสวมหมวกนิรภัยรอยเปอรเซ็นตขึ้น 
เพ่ือพัฒนากลไก ศปถ.อําเภอ ใหเกิดประสิทธิภาพ เพื่อลดอัตราการเกิด
อุบัติเหตุ การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในอําเภอขุนหาญ

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพือ่สรางกลไกการขับเคลือ่นของ ศปถ.อาํเภอ รวมมอืกบัภาคีตางๆ 

และบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนงานอุบัติเหตุทางถนน
ในอําเภอขุนหาญ ดวยมาตรการสวมหมวกนิรภัยรอยเปอรเซ็นต เมาไมขับ 
และถนนปลอดภัย

2. เพ่ือพฒันาศักยภาพและเสริมพลังแกนนําชมุชนใหสามารถดําเนินการ
ขับเคล่ือนใหเกิดชุมชนตนแบบการปองกันและลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ
ทางถนน

3. เพื่อสงเสริมและปลูกจิตสํานึกดานพฤติกรรมขับขี่ปลอดภัยในกลุม
เด็กเล็ก ผานครูผูดแูลและผูปกครองในศูนยพฒันาเด็กเล็กและนักเรียนนักศกึษา

4. เพือ่ปรบัเปล่ียนและควบคมุพฤตกิรรมประชาชนใหสวมหมวกนริภยั
เพิ่มขึ้น เมาแลวขับลดลงและความเร็วไมเกินเกณฑกําหนด

5. เพือ่ใหไดบทเรยีนหรอืชดุความรูการดําเนนิงานของ ศปถ.อาํเภอ และ
พืน้ท่ีเปาหมาย ทีด่สีาํหรับขยายผลการดําเนินงานหรือขบัเคล่ือนเชิงนโยบาย

3. กิจกรรม
1. การขับเคลื่อนกลไก
 - ประชุมชี้แจงกับหัวหนาสวนราชการรัฐวิสาหกิจ หนวยงาน และ

ชุมชนท่ีเกี่ยวของ ใหรับทราบเปาหมาย/กิจกรรมในโครงการฯ 
และจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ องคกรตนแบบสวม
หมวกนิรภัยรอยเปอรเซ็นต จํานวน 72 องคกร
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 - ประชุมพัฒนากลไกคณะทํางาน ศปถ.อําเภอขุนหาญ
2. การหนุนเสริมและสรางพลัง
 - อบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูและจัดทําแผนการจัดการความ

ปลอดภัยทางถนน การลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนนดวยการสวมหมวกนิรภัยทุกคร้ังขณะขับขี่/
เมาไมขับ ในแกนนําชุมชน จํานวน 13 ชุมชน

 - อบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูและจัดทําแผนการจัดการความ
ปลอดภัยทางถนน การลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนนดวยการสวมหมวกนิรภัยทุกคร้ังขณะขับขี่/
เมาไมขบั ในแกนนํานกัเรียนมธัยม/มธัยมขยายโอกาส/วทิยาลยั
การอาชีพ จํานวน 3 แหง

 - อบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูและจัดทําแผนการจัดการความ
ปลอดภัยทางถนน การลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจาก
อบุตัเิหตุทางถนนดวยการสวมหมวกนิรภยัทกุครัง้ ขณะขบัขี/่เมา
ไมขับ ในแกนนําศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 13 แหง

3. การขยายภาคีเครือขาย
 - การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางดําเนินการต้ังจุดตรวจ

แบบบูรณาการและระบบการเก็บและสงขอมูล/รายงานผล
การดําเนินการ

 - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปบทเรียน

4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. เกดิเปนนโยบายดานความปลอดภัยบนทองถนนในอําเภอขุนหาญ

ทีช่ดัเจน และมีการส่ือสาร ถายทอดนโยบายจาก พชอ. ลงสู พชต. และขยาย
ผลกาํหนดโครงสราง พชม. (คณะกรรมการพฒันาคณุภาพชวีติระดบัหมูบาน)

2. เกิดความเขมแข็งของ ศปถ.อําเภอ และ ศปถ.อปท. โดยการเชื่อม
โยงการทํางานและขอมูลอยางเปนระบบ
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3. หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ตลอดจนประชาชน
ในพื้นที่ ดําเนินการดานความปลอดภัยทางถนนอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น

4. ชุมชนวิเคราะหและแกไขจุดเส่ียงไดเอง โดยมีนักเรียน นักศึกษา 
เปนแกนนาํหลกัในการคนหาและจดัการจดุเสีย่งในพืน้ที ่สถานทีต่ัง้ของโรงเรยีน

5. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบมีการปรับโครงสรางหลักสูตรการเรียน
การสอน การจัดทําสือ่การสอน ทกัษะดานการขับขีป่ลอดภัยและปลูกฝงวนิยั
จราจรใหกับเด็ก

6. เกิดแกนนําชุมชนตนแบบ Health Literacy

5. การเปล่ียนแปลงท่ีพบ
1. ประชาชนสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่เพิ่มขึ้นจากรอยละ 78 เปน

รอยละ 82
2. อตัราการเกดิอบุตัเิหตทุางถนน ลดลงรอยละ 30.7 จาํนวนผูเสยีชวีติ

รอยละ 26.09
3. เกดิองคกรรวม MOU การสวมหมวกนิรภัย 100% จาํนวน 80 องคกร
4. เกิดองคกรตนแบบดานความปลอดภัยทางถนน 22 แหง (ศพด. 

10 แหง หมูบาน 9 แหง สถานศึกษา 3 แหง)

6. ปัจจัยความสําเร็จ
1. ทมีงานมคีวามเขมแขง็ มกีารจดัระบบการทาํงานทีม่แีผนการดาํเนนิ

การชัดเจนและปรับยืดหยุนตามสถานการณที่แปรเปลี่ยนไปไดเปนอยางดี
2. มีการประสานงานที่ดีทั้งในแบบแผนทางการและไมเปนทางการ
3. ภาคีเครือขายมีความเขมแข็ง และมีสวนรวมในการดําเนินงาน 

รูสึกเปนเจาของในการจัดการความปลอดภัยทางถนน
4. ผูนําระดับอําเภอ (นายอําเภอ) ใหความสําคัญ ติดตามการทํางาน

อยางตอเนื่อง
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7. ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
1. เทศบาลตําบลขุนหาญไดจดัสรรงบประมาณพิเศษในการจัดทาํถนน

เรียนรูกฎจราจร พรอมรถยนต รถจักรยานสําหรับเด็กในการฝกการเรียนรู
กฎจราจร โดยบูรณาการกับโครงการจริยธรรม และกิจกรรมจิตอาสาแลกกับ
การไดขบัรถในสนามเรยีนรู ซึง่สามารถสรางการเรยีนรู และปลกูฝงวนิยัจราจร
ใหกับเด็กไดอยางเปนรูปธรรม

2. เกิดแกนนําชุมชนตนแบบ Health Literacy
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01
โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและเสริมสร้าง
วินัยจราจรให้ครู นักเรียน ในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี

หัวหน้าโครงการ นายสมชาย พวงโต
พ้ืนท่ีดําเนินงาน สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 33 แหง
ทีมร่วมดําเนินงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี 
  สสจ.สิงหบุรี รพ.สต.ในเขตจังหวัดสิงหบุรี 
  สถานตีาํรวจภธูรจงัหวดัสงิหบรุ ีสถานศกึษา คร ูนกัเรยีน

1. บริบท
ในปการศึกษา 2559-2561 จังหวัดสิงหบุรีไดมีการดําเนินโครงการ 

“เยาวชนรุนใหม เคารพกฎหมาย มีวินัยจราจร” ที่สงผลใหเด็กและเยาวชน
ในโรงเรยีนประถมศกึษานาํรอง จาํนวน 10 โรงเรยีน ไดรบัการปลกูฝงจิตสาํนกึ
และทศันคตทิีถ่กูตองในการใชรถใชถนนอยางปลอดภยั นาํไปสูการปฏบิตัติาม
กฎจราจร และยงัสงผลใหครแูละผูบรหิารในกลุมโรงเรยีนนาํรองนําไปกาํหนด
เปนนโยบายในการใชรถใชถนนของสถานศึกษา ตลอดจนการจัดการ
สภาพแวดลอมของโรงเรียน ที่ดึงผู ปกครองของเด็กนักเรียนใหเขามามี
สวนรวมในการสรางความปลอดภัยทางถนน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษาสิงหบุรีไดประเมินสถานการณความปลอดภัยทางถนนโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดสิงหบุรี จํานวน 99 โรงเรียน พบวามีโรงเรียนที่มี
ความเสีย่งตอการเกดิอุบตัเิหต ุจาํนวน 33 โรงเรยีน คณะทาํงานจงึไดรวบรวม
องคความรูและการถอดบทเรียนจากการดําเนินการครั้งที่ผานมาจากการ
จัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่อง “การใชรถใชถนนอยางปลอดภัย” และ
นาํมาขยายตอในโครงการ “ลดอบุตัเิหตบุนทองถนนและเสริมสรางวนิยัจราจร
ใหครู นักเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี 
จังหวัดสิงหบุรี” โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบ Active เพื่อใหนักเรียน
มกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการใชรถใชถนนทีป่ลอดภยั ปฏบิตัติามกฎจราจร
และเปนผู สงตอสิ่งที่ไดรับรู ไปสูผู ปกครองและชุมชนท่ีจะมาสรางความ
ปลอดภัยทางถนนรวมกัน

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อลดอุบัติเหตุบนทองถนนของครู ผูปกครอง และนักเรียน 

ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี
2. เพือ่ขบัเคล่ือนโรงเรียนในสังกดัสาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถม

ศึกษาสิงหบุรี ใหครู ผูปกครอง และนักเรียนสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัด 
และปฏิบัติตามกฎหมายจราจร

3. เพือ่สรางโรงเรยีนตนแบบการจดักจิกรรมการเรียนการสอน รปูแบบ 
Active Learning ดานการขับขี่ปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร และ
ปองกันอุบัติเหตุทางทองถนน

4. เพือ่ใหคร ูผูปกครอง และนักเรียนโรงเรียนตนแบบ มพีฤติกรรมการ
ใชรถใชถนนอยางปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร และปองกันอุบัตเิหตุ
ทางทองถนน
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3. กิจกรรม
1. ทบทวนและถอดความรู และบทเรียนการดําเนินงาน ตลอดจน

การวิเคราะหตนทุนเดิมในการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning และนํามา
ออกแบบกระบวนการเรียนรู

2. จดัประชมุช้ีแจงการดาํเนนิโครงการ เพือ่ทําความเขาใจกบัผูบรหิาร/
ครู/ผูปกครอง ตลอดจนผูมีสวนเก่ียวของ พรอมทั้งมีการวิเคราะหขอมูล
ดานสถิติและสาเหตุของอุบัติเหตุฯ ทั้ง 33 โรงเรียน เพื่อใหเห็นความรุนแรง
ของสถานการณความไมปลอดภัยทางถนนของเดก็นกัเรยีน คร ูและผูปกครอง

3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับผูบริหาร/ครู/ผูมีสวนเกี่ยวของ เนน
บทบาทและการมีสวนรวมเรียนรู โดยการปฏิบตักิาร เพือ่ใหครผููสอนเกิดความ
รูและความเขาใจการจัดกระบวนการเรียนรูแบบ Active Learning และสามารถ
ออกแบบกระบวนการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับงานเร่ืองความปลอดภัย
ทางถนนได พรอมที่จะสามารถนํามาปรับการเรียนการสอนไดจริงในสถาน
ศึกษาของตนเอง

4. ปฏิบัติการและจัดทําแผนการสอนในแตละโรงเรียน
5. ประชุมภาคีเครือขาย เพื่อแลกเปล่ียนกิจกรรมและแนวทางการ

ดําเนินงาน รวมท้ังขยายชุดความรูไปสูผู บริหาร/ครู/ผูปกครอง/ผูมีสวน
เกี่ยวของที่ไดรวมดําเนินงาน

6. ติดตามและกระตุนหนุนเสริม โดยทีมคณะทํางานมีการจัดประชุม
สนทนากลุม (Focus group) และเก็บขอมูลจุดเส่ียงทุก 2 เดือน โดยสลับ
หมุนเวียนพื้นที่การดําเนินงาน

7. จัดการศึกษาเปรียบเทียบ โดยมีการนําพ้ืนที่โรงเรียนนํารอง
ในโครงการเดิมมานําเสนอผลการดําเนินงาน ประสบการณ บทเรียน และ
รปูแบบกจิกรรมมาเปนตวัอยางนาํรองใหเกดิการขบัเคลือ่นการจดัการเรยีนรู
เพื่อสรางความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาในพื้นที่ใหม และเชิญครู 
ผูบริหารโรงเรียน และผูเกี่ยวของมารวมเรียนรู และรวมกันวางแผนกิจกรรม
ที่จะนํากลับไปปฏิบัติการในโรงเรียนใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
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8. จัดกิจกรรมสื่อสารสาธารณะ โดยจัดเวทีใหครูและนักเรียนไดแสดง
ผลงาน นําเสนอผลการดําเนินงาน ตลอดจนส่ือสารถึงผลลัพธและความ
ภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมในแตละโรงเรียน

9. สรุปบทเรียนการดําเนินงาน โดยจัดการประชุมสนทนากลุม 
(Focus group) โดยมทีมีพีเ่ลีย้ง สอจร.จงัหวดัสงิหบรุ ีและทมีภาค สอจร. รวม
ในการชวนคิด ชวนคุย เพื่อสรุปบทเรียนการดําเนินโครงการ ตลอดจน
วิเคราะหผลลัพธและชุดความรูที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน

4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. เดก็และเยาวชนในสถานศกึษามีความตระหนกัถงึความสาํคญัของ

กฎจราจรและปฏิบัติตาม พรอมท้ังยังใหความสําคัญกับผลกระทบท่ีเกิดขึ้น
จากอุบัติเหตุจราจรทําใหเกิดความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการขับขี่ โดยเฉพาะการสวมใสหมวกนิรภัยเวลาเดินทางมา
โรงเรียน

2. นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรูที่ดีผานการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning มีการพัฒนาทักษะที่เอ้ือตอการเรียนของนักเรียนในรายวิชาอื่นๆ

3. ครูเกิดการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ที่เชื่อมโยงกับประเด็นความปลอดภัยทางถนน ที่สามารถปรับ
ประยกุตใชกบัการสอนในรายวิชาประจําและสามารถเขียนแผนการสอนและ
สื่อการสอนที่เหมาะสม ทําใหมีสื่อการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาทักษะ
การเรียนรูที่เหมาะสมใหกับเด็กและเยาวชนในแตละโรงเรียน

4. ครูมีรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่เหมาะสม
กับชวงวัยและพฤติกรรมของเด็ก และสามารถเชื่อมโยงผูปกครองใหเขารวม
กิจกรรม
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5. ครูเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการใชรถใชถนนและตระหนักรู
ถึงความสําคัญเรื่องความปลอดภัยทางถนนมากขึ้น สามารถเปนตนแบบที่ดี
ใหกับเด็กนักเรียน

6. เกิดเครือขายครูที่มีพื้นท่ีในการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันอยาง
ตอเนื่อง

7. เกดิการจดัการจดุเสีย่งและการปรบัสภาพแวดลอมทีเ่อือ้อาํนวยตอ
ความปลอดภัยทางถนนใหกับเด็กและเยาวชนในสถานศกึษา

8. ผูปกครองของนักเรียนเขามามีสวนรวมในการทํากิจกรรมในเรื่อง
ความปลอดภัยทางถนนท่ีทางโรงเรียนจัดขึ้น และใหความรวมมือในการ
ดําเนินกิจกรรม ที่นําไปสูการสรางความตระหนักรูและใสใจในเร่ืองความ
ปลอดภัยทางถนน

5. การเปลี่ยนแปลงท่ีพบ
1. โรงเรียนในโครงการเกิดกิจกรรมการขับเคล่ือนดานความปลอดภัย

ทางถนนในโรงเรียนตนเอง อาทิ มาตรการการสวมหมวกนิรภัย การอบรมให
ความรูผูปกครอง ครู และนักเรียน เรื่อง “ขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนทอง
ถนนและสรางวินัยจราจร”

2. เกิดการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ดานการขับขี่
ปลอดภัยในสถานศึกษา บูรณาการ “วินัยจราจร” สูชั้นเรียนผาน 8 กลุมสาระ
การเรียนรู

3. จัดสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย จัดการจุดเสี่ยงในสถานศึกษา
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6. ปัจจัยความสําเร็จ
1. การสนับสนุนจากผูบรหิารองคกรท้ังผูอาํนวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรีและผูบริหารสถานศึกษา
2. การนิเทศติดตามจากสวนกลางและสรางกลไกใหเกิดการกํากับ

แตละชวงชั้น สงผลใหเกิดความตอเนื่องของการทํากิจกรรม
3. การประเมินผลและการประชุมตอเน่ือง โดยทีมคณะทํางาน

โครงการมีการนําขอมูลการดําเนินงาน/ปญหาอุปสรรค/รูปแบบและผลการ
ดาํเนินงาน มาพดูคยุแลกเปล่ียนกนัของครูในการประชุมสนทนากลุม (Focus 
group) และเวทีนําเสนอผลการดําเนินงาน ชวยกระตุ นใหการทํางาน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4. การมีพืน้ทีแ่สดงผลงาน ทาํใหเกดิการรับรูของผูบรหิารและครูผูสอน
จากโรงเรียนอ่ืนๆ ใหมารวมเรียนรู และดูผลลัพธที่เกิดข้ึนกับนักเรียนท่ีผาน
การเรียนรูแบบ Active Learning ในขณะเดียวกันนักเรียนเองก็เกิดความ
ภาคภมูใิจในสิง่ทีต่นเองไดทาํกจิกรรม ทีช่วยกระตุนใหเกดิการขบัเคลือ่นกจิกรรม
อยางตอเนื่อง

5. การนําเอาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มาใชใน
การออกแบบการเรยีนรู โดยทมีเครอืขายครทูีผ่านการอบรมจากทมีคณะทาํงาน
ที่มีความรูความเขาใจรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning

7. ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
1. สถานศึกษาบูรณาการ “วินัยจราจร” สูชั้นเรียนผาน 8 กลุมสาระ

การเรียนรู ไดแก ภาษาไทย วิทยาศาสตร การงานอาชีพฯ พลศึกษา กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ภาษาอังกฤษ ดนตรี/ศิลปะ สังคมศึกษา คณิตศาสตร

2. โรงเรียนวัดสิงหไดรับรางวัลจากการทํางานดานความปลอดภัย
ทางถนน

194



 - รางวัลเหรียญเงิน ระดับภูมิภาค เรื่อง วิถีใหมปลอดภัย วินัย
จราจร โดยใช S-I-N-G model จากงาน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 
ประจําป 2563

