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ค�าน�า
 ส�านักงานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ	(สสส.)	ได้สนบัสนนุ

งบประมาณให้โครงการนวตกรรมพัฒนาจังหวัด	 เชิงประเด็น	 เชิงพื้นที	่ 

และสนับสนุนงบประมาณให้แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรใน

ระดับจังหวัด	 (สอจร.)	 ให้มีบทบาทเป็นกลไกในการจัดการ	 ประสานติดตาม

นิเทศงานแบบเสริมพลังจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามหนุนเสริม	 

พร้อมถอดบทเรียนของทุกโครงการ	 เพื่อให้โครงการดังกล่าวได้ด�าเนินงาน 

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	 และมีเป้าหมาย	 เพื่อลดการบาด

เจ็บและเสียชีวิตของประชาชนท่ีใช้รถใช้ถนน	 เพื่อให้เกิดความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สิน	 ซึ่งในปี	 2560	 นี้	 มีการด�าเนินการโครงการท่ัวประเทศ

จ�านวน	 62	 โครงการ	 ซึ่งจากการถอดบทเรียนในแต่ละโครงการ	 ที่ประสบ

ผลส�าเร็จจากหลายๆ	 โครงการที่ท�าประเด็นเดียวกันสามารถน�ามาจัดท�า

เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละพื้นที่ได้ 

ซึ่งมีแนวทางในประเด็น

	 -	 กลไก	ศปถ.จังหวัด	อ�าเภอ	ท้องถิ่น

	 -	 ประเด็นการสร้างมาตรการองค์กร

	 -	 ประเด็นการใช้เทคโนโลยี่ช่วยในการบังคับใช้กฎหมาย

	 -	 การสร้างจิตส�านึกความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา

	 น�ามารวมในหนังสือเล่นนี้	 เพื่อให้ผู ้อ่านที่มีความสนใจหรือมีส่วน

เกีย่วข้องกบัการร่วมสร้างความปลอดภยัทางถนนได้ศกึษาและน�าไปปรับใช้ได้

ผู้เขียนขอพระขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานโครงการทั้ง	

62	 โครงการ	 ที่ร่วมกันด�าเนินงานลดบาดเจ็บ	 เสียชีวิตให้คนไทยปลอดภัยใน

การเดนิทาง	และผูเ้ขียนหวังเป็นอย่างยิง่ว่าการรวบรวมแนวทางการด�าเนนิงาน

โครงการตามประเด็นต่างๆ	นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย

คณะท�างานสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด

ก



-ว่าง-



บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร 
 

 ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิง

ประเด็นและเชิงพื้นที่	 (Best	 practice	 สอจร.)	 ได้น�าไปสู่การขับเคลื่อนงาน 

ความปลอดภัยทางถนนที่ไม่เพียงแต่การจัดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	 

หากเมื่อมองดูในภาพรวมของการด�าเนินงาน	 จะพบว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

จากการท�างานนั้นได้เข้าไปติดตั้งกลไกการท�างานในระบบโครงสร้าง	 ในการ

ยกระดบัและพฒันาประสทิธภิาพของศนูย์อ�านวยการความปลอดภยัทางถนน	 

ทั้งในระดับจังหวัด	 ระดับอ�าเภอและระดับท้องถิ่น	 ที่แต่ละภูมิภาคต่างก็มี 

เทคนิคและเครือ่งมอื	ทีเ่ป็นบทเรยีนส�าคญั	ทีใ่ช้ในการลงไปผลกัดนัให้ฟันเฟือง

ของกลไกในแต่ละระดับเกิดการขับเคลื่อน	 ในขณะเดียวกันได้สร้าง	 “คน”	 

ที่มีระบบวิธีคิด	 ระบบความเชื่อ	 ต่อการให้ความส�าคัญและตระหนักรู ้	 

ในการท�างานความปลอดภัยทางถนนกระจายอยู่ในภาคส่วนต่างๆ	 ที่ลุกขึ้น

มาบูรณาการขับเคลื่อนการท�างานศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน 

ร่วมกัน	 เกิดเป็นการท�างานแบบสหสาขาวิชาชีพ	 ที่ให้ความส�าคัญกับ

กระบวนการมีส่วนร่วมและการหนุนเสริมพลังคนท�างานระหว่างกัน	 เกิดการ

จัดระบบข้อมูลที่ถูกน�ามาใช้ในการวิเคราะห์	 และออกแบบการจัดการปัญหา 

ของแต่ละพื้นที่ที่น�าไปสู ่การลดลงของสถิติผู ้บาดเจ็บและผู ้เสียชีวิตของ 

แต่ละจังหวัด	 นอกจากนี้ในการขับเคลื่อนการท�างานเชิงประเด็นภายใต้

โครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดนี้	 ได้เข้าไปผลักดันให้เกิดการ	 “สร้าง

ส�านึก”	 ของบุคคล	 โดยเริ่มจากเด็กและเยาวชนในทุกระดับ	 ตลอดจนคนใน

ชมุชนในทกุช่วงวยั	ทกุบทบาท	ทกุสถานะ	ตลอดจนทกุกลุม่อาชพีผ่านประเดน็ 

การขับเคล่ือนงานในสถานศึกษา	 การสร้างความเข้าใจและเห็นความส�าคัญ 

ของการน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบังคับใช้กฎหมายที่ท�าให้ชาวบ้านได้

เข้าใจถึงความห่วงใยของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 รวมไปถึงการขับเคลื่อน 

ข



ในประเด็นมาตรการองค์ท่ีช่วยสร้างส�านึกและปรับพฤติกรรมของผู้ใช้รถ 

ใช้ถนนที่น�าไปสู่การจัดมาตรการดูแลความปลอดภัยร่วมกัน	

	 จากการด�าเนินงานที่ผ่านมาของทุกโครงการในปี	 2560	 ได้ก่อ

ให้เกิด	 “จุดจัดการของพื้นท่ี”	 ในการท�างานเพื่อสร้างความปลอดภัยทาง

ถนนที่ครอบคลุมและขยายผลไปในทุกภาคส่วนของประเทศไม่ว่าจะเป็น 

หน่วยงานภาครัฐที่เกิดการบูรณาการท�างานร่วมกันอย่างเข้มข้น	ภาคเอกชน 

ที่ช่วยหนุนเสริมและร่วมขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ตลอดจน 

องค์กรและหน่วยงานภาคประชาสังคมท่ีพร้อมจะลุกขึ้นมาสร้างภูมิคุ้มกัน 

ให้คนในสังคมมีความปลอดภัย	 สุดท้ายได้ลงลึกไปถึงการขับเคล่ือนงาน 

ในระดับอ�าเภอ	 ชุมชนท้องถ่ินท้ังระดับต�าบลและหมู ่บ้าน	 ที่ช่วยยืนยัน 

ให้เห็นความส�าเร็จของการขับเคลื่อนการท�างานความปลอดภัยทางถนน 

ภายใต้โครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพ้ืนที่	 

(Best	 practice	 สอจร.)	 ด้วยเหตุนี้จึงมีความส�าคัญอย่างมากที่จะต้องรักษา

และพัฒนาทิศทางการขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการฯ	 ให้เกิดความต่อเนื่อง

และขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมในวงกว้างมากยิ่งขึ้น	 เพื่อจะน�าไปสู่

การสร้างเครือข่ายจุดจัดการ	 จากระดับพื้นที่เล็กๆกระจายครอบคลุมไปทั่ว 

ทั้งประเทศ	 ผลักดันให้เกิดเป็นแนวทางการท�างานที่ยั่งยืนในอนาคตร่วมกัน 

ต่อ	โดยมีข้อเสนอแนะ	ดังนี้

ข้อเสนอต่อ สสส. และหน่วยงานส่วนกลาง /ภาคนโยบาย
	 ภาคนโยบาย/หน่วยงานส่วนกลาง	 ควรมีการก�าหนดทิศทาง 

และนโยบายการท�างานที่ช่วยหนุนเสริมการท�างานของพ้ืนที่	 โดยเฉพาะการ

ก�าหนดให้งานความปลอดภัยทางถนนเป็นภารกิจส�าคัญที่กลไกหน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบมีหน้าที่โดยตรงในการลุกขึ้นมาจัดการปัญหาและบูรณาการ/ 

หนุนเสริม	การท�างานร่วมกับภาคีภาคส่วนต่างๆ



ข้อเสนอต่อคนท�างานขับเคลื่อน ภาคีเครือข่าย
	 1.	ต้องมีการสร้าง	 Partnership	 ที่หลากหลายโดยไม่ยึดติดอยู่กับ 

ข้อจ�ากัดหรือปัญหาของการท�างานท่ีผ่านมา	 หากแต่ต้องก้าวข้ามข้อจ�ากัด 

ในการท�างานร่วมกัน	 ดึงจุดเด่นของการท�างานในแต่ละองค์กรมายกระดับ 

และเสริมกลไกการท�างานโดยต ้องมีการก�าหนด	 “เป ้าหมายและ 

วิสัยทัศน ์ร ่วม”	 ตลอดจนต้องมีการก�าหนดยุทธศาสตร ์และประเด็น 

การขับเคลื่อนงานให้ชัด	 ท้ังในระดับกลไกจังหวัดและระดับผู ้ปฏิบัติงาน 

ของส่วนท้องถิ่น

	 2.	ต้องให้ความส�าคัญกับการบูรณาการข้อมูลร่วมกันท่ีมาจาก 

ต่างหน่วยงาน	 ต้องมีการน�าข้อมูลมาจัดระบบและวิเคราะห์ร่วมกัน	 อันน�า

ไปสู ่การออกแบบกิจกรรมและก�าหนดแนวทางการแก้ไขร่วมกันได้อย่าง 

เหมาะสม

ข้อเสนอต่อผู้ปฏิบัติ
	 1.	การขับเคลื่อนการท�างานของผู ้ปฏิบัติการท้ังในระดับจังหวัด	 

ระดับอ�าเภอ	 และระดับท้องถิ่น	 ต้องเน้นสร้างจุดจัดการ	 ที่ลดระยะเวลา 

ในการขับเคลื่อนงาน	 โดยตัดหรือลดขั้นตอนที่ไม่จ�าเป็นหรือท�าให้เกิด

ความล่าช้าออกไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองการท�างาน 

ตามสถานการณ์และนโยบายได้อย่างทันท่วงที

	 2.	การขับเคลื่อนการท�างานต้องมุ่งเน้นไปให้ถึงระดับชุมชนท้องถิ่น	 

ดึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้ลุกข้ึนมาตระหนักและมีความรู้สึกเป็น

เจ้าของปัญหาที่ก่อให้เกิดการดูแลและเฝ้าระวังร่วมกันของคนในชุมชน	 

เพื่อลดภาระงานของหน่วยงานที่จะสามารถน�าก�าลังคนและทรัพยากร 

ไปจัดการปัญหาที่ใหญ่ขึ้นได้
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-ว่าง-



1
แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน

ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน 

ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัด

เชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best practice สอจร.)
 

	 ภายใต้สถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของ

ประเทศไทย	ท�าให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคประชาสังคม	ตลอด

จนเครือข่ายคนในชุมชน	 ได้ลุกขึ้นมาค้นหาแนวทางการด�าเนินงานเชิงรุก 

และมาตรการป้องกัน	 ที่ได ้ผลดีในบริบทพื้นท่ีซ่ึงมีความแตกต่างหรือ 

มีลักษณะเฉพาะตามภูมิภาคและวิถีชีวิต	 ซึ่งในปี	 2560ส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)ได้มีการสนับสนุนงบประมาณการ

ด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	 ให้กับเครือข่ายจังหวัด

ทั่วประเทศด�าเนินงานโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็น 

และเชิงพื้นที่	 ภายใต้การก�ากับดูแลของแผนงานคณะท�างานป้องกันและ

แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด(สอจร.)	 ครอบคลุมทั้ง	 5	 ภูมิภาค	 

รวมทั้งสิ้น	 64	 โครงการซึ่งก่อให้เกิดมรรคผลในการท�างานที่สามารถสร้าง 

การเปลี่ยนแปลงให้กับพื้นที่ทั้งในส่วนของการขับเคล่ือนงานศูนย์อ�านวยการ

ความปลอดภัยทางถนนในทุกระดับ	 ตั้งแต่ระดับจังหวัด	 ระดับอ�าเภอ	 และ 

ระดับท้องถิ่น	 ที่เกิดการขับเคลื่อนงานอย่างเข้มข้น	 นอกจากนี้ยังมีการ 

ขับเคลื่อนเชิงประเด็น	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตรการองค์กรทั้งกับหน่วยงาน 

ภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ตลอดจนชุมชนท้องถิ่นนอกจากนี้ยังมีการน�าเทคโนโลย ี

เข้ามาช่วยในการผลักดันการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่ง

ขึ้นของหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ	 ตลอดจนมุ่งเน้นการสร้างส�านึกและวินัย 

ต่อเร่ืองความปลอดภัยทางถนนขยายผลไปยังสถานศึกษาในทุกระดับ	 

ส่งผลให้เกิดการสร้างผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 (Change	 agent)	 ได้ในหลาย



2
แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน
ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

กลุ่มทั้ง	 เยาวชน	 ชุมชน	 ทีมกู้ชีพกู้ภัยและหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน	 

(Multi-Stakeholder	 Collaboration)	 สามารถดึงการมีส่วนร่วมของภาค ี

เครือข่าย	 และชุมชนรายใหม่และรายเดิมในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น	 

อันเป็นผลมาจากการด�าเนินงานโครงการท่ีมีการเก็บข้อมูล	 วิเคราะห์ปัญหา	

และระดมสมองหาแนวทาง	 และร่วมกันลงมือปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหา

ร่วมกันอันน�าไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและร่วมกันจัดการปัญหาอย่าง 

ต่อเนื่องด้วยเหตุนี้ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรมและพัฒนา 

จังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่	 ตลอดระยะเวลา	 1	 ปีท่ีผ่านมาได้เกิดบท

เรียนและองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนนข้ึนอย่าง 

มากมายทั้งในเชิงโครงสร้างกลไกในทุกระดับ	 และในแต่ละประเด็นที่ถูก 

ขับเคลื่อนอย่างจริงจัง	 โดยเฉพาะโครงการที่ขับเคล่ือนจนเกิดเป็นต้นแบบ 

กว่า	 26	 โครงการ	 ท่ีได้ก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในทุก 

ภูมิภาคของประเทศ

	 การประมวลสรุปบทเรียนและองค์ความรู ้ในการขับเคลื่อนงาน 

ความปลอดภัยทางถนนของโครงการต้นแบบทั้ง	 26โครงการ	 จึงมุ่งเน้นไปที่ 

การจัดการเรียนรู้ใน	 2	 ส่วน	 คือ	 1.)	 เชิงเนื้อหาและความรู้ในการขับเคลื่อน

งานของแต่ละโครงการ	 2.)	 เชิงกระบวนการที่เน้นการเสริมพลังคนท�างานให้

เกิดความภาคภูมิใจและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่น�าไปสู่การยกระดับการ

ท�างานของคณะท�างานในพืน้ที	่ซึง่ทัง้	2	ส่วนนีจ้ะอยูภ่ายใต้หลักคดิและหลักการ 

ส�าคัญในการท�างานของ	สอจร.	ไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์มังกร	5	หัว	



3
แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน

ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

	 หลัก	 5	 ส	 5	 ช	 ท่ี	 apply	 มาจาก	 หลักการ	 Principle	 for	 Safe	 

Community	 ของสหประชาชาติ	 ตลอดจนหลักการมีส่วนร่วมและการเสริม

พลังคนท�างาน	 หลักการสร้างโครงข่ายแห่งความสุข	 ตลอดจนการใช้ตารูป 

และตานาม	 ที่สลับไปมาระหว่างบทเรียนการปฏิบัติการจริงในพื้นที่เชื่อมโยง 

กับหลักวิชาการในงานความปลอดภัยทางถนน	 ซ่ึงท้ังหมดถูกออกแบบเวที

สรุปบทเรียนผ่านการจัดกระบวนการที่เชื่อมโยงกับประเด็นเนื้อหาของ 

แต่ละโครงการ	 มุ ่งเน้นให้ทุกโครงการได้ทบทวนและสรุปบทเรียนการ

ด�าเนินงานที่ผ่านมาของตนเอง	 ก่อนจะน�ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	 เพื่อ 

ค้นหาปัจจัยและเงื่อนไขของความส�าเร็จอันจะน�าไปสู่การเสริมพลังและ

ศักยภาพของคนท�างานต่อไป	ดังแผนภาพที่ 1

แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน 
ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเดน็และเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.) 

 

2 

 

 
 
 

 

ท่ีน าไปสู่การยกระดับการท างานของคณะท างานในพ้ืนที่ ซึ่งทั้ง 2 ส่วนนี้จะอยู่ภายใต้หลักคิดและหลักการส าคัญใน
การท างานของ สอจร. ไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์มังกร 5 หัว  

 
 

หลัก 5 ส 5 ช ที่ apply มาจาก หลักการ Principle for Safe Community ของสหประชาชาติ ตลอดจน
หลักการมีส่วนร่วมและการเสริมพลังคนท างาน หลักการสร้างโครงข่ายแห่งความสุข ตลอดจนการใช้ตารูปและตา
นาม ที่สลับไปมาระหว่างบทเรียนการปฏิบัติการจริงในพ้ืนที่เชื่อมโยงกับหลักวิชาการในงานความปลอดภัยทางถนน 
ซ่ึงทั้งหมดถูกออกแบบเวทีสรุปบทเรียนผ่านการจัดกระบวนการที่เชื่อมโยงกับประเด็นเนื้อหาของแต่ละโครงการ 
มุ่งเน้นให้ทุกโครงการได้ทบทวนและสรุปบทเรียนการด าเนินงานที่ผ่านมาของตนเอง ก่อนจะน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน เพ่ือค้นหาปัจจัยและเงื่อนไขของความส าเร็จอันจะน าไปสู่การเสริมพลังและศักยภาพของคนท างานต่อไป ดัง
แผนภาพที่ 1 

 
แผนภาพที่ 1 แสดงภาพรวมการถอดบทเรียน Best practice สอจร. 
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แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน
ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)
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5
แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน

ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

 ดังนั้นภายใต้กรอบแนวคิดและการออกแบบกระบวนการในการ 

ถอดบทเรียนและองค์ความรู ้จากโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัด 

เชิงประเด็นและเชิงพื้นที่	 (Best	 practice	 สอจร.)	 จากโครงการเด่นทั้ง	 

40	โครงการ	จึงน�ามาสู่บทเรียนและเรื่องราวดีๆ	ที่ควรค่าแก่การเป็นต้นแบบ

ส�าหรับการเรียนรู้และการน�าไปเป็นแบบอย่างในการขับเคล่ือนการท�างาน 

เรื่องความปลอดภัยทางถนนต่อในแต่ละพื้นที่ตามประเด็นและทิศทาง 

นโยบายการท�างานของแต่ละพื้นท่ี	 โดยภาพรวมของการเขียนครั้งนี้ 

จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบของเนื้อหาหลักใน	4	ส่วนด้วยกัน	คือ	

	 1.	 ส่วนที	่1	:	การขับเคลือ่นการท�างานศนูย์อ�านวยการความปลอดภยั

ทางถนนระดับจังหวัด	 ศูนย์ปฎิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอ�าเภอ 

และระดับท้องถิ่น

	 2.	ส่วนที่	2	:	การขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนนเชิงประเด็น	

ประกอบด้วย	 ประเด็นมาตรการองค์กร	 ประเด็นการใช้เทคโนโลยีช่วย 

ในการบังคับใช้กฎหมาย	 และการสร้างจิตส�านึกความปลอดภัยในการใช้รถ 

ใช้ถนนในสถานศึกษา

	 3.	ส่วนที่	3	 :	บทสรุปและข้อเสนอแนะต่อทิศทางการขับเคลื่อนงาน

ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

	 4.	ส่วนที่	 4	 :	 บทความรูปธรรมการท�างานในพ้ืนท่ี	 “กระบวนการ	

ปัจจัยเงื่อนไข	และผลลัพธ์ความเปลี่ยนแปลง”
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แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน
ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)
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แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน

ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

ส่วนที่ 1
การขับเคลื่อนการท�างานศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน

ระดับจังหวัด ระดับอ�าเภอและระดับท้องถิ่น

ศปถ.จังหวัด - อ�าเภอ - ท้องถิ่นกลไกแห่งความส�าเร็จสู่การ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน: จุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนงาน

	 จากรายงาน	 Global	 Status	 Report	 on	 Road	 safety	 2018	

ขององค์การอนามัยโลก	 พบว่า	 สถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของ

ประเทศไทยในช่วง	 5	 ปีที่ผ่านมา	 ยังมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่มีความรุนแรง 

เพิ่มสูงขึ้น	โดยอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่	38.1,	36.2,	และ	32.7	คนต่อประชากร

แสนในปี	 2013,	 2015	 และ	 2018	 ตามล�าดับ	 โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล 

ปีใหม่และสงกรานต์	 ที่มีอัตราการเสียชีวิตจากการใช้รถจักรยานยนต์	 

72.8/แสนประชากร	 สูงเป็นอันดับ	 2	 ของโลก	 และเป็นอันดับ	 1	 ของเอเซีย	 

และแม้สถานการณ์ดังกล่าวจะรุนแรงแต่คนไทยส่วนใหญ่กลับไม่ตระหนัก

ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น	 และมองเป็นเรื่องไกลตัว	 ไม่เก่ียวข้องกับคนท่ีเรารักหรือ

สมาชิกในครอบครัว	 ส่วนใหญ่ยังคงมีพฤติกรรมเสี่ยงเมาแล้วขับ	 ใช้ความเร็ว

เกินกฎหมายก�าหนด	 ไม่สวมหมวกนิรภัยและไม่คาดเข็มขัดนิรภัยจากการ

ส�ารวจพฤติกรรมเสี่ยงโดยมูลนิธิไทยโรดส์และเครือข่ายเฝ้าระวังและสะท้อน

สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน	 พบว่าผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทั้งคนขี่และ

คนซ้อนมีอัตราการสวมหมวกเพียงร้อยละ	 45	 ในปี	 2561	 รวมไปถึงความ

เสี่ยงที่เกิดจากสภาพรถและกายภาพถนนท่ีไม่เอื้อให้เกิดความปลอดภัยเช่น	 

ผิวทางป้ายจราจร/ป้ายบอกทางช�ารุดเสียหาย	เป็นตัน

	 ท่ามกลางสถานการณ์ดงักล่าวน�าไปสูก่ารขบัเคลือ่นแผนงานสนบัสนนุ

การป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด	 (สอจร.)	มาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2548	-
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ปัจจุบัน	 ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากส�านักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 จนเกิดกลไกการขับเคล่ือนงานท่ีมีพลังมากข้ึน 

ตามล�าดับ	 โดยอาศัยแนวคิด	 INN	 (Individual	 :	 ปัจเจก	 Node	 :	 กลุ่มคน	 

และ	 Network	 :	 เครือข่าย)	 ของ	 นพ.ประเวศ	 วะสี	 ในการเสริมพลังคน

ท�างาน	 จากการท�างานอย่างมีความสุขของแต่ละบุคคล	 รวมกันเป็นกลุ่มคน	 

และขยายจากกลุ ่มคนเป ็นเครือข ่าย	 ผ ่านการขับเคลื่อนงานภายใต ้ 

ยุทธศาสตร์มังกร	 5	 หัว	 ประกอบด้วย	 1)	 การพัฒนาภาคีเครือข่ายสร้าง	 

Change	agent	2)	มาตรการองค์กร	3)	การผลกัดนัให้เกดิข้อเสนอเชงินโยบาย	

4)	การพัฒนาระบบข้อมูล	และ	5)	การสื่อสารสาธารณะ	โดยใช้เครื่องมือ	5 ส. 