 - รางวัลโครงงานคุณธรรมชนะเลิศลําดับที่ 1 (ระดับเขตพื้นที่) 
เรื่อง ลูกวัดสิงหวัยใส ใชถนนอยางปลอดภัยมีวินัยจราจร

 - รางวัลเหรยีญทอง (ระดบัเขตพืน้ท่ี) ครตูนแบบการจัดการเรียนรู
บูรณาการทักษะชีวิต ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ประจําป 
2564 หนวยการเรียนรู อานปายไดสาระ “จราจรนารู”
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02
โครงการสถานศึกษาและชุมชนปลอดภัยทางถนน 
อําเภอบางสะพาน และอําเภอบางสะพานน้อย 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หัวหน้าโครงการ นายสิทธิชัย ใจสงบ
พ้ืนท่ีดําเนินงาน โรงเรียนขยายโอกาส 10 แหง ในอําเภอบางสะพาน 

และอําเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ทีมร่วมดําเนินงาน กูชีพ-กูภัย ตํารวจ ฝายปกครอง ผูบริหารสถานศึกษา 

ครู นักเรียน

1. บริบท
จงัหวดัประจวบครีขีนัธมขีอมลูผูเสยีชวีติจากอบุตัเิหตใุนป 2561 อยูที่ 

47.3 รายตอแสนประชากร โดยรถจักรยานยนตเปนพาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุ
สูงสุด และมีอัตราการสวมหมวกนิรภัยทั้งผูขับขี่และผูซอนทายอยูที่ 30% 
ซึ่งอยูในเกณฑตํ่าเม่ือเทียบกับคาเฉลี่ยจากทั่วประเทศ แมวาจะมีการดําเนิน
โครงการ “ปลุกพลังสรางเครือขายการปองกันอุบัติเหตุจราจร จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ” ที่ทําใหเกิดแกนนําดานความปลอดภัยทางถนนกระจายไป
ในภาคสวนตางๆ มีการเก็บขอมูลจุดเสี่ยงและแกไขจุดเสี่ยง แตในเชิงความ
ตระหนักรู ของเด็กนักเรียนตอเรื่องความปลอดภัยทางถนนยังมีนอย 
พฤติกรรมเสี่ยงยังคงเกิดขึ้นทุกวัน ทั้งการขับขี่และการปองกันตัวเอง ซึ่งจาก
สถิติของนักเรียนที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรที่มารับการรักษาตัวท่ี
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โรงพยาบาลยังมีมาก โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
ของอําเภอกลุมเส่ียง คือ อําเภอบางสะพานและอําเภอบางสะพานนอย 
เมื่อดูสถิติยอนหลังในป 2560 มีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 41 ราย 
บาดเจ็บสาหัส 34 ราย และในป 2561 พบวามีผูเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเปน 53 ราย 
บาดเจ็บสาหัส 27 ราย ปจจัยสําคัญอยางหนึ่งคือ สถานศึกษาโดยรอบและ
ชุมชนตางๆ ที่แวดลอมยังไมใหความสําคัญกับเรื่องการสรางความปลอดภัย
ทางถนนอยางจรงิจัง ขาดการสรางมาตรการ โดยเฉพาะในกลุมเดก็และเยาวชน
ในโรงเรียนขยายโอกาสท่ีสวนใหญมีการเดินทางโดยใชรถจักรยานยนต 
ทั้งการเดินทางดวยตนเองและผูปกครองมาสงมีพฤติกรรมเส่ียงท้ังการขับขี่
ดวยความเร็ว การไมสวมหมวกนิรภัย การขับรถยอนศร ซึ่งจากสถิติพบวา 
65% ของการเกดิอบุตัเิหตใุนพ้ืนท่ีมาจากรถจกัรยานยนต และ 90% ไมมกีาร
สวมใสหมวกนิรภัย จึงเกิดเปนโครงการ “สถานศึกษาและชุมชนปลอดภัย
ทางถนน อาํเภอบางสะพาน และอาํเภอบางสะพานนอย จงัหวดัประจวบครีขีนัธ” 
เพ่ือผลักดันใหเกิดความปลอดภัยทางถนนกับเด็กและเยาวชนในโรงเรียน
ขยายโอกาสใน 2 อําเภอ

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อศึกษาสถานการณและวิเคราะหขอมูลดานความปลอดภัยทาง

ถนนในพ้ืนที่อําเภอบางสะพานและอําเภอบางสะพานนอย ผานการเรียนรู
รวมกันของสถานศึกษาและเครือขาย ครู ผูปกครอง

2. เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาปลอดภัยผานการจัดกิจกรรมการขับข่ี
ปลอดภัย (ลดความเร็ว) ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร (การสวมหมวกกันน็อก) 
และการปองกันอุบัติเหตุทางถนน

3. เพื่อใหนักเรียน ครู ผูปกครอง และผูเกี่ยวของในสถานศึกษา
ในอาํเภอบางสะพานและอําเภอบางสะพานนอย มพีฤตกิรรมการใชรถใชถนน
อยางปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร สวมหมวกกันน็อกทุกคร้ังท่ีขับ
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และซอนทายจักรยานยนต ใชความเร็วที่เหมาะสม และปองกันอุบัติเหตุ
ทางถนน

3. กิจกรรม
1. ศกึษาสถานการณและวเิคราะหขอมลูดานความปลอดภยัทางถนน

ในพ้ืนทีอ่าํเภอบางสะพานและอําเภอบางสะพานนอย ผานการเรียนรูรวมกัน
ของสถานศึกษาและเครือขาย ผานการจัดกิจกรรมการเก็บขอมูลรวมกัน 
โดยขอมูลที่ดําเนินการประกอบดวย

 - สถานการณการเกดิอุบตัเิหต ุสถติกิารสญูเสยีจากอบุตัเิหตจุราจร
ของชมุชนรอบสถานศกึษาในพืน้ทีอ่าํเภอบางสะพานและอาํเภอ
บางสะพานนอย

 - การทบทวนสถานการณ และการเก็บขอมลูจดุเส่ียง และวเิคราะห
จุดเส่ียง และการเกิดอุบัติเหตุจราจรในพ้ืนที่อําเภอบางสะพาน
และอําเภอบางสะพานนอย

 - คนหาปจจัยและเง่ือนไขการเกิดอุบัติเหตุจราจรในพ้ืนที่อําเภอ
บางสะพานและอําเภอบางสะพานนอย เพื่อนําไปสูการปองกัน
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูใชรถใชถนนของชุมชนรอบ
สถานศึกษา

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแกนนําสถานศึกษาปลอดภัย
ทางถนนผานการจัดกิจกรรมรวมกันผานการศึกษาสถานการณและวิเคราะห
ขอมลูดานความปลอดภัยทางถนน การขับขีป่ลอดภัย การปฏิบตัติามกฎหมาย
จราจร และปองกันอุบัติเหตุทางถนน ที่เชื่อมโยงกับการทํากิจกรรมรวมกัน

3. การสรางเครือขาย นักเรียน ครู ผูปกครอง และผูเกี่ยวของใน
สถานศกึษา ในอาํเภอบางสะพานและอําเภอบางสะพานนอย ใหมพีฤตกิรรม
การใชรถใชถนนอยางปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร และปองกัน
อุบัติเหตุทางถนน มุงสูการเปนสถานศึกษาปลอดภัยทางถนน
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 - การจัดการประชุมเครือขายสถานศึกษาและชุมชนรอบสถานศึกษา
ปลอดภัย ซึ่งประกอบดวย แกนนํา นักเรียน ครู ผูปกครอง กูชีพ 
กูภัย หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่

 - การประสานขับเคลื่อนการเฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหา
อุบัติเหตุทางถนน ผานการเรียนรูขอมูลสถานการณการเกิด
อุบตัิเหตุจราจร การจัดการจุดเสี่ยงและวิเคราะหปจจัย เงื่อนไข
ตางๆ เพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการใชรถใชถนน ใหมุงสูการเปน
สถานศึกษาและชุมชนปลอดภัยทางถนน

4. การสรุปบทเรียนรวมกันของเครือขายสถานศึกษาและชุมชนรอบ
สถานศกึษาปลอดภยัทางถนน ซึง่ประกอบดวย แกนนํา นกัเรียน คร ูผูปกครอง 
กูชีพ กูภัย หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่

5. การจดัเวทสีาธารณะ เพือ่นาํเสนอผลการดาํเนนิงานของสถานศกึษา
และชมุชนรอบสถานศกึษาปลอดภยัทางถนนเพือ่ขยายผลสูอาํเภอปลอดภยั
ทางถนน

4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. มขีอมลูสถานการณดานความปลอดภยัทางถนนในพืน้ทีเ่ปาหมาย 

และสามารถนําขอมูลที่มีการวิเคราะหขอมูลดานความปลอดภัยทางถนน 
นํามาใชเพื่อสรางการเรียนรูกับกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ

2. เกิดแกนนําทั้งเด็ก เยาวชน ครูในสถานศึกษา ผูปกครอง และ
คนในชุมชนโดยรอบสถานศึกษา ทีเ่ขารวมโครงการ และลุกข้ึนมาเปน Change 
agent ในการทํางานเพื่อสรางความปลอดภัยทางถนนรวมกับกูชีพ-กูภัย

3. นักเรียนและผูปกครองเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมดานความ
ปลอดภัยทางถนน โดยการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่และซอนทาย
รถจักรยานยนต
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4. เกดิเครือขายแบบไมเปนทางการของผูเกีย่วของในพ้ืนที ่(ผูปฏบิตังิาน
ในพื้นที่ ทีมกูชีพ-กูภัย ประชาชน) รวมทํางานดานการสงเสริมความรู และ
การจัดการจุดเสี่ยง

5. เกดิการพฒันาความสามารถของชุมชนในการลุกขึน้มาจัดการปญหา
เรื่องความปลอดภัยทางถนนรวมกับสถานศึกษา

6. เกิดการแกไขจุดเส่ียงในพ้ืนที่เปาหมายจํานวน 5 จุด และมีการ
จัดการจุดเสี่ยงบริเวณหนาโรงเรียนและในโรงเรียนท่ีเขารวมดําเนินกิจกรรม

7. เกดิพืน้ทีแ่ลกเปลีย่นเรยีนรู และเชือ่มรอยการทาํงานของกูชพี-กูภยั 
สถานศึกษา และทองถิ่น ที่ลุกขึ้นมากําหนดแนวทางและกระบวนการ
ในการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนใหกับเด็ก เยาวชน ตลอดจน
คนในชุมชนรวมกัน

5. การเปลี่ยนแปลงท่ีพบ
1. เกิดแกนนํานักเรียนท่ีเปน Change agent ในอําเภอบางสะพาน

และอําเภอบางสะพานนอย จํานวน 150 คน และไดผลักดันใหเกิดการจัดหา
หมวกนิรภัยมาสวมใสทุกครั้งที่ขับจักรยานยนต

2. มภีาคคีวามรวมมอืของชุมชน หนวยกูชพี-กูภยั ในการทํางาน Road 
Safety รวมกัน

3. เกิดมาตรการองคกร ถนนปลอดภัย คนขับขี่ปลอดภัย
4. มีการทํางานเชิงปองกันและแกไขจุดเส่ียงหนาโรงเรียน 2 แหง

6. ปัจจัยความสําเร็จ
1. การมีหลักสูตรการฝกอบรมที่มีประสิทธิภาพ มีกรอบเนื้อหา

และกระบวนการที่ชัดเจนแตก็มีความยืดหยุนที่เหมาะสมตามกลุมเปาหมาย 
รวมถึงมีเครื่องมือในการสรางการเรียนรูที่หลากหลาย อาทิ เกมละลาย
พฤติกรรม คลิปแสดงสถานการณ สถิติการตาย-เจ็บจากอุบัติเหตุจราจร
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2. การมีพืน้ทีป่ฏบิตักิารจริงสาํหรับเด็กและเยาวชน โดยสรางพ้ืนทีใ่ห
เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาได วางแผนการปฏิบัติตัวเพ่ือสรางความ
ปลอดภัย รวมถึงใหทดลองรางกฎความปลอดภัยในโรงเรียน เพื่อนําไปเสนอ
ตอสภานักเรียน

3. ทิศทางและนโยบายของผูบริหารสถานศึกษาชัดเจน ที่ใหความ
สําคัญกับความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา เปดรับรูปแบบ
กิจกรรม และเอื้อใหเด็ก เยาวชน ตลอดจนบุคลากรในสถานศึกษาไดเขามา
ทํากิจกรรมเพื่อสรางความปลอดภัยทางถนนรวมกัน ตลอดจนกําหนด
เปนมาตรการและนโยบายของโรงเรียนในการบังคับใชกับนักเรียน รวมทั้ง
ผูปกครอง

4. ทีมงานท่ีมีการพูดคุยอยางสม่ําเสมอ มีการวิเคราะหผลการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง

5. การสนับสนุนของภาคีเครือขายทัง้พ่ีเลีย้ง สอจร. เครอืขายกูชพีกูภยั 
และเครือขายทีมวิทยากรในงานความปลอดภัยทางถนนท่ีเขามาสนับสนุน
ความรูและเครื่องมือตางๆ

7. ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
เกิด Change agent ในสถานศึกษา และกระจายสูชุมชน โดยแกนนํา

นักเรียน ทําใหเกิดมาตรการการสวมหมวกนิรภัยเกิดขึ้นในโรงเรียน
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03
โครงการขับเคลื่อน “อําเภอถนนปลอดภัย”
ด้วยศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน

อําเภอลาดหลุมแก้ว อําเภอธัญบุรี 
และอําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

หัวหน้าโครงการ นายพารินทร แกวสวัสดิ์
พ้ืนท่ีดําเนินงาน อาํเภอลาดหลมุแกว อาํเภอธญับรุ ีและอาํเภอหนองเสอื 

จังหวัดปทุมธานี
ทีมร่วมดําเนินงาน ศปถ.อําเภอ (ลาดหลุมแกว ธัญบุรี หนองเสือ) 
  ศปถ.อปท. (ทต.คลองพระอุดม อบต.คูบางหลวง 
  อบต.หนาไม ทต.ระแหง ทต.ธัญบุรี ทต.หนองเสือ 
  อบต.บึงบา อบต.บึงกาสาม อบต.หนองสามวัง 
  อบต.ศาลาครุ อบต.บึงบอน) 
  โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง 

โรงเรียนชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย 
  โรงเรียนอยูประชานุเคราะห โรงเรียนวัดศรีสโมสร

1. บริบท
จังหวัดปทุมธานีเปนจังหวัดที่มีอัตราการเสียชีวิตสูง โดยมีสถิติสูงเปน

อันดับ 7 ของประเทศ จากรายงานของศูนยขอมูลอุบัติเหตุ พบวาในป 2561 
มีผูเสียชีวิตจํานวน 292 คน บาดเจ็บ 15,569 ราย โดยพาหนะท่ีทําใหเกิด
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การเสียชีวิตสวนใหญมาจากรถจักรยานยนตและมีสาเหตุจากการเมาสุรา
รวมดวย โดยพื้นท่ีอําเภอท่ีมีสถิติผูเสียชีวิตสูงสุดคือ อําเภอลาดหลุมแกว 
อาํเภอเมอืงปทมุธาน ีอาํเภอหนองเสอื และอาํเภอธัญบรุ ีจากสถติผิูเสยีชวีติ
จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นของทั้ง 3 อําเภอพบวา สวนใหญจะมาจากกลุมวัยรุน
และวัยทํางาน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขับขี่รถจักรยานยนตไมสวม
หมวกนิรภยั และไมปฏบิตัติามกฎจราจร เมาแลวขบั การขบัรถเร็ว นอกจากน้ี
ในอาํเภอหนองเสือยงัพบวา เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเปนอกีกลุมสําคญั
ที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้น

นับต้ังแตป 2561 เปนตนมา ทั้ง 3 อําเภอไดดําเนินงานขับเคลื่อน 
ศปถ.อาํเภอ และ ศปถ.อปท. อยางจรงิจงัและตอเนือ่ง และสงเสริมสนบัสนนุ
ใหคณะกรรมการและแกนนําไดมีทักษะและความรู ในการแกไขปญหา
ดานความปลอดภัยทางถนนไดถูกตอง และมุงเนนการขับเคลื่อนกิจกรรม
เพือ่รณรงคการขับขีส่วมหมวกนิรภยั 100% ตลอดจนมีการนํานโยบายระบบ
สุขภาพอําเภอ (DHS) ไปสูการปฏิบัติ โดยเฉพาะพื้นท่ีอําเภอหนองเสือ 
โดยกําหนดใหเรื่องอุบัติเหตุทางถนนเปนปญหาในพ้ืนท่ี ตองไดรับการแกไข
ภายใตโครงสรางการขับเคลื่อนของ ศปถ.อําเภอ และดําเนินการตอเนื่อง
โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติระดับอําเภอหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี 
(พชอ.) แตสถานการณการเกิดอุบัติเหตุทางถนนก็ยังคงมีความรุนแรง
อยางตอเนือ่ง จงึตองมกีารเพิม่ความเขมขนในการดาํเนนิงานเพือ่สรางความ
ปลอดภยัทางถนนในอําเภอลาดหลมุแกว อาํเภอธญับรุ ีและอาํเภอหนองเสอื 
โดยการสรางกลไกการขับเคลื่อน “อําเภอถนนปลอดภัย” ดวยการสรางการ
มีสวนรวมของภาคีเครือขาย มีการขับเคลื่อน ศปถ.อปท. อยางจริงจังและ
ตอเนื่อง ในขณะที่อําเภอหนองเสือมุงเนนไปที่การดําเนินงานเชิงรุกไปสูเด็ก
และเยาวชนในสถานศึกษาใหเกิดจิตสํานึกในการปองกันตนเองในการสราง
ความปลอดภัยทางถนนใหมากยิ่งขึ้น
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อศึกษาสถานการณและวิเคราะหขอมูลสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

จราจรรวมกันของภาคีเครือขายชุมชนและหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมงานระดับอําเภอ ตําบล ใหเกิดกลไก

ขบัเคลือ่นงานปองกนัอุบตัเิหตทุางถนน และขยายผลการดาํเนนิงานปองกนั
อุบัติเหตุจราจรใหครอบคลุมทุกตําบล

3. เพื่อขับเคลื่อนศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอและ
ตําบลที่มุงสู “อําเภอถนนปลอดภัย”

4. เพื่อใหเกิดความตระหนักรูถึงความปลอดภัยในตนเองในระหวาง
ขับขี่รถจักรยานยนต โดยการสวมหมวกนิรภัย

3. กิจกรรม
1. ประชุมเพ่ือชีแ้จงความเขาใจเก่ียวกบัโครงการและกําหนดแนวทาง

ขับเคลื่อนในตําบลและระดับอําเภอ
2. ศกึษาสถานการณและวเิคราะหขอมลูสาเหตกุารเกดิอบุตัเิหตจุราจร

รวมกันของภาคีเครือขายและหนวยงานราชการที่เกี่ยวของเพื่อนําไปสู
การขับเคลื่อน “อําเภอถนนปลอดภัย”

 2.1 พฒันาทักษะการเก็บขอมลูและวิเคราะหขอมลู สถติ ิอบุตัเิหตุ
จราจร และวิเคราะหจุดเสี่ยง

 2.2 เวทีติดตามสถานการณ ขอมูล สถิติ อุบัติเหตุจราจร และ
วิเคราะหจุดเสี่ยง รวมกับการคืนขอมูลที่เกี่ยวของไปสูภาคีเครือขาย

3. พัฒนาศักยภาพ ศปถ.อําเภอ และ ศปถ.อปท. ทั้ง 3 อําเภอ และ
หนวยงานภาคีที่เกี่ยวของ

 3.1 การสรางทีมขับเคลื่อน ศปถ.อําเภอ และ ศปถ.อปท. รวมกับ
ภาคีหนวยงานที่เกี่ยวของ
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 3.2 เวทีพัฒนาศักยภาพแกนนํา ศปถ.อําเภอ และ ศปถ.อปท. 
รวมกับภาคีหนวยงานที่เกี่ยวของ

4. พัฒนาแกนนําเจาหนาที่ตํารวจ สาย ป. ในการขับเคล่ือนอาสา
จราจร 3 อ. : การสรางทมีขบัเคลือ่นฯ อาสาตาํรวจจราจร (กองรอยนํา้หวาน) 
(นํารอง อําเภอลาดหลุมแกว)

5. การพฒันาแกนนํานกัเรยีนและนกัศึกษาเพือ่ขบัเคลือ่นการปองกนั
และลดอุบัติเหตุในสถานศึกษาอําเภอหนองเสือ

6. การสรุปถอดบทเรียนรวมกันของภาคีเครือขายทั้ง 3 อําเภอ และ
ภาคีหนวยงานที่เกี่ยวของ

7. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและขยายผลการขับเคลื่อน “อําเภอ
ถนนปลอดภัย” ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้ง 3 อําเภอ

4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. เกดิการคนืขอมลูจดุเสีย่ง พฤตกิรรมเสีย่งใหชมุชน กาํนนั ผูใหญบาน 

และคนในชุมชน จนนําไปสูการแกไขจุดเสี่ยงแบบมีสวนรวม และขยับไปสู
การจัดต้ังดานชุมชนเพิ่มขึ้นจากชวงเทศกาล

2. องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพืน้ทีเ่ปาหมายมกีารนาํขอมลูปญหา
เรื่องความไมปลอดภัยทางถนนมาสูการวางแผนดําเนินงานแกไข และบรรจุ
เขาในแผนเทศบัญญัติทองถิ่น (บางแหง) เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินงาน

3. องคกรภาคเอกชนใหความรวมมอืในการสอบสวนเหตแุละดาํเนนิการ
แกไขจุดเสี่ยงที่เกี่ยวของโดยเฉพาะในอําเภอลาดหลุมแกว

4. คนในชุมชนเปาหมายเกิดความตระหนักเร่ืองอุบัติเหตุและเห็น
ความสําคญัของผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้จากอุบตัเิหตุและลุกขึน้มาใหความสนใจ
ในการสวมใสหมวกนิรภัย และการทํา พ.ร.บ. ใหถูกตองตามกฎหมาย
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5. ศปถ.อปท. มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบนโยบายการ
ดําเนินงาน และมีการกําหนดจุดเสี่ยงในพื้นที่ จนนําไปสูการจัดรณรงค
ประชาสัมพันธในแตละพื้นที่เพิ่มมากข้ึน

6. เกิดกระบวนการทางความคิดในการแกไขปญหา มีแผนการจัดการ
ปญหาจุดเสี่ยงที่มาจากการวิเคราะหขอมูลรวมกันท้ังในระดับทองถิ่น-ระดับ
อําเภอ

7. เกดิคณะกรรมการ ศปถ.อปท. ครอบคลมุทุกตาํบลในพืน้ท่ีเปาหมาย
ทีม่กีารขับเคล่ือนอยางตอเน่ืองและจริงจัง โดยท่ีคณะกรรมการ ศปถ.ทองถ่ิน 
และบุคลากรท่ีเก่ียวของ เกิดความเขาใจ และเปดใจรับรูนโยบาย แนวคิด
ในการปฏิบัติงานรวมกัน

8. มีการประชาสัมพันธ และรณรงคเพื่อลดอุบัติเหตุ การสวม
หมวกนิรภัย และคาดเข็มขัดนิรภัย

9. คณะกรรมการ ศปถ.อาํเภอ และ ศปถ.อปท. หนวยงานภาคีเครอืขาย
ที่เกี่ยวของ เกิดการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนงาน

5. การเปลี่ยนแปลงท่ีพบ
1. เกดิคณะกรรมการ ศปถ.อปท. ครอบคลมุทกุตาํบล มกีารขบัเคล่ือน

อยางตอเน่ืองและจริงจัง โดยท่ีคณะกรรมการ ศปถ.ทองถ่ิน และบุคลากร
ทีเ่กีย่วของ เกดิความเขาใจ และเปดใจรับรูนโยบาย แนวคิดในการปฏิบตังิาน
รวมกัน

2. อําเภอหนองเสือเกิดการขับเคล่ือน “โรงเรียนถนนปลอดภัย” 
โดยครแูละแกนนาํนกัเรยีนในการปองกนัอุบตัเิหตทุางถนนและการปฏิบตัติวั
ตามกฎหมายจราจร จาํนวน 5 โรงเรียน มกีจิกรรมในการสรางความปลอดภัย
ทางถนนอยางตอเนื่อง
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3. อําเภอลาดหลุมแกว ตําบลคูบางหลวง มีแกนนําชุมชนทํางาน
รวมกับ อบต. ในการต้ังดานระดับชุมชน และปลูกฝงจิตสํานึกเร่ือง
ความปลอดภัยใหกับเด็กเล็กและครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

4. เกิดอาสาจราจรที่เปนแกนนํานักเรียนและแกนนําชุมชนในอําเภอ
ลาดหลุมแกวที่มีความรูและความเขาใจในเร่ืองของกฎหมายจราจร และ
สามารถลุกขึ้นมาเปนทีมสนับสนุนเจาหนาที่ตํารวจในการดําเนินกิจกรรม
เพื่อสรางความปลอดภัยทางถนน

6. ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
1. อาํเภอลาดหลมุแกวเกดิอาสาจราจรทีเ่ปนแกนนาํนกัเรยีนและแกน

นําชุมชนในการสนับสนุนเจาหนาที่ตํารวจในการดําเนินกิจกรรมสราง
ความปลอดภัยทางถนน อาทิ การตั้งดานชุมชนในตําบลคูบางหลวงรวมกับ 
อบต.

2. เกิด “โรงเรียนถนนปลอดภัย” 5 โรงเรียนในเขตอําเภอหนองเสือ
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04
โครงการสร้างกลไกการขับเคล่ือน

อําเภอปลอดภัยทางถนน อําเภอพัฒนานิคม 
จังหวัดลพบุรี

หัวหน้าโครงการ นพ.นุสิทธิ์ ชัยประเสริฐ
ผู้รับผิดชอบโครงการ วิลากูล มะกรูดทอง
พ้ืนที่ดําเนินงาน ตําบลพัฒนานิคม ตําบลดีลัง และตําบลหนองบัว 

อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ทีมร่วมดําเนินงาน โรงพยาบาลพัฒนานิคม ศปถ.อําเภอพัฒนานิคม 

พชอ.พัฒนานิคม

1. บริบท
ตําบลที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดในอําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ในชวง

ปงบประมาณ 2560 และ 2561 ไดแก ตาํบลพัฒนานิคม ตาํบลดีลงั และตําบล
หนองบวั โดยพบวาผูประสบเหตสุวนใหญเปนเพศชาย อยูในชวงอายุ 10-30 ป 
และมากกวา 60 ป โดยมีพฤติกรรมเส่ียงคือ ไมสวมหมวกนิรภัย ดื่มสุรา 
พาหนะที่ประสบเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต และที่สําคัญพบวาสวนใหญ
เสยีชีวติ ณ จดุเกดิเหต ุรอยละ 65.25 และ 68.85 ตามลาํดบั จากการสอบสวน
สาเหตเุชงิลกึพบวา ทัง้ 3 ตาํบลมลีกัษณะทางกายภาพทีเ่ปนจดุเสีย่ง มจีดุตดั
เปนสี่แยกมากกวา 100 จุด ทําใหโรงพยาบาลพัฒนานิคมไดเริ่มผลักดันเพื่อ
ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เริ่มจากการดําเนินการในหนวยงานของตนเอง
ผานการทาํมาตรการองคกรและการแกไขจดุเสีย่งหนาบรเิวณโรงพยาบาล และ
ขยายผลไปสูอําเภอโดยทํางานรวมกับเครือขายผลักดันใหเปนวาระอําเภอ 
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และในป 2558 ไดผลักดันประเด็นอุบัติเหตุเขาสูวาระของคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) โดยใชขอมูลสถิติการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตนําเขาเปนวาระประชุมประจําทุกเดือน และมีการวิเคราะหขอมูล
และคืนขอมูลใหกับชุมชน ผานเวที ศปถ.ตําบล ที่ประชุมกํานัน ผูใหญบาน 
สงผลใหมีการแกไขจุดตัด จุดเสี่ยงตางๆ ที่มีความเสี่ยงสูง แตอยางไรก็ตาม 
เนื่องจากจํานวนจุดตัดในพื้นที่มีจํานวนมาก การแกไขปญหาทางกายภาพ
จงึไมเอือ้อาํนวย ทาํใหภาพรวมการปองกนัเปนไปในทางท่ีดขีึน้ในระยะเวลา
อันสั้น จึงจําเปนตองดําเนินการมาตรการเชิงรุกอื่นๆ ประกอบ โดยเฉพาะ
อยางย่ิงการสรางการมีสวนรวมของชุมชนต้ังแตการเก็บขอมลู วเิคราะหขอมลู
พืน้ฐาน สถานการณความเสีย่งหลกั พฤตกิรรมเสีย่งของคนในชมุชน โดยการ
สรางใหเกิดคณะทํางานและกลไกการทํางานในการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในระดับอําเภอและในระดับทองถ่ินที่ทํางานรวมกัน

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อศึกษาสถานการณและวิเคราะหขอมูลการเกิดอุบัติเหตุจราจร 

ผานการเรียนรูรวมกันของภาคีเครือขายและชุมชน
2. เพื่อขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถยนตและรถ

จักรยานยนต ในพื้นที่ตําบลเสี่ยงสูงอําเภอพัฒนานิคม
3. เพื่อสรางกลไกการขับเคลื่อน “อําเภอปลอดภัยทางถนน” ของ

อําเภอพัฒนานิคม แบบมีสวนรวมของภาคีเครือขาย

3. กิจกรรม
1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจโครงการขับเคลื่อน “อําเภอถนน

ปลอดภยั” โดยจดักระบวนการเพือ่กระตุนการสรางการมสีวนรวมใน 3 ตาํบล
2. ภาคีเครือขายชุมชนเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุทาง

ถนนในพื้นที่ และนํามาวิเคราะหรวมกัน เพื่อกําหนดแนวทางการแกไข
รวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
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3. การสรางทมีขบัเคลือ่น “ตาํบลปลอดภัยทางถนน” รวมกบัหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ตําบลละ 10 คน

4. ดําเนินงานตามแผนงานของแตละตําบล
 - เกบ็ขอมลูการสวมหมวกนริภยั ขอมูลยานพาหนะ และการทาํ พ.ร.บ.
 - จัดตั้งดานชุมชนใน 3 ตําบลเสี่ยง เพื่อควบคุมกํากับการสวม

หมวกนริภยัและการคาดเขม็ขัดนริภยัในประชาชนท่ีสญัจรไปมา
 - กําหนดมาตรการเร่ืองการขับขี่รถยนต รถจักรยานยนตใหสวม

หมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง
 - แกนนําชุมชนรวมเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงกับเจาหนาที่ตํารวจ
5. เวทีแลกเปล่ียนเรียนรูและติดตามการดําเนินงานในระดับตําบล 

ทุก 2 เดือนโดยใชงบเทศบาล
6. ทีม พชอ. มีการนิเทศติดตามสนับสนุนเจาหนาที่และแกนนําพื้นที่ 

3 ตาํบล เพื่อเปนแบบอยางการขับขี่ปลอดภัย (MR, MISS) และจัดทําฐาน
ขอมูลผูที่ไมสวมหมวกนิรภัย

7. สรปุบทเรยีนการดาํเนนิงานรวมกนัของภาคเีครอืขาย 3 ตาํบล และ
ภาคีหนวยงานที่เกี่ยวของ

8. จัดเวทีสรางการรับรูและขยายผลการขับเคลื่อน “อําเภอปลอดภัย
ทางถนน” ใหครอบคลุมอําเภอพัฒนานิคม

4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. จัดตั้งคณะกรรมการ ศปถ.พื้นที่ในแตละหมูบาน เพื่อแกไขและ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ดวยตนเอง เชน ใหมี
การสวมหมวกนริภยัและคาดเขม็ขดันริภยักอนออกจากบาน/หมูบาน รวมกนั
แกไขจุดเสี่ยง จัดทีมเฝาระวัง การขับขี่ตองปฏิบัติตามมาตรการหมูบาน 
และการปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายจราจร

2. ศปถ.หมูบาน, ศปถ.ตําบล และ ศปถ.อําเภอ ประสานขอมูลกัน
อยางเปนระบบ ตอเนือ่ง real time พรอมรายงานและประสานงานหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อรวมแกไขปญหา
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3. นําเสนอขอมูลจุดเส่ียงเขาสู ระบบของคณะทีมนําชุมชน และ
มีการแกไขจุดเสี่ยงดวยคนในชุมชน พื้นที่สวนรวมของหมูบานใหผู ที่มี
สวนเกี่ยวของแกไข ไดแก อบต. เทศบาล

4. จุดเสี่ยงไดรับการแกไขทั้งหมด 25 จุดใน 3 ตําบล
5. นายอําเภอประกาศนโยบายขับเคลื่อนทั้งอําเภอ ในป 2564 โดย

กําหนดกรอบการทํางานอุบตัิเหตุอยางจริงจัง เขมขน กําหนดเปาหมายเปน
อําเภอถนนปลอดภัย โดยต้ังสโลแกน “พัฒนานิคม ถนนปลอดภัย รวมใจ 
สรางวินัยจราจร”

 - มีการจัดต้ังคณะกรรมการ ศปถ.หมูบาน, ศปถ.ตําบล ใหครบทั้ง 
9 ตําบล และมีการเก็บวิเคราะห แกไข จุดเสี่ยง

 - จดัทาํรายงานมาที ่ศปถ.อาํเภอ ทกุวนั real time สามารถดูขอมลู
ยอนหลังไดตลอดเวลา

 - กาํนนั/ตวัแทน นาํผลการแกไขจดุเสีย่งในพืน้ทีแ่จงในวาระประชมุ
ของอําเภอทุกเดือน

 - มีการกําหนดมาตรการแกไขปญหา ผานเวทีประชาคมรวมกับ
ผูนําทองถิ่น/ทองที่ ตํารวจ ผูปกครอง และประชาชน เกิดผล
สําเร็จตามมาตรการเด็กแวน 3 มาตรการ

5. การเปลี่ยนแปลงท่ีพบ
1. อตัราการสวมหมวกนิรภยัและคาดเข็มขดันริภยัเพ่ิมขึน้เปน 74.91% 

จากเดิม 26.30%
2. จํานวนผูบาดเจ็บและเสียชีวิต จากการไมสวมหมวกนิรภัยและ

การคาดเข็มขัดนิรภัยลดลงจากปที่ผานมา 10% โดยจากขอมูลบาดเจ็บและ
เสียชีวิตใน 3 ตําบล ดังนี้ 1) ในป 62 ผูบาดเจ็บจํานวน 756 ราย และเสียชีวิต
จํานวน 17 ราย 2) ป 63 ผูบาดเจ็บจํานวน 646 ราย และเสียชีวิตจํานวน 
15 ราย ซึ่งสงผลใหอัตราผูบาดเจ็บและเสียชีวิตลดลง 8%
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6. ปัจจัยความสําเร็จ
1. ความรวมมือระหวางภาคี/หนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังแนวด่ิงและ

แนวราบ
2. เนนการสงเสริมการสวมหมวกนิรภยัซึง่เปนมาตรการท่ีทาํใหวดัผล

ไดชัดเจน เปนรูปธรรม และสามารถลดการบาดเจ็บรุนแรงไดอยางชัดเจน
3. สรางเสริมศักยภาพของทีมทํางานในระดับตําบลสงผลใหมีแกนนํา

ในพื้นที่ที่มีความรูในการเก็บขอมูล และการนําขอมูลมาวิเคราะห สงตอ 
เพื่อแกไขปญหา

7. ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
เกิดการขับเคล่ือนความปลอดภัยทางถนนท้ังอําเภอในป 2564 โดย

ประกาศเปน “พัฒนานิคม ถนนปลอดภัย รวมใจ สรางวินัยจราจร” มีการจัด
ตั้งคณะกรรมการ ศปถ.พื้นที่ในแตละหมูบาน เพื่อแกไขและปรับเปล่ียน
พฤติกรรม ใหเกิดความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ดวยคนในชุมชนเอง
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05
โครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านปลอดภัยทางถนน 

อําเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

หัวหน้าโครงการ พิมพรภัช ศรีบุณยภัสร
พ้ืนที่ดําเนินงาน 37 หมูบานในอําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรี
ทีมร่วมดําเนินงาน ศปถ.อําเภอทาหลวง พชอ.ทาหลวง

1. บริบท
พื้นที่อําเภอทาหลวงเปนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงจากอุบัติเหตุทางถนน

มาอยางตอเนื่อง ถึงแมในพื้นที่จะมีการขับเคล่ือนกลไกการจัดการเชิงระบบ
ผาน ศปถ.อําเภอ ศปถ.อปท. ที่ผู บริหารทุกระดับมีความพยายามออก
นโยบายและมาตรการจัดการปญหาเพื่อแกไขเชิงรุกมามากกวาหาป โดยใช
องคความรูและเครือ่งมอืทีไ่ดรบัการเผยแพร อบรม และพฒันาศกัยภาพจาก
หลายแหลง อาทิ กองปองกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค ที่ขับเคล่ือนผาน
กลไก พชอ. และ D-RTI โดยมีการกํากับติดตามจาก สคร.เขต ศูนยประสาน
งานวิจยัเพ่ือทองถ่ินจงัหวัดสมุทรสงคราม สาํนกังานกองทุนสนบัสนนุการวิจยั 
(สกสว.) ศูนยวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และคณะทํางาน 
สอจร.ภาคกลาง แตการดําเนินงานยังพบขอจํากัดในการจัดการประเด็น
ปญหาท่ียังคงเกาะกลุมอยูที่เหตุจากการใชรถจักรยานยนตของสมาชิก
ในชุมชน โดยสังเกตไดจากขอมูลสถานการณระดับพ้ืนท่ีในป 2561 ยังมี
ผูบาดเจ็บ 349 ราย และเสียชีวติ 13 ราย คิดเปน 43.33 ตอแสนประชากร 
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เกนิคาเปาหมายประเทศไปกวาครึง่ สาเหตุยงัคงเกดิจากการใชรถจกัรยานยนต 
61.54% ไมสวมหมวกนิรภัยมากถึง 80% สงผลใหมีผูเสียชีวิตในท่ีเกิดเหตุ 
61.54% บาดเจ็บรุนแรงท่ีศีรษะ 80% และมีอุบัติการณใหมกับกลุมเส่ียง
ในพื้นที่ ที่พบวากลุมอายุที่เกิดอุบัติเหตสุูงสุดพบวาเปนผูสูงอายุ (60-69 ป) 
30.77% รองลงมาไดแก วัยรุน วัยทํางาน (อายุ 20-29 ป และ 10-19 ป) 
อยูที ่23.08% เทากนั นอกจากน้ียงัพบดวยวารถจักรยานยนตทีใ่ชไมม ีพ.ร.บ. 
ทาํใหการจัดการปญหาอุบตัเิหตุทางถนนอําเภอทาหลวง จาํเปนตองพจิารณา
มาตรการการสรางการมีสวนรวมจากสมาชิกในชุมชนระดับ “หมูบาน” 
ในฐานะ “เจาของปญหา” รวมกับกลไกของ ศปถ.อําเภอ และ ศปถ.อปท.