5 ช.	นัยยะของ	5 ส.	คือ	1.สารสนเทศ (Information)2.สุดเสี่ยง (Priority) 

ระบุปัญหาสาเหตุที่ส�าคัญ	3.สหสาขาวิชาชีพ(Multidisciplinary) 4.สุดคุ้ม 

(Cost effective) เลือกมาตรการที่คุ้มค่าและเป็นไปได้ในการด�าเนินงาน	 

และ	5. ส่วนร่วม (Community participation) โดยการให้ชุมชนและภาค ี

เครือข่ายคนท�างานได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการท�างาน	ส�าหรับ	5 ช. 

คือ	 1. ชงข้อมูลและน�าเข้าสู่กระบวนการพิจารณา	 2. ชักชวนเชื่อมภาค ี

เครือข่ายคนท�างานเข้ามาร่วมในการท�างาน	 3. ชื่นชม/เชียร์และจุดชนวน 

สร้างก�าลังใจคนท�างาน	 4. ช้อนและผลักดันแผนงาน/มาตรการ/โครงการ 

ที่ภาคีเครือข่ายด�าเนินงาน	 และ 5. เช็คระบบการติดตามประเมินผลการ 

ด�าเนินงาน	

	 ในขณะทีก่ลไกแห่งความส�าเรจ็สูก่ารป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนน

ที่ส�าคัญของแผนงาน	สอจร.	 คือ	 กลไก	 ศปถ.จังหวัด	 -	 ศปถ.อ�าเภอ	 -	 ศปถ.

ท้องถิ่น	 ซึ่งเป็นกลไกที่อาศัยข้อสั่งการในระดับนโยบายลงมายังหน่วยงาน 

ที่มีบทบาทหน้าที่ตาม	 5	 เสาหลัก	 แบ่งออกเป็น	 เสาหลักที่	 1	 การบริหาร 

จัดการ	 โดยกระทรวงมหาดไทยผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 

ในฐานะเลขาศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนที่มีผู้ว่าราชการจังหวัด 
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เป็นประธาน	 เสาหลักท่ี	 2	 และ	 3	 ถนนและยานพาหนะปลอดภัย	 โดย 

กระทรวงคมนาคม	 มอบหมายให้กรมทางหลวง	 โดยแขวงทางหลวง	 และ

ทางหลวงชนบท	 ดูแลสภาพแวดล้อม	 กายภาพถนน	 และผิวทางให้เอื้อต่อ

ความปลอดภัยของผู้ใช้ทางทุกประเภท	 มอบกรมการขนส่งทางบก	 ดูแล 

ตรวจสอบมาตรฐานยานพาหนะให้ปลอดภัย	 รวมไปถึงการก�ากับติดตาม

เฝ้าระวังผู ้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ	 และการให้ความรู้การขับขี่

ปลอดภัย	 พร้อมจัดท�าใบอนุญาตขับรถทุกประเภท	 เสาหลักที่	 4	 และ	 5	

ดูแลด้านคน	 โดย	 1)	 กระทรวงศึกษาธิการ	 พัฒนาหลักสูตรบรรจุเข้าไป

ในสถานศึกษา	 ส่งเสริมให้ประชาชนรู ้และเข้าใจบทบาทหน้าที่สิทธิแห่ง

ความปลอดภัยในการเดินทาง	 2)	 กระทรวงสาธารณสุขดูแลรักษาหลัง

เกิดเหตุ	 (Post	 Crash	 care)	 และ	 3)	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติบังคับ

ใช้กฎหมายเพื่อก�ากับดูแลป้องกันไม่ให้ผู ้ใช้รถใช้ถนนมีพฤติกรรมเสี่ยง	 

น�ามาซึ่งการบาดเจ็บและเสียชีวิตด้วยความซับซ้อนของปัญหาที่ต้องอาศัย 

ความเช่ือมโยงอย่างเป็นระบบในการป้องกันและแก้ไข	 จึงเป็นที่มาของการ 

ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนงานศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน 

อย่างเข้มข้นในทุกระดับโดยเฉพาะการมุ ่งเน้นให้เกิดจุดจัดการในระดับ 

พื้นที่เพื่อให้งานเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

	 ส�าหรับโครงสร้างการขับเคลื่อนงานกลไก	ศปถ.จังหวัด	-	ศปถ.อ�าเภอ	

-	ศปถ.ท้องถิ่น	จากการถอดบทเรียนพบว่า	มี	2	รูปแบบ	ดังแผนภาพที่ 2
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

 1. รูปแบบเป็นทางการ	 โดยกระทรวงมหาดไทยมีค�าส่ังแต่งต้ัง 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน 

จังหวัด	 มีหัวหน้า	 ปภ.	 จังหวัด	 เป็นเลขา	 และมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ

ภาคเีครอืข่าย	5	เสาหลกัในการท�างาน	มนีายอ�าเภอ/ปลัดอ�าเภอเป็นแกนหลัก 

ในการขับเคลื่อน	 ศปถ.อ�าเภอ	 และระดับท้องถ่ินให้นายก	 อบต./ปลัด	 อบต.

เป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องใน 

ระดับต�าบล	 ซึ่งพบว่า	 ในระดับอ�าเภอเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะเป็นแกนหลัก 

ในการด�าเนินงานผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ	 (พชอ.)	

ของกระทรวงสาธารณสุข	 และในระดับท้องถิ่นมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วน

ร่วมกับอปท.	 /แกนน�าชุมชน	 ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลสถานการณ์การเกิด

อุบัติเหตุ	จ�านวนครั้ง	จ�านวนผู้บาดเจ็บ	และเสียชีวิตในพื้นที่	โดยเฉพาะข้อมูล

การเสียชีวิตน้ัน	 มีมติจากศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนประกาศ 

ให้ในทุกพื้นที่จะต้องมีการเก็บและรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลมากกว่า 

หนึ่งฐาน	 ประกอบด้วย	 ข้อมูลจากสาธารณสุข	 ต�ารวจ	 และบริษัทกลาง	 

แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน 
ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเดน็และเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.) 
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จุดชนวนสร้างก าลังใจคนท างาน 4. ช้อนและผลักดันแผนงาน/มาตรการ/โครงการที่ภาคีเครือข่ายด าเนินงาน และ 
5. เช็คระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  

ในขณะที่กลไกแห่งความส าเร็จสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่ส าคัญของแผนงาน สอจร. คือ กลไก 
ศปถ.จังหวัด – ศปถ.อ าเภอ – ศปถ.ท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลไกที่อาศัยข้อสั่งการในระดับนโยบายลงมายังหน่วยงานที่มี
บทบาทหน้าที่ตาม 5 เสาหลัก แบ่งออกเป็น เสาหลักที่ 1 การบริหารจัดการ โดยกระทรวงมหาดไทยผ่านกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะเลขาศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธาน เสาหลักที่ 2 และ 3 ถนนและยานพาหนะปลอดภัย โดยกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้กรมทางหลวง 
โดยแขวงทางหลวง และทางหลวงชนบท ดูแลสภาพแวดล้อม กายภาพถนน และผิวทางให้เอ้ือต่อความปลอดภัย
ของผู้ใช้ทางทุกประเภท มอบกรมการขนส่งทางบก ดูแลตรวจสอบมาตรฐานยานพาหนะให้ปลอดภัย รวมไปถึงการ
ก ากับติดตามเฝ้าระวังผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ และการให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัย พร้อมจัดท า
ใบอนุญาตขับรถทุกประเภท เสาหลักที่ 4 และ 5 ดูแลด้านคน โดย 1) กระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาหลักสูตรบรรจุ
เข้าไปในสถานศึกษา ส่งเสริมให้ประชาชนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่สิทธิแห่งความปลอดภัยในการเดินทาง 2) 
กระทรวงสาธารณสุขดูแลรักษาหลังเกิดเหตุ (Post Crash care) และ 3) ส านักงานต ารวจแห่งชาติบังคับใช้
กฎหมายเพ่ือก ากับดูแลป้องกันไม่ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีพฤติกรรมเสี่ยง น ามาซึ่งการบาดเจ็บและเสียชีวิตด้วยความ
ซับซ้อนของปัญหาที่ต้องอาศัยความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบในการป้องกันและแก้ไข จึงเป็นที่มาของการผลักดันให้
เกิดการขับเคลื่อนงานศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนอย่างเข้มข้นในทุกระดับโดยเฉพาะการมุ่งเน้นให้เกิด
จุดจัดการในระดับพ้ืนทีเ่พ่ือให้งานเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

ส าหรับโครงสร้างการขับเคลื่อนงานกลไก ศปถ.จังหวัด – ศปถ.อ าเภอ – ศปถ.ท้องถิ่น จากการถอด
บทเรียนพบว่า มี 2 รูปแบบ ดังแผนภาพที่ 2 

 
แผนภาพที่ 2 แสดงกลไก ศปถ.จังหวัด – อ าเภอ – ท้องถิ่น 
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	 จ�ากัด	 เพื่อความครอบคลุมและถูกต้องแม่นย�า	

น�าไปสู่การวางมาตรการที่เหมาะสมกับบริบทพ้ืนท่ีนั้นๆโดยน�าเข้าสู่การ

ประชุมคณะกรรมการ	 ศปถ.จังหวัดเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการลงมายัง 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงการชงให้นายอ�าเภอรับทราบ	 เพื่อวางมาตรการ

แก้ไขปัญหาในพื้นท่ีตามความเสี่ยงส�าคัญ	 และจัดตั้งคณะท�างานในระดับ 

ท้องถิ่นเพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นระบบ	

รูปแบบนี้จึงเน้นกลไกการสั่งการจากบนลงล่างมากกว่าแนวราบ

 2. รูปแบบกึ่งทางการ	 โดยการท�างานของคณะอนุกรรมการแต่ละ

คณะ	จะมกีารประชมุพดูคยุพบปะกนัแบบไม่เป็นทางการร่วมกนั	(แนวราบ)	จน

เกดิความสมัพนัธ์ทีไ่ม่ต้องอาศยัค�าสัง่	คณะท�างาน	5	เสาหลักจะขบัเคล่ือนงาน

ร่วมกับเครือข่ายอื่นๆ	ที่มีในระดับจังหวัด	เชื่อมโยงสู่อ�าเภอ	และท้องถิ่น	(แลก

เปลีย่นข้อมูล	ก�ากับตดิตาม	กลบัไปกลบัมาระหว่างกนั)	ซึง่ในเบือ้งต้นจะเกดิการ

ขับเคลื่อนงานในระดับอ�าเภอมากท่ีสุดและเชื่อมโยงสู่การด�าเนินงานในระดับ

ท้องถิ่น	 เพื่อให้คนที่ประสบปัญหาโดยตรงตระหนักถึงความส�าคัญของปัญหา

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น	 และลุกข้ึนมาจัดการตนเองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 

การด�าเนินงานรูปแบบนี้มีความเชื่อว่า การสร้างคนท�างานที่มีความสุข  

มีใจแบบเดียวกันในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน จะน�าไปสู่การสร้างเครือข่าย 

ที่มีพลัง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ดังนั้นการขับเคลื่อน

งานรูปแบบนี้จึงมีกลไกจากบนลงล่าง	 (Top-down)	 และจากล่างขึ้นบน	 

(Bottom-up)	 ได้ทุกระดับ	 โดยมีภาคีเครือข่ายช่วยสนับสนุนการท�างาน

ของ	5	เสาหลักอีกทางหนึ่ง	ได้แก่	สื่อกระแสหลักและสื่อออนไลน์	กู้ชีพกู้ภัย/ 

มูลนิธิ	 ภาคเอกชน	 เครือข่ายงดเหล้า	 เครือข่ายเมาไม่ขับ	 จิตอาสา	 ในพื้นที่	 

แกนน�าชุมชน	อสม.	ฯลฯ	ดังแผนภาพที่ 3
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แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน
ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

แผนภาพที่ 3	แสดงภาพรวมภาคีเครือข่ายการขับเคลื่อนงานในแต่ละระดับ

กลไกการด�าเนินงาน ศปถ.จังหวัด - ศปถ.อ�าเภอ - ศปถ.ท้องถิ่น  

ที่น�าไปสู่ความส�าเร็จ
	 จากการถอดบทเรยีน	ท�าให้เหน็กลไกส�าคญัในการขบัเคล่ือนงาน	ศปถ.

จังหวัด	 -	ศปถ.อ�าเภอ	 -	ศปถ.ท้องถิ่น	ที่เกิดจากการเห็นคุณค่าของแต่ละคน	

เข้ามารวมเป็นกลุ่มคน	 และการเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย	 ส่งผลให้เกิดการเรียน

รู้	 เกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้	Learning	Community	เกิดความเอื้ออาทร	 

เกิดความคิดสร้างสรรค์	 จนน�าสู่	 Community	 of	 Practice	 และเกิดเป็น	 

network	 เกิดการขับเคลื่อนงานทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง	 และน�าไปสู ่ 

การแก้ไขปัญหาอย่างมีพลังในเครือข่ายผ่านกลไกทั้ง	3	ระดับ	ดังนี้	

 1. กลไก ศปถ.จังหวัด ประกอบด้วย

  1) คณะท�างาน	 ที่มาจากการสร้างทีมและโครงสร้าง/ค�าส่ัง

จังหวัด	 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มอบนโยบายและมี	 core	 team	ที่เป็น

อนุกรรมการ/เลขา	 (ปภ.)	 5E	 มีนโยบาย	 แผนงานประจ�าปี	 และมีเป้าหมาย

แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน 
ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเดน็และเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.) 
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แผนภาพที่ 3 แสดงภาพรวมภาคีเครือข่ายการขับเคลื่อนงานในแต่ละระดับ 

 
กลไกการด าเนินงาน ศปถ.จังหวัด - ศปถ.อ าเภอ - ศปถ.ท้องถิ่น ที่น าไปสู่ความส าเร็จ 

จากการถอดบทเรียน ท าให้เห็นกลไกส าคัญในการขับเคล่ือนงาน ศปถ.จังหวัด – ศปถ.อ าเภอ – ศปถ.
ท้องถิ่น ที่เกิดจากการเห็นคุณค่าของแต่ละคน เข้ามารวมเป็นกลุ่มคน และการเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย ส่งผลให้เกิด
การเรียนรู้ เกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ Learning Community เกิดความเอ้ืออาทร เกิดความคิดสร้างสรรค์ จน
น าสู่ Community of Practice และเกิดเป็น network เกิดการขับเคลื่อนงานทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง และ
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างมีพลังในเครือข่ายผ่านกลไกท้ัง 3 ระดับ ดังนี้  
  
 1. กลไก ศปถ.จังหวัดประกอบด้วย 

1) คณะท างาน ท่ีมาจากการสร้างทีมและโครงสร้าง/ค าส่ังจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มอบ
นโยบายและมี core team ที่เป็นอนุกรรมการ/เลขา (ปภ.) 5E มีนโยบาย แผนงานประจ าปี และมีเป้าหมายชัดเจน 
ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญ 

2) ข้อมูล 3 ฐาน ที่ร่วมกันจัดท าและตรวจสอบได้ ทั้งข้อมูลผู้เสียชีวิตและการบาดเจ็บร่วมกับการ
สอบสวนเหตุ (กรณีอุบัติเหตุหมู่) เพ่ือเสนอเข้าสู่การประชุม ศปถ.จังหวัดทุกเดือนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ เพ่ือน าสู่การแก้ไขของหน่วยงานหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การชงข้อมูลเข้าสู่ ศปถ.อ าเภอ และ ศปถ.
ท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ร่วมกับเครือข่ายต่างๆ นอกเหนือจาก 5 เสาหลัก เช่น กู้ชีพกู้ภัย อาสาสมัคร 
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

ชัดเจน	ผู้บริหารระดับสูงให้ความส�าคัญ

  2) ข้อมูล 3 ฐาน	 ท่ีร่วมกันจัดท�าและตรวจสอบได้	 ทั้งข้อมูล 

ผู ้เสียชีวิตและการบาดเจ็บร่วมกับการสอบสวนเหตุ	 (กรณีอุบัติเหตุหมู ่)	 

เพื่อเสนอเข้าสู ่การประชุม	 ศปถ.จังหวัดทุกเดือนทั้งที่เป็นทางการและไม่

เป็นทางการ	 เพื่อน�าสู่การแก้ไขของหน่วยงานหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 

การชงข้อมูลเข้าสู่	 ศปถ.อ�าเภอ	 และ	 ศปถ.ท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง

เป็นระบบ	 ร่วมกับเครือข่ายต่างๆ	นอกเหนือจาก	 5	 เสาหลัก	 เช่น	 กู้ชีพกู้ภัย	 

อาสาสมัคร	 เป็นต้น	 มีการประชุมติดตามผลการด�าเนินงานตามแผนงาน 

ที่ระบุไว้ตามแผน	 และมีการประสานงบประมาณจากแหล่งอื่นมาใช้ในการ

ด�าเนินงานร่วมด้วย	เช่น	งบพัฒนาจังหวัด	งบจากกองทุนเลขสวย	งบท้องถิ่น	

เอกชน	งบ	function	เป็นต้น		ภายใต้ประเด็นการจัดการจุดเสี่ยง	มาตรการ

องค์กร	และพฤติกรรมเสี่ยงหลักอื่นๆ	โดยมีกระบวนการขับเคลื่อนงาน	ดังนี้

 รูปแบบการน�าเสนอข้อมูล 3 ฐาน ของ 5 เสาหลัก

	 	 I.	 	ปภ.	มกีารแยกข้อมลูรายอ�าเภอโดยการจดัท�าวาระการประชมุ	

เป็น	 fact	 sheet	 1	 แผ่นเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดออกข้อ

ส่ังการให้คณะอนุกรรมการด�าเนินงานแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ 

โดยทีม	ปภ.สกลนคร	และ	ปภ.ระยองมีการชักชวนต�ารวจเข้า

ร่วมเรียนรู้ในเวที	 จนรับทราบข้อมูล	 และสร้างการมีส่วนร่วม 

ในการท�างานกบัโรงเรยีนและเครอืข่ายต่างๆ	ในพืน้ที	่จ.ระยอง

	 	 II.	 ต�ารวจ	 น�าเสนอข้อมูลการด�าเนินงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด	 

ผูว่้าราชการจงัหวดัอนมุตังิบประมาณพัฒนาจังหวดั	และขยาย

ผลสั่งการให้มีการจัดท�ากองร้อยน�้าหวานไปยังสถานีต�ารวจ

ภูธรระดับจังหวัดและอ�าเภอน�าร่องในพื้นที่	 จ.บึงกาฬ	 ต�ารวจ

น�าเสนอข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจากน�้ายางพาราท่ีตกบนถนน

ร่วมกบัตลาดการยางแห่งประเทศไทย	จนน�าไปสูก่ารจดัการท�า
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มาตรการองค์กรเรือ่งอุบัตเิหตจุากน�า้ยางพาราร่วมกบัโรงงานที่