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพือ่สาํรวจสถานการณและวเิคราะหขอมลูรถในพืน้ที ่การทาํ พ.ร.บ. 

การมีใบขับขี่ ผานการเรียนรูรวมกันของคนในหมูบานและหนวยงานราชการ
2. เพื่อขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถยนตและรถ

จกัรยานยนต ในหมูบานท้ัง 37 หมูบาน (ยกเวนตาํบลหนองผักแวน) ใหปฏบิติั
ตามกฎหมายจราจร

3. เพื่อขับเคลื่อน “หมูบานปลอดภัยทางถนน” ของอําเภอทาหลวง 
และเพ่ิมเครือขายใหกวางข้ึน เชน SRRT ขนสง บริษัทกลาง รพ.สต. 
องคกรอิสระอื่นๆ

3. กิจกรรม
1. ประชุมเพื่อชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ และกําหนด

แนวทางขับเคล่ือนในหมูบาน
2. อบรมพฒันาทกัษะการเก็บขอมูลและวเิคราะหขอมลู สถติ ิอบุตัเิหตุ

จราจร และวิเคราะหจุดเสี่ยง ดําเนินการสํารวจขอมูล การมี พ.ร.บ. และ
คืนขอมูลที่เกี่ยวของใหกับคนในหมูบาน
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3. พัฒนาศักยภาพแกนนําหมูบาน
 - อบรมการสรางทีมขับเคล่ือน “หมูบานปลอดภัยทางถนน” 

ผานตําบลรวมกับภาคีหนวยงาน
 - เวทีพัฒนาศักยภาพแกนนําขับเคลื่อน “หมู บานปลอดภัย

ทางถนน” ผานแกนนําตําบล
4. ตดิตามสนบัสนนุการขบัเคลือ่นหมูบานปลอดภัยทางถนน ผานแกน

นําตําบลเพื่อเปนแบบอยางการขับขี่
5. การสรุปบทเรียนรวมกันของแกนนําหมูบาน ผานแกนนําและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ
6. การจัดเวทีสื่อสารสาธารณะเพื่อขับเคลื่อน “หมูบานปลอดภัย

ทางถนน” ใหครอบคลุมอําเภอทาหลวง

4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. ไดแกนนําหมูบานที่ผานการอบรมหลักสูตรวิทยากรกระบวนการ

เพื่อขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน 3 คนตอ 1 หมูบาน (37 หมูบาน 
× 3 คน = 111 คน) ที่มีความรู ความเขาใจ มีทักษะ และสามารถใชเครื่องมือ
ในการคนหาและวิเคราะหจุดเสี่ยง สามารถวิเคราะหความเปนมาของชุมชน
ที่อยู  ผานเครื่องมือ ไดแก แผนที่ชุมชน ปฏิทินกิจกรรม และเสนทาง
ประวัติศาสตร (Time line)

2. เกดิหมูบานนํารอง 9 หมูบาน จาก 37 หมูบาน ทีม่กีารต้ังศูนยถนน
หมูบานนํารอง โดยมีผูใหญบานเปนประธานศูนย กรรมการ เลขา แยกเปน 
3 ทมี คอื 1) ทมีประชาสมัพนัธ 2) ทมีเฝาระวงัจดุเสีย่งและทมีสอบสวนระดบั
หมูบาน 3) ทีมติดตามประเมินผล

3. เกิดฐานขอมูลพฤติกรรมเส่ียงระดับหมูบาน ที่ไดจากการสํารวจ
พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย และการคนหา สํารวจจุดเสี่ยง ครบทั้ง 
37 หมูบาน เพื่อใชกําหนดมาตรการ แผนการดําเนินงาน และกํากับติดตาม
ประเมินผล

220



4. เกิด “กลไกหมูบานปลอดภัย” ที่สมาชิกและแกนนําชุมชนรวมกับ
หนวยงานราชการ ชวยกนัขับเคล่ือนหมูบานปลอดภยัทางถนนใหครอบคลุม
พืน้ทีอ่าํเภอทาหลวง โดยทกุหมูบานกาํหนดใหมวีาระการประชุมเรือ่งอบุตัเิหตุ
เปนประจําทุกเดือน กํานัน ผูใหญบาน และคนในชุมชนรวมกันแกไขจุดเสี่ยง 
และทํา พ.ร.บ. เพิ่มขึ้น เทศบาลตําบล/อปท. นําขอมูลปญหามาวางแผน
ดาํเนนิงานแกไข และบรรจเุขาในแผนของ อปท. มกีารตัง้จดุตรวจเพือ่กระตุน
การสวมหมวกนิรภัย/คาดเข็มขดันริภัย บรเิวณทางเขา-ออกหมูบาน เดอืนละ 
2 ครั้ง ทั้ง 37 หมูบาน และกําหนดทําอยางตอเนื่องพรอมกันทั้ง 37 หมูบาน 
ทกุวนัที ่15 กบั 30 ของเดอืน เวลา 16.00 น. ถงึ 17.00 น. โดยคณะกรรมการ
หมูบานปลอดภัย

5. การเปลี่ยนแปลงท่ีพบ
1. อตัราการสวมหมวกนิรภัยท้ัง 37 หมูบาน เพ่ิมขึน้จาก 38.08% เปน 

44.53% การทํา พ.ร.บ. จาก 58.0% เปน 63.7% และการมีใบอนุญาตขับขี่ 
จาก 29.9% เปน 31.8%

2. ลดอัตราการบาดเจ็บทางสมอง/ลดการเสียชีวิตเม่ือเทียบกับป
ที่ผานมา ดังนี้ อัตราตายป (2561-2563) จาก 43.3, 40 และ 36.6 ตอแสน
ประชากร ตามลําดับ

3. จุดเสี่ยงในหมูบานไดรับการแกไขและคืนขอมูลใหแกสมาชิก
ในชุมชน เฉล่ียจุดเส่ียงที่ไดรับการแกไขอยางนอยหมูบานละ 2 จุดเสี่ยง 
รวม 74 จุด

6. ปัจจัยความสําเร็จ
1. สรางคณะทํางานดานความปลอดภัยทางถนนในระดับหมูบาน 

โดยเขามามสีวนรวมในทกุขัน้ตอน ทาํใหเกดิความรูสกึในการเปนเจาของงาน
รวมกัน
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2. การเก็บรวบรวมขอมูลวิถีชีวิตของคนในชุมชนตั้งแตอดีต-ปจจุบัน 
ขอมูลสถานการณความปลอดภัยทางถนน บทเรียนประสบการณและ
ปจจัยเงื่อนไขสําคัญตอการสรางกลไกคณะทํางานดานความปลอดภัย
ทางถนนตําบล เพื่อนํามาวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล

7. ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
“กลไกหมูบานปลอดภัย” ทีส่มาชิกและแกนนําชมุชนรวมกับหนวยงาน

ราชการ ชวยกันขับเคลื่อน
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06
โครงการขับเคลื่อนกลไก ศปถ.ระดับพ้ืนที่ 

เพ่ือพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางรถจักรยานยนต์ จังหวัดตราด

หัวหน้าโครงการ จีรวัฒน แสงจันทร
พ้ืนที่ดําเนินงาน 6 พื้นที่จาก 6 อําเภอที่มีปญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุ

จากการขับขี่รถจักรยานยนตสูงในจังหวัดตราด
ทีมร่วมดําเนินงาน ขนสง แขวงทางหลวง โรงพยาบาล ตาํรวจ บรษิทักลางฯ 

สมาคมกูภัยบุญชวยเหลือจังหวัดตราด

1. บริบท
จังหวัดตราดมีการดําเนินงานดานการปองกันอุบัติเหตุทางถนนมา

อยางตอเนื่อง ทําใหเกิดภาคีและโครงสรางการทํางาน ไมวาจะเปน คณะ
ทํางานระดับจังหวัดดานความปลอดภัยทางถนน เวทีประชุมเพื่อรายงาน
สถานการณและคืนขอมูลอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ลาสุดจากการทํางาน
โครงการสานพลังประชารัฐรวมใจปองกันอุบัติเหตุจากจุดเสี่ยง จังหวัดตราด 
ทําใหเกิดอาสาสมัครจราจรประชารัฐ 13 ทีม มีรูปธรรม/แนวทางในการแก
ปญหาจุดเสี่ยงที่เปนการทํางานรวมกันระหวางรัฐ เอกชน และประชาชนใน
พื้นที่ สงผลใหสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรและความรุนแรงของการบาดเจ็บ
ใน 13 พื้นที่ลดลง ซึ่งจากการทบทวนการดําเนินงานจะเห็นชองวางที่เกิดขึ้น 
คือการขาดกลไกการจัดการกลางที่จะนําไปสูการกําหนดมาตรการแกไข
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อุบัติเหตุทางถนนในผูใชรถจักรยานยนต คณะทํางานฯ จึงไดจัดทําโครงการ
ขับเคลื่อนกลไก ศปถ.ระดับพื้นที่ เพื่อพัฒนาการปองกันและแกไขปญหา
อุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต จังหวัดตราด เพื่อยกระดับ ศปถ.อําเภอ และ 
ศปถ.ตาํบล/อปท./ทองถ่ิน ทีม่อียูใหเกดิการขับเคล่ือนอยางเปนรูปธรรมมาก
ยิ่งขึ้น รวมถึงการนําเอาจิตอาสา อาสาสมัครจราจรประชารัฐใหเขามารวม
ดําเนินงานเฝาระวังและสนับสนุนการทํางานของภาครัฐที่เกี่ยวของ ไมวาจะ
เปนการจัดประชุมหนวยงานท่ีเกีย่วของกับการปองกันและแกไขอุบตัเิหตุทาง
ถนนและกลุมภาคีตางๆ เพื่อรวมกันกําหนดนโยบาย สรางกลไกขับเคลื่อน 
ออกมาตรการเพ่ือปรับพฤติกรรมการขับขี่ การกําหนดจุดเส่ียง สิ่งกีดขวาง
บนไหลทางและแนวทางแกไขใหเปนไปในแนวทางเดียวกันอยางมีมาตรฐาน 
เพื่อนําไปสูการแกปญหาที่ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อการสรางความตระหนักในการรวมขับเคลื่อนงานเพ่ือใหเกิด

กระบวนการแกไขปญหาอยางมีสวนรวม โดยการวิเคราะหปญหาผานความ
รวมมือทํางานรวมกัน ระหวางภาครัฐ เอกชน และประชาชน

2. เพื่อพัฒนาและยกระดับกลไก ศปถ.อําเภอ และ ศปถ.ตําบล 
ที่มีอยูแลว รวมถึงพัฒนาอาสาสมัครจราจรประชารัฐใหมีความรู ความ
สามารถ ในการสนับสนุนภารกิจของหนวยงานภาคีจังหวัด

3. เพือ่ลดสถติอิตัราการเกดิอุบตัเิหตจุากรถจกัรยานยนตและอบุตัภิยั
ทางถนนในพื้นที่จุดเสี่ยงตางๆ

3. กิจกรรม
1. กอนดําเนินโครงการมีการหารือ ประสานงาน และเตรียมการรวมกับ

ภาคีที่เกี่ยวของ
2. จัดเวทีประชุมรวมคณะทํางานกลาง 3 ฝายจาก 6 อําเภอ คือ 

ภาครัฐ ภาคประชาชน และเอกชน
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3. จัดเวทีอบรมพัฒนายกระดับและขยายภาคี เพื่อขับเคลื่อนกลไก 
ศปถ.อําเภอ ศปถ.อปท. และ “อาสาสมัครจราจรประชารัฐ กลุมคนหวงหัว” 
อยางเปนรูปธรรม ประกอบดวย

 - เสวนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง การปองกันแกไขอุบัติภัยทาง
รถจักรยานยนตอยางมีสวนรวมจากภาคีทั้ง 3 ภาคสวน

 - ยกระดับและขยายภาคี เพื่อขับเคลื่อนกลไก ศปถ.อําเภอ และ 
ศปถ.อปท. อยางเปนรูปธรรม

 - การอบรมพฒันาศกัยภาพเพือ่ยกระดบัการทาํงาน “อาสาสมคัร
จราจรประชารัฐ : กลุมคนหวงหัว”

4. พัฒนาแนวทางการขับเคล่ือนในการบังคับใชกฎหมายระดับพ้ืนท่ี 
ประกอบดวย

 - กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการขับเคล่ือนการบังคับใช
กฎหมายระหวางตํารวจและชุมชน

 - กิจกรรมโรงเรียนสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น
 - กิจกรรมหมูบานวินัยจราจรและปลอดส่ิงกีดขวางบนไหลทาง
5. สังเคราะหขอมูลเพื่อการสื่อสารระยะยาวในรูปแบบส่ือตางๆ ทั้ง

ออนไลนและออฟไลน
6. พบปะพดูคยุ พรอมคนืขอมูลสรปุผลโครงการใหกบัภาคแีละหนวย

งานท่ีเกี่ยวของ เพื่อหาแนวทางในการตอยอดหรือขยายผลการทํากิจกรรม
แกปญหาจริงในพื้นที่อยางยั่งยืน

4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. ประชาชน 6 พื้นที่ ใน 6 อําเภอ เกิดวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัย 

มีความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่จักรยานยนตที่ถูกตอง
เหมาะสมในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ กติกาชุมชน และขอปฏิบัติอื่นๆ
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2. มีกติกาหรือระเบียบชุมชน เชน จํานวนหมูบาน สถานศึกษา และ
สถานประกอบการที่มีการกําหนดเปนเขตพื้นที่ สวมหมวกนิรภัย 80%

3. มกีารสงเสรมิใหชมุชนบรหิารจดัการความเรว็ และกาํจัดส่ิงกดีขวาง
บนไหลทางในพื้นที่

4. มกีารขบัเคลือ่นกลไกคณะทาํงานดานขอมลูอบุตัเิหตทุางถนน และ
คณะทาํงานดานการสอบสวนอบุตัเิหตทุางถนน ทัง้ ศปถ.อ. และ ศปถ.อปท.

5. มกีารใชกลไกประชารฐัในการบรูณาการความรวมมอื เพือ่ขบัเคลือ่น
การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่

5. การเปลี่ยนแปลงท่ีพบ
1. การแกไขจุดเสี่ยงที่เกิดจากความรวมมือของ 3 ภาคสวน
2. เกดิกติกาหรือระเบียบชุมชน กาํหนดใหในหมูบาน สถานศึกษา และ

สถานประกอบการ มีการกําหนดใหเปนเขตพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100%

6. ปัจจัยความสําเร็จ
1. มเีจาภาพติดตามงานอยางตอเน่ือง กระตุนใหเกดิการขับเคล่ือนงาน

จากสวนกลาง
2. วิธีการดําเนินงานที่เนนการสรางความรวมมือบูรณาการภาครัฐ 

ภาคประชาชน
3. นโยบายจากสวนกลาง และมีเปารวมที่ชัดเจน
4. การ Coaching เตมิเตม็พฒันาศกัยภาพจากภาควชิาการสวนกลาง 

ไดแก ศวปถ. เครือขายเมาไมขับ แผนงาน สอจร.
5. การบูรณาการการทํางานระหวางกลไกแนวราบและกลไกแนวดิ่ง 

และการมีสวนรวมในการตัดสนิใจของทุกภาคสวน ทาํใหเกดิการเสริมงานและ
เอ้ือประโยชนในการทํางานโดยไมจาํเปนตองอาศัยการประชุมสัง่การแตเพียง
อยางเดียว
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7. ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
ศปถ.อําเภอ และ ศปถ.ตําบล ในพ้ืนท่ีเปาหมาย มีการขับเคล่ือน

การดําเนินงานความปลอดภัยทางถนน โดยนําขอมูลอุบัติเหตุทางถนน
ในพื้นที่มาใชวิเคราะหและวางมาตรการปองกัน
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07
โครงการลดอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียน
ด้วยการพัฒนาต้นแบบอาสาจราจร 

จังหวัดสิงห์บุรี

หัวหน้าโครงการ ดร.อิทธิกร ภูมิพันธ
พ้ืนที่ดําเนินงาน โรงเรียน 5 แหง ในจังหวัดสิงหบุรี
ทีมร่วมดําเนินงาน แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสิงหบุรี 
  ผูอาํนวยการโรงเรยีน คร ูผูปกครอง นกัเรยีน ในโรงเรยีน

เปาหมาย โดยมีภาคีเครือขายในจังหวัดสิงหบุรี ไดแก 
สถานีตํารวจภูธร สํานักงานสาธารณสุข โรงพยาบาล 
รพ.สต. อปท. สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา
จงัหวดัสงิหบรุ ีขนสง กูภยั สาํนกังานปองกนัและบรรเทา
สาธารณภัย อาสาสมัครทางหลวงชนบท สถานีวิทยุ
ชุมชน สถานีวิทยุกระจายเสียง เครือขาย สอจร.

1. บริบท
กระทรวงคมนาคมไดกําหนดใหป พ.ศ. 2554-2563 เปนทศวรรษ

แหงความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety) โดยมี
เปาหมายลดผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 50% รวมถึงรัฐบาลไดกําหนด
ใหการสรางความปลอดภัยทางถนนเปนวาระแหงชาติ ซึง่บรเิวณหนาโรงเรยีน
ถือเปนพ้ืนท่ีที่มีผูปกครองและยานพาหนะเดินทางมารับ-สงนักเรียนเปน
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ประจํา และมีการเดินขามถนนตัดกระแสจราจรจนเปนเหตุใหเกดิอบุตัเิหตไุด
บอยครัง้ ปงบประมาณ 2559-2561 กระทรวงคมนาคมไดดาํเนนิการปรบัปรงุ
ความปลอดภัยบริเวณหนาโรงเรียน ซึ่งแขวงทางหลวงชนบทสิงหบุรีได
ปรับปรุงความปลอดภัยหนาโรงเรียนแลวครบทุกแหงในปงบประมาณ 2562 
นอกจากนี้ยังมีการอํานวยความสะดวกหนาโรงเรียนในชวงเปดเทอม 
แตอยางไรก็ตาม การดําเนินการดังกลาวไมสามารถทําไดครอบคลุม
ทกุโรงเรยีน เนือ่งจากมบีคุลากรจาํกดัและมภีารกจิหลกัของหนวยงานในการ
ซอมแซมและบํารุงรักษาถนน นอกจากน้ีการใชความเร็วของยานพาหนะท่ี
ผานหนาโรงเรียนก็ยังไมไดลดลงตามที่กําหนดไว เนื่องจากเกิดความเคยชิน 
และไมปฏิบัติตามกฎหมายของผูขับขี่ จากตัวอยางของตางประเทศท่ีมี
มาตรการดานความปลอดภัยบริเวณทางแยกหรือบรเิวณหนาโรงเรียน โดยการ
มีอาสาสมัครปองกันอุบัติเหตุจราจรบริเวณทางแยกและหนาโรงเรียน 
ไดอํานวยความปลอดภัยใหแกคนขามในชวงเวลาเรงดวน หรืออํานวยความ
ปลอดภัยใหแกเด็กนักเรียนขามถนนในชวงเชาและเย็น ถือเปนตัวอยางที่ดีที่
จะนํามาปรับปรุงใชในพื้นที่ คณะทํางานจึงเกิดแนวคิดท่ีจะรวมมือกับชุมชน 
อาสาสมัคร หรือจิตอาสา เขามาเปนอาสาจราจรอํานวยความปลอดภัย
หนาโรงเรยีน โดยจะทาํหนาทีใ่นชวงเชากอนเขาเรยีน (เวลา 07.00-08.00 น.) 
และชวงเย็นหลังเลิกเรียน (เวลา 15.30-16.30 น.)

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. ลดการเกิดอุบัติเหตุบริเวณหนาโรงเรียนใหเปนศูนย
2. เพื่อพัฒนาตนแบบอาสาจราจรอํานวยความปลอดภัยบริเวณ

หนาโรงเรียน
3. เพ่ืออํานวยความปลอดภัยทางถนนใหครู เด็กนักเรียน และ

ผูปกครอง ในชวงที่มีการเดินทางไปและกลับจากโรงเรียน
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4. เพื่อพัฒนาใหเกิดชุมชนและโรงเรียนตนแบบอาสาจราจรอํานวย
ความปลอดภัยบริเวณหนาโรงเรียน

3. กิจกรรม
1. ประชุมทําความเขาใจและชีแ้จงโครงการใหกบัผูนาํชมุชน ผูปกครอง 

ผูบรหิาร คร ูและนกัเรยีนของโรงเรยีนตนแบบทีเ่ขารวมโครงการ จาํนวน 5 แหง 
และทําการประชาสัมพันธโครงการใหแกผูนําชุมชน ผูนําองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ นายอําเภอ ปลดัอาํเภอในพ้ืนทีท่ราบ รวมถงึการประชาสัมพันธ
ผาน Social Media และ Mass Media ผานสถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่ และ
สถานีวิทยุกระจายเสียงในเขตจังหวัดสิงหบุรี

2. โรงเรียนทั้ง 5 แหง ทําการสํารวจขอมูลที่เกี่ยวของกับการปองกัน
อบุตัเิหตุทางถนน เชน จาํนวนครผููปกครอง และนกัเรยีน วามกีารขบัขีร่ถยนต
โดยคาดเข็มขัด และสวมหมวกนิรภัยเทาไหร ผูใชรถผานหนาโรงเรียน
ใชความเรว็เทาไร บรเิวณหนาโรงเรยีนมจีดุเสีย่งหรอืไมอยางไร รถรับสงนกัเรียน
ถูกตองตามกฎหมายหรือไม เปนตน

3. รบัสมคัรและคดัเลอืกอาสาจราจรอาํนวยความปลอดภยัหนาโรงเรยีน 
ซึง่ประกอบดวย จติอาสาในชุมชน ผูปกครองนกัเรยีน คร ูบคุลากรในโรงเรยีน 
และอาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.)

4. อบรมอาสาจราจร โดยเชญิตาํรวจจราจรและสาํนกังานสาธารณสขุ
จงัหวดัมาใหความรู ฝกอบรม ทัง้ภาคทฤษฎีและฝกปฏิบตั ิเพ่ือใหอาสาจราจร
ที่ผานการอบรมสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง

5. ประชาสัมพันธการดําเนินโครงการหลากหลายชองทาง เชน 
การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําเดือน ประชุมความมั่นคงจังหวัด 
นําเสนอผานสถานีวิทยุเครือขายในจังหวัด จัดต้ังกลุมอาสาจราจรฯ จังหวัด
สิงหบุรี โดยใช Line application เพื่อเปนศูนยกลางในการติดตอสื่อสาร
ระหวางกัน และประชาสัมพันธทั้งกอนและหลังการดําเนินงาน
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6. อาสาจราจรใหบรกิารดูแลความปลอดภัยทางถนนบริเวณหนาโรงเรยีน 
ทัง้ 5 แหง ในเวลาเชาและเย็น โดยระยะแรกจะมีตาํรวจในพ้ืนทีม่าเปนพีเ่ลีย้ง 
และเก็บขอมูลถึงพฤติกรรมเส่ียงของผูใชรถใชถนนผานหนาบริเวณโรงเรียน
ทั้งกอนและหลังการดําเนินโครงการ

7. การจัดการส่ิงแวดลอม กายภาพของบริเวณหนาโรงเรียนเพ่ือความ
ปลอดภัย ประกอบดวย การทาสีตีเสนผิวทาง ทางมาลาย การติดตั้งปาย
จํากัดความเร็ว การจัดชองจราจร

8. ประชุมเครือขายอาสาจราจรทั้ง 5 โรงเรียน เพื่อประเมินผลการ
ดาํเนนิงาน ปญหาอปุสรรค แนวทางแกไข และการพฒันาการทาํงาน ประเมนิ
ความพึงพอใจของผูมีสวนเก่ียวของทุกกลุมเปาหมายหลังการดําเนินงาน
โดยการใชแบบสอบถาม

9. คณะทํางานจัดการประชุมสนทนากลุม (Focus group) กับ
ผูนําชุมชน ครู ผูปกครอง ตัวแทนนักเรียน และอาสาจราจร เพื่อรับฟง
และใหขอเสนอแนะในการดําเนินงาน

10. ถอดบทเรียนการดําเนินงานอาสาจราจรอํานวยความปลอดภัย
บริเวณหนาโรงเรียน

11. จัดเวทีเชิดชูเกียรติอาสาจราจรอํานวยความปลอดภัยหนา
โรงเรียน มอบโล/ประกาศนียบัตร โดยผูวาราชการจังหวัด

12. ประเมินผลโครงการ ประกอบดวย จํานวนการเกิดอุบัติเหตุ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาจราจร ความเร็วของรถเขาสูบริเวณ
โรงเรยีน จาํนวนการคาดเขม็ขดั/สวมหมวกนริภยั ความพงึพอใจของผูเกีย่วของ 
และชุมชน

4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. อบุตัเิหตทุางถนนบรเิวณหนาสถานศกึษาเปนศนูย มกีารใชความเรว็

ลดลง

233

ภาคกลาง-ตะวันออก



2. ผูบริหาร บุคลากรในสถานศึกษา ครู บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน 
และผูปกครอง มีความปลอดภัยในการเดินทาง มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการใชรถใชถนน ปฏบิตัติามกฎจราจร มกีารคาดเข็มขดัและสวมหมวกนิรภยั 
โดยเฉพาะครูและบุคลากรคาดเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกนิรภัย 100%

3. สถานศึกษากับชมุชนมกีารสรางเครือขายอาสาจราจรหรือจติอาสา 
อํานวยความปลอดภัยหนาโรงเรียน และมีการทํากิจกรรมรวมกันอยาง
ตอเนื่อง

4. เกิดหนวยเฝาระวังความปลอดภัยในชุมชนโดยการมีสวนรวมของ
คนในพื้นที่ หนุนเสริมการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เมื่อพบลักษณะ
ทางกายภาพที่ไมเหมาะสม หรือเห็นจุดเส่ียง ไดทําการสงขอมูลมายังแขวง
ทางหลวงเพื่อใหดําเนินการแกไข

5. การเปล่ียนแปลงท่ีพบ
1. โรงเรียนที่เขารวมโครงการตนแบบ 5 แหง ไมเกิดอุบัติเหตุจราจร

บริเวณหนาโรงเรียน ความเรว็เฉลีย่ของยานพาหนะทีผ่านบริเวณหนาโรงเรยีน
ลดลง นอยกวารอยละ 25

2. เกดิเครอืขายอาสาสมัครจราจรในชุมชน ชวยอาํนวยความปลอดภัย
หนาโรงเรียนอยางตอเนื่อง

6. ปัจจัยความสําเร็จ
1. มีการ AAR หลังการทํางานทุกครั้ง ระหวางคณะทํางานและพี่เลี้ยง
2. การทํางานที่เปนรูปแบบ Research & Development & Movement 

ทีเ่นนการเกบ็ขอมลูและนาํขอมลูมาใชในการสรางการมสีวนรวม เพือ่นาํไปสู
การเปลี่ยนแปลง
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3. มีการทํางานรวมกับแขวงทางหลวงชนบทสิงหบุรีที่ดูแลลักษณะ
ทางกายภาพหลกัของถนนรวมกบัชมุชนและโรงเรยีน โดยมเีปาหมายเดยีวกนั 
ทําใหการทํางานไมแยกสวน มีการสงตอขอมูล

7. ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
กลุมแกนนําอาสาจราจรอํานวยความปลอดภัยหนาโรงเรียนในระดับ

ชุมชน
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08
โครงการกบินทร์ร่วมใจเสริมสร้างอําเภอ
ปลอดภัยทางถนน จังหวัดปราจีนบุรี

หัวหน้าโครงการ ดร.ประภาศรี ธนากูล
พ้ืนท่ีดําเนินงาน ตําบลกบินทร เทศบาลกบินทรบุรี ตําบลหนองก่ี 

ตําบลเมืองเกา ตําบลลาดตะเคียน และตําบลนนทรี 
อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ทีมร่วมดําเนินงาน ศปถ.อาํเภอ RTI Team สสอ. โรงพยาบาล แกนนําชมุชน

1. บริบท
จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุป 2559-2561 พบวาอําเภอกบินทรบุรีเกิด

อบุตัเิหต ุบาดเจบ็ และเสยีชวีติเปนอนัดบัหนึง่ของจงัหวดัปราจนีบรุ ีทางอาํเภอ
กบินทรบุรีจึงไดดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอยางเขมแข็ง
ภายใตหลักการสรางการมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การเปดโอกาส
ใหประชาชนและผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวนของสังคมไดเขามามีสวนรวม 
เปนกระบวนการท่ีใหความสาํคญักับการสรางความเขาใจซึง่กนัและกัน ดวยการ
สื่อสารสองทางอยางทั่วถึง นําไปสูความเขาใจเรื่องสิทธิและหนาที่ การเสีย
สละประโยชนสวนตนเพ่ือประโยชนสวนรวม เกิดการใชทรัพยากรรวมกัน 
มีการแบงภาระหนาที่ความรับผิดชอบ สงผลใหเกิดการปองกันอุบัติเหตุทาง
ถนนอยางยั่งยืนได ซึ่งจากการดําเนินงานตอเน่ืองตามขั้นตอน PDCA และ
ใชหลกัการทาํงานแบบมสีวนรวม (Participation) ทางอาํเภอกบนิทรบรุ ีไดกอ
กระแสในพ้ืนทีช่มุชนนาํไปสูการสรางภาคีเครอืขายดานความปลอดภัยทางถนน
ในตําบลวังทาชางสําเร็จเปนตาํบลนํารอง คณะทํางานฯ จงึเกิดแนวคิดในการ

237

ภาคกลาง-ตะวันออก



ตอยอดโครงการเพ่ือสรางอาํเภอเขมแข็ง โดยการขบัเคล่ือนการทาํงานระดับ
ชมุชนในทกุตาํบล โดยใชการทาํงานการมสีวนรวมของชมุชน โดยเริม่ทีต่าํบล
ที่มีการเกิดอุบัติเหตุทางถนนบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดในอําเภอกบินทรบุรี 
5 ตําบล คือ ตําบลกบินทร เทศบาลกบินทรบุรี ตําบลหนองก่ี ตําบลเมืองเกา 
ตาํบลลาดตะเคยีน และตาํบลนนทร ีโดยจะมีการนเิทศตดิตามกาํกบัโดยศนูย
อํานวยความปลอดภัยทางถนนอําเภอ รวมกับกระบวนการเสริมแรงอยางมี
สวนรวม เพื่อใหทุกภาคสวนในตําบลตั้งแตระดับประชาชนมองปญหาเรื่อง
อุบัติเหตุทางถนนเปนเรื่องท่ีปองกันไดและทุกคนตองมีสวนรับผิดชอบ เมื่อ 
5 ตําบลนี้เขมแข็งจะสามารถดําเนินการปองกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได 
อําเภอกบินทรบุรีจะขยายไปทุกตําบลในอนาคตตอไป ซึ่งจะสงผลใหอําเภอ
กบนิทรบรุเีขมแขง็ในการปองกนัการเกดิอุบตัเิหตทุางถนนสามารถเปนตวัแบบ
ใหกับอําเภออื่น และสงผลใหเปนสวนหนึ่งของการกาวไปสูจังหวัดถนน
ปลอดภัย (Road Safety Provincial) ได

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพ่ือสรางการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการขับเคลื่อนงาน

ปองกันอุบัติเหตุทางถนน
2. เพื่อจัดพื้นที่ความปลอดภัยทางถนน
3. เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของพ้ืนที่เปาหมาย

3. กิจกรรม
ใชวิธีดําเนินงานตามข้ันตอน PDCA และใชหลักการทํางานแบบมี

สวนรวม (Participation) ภายใตการนําของทีมสาธารณสุขในพื้นที่ 
ที่ดําเนินการปองกันและแกไขปญหาเชิงรุก โดยบูรณาการการทํางานให
เขากับตัวช้ีวัดของกระทรวงฯ รายละเอียดกิจกรรมในแตละขั้นตอน มีดังนี้

1. จดัเวทปีระชมุรวมคณะทาํงาน 3 ฝาย คือ ภาคประชาชน ภาครฐัและ
เอกชน เพือ่แตงตัง้ ศปถ.ตาํบล และ “RTI Team” และวางแผนการดาํเนนิงาน
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2. ดําเนินการสํารวจจุดเสี่ยง กําหนดพื้นท่ี safety Zone และแกไข
จุดเสี่ยงในพื้นที่ 5 ตําบล

3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหอาสาสมัคร “RTI Team” ใหสวม
หมวกนิรภัยในชุมชน 5 ตําบล

4. นิเทศติดตามการดําเนินงานโครงการในชุมชน 5 ตําบล
5. จัดเวทีถอดบทเรียนและสรุปผลการจัดทําโครงการและมอบรางวัล

ชุมชนสวมหมวกนิรภัย 100% และตรวจสอบความถูกตองของขอมูลสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุ

4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. มคีณะกรรมการศูนยปฏบิตักิารความปลอดภัยทางถนนระดับตาํบล 

และคณะทํางาน RIT Team ในตําบลเปาหมายทุกตําบล
2. มกีารปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการสวมหมวกนิรภยัและคาดเข็มขดั

นิรภัยเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะโรงเรียนเปาหมาย
3. โรงเรยีนตนแบบ สวมหมวกนิรภัย 100% ตาํบลละหนึง่โรงเรียน และ

มีหมูบานตนแบบสวมหมวกนิรภัย 100% ตําบลละหน่ึงหมูบาน แตหมูบาน
ตนแบบยังพบปญหาการสวมหมวกนิรภัยที่ไมตอเนื่อง จากทัศนคติเดินทาง
ใกลๆ ไมสวมหมวกนิรภัย

4. คณะทาํงานฯ สามารถเชือ่มโยงภาคีสาํคญัในพ้ืนท่ี อาท ิหมวดการทาง 
เกิดความสัมพันธแนวราบ นําไปสูการใหความรวมมือเพ่ือแกไขความเสี่ยงที่
เกิดจากถนนและสิ่งแวดลอม

5. ชุมชนใหความรวมมือ เกิดพลังคนทํางานในพ้ืนท่ีที่รวมขับเคล่ือน
กิจกรรมเชิงรุกเชิงสัญลักษณ เชน ตําบลลาดตะเคียน ไดจัดงานบุญขางถนน
ในพืน้ทีเ่สีย่ง ทีเ่กดิอุบตัเิหตบุอยครัง้ เพือ่กระตุนใหสมาชกิในชมุชนตระหนกั
และเพิ่มความระมัดระวังในการใชยานพาหนะและใชทาง ผูนําชุมชน (กํานัน 
ผูใหญบาน) และสมาชกิในชุมชน รวมกนัแกไขจุดเสีย่ง และมกีารกําหนดแผนการ
ตัง้ดานชมุชนถาวร โดยมีภาคเอกชน เชน บรษิทัวริยิะประกันภยัรวมสนบัสนนุ
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อุปกรณในการต้ังดานชุมชน บริษัทเอกชนอ่ืนๆ รวมมอบหมวกนิรภัยเพ่ือ
กระตุนใหคนในพ้ืนทีใ่ชหมวกขณะขับขี ่โดยมีรองผูวาราชการจังหวัดใหความ
สาํคญัเปนประธานในการจัดกจิกรรมสรางความตระหนัก/การรณรงคประเดน็นี้