รับซื้อน�้ายางในพื้นที่	จ.น่าน

	 	 III.	ทีมงานสาธารณสุข	 น�าเสนอข้อมูลการเสียชีวิตเพื่อจัดท�า	 RTI	

Team	 ในระดับจังหวัด-อ�าเภอและท้องถิ่นในพื้นที่	 จ.สุรินทร์	 

นักวิชาการสาธารณสุข	 สคร.เขต	 2+ปภ.+เทศบาล	 น�าเสนอ

ข้อมูลสถิติการเสียชีวิต	 เพื่อสร้างความตระหนักในการขับ

เคลื่อนงานเรื่องเมาไม่ขับในถนนโลกีย์ร่วมกับสถานประกอบ

การ	 และ	 ปภ.น�าเสนอในเวที	 ศปถ.จังหวัด	 เพ่ือด�าเนินงาน 

ต่อเนื่องช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี	 2561	 จนถึงเทศกาลปีใหม่	

2562	ในพื้นที่	อ.เมือง	จ.พิษณุโลก

	 	 IV.	แขวงการทางใช้วิธีการกินข้าวเล่าเร่ือง	 น�าเสนอข้อมูลในพ้ืนท่ี	

จ.อ่างทอง	 ให้กับเครือข่ายทุกภาคส่วนรับทราบ	 มีการระดม

การพูดคุยแนวทางการแก้ไขปัญหาในระดับอ�าเภอ/ท้องถิ่น 

และน�าเสนอเข้าสู่เวที	 ศปถ.จังหวัดจนเกิดรูปธรรมการแก้ไข

ปัญหาอุบัติเหตุทั้งในระดับองค์กร/หน่วยงาน	 ภาครัฐและ 

ภาคเอกชน	โรงเรียน	และชุมชน

	 	 V.	 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจนวิทยาคมน�าเสนอข้อมูลจุดเสี่ยง 

ในระดับพื้นที่กับแขวงการทาง	 และน�าข้อมูลเข้าสู่การพูดคุย

ระดับ	ศปถ.จังหวัดอ่างทอง	จนเกิดการจัดการจุดเสี่ยงบริเวณ

หน้าโรงเรียนและมาตรการการสวมหมวกนิรภัยในโรงเรียน	

 3) ความรู้/เครื่องมือ

	 	 3.1	 ความรู้ที่ใช้ในการท�างาน	แบ่งออกเป็น	2	ด้าน	

	 	 	 3.1.1	 ความรู ้หลักเรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์งาน	 

สอจร.	ได้แก่	แนวคิด	INN	(Individual	:	ปัจเจก	Node	
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:	กลุม่คน	และ	Network	:	เครือข่าย)	ของ	นพ.ประเวศ	

วะสียุทธศาสตร์	5	ส.	5	ช.	ของ	สอจร.การมีส่วนร่วม	

(Participation)

	 	 	 3.1.2	 ความรูท่ี้ใช้ในการพฒันาศกัยภาพพีเ่ลีย้ง/คณะท�างาน/

ภาคีเครือข่ายได้แก่	 การสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุ

ต้นไม้ปัญหา	สามเหลีย่มปัจจยัก�าหนดขัน้บนัไดผลลพัธ์

การพัฒนาศักยภาพผู ้น�าชุมชนการอบรมวิทยากร

กระบวนการให้พีเ่ลีย้งเข้าใจ	เข้าถงึ	พฒันา	ของในหลวง

รัชกาลท่ี	 9	 เป็นต้น	 ข้ึนอยู่กับบริบทของแต่ละพื้นที ่

ในการน�าไปปรับใช้

	 	 3.2	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการท�างาน	ได้แก่	คูม่อืด่านครอบครวั	รัว้ชมุชน

กลุ่มไลน์ที่น�าไปสู่การแก้ไข/การขับเคลื่อนงานการท�า	MOU	ร่วมในการแก้ไข

ปัญหาการถอดบทเรียนการท�างานเป็นต้น

 4) กระบวนการขับเคลื่อนงานศปถ.จังหวัดเน้นการส่ือสารข้อมูล

ผ่านไลน์กลุ่มเพื่อนเตือนภัยใน	 จ.ระยอง	 ไลน์กลุ่มแขวงการทางในจังหวัด

อ่างทองและเวทีกินข้าวเล่าเรื่อง/สภากาแฟใน	 จ.น่าน	 เพื่อวางแผนและ 

มีการแก้ไขปัญหาระยะสั้น	 ระยะยาวร่วมกับทุกภาคส่วนในทุกพ้ืนที่มีการ

ขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการที่มีการท�างานแนวราบ	 (ฝ่ายวิชาการ	 ข้อมูล	

ประชาสัมพันธ์	 อ�านวยการ)ขับเคลื่อนการด�าเนินงานในระดับอ�าเภออย่างมี

ชีวิต	โดยการน�ารูปแบบการท�างาน	ศปถ.จังหวัด	ไปเป็นพี่เลี้ยงในระดับอ�าเภอ

ในพื้นที่	 จ.สุรินทร์การคืนข้อมูล	 เพื่อ	 Focus	 การท�างานจากจังหวัดสู่อ�าเภอ	 

และระบุการท�างานในพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งการติดตามประเมินผลและการถอด

บทเรียนการท�างานและค้นหาสาเหตุเพื่อพัฒนากระบวนการด�าเนินงาน	 

ศปถ.จังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ(สามารถค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	Website	 

สอจร.	http://www.rswgsthai.com/)
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 2. กลไก ศปถ.อ�าเภอ ประกอบด้วย

  1) คณะท�างาน	เป็นการปรับแนวทางมาจาก	ศปถ.	จังหวัด	แต่มี

นายอ�าเภอ/ปลัดอ�าเภอเป็นประธานคณะกรรมการ	ศปถ.อ�าเภอ	แต่เนื่องจาก

ไม่ม	ีปภ.ระดบัอ�าเภอ	จงึอาศยัทีมงาน	5	เสาหลกั	ในการขบัเคลือ่นงาน	จากการ

ถอดบทเรียนครั้งนี้	พบว่า	ทีมงานหลักที่ท�างานในระดับอ�าเภอ	คือ	เจ้าหน้าที่

สาธารณสุข	ที่ลงมาท�างานอย่างใกล้ชิดกับชุมชน	ชวนชุมชนค้นหาและจัดการ

จุดเสี่ยงในพื้นที่	เชื่อมโยงการท�างานสู่	ศปถ.ท้องถิ่น	ได้แก่	สาธารณสุขจังหวัด

สุรินทร์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช	และ	สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

รวมทั้ง	 ปภ.ที่ลงมาเป็นพี่เลี้ยงการท�างานใน	ศปถ.อ�าเภอและท้องถิ่นในพื้นที	่

จ.สุรินทร์	

  2) ข้อมูล 3 ฐาน	 ท่ีร่วมกันจัดท�าและตรวจสอบได้	 ทั้งข้อมูล 

ผู้เสียชีวิตและการบาดเจ็บร่วมกับการสอบสวนเหตุ	 (กรณีอุบัติเหตุหมู่)ภายใต้

ประเด็นการจัดการจุดเสี่ยง	ด่านชุมชน	และด่านครอบครัวโดยมีกระบวนการ

ขับเคลื่อนงาน	 เช่ือมโยงข้อมูลในระดับจังหวัดลงสู่อ�าเภอที่มีจุดจัดการส�าคัญ	

ประสานการขบัเคลือ่นงานทีเ่ชือ่มโยงกบั	ศปถ.อ�าเภอ	ร่วมกบัภาคเีครือข่ายทุก

ภาคส่วน	เช่น	ปภ.	สาธารณสขุ	ต�ารวจ	แขวงการทาง	และ	บรษิทักลางคุม้ครอง

ผู้ประสบภัยจากรถ	จ�ากัด	เป็นต้น

  3) ความรู้/เครื่องมือมีการน�าเครื่องมือที่ใช้ขับเคลื่อนงาน	 ศปถ.

จังหวัดมาใช้แต่มีเพิ่มเติมในส่วนของความรู ้ท่ีใช้ในการพัฒนาศักยภาพพี่

เล้ียง/คณะท�างาน/ภาคีเครือข่ายได้แก่	 การวิเคราะห์และแจกแจงข้อมูลจาก

ตารางHaddon	Matrixหลักการระบาดวิทยา	 วิศวกรรมจราจรการแก้ไขจุด

เสี่ยง	RTI	Team	

  4) กระบวนการขบัเคลือ่นงานศปถ.อ�าเภอ เน้นการประชมุอย่าง

ต่อเนื่อง	ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ	ผ่านเวทีกินข้าวเล่าเรื่อง	กลุ่มไลน์	

และเฟซบุคการจัดท�าและวิเคราะห์ข้อมูล	 คืนข้อมูล	 เพ่ือค้นหาสถานการณ์ท่ี
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มีความรุนแรง	และเลือกประเด็นสุดเสี่ยงมาด�าเนินการแก้ไขปัญหาตามล�าดับ

ความส�าคัญ	 การก�าหนดแผนงาน	 5	 E	 การสืบสวนอุบัติเหตุ	 โดยทีมสืบสวน

อุบัติเหตุการน�าบทบาทเป็นพี่เลี้ยงพัฒนากลไกต�าบล	โดยการอบรมให้ความรู้

ทางระบาดวิทยา	การวิเคราะห์และแจกแจงข้อมูลก่อน	ระหว่าง	และหลังเกิด

เหตุโดยใช้ตาราง	 Haddon	matrix	 และมาตรการทางวิศวกรรมจราจรการ

สรุปผลการด�าเนินงาน	และการก�ากับติดตามการด�าเนินงานเพื่อค้นหา	focal	

point	 ที่ส�าคัญในการท�างานร่วมกับทุกภาคส่วน	 (สามารถค้นข้อมูลเพิ่มเติม

ได้ที่	Website	สอจร.http://www.rswgsthai.com/)

 3. กลไก ศปถ.ท้องถิ่น“ชุมชนท้องถิ่น : ศักยภาพชุมชนท้องถิ่น

จัดการอุบัติเหตุจราจรด้วยตัวเอง”

	 	 เนือ่งจากในปี	2560	เป็นต้นมา	ทาง	สอจร.ได้มุง่เน้นการขบัเคลือ่น

งานทีแ่สดงให้เหน็ว่า	“ชมุชนท้องถิน่”	เป็นองค์ประกอบส�าคญัยิง่ในขบวนการ

ขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน	 อันประกอบไปด้วย	 คุณค่า	 แนวคิด	

ผลลัพธ์	การด�าเนินงาน	และปัจจัย	ความส�าเร็จ	ดังนั้นเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจน

มากขึ้นจึงขอลงรายละเอียดของการขับเคลื่อนงานกลไกศูนย์อ�านวยการความ

ปลอดภัยทางถนนในระดับท้องถิ่นดังนี้

 “คุณค่า Best Practice ของชุมชนท้องถ่ิน” ที่ค้นพบจากการ

ถอดบทเรียนครั้งนี้ คือ“ศักยภาพชุมชนท้องถ่ินในการจัดการอุบัติเหตุ

จราจรได้ด้วยตัวเอง” ในหลากหลายรูปแบบ	ทั้งการจัดการโครงสร้างและ

ระบบของท้องถิ่น ด้านความปลอดภัยทางถนน	 อาทิ	 ศปถ.อบต.ต้นแบบ	 

หมู่บ้านต้นแบบความปลอดภัยทางถนน	 ระบบการตรวจสอบโดยชุมชนท้อง

ถิ่น	 ฯลฯ	การจัดการคนในชุมชน	ท้องถิ่นให้ตระหนัก	 มีวินัย	 และมีส่วนร่วม 

ในการสร้างความปลอดภัยทางถนน	เช่น	การมีวินัยจราจร	การปรับพฤติกรรม

การขับขี่	 เป็นต้น	 การจัดการถนนและสิ่งแวดล้อม	 ให้มีความปลอดภัยต่อ 
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การขับขี่	 เช่น	 การจัดการจุดเสี่ยงและปรับสภาพแวดล้อมในพ้ืนท่ีให้เอื้อต่อ

ความปลอดภัยในการขับขี่	 การจัดการยานพาหนะ	 ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้

งาน	และเกิดความปลอดภัยขณะขับขี่รวมถึงการท�า	พรบ.	และประกันภัยเพื่อ

ประโยชน์ในการชดเชยเยียวยาหากประสบเหตุเป็นต้น

	 ผลการด�าเนินงานในภาพรวม	 จากการประมวลผลโครงการ	 

พบว่า	 การด�าเนินงานใช้แนวคิดขับเคลื่อนงานอุบัติเหตุจราจรที่โดดเด่น 

ประกอบด้วย	4	แนวคิด	คือ

 1) แนวคดิการเสริมพลัง	เป็นแนวคดิเริม่ต้นทีส่�าคญัในการก่อต้ัง	ศปถ.

ท้องถิ่นและชุมชน	 และตลอดท้ัง	 	 กระบวนการขับเคลื่อนงาน	 การเสริมพลัง 

เป็นแนวคิดทีจ่�าเป็นมาก	ไม่ว่าจะเสรมิด้วย	“พลงัความรู”้	ด้านความปลอดภยั

ทางถนนซึ่งเป็นสิ่งใหม่ต่อชุมชนท้องถิ่นและระหว่างการด�าเนินงานก็พบว่าทีม

คณะท�างานต้องการความรูใ้หม่ๆ	เพือ่ให้เท่าทนักบัสถานการณ์อบุตัเิหตจุราจร

ที่มีความเป็นพลวัตสูง	 “พลังข้อมูล”	 เป็นเรื่องส�าคัญในการขับเคล่ือนงาน

ความปลอดภยัทางถนนทีต้่องเริม่ต้นจากการส�ารวจข้อมลูในทกุด้านทีเ่กีย่วข้อง

กับอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่	 เพื่อให้รู้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงของปัญหา

อุบัติเหตุจราจร	 จึงจะน�าไปสู่การวิเคราะห์และวางแผนแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง

เหมาะสมเป็นทีย่อมรบัของชมุชน	ท้องถิน่	อกีทัง้	“พลงัเครือ่งมอืและอปุกรณ์” 

ในการขบัเคลือ่นงานความปลอดภยัทางถนนกเ็ป็นปัจจัยส�าคญัท่ีจะเอือ้อ�านวย

ให้การท�างานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

 2) แนวคิดการมีส่วนร่วม	 เป็นแนวคิดที่จ�าเป็นต่อการขับเคล่ือน

งานความปลอดภัยทางถนนของชุมชน	ท้องถ่ินให้ประสบความส�าเร็จการเปิด

โอกาสและพัฒนาศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้สามารถจัดการ	อุบัติเหตุจราจรได ้

ด้วยตัวเองจ�าเป็นต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการด�าเนิน

งาน	 ซึ่งพบว่าทุกโครงการ	 ได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในหลายขั้นตอนของ 

การด�าเนินงาน	ตัง้แต่	การคดิ	วางแผน	ลงมอืปฏบิตั	ิตรวจสอบ	รบัผลประโยชน์	
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และร่วมลงทุน

 3) แนวคดิการใช้ข้อมลูเพ่ือวางแผนตดัสนิใจแก้ปัญหา	แนวคดินีไ้ด้

แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน	 ในการ

แก้ไขปัญหาจุดเส่ียงของชุมชนท้องถ่ินพบว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุ

ที่รอบด้าน	 รวดเร็ว	 ถูกต้อง	 แม่นย�าเป็นฐานข้อมูลที่ส�าคัญ	 ส่งผลให้เกิดการ

วิเคราะห์ข้อมูลมีประสิทธิภาพ	 และใช้ข้อมูลวางแผนแก้ปัญหาเป็นไปอย่าง

ถูกต้องเหมาะสม	 และสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดเป็นที่ยอมรับของชุมชน

ท้องถิ่น	อีกทั้งยังสามารถน�าเสนอข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและมีพลังสร้างการ

เปลี่ยนแปลงและยอมรับของผู้เกี่ยวข้องได้อีกด้วย

 4) แนวคิดเครือข่ายและภาคี ในจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนงาน

ความปลอดภยัทางถนน	จากการด�าเนนิงาน	พบว่า	ได้เกดิเครอืข่ายภาคทีัง้แนว

ดิ่งที่เป็นไปตามค�าสั่งตามนโยบาย	และแนวราบที่เกิดจากการใช้ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความไม่เป็นทางการในการท�างานร่วมกัน	 อีกท้ังยังใช้หลัก

สหสาขาวิชาชีพที่มีหลากหลายกลุ่มคนมาช่วยในการขับเคลื่อนงาน	

	 จากทั้ง	4	แนวคิด	จะเห็นได้ว่าการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทาง

ถนนของชุมชนท้องถิน่ทีผ่่านมา	ได้น�าไปสูก่ารสร้างรปูธรรม	ทีเ่ป็นผลลพัธ์และ

การเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับพื้นที่ดังนี้

 1. จ�านวนการเกิดอุบัติเหตุลดลงในเส้นทางสายหลักและเส้น

ทางสายรองรวมถึงถนนในชุมชนท้องถิ่น	 เป็นเป้าหมายส�าคัญของงานความ

ปลอดภัยทางถนน	 จากการท่ีชุมชนท้องถ่ินได้มีกิจกรรมและมาตรการหลาย

อย่างในการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่	 ส่งผลให้สถิติการ

เกิดอุบัติเหตุลดลงในทุกพื้นที่	 ซึ่งมีระดับการลดลงของอุบัติเหตุแตกต่างกัน

ไป	 หลายพื้นที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลงเท่ากับศูนย์	 ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่งาน

อุบัติเหตุทางถนนอยากให้เกิดขึ้นเป็นอย่างมากในทุกพื้นที่
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 2. การตัง้ด่านชุมชนทีม่ปีระสทิธภิาพและการสร้างจิตอาสาจราจร

จะเห็นได้ว่าการตั้งด่าน	 ชุมชนระยะแรกๆในเกือบทุกพื้นที่จะตั้งเฉพาะช่วง

เทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เท่านั้น	แต่เมื่อเจตนารมณ์และผลของการตั้งด่าน

ชมุชนได้แสดงให้ผูข้บัขีเ่หน็ว่ามาจากความห่วงใยและความปรารถนาดทีีอ่ยาก

ให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดความปลอดภัย	 จึงท�าให้หลายชุมชนท้องถ่ินมีการต้ังด่าน

ชมุชนเป็นประจ�า	จนเกดิเป็น	“ด่านชมุชน	โดยชมุชน(จติอาสาจราจรในชมุชน)	

เพื่อความปลอดภัยทางถนนของชุมชนเอง”

 3. การแก้ไขจดุเสีย่งเป็นผลจากการด�าเนนิงานทีเ่ป็นรูปธรรมมากใน

การแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจร	 อันเกิดจากชุมชนท้องถิ่นมีการส�ารวจ	 รวบรวม

ข้อมูลจุดที่เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่	 น�าข้อมูลที่ได้มาร่วมกันวิเคราะห์และหา

แนวทางแก้ไข	ซึ่งมีแนวทางแก้ปัญหาจุดเสี่ยงที่หลากหลายแตกต่างกันไปตาม

สภาพปัญหาของพื้นที่นั้นๆ	 ตั้งแต่แนวทางที่ชุมชนท้องถิ่นสามารถร่วมกันแก้

ปัญหาได้เอง	เช่น	ตัดต้นไม้	ทาสีสะพาน	ติดไฟส่องสว่าง	สัญญาณไฟกระพริบ	

เป็นต้น	และแนวทางที่ชุมชนท้องถิ่นไม่สามารถด�าเนินการแก้ไขได้ด้วยตนเอง	

ซึ่งต้องอาศัยความรู้	 เครื่องมือ	 และงบประมาณตามภารกิจของหน่วยงานที่มี

บทบาทเกี่ยวข้องช่วยจัดการแก้ปัญหา	 เช่น	 การปิดจุดกลับรถ	 การสร้างทาง

ลอด	เป็นต้น

 4. การมีภาคีเครือข่ายการท�างานที่ชัดเจนจากการด�าเนินงาน 

ความปลอดภัยทางถนน	 พบว่า	 ภาคีเครือข่ายคือปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้การ 

ขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนนประสบความส�าเร็จ	 เนื่องจากงาน

อุบัติเหตุจราจรเกี่ยวข้องกับหน่วยงานจ�านวนมาก	 ทั้งนี้แต่ละหน่วยงาน	 

ภาคีก็มีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ที่สามารถน�าความรู้มาร่วมช่วยกันขับ

เคล่ือนงานจึงจะน�าไปสู่แนวทางแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรที่มีประสิทธิภาพ

และได้รับการยอมรับในวงกว้าง	 ซึ่ง	 สอดคล้องกับแนวคิด	 I	 (individual)	 -	 

N (node)	-	N	(network)	ของ	สอจร.	ที่ตั้งไว้
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 5. ชุมชนเกิดความตระหนักเป็นหัวใจส�าคัญของทุกพื้นที่อันจะน�า

ไปสู่บรรลุเป้าหมายการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน	 ซึ่งจะต้อง

ท�าให้ประชาชนในพื้นท่ีเกิดความตระหนักถึงปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุ	 มีความรู้	 

มีวินัยจราจร	ปรับพฤติกรรมการขับขี่ให้มีความปลอดภัย	จนเกิดเป็นจิตส�านึก

ของชุมชนท้องถิ่นเอง	 ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพชุมชนท้องถ่ินให้สามารถ

จัดการอุบัติเหตุทางถนนด้วยตัวเอง	 เกิดเป็นกลไลการจัดการอุบัติเหตุของ 

ชุมชนที่เข้มแข็งร่วมกันและเกิดเป็นความยั่งยืนต่อไป

 6. เกิดนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น

	 	 •	 มาตรการโรงเรยีนความปลอดภยัทางถนน	เป็นมาตรการองค์กร

อย่างหนึง่ทีช่มุชน	ท้องถิน่ต้องการขบัเคลือ่นงานความปลอดภยั

ทางถนนในสถานศึกษาในหลายพื้นที่	 เพื่อให้นักเรียนและครู

มีวินัยในการขับข่ีและการใช้รถใช้ถนน	 มีความรู้ความเข้าใจ

ด้านกฎหมายจราจร	การขับขี่ที่ปลอดภัย	การมีจิตอาสาจราจร	

เป็นต้น	 และสามารถน�าความรู้ท่ีมีนั้นไปสู่การปฏิบัติ	 ท�าให้

องค์กรและคนในองค์กรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จากการขับขี่ปลอดภัยและสร้างวินัยจราจรให้ติดตัวนักเรียน 

ต่อไปในอนาคต

	 	 •	 จุดจอดรถปลอดภัย	 เกิดจากพื้นที่	 อ.พุทไธสง	 จ.บุรีรัมย์	 

มีอุบัติเหตุรถชนท้ายรถบรรทุกจอดตามไหล่ทางบ่อยครั้ง	 

จึงเป็นที่มาของการออกแบบกิจกรรมแก้ไขปัญหาที่สอดคล้อง

กับข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของพื้นที่	 เช่น	 จ�านวนรถท่ีมาจอด	

พืน้ทีท่ีจ่ะรองรบั	สิง่อ�านวยความสะดวก	(ห้องอาบน�า้/ห้องน�า้/

ที่พัก)	 ความปลอดภัย	 (ต�ารวจตรวจเวร)	 ประชาสัมพันธ์แก่

ชุมชน	 ผู้ขับรถบรรทุกให้ทราบว่าจุดจอดที่ปลอดภัยอยู่ที่ไหน	

ในการด�าเนนิกจิกรรมจะมกีารประเมนิผลก่อน-ขณะท�า-หลังท�า	 
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เพื่อติดตามผลการเปลี่ยนแปลง	 รวมถึงมีการส�ารวจความ 
พึงพอใจผู้มาใช้และผู้ท�านวัตกรรมไปพร้อมกันด้วย

	 	 •	 สายรดัข้อมอืแถบแม่เหลก็คดักรองผูป่้วยเป็นนวตักรรมที	่ศปถ.
อ�าเภอท่าแซะ	 จังหวัดชุมพร	 ได้คิดค้นขึ้นเพื่อใช้แยกผู้ป่วย	 
(คัดกรองผู้ป่วย)	 เวลาเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่	 โดยมีการแบ่งสี	 
สายรัดข้อมือ	 ดังนี้	 สีเขียว:บาดเจ็บเล็กน้อย	 สีแหลือง	 :	 บาด
เจ็บปานกลาง	สีแดง:บาดเจ็บสาหัส	เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การท�างานให้กับเจ้าหน้าที่

	 	 •	 อสม.ต้นแบบความปลอดภัยทางถนน	ในพื้นที่	อ�าเภอท่าหลวง	
จังหวัดลพบุรี	 ได้ขับ	 เคลื่อนนวัตกรรมนี้	 เพื่อเจาะกลุ่มเป้า
หมายเฉพาะที่เป็น	 อสม.	 ให้สวมหมวกนิรภัย100%	 ในการ
ใช้รถจักรยานยนต์ไม่ว่าจะเดินทางไปใกล้หรือไกลก็ตาม	 และ 
ยังเน้นการขับข่ีปลอดภัยของชุมชนโดยเมาไม่ขับ	 ซึ่งคาดหวัง
ว่ากลุ่ม	 อสม.	 จะเป็นกลุ่มคนส�าคัญที่จะเป็นตัวอย่างและช่วย
ขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนนของชุมชนเป็นอย่างดี
ในอนาคต

	 	 •	 ศูนย์เด็กเล็กต้นแบบความปลอดภัยทางถนน	 ศปถ.อ�าเภอ 
ท่าหลวง	 จังหวัดลพบุรี	 ได ้ท�าโครงการหนูน้อยต้นแบบ 
สวมหมวกนริภยั	100%	เพือ่สร้างวนิยัจราจรให้กบัเดก็นกัเรยีน
และผู้ปกครองรวมถึงคุณครูและผู้เกี่ยวข้องของศูนย์พัฒนา 
เดก็เลก็	ซึง่จะเป็นการปลกูฝังวนิยัจราจรให้กบัเดก็ก่อนวยัเรยีน
โดยเริ่มด้วยการสวมหมวกนิรภัย	100%

	 	 •	 หมู่บ้านต้นแบบความปลอดภัยเพื่อสร้างให้เป็นหมู่บ้านท่ีม ี
การสวมหมวกนิรภัย100%	 ในการใช้รถจักรยานยนต์	 และ 
ยังเน้นการขับข่ีท่ีปลอดภัยของชุมชนโดยเมาไม่ขับในพื้นที	่ 
ศปถ.อ�าเภอท่าหลวง	จังหวัดลพบุรี
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

	 	 •	 ศปถ.อบต.ต้นแบบ	ของ	อบต.นากระตาม	จงัหวดัชมุพร	เป็นการ

สร้างให้เกิดถนน	ปลอดภัย	(สีขาว)	ช่อง	7	สี	และ	มีการสวมใส่

หมวกนิรภัย	100%	ครอบคลุมทั้งต�าบล

	 จะเห็นได้ว่า	 Best	 Practice	 ที่เกิดขึ้นจากโครงการนั้น	 มีเป้าหมาย

สุดท้ายร่วมกัน คือ การสร้างชุมชนท้องถิ่นที่มีความปลอดภัยทางถนนหรือ 

อีกนัยยะหนึ่งคือ	 การเกิดอุบัติเหตุจราจรใน ชุมชนท้องถิ่นมีอัตราลดลง 

จนเป็นศูนย์ซึ่งแต่ละพื้นท่ีมี	 “จุดเริ่มต้นงาน” หรือ “entry point”	 ที่ 

แตกต่างกัน	 ตามสภาพปัญหา	 สถานการณ์	 บริบทพื้นที่	 และความพร้อม 

หรือความสนใจของผู้ร่วมท�าโครงการ	 เช่น	 เริ่มจากการแก้ปัญหาจุดเสี่ยง	 

การตั้งด่านชุมชน	 การสร้างวินัยให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ	 การเชื่อมร้อยคน 

เครือข่ายภาคีมาร่วมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงาน	 ฯลฯ	 แต่เมื่อด�าเนินงาน

ไปได้ระยะหน่ึงจะพบจุดร่วมที่ทุกโครงการต้องมีเพื่อจะท�าให้การขับเคลื่อน

งานของชุมชนท้องถิ่นมีความเป็นระบบ	 คือ	 1)	 ฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูล 

รายละเอียดสถานการณ์อุบัติเหตุในพื้นที่	2)	ความรู้ในการวิเคราะห์	วางแผน 

แก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจร	ทั้งความรู้พื้นฐานและความรู้เฉพาะด้าน	3)	กิจกรรม 

การแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับข้อมูลพื้นที่ทั้งเชิงป้องกันและแก้ไข	 และ	 

4)	 กลไกร่วมที่ขับเคลื่อนงานของชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง	 จึงจะน�าไปสู่ 

ชุมชนท้องถิ่นจัดการอุบัติเหตุได้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง

แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน 
ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเดน็และเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.) 
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 จะเห็นได้ว่า Best Practice ที่เกิดขึ้นจากโครงการนั้น มีเป้าหมายสุดท้ายร่วมกัน คือ การสร้างชุมชน
ท้องถิ่นที่มีความปลอดภัยทางถนนหรืออีกนัยยะหนึ่งคือ การเกิดอุบัติเหตุจราจรใน ชุมชนท้องถิ่นมีอัตราลดลง
จนเป็นศูนย์ซึ่งแต่ละพ้ืนที่มี “จุดเริ่มต้นงาน” หรือ “entry point”ที่แตกต่างกัน ตามสภาพปัญหา สถานการณ์ 
บริบทพ้ืนที่ และความพร้อมหรือความสนใจของผู้ร่วมท าโครงการ เช่น เริ่มจากการแก้ปัญหาจุดเสี่ยง การตั้งด่าน
ชุมชน การสร้างวินัยให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ การเชื่อมร้อยคนเครือข่ายภาคีมามาร่วมเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
งาน ฯลฯ แต่เมื่อด าเนินงานไปได้ระยะหนึ่งจะพบจุดร่วมที่ทุกโครงการต้องมีเพ่ือจะท าให้การขับเคลื่อนงานของ
ชุมชนท้องถิ่นมีความเป็นระบบ คือ 1) ฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียดสถานการณ์อุบัติเหตุในพ้ืนที่ 2) 
ความรู้ในการวิเคราะห์ วางแผนแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจร ทั้งความรู้พ้ืนฐานและความรู้เฉพาะด้าน 3) กิจกรรมการ
แก้ปัญหาที่สอดคล้องกับข้อมูลพ้ืนที่ทั้งเชิงป้องกันและแก้ไข และ 4) กลไกร่วมที่ขับเคลื่อนงานของชุมชนท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่อง จึงจะน าไปสู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการอุบัติเหตุได้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง 
 ในการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนนของชุมชนท้องถิ่น พบว่ามีความหลากหลายของ กิจกรรม
แตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ (ดังกล่าวข้างต้น) สามารถประมวลภาพรวมของขั้นตอนการด าเนินงาน ได้สังเขป ดังนี้  

1. จัดตั้งคณะท างาน อปท. ร่วมกับชุมชน โดยมี 3 รูปแบบคือ  1) ระเบียบส่ังการ (แนวดิ่ง ) 2) การจัดตั้งโดย
ชุมชน (แนวราบ)  3) เกิดจากระเบียบสั่งการแต่มีการจัดตั้งให้เกิดการกระจายกลไกในชุมชน  (แนวดิ่งและ
แนวราบ)   

2. ประสานการท างานทั้งแนวราบและแนวดิ่ง เช่น การใช้หนังสือค าสั่งในการประสานการท างานและการ
ประชุมร่วมกันของภาคีเครือข่าย 

3. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เกิดจากการประสานงานระหว่างกลุ่มคนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานความ
ปลอดภัยบนท้องถนน โดยใช้ข้อมูลอุบัติเหตุจราจรเป็นเครื่องมือในการท างานร่วมกันใน  เบื้องต้น และ
เพ่ือให้การขับเคลื่อนงานมีความคล่องตัว เป็นที่ยอมรับ จ าเป็นต้องมีงบประมาณ อุปกรณ์ องค์ความรู้ทั้ง
ความรู้ด้านวิชาการและความรู้จากคนในชุมชน ระเบียบข้อกฎหมาย กลไกการท างาน มาประกอบกันใน
การด าเนินงาน ทั้งนี้ในบางพ้ืนที่มีการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนนกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  เช่น 
การน ากลุ่มเยาวชนเข้ามามีบทบาทในการส ารวจและท า กิจกรรมร่วมด้วย 
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	 ในการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนนของชุมชนท้องถิ่น	 

พบว่ามีความหลากหลายของ	 กิจกรรมแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่	 (ดังกล่าว

ข้างต้น)	สามารถประมวลภาพรวมของขั้นตอนการด�าเนินงาน	ได้สังเขป	ดังนี้	

	 1.	จัดตั้งคณะท�างาน	 อปท.	 ร่วมกับชุมชน	 โดยมี	 3	 รูปแบบคือ		 

1)	ระเบียบสั่งการ	 (แนวดิ่ง	 )	2)	การจัดตั้งโดยชุมชน	 (แนวราบ)	3)	 เกิดจาก

ระเบียบสั่งการแต่มีการจัดตั้งให้เกิดการกระจายกลไกในชุมชน	 (แนวดิ่ง 

และแนวราบ)		

	 2.	ประสานการท�างานทั้งแนวราบและแนวดิ่ง	 เช่น	 การใช้หนังสือ 

ค�าสั่งในการประสานการท�างานและการประชุมร่วมกันของภาคีเครือข่าย

	 3.	การมีส่วนร่วมของภาคเีครอืข่าย	เกดิจากการประสานงานระหว่าง

กลุ่มคนต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับงานความปลอดภัยบนท้องถนน	 โดยใช้ข้อมูล

อุบัติเหตุจราจรเป็นเครื่องมือในการท�างานร่วมกันใน	 เบื้องต้น	 และเพ่ือให้ 

การขับเคลื่อนงานมีความคล่องตัว	 เป็นที่ยอมรับ	 จ�าเป็นต้องมีงบประมาณ	

อุปกรณ์	 องค์ความรู ้ทั้งความรู ้ด้านวิชาการและความรู้จากคนในชุมชน	 

ระเบียบข้อกฎหมาย	 กลไกการท�างาน	 มาประกอบกันในการด�าเนินงาน	 

ท้ังนีใ้นบางพืน้ทีม่กีารขบัเคลือ่นงานความปลอดภยัทางถนนกบักลุ่มเป้าหมาย 

เฉพาะ	 เช่น	 การน�ากลุ ่มเยาวชนเข้ามามีบทบาทในการส�ารวจและท�า	 

กิจกรรมร่วมด้วย

	 4.	การเติมความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน	 แบ่งการเติมความรู ้

เป็น	2	ลักษณะ	คือ	1)	การเติม	ความรู้ให้กับทีมคณะท�างาน	ด้วยการเข้าร่วม

อบรมโดยนักวชิาการวชิาชพี	เช่น	หลกัสตูรวเิคราะห์	ความเสีย่งกบัสิง่แวดล้อม	

และ	 2)	 การเติมความรู ้ให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อขยายผลการด�าเนินงาน	 

เช่น	 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษาในชุมชน	 กลุ ่มองค์กร 

ต่างๆ	เป็นต้น			
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

	 5.	ปฏิบัติการแก้ปัญหาร่วมกันเป็นขั้นตอนท่ีส�าคัญมาก	 สามารถ 

แบ่งออกได้เป็น	4	ขั้นตอนย่อย	คือ	

	 	 •	 ส�ารวจข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน	 มีการน�าข้อมูลท่ี

เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ	คืนให้กับหน่วยงานนั้นๆ	และเชิญ

เข้ามาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนงานร่วมกันต่อไป	

ในกรณีที่ชุมชนท้องถิ่นมีข้อมูลครบถ้วนสามารถน�ามาวางแผน

ก�าหนดแนวทางแก้ปัญหาได้เอง	ชุมชนท้องถิ่นก็จะน�ามาปฏิบัติ

การแก้ปัญหาร่วมกันต่อด้วยตนเอง	

	 	 •	 อบรมขยายความรูง้านอบุตัเิหตจุราจรให้เครือข่ายกลุ่มต่างๆ	ใน

ชุมชนได้รับรู้และมีความเข้าใจที่ตรงกัน

	 	 •	 สร้างธรรมนูญชุมชนร่วมกัน	ชุมชนท้องถิ่นมีการน�างบประมาณ

นอกองค์กรมาใช้ในการหนุนเสริมการท�างาน	 เช่น	 กองทุน

หมู่บ้าน	ประชาคมหมู่บ้าน	และผ้าป่าชุมชน	เป็นต้น

	 	 •	 ติดตามประเมินผล	ผ่านการประชุมประจ�าเดือน	(ระดับหมู่บ้าน

ระดบัเครอืข่ายต�าบล)	มกีารน�าข้อมลูสถานการณ์อบุตัเิหตจุราจร

มาวิเคราะห์ให้ชุมชนรับรู้อย่างสม�่าเสมอ	

	 6.	ถอดบทเรียนการท�างาน	 เป็นกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลร่วม

กัน	เพื่อสะท้อนปัญหา	ความส�าเร็จ	น�าไปสู่การหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุง 

ร่วมกันของชุมชนท้องถิ่น	

	 (สามารถค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	 Website	 สอจร.http://www. 

rswgsthai.com/)
 

ปัจจัยที่ท�าให้โครงการเกิดผลส�าเร็จในการขับเคลื่อนงานความปลอดภัย 

ทางถนนอันจะเป็นปัจจัยที่พึงพิจารณาในการขยายผลโครงการในอนาคต	 

มีดังนี้

	 1.	มีนโยบายภาครัฐที่เอื้อต่อการท�างาน	(ระเบียบค�าสั่ง)	
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แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน
ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

	 2.	ผู้น�าในชุมชน	และ	ศปถ.อ�าเภอ	มีความเข้มแข็ง	หากพื้นที่ที่มีนาย

อ�าเภอให้ความสนใจเข้ามาร่วมรับรู้	ตัดสินใจ	และสั่งการด้วยตนเอง	จะท�าให้

การขับเคลื่อนงานมีความคล่องตัว	เห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน

	 3.	การมส่ีวนร่วมของภาคเีครอืข่าย	ทัง้ในระดบัชมุชนและระดบัหน่วย

งาน	โดยการมีบทบาทของ		สหสาขาวิชาชีพ	ตามศักยภาพบทบาทหน้าที่ของ

แต่ละหน่วยงานมาเสริมการท�างานระหว่างกัน

	 4.	การสร้าง	Partnership	ด้วยวธิกีารคนืข้อมลูและดึงหน่วยงานหรือ

กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกันจัดการปัญหานั้นๆ

	 5.	ชุมชนตื่นรู้	 จัดการปัญหาด้วยตนเอง	 ด้วยกระบวนการรับรู้ข้อมูล

ร่วมกันตั้งแต่ต้น	เช่น		สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุ	การส�ารวจจุดเสี่ยง	และ

กระบวนการสรุปข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน	

	 6.	กระบวนการติดตั้งความรู้	 ปลูกจิตส�านึก	 วิธีการการแก้ปัญหาท่ี

เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนให้กับชุมชน	เยาวชน	หน่วยงาน/องค์กร

	 ดังนั้น	 หากมุ่งหวังให้	 “ชุมชนท้องถ่ินจัดการอุบัติเหตุจราจรด้วย 

ตัวเอง”	ได้ดียิ่งขึ้นนั้น	จ�าเป็นต้องมีการหนุนเสริมพัฒนาต่อยอดจากศักยภาพ

ท่ีชุมชนท้องถิ่นมีอยู่	 ซึ่งจากการถอดบทเรียน	 Best	 Practice	 ชุมชนท้องถ่ิน

ครั้งนี้	 เป็นการยืนยันว่าชุมชนท้องถ่ินมีศักยภาพและสามารถจัดการอุบัติเหตุ

จราจรได้ในหลากหลายรูปแบบ	แต่การขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน

ของชมุชนท้องถิน่ให้เป็นระบบ	ครอบคลมุทกุพืน้ที	่มปีระสทิธภิาพ	จ�าเป็นต้องมี

กลไกเหนอืท้องถิน่ในระดบัต่างๆ	มาเชือ่มต่อสนบัสนนุ	ช่วยคลีค่ลายสิง่ทีช่มุชน 

ท้องถิน่ตดิขดัในการขับเคลือ่นงาน	อาทิเช่น	ข้อสัง่การทีช่ีช้ดัเรือ่งระเบยีบอ�านาจ

ปฏิบัติการของท้องถิ่นที่ชัดเจนเพื่อให้มีความชัดเจนในบทบาท	 อ�านาจหน้าท่ี

สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	 การเติมความรู้และทักษะเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

คนท�างานให้พร้อมรับมือได้เท่าทันกับสถานการณ์ใหม่ๆเสมอ	 ทั้งนี้ชุมชน	 
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แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน

ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

ท้องถิ่นเองก็ต้องพยายามใช้ศักยภาพที่มีเร่งสร้างการยอมรับและพัฒนา 

ต่อยอดจากการท�างานท่ีเป็นอยู่ลงไปให้ถึงระดับหมู่บ้าน	 เพื่อใช้ความสัมพันธ ์

ที่ดีในบ้านและชุมชน	 ช่วยหล่อหลอม	 ปลูกจิตส�านึก	 เกิดเป็นวินัยการขับข่ี 

จราจรฝังลึกในตัวบุคคล	 ดังค�าพูดที่ว่า	 “วินัยเริ่มที่บ้าน”	 จนพัฒนาเป็น 

ความตระหนักถึงปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุของสังคมโดยรวมแบบอัตโนมัติ	 

จึงจะเป็นการป้องกันอุบัติเหตุจราจรแบบยั่งยืนตลอดไป

สรุปภาพรวมผลการด�าเนินงาน ศปถ.จังหวัด - ศปถ.อ�าเภอ - ศปถ.ท้องถิ่น  

ที่แปลงจากแนวคิดทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ

 แนวคิด/ทฤษฎี I (Individual) N (Node) N (Network)

ศปถ.จังหวัด ศปถ.อ�าเภอ ศปถ.ท้องถิ่น

วิธีการ ความรู้/

เครื่องมือที่ใช้

วิธีการ ความรู้/

เครื่องมือที่ใช้

วิธีการ ความรู้/เครื่อง

มือที่ใช้

1.ค้นหาคนที่

มีใจ/จิตอาสา

มาท�างาน

2.สานพลังคน

ท�างาน/เครือ

ข่าย

1.การประชุมเวที	

ศปถ.จังหวัด

2.การ

ประชุมคณะ

อนุกรรมการ

ท�างานแนวราบ

3.เวทพีดูคุยอย่าง

ไม่เป็นทางการ	

(กินข้าวเล่าเรื่อง/

สภากาแฟ)

4.ไลน์กลุ่ม

1.ค้นหาคนที่

มีใจเชื่อมโยง

งานทุกระดับ

2 .สานพ ลั ง

คนท� างาน/

เครือข่าย

1.จัดประชุม
เวทีสร้างความ
เข ้าใจ	 ศปถ.
อ�า เภอ	 และ
ก า ร พั ฒ น า	
ศปถ.ต�าบล
2.การประสาน
งานแนวราบ
ผ่านไลน์กลุ ่ม	
เฟซบุค	 และ
แนวดิ่ง
3 . เวทีพูดคุย
อย ่างไม ่ เป ็น
ทางการ	 (กิน
ข้าวเล่าเรื่อง/
จิบน�้าชายาม
เช้า)

แสวงหาคน

ที่มีใจในการ

ด�าเนินงาน

1.พูดคุยอย่าง

ไม่เป็นทางการ

2.ค ้นหาคนที่

มีใจในการขับ

เคลื่อนงาน
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แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน
ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

ศปถ.จังหวัด ศปถ.อ�าเภอ ศปถ.ท้องถิ่น

วิธีการ ความรู้/เครื่อง

มือที่ใช้

วิธีการ ความรู้/

เครื่องมือที่ใช้

วิธีการ ความรู้/เครื่อง

มือที่ใช้

สร้าง

กระบวนการ

มีส่วนร่วม

คณะท�างาน

และภาคีที่

เกี่ยวข้อง

1.5	ส.	5	ช.