6. ผูนําชุมชน ทองถ่ิน เห็นความสําคัญและมีการวางแผนเรื่องความ
ปลอดภัยไดบรรจุเปนวาระ เชนเดียวกับหนวยงานสําคัญ อยางแขวงการทาง
และหมวดทางหลวง

5. การเปล่ียนแปลงท่ีพบ
1. อุบัติเหตุมีจํานวนคร้ังลดลง อัตราการบาดเจ็บลดลงในทุกตําบล

แตจํานวนผูเสียชีวิตเพิ่มขึ้น
 - ตําบลกบินทร จํานวนผูบาดเจ็บลดลง 85 ราย คิดเปน 25.91% 

จํานวนผูเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย คิดเปน 50%
 - ตาํบลเมอืงเกา จาํนวนผูบาดเจบ็ลดลง 134 ราย คดิเปน 42.94% 

จํานวนผูเสียชีวิตคงเดิม
 - ตําบลลาดตะเคยีน จาํนวนผูบาดเจบ็ลดลง 50 ราย คดิเปน 25.09% 

จํานวนผูเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย คิดเปน 25%
 - ตําบลหนองกี่ จํานวนผูบาดเจ็บลดลง 29 ราย คิดเปน 29% 

จํานวนผูเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย คิดเปน 50%
 - ตําบลนนทรี จํานวนผูบาดเจ็บลดลง 85 ราย คิดเปน 24.40% 

จํานวนผูเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย คิดเปน 50%
2. จุดเสี่ยงไดรับการแกไขและมีการนําเขาแผนงบประมาณ กรณีตอง

แกไขระยะยาว

6. ปัจจัยความสําเร็จ
1. ผูนําเขมแข็ง ชุมชนใหความสนใจในการปองกันอุบัติเหตุทางถนน 

มีสวนรวมในการปองกันอุบัติเหตุทางถนน ตองการใหชุมชนของตนเอง
ปลอดภัย
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2. การทํางานแนวดิ่งผสานกับการทํางานแนวราบที่อาศัยความ
สัมพันธของคนทํางานทําใหเกิดความตอเนื่องของการดําเนินกิจกรรม

3. การดําเนนิงานท่ีเนนไปท่ีการบรูณาการเชิงยทุธศาสตรและนโยบาย 
โดยมีนายอําเภอทําหนาที่ในการมองภาพรวม มีหนวยงาน/ตัวแทนจาก
ภาคสวนตางๆ ทาํหนาทีใ่นการแลกเปลีย่นขอมลู/ลงมอืแกไขปญหารวม และ
มี สสอ./รพ. ทําหนาที่เปนเลขานุการ (ภายใตการอนุมัติกําลังคนจาก
ผูอาํนวยการโรงพยาบาล) เชือ่มการทาํงานกบัศนูยปฏบิตักิารความปลอดภยั
ทางถนนระดับอําเภอ/ทองถิ่น สงตอขอมูลและวิเคราะหขอมูลเพื่อนําไปสู
การแกไขปญหา

7. ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
การเช่ือมโยงภาคีสาํคญัในพ้ืนท่ี อาท ิหมวดการทาง เกิดความสมัพนัธ

แนวราบ นําไปสูการใหความรวมมือในการแกไขจุดเสี่ยง
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09
โครงการอาสาจราจรชุมชน ตําบลรักความปลอดภัย 

(บนท้องถนน) จังหวัดระยอง

หัวหน้าโครงการ พ.ต.อ.สรัลพัฒน ยศสมบัติ
พ้ืนท่ีดําเนินงาน ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ทีมร่วมดําเนินงาน ตํารวจภูธร ชุมชน

1. บริบท
สถิติอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมของจังหวัดระยองในป พ.ศ. 2559 

มจีาํนวนผูเสยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนนสงูทีส่ดุของประเทศ โดยมอีตัราการ
เสียชีวิต 72.20 รายตอแสนประชากร ถึงแมวาจังหวัดระยองจะมีการบังคับ
ใชกฎหมายอยางเขมขน แตยังขาดการมีสวนรวมของประชาชนในการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเอง จึงมีแนวคิดในการดําเนินโครงการ
อาสาจราจรชุมชน เพื่อมุงเนนการจัดทํากิจกรรมปองกันและลดอุบัติเหตุ
จราจรทางถนนในชุมชน/หมูบาน ขบัเคล่ือนงานเนนทีด่านชุมชนเพ่ือปองกัน
ไมใหยานพาหนะทีไ่มปลอดภยั หรอืผูขบัขีท่ีไ่มพรอมในการขบัขีอ่อกสูถนนหลกั 
โดยการคนหาและพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชน ผานกิจกรรมกระบวนการ
อบรมที่สรางการมีสวนรวมของคนในชุมชน ชวยจัดระเบียบการจราจร
ในชุมชน โดยมีตํารวจเปนพี่เลี้ยง ไดคัดเลือกอําเภอปลวกแดง ซึ่งเปนอําเภอ
ที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากท่ีสุดเปนพื้นที่ดําเนินการ 
และเลือกตําบลมาบยางพรซึ่งมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุแลวเสียชีวิตมากที่สุด
เปนตําบลนํารอง
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสรางการมีสวนรวมในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ของคนในชุมชนในรูปแบบกองรอยอาสาจราจร
2. ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนโดยประชาชนในชุมชน
3. สรางเครือขาย ขยายแหลงขาว สรางภูมิคุมกันใหชุมชน พึ่งพา

ตนเองไดอยางยั่งยืน

3. กิจกรรม
1. สัมมนาตํารวจพี่เลี้ยง คณะทํางาน และเจาหนาที่ที่รวมดําเนินงาน

โครงการ
2. จัดอบรมเสริมความรูและทักษะอาสาจราจรชุมชน โดยใชหลักสูตร

ตามทีร่ะบไุวในระเบยีบสาํนกังานตาํรวจแหงชาต ิในประชาชนกลุมเปาหมาย
ทีผ่านการคดัเลอืกตามเกณฑทีก่าํหนดและมจีติอาสาในการมสีวนรวมปองกนั
และลดอุบัติเหตุทางถนน ในตําบลของตนเอง

3. ใหแกนอาสาจราจรชุมชนพรอมตํารวจพี่เลี้ยงเฝาระวังพฤติกรรม
เสี่ยง เมา หมวก ในหมูบาน โดยจัดเก็บขอมูลพฤติกรรมเสี่ยง เมา หมวก เร็ว 
กอนเริม่โครงการ ระหวางและสิน้สดุโครงการ (6 เดอืน 9 เดอืน และ 12 เดอืน)

4. จดักาํลงัตาํรวจทําหนาทีเ่ปนพีเ่ลีย้ง/ครฝูกอบรมอาสาจราจรชมุชน
5. นิเทศ ติดตาม และเสริมพลังอาสาจราจรชุมชนในการแกไขปญหา

อุบัติเหตุทางถนนรวมกับแกนนําตําบลในพื้นที่เปาหมาย และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ วิเคราะหผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และประเมินผล
การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่

6. ใชการสื่อสารอยางไมเปนทางการ ผานระบบ social network เชน 
การใช application line กับ สภ.ในพื้นที่ และผูรับผิดชอบโครงการเพ่ือแกไข
ปญหาไดตลอดเวลา เพิ่มเติมความรู ทักษะในการปฏิบัติงาน เสริมพลัง
อาสาจราจรชุมชนในการทํางาน และนิเทศ ติดตามผล
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7. ถอดบทเรียนและแลกเปล่ียนเรียนรูอาสาจราจรชุมชน ในพ้ืนท่ี
ตําบลเปาหมาย

8. ประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของทีมอาสาจราจรในชุมชน
และการใชรถใชถนนของคนในชุมชน

4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. เกดิกองรอยอาสาจราจรทีไ่ดรบัการฝก จากตาํรวจพีเ่ลีย้งท่ีมทีกัษะ 

สามารถชวยงานในการจัดจราจรและการตั้งดาน จํานวน 100 นาย
2. มีการสรางอาสาจราจรทํางานเชิงรุก เพื่อสรางความตระหนักและ

ใหอาสาจราจรเขาไปเปนตัวแทนในการเขาพื้นที่ ประชาคมหมูบานในเรื่อง
ความปลอดภัยทางถนน เพื่อลดปจจัยเสี่ยง

3. อาสาจราจรคอยสอดสองลกัษณะทางกายภาพ จดุเสีย่ง จดุอนัตราย
ที่เกิดขึ้นบอย และแจงหนวยงานที่เกี่ยวของใหดําเนินการแกไข

4. อาสาจราจรสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีตํารวจใน
การบงัคบัใชกฎหมาย สนบัสนนุงานทีร่บัผดิชอบในการรณรงคประชาสัมพนัธ 
เนนประเด็นที่เปนปจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

5. อาสาจราจรสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยกู ชีพกู ภัย
ดานบคุลากร เคร่ืองมือ วสัดุอปุกรณ ระบบการติดตอสือ่สาร และดําเนนิการ
ชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุทางถนน

5. การเปลี่ยนแปลงท่ีพบ
1. สถติกิารเสยีชีวติในพืน้ทีเ่ปาหมายลดลง 50% เมือ่เทยีบกับป 2561
2. มีกองรอยอาสาจราจรชุมชนที่สามารถชวยเหลือเจาพนักงาน

รวมกับตํารวจพ่ีเลี้ยงในชุมชนของตนเอง ในการจัดการจราจรในชุมชน 
การตั้งดานตรวจ และสนับสนุนการทํางานเม่ือเกิดอุบัติเหตุ
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6. ปัจจัยความสําเร็จ
1. เนนการ “พัฒนาทักษะ” ของแกนนําท่ีเขามาฝกเปนอาสาจราจร 

ทําใหสามารถทําหนาที่ไดอยางเต็มสมรรถนะ
2. การคดัเลอืกอาสาจราจรโดยตาํรวจพีเ่ลีย้งในพ้ืนท่ีทีม่คีวามคุนเคย

กับชุมชน ทําใหไดตัวจริงในการทํางาน
3. มกีารแตงตัง้และกําหนดบทบาทของครูพีเ่ลีย้งพ้ืนท่ี (ตาํรวจพ่ีเลีย้ง) 

อยางชัดเจน
4. การปรับพฤติกรรมของอาสาจราจรชมุชนใหรูสกึรักและอยากปฏบิตัิ

หนาที่ ผานการอบรม ชุดเคร่ืองแบบ ทําใหเกิดความตระหนักถึงหนาที่ที่ตอง
เปนแบบอยาง

7. ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
เกดิเครอืขายแกนนาํชมุชนอาสาจราจรในพ้ืนท่ีครอบคลุมท้ัง 6 ตาํบล

ที่มีศักยภาพเกิดเปนกองรอยอาสาจราจรชุมชน
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01
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนตําบลปลอดภัย

อุบัติเหตุทางถนน โดย ศปถ.อําเภอ 
และตําบล จังหวัดภูเก็ต

หัวหน้าโครงการ  นายสมบูรณ สุขวัฒนวิจิตร
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศรีแพร เองฉวน
พ้ืนท่ีดําเนินงาน อําเภอเมือง อําเภอถลาง และอําเภอกะทู 
  จังหวัดภูเก็ต
ทีมร่วมดําเนินงาน ศปถ.จังหวัดภูเก็ต ศปถ.อําเภอ ศปถ.ตําบล และ 

พชอ.

1. บริบท
การดําเนินงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดภูเก็ต

ที่ผานมา เปนการดําเนินงานภายใตกรอบโครงสรางของศูนยอํานวยการ
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และการขับเคล่ือนงานรวมกับภาคีเครือขาย
ที่เกี่ยวของในพื้นที่ โดยเฉพาะแผนงานสนับสนุนการปองกันอุบัติเหตุจราจร
ระดับจังหวัด ภาคใต (สอจร.ใต) ภายใตการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ทําใหภาคีเครือขายมีการทํางานเชิงรุกในพื้นที่
ไดอยางเปนรูปธรรม ดวยกลยุทธการดําเนินงาน 5 ส. (สารสนเทศ สหสาขา 
สุดเสี่ยง สวนรวม สุดคุม) สงผลใหเกิดทีมทํางานในระดับจังหวัด และเริ่มมี
การขับเคล่ือนของทีมทํางานในระดับอําเภอเมืองภูเก็ต แตในสวนของพ้ืนท่ี
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อื่นๆ ยังขาดการบูรณาการแกไขปญหาในระดับพื้นที่ แมวาจะมีการกําหนด
ใหมีศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอ (ศปถ.อําเภอ) หรือศูนย
ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ศปถ.อปท.) 
แตกลไกดังกลาวยังไมเกิดการดําเนินการในพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ 
สงผลใหการแกปญหาอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ีไมสามารถดําเนินการอยาง
เปนรูปธรรมที่ชัดเจน ดังนั้น อําเภอเมืองภูเก็ต อําเภอถลาง และอําเภอกะทู 
จึงผนึกกําลังเพ่ือขับเคล่ือนการดําเนินงานในระดับพื้นที่อําเภอและทองถ่ิน
ภายใตโครงการ “บูรณาการขับเคลื่อนตําบลปลอดภัยอุบัติเหตุทางถนน 
โดย ศปถ.อาํเภอ และตาํบล” เพือ่พฒันา ศปถ.อาํเภอ ใหมปีระสทิธภิาพ และ
ผลกัดนัใหเกดิการดาํเนนิงานอบุตัเิหตทุางถนนทีเ่ขมแขง็ในระดบัพ้ืนที ่ตาํบล

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมพลังทีมเครือขาย ศปถ.อําเภอ และ 

ศปถ.ตําบล
2. เพือ่พฒันาการจัดการขอมลู การสอบสวนเหตุการณ และนาํขอมลู

ไปใชแกไขปญหา
3. เพื่อพัฒนาตําบลปลอดภัยอุบัติเหตุทางถนน โดยการเช่ือม

ประสานการทํางานในระดับทองถ่ิน อําเภอ จังหวัด และภาคีเครือขาย
4. เพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรู และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง

ของผูขับข่ีรถจักรยานยนตในพื้นที่ดําเนินการ

3. กิจกรรม
1. กิจกรรมระดับจังหวัด
 - จัดทีมทํางานแกนหลักรับผิดชอบระดับอําเภอ และจังหวัด 

เพื่อกําหนดแผนและขอตกลงการดําเนินงานโครงการรวมกัน
 - อบรมทีมสอบสวนสหสาขาระดับอําเภอ และทีมตําบล
 - จดัเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู และเสริมพลังการทาํงานในพ้ืนท่ีจงัหวดั
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2. กิจกรรมระดับอําเภอ
 ตนน้ํา
 - จัดประชุม ศปถ.อําเภอ รวมกับ พชอ. เพ่ือกําหนดแผนการ

ทํางานรวมกัน
 - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดทําแผนปฏิบัติการตําบล
 - จัดทําฐานขอมูลและจัดการขอมูล
 กลางน้ํา
 - จัดตั้ง ศปถ.ตําบล
 - จัดกิจกรรมตําบลปลอดภัยฯ โดยภาคีเครือขายในตําบล ไดแก 

การสอบสวนการบาดเจ็บและเสียชวีติ การวิเคราะหจดุเสีย่งและ
แกไขจดุเสีย่ง โดยรบัฟงความเหน็จากชมุชน การอบรมนกัเรยีน-
อสม. และประชาสัมพันธสรางความตระหนักถึงความปลอดภัย
ทางถนน

 ปลายนํ้า
 - ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน ศปถ.อําเภอ
 - ศปถ.อําเภอ และ พชอ.ในแตละอําเภอ ลงเยี่ยมติดตามเสริม

พลังภาคีเครือขายตําบล
 - ศปถ.อาํเภอ และ พชอ. ประเมนิผลการดาํเนนิงานของเครอืขาย

ตําบล/คัดเลือกเปนพื้นท่ีตําบลตนแบบในการจัดการปญหา
อุบัติเหตุทางถนน

4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. มีการแตงตั้งคณะทํางานระดับอําเภอ ดําเนินการจัดประชุม

และขับเคลื่อน ศปถ.อําเภอ
2. มีการจัดทําขอมูล 3 ฐาน การสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิต และ

ใชขอมูลสารสนเทศวางแผนการแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน
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3. อําเภอเมืองภูเก็ต และกะทู มีภาคีเครือขายทั้งทีมแนวราบและ
แนวดิ่งที่เขมแข็ง สามารถดําเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนความปลอดภัย
ทางถนนอยางตอเนื่อง

4. อําเภอถลาง มีภาคีเครือขาย (ทีมแนวราบ) ที่มีความพรอม
ที่จะทํางานรวมกัน สามารถดําเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนความปลอดภัย
ทางถนน แตยังขาดความตอเนื่อง

5. การเปล่ียนแปลงท่ีพบ
1. ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอ/ตําบลมีการ

ขับเคลื่อนการแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่
2. จุดเสี่ยงไดรับการแกไข
3. จํานวนผูเสียชีวิตลดลง รอยละ 24.4 (ป 2562 เสียชีวิต 176 ราย 

ป 2563 เสียชีวิต 133 ราย)

6. ปัจจัยความสําเร็จ
1. แกนนําหลัก ไดแก สาธารณสุขอําเภอ ทําหนาที่เปนผู เชื่อม

หนวยงานโดยใชเวที พชอ. เปนเวทีผลักดันให ศปถ.อําเภอ มีการทํางาน
อยางตอเนื่อง

2. มีภาคีเครือขายสหสาขาวิชาชีพ มารวมดําเนินงานในระดับพื้นที่
3. นํานโยบายกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ในการขับเคลื่อน “ตําบล

ขบัขี่ปลอดภัย” ทําใหทองถ่ินเกิดการต่ืนตัว
4. เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล และภาคเอกชนในพื้นท่ี 

มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น
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7. ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
ศปถ.อําเภอเมืองภูเก็ตและอําเภอกะทู  มีความเขมแข็งในการ

ดําเนินงานและดําเนินงานแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนอยางตอเน่ือง 
โดยมีแกนนําหลัก/ผูประสานงานเปนผูเช่ือมเครือขาย และผลักดันการ
ดําเนินการดวยการบูรณาการโครงการรวมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)
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02
โครงการกู้ชีพ กู้ภัยปัตตานี ร่วมใจ
ขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน

หัวหน้าโครงการ นายไชยยันตร พัฒนพงศ
พ้ืนท่ีดําเนินงาน อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี (4 ตําบล 6 จุดเสี่ยง)
ทีมร่วมดําเนินงาน สมาคมนกัวทิยสุมัครเลนอาสาบรรเทาสาธารณภยัจังหวดั