2.การท�างานแนว

ราบและแนวดิ่ง

3.การอบรม

วิทยากร

กระบวนการ	(พี่

เลี้ยง)

1.การ

ก�าหนดเป้า

หมายและ

แผนงานร่วม

2.การ

ประชุมอย่าง

ต่อเนื่อง	

(ทางการ/ไม่

เป็นทางการ)

1.5ส.	5	ช.

2.การท�างาน	

แนวราบและ	

แนวดิ่ง

3.ค�าสั่งแต่งตั้ง	

จาก	ผวจ.

4.ค�าสั่ง/

ก�าหนด

บทบาทหน้าที่	

ระดับอ�าเภอ

5.กระบวนการ

มสี่วนร่วมใน

การ	ท�างาน

กับชุมชน

1.เก็บ

รวบรวม

ข้อมูล

สถานการณ์

อุบัติเหตุ

2.จัดการจุด

เสีย่งในพ้ืนที่

1.ส.	5	ช.การ

ท�างานแนว

ราบและแนว

ดิ่ง

2.จัดตั้งคณะ

ท�างานใน

ระดับท้องถิ่น	

จัดท�าข้อมูลจุด

เสี่ยงในพื้นที่

 แนวคิด/ทฤษฎี Participation (กระบวนการมีส่วนร่วม)



29
แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน

ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

 แนวคิด/ทฤษฎี Empowerment (การเสริมพลัง)
ศปถ.จังหวัด ศปถ.อ�าเภอ ศปถ.ท้องถิ่น

วิธีการ ความรู้/

เครื่องมือที่ใช้

วิธีการ ความรู้/

เครื่องมือที่ใช้

วิธีการ ความรู้/

เครื่องมือที่ใช้

-การจัดท�า
ข้อมูลน�าเสนอ
เวที	ศปถ.
จังหวัด

1.ข้อมูล	3	ฐาน
2.MOU	ร่วม
ในการแก้ไข
ปัญหา
3.วิเคราะห์
ข้อมูลโดยอาศัย
ความรู้ทาง
ระบาดวิทยา	
การสืบสวน
สอบสวน	RTI
4.คืนข้อมูลใน
ระดับอ�าเภอ

-การจัดท�า
ข้อมูลน�า
เสนอเวที	
ศปถ.อ�าเภอ

1.ข้อมูล	3	ฐาน
2.วิเคราะห์
ข้อมูลโดย
อาศัยความรู้
ทางระบาดวิทยา
การสืบสวน
สอบสวน	RTI
3.คืนข้อมูลใน
ระดับท้องถิ่น/
ชุมชน	และน�า
เสนอในระดับ
จังหวัด

-การจัดท�า
ข้อมูลน�า
เสนอเวที	
ศปถ.ท้องถิ่น

1.ข้อมูล	3	ฐาน
2.วิเคราะห์
ข้อมูล	จุดเสี่ยง
วิธีการแก้ไข
ปัญหา	
3.คืนข้อมูลให้
ชุมชนท้องถิ่น
และน�าเสนอใน
ระดับอ�าเภอ/
จังหวัด

-ใช้ความรู้ใน
การจัดการ
อุบัติเหตุให้
ลดลง

1.ค้นหาสาเหตุ
ของการเกิด
อุบัติเหตุ
2.ต้นไม้ปัญหา	
สามเหลี่ยม
ปัจจัยก�าหนด	
ขั้นบันได
ผลลัพธ์
3.คู่มือด่าน
ครอบครัว	
รั้วชุมชน	
เพื่อความ
ปลอดภัย
4.การถอดบท
เรียนติดตาม
ผลการท�างาน

1.อบรม
หนุนเสริม
กลไก	ศปถ.
ท้องถิ่น
2.ใช้ความ
รู้ในการ
จัดการ
อุบัติเหตุให้
ลดลง

1.การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้
หลักการระบาด
วิทยา,	Had-
don	Matrix
2.วิศวกรรม
จราจร
3.การส�ารวจ
และการแก้ไข
จุดเสี่ยง
4.การใช้
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการ
จัดการจุดเสี่ยง
ที่เป็นทางโค้ง
5.คู่มือการ
สืบสวน
สอบสวน
6.RTI	TEAM

-เหมือน	
ศปถ.อ�าเภอ	
เพราะ	ศปถ.
อ�าเภอลง
ท�างานกับ	
ศปถ.ท้องถิ่น

-เหมือน	ศปถ.
อ�าเภอ	และ
มีการใช้
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการ
จัดการจุดเสี่ยง
ที่เป็นทางโค้ง
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แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน
ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

 ปัจจัยเอื้อที่ท�าให้กลไก ศปถ.จังหวัด - ศปถ.อ�าเภอ - ศปถ.ท้องถิ่น 

ประสบความส�าเร็จ

ศปถ.จังหวัด ศปถ.อ�าเภอ ศปถ.ท้องถิ่น

1)	 มีนโยบายสั่งการลงมายัง

หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้ง	 5	

เสาหลักอย่างชัดเจน

2)	 มีทีมและโครงสร ้างการ

ท�างาน	

3)	 มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง	

(ทางการ/ไม่เป็นทางการ)

4)	 จัดท�าและน�าเสนอข้อมูล	 3	

ฐานเข้าสู่เวที	 ศปถ.จังหวัด	

เชือ่มโยงสู	่ศปถ.อ�าเภอ	และ	

ศปถ.ท ้องถ่ินและมีค�าสั่ง

จังหวัดในการแก้ไขปัญหา

จากผู้ว่าราชการจังหวัด

1)	 การมี	 Core	 team	ที่ท�างาน

อย่างต่อเนื่องเพื่อเชื่อมโยง

ข้อมลูและน�าเสนอข้อมลูส�าคญั

สู่ผู้บริหาร

2)	 การเชื่อมโยงข้อมูล/ภาคีที่

เกี่ยวข้องในการก�าหนดเป้า

หมายร่วมและผลส�าเรจ็ในการ

ท�างานร่วมกัน	(จุดจัดการ)

3)	 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือ

ข่าย	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาค

ประชาชน

1)	 มีทีม	 ศปถ.ท้องถิ่นที่มีส่วน

ร่วมในการด�าเนินงาน

2)	 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล

จุดเสี่ยง	 และสถานการณ์

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในพ้ืนท่ี

ร่วมกับทุกภาคส่วน

3)	การเชื่อมโยงข้อมูลไปสู่ท้อง

ถิ่นในการจัดการร่วมกันใน

พ้ืนที	่น�าเสนอสูร่ะดบัอ�าเภอ

และจังหวัดกรณีท่ีท้องถ่ิน

จัดการไม่ได้

 

 เงื่อนไขท่ีท�าให้กลไก ศปถ.จังหวัด - ศปถ.อ�าเภอ - ศปถ.ท้องถิ่น 

ประสบความส�าเร็จ

	 1)	คนท�างานต้องมีความศรัทธาและมีความสุขจากการท�างาน	Core	

team	ต้องมีความเข้มแขง็ช่วยเหลอืกนัและกนัมกีารสานพลงัภาคเีครอืข่ายคน

ท�างานที่มาจากหลายภาคส่วนเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ

จากถนนร่วมกัน

	 2)	ต้องสร้างกระบวนการมส่ีวนร่วมในการเรยีนรูก้ารท�างานร่วมกนัทกุ

ระดับ	คือ	

	 	 •	 มีการร่วมคิด/วางแผน	 ก�าหนดจุดจัดการและตั้งเป้าหมายการ

ท�างานร่วมกันในทุกระดับ	

	 	 •		มีการวางบทบาทหน้าท่ีและกลไกการขับเคลื่อนงานระหว่าง
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง	 5	 เสาหลัก	กับภาคีเครือข่ายอื่น	แบบ

บูรณาการ	

	 	 •	คณะท�างานจะต้องร่วมเก็บ	 วิเคราะห์	 สังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้

ประกอบการตัดสินใจร่วมกัน	รวมถึงการชงข้อมูล	3	ฐาน	และ

ค้นหาจุดจัดการที่มีความเสี่ยงสูง	 หากลงมือท�าแล้วจะให้ผล

ตอบแทนที่คุ้มทุน	

	 	 •	สหสาขาวิชาชีพร่วมกันลงมือท�างานทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง

	 	 •	ร่วมติดตามผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายที่

ก�าหนดไว้และสรุปบทเรียนการท�างานเป็นระยะๆ	เพื่อปรับการ

ท�างานให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่	

	 	 •	ร่วมรับผลประโยชน์ที่ได้จากการลงมือท�าร่วมกัน	 คือ	 ความ

สามารถในการลดสถิตกิารเสยีชีวิตและการบาดเจบ็จากอบุตัเิหตุ

ทางถนนจากศูนย์ถนนฯ	ทั้ง	3	ระดับ	

	 3)	 ต้องเสริมพลังคนท�างาน	 (empowerment)	 ทั้งในระดับบุคคล	 

กลุ่มคน	และเครือข่าย	ผ่านการด�าเนินงาน	ดังนี้

	 	 •	เก็บรวบรวมและจัดท�าข้อมูลการเสียชีวิต	การบาดเจ็บ	(ข้อมูล	3	

ฐาน)	รวมถึงข้อมูลเชิงคุณภาพอย่างเรื่องเล่าที่มีพลัง	ใช้เสนอต่อ 

ผูบ้รหิาร	ผูป้ฏบัิตงิาน	แกนน�าชมุชน	และภาคเีครอืข่ายทีเ่กีย่วข้อง

ทุกภาคส่วน	 ให้เกิดความตระหนัก	 ส่ังการ/เอื้อให้เกิดการ 

ขับเคลื่อนงานอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ		

	 	 •	การพัฒนาศักยภาพคนท�างานท้ังระดับบุคคล	 กลุ่มคน	 และ 

เครอืข่าย	โดยการเตมิความรู/้เครือ่งมือทีเ่กีย่วข้อง	เช่น	การอบรม

วิทยากรกระบวนการ	 ต้นไม้ปัญหาบันไดผลลัพธ์	 เป็นต้นเพื่อ

สร้างความมัน่ใจจากการเรยีนรูแ้ละน�าความรูไ้ปใช้ในการลงมอืท�า	

สรุปบทเรียน	 จนพัฒนาตนเองไปสู่การท�างานที่มีประสิทธิภาพ	
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และช่วยสร้างความตระหนักเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	

	 	 •	ต้องมพีีเ่ลีย้งช่วยโค้ชพีเ่ลีย้งจงัหวดัในการท�างานเป็นระยะๆ	เพ่ือ

สร้างความมัน่ใจในกระบวนการเรยีนรู้ผ่านการลงมอืท�า	เติมเต็ม

ทกัษะ/เทคนคิทีจ่�าเป็นกบัการท�างานของผูป้ฏบิตังิาน	และน�าไป

ประยุกต์ใช้ในการท�างาน		

	 4)	 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันท้ังพ่ีเล้ียง	 ภาคีเครือข่าย	 

ผูบ้รหิาร	สอจร.	โดยการประชมุเมือ่เริม่ต้นด�าเนนิงาน	การถอดบทเรยีนระหว่าง

การด�าเนินงานและเมื่อการด�าเนินงานเสร็จสิ้น	 เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์

และบทเรียนร่วมกัน	 ช่วยยกระดับความรู้จากการท�างานและเติมเต็มก�าลังใจ	

ให้ค�าชมเชย/มอบเกียรติบัตรเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับคนท�างานร่วมด้วย

	 5)	 การบูรณาการการท�างาน	 ทั้งเรื่องการน�าข้อมูลไปสู่การใช้งาน	

การประสานภาคีเครือข่ายเพื่อน�าจุดแข็งมาใช้ในการขับเคลื่อนงานแต่ละด้าน	

วัฒนธรรมการท�างานของแต่ละองค์กร	 และงบประมาณสนับสนุนจากแหล่ง

ทุนต่างๆ	ได้แก่	สสส.	กองทุนเลขสวย	เสื้อกั๊กเทวดานางฟ้าจากภาคเอกชนใน

พื้นที่	เป็นต้น		

ข้อเสนอต่อกลไก ศปถ.จังหวัด - ศปถ.อ�าเภอ - ศปถ.ท้องถิ่น
	 1)		พัฒนาระบบข้อมูล	 ให้ทุกหน่วยงาน/ภาคีเข้าถึงได้	 และส่ือสาร

ข้อมูลอย่างมีพลังเพื่อการจัดการอุบัติเหตุร่วมกันต่อเนื่องตลอดทั้งปี

	 2)		ค้นหาภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพิ่มเติมจาก	 5E	 เพ่ือสานเครือข่าย	 

และเสริมพลังการจัดการอุบัติเหตุแนวราบร่วมกับแนวดิ่ง

	 3)		ต้องมีกระบวนการท�างานอย่างมีส่วนร่วม	 ก�าหนดยุทธศาสตร์/ 

แผนงานร่วมกัน	และมุ่งเน้นจุดจัดการที่	ศปถ.อ�าเภอ	และ	ศปถ.ท้องถิ่นให้เกิด

รูปธรรมในพื้นที่
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	 4)	ควรมีหน่วยงานหลักเฉพาะที่เชื่อมโยงกลไกการท�างานระดับ

จังหวัด-อ�าเภอ-ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

	 โดยภาพรวมผลจากการขับเคลื่อนกลไก	ศปถ.จังหวัด	 -	ศปถ.อ�าเภอ	

-	 ศปถ.ท้องถิ่นของ	 สอจร.	 ท่ีผ่านมา	 ช่วยสร้างคุณูปการทั้งด้านองค์ความรู้	

ประสบการณ์	 และบทเรียนที่ดีครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย	ท�าให ้

เกิดรูปแบบและกลไกการท�างานที่สอดคล้องกับข้อมูลสถานการณ์การ

เกิดอุบัติเหตุและบริบทของแต่ละพื้นที่	 ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง 

ทีเ่ข้ามาในชุมชนอย่างรวดเรว็	จะท�าอย่างไรให้เกดิการขยายผลการด�าเนนิงาน

สร้างกลไกทั้ง	3	ระดับที่มีคุณภาพ	ภายในระยะเวลาที่สั้น	กระบวนการท�างาน

กระชับ	 น�าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด	 และท้าทายการวางแผนงานของ 

คณะท�างานและภาคีเครือข่ายที่มีการท�างานสานพลังกันอย่างเข้มแข็ง 

ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	 ผ่านกระบวนการสร้างการท�างาน 

อย่างมีความสุข	การท�างานอย่างมีส่วนร่วม	5	ส.	5ช.	และอาศัยการใช้ความ

รู้หลักและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมศักยภาพคนท�างาน	 ตลอดจนการ

เติมความรู้ด้านทักษะ/เทคนิค/เครื่องมือที่จ�าเป็นกับการท�างานแบบ	Active	 

learning	 ในศตวรรษที่	 21	 โดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารควบคู่กันไป 

(สามารถค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	 Website	 สอจร.http://www.rswgsthai.

com/)
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ส่วนที่ 2 

 การขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนนเชิงประเด็น 

ประกอบด้วย ประเด็นมาตรการองค์กร ประเด็นการใช้เทคโนโลยี

ช่วยในการบังคับใช้กฎหมาย และการสร้างจิตส�านึก

ความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา

 ในส่วนที	่2	จะเป็นส่วนทีพ่ดูถงึโครงการเชงิประเดน็ทีเ่กีย่วร้อยสมัพนัธ์

กับโครงสร้างกลไกการขับเคลื่อนงานศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทาง

ถนนระดับจังหวัด	 ศูนย์ปฎฺบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอ�าเภอ	 และ 

ระดับท้องถิ่น	 ซึ่งในการท�างานในพื้นที่บางโครงการมีการน�าประเด็นเป็น

ตัวน�าในการลงไปหนุนเสริมให้เกิดการก่อตัวของเครือข่ายคณะท�างานจนเกิด 

เป็นกลไก	 ศปถ.	 ในขณะท่ีบางพื้นท่ีกลไกของ	 ศปถ.ท�าหน้าที่ในการก�าหนด

ประเด็นการท�างานตามสถานการณ์และบริบทของพื้นที่	 ซึ่งในที่นี้เป็นการ

หยิบยก	 3	 ประเด็นหลักในการท�างานโครงการที่เป็นกุญแจส�าคัญในการ

สร้างความปลอดภัยทางถนน	 ซึ่งประกอบด้วย	 1.ประเด็นมาตรการองค์กร	 

2.ประเด็นการใช้เทคโนโลยีช่วยในการบังคับใช้กฎหมาย	 และ	 3.การสร้าง

จิตส�านึกความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา	 โดยมีรายละเอียดของ 

แต่ละประเด็น	ดังนี้

ประเด็นที่ 1. มาตรการองค์กรในสถานประกอบการ 

สถานการณ์ความเสี่ยง แนวคิด แรงจูงใจ

1)	ความสูญเสียเกิดข้ึนจากพนักงาน

ในองค์กร

2)		เกิดความสูญเสียที่ส่งผลกระทบ

ต่อภาพลักษณ์จังหวัด

1)	เรียนรู้จากสถานการณ์อุบัติเหตุ

ที่เกิดข้ึน	 ซ่ึงมีการสอบสวนหา

สาเหตุ เชิ งลึก 	 น� ามาก�าหนด

มาตรการเฉพาะเจาะจงกบัสาเหตุ

ปัญหาที่พบ
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สถานการณ์ความเสี่ยง แนวคิด แรงจูงใจ

3)	 ภาพจังหวัด	ต่างคนต่างท�า	ท�าให้

ไม่เกิดความยั่งยืน

4)	 ขาดแรงจูงใจ	 ไม่มีความต่อเนื่อง	

ไม่มีแกนน�า	ตัวหลัก	คนท�างาน

5)	 เจ้าหน้าทีใ่นองค์กรยงัไม่ปฏบิตัติาม

6)		เจ ้ าหน ้ าที่ ในหน ่วยงานเกิด

อุบัติเหตุ

7)	 ภาค เอกชนต ่ อยอดจาก ทุน

เดิมISO

2)	การมีส่วนร่วม	

3)		การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

4)		มีแบบอย่าง

5)		คิดนอกกรอบ

6)		ตั้งเป้าไว้

7)		เน้นเครือข่าย

กิจกรรม/กระบวนการ

 1. การพัฒนาองค์ความรู ้และการจัดการความรู ้โดยศึกษา

สถานการณ์ปัญหา	 บริบทในพื้นที่ของหน่วยงานองค์กรตนเอง	 เพื่อใช้ก�าหนด	

policy	 resources	 และส�ารวจความต้องการ	 ชุดความรู้ที่ส่งเสริมให้เกิดการ

จัดการปัญหาในองค์กร

 2. การพัฒนาระบบข้อมูลโดย	1)	จัดท�าเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมลู	สถติ	ิการค้นหาปัจจยัเสีย่งท่ีส�าคญัของหน่วยงานองค์กร	2)	พฒันาระบบ

ข้อมูลและการจัดการข้อมูลภายในองค์กรเพื่อใช้วางแผน	ก�าหนด	policy	and	

business	 plan	 ก�าหนดกิจกรรม	 ก�ากับติดตามเพ่ือแก้ไขปัญหาระหว่างการ

ด�าเนินงาน	และประเมินผลการด�าเนินงานและ	3)จัดท�าฐานข้อมูลผู้กระท�าผิด

ซ�้าและฐานข้อมูลคนท�าดี	เพื่อก�าหนดบทลงโทษและรับรางวัลประจ�าเดือน

 3. การสร้างภาคเีครอืข่ายโดยการสร้างความร่วมมอืและภาพอนาคต

ร่วมกัน	 (Road	map)	 ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่	 ผ่านการลงนามบันทึกข้อ

ตกลงร่วมกัน	(MOU)	ก�าหนดให้มเีวทปีระชมุระหว่างหน่วยงานอย่างสม�่าเสมอ	

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ตามโครงสร้าง	 และจัดเวทีกินข้าวเล่าเรื่องโดยใช้ความ
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

สมัพนัธ์ส่วนบคุคล	ซึง่ทัง้สองเวทอีาศยัข้อมลูทีไ่ด้จากการส�ารวจ+	การคนืข้อมลู	

รวมไปถงึการจัดกิจกรรมทีน่่าสนใจและสร้างการมส่ีวนร่วมในช่วงเทศกาลและ	

event	ส�าคัญ	 เช่น	 วันเหยื่อโลก	ตัวอย่างกิจกรรมที่องค์กรด�าเนินการ	 ได้แก่	

การอบรมขบัขีป่ลอดภยัโดยเชญิบคุลากรจากหน่วยงานผู้เชีย่วชาญมาให้ความรู้

ท้ังทฤษฎแีละปฏบิตั	ิพร้อมจดัให้มกีารสอบใบขบัขีโ่ดยเจ้าหน้าทีข่นส่ง	จัดให้มี

รางวลัประจ�าเดอืนขององค์กรชมุชนหมูบ้่านทีม่ผีูส้วมหมวกนริภยั	100%	และ

มอบรางวัลให้แก่ชุมชนท่ีแจ้งเบาะแสแก่คณะท�างานว่ามีสมาชิกหมู่บ้านที่ไม่

สวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ีจัดหาเทคโนโลยี	 กล้อง	 CCTV	 และ	 application	

ต่างๆ	 เช่น	 line,	FB	 เพื่อใช้สื่อสารกระตุ้นการมีส่วนร่วมและเพื่อช่วยควบคุม

พฤติกรรมเสี่ยงและบังคับใช้กฎองค์กรโดยผู้บริหาร	 หัวหน้าส่วนทุกช่วงชั้น	

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	รวมถึงสมาชิก		อสม.	ในชุมชนใกล้เคียง	วินรถ

จักรยานยนต์	ที่เข้าร่วมโครงการช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องพฤติกรรมพนักงาน	

(จดชื่อส่งหน่วยงาน)

 4. การพัฒนาศักยภาพผู้น�าและภาคีเครือข่ายโดย	 1)แต่งตั้งคณะ

ท�างานตามโครงสร้าง	ก�าหนดบทบาทมอบหมายหน้าทีใ่ห้ชดัเจนเป็นลายลักษณ์

อกัษรเพือ่สร้างความรบัผดิชอบ	(accountability)	2)พัฒนาทักษะการเป็นผู้น�า	

(Leadership	skill)	ให้กบัผูน้�าทกุช่วงชัน้ทีไ่ด้รบัมอบหมายหน้าที	่โดยผูบ้รหิาร

ต้องสร้างความเป็นน�้าหน่ึงใจเดียวให้เกิดข้ึน	 ซึ่งต้องใช้ความจริงใจ	 ความใกล้

ชิดเพื่ออุดช่องว่างระหว่างผู้บริหารและผู้ปฎิบัติ	 ซ่ึงอาจจะต้องใช้ระยะเวลา	

ตัวอย่างจากบริษัท	ชัวร์เท็กซ์	จ�ากัด	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	3)การก�ากับติดตาม

ของผู้น�า	 สร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการท�าดี	 และจัดพื้นที่ให้เกิดการสะท้อน

ข้อมูล	(Feedback	loop)	ที่สั้น	กระชับและเป็นกลาง

 5. การสร้างองค์ความรู้ จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีถอดบทเรียนการ

ด�าเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการและทบทวนปัญหา	อุปสรรค	ปัจจัยที่ก่อให้เกิด

ความส�าเร็จ	และสิ่งที่จะปรับให้ดีขึ้นในอนาคต
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

กิจกรรมเด่นที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

	 1)		CSR	 องค์กร	 -	 ลงพื้นที่ร่วมกับเทศบาลเพื่อร่วมเวทีประชาคม

หมู่บ้านเดือนละครั้ง	 ให้ความรู้แก่ชุมชน	 เช่น	วิธีการดับเพลิง	วิธี

การขับข่ีปลอดภัยฯลฯมีเบ้ียรางวัลและค่าอาหารให้เจ้าหน้าที่/

subcontract	 เพื่อสร้างแรงจูงใจท�าให้ชุมชนมององค์กรเป็นท่ี

พึง่พาและมบีทบาทเป็นผูป้ระสานกบัภาครฐั	เกดิประโยชน์กบัการ

ท�างานภายในองค์กรด้วยก�าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารแบบ

ฟอร์มส�ารวจผู้กระท�าผิดอย่างจริงจังเป็นประจ�าทุกสัปดาห์	 และ

สุ่มเช็ครายงานว่าเท็จหรือไม่โดยตรวจสอบจากกล้อง	CCTV	และ

หากพบจะมีการท�ารายงานต่อผู้บังคับบัญชา

	 2)		การจัดสถานท่ีให้เอื้อต่อผู้ท�าดี	 ได้สิทธิพิเศษ	 เช่น	 ได้จอดรถในที่

ใกล้อาคาร

	 3)	ก�าหนดให้เรื่องความปลอดภัยเป็นตัวชี้วัด	 (25%	หรือ	1/4)	หาก

ด�าเนินการไม่ถึงเป้าท่ีตั้งไว้จะมีผลต่อการพิจารณาโบนัสปลายปี	

รวมไปถึงการสร้างวินัยให้กับพนักงานเป็นหูเป็นตาช่วยหาความ

เสี่ยง	หรือ	near	miss/unsafe

	 4)	สร้างการมีส่วนร่วมในทุกระดับ	 โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุก

ระดับเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและลงมือท�า	 อยู่เคียงข้าง

กันในทุกกิจกรรม	 “นายไม่ท้ิง	 เพื่อนไม่ทิ้ง”	 และผู้บริหารควรมี

กิจกรรมท่ีสร้าง	 “Leadershipskill”	 +	 Accountability	 ให้กับ

พนักงาน	(สิ่งที่จะมาหนุนเสริม	leadership	skill	คือ	ผู้บริหารเห็น

ความส�าคัญ	โดยจะมอบหมายงานส�าคัญ	ให้คนส�าคัญ)	และต้องมี

งบประมาณสนบัสนนุกจิกรรมความปลอดภยัอย่างต่อเนือ่งเพือ่คง

ไว้ซึ่งมาตรฐานของความปลอดภัย
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

	 5)	การอบรมให้ความรูเ้พือ่ยกระดบัความเข้าใจต่อเร่ืองความปลอดภยั

ของพนักงานท่ีใช้เทคนิคการสื่อสาร	 ช่องทางที่เข้าถึงง่าย	 รับรู้ได้

ง่าย	ปฎิบัติได้ง่าย	สร้างพื้นที่	 feed	back	 loop	ให้สั้น	 เน้นให้มี

การรายงานและคนืข้อมลูระหว่างหวัหน้าและลกูน้องทีร่วดเรว็เช่น	

walk	through	survey	เพือ่สร้างความใกล้ชดิกบัพนกังานและควร

สร้างให้เกิดความสมาร์ทในการท�างานให้แก่พนักงาน	

	 6)		มีการท�างานอย่างเป็นระบบ	(systematic	approach)

	 7)		การก�าหนดบทลงโทษกับพนักงานท่ีไม่ปฏิบัติตามโดยการให้

รางวัลที่สร้างความตลกขบขันในวงกว้าง	 ถือเป็นมาตรการในเชิง	 

negative	 ไม่ควรท�าเป็นระยะเวลานาน	 เพราะจะเป็นการท�าให้

พนักงานมองเรื่องน้ีเป็นเรื่องตลกขบขันและไม่จริงจังต่อการแก้ไข

ปัญหา

สิ่งที่ต้องปรับปรุง

	 1)		ผู้บริหารตั้งแต่ระดับประเทศลงมาต้องให้ความส�าคัญ	ก�าหนดเป็น

ตัวชี้วัด	 และมอบนโยบายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับให้มีอ�านาจ

บังคับใช้กฎโดยไม่มีการร้องขอ	(ใช้เส้นสาย)

	 2)		ปรบัปรงุเอกสาร	วธิกีารและขัน้ตอนการด�าเนินงานมาตรการองค์กร	

และเพิ่มเวทีการพัฒนาศักยภาพคนท�างานโดยเวทีอาจจะจัดแยก

ตามความรู้ในการขับเคลื่อนเฉพาะเพื่อง่ายต่อการลอกเลียนแบบ	

เช่น	การขับเคลือ่นในสถานประกอบการขนาดใหญ่	สถานประกอบ

การทีข่นส่งวตัถอุนัตราย	สถานประกอบการท่ีเป็นสถานศกึษาหรือ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ฯลฯ

	 3)	นโยบายจากส่วนกลางควรเน้นให้มีการต่อยอดองค์กรเดิมที่เคย

ด�าเนินการ	ควบคู่ไปกับการค้นหาองค์กรใหม่
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

	 4)		ควรคดัเลอืกองค์กรท่ีมสีาขาอยูใ่นหลายพืน้ทีเ่ข้าร่วมโครงการ	เพือ่

ให้เกิดความครอบคลุมในพื้นที่	

	 5)		ควรจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างโครงการเดมิ	กบัโครงการใหม่	

เพือ่จะได้เรยีนรูก้ระบวนการท�างานว่ากระบวนการทีส่�าเร็จท�าแบบ

ไหน	 และโครงการที่ท�าส�าเร็จแล้วจะได้รับการพัฒนาศักยภาพให้

เพิ่มขึ้น

	 6)		การ	maintain	องค์กรที่ท�าไว้ดีแล้วให้ต่อเนื่อง	เช่น	รางวัล	เป็นพี่

เลี้ยงให้องค์กรเข้าร่วมใหม่	

	 7)		เพิ่มความท้าทาย	 โดยยกระดับตัวชี้วัดขององค์กรเดิมเพื่อให้เกิด

ความยั่งยืน

พลังและแรงบันดาลใจให้ลุกขึ้นมาขับเคลื่อนงานมาตรการองค์กร

	 1)	ตระหนกัถึงหน้าท่ีความรบัผดิชอบ	(Accountability)	ในงานความ

ปลอดภัย

	 	 •	 จป.วิชาชีพ	 “เป็นคนในสายอาชีพนี้และถูกปลูกฝังเรื่องความ

ปลอดภัยมาตั้งแต่เรียนเกิดจิตส�านึกส่วนบุคคล	ส่งผลให้คนรอบ

ข้างคิดไปกับเรา	เกิดเป็นความท้าทายที่ต้องท�าให้ได้”

	 	 •		ฝ ่ายบุคคล“การท�างานต้องท�าแบบสนุกไปกับงานและม	ี 

passion	 เมื่อได้รับงานทุกเคสจากผู้บริหารจะถือเป็นความ 

รับผิดชอบ	 ต้องท�าให้ส�าเร็จ	 และต้องดี	 และประสงค์ให้ 

พนักงานได้รับรางวัลมากกว่าลงโทษ”

	 	 •	 พยาบาลห้องฉุกเฉิน	 “สายเลือด	 ER	 (Emergency	 Room)	 

ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มท�างาน	สลัดไม่ออก	และมองว่าเรื่องอุบัติเหตุ

กับ	ER	(Emergency	Room)		เป็นของคู่กัน”
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

	 2)	 ต้องมีเครือข่าย	 และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะกระตุ้นเสริมพลัง

ผ่านบทเรียนการท�างานจากองค์กรหรือพื้นที่อื่น	 เพื่อประยุกต์ใช้

กับพื้นที่ตนเอง

(สามารถค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	Website	สอจร.http://www.rswgsthai.com/)

ประเด็นที่ 2 การน�าเทคโนโลยีมาช่วยในการบังคับใช้กฎหมายใน

งานความปลอดภัยทางถนน 

แรกรู้จัก “ฐานคิด” ของคนท�างาน “กฎหมาย”

	 หากเราไปบอกคนใช้รถใช้ถนนว่า	 เจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมาย	 เขา

หวังดีกับคุณ	 จะมีคนจ�านวนกี่คนที่เชื่อในค�าพูดนี้	 หากแต่นี่	 คือ	 ความเป็น

จริง	 ที่เราสามารถสัมผัสได้จากตัวแทนคณะท�างาน	 กลุ่มคนท่ีคลุกคลีอยู่กับ 

การบังคับใช้กฏหมาย	 เพราะลึกๆแล้วฐานคิดที่ส�าคัญของคนกลุ ่มนี้นั้น	 

ต้องการใช้	 “กฎหมายเป็นเครื่องมือในการควบคุมและป้องกันการเกิด

อุบัติเหตุทางถนน” หาใช่การสร้างรายได้เข้าสู่ตนเอง	 ซึ่งส�าคัญไปกว่านั้น	 

กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายนี้	 มีเป้าหมายที่อยากจะ	 “สร้างให้เกิด

กระบวนการมีส่วนร่วมที่คนทุกคนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด”  

ได้มาขับเคลื่อนงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนร่วมกันขึ้น	 มากกว่าที่เขา 

จะเป็นเพียงคนด�าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน	 ด้วยความเชื่อที่ว่า	 

การบังคับใช้กฎหมายเป็นเพียงการควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ 

ในบางช่วงเวลาเท่านั้น	 หากแต่การตระหนักรู้และพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้

ถนนเองมีความส�าคัญอย่างมาก	 ควบคู่ไปกับสภาพรถที่ต้องมีความพร้อม	 

ด้วยเหตุนี้หากสามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายได้	 จนน�าไปสู่การสร้าง

ความตระหนักรู ้ให้คนหันมาสนใจการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย	 กฎหมาย 

กจ็ะเป็นเพยีงตวัช่วยให้คนทัว่ไปได้รูว่้าควรปฏบิตัตัิวเช่นใด	ทีจ่ะอยูใ่นระเบยีบ

ร่วมกัน	โดยที่ผู้ใช้รถใช้ถนน	สามารถควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ของตนเองได้

โดยที่ไม่ต้องให้ใครมาบังคับ	
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จุดเริ่มต้นของการด�าเนินงาน
	 จุดเริ่มต้นของการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการบังคับใช้กฎหมาย	

คือ	 การที่อยากเห็นผู ้ใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุ	 

ด้วยสถานการณ์และสถิติการเกิดอุบัติเหตุของแต่ละพื้นที่นั้นนับวันจะทวี 

ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น	 ถึงแม้จะมีมาตรการป้องกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่อง	 

เช ่นดังกรณีรถโดยสารสาธารณะและรถนักเรียนของจังหวัดเชียงราย 

และจังหวัดพะเยา	 ที่มีการเกิดอุบัติเหตุจนมาซึ่งการเสียชีวิตให้เห็นอยู่บ่อย

ครั้ง	 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความไม่พร้อมของรถโดยสารและพฤติกรรม

ของผู้ขับขี่ที่ประมาท	 หรือสถานการณ์ของจังหวัดขอนแก่นที่มีการขับเคลื่อน

กิจกรรมงานความปลอดภัยทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง	 จนท�าให้จ�านวนสถิติ

การเกิดอุบัติเหตุลดลงอย่างมาก	 หากแต่ก็ยังคงมีผู ้ใช้รถใช้ถนนบางส่วน 

ท่ียังมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ขาดความตระหนักและรับผิดชอบต่อส่วนรวม	 

โดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่นเองยังมีถนนมิตรภาพตัดผ่านและมีปริมาณ 

รถหนาแน่น	 ท�าให้ยังคงมีการเกิดอุบัติเหตุ	 จึงจ�าเป็นต้องมีการควบคุมและ

ป้องกันตลอด	 24	 ชั่วโมง	 ซึ่งการน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบังคับใช ้

กฏหมายจึงจ�าเป็นอย่างยิ่ง	 หากแต่การท�าความเข้าใจกับผู้น�าท้องถิ่นและ 

ผู้ใช้รถใช้ถนนก็ยังคงเป็นเรื่องส�าคัญท่ีท�าให้ต้องลุกขึ้นมาพัฒนาและต่อยอด 

การท�างานให้ดียิ่งข้ึน	 ในขณะเดียวกันจังหวัดร้อยเอ็ด	 เจ้าหน้าที่ต�ารวจ 

ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่มักถูกกดดันจากผู ้ประสบเหตุหรือญาติของ 

ผู้ประสบเหตุ	 ให้ตัดสินในจุดเกิดเหตุทันทีว่าใครผิดใครถูก	 ทั้งที่ในความเป็น

จริงแล้วการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งจ�าเป็นต้องมีการวิเคราะห์และสอบสวน 

สาเหตุเชิงลึก	 โดยต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให ้

มาร่วมในการตัดสินใจร่วมกันแบบมีส่วนร่วม	 ดังนั้นการดึงภาคีเครือข่าย 

ทุกหน่วยงานให้เข้ามาร่วมเป็นทีมวิเคราะห์การสอบสวนอุบัติเหตุ	 จึงจ�าเป็น

อย่างยิ่ง	 เพ่ือที่จะสร้างความเข้าใจให้ผู้ท่ีใช้รถใช้ถนนเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น 
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และไม่โทษว่าเจ้าหน้าทีต่�ารวจนัน้บงัคบัใช้กฏหมายทีเ่อือ้ให้กบัฝ่ายใดฝ่ายหนึง่	

การบังคับใช้กฎหมายต้องรู้มากกว่ากฎหมาย “ทุกความรู้เชื่อมโยงกัน”

	 ภายใต้การด�าเนินงานของกลุ่มบังคับใช้กฎหมายทั้ง	 4	 โครงการ	

นอกจากพระราชบญัญตักิารจราจรทางบก	/	พระราชบญัญตักิรมการขนส่งทาง

บก	/	พรบ.คุ้มครองผูบ้รโิภค	/	สญัญาจดัซือ้จดัจ้าง	และเทศบญัญตัขิองท้องถิน่	

ซึง่เป็นความรูท้ีส่�าคญัในการด�าเนนิงานของโครงการและเป็นความรูต้ามหน้าที่

และภารกจิแล้วนัน้	ความรูอ้ืน่ๆ	ทีน่�ามาใช้จดักระบวนการกเ็ป็นส่ิงส�าคญัอย่าง

มากที่จะท�าให้การด�าเนินโครงการน้ันประสบความส�าเร็จ	 โดยความรู้ที่เข้ามา

เสริมกระบวนการให้ด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วย	5	ความ

รู้หลัก

	 นอกจากการรู้เรื่องระเบียบและข้อกฎหมายยังคงเป็นความรู้หลัก

เบื้องต้นที่ผู้ที่ขับเคลื่อนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายจ�าเป็นต้องรู	้ 

แต่ในขณะเดยีวกนั	ความรูอ้ืน่ท่ีเข้ามาเสรมิกม็คีวามส�าคญัไม่แพ้กนัอนัจะท�าให้

โครงการประสบความส�าเร็จ	ดังนี้

 1) ความรู ้เรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมและการเสริมพลังคน

ท�างาน ความรู้ในประเด็นนี้ถือได้ว่าเป็นหัวใจของทุกโครงการ	

เนื่องจากว่าการบังคับใช้กฎหมาย	 หากใช้เพียงอ�านาจแต่ไม่สร้าง

ความเข้าใจและการรับรู้ให้กับคนในพื้นที่	 แรงปะทะหรือแรงต้าน

ย่อมเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 ดังเช่นในโครงการวิเคราะห์การ

สอบสวนอุบัติเหตุแบบมีส่วนร่วม	เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนฯ	การ

ลงไปสร้างการมส่ีวนร่วมกบัหน่วยงานและคนในพืน้ทีก่ลายมาเป็น 

สิ่งส�าคัญที่ท�าให้สามารถลดแรงปะทะ	และเกิดความเข้าใจร่วมกัน

ของคนทกุฝ่ายทีท่�าให้เจ้าหน้าทีต่�ารวจสามารถบงัคบัใช้กฎหมายได้ 

อย่างเต็มที่โดยไม่ถูกกดดันจากคนรอบข้าง	หรือดังเช่น	 โครงการ	
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การประเมินประสิทธิภาพเทคโนโลยีกล้องบังคับใช้กฎหมาย

จราจรฯ	 ที่ฟังดูชื่อโครงการแล้วไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับผู้คนมาก

นัก	 หากแต่ไม่เป็นเช่นนั้น	 การที่จะประชาสัมพันธ์ให้คนในพื้นที่

รับรู้และยอมรับกับการบังคับใช้กฎหมายเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างมาก	 

อีกทั้งการจะท�าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่เห็นคุณค่า

และลุกขึ้นมาดูแลกล้องแต่ละตัวจนน�าเข้าสู่เทศบัญญัติท้องถิ่น

นั้น	 การมีส่วนร่วมให้เขาเข้ามาร่วมคิด	 ร่วมวางแผน	 ลงมือท�า	 

ร่วมติดตามและร่วมรับผลนั้นจึงมีความส�าคัญอย่างมาก	 ซึ่ง

นอกจากจะได้ความร่วมมือแล้วยังจะน�าไปสู ่การเกิดพลังของ 

คนท�างานร่วมกัน	 ซึ่งความรู้ในเรื่องการมีส่วนร่วมและการเสริม 

พลังจึงมีความจ�าเป ็นอย ่างมากต ่อการด�าเนินงานของทั้ง	 

4	โครงการ

 2) ยุทธศาสตร์มังกร 5 หัว และหลักคิด 5 ส 5 ช	เป็นอีกหนึ่งความรู้ 

ที่ทีมท�างานในแต่ละโครงการไม่สามารถขาดได้	 นอกจากจะใช้

เป็นกรอบคิดในการก�าหนดทิศทางการท�างานแล้วนั้น	 ยังเป็น

เทคนิคและเครื่องมือท่ีส�าคัญท่ีท�าให้การท�างานเห็นรูปธรรม 

และถูกผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการท�างานกระจายไปใน 

หลายพื้นที่	 ดังเช่นในจังหวัดพะเยาท่ีการท�าสัญญาจัดจ้างรถ

โดยสารสาธารณะถูกขยายผลจากพื้นที่หนึ่งไปอีกพื้นที่หนึ่ง	 

โดยใช้เครื่องมือ	 5	 ส	 5	 ช	 เข้ามาเสริมและยกระดับการท�างาน 

ในวงกว้างมากขึ้น

 3) ความรูใ้นเรือ่งการจดัระบบข้อมลูและการใช้ประโยชน์จากข้อมลู 

เรื่องนี้เป็นความรู้ที่ส�าคัญอย่างมากของทั้ง	4	โครงการ	จุดเริ่มต้น

การด�าเนินงานของทั้ง	 4	 โครงการนั้นมาจากการที่ทุกโครงการ

ได้ศึกษาสถานการณ์ของปัญหาที่เกิดขึ้น	 มีการน�าข้อมูลที่พบ 
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มาพูดคุยและวิเคราะห์ร่วมกันจนเกิดเป็นแนวทางการด�าเนิน