ปตตานี มลูนธิบิาํเพญ็การกุศลปตตานี (ทงเตกเช่ียงตึง๊) 
หนวยกูชีพ กูภัยพิทักษภัย สมาคมกูชีพ กูภัยตะลุโบะ
ปตตาน ีหนวยกูภยัมูลนธิธิรรมรศัมมีณรีตัน สาขาปตตานี 
อาสาปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลเมืองปตตานี 
(กูชีพ กูภัยศูนยหลักเมือง) สมาคมกูชีพ กูภัยโพธิ์เงิน 
ปตตาน ีสมาคมกูชพี กูภยัตีฮู่อองเอีย่ว สายบรุ ีหนวยกูชพี 
กูภัยกะพอรวมใจ หนวยกูชีพ กูภัยมูลนิธิฮิลาลอะหมัร 
สาขาบางปู หนวยกูชีพ กูภัยมูลนิธิฮิลาลอะหมัร สาขา
ปะนาเระ กูชพีแหลมโพธิ ์หนวยกูชพี กูภยัแมกอเหนีย่ว 
สาขาปาไร

1. บริบท
จงัหวดัปตตาน ีเปนเขตพืน้ทีพ่เิศษเกีย่วกบัความมัน่คง ม ีพ.ร.ก.ฉกุเฉนิ 

จังหวัดชายแดนใตบังคับใช มีลักษณะสังคมเปนพหุวัฒนธรรม พื้นท่ีนี้จะให
ความสาํคญักบัเรือ่งความมัน่คง การดาํเนนิงานดานความปลอดภยัทางถนน
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จึงเปนเรื่องทาทาย ที่ผานมาจึงดําเนินการไดในวงจํากัด ศปถ.จังหวัด ซึ่งมี 
ปภ.จงัหวดั เปนแกนหลักในการประสานหนวยงานทีเ่กีย่วของรวมดาํเนนิงาน 
สวนใหญดําเนินการในสถานศึกษาเพื่อปลูกฝงวัฒนธรรมความปลอดภัยใน
กลุมเด็กและเยาวชน ภายใตการสนบัสนนุจากแผนงานสนบัสนนุการปองกนั
อุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด ภาคใต (สอจร.ใต) และงบประมาณจากกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

ป 2556-2557 จังหวัดปตตานีมีการรณรงคการสวมหมวกนิรภัยใน
ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลยะรัง และกาลีซา จากนั้นมีการตอยอดเปน
โครงการตาสับปะรดคนตานี พัฒนาคูมือสองภาษา 2 เลม (สวมหมวกนิรภัย
และขับขี่รถจักรยานยนตแบบไหนปลอดภัย) ใชเปนสื่อการสอนนักเรียนใน
โรงเรียนสอนศาสนาท่ีมีโรงเรียนศาสนสามัคคี เปนตนแบบ ป 2559-2561 
จงัหวดัปตตานีไดมกีารดําเนนิโครงการชมุชนตนแบบวฒันธรรมความปลอดภยั 
การใชรถจักรยานยนตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โครงการกาลิซาตนแบบ
การใชรถใชถนนในสถานศึกษา โดยดําเนินการดวยดานชุมชน อาสาจราจร 
(กลุมนักเรียน นักศึกษา และวินมอเตอรไซค) การใชคูมือ 2 ภาษามาขยายผล
ในโรงเรียนในพ้ืนที ่และการใหความรูผานศูนยการเรียนรูเคล่ือนท่ี ในป 2562 
ทมีภาคเีครอืขายกูชพี กูภยั จงัหวดัปตตานี ไดจดัทาํโครงการกูชพี กูภยัปตตานี 
รวมใจขับเคล่ือนความปลอดภัยทางถนน เพือ่พฒันาบุคลากรและอาสาสมัคร
ในเครือขายกูชีพ กูภัย ใหใชองคความรูไปสูการทํางานเชิงปองกันทางถนน
แทนการทํางานที่ผานมา “ตายเก็บ เจ็บสง”

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพือ่พฒันาบุคลากรและอาสาสมคัรกูชพี กูภยั ใหมคีวามรู ความเขาใจ 

ในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน
2. เพื่อจัดการจุดเส่ียงท่ีทําใหเกิดอุบัติภัยทางถนนในพ้ืนท่ี โดยทีม

ภาคีเครือขายกูชีพ กูภัย จังหวัดปตตานี
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3. กิจกรรม
1. จัดเวทีประชุมคณะทํางานแนวราบ
2. จัดเวทีประชุมหัวหนาทีมกูชีพ กูภัย
3. จดัเวทอีบรมพฒันาศกัยภาพ “อาสาสมคัร กูชพี กูภยัปตตาน ีรวมใจ

ปองกันแกไขอุบัติภัยทางถนน”
4. สนับสนุนการจัดกิจกรรมยอย 6 พื้นที่ แกภาคีเครือขายกูชีพ กูภัย 

จังหวัดปตตานี ในการดําเนินงานและเรียนรูการทํางานรวมกัน
5. ลงพื้นที่ติดตาม หนุนเสริมการดําเนินงานใน 6 พื้นที่
6. สนับสนุนการประชาสัมพันธ กิจกรรม และผลการจัดทําโครงการ

ใน 6 พื้นที่ และงานสื่อสารประชาสัมพันธสวนกลาง
7. จัดเวทีถอดบทเรียน และรายงานผลการดําเนินงาน

4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. ไดพัฒนาบุคลากรและอาสาสมัครใหมีความรู ความเขาใจ ในการ

ขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน จํานวน 60 คน (ปตตานี และนราธิวาส)
2. ไดรับการแกไขจุดเสี่ยง 5 จุดหลัก จาก 6 จุด มีการนําเสนอในท่ี

ประชุม ศปถ.จงัหวดั ภาคทีีเ่ปนหนวยงานรับผดิชอบเขามารวมจดัการจุดเสีย่ง
3. กิจกรรมยอยท่ีเพิ่มขึ้นมา : “เพิ่มแสงสวางใหทายคุณ” เปล่ียนไฟ

ทายรถจกัรยานยนต โดยทาํงานรวมกับวทิยาลยัเทคนิคและวทิยาลัยการอาชพี 
ซึ่งไดรับความสนใจจากประชาชนเพราะวาบางคนไมทราบวาไฟทายชํารุด 
พอมีกิจกรรมแลวนํารถมาเช็ก ผูขับขี่/เจาของรถถึงรูและทางพื้นที่มีแนวโนม
จะทําอยางตอเนื่อง

4. ทีมกู ภัยไดเรียนรู การจัดการความปลอดภัยทางถนนมากขึ้น 
สวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น มีพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยมากขึ้น

5. เกิดมาตรการองคกร ถนนปลอดภัย คนขับขี่ปลอดภัย
6. ทีมกูชีพ กูภัย ที่อําเภอสายบุรีใหความสนใจ และลงพ้ืนที่คนหา

จุดเสี่ยงในพื้นที่ตนเอง
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7. ในชวงดําเนินงานโครงการ จํานวนอุบัติเหตุทางถนน ผูบาดเจ็บ 
เสียชีวิตในพื้นที่ดําเนินการลดลง 25%

8. ไดเครือขายเพิ่มขึ้น มีความสัมพันธกับเครือขายดีขึ้น

5. การเปล่ียนแปลงท่ีพบ
เกิดการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนเพิ่มขึ้น ทีมกูชีพกูภัยรวมคนหา

จุดเสี่ยงมารายงาน

6. ปัจจัยความสําเร็จ
1. เครอืขายอาสาสมัคร กูชพี กูภยั มคีวามเขมแขง็และทํางานเปนทมี
2. ผูรบัทนุสามารถประสานงานเครอืขาย

ภาคเอกชนและทองถิ่นไดดี
3. ภาคเอกชนและทองถิน่มีความพรอม

และใหความรวมมอืดาํเนนิกจิกรรมเปนอยางดี

7. ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
การเปลี่ยนไฟทายรถจักรยานยนตฟรี 

โดยวิทยาลัยเทคนิค ประชาชนใหความสนใจ
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03
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ระดับอําเภอและท้องถิ่น อําเภอระโนด อําเภอเทพา 
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

หัวหน้าโครงการ นายคงศักดิ์ คงปาน
พ้ืนที่ดําเนินงาน อาํเภอระโนด อาํเภอเทพา อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา
ทีมร่วมดําเนินงาน ศปถ.อําเภอเปาหมาย ศปถ.อปท. โรงเรียน ศพด. และ

โรงงานในพ้ืนที่

1. บริบท
ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา ไดกําหนดให

ทุกอําเภอดําเนินการขับเคลื่อนศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน 
ซึ่งที่ผานมามีเพียง 2 อําเภอ ไดแก อําเภอเทพา และอําเภอระโนด ที่มี
การขับเคล่ือนอยางจริงจังในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ผลของการ
ดาํเนินงานในพืน้ทีอ่าํเภอเทพา และระโนด มผีลการปฏบิตัพิบวา ทัง้ 2 อาํเภอ
ประสบความสําเร็จในการแกไขปญหาอุบัติเหตุบนเสนทางถนนสายหลัก 
ทัง้การแกปญหาดานโครงสราง สิง่แวดลอม การจดัทาํโครงการถนนปลอดภยั
บนเสนทางสายหลักสามารถลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นไดอยางชัดเจน 
สวนอําเภอสะเดาไดมีการขับเคล่ือนนโยบายการแกไขปญหาอุบัติเหตุ
โดยการบูรณาการรวมกับ ศปถ.อําเภอสะเดา คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) โดยมีเปาหมายท่ีจะขับเคลื่อนการแกไขปญหา
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อุบัติเหตุในพื้นที่อยางจริงจัง ผลการวิเคราะหพบวา พื้นที่อําเภอสะเดาเปน
เขตเศรษฐกจิพเิศษ มเีสนทางเช่ือมตอกบัประเทศมาเลเซยี มรีะบบโลจิสตกิส
ทางถนนเปนหลัก ในพื้นที่มีสถานประกอบการประเภทโรงงานจํานวนมาก 
และอุบัติเหตุรอยละ 61.9 เกิดจากรถจักรยานยนต โดยผูบาดเจ็บสวนใหญ
เปนวยัรุนและวัยแรงงาน จงึมคีวามจําเปนตองสรางความเขมแข็งใหกบั ศปถ.
อําเภอสะเดา และพัฒนาหาแนวรวมกับทองถ่ิน สถานประกอบการ และ
สถานศึกษา มารวมกันแกปญหาการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ใหเหมาะสมกับ
บรบิทของอาํเภอสะเดา ซึง่สภาพปญหาของทัง้ 3 อาํเภอพบวาอตัราการเกดิ
อบุตัเิหตุในเสนทางสายรองและชุมชนยังไมไดลดลง จงึจาํเปนตองดําเนินการ
แกไขปญหาเสนทางสายรองโดยใชกระบวนการการขบัเคลือ่นศนูยปฏบิตักิาร
ความปลอดภัยทางถนน องคกรบริหารสวนทองถ่ินใหแกนนําในชุมชน
และหนวยงานภาคตีางๆ เขามามสีวนรวมในการแกไขปญหาอบุตัเิหตใุนพืน้ท่ี 
โดยเฉพาะสถานศึกษาจําเปนจะตองผลักดันใหเขามามีสวนรวมในการแกไข
ปญหาอุบัติเหตุภายในชุมชน

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทํางาน ศปถ.อําเภอในพื้นที่เปาหมาย 

ใหสามารถบูรณาการขับเคล่ือนกลไกการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
อยางตอเนื่อง

2. เพื่อพัฒนาสถานศึกษา โรงเรียน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหเปน
ตนแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน

3. เพื่อสรางความรวมมือสถานประกอบการและชุมชนใหเขามารวม
จัดการปญหาความปลอดภัยทางถนน

4. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการขับขี่รถใหมีความปลอดภัย นําไป
สูการลดบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการขับขี่
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3. กิจกรรม
1. พัฒนาศักยภาพ ศปถ.อําเภอ ในการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการสู

ผลลัพธ : อบรมเชิงปฏิบัติการ
2. เสริมสรางศักยภาพชุมชนในการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุ

ทางถนนในระดับ อปท.
3. เสรมิสรางองคความรูในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการใชรถใชถนน

ในสถานศึกษา และสถานประกอบการแบบมีสวนรวม
 - อบรมการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการใชรถใชถนนในสถานศกึษา/

อบรมนักเรียนและพนักงานโรงงาน
 - จัดทํามาตรการองคกร
4. สอบสวน วเิคราะหการเกดิอุบตัเิหต ุและนาํขอมลูสงตอใหกบั ศปถ.

อปท. ที่เกี่ยวของ
5. เสรมิสรางองคความรูในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการใชรถใชถนน
 - อบรมสรางความรู ความเขาใจ แกผูปกครอง บคุลากร เครอืขาย

บานพังยาง
 - จัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน และสื่อการเรียนการสอนศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานพังยาง
 - ปรับปรุงพื้นที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล

พังยางใหเกิดความปลอดภัยทางถนน
 - รณรงคการขับขี่ปลอดภัย

4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. มคีณะทาํงานระดบัอาํเภอและทองถิน่ (ศปถ.อาํเภอ ศปถ.ทองถิน่) 

ที่มีความรูความเขาใจในการปองกันแกไขอุบัติเหตุทางถนน โดยการใชขอมูล
สถิติและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมาเปนขอมูลในการแกไขปญหา
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2. ศปถ.อําเภอระโนด อบต.พังยาง ทต.ระโนด ทต.เทพา และ 
ทต.สะเดา มีภาคีเครือขายท้ังทีมแนวราบและแนวด่ิงท่ีเขมแข็ง สามารถ
ดําเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนอยางตอเนื่อง

3. อําเภอเทพา อบต.ปริก มีภาคีเครือขาย (ทีมแนวราบ) ที่มีความ
พรอมทีจ่ะทาํงานรวมกนั สามารถดําเนนิกจิกรรมการขับเคลือ่นความปลอดภัย
ทางถนน แตยังขาดความตอเนื่อง

4. ทัง้ 3 อาํเภอ เกดิทมีทาํงานสหสาขาในระดับพืน้ที ่เชน สถานศกึษา 
โรงงาน เพิ่มขึ้น

5. นกัเรยีนและพนักงานไดรบัความรูในการปองกันอบุตัเิหตุทางถนน
6. มีการสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิต สํารวจและแกไขจุดเสี่ยง
7. เกิดศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ

5. การเปลี่ยนแปลงท่ีพบ
1. มีการจัดระเบียบจราจรหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2. มีการตั้งดานชุมชน ตรวจตามมาตรการองคกรที่กําหนดรวมกัน
3. จุดเสี่ยงไดรับการปรับปรุงแกไขตามวิศวกรรมจราจร 

6. ปัจจัยความสําเร็จ
1. ผูรบัทนุ/ผูประสานงาน (สาํนกังานปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั) 

ใหความสาํคญักับความปลอดภยัทางถนน และสามารถเชือ่มประสานทองถิน่
ในเขตพ้ืนที่ได

2. ผูบริหารทองถิ่นใหความสําคัญ มีสวนรวมในการสนับสนุนสราง
ความปลอดภัยในพื้นที่ (อบต.บานพังยาง) และดําเนินงานมาอยางตอเนื่อง

3. หนวยงานในพื้นที่มีความพรอมในการดําเนินงาน
4. นโยบายกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ในการขับเคล่ือน “ตําบลขับขี่

ปลอดภัย” ทําใหหลายหนวยงานในทองถ่ินเกิดการตื่นตัว
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7. ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลพังยาง เปนสถานศึกษา

ดานความปลอดภัยทางถนน มีการจัดทําหลักสูตรเกี่ยวของกับการปลอดภัย
ทางถนน พรอมท้ังมสีือ่การสอน มกีารปรับปรุงพืน้ทีภ่ายในและภายนอก ศพด. 
ใหมีความปลอดภัย มีมาตรการองคกรดานความปลอดภัยทางถนน
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04
โครงการขับเคลื่อน ศปถ.อปท. เพ่ือสร้าง
ตําบลต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน 

อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

หัวหน้าโครงการ นางศิริมาศ รุยไกรรัตน
พ้ืนที่ดําเนินงาน อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ทีมร่วมดําเนินงาน ศปถ.อําเภอ คณะกรรมการ พชอ. หนวยงานระดับ

อําเภอ และ อปท. (ปกครอง กํานัน ผูใหญบาน อปท. 
ตํารวจ สาธารณสุข (รพ./สสอ./รพ.สต.) อสม.) นักเรียน 
ผูปกครอง และประชาชนทั่วไป

1. บริบท
อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีประชากรเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง

ถนนระหวางป 2558-2560 เปน 13.08, 22.53 และ 35.57 ตอแสนประชากร 
ตามลาํดบั จดัเปนอาํเภอทีอ่ตัราการเสยีชวีติอบุตัเิหตทุางถนนสงูลําดบัที ่72 
จาก 878 อําเภอของประเทศไทย และเปนสาเหตุความพิการทางการ
เคลือ่นไหวสงูสดุของประชากรในพืน้ท่ี โดยพบวารถจกัรยานยนตเกดิอบุตัเิหตุ
สูงสุด จากปญหาดังกลาว คณะกรรมการศูนยปฏิบัติการความปลอดภัย
ทางถนน (ศปถ.) อําเภอควนขนุน ไดมีความพยายามในการแกไขปญหา 
โดยการบูรณาการรวมกับพื้นที่ ในการคนหาและแกไขจุดเสี่ยง การประกาศ
นโยบายสวมหมวกนิรภัย 100% ในสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกร
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ปกครองสวนทองถิ่น การจัดตั้งกองทุนหมวกนิรภัยอําเภอควนขนุน และได
รวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อสม. และกิจกรรม
ประชารัฐ ในการใหความรูวินัยจราจรเพื่อสนับสนุนใหนักเรียนประถมศึกษา
สวมใสหมวกนิรภัยในการเดินทางพรอมท้ังผูปกครอง และมีจิตอาสารณรงค
วินัยจราจรในชวงเทศกาลและบูรณาการรวมกับกิจกรรมอ่ืนๆ ของอําเภอ 
จากการดําเนินการดังกลาวการทําใหการส่ือสารอุบัติเหตุจราจรเกิดการรับรู
ไปยังประชาชนในวงกวาง และกอใหเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมดานการ
สวมหมวกนิรภัย ตั้งแตระดับกลุมเด็กอนุบาลไปจนถึงผูสูงอายุ นําไปสูอัตรา
การเสียชีวิตและการบาดเจ็บลดลง ในป 2561 แตยังคงพบวาการสวมใส
หมวกนิรภัยในกลุมเยาวชนคอนขางนอย ดังนั้นการจะสนับสนุนใหนโยบาย
ของ ศปถ.อําเภอควนขนุน ที่ประกาศไวเกิดขึ้นไดอยางเปนรูปธรรม และ
ลดอตัราการเสยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนนลงรอยละ 50 ภายในป พ.ศ. 2563 
และอัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลง 10 ตอแสนประชากร จําเปนตองมี
การดําเนินการอยางตอเน่ือง ดวยความรวมมือจากหลายๆ ภาคสวน โดย
การพัฒนากลไกความรวมมือของทุกภาคสวนในพื้นที่เพื่อรวมขับเคลื่อน
ความปลอดภัยทางถนน

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพือ่พฒันากลไกความรวมมอืของเครือขายระดับอาํเภอและตําบล

ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
2. เพื่อพัฒนา ศปถ. ตําบลตนแบบขับเคล่ือนการดําเนินงานปองกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนในโรงเรียนและชุมชน
3. เพ่ือใหนักเรียนที่ขับขี่รถจักรยานยนตมีพฤติกรรมการสวมหมวก

นิรภัยในการขับขี่และซอนทาย

267

ภาคใต้



3. กิจกรรม
1. พัฒนา ศปถ.อําเภอ และ ศปถ.อปท. : ประชุม ศปถ.อําเภอ และ 

ศปถ.อปท. 14 อปท. ทุก 3 เดือน (พัฒนาโครงสราง ศปถ.อปท. ดวยการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร แลกเปลี่ยนเรียนรู ถอดบทเรียน)

2. พัฒนา ศปถ.ตําบลตนแบบ 4 ตําบล
 - ประชุมทีม ทุก 2 เดือน
 - สํารวจจุดเสี่ยง สํารวจรถท่ีมีสภาพไมปลอดภัย จัดทําแผนแกไข

จุดเส่ียง (อปท.) จัดทําแผนและใหบริการตรวจเช็กสภาพรถ 
ประกวดคําขวัญความปลอดภัยทางถนน จัดทําปายคําขวัญ
ความปลอดภัยทางถนนในชุมชน สรางพื้นท่ีจําลองเรียนรู
กฎจราจรในชุมชน

 - อบรมแกนนําจิตอาสาจราจร แกนนําจิตอาสาจราจรออก
ปฏบิตังิานสงเสรมิวนิยัจราจรดานการสวมหมวกนริภยัในชมุชน

 - จัดทํามาตรการชุมชนปลอดภัยทางถนน
3. นักเรียนขับขี่ปลอดภัย
 - จัดอบรมนักเรียนเชิงปฏิบัติการ ผานฐานเรียนรู 5 ฐาน (วินัย

จราจร, หมวกหวงหัว, ขับซิ่งขับไวไปไมถึงเสนชัย, รถปลอดภัย, 
รักนะเด็กแวน)

 - รบัสมคัรแกนนาํนกัเรยีนเปนจติอาสาจราจรรวมกบัแกนนาํชมุชน
 - นักเรียนจิตอาสาจราจร รวมปฏิบัติงานสงเสริมวินัยจราจรดาน

การสวมหมวกนิรภัยในชุมชน
 - นักเรียนจัดทําโครงงานขับขี่ปลอดภัยมีวินัยจราจร ประกวด

คาํขวญัความปลอดภยัทางถนน จดัทาํปายคาํขวญัความปลอดภยั
ทางถนนในโรงเรียน สรางมาตรการในโรงเรียน
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4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. ระดับอําเภอ มีการแตงต้ังคณะกรรมการ ศปถ. และ พชอ.
2. เกิดทีมทํางานในระดับพื้นที่ เชน รพ.สต. อสม. เพิ่มขึ้น
3. อปท. 12 แหง มีแผนการดําเนินงานขับขี่ปลอดภัย
4. มีศูนย อปท.ตนแบบ ขับเคลื่อนงานปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในโรงเรียนและชุมชน 1 แหง
5. มีโรงเรียนตนแบบ 1 แหง และมีการสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่

และซอนทายจักรยานยนต 100%

5. การเปลี่ยนแปลงท่ีพบ
1. เกิดแกนนํานักเรียนจิตอาสาจราจร ปฏิบัติงานสงเสริมวินัยจราจร 

รวมสรางมาตรการในโรงเรียน
2. จํานวนอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและเสียชีวิตในพื้นที่ลดลง
3. มีขอมูลจุดเสี่ยงและแกปญหาจุดเสี่ยง พรอมท้ังมีการเปลี่ยน

ซอมไฟหนา/ไฟทาย/ไฟเลี้ยว ใหกับรถจักรยานยนต

6. ปัจจัยความสําเร็จ
1. พื้นที่มีพี่เลี้ยง สอจร. ชวยในการสนับสนุน ใหขอมูล วิธีการแกไข

ปญหา คําแนะนําชวยเหลือ
2. มีนโยบาย “ตําบลขับขี่ปลอดภัย” มาสนับสนุนงานทําใหทองถิ่น

เกิดการตื่นตัว
3. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสามารถเช่ือมประสานทองถิ่นในเขต

พื้นที่ไดดี โดยเฉพาะโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ซึ่งมีอาสาสมัคร
สาธารณสุขเปนพลังเสริมในการดําเนินกิจกรรมในพื้นที่
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7. ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
มีโรงเรียนตนแบบ 1 แหง และมีการสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่และ

ซอนทายจักรยานยนต 100%
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05
โครงการร่วมเสริมสร้างการสวมหมวกนิรภัยสู่อําเภอ

ปลอดภัยอย่างยั่งยืน จังหวัดตรัง

หัวหน้าโครงการ ร.ต.อ.ปรีชา ศรีเมือง
พ้ืนที่ดําเนินงาน อําเภอเมืองตรัง (16 อปท.) อําเภอนาโยง (7 อปท.) 

อําเภอสิเกา (7 อปท.) อําเภอวังวิเศษ (6 อปท.)
ทีมร่วมดําเนินงาน ศปถ.จงัหวดัตรงั ศปถ.อาํเภอเมอืงตรงั ศปถ.อาํเภอนา

โยง ศปถ.อําเภอสิเกา ศปถ.อําเภอวังวิเศษ อปท.ใน
พื้นที่เปาหมาย

1. บริบท
ป 2559 จังหวัดตรังไดดําเนิน โครงการ “ความปลอดภัยทางถนน : 

ชุมชนนํารองสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต จังหวัดตรัง” โดยใชแนวคิด
การทํางานคือ “รวมคิด รวมทํา และรวมแกปญหา” เพื่อรวมบริหารจัดการ
ความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ที่เริ่มจากในหนวยงาน ขยายสู ชุมชน 
ผลการดําเนินงานพบวา อําเภอนาโยงประสบผลสําเร็จสามารถเปนเทศบาล
ตําบลนํารอง โดยเฉพาะโครงการรณรงคใหผูขับขี่รถจักรยานยนตสวมหมวก
นิรภัย 100% ใหแกพื้นที่อื่นได

อําเภอนาโยง เปนหน่ึงในอําเภอท่ีไดรับการพัฒนาใหเปนอําเภอ
ตนแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนที่ สสส. ไดสนับสนุน มีแผนงาน
สนับสนุนการปองกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) เปนกลไกทํางาน
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ระหวางตาํรวจจราจร ชมุชน อาํเภอ โรงพยาบาล รวมกนัแกไขจดุเสีย่ง รณรงค
ใหความรูกบัประชาชนและเดก็ในศนูยพฒันาเดก็เล็กรวมกนัสงเสรมิการสวม
หมวกนิรภัย ตอมาป 2562 จังหวัดตรังไดขยายพื้นที่ดําเนินการในการจัดการ
ความปลอดภัยทางถนนไปในอําเภอเมืองตรัง สเิกา และวังวิเศษ โดยใชอาํเภอ
นาโยงเปนตนแบบ ในโครงการ “รวมเสริมสรางการสวมหมวกนิรภัยสูอําเภอ
ปลอดภัยอยางยั่งยืน จังหวัดตรัง” เพื่อมุงสรางใหชุมชนมีความรู เกิดความ
ตระหนัก เขาใจไดถูกตองตอการสวมหมวกนิรภัย เพื่อลดความรุนแรง
การบาดเจ็บและปองกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนําในการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการ

ความปลอดภัยทางถนน รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเกิดชุมชน
ตนแบบสวมหมวกนิรภัย สามารถนําไปขยายผลตอไป

2. เพ่ือเสรมิสรางการรบัรูใหเกดิความตระหนกัถงึการสวมหมวกนริภยั 
รวมถึงสรางทัศนคติที่ดีในการปองกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรดวยการสวม
หมวกนิรภัย

3. เพือ่ลดการบาดเจ็บทีศ่รีษะและเสียชวีติท่ีเกดิอุบตัเิหตุจากการขับขี่
และซอนทายรถจักรยานยนตในพื้นที่อําเภอ

3. กิจกรรม
1. จัดเวทีประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนําระดับอําเภอ
2. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชน ทั้ง 4 อําเภอ
3. จัดเวทีประชุมเสริมสรางการสวมหมวกนิรภัยลงสูองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น
4. สนับสนุนการสงเสริมการสวมหมวกนิรภัยขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น
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5. ประชุมรายงานผลและแลกเปล่ียนเรียนรูระดับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นรวมกับแกนนําระดับอําเภอ

6. จัดเวทีถอดบทเรียนผลการดําเนินงาน

4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. เกิดทีมงานในทุกพื้นที่
2. มีการสรางองคกรตนแบบดานความปลอดภัยทางถนนใน ศพด.

อปท. ทุกแหง มีมาตรการองคกรและขยายไปสูผูปกครองและคนในชุมชน 
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่ อปท.โคกสะบา อําเภอนาโยง

3. ศปถ.ทองถิน่ 36 แหง เกดิการพัฒนาระบบการขับเคล่ือนการทํางาน
อยางครอบคลมุ มกีารเกบ็ขอมลูเชิงสถติ ิสามารถขบัเคลือ่น ศปถ.ทองถิน่ ให
ทํางานไดจริง เช่ือมรอยการทํางานกับเครือขายที่เกี่ยวของ

4. ผูบรหิาร อปท. ผูนาํทองที ่ผูทรงคณุวฒุ ิเกดิความตระหนกัใหความ
สําคัญ สนับสนุนการมีสวนรวมของคนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับการปองกันอุบัติเหตุ
ทางถนน และสงเสริมการสวมหมวกนิรภัยมากขึ้น

5. เกดิการทาํ MOU กบัผูปกครองในการรบัเดก็ใหมของ ศพด. วาตอง
ใสหมวกนริภยั และมมีาตรการองคกรใหเจาหนาทีใ่น อปท. สวมหมวกนริภยั

6. เกิดการแกไขจุดเสี่ยงโดยทีมงาน อปท.

5. การเปล่ียนแปลงท่ีพบ
1. อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผูขับขี่สูงขึ้น ทั้งคนซอนและคนขับ 

เฉลี่ย 51%
2. อตัราการบาดเจ็บและเสียชวีติจากอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากรถจักรยานยนต

ลดลง
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6. ปัจจัยความสําเร็จ
1. ผูบริหารระดับสูงของหนวยงานใหความสําคัญ และใหโอกาส

จัดเวทีนําเสนอผลงาน สรางความภาคภูมิใจกับหนวยงานที่เขารวมโครงการ
2. มีตนทุนและบทบาทขับเคลื่อนการดําเนินงานดานการสวม

หมวกนิรภัยในพื้นที่มาอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดการทํางานเปนทีมงานและ
บูรณาการหลายภาคสวน

3. ผูบริหารทองถิ่นใหความสําคัญกับการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ที่สามารถตอยอดสูชุมชนได

7. ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
1. อปท.โคกสะบา อําเภอนาโยง เปนองคกรตนแบบดานความ

ปลอดภัยทางถนน มีมาตรการองคกรและขยายผลไปสูชุมชน
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโยงเหนือ สามารถเพิ่มการสวมหมวก

นิรภัยในเด็กและผูปกครอง
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06
โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน
จากอําเภอสู่ท้องถิ่น อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

หัวหน้าโครงการ นางจรูญลักษณ โคนาบุตร
พ้ืนท่ีดําเนินงาน อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร
ทีมร่วมดําเนินงาน ศปถ.อําเภอทาแซะ และ พชอ.ทาแซะ

1. บริบท
ขอมูลอุบัติเหตุทางถนนรายเดือน (ขอมูล 3 ฐาน) พ.ศ. 2559-2561 

ในพื้นที่อําเภอทาแซะ พบวามีผูประสบอุบัติเหตุทางถนนตาย ป 2559-2561 
มีจํานวน 27 ราย 27 ราย และ 31 ราย ตามลําดับ จากจํานวนประชากร 
86,062 ราย คิดเปน 36.02 ตอแสนประชากร ในขณะที่ภาพรวมจังหวัด 
ป 2561 จงัหวัดชมุพรมีผูเสยีชีวติจากอุบติัเหตุคดิเปน 35.71 ตอแสนประชากร 
โดยพบวา กลุมวัยผูใหญที่มีอายุตั้งแต 50 ปขึ้นไป เปนกลุมเสี่ยงตอการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงที่สุด (รอยละ 27.45) และรถจักรยานยนต
คือยานพาหนะที่มีความเสี่ยงสูงสุด (รอยละ 68.42) สาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุสวนใหญเกิดจากการขับรถเร็วเกิน (รอยละ 35.71) รองลงมาคือ 
ตัดหนากระชั้นชิด (รอยละ 26.79) สวนพฤติกรรมที่ทําใหเสียชีวิตจากการ
เกดิอบุตัเิหตทุางถนนคอื การไมสวมหมวกนริภัย (49.91) ถนนท่ีเกดิอบุตัเิหตุ
มีผูเสียชีวิตสูงสุดคือ ถนนกรมทางหลวง (รอยละ 55.80) ผูเสียชีวิตจาก
อบุตัเิหตโุดยสวนใหญประสบอบุตัเิหตบุนถนนทีเ่ปนทางตรง (รอยละ 50.89) 
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เวลาที่เกิดอุบัติเหตุทําใหมีผู เสียชีวิตจะเปนชวงเวลา 16.00-20.00 น. 
(รอยละ 24.55)

เพือ่ใหการแกปญหาอบุตัเิหตทุางถนนเปนไปอยางมรีะบบ คณะกรรมการ
ดาํเนินงานความปลอดภัยทางถนนอําเภอทาแซะ จงัหวัดชมุพร เหน็ควรใหมี
การขับเคลื่อนเครือขายลงลึกในระดับทองถิ่น เพื่อใหการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนของอําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร เปนรูปธรรมท่ีชัดเจนขึ้น 
โดยใชกลไกระดบัอาํเภอดวยการบรูณาการ ศปถ.อาํเภอ รวมกบัคณะกรรมการ 
พชอ. และ District Road Traffic Injury ที่ไดคัดเลือกปญหาอุบัติเหตุทางถนน
เปนหนึ่งในสามของปญหาสําคัญในระดับอําเภอ เปาหมายให ศปถ.อําเภอ 
และ ศปถ.อปท. ใหมกีารขบัเคลือ่นงานดานความปลอดภยัทางถนนอยางเปน
รูปธรรม และมีทีมสอบสวนอุบัติเหตุที่มีศักยภาพบูรณาการการทํางานอยาง
รวดเร็วและทันเวลา

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
สนับสนุนการขับเคลื่อน ศปถ.อําเภอ อยางตอเนื่อง ผลักดันใหเกิด 

ศปถ.ตําบล และมีทีมสอบสวนอุบัติเหตุที่มีศักยภาพ บูรณาการการทํางาน
อยางรวดเร็วและทันเวลา

3. กิจกรรม
1. ประชุมชี้แจงโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการ ศปถ.อําเภอ
3. จัดตั้ง ศปถ.อปท. จํานวน 10 ตําบล 2 เทศบาล และจัดประชุม

คณะกรรมการ ศปถ.อปท.
4. ฟนฟูทีมสอบสวนอุบัติเหตุพื้นที่ อําเภอทาแซะ
5. กิจกรรมรณรงคสงเสริมความปลอดภัยทางถนนโดยการมีสวนรวม 

ชวงเทศกาลปใหม-สงกรานต และชวงเวลาปกติ
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4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. เกดิการขับเคลือ่นความปลอดภยัทางถนน โดย ศปภ.อาํเภอ/อปท. 

จํานวน 10 ตําบล 2 เทศบาล
2. เกิดการแกไขจุดเสี่ยงโดยใชงบประมาณของทองถิ่นเอง
3. มีมาตรการชุมชน กติกาขอตกลง มีบทลงโทษของชุมชน และ

เกิดมาตรการองคกร/โรงเรียน
4. สรางและพัฒนาทีมสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
5. มีการรณรงคประชาสัมพันธ ดานชุมชน
6. เกิดการกําหนด Safety Zone ของอําเภอทาแซะ

5. การเปลี่ยนแปลงท่ีพบ
1. มีการดําเนินงาน ศปถ.อําเภอ และทองถิ่น เปนรูปธรรมชัดเจน 

ไดแก วเิคราะหสาเหต/ุจดุเสีย่ง (คน รถ ถนน) การจดัการ ทาํแผนงาน/โครงการ 
กําหนดกติกาชุมชน มีการประเมินผลโดย Core team

2. จดัทาํมาตรการองคกรความปลอดภัยทางถนนในหนวยงานภาครัฐ/
โรงเรียน/บริษัท/โรงงาน จํานวน 46 หนวยงาน

3. จัดตั้งดานชุมชน เทศกาลปใหม จํานวน 37 ดาน

6. ปัจจัยความสําเร็จ
1. โครงการฯ สามารถขับเคล่ือนใหตําบลปลอดภัยจากอุบัติเหตุ

ทางถนนได สิง่สาํคญัคอื การมีแกนหลัก (สาธารณสุขอาํเภอ) ทีใ่หความสําคญั
กับปญหาอุบัติเหตุทางถนน และเปนผูเชื่อมหนวยงานโดยใชเวที พชอ. และ 
D-RTI เปนเวทีผลักดัน 

2. มีตําบลตนแบบ (ตําบลนากระตาม) ที่สามารถดําเนินการไดอยาง
ตอเนื่อง

3. มีภาคีเครือขายสหสาขาวิชาชีพมารวมดําเนินงาน
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4. นํานโยบายกระทรวงมหาดไทย (มท.2) มาขับเคล่ือน “ตําบล
ขับขี่ปลอดภัย” ทําใหทองถ่ินเกิดการต่ืนตัว

7. ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น
เกดิการขับเคล่ือนดําเนินงานของ ศปภ.อาํเภอ/อปท. จาํนวน 10 ตาํบล 

2 เทศบาล ที่เปนรูปธรรม
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