งานท่ีมีการน�าข ้อมูลจากการพูดคุยมาเป็นกรอบในการขับ

เคลื่อนโครงการและน�าเข้าเสนอให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบใน 

แต่ละระดับ	 ในขณะเดียวกันในระหว่างการท�าโครงการ	 การ

ออกแบบการจัดเก็บข้อมูล	 การน�าข้อมูลมาวิเคราะห์	 ตลอดจน 

การออกแบบแนวทางหรือกิจกรรมในการด�าเนินงาน	 ข้อมูลถือ

มีความส�าคัญอย่างมาก	 ดังนั้นการจัดระบบและการใช้ประโยชน์

จากข้อมูลที่มาจากการด�าเนินกิจกรรมในพื้นที่นั้นจึงมีส ่วน

ส�าคัญที่ท�าให้การด�าเนินโครงการของแต่ละพื้นที่ประสบความ

ส�าเร็จ	 เช่น	 การเก็บข้อมูลสภาพรถและพฤติกรรมการขับขี่ของ 

พนักงานขับรถรับส่งนักเรียนในจังหวัดเชียงราย	 ที่เก็บข้อมูล 

และน�าข้อมูลมาวิเคราะห์กันอย่างต่อเนื่องอันท�าให้ได้ชุดข้อมูล 

ที่สามารถน�ามาตัดสินใจและออกแบบการจัดกิจกรรมร่วมกัน 

ของกลุ่มผู้ขับรถรับส่งนักเรียน

 4) ความรู้หลัก I-N-N หรือ โครงสร้างแห่งความสุข	 ถึงแม้ว่าการ 

ด�าเนินงานของกลุ่มบังคับใช้กฎหมายทั้ง	 4	 โครงการจะเน้นไปที่

การบังคับใช้กฎหมาย	 หากแต่เครือข่ายการท�างานก็มีส่วนส�าคัญ

อย่างมากท่ีท�าให้โครงการน้ันประสบความส�าเร็จ	 ดังนั้นหลัก 

ของโครงสร้างความสุขจึงเป็นหลักคิดส�าคัญของทีมคณะท�างาน	

โดยทุกคนเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและเพื่อนร่วมทีมว่า

สามารถด�าเนินงานโครงการจนสามารถน�าไปสู ่การป้องกัน 

หรือแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้	 จากคนกลุ่มเล็กๆ	 ขยาย

เครือข่ายออกไปจนมีภาคีต่างๆ	 เป็นจ�านวนมาก	 โดยเฉพาะ

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังและ

พฒันามาตรฐานความปลอดภยัของรถโดยสารสาธารณะฯ	ทีเ่ชือ่ม
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โยงภาคีคนท�างานและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชาจน 

ท�าให้เกิดเครือข่ายที่มีมากกว่า	 30	 หน่วยงาน/องค์กร	 เข้ามา

ร่วมด�าเนินการนับตั้งแต่เริ่มโครงการ	 เกิดเป็นพลังที่เข้มแข็งที่ 

ขยายตัวจนวาระเรื่องรถโดยสารสาธารณะกลายมาเป็นประเด็น

ส�าคัญที่ต้องขับเคลื่อนอย่างจริงของคนจังหวัดพะเยา	

 5) ความรู้เร่ืองเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับการท�างาน	 ปฏิเสธไม่ได้ว่า 

การบังคับใช้กฎหมาย	 หลายครั้งอาจจะท�าให้เกิดการเผชิญหน้า

ระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานกับผู้ใช้รถใช้ถนน	 และดูเหมือน

ว่ามุมมองของคนบางกลุ่มต่างก็มองเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย 

เป็นเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบจากฝ่ายเจ้าหน้าที่	 โดยไม่ได้

มองว่าน่ีเป็นความห่วงใย	 ดังน้ันการน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้จึงเป็น 

ตัวช่วยส�าคัญที่สามารถลดปัญหาการเผชิญหน้า	 และยังใช้เป็น 

หลักฐานส�าคัญท่ีช่วยยืนยันว่าเกิดการกระท�าความผิดจริงไม่ได ้

ถูกกลั่นแกล้ง	 และที่ส�าคัญไปกว่านั้น	 เทคโนโลยีเหล่านี้ยัง 

สามารถควบคุมและป้องกันได้ยาวนานกว่าเจ้าหน้าที่	 (ตลอด	 

24	 ชั่วโมง)	 การมีความรู ้เรื่องเทคโนโลยีและน�ามาปรับใช้ใน

การบังคับใช้กฎหมายจึงเป็นตัวช่วยที่ส�าคัญอย่างมาก	 ดังเช่น 

โครงการ	 การประเมินประสิทธิภาพเทคโนโลยีกล้องบังคับใช้ 

กฎหมายจราจรฯ	 ท่ีมีการขยายผลจากการใช้กล้องตรวจจับ

ความเร็ว	 จนน�ามาสู ่การออกแบบการใช้กล้องตรวจจับการ 

ฝ่าสัญญาณไฟจราจร	 ถึงแม้ว่าจะเห็นข้อจ�ากัดบางอย่าง	 เช่น	 

การไม่ยอมมาเสียค่าปรับ	 การที่ยังขาดผู้สนับสนุนและเข้ามา

ร่วมดูแลรักษากล้องในบางพื้นที่	 แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความรู ้

เรื่องเทคโนโลยีนี้มีความจ�าเป็นและส�าคัญอย่างมากในอนาคต	 

โดยเฉพาะเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท�างานเรื่องการจราจร
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สามารถบูรณาการท�างานร่วมกันได้เต็มประสิทธิภาพ	 เทคโนโลยี

เหล่านี้จะเป็นตัวช่วยที่ส�าคัญอย่างมาก	

 

	 จะเห็นได้ว่าในการขับเคลื่อนการท�างานของกลุ่มบังคับใช้กฎหมาย	

ความรู้ที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น	 มีความสัมพันธ์กันที่ท�าให้การด�าเนินงาน

สามารถบรรลุเป้าหมาย	 หลายเรื่องเป็นความรู้พื้นฐาน	 ความรู้เฉพาะ	 หรือ

เป็นแนวคิดและกระบวนการ	 หากแต่เมื่อถูกน�ามาปรับใช้ให้เหมาะกับ

ภารกิจการท�างานแล้ว	 ความรู้ทั้งหมดนี้สามารถช่วยให้การบังคับใช้กฎหมาย 

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 นอกจากความรู้หลักๆที่กล่าวไปข้างต้น	 ยังคงมี

ความรู้อีกหลากหลายท่ีท้ัง	 4	 โครงการต่างก็ต้องเรียนรู้และน�ามาปรับใช้	 

ดังแผนภาพที่ 4

แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน 
ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเดน็และเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.) 

 

29 

 

 
 
 

 

พลังที่เข้มแข็งที่ขยายตัวจนวาระเรื่องรถโดยสารสาธารณะกลายมาเป็นประเด็นส าคัญที่ต้อง
ขับเคลื่อนอย่างจริงของคนจังหวัดพะเยา  

5) ความรู้เรื่องเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการท างาน ปฏิเสธไม่ได้ว่าการบังคับใช้กฎหมาย หลายครั้ง
อาจจะท าให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับผู้ใช้รถใช้ถนน และดูเหมือนว่า
มุมมองของคนบางกลุ่มต่างก็มองเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบจาก
ฝ่ายเจ้าหน้าที่ โดยไม่ได้มองว่านี่เป็นความห่วงใย ดังนั้นการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้จึงเป็นตัวช่วย
ส าคัญที่สามารถลดปัญหาการเผชิญหน้า และยังใช้เป็นหลักฐานส าคัญที่ช่วยยืนยันว่าเกิดการ
กระท าความผิดจริงไม่ได้ถูกกลั่นแกล้ง และที่ส าคัญไปกว่านั้น เทคโนโลยีเหล่านี้ยังสามารถควบคุม
และป้องกันได้ยาวนานกว่าเจ้าหน้าที่ (ตลอด 24 ชั่วโมง) การมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีและน ามา
ปรับใช้ในการบังคับใช้กฎหมายจึงเป็นตัวช่วยที่ส าคัญอย่างมาก ดังเช่นโครงการ การประเมิ น
ประสิทธิภาพเทคโนโลยีกล้องบังคับใช้กฎหมายจราจรฯ ที่มีการขยายผลจากการใช้กล้องตรวจจับ
ความเร็ว จนน ามาสู่การออกแบบการใช้กล้องตรวจจับการฝ่าสัญญาณไฟจราจร ถึงแม้ว่าจะเห็น
ข้อจ ากัดบางอย่าง เช่น การไม่ยอมมาเสียค่าปรับ การที่ยังขาดผู้สนับสนุนและเข้ามาร่วมดูแล
รักษากล้องในบางพ้ืนที่ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความรู้เรื่องเทคโนโลยีนี้มีความจ าเป็นและส าคัญอย่าง
มากในอนาคต โดยเฉพาะเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท างานเร่ืองการจราจรสามารถบูรณา
การท างานร่วมกันได้เต็มประสิทธิภาพ เทคโนโลยีเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยที่ส าคัญอย่างมาก  

 
 จะเห็นได้ว่าในการขับเคลื่อนการท างานของกลุ่มบังคับใช้กฎหมาย ความรู้ที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น มี
ความสัมพันธ์กันที่ท าให้การด าเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมาย หลายเรื่องเป็นความรู้พ้ืนฐาน ความรู้เฉพาะ หรือ
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การสร้างเครือข่ายคนท�างาน “แนวดิ่ง-แนวราบ” 
 “การบังคับใช้กฎหมาย”	 อาจจะเป็นเรื่องของหน่วยงานที่มีอ�านาจ

หน้าที่โดยตรง	 หากแต่การท่ีจะท�าให้การบังคับใช้กฎหมาย	 กลายมาเป็น

เครื่องมือการปรับพฤติกรรมและเกิดการยอมรับร่วมกัน	การมีภาคีเครือข่ายที่

เกีย่วข้องเข้ามาช่วยเป็นแรงหนุนเสรมิจงึมคีวามจ�าเป็นอย่างมาก	นัน่เป็นเพราะ

ความรับผิดชอบที่มีต่อเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนนั้นไม่ใช่เพียงหน้าที่

ใครคนใดคนหนึ่งหากแต่มีผู้เกี่ยวข้องท่ีหลากหลาย	 ดังนั้นการน�าผู้ที่เกี่ยวข้อง

ให้เข้ามาเป็นเครือข่ายและจัดระบบการท�างานร่วมกันจึงมีความจ�าเป็นอย่าง

มาก	หากแต่ทั้ง	4	โครงการ	นั้นต่างก็มีกลยุทธ์และวิธีการในการสร้างเครือข่าย 

คนท�างานที่มีความแตกต่างกัน	 แต่ก็ช่วยท�าให้เห็นภาพรวมและลักษณะ 

การสร้างเครือข่ายทั้งแนวราบ	 (เน้นการมีส่วนร่วม)	 และแนวด่ิง	 (การใช้ค�า

สั่งด�าเนินการ)	 ที่ประกอบไปด้วยภาครัฐ	 ภาคเอกชนหรือสถานประกอบการ	

ชมุชนท้องถิน่	ตลอดจนคนท�างานภาคประชาสงัคม	ทีถ่กูดงึเข้ามาเป็นเครอืข่าย 

ในลักษณะของหุ้นส่วนคนท�างาน	 ซึ่งในกลุ ่มบังคับใช้กฎหมายนี้สามารถ 

แบ่งวิธีการในการสร้างเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องได้	3	รูปแบบ	ดังแผนภาพที่ 5
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แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน

ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

 รปูแบบที ่1 เน้นการท�างานภายใต้ค�าสัง่แต่งตัง้	ซึง่รปูแบบนีจ้ะเหน็ได้

ชดัจากโครงการวเิคราะห์การสอบสวนอุบัตเิหตแุบบมส่ีวนร่วม	เพือ่ลดอบุตัเิหตุ

ทางถนนฯ	 ซึ่งการสร้างเครือข่ายคนท�างานจะมาจากการประมวลข้อมูลว่ามี

หน่วยงานใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สอบสวนอุบัติเหตุ	จากนั้นจึงได้มี

การจัดประชุมสร้างความเข้าใจ	 และใช้หนังสือเชิญเพื่อให้เข้าร่วมประชุมและ

ด�าเนินกิจกรรมตามวาระที่จัดขึ้น	โดยมีการติดตามให้เกิดความต่อเนื่องในการ

ด�าเนินงานผ่านผู้บริหารองค์กรเป็นหลัก	 แต่ในขณะเดียวกันทีมคณะท�างาน

โครงการก็จะไปเข้าร่วมเวทีประชุมท่ีแต่ละหน่วยงานจัดขึ้น	 ซึ่งเป็นเหมือน

การซื้อใจภาคีที่น�าไปสู่ความสนิทสนม	จนเกิดเป็นความสัมพันธ์และลุกข้ึนมา 

ขับเคลื่อนการท�างานร่วมกันอย่างเข้มข้นมากขึ้น

 รูปแบบที่ 2 ขยายจากฐานเครือข่าย สอจร.และทีมคณะท�างาน

จังหวัด	ส�าหรับรูปแบบที่	2	นี้	จะเป็นลักษณะของโครงการที่มีการท�าโครงการ

ในพื้นที่อยู่แล้วอย่างต่อเนื่อง	และมีต้นทุนเดิมที่ดีท�าให้มีเครือข่ายที่ถูกสร้างไว้

อยู่ก่อนแล้ว	เพยีงแต่ทมีคณะท�างานโครงการจะท�าหน้าทีก่ระตุน้ให้เกดิการจดั

ประชุมอย่างต่อเนื่อง	 ในขณะเดียวกันจะมีการเก็บข้อมูลการท�ากิจกรรมและ

น�าข้อมูลมาวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมอยู่เสมอ	 ดังนั้นใน

เวทีประชุมท�าให้ทีมคณะท�างานได้พบบทเรียนการท�างานที่ยังต้องค้นหาภาคี

เครือข่ายที่เชี่ยวชาญเข้ามาร่วมด�าเนินการเพิ่มเติมเพื่อยกระดับการท�างาน

ให้ครอบคลุมมากข้ึน	 ดังเช่นโครงการ	 การประเมินประสิทธิภาพเทคโนโลย	ี

กล้องบังคับใช้กฎหมายจราจรฯ	 ถึงแม้ว่าจะมีเครือข่ายที่ท�างานต่อเนื่อง	 แต่

การวิเคราะห์สิ่งที่ขาดและมองหากลุ่มเป้าหมายใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญเป็น

ตวัช่วยส�าคญัทีเ่ข้ามายกระดบัการท�างานให้หลดุออกมาจากกรอบคดิเดิมและ

เสริมด้วยเทคโนโลยีใหม่	 เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีการขับเคลื่อนงานอยู่เดิมท�าให้

มีภาคีที่หลากหลาย	 การเพิ่มภาคีเครือข่ายอื่นๆที่จะมาปิดส่วนที่ยังขาดจะใช้

ความสมัพนัธ์ของภาคเีก่าไปดงึให้มาร่วม	(โดยเฉพาะบคุลากรจากมหาวทิยาลัย
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ขอนแก่น)	จากนัน้จะมกีารแบ่งบทบาทการท�างานกันอย่างชดัเจนและจะมพ้ืีนที่

และกิจกรรมที่ช่วยเสริมพลังเครือข่ายคนท�างานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

 รูปแบบที่ 3 ภาคเอกชนและประชาชนกับการสร้างความเชื่อมั่น

ด้วยข้อมูล	 ในระยะที่ผ่านมา	 	สอจร.กลาง	พยายามเปิดพื้นที่ให้กับกลุ่มนอก

ภาคราชการ	ให้มาร่วมเป็นกลไกขับเคลื่อนการท�างานความปลอดภัยทางถนน	

ท�าให้เหน็รปูแบบการท�างานโดยเฉพาะวธิกีารสร้างเครือข่ายทีม่คีวามน่าสนใจ

อย่างมาก	 ดังเช่น	 2	 โครงการอย่างโครงการภาคีเครือข่ายร่วมใจเสริมสร้าง

ระบบรับส่งนักเรียน	ปลอดภัย	ปลอดอุบัติเหตุ	 จ.เชียงรายและโครงการเสริม

สร้างความเข้มแขง็ภาคเีครอืข่ายเฝ้าระวงัและพฒันามาตรฐานความปลอดภยัฯ

ที่ทีมคณะท�างานมาจากท้ังภาคเอกชนและภาคประชาชน	 ดังนั้นการจะสร้าง

เครอืข่ายในระดบัหน่วยงานจงึเป็นเรือ่งทีต้่องมกีารออกแบบและวางแผนอย่าง

มากเพื่อจะท�าให้ภาคราชการ	โดยเฉพาะหน่วยงานในจังหวัดเกิดความเชื่อมั่น

และเห็นคุณค่าและความตั้งใจในการด�าเนินงาน	 ด้วยเหตุนี้ทีมคณะท�างานจึง

ต้องท�าการบ้านโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ของประเด็นรถโดยสาร

สาธารณะและรถนกัเรยีนอย่างละเอยีด	จากนัน้ต้องเกบ็ข้อมลูหน่วยงานทีม่ส่ีวน

เกีย่วข้อง	และน�าข้อมลูทีม่ไีปพดูคยุวงย่อยกบัแต่ละหน่วยงานเพือ่ให้เหน็ความ

ส�าคัญและเกิดการยอมรับ	 ก่อนที่จะจัดเวทีประชุมใหญ่ขึ้นโดยมีการเชิญผู้ว่า

ราชการจังหวัด	ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม	เพื่อก�าหนดเป้าหมาย

ร่วมกัน	จากนั้นต้องอาศัยความต่อเนื่องในการท�างาน	ตามติด	กระตุ้น	ให้เกิด

วงพูดคุยทั้งแนวระนาบและแนวดิ่งอยู่เป็นระยะ	น�าข้อมูลจากการท�ากิจกรรม

มาน�าเสนอให้กับวงพูดคุยในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง	 จนทุกภาคส่วนเห็นความ

ส�าคัญ	 จากคนกลุ่มเล็กๆขยับการท�างานและขยายวงกว้างมากขึ้นจนปัจจุบัน

มีเครือข่ายทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชนและสถานประกอบการ	ตลอดจนชุมชนท้อง

ถิ่นที่เห็นความส�าคัญและเข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนมาก
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

	 จากทั้ง	3	รูปแบบจะเห็นได้ว่าการมีเครือข่ายที่ครอบคลุมในทุกระดับ

ช่วยให้การท�างานมีการขยายตัวและเกิดการรับรู้ในวงกว้างมากขึ้น	การบังคับ

ใช้กฎหมาย	 จึงไม่ได้มีการรับรู้เฉพาะในวงที่จ�ากัด	 ท�าให้คนในพ้ืนท่ีของท้ัง	 4	

โครงการเริ่มเห็นความส�าคัญและประโยชน์ของการบังคับใช้กฎหมายอย่าง

จริงจัง	 จากเสียง	 ก่นด่า	 กลับกลายเป็นค�าชื่นชมและการกระตุ้นให้เกิดการ

ขยายขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายไปในวงกว้างมากขึ้น	 ซึ่งช่วยเป็นเครื่อง

ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า	ข้อบังคับหรือกฎหมาย	ไม่ใช่เพียงแค่การใช้อ�านาจหาก

แต่ความสัมพันธ์และการรับรู้มีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งที่จะท�าให้การด�าเนินงาน

ประสบความส�าเร็จ	 และท่ีส�าคัญไม่น้อยไปกว่าท้ังความรู้และเครือข่าย	 นั่นก็	

คือ	 การมีกระบวนการ/ขั้นตอนที่ดี	 ซึ่งเป็นกุญแจส�าคัญที่ช่วยลดความแข็งตัว

ของกฎหมาย	ให้กลายเป็นความเข้าใจและยอมรับ

แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน 
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แผนภาพที่ 6 แสดงกระบวนการด าเนินงานของกลุ่มบังคับใช้กฎหมาย 

 การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มบังคับใช้กฎหมาย หากดูตามประเด็นที่แต่ละโครงการด าเนินงานอาจจะมีความ
แตกต่างกันอยู่บ้างในวิธีการปฏิบัติและองค์ความรู้ที่แต่ละโครงการได้เลือกใช้ แต่เมื่อน ากระบวนการของแต่ละ
โครงการมาเทียบเคียงและให้แต่ละโครงการเล่าถึงเป้าหมายของกิจกรรมแต่ละขั้นตอนในกระบวนการ ท าให้ได้ข้อ
ค้นพบ ท่ีเป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน9 ขั้นตอน ซึ่ง
อาจจะมีความแตกต่างกันในส่วนของประเด็นแต่สามารถยึดกระบวนการทั้ง 9 ขั้นตอนนี้เป็นเส้นทางเดิน ดังนี้ 

1) กิจกรรมที่ 1 การค้นหา Change Agent หรือคนมีใจที่จะลุกขึ้นมาเป็นแกนหลักในการด าเนินงาน 

“การท�าให้ประชาชนยอมรับและปฏิบัติตามกฎหมาย” 

เกิดขึ้นได้จริงหากมีกระบวนการที่ดี
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แผนภาพที่ 6	แสดงกระบวนการด�าเนินงานของกลุ่มบังคับใช้กฎหมาย

 

	 การด�าเนินกิจกรรมของกลุ่มบังคับใช้กฎหมาย	 หากดูตามประเด็นที่

แต่ละโครงการด�าเนินงานอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างในวิธีการปฏิบัติ

และองค์ความรู้ที่แต่ละโครงการได้เลือกใช้	 แต่เมื่อน�ากระบวนการของแต่ละ

โครงการมาเทยีบเคยีงและให้แต่ละโครงการเล่าถงึเป้าหมายของกจิกรรมแต่ละ

ขัน้ตอนในกระบวนการ	ท�าให้ได้ข้อค้นพบ	ทีเ่ป็นขัน้ตอนหลักของกระบวนการ

บังคับใช้กฎหมายที่เป็นแนวทางการด�าเนินงานร่วมกัน9	 ขั้นตอน	 ซึ่งอาจจะมี

ความแตกต่างกันในส่วนของประเด็นแต่สามารถยึดกระบวนการทั้ง	9	ขั้นตอน

นี้เป็นเส้นทางเดิน	ดังนี้

 1) กิจกรรมที่ 1 การค้นหา Change Agent	หรือคนมีใจที่จะลุกขึ้น

มาเป็นแกนหลักในการด�าเนินงาน

 2) กิจกรรมที่ 2 การสร้างทีมหุ้นส่วนหรือเครือข่ายคนท�างานในทุก

ระดับ	ทั้งระดับจังหวัด	อ�าเภอและท้องถิ่น	เพื่อเป็นกระบอกเสียงและเป็นทีม

แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน 
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ท�างานร่วมกัน

 3) กิจกรรมที่ 3 การเขียนแผนปฏิบัติการและออกแบบกิจกรรม 

ร่วมกัน	โดยใช้ข้อมูลที่เก็บน�ามาวิเคราะห์และใช้ประกอบการตัดสินใจ

	 	 I.	 เก็บข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัประเดน็ทีด่�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งเช่น	

ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ	/	พฤติกรรมการขับขี่	เป็นต้น

	 	 II.	 จัดเวทีประชุมและน�าข้อมูลมาพูดคุยและสรุปบทเรียนร่วมกัน

ทุกเดือน

	 	 III.	ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลและน�ามาออกแบบกิจกรรมร่วมกันของ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

	 	 IV.	ประมวลข้อมลูและแนวทางปฏิบัตทิีม่คีวามส�าคญัเพือ่สร้างการ

รบัรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย	เช่น	การประกาศให้ผูใ้ช้รถใช้ถนนรบัรูถ้งึการตรวจจบั

ความเร็วล่วงหน้าก่อน	2	เดือน	ก่อนจะมีการตรวจจับจริง	

 4) กิจกรรมที่ 4 การสร้างการยอมรับผ่านการจัดประชาสัมพันธ์

และสร้างการรับรู้ในวงกว้าง	ทั้งเวทีประชุมในทุกระดับ	(จังหวัด	อ�าเภอ	ท้อง

ถิ่น)	 เวทีสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนท้องถิ่น	 (หากเชิญกลุ่มเป้าหมายมาร่วม

ได้ตั้งแต่กิจกรรมที่	1-3	จะท�าให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นและเข้าใจได้ดีกว่าการ

ลงไปประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ในภายหลัง)

 5) กจิกรรมที ่5 การลงมอืปฏบิตัจิรงิ	ค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาจริง	

ตามข้อค้นพบเชิงประเด็นเช่น	 การใช้เทคโนโลยีกล้องมาเป็นตัวช่วยบังคับใช้

กฎหมาย	/	การท�าหนังสือสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของท้องถิ่น	เป็นต้น

 6) กิจกรรมที่ 6 การติดตาม ประเมินและการวิเคราะห์ผลของการ

ลงมือปฏิบัติ เก็บข้อมูลและน�าข้อมูลมาประมวลสรุปและวางแผนเพื่อปรับให้

เกิดประสิทธิภาพในการท�างานที่เพิ่มมากขึ้น	 (ยึดหลักการ	 PDCA	 เป็นหัวใจ

หลักในการท�างาน)
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 7) กิจกรรมที่ 7 คืนข้อมูลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	เมื่อลงมือปฏิบัติและ

วิเคราะห์ข้อมูลจากการท�าซ�้าจนเกิดเป็นความแม่นย�าและน�าไปสู่การแก้ไข

ปัญหาหรือการป้องกันได้แล้วจะมีการคืนข้อมูลให้กับผู้เกี่ยวข้องรับทราบและ

เห็นผลความก้าวหน้าในการด�าเนินงานรวมท้ังข้อติดขัดที่ต้องช่วยกันพัฒนา

และยกระดับการท�างานเพิ่มเติม

 8) กิจกรรมที่ 8 สรุปและประมวลผลการท�ากิจกรรม	ภายหลังจาก

การคืนข้อมูลและรับฟังข้อเสนอเพิ่มเติมจนน�าไปสู่การปรับปรุงการท�างาน

ท่ีสมบูรณ์จนเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับทัศนคติ	 พฤติกรรม	 ตลอดทั้ง

กระบวนการท�างาน	 ต้องสรุปความรู้และก�าหนดเป็นข้อเสนอที่ส�าคัญที่จะใช้

ในการขยายผลการท�างานต่อไป

 9) กิจกรรมที่ 9 การผลักดันข้อเสนอจากการท�างานสู่นโยบาย

สาธารณะ	ระดับท้องถิ่นหรือระดับจังหวัด	เพื่อขยายผลการท�างาน	

	 ในการด�าเนินงานของกลุ่มบังคับใช้กฎหมายทั้ง	 9	 ขั้นตอนนี้	 เป็น

เหมือนกระบวนการที่ใช้เป็นเข็มทิศน�าทางที่ช่วยให้ทีมคณะท�างานไม่หลงทาง	

ซึ่งความละเอียดของการจัดกระบวนการ	และความรู้ที่น�ามาใช้	 อาจจะขึ้นอยู่

กับประสบการณ์และประเด็นของแต่ละโครงการ	ซึ่งแน่นอนว่าทั้ง	9	ขั้นตอน

นี้อาจจะยังไม่ใช่ข้อสรุปที่ตายตัวหากแต่ก็เพียงพอที่จะเป็นเข็มทิศให้พื้นที่

อื่นๆที่สนใจน�าไปปฏิบัติและต่อยอดให้ได้มากยิ่งขึ้น	 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น	 การที่จะ

ท�าให้กระบวนการในแต่ละขั้นตอนมีประสิทธิภาพสูงสุด	 การเลือกใช้เครื่อง

มือที่เหมาะสมก็มีความจ�าเป็นไม่แพ้กัน	 ซึ่งเทคนิคเคร่ืองมือที่แต่ละโครงการ

เลือกใช้ไม่มีข้อก�าหนดตายตัว	 ขึ้นอยู่กับความถนัดและความเชี่ยวชาญของ

แต่ละโครงการ	โดยตัวอย่างเครื่องมือที่กลุ่มบังคับใช้กฎหมายน�าไปใช้เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการท�ากิจกรรม	ประกอบด้วย	 2	 กลุ่มหลัก	 คือ	 1)	 เทคนิค

เครื่องมือในการจัดประชุม	2)	เทคโนโลยีดังแผนภาพที่ 7
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แผนภาพที่ 7	แสดงให้เห็นถึงเทคนิคและเครื่องมือที่แต่ละโครงการใช้

ปัจจัยและเงื่อนไขในการด�าเนินงานของกลุ่มบังคับใช้กฎหมาย

	 จากการวเิคราะห์ปัจจยัและเงือ่นไขในการด�าเนนิงานของกลุ่มบงัคบัใช้

กฎหมาย	เราจะพบว่าปัจจยัและเงือ่นไขท่ีส�าคญัท่ีท�าให้	การด�าเนนิงานประสบ

ความส�าเรจ็	คอื	1)	ต้องมทีมีท�างานทีข่บัเคลือ่นการท�างานท่ีต่อเนือ่งและจริงจัง	

2	)	ผูบ้รหิารองค์กรในทกุระดบัรวมทัง้เจ้าหน้าทีป่ฏบิตังิานต้องเข้าใจเป้าหมาย

โครงการและให้การสนับสนุน	3)	การมีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันอย่าง

ต่อเนื่องช่วยให้การท�างานมีประสิทธิภาพมากขึ้นเกิดความเข้าใจท่ีน�าไปสู่การ

ปฏิบัติ	 4)	 การมีระบบข้อมูลและชุดความรู้ที่เชื่อมโยงกับประเด็นที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน 
ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเดน็และเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.) 
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9) กิจกรรมที่ 9 การผลักดันข้อเสนอจากการท างานสู่นโยบายสาธารณะ ระดับท้องถิ่นหรือระดับจังหวัด 
เพ่ือขยายผลการท างาน  

 ในการด าเนินงานของกลุ่มบังคับใช้กฎหมายทั้ง 9 ขั้นตอนนี้ เป็นเหมือนกระบวนการที่ใช้เป็นเข็มทิศน าทาง
ที่ช่วยให้ทีมคณะท างานไม่หลงทาง ซึ่งความละเอียดของการจัดกระบวนการ และความรู้ที่น ามาใช้ อาจจะขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์และประเด็นของแต่ละโครงการ ซึ่งแน่นอนว่าทั้ง 9 ขั้นตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่ข้อสรุปที่ตายตัวหากแต่ก็
เพียงพอที่จะเป็นเข็มทิศให้พ้ืนที่อ่ืนๆที่สนใจน าไปปฏิบัติและต่อยอดให้ได้มากยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การที่จะท าให้
กระบวนการในแต่ละขั้นตอนมีประสิทธิภาพสูงสุด การเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมก็มีความจ าเป็นไม่แพ้กัน ซึ่ง
เทคนิคเครื่องมือที่แต่ละโครงการเลือกใช้ไม่มีข้อก าหนดตายตัว ขึ้นอยู่กับความถนัดและความเชี่ยวชาญของแต่ละ
โครงการ โดยตัวอย่างเครื่องมือที่กลุ่มบังคับใช้กฎหมายน าไปใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการท ากิจกรรม 
ประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก คือ 1) เทคนิคเครื่องมือในการจัดประชุม 2) เทคโนโลยีดังแผนภาพที่ 7 

 
แผนภาพที่ 7 แสดงให้เห็นถึงเทคนิคและเครื่องมือที่แต่ละโครงการใช้ 

 
 
ปัจจัยและเงื่อนไขในการด าเนินงานของกลุ่มบังคับใช้กฎหมาย 
 จากการวิเคราะห์ปัจจัยและเงื่อนไขในการด าเนินงานของกลุ่มบังคับใช้กฎหมาย เราจะพบว่าปัจจัยและ
เงื่อนไขที่ส าคัญที่ท าให้ การด าเนินงานประสบความส าเร็จ คือ 1) ต้องมีทีมท างานที่ขับเคลื่อนการท างานที่ต่อเนื่อง
และจริงจัง 2 ) ผู้บริหารองค์กรในทุกระดับรวมทั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องเข้าใจเป้าหมายโครงการและให้การ
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

ท�าให้การท�างานมีกรอบแนวคิดและแนวปฏิบัติรองรับ	 และ	 5)	 กระบวนการ

แบบมีส่วนร่วมท�าให้เกิดการบูรณาการท�างานร่วมกันทั้งแนวราบและแนวด่ิง

เกิดการยืดหยุ่นในการท�างาน	ซึ่งทั้ง	 5	 ข้อเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่น�าไปสู่ผลลัพธ์

และความเปลี่ยนแปลงที่น่าพึงพอใจของทั้ง	4	โครงการ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงานของกลุ่มบังคับใช้กฎหมาย

	 ภายใต้การด�าเนนิโครงการของกลุม่บังคบัใช้กฎหมายทัง้	4	โครงการ	จะ

เห็นว่าการมีฐานคิดที่ชัด	มีองค์ความรู้ที่ครอบคลุม	มีเครือข่ายที่กระจายอยู่ใน

ทุกระดบั	มกีระบวนการทีต่่อเนือ่งและชดัเจน	ตลอดจนมเีทคนคิและเคร่ืองมอื 

ทีเ่หมาะสม	เป็นองค์ประกอบส�าคญัในการท�าให้การบงัคบัใช้กฎหมายได้กลาย

มาเป็นเครื่องมือส�าคัญในการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน	ดังนั้น

เมื่อดูจากกิจกรรมที่ทั้ง	4	โครงการท�าให้เห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในภาพรวมดังนี้

 1) เกิดระบบจัดเก็บข้อมูลและฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน	สามารถน�า

ข้อมูลมาใช้ในการวางแผนปฏิบัติการได้ตามสถานการณ์

 2) เกิดเครือข่ายคนท�างานเชิงประเด็นที่มีความสุข	 เชื่อมประสาน

งานที่หลากหลายมีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

 3) เทคโนโลยถีกูน�ามาใช้ยกระดบัการท�างาน	ช่วยเสรมิประสทิธภิาพ

ในการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างครอบคลุมในหลายพื้นที่

 4) สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลง	นับตั้งแต่มีการด�าเนินโครงการ/	บาง

ประเด็นยังไม่เกิดอุบัติเหตุเลยนับตั้งแต่ด�าเนินโครงการ	เช่น	ในรถ

โดยสารสาธารณะของจังหวัดพะเยา

 5) ด�าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ	 เกิดการเปลี่ยนแปลง

ตามเป้าหมายของโครงการทีต่ัง้ไว้และมกีารวางแผนทีจ่ะยกระดับ

และขยายผลการท�างานต่อเช่น
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แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน

ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

	 	 I.	 การขยายผลการท�างานให้ครอบคลุมในระดับจังหวัด

	 	 II.	 การสร้าง	Partnerships	เพิ่มขึ้น

	 	 III.	การประมวลชดุความรูแ้ละพฒันาต่อยอดให้มปีระสทิธภิาพมาก

ยิ่งขึ้น

	 	 IV.	การตั้งเป้าหมายในการลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุให้มากยิ่งขึ้น

ของแต่ละจังหวัด

 6) เกิดการมีส่วนร่วม	 ของคนท�างานในทุกระดับและเกิดการเสริม

พลัง (Empowerment)	 คนท�างานให้ลุกขึ้นมาท�างานอย่าง 

เข้มข้น

 7) เกิดการเชื่อมร้อยการท�างานและยกระดับการท�างาน	 ในระดับ

จังหวัดและท้องถิ่น

	 โดยภาพรวมของกลุ ่มบังคับใช้กฎหมายถึงแม้จะเป็นประเด็นที่ชู

เร่ืองของการออกมาตรการและข้อบังคับ	 จนน�ามาสู่การลงมือบังคับใช้จริงใน 

แต่ละพื้นที่	 หากแต่ทุกโครงการ	 ไม่ได้ด�าเนินการโดยใช้ค�าสั่งหรืออ�านาจที่อยู่

ในมือเป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรม	 หากแต่ทุกโครงการเริ่มต้นจากความห่วงใย	

และความเข้าใจ	 ที่อยากให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	 ดังนั้น 

การออกแบบกระบวนการด�าเนินงานตลอดจนขั้นตอนการท�างานแต่ละ

กิจกรรม	 จะเน้นไปที่การท�าให้คนเกิดการรับรู ้และเข้ามามีส่วนร่วมเป็น 

ภาคีด�าเนินงาน	 ซ่ึงในอนาคตการบังคับใช้กฎหมายจะต้องเป็นเครื่องมือ 

ที่ควบคู่ไปกับกระบวนการสร้างการรับรู้ท่ีท�าให้คนยอมรับและปฏิบัติตาม 

ด้วยความสมัครใจและเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ที่น�าไปสู่

จังหวัดความปลอดภัยทางถนนที่คนทุกคนใส่ใจและรับผิดชอบต่อสังคม 

ร่วมกัน	 (สามารถค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	Website	สอจร.http://www.rswg-

sthai.com/)
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

ประเด็นท่ี 3 การสร้างส�านึกความปลอดภัยทางถนนในสถาน

ศกึษา :หลกัสตูรสถานศกึษาตัง้แต่ก่อนปฐมวยัถงึอดุมศกึษาว่าด้วย 

“วัฒนธรรมความปลอดภัย”
จุดเริ่มต้นการด�าเนินงาน

	 เหตผุลของผูเ้ข้าร่วมถอดบทเรยีนในการเข้ามาท�าโครงการภายใต้การ

สนบัสนนุของ	สอจร.	มคีวามเป็นมาแตกต่างกนั	พอจะแบ่งได้เป็น	3	ทางหลกัๆ	

คือ	

	 1)	ญาติ	คนสนิท	ลูกศิษย์	ฯลฯ	สูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุทางการ

จราจรจนเสียชีวิตบ้าง	บาดเจ็บบ้าง	ซึ่งถือเป็นเหตุผลส่วนใหญ่ที่ผู้เข้าร่วมถอด

บทเรยีนเล่าประสบการณ์ท่ีเจอกบัตนเอง	และเป็นแรงผลกัดันส�าคญัในการเข้า

มาท�าโครงการฯ	

	 2)	ด�าเนนิโครงการทีเ่กีย่วเนือ่งกบัความปลอดภยัทางท้องถนนอยูก่่อน

แล้ว	จึง	“ต่อยอด”	โครงการฯ	ของ	สอจร.	เช่น	กรณีวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท	ที่

ใช้โอกาสจากสถาบนัพระปกเกล้าด�าเนนิโครงการด้านการส่งเสรมิประชาธปิไตย

แบบมีส่วนร่วมภายในสถาบันการศึกษา	โดยหยิบยกประเด็นใกล้ตัวด้านความ

ปลอดภัยทางถนนที่ต้องการจัดการร่วมกัน	ขยายผลไปสู่โรงเรียนในพื้นที่เสี่ยง

ต่อการเกิดอุบัติเหตุ	ต่อมา	เมื่อได้รับการสนับสนุนจาก	สอจร.	จึงต่อยอดโครง

งานนวัตกรรมอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย	 อาทิ	 หมวกนิรภัย	 ขาตั้ง	 ไฟเลี้ยว	

ฯลฯ	เป็นต้น	กรณีเครือข่ายโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน	เริ่มจากโครงการสวมหมวก

นริภยัร้อยเปอร์เซน็ต์	ร่วมกบัเครอืข่าย	โดยได้รบัการสนบัสนนุจากบริษทั	กลาง

คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ	จ�ากดั	ต่อมาได้ต่อยอดไปสูม่าตรการความปลอดภยั

อืน่ๆ	อาท	ิการท�างานกบัโรงเรยีนเครอืข่าย	การจดักจิกรรม	การผลติสือ่รณรงค์

ด้านความปลอดภัยทางท้องถนน	การน�าเทคโนโลยีมาช่วยในการแสดงตนเมื่อ

เกิดอุบัติเหตุ	ฯลฯ	เป็นต้น
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

	 3)	 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ	 เป็นสถานการณ์ท่ีเร่งให้ต้องตัดสินใจต้อง

ด�าเนินการบางอย่างเพื่อแก้ปัญหาที่วิกฤติ	กรณี	NONGREE	MODEL	จังหวัด

ชลบุรี	 เส้นทางหลักมุ่งสู่ภาคตะวันออกที่มีแผนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม	

และการส่งเสริมการท่องเท่ียว	 ต้องแลกกับปริมาณยวดยานพาหนะ	 บวก

ความเร็วในการขับข่ี	 กลายเป็นจุดเสี่ยงตลอดท้ังเส้นทาง	 อัตราการบาดเจ็บ

ล้มตายที่แนวโน้มมากขึ้น	 เป็นเหตุผลส�าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

รับผิดชอบพ้ืนที่ตระหนักถึงปัญหาท่ีมีร่วมกัน	 เมื่อมีผู้เริ่มต้นชักชวนให้แก้ไข

ปัญหาที่วิกฤติ	จึงพร้อมใจท�าโครงการฯ	สอจร.	โดยไม่ลังเล	เรียกได้ว่าเห็นทั้ง	

“สถานการณ์ปัญหา”	ที่ทุกฝ่ายเห็นพ้อง	และเห็น	“ต้นทุน”	ความแข็งขันของ

ผูเ้กีย่วข้อง	โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	ท�าให้การจบัคูปั่ญหา-ต้นทนุ	

เกิดมรรคผล

ห้าเสาหลักสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

	 จากการประมวล	“จุดร่วม”	ของกิจกรรมที่เป็นปัจจัยส�าคัญต่อความ

ส�าเร็จของโครงการฯ	 ที่ผู้เข้าร่วม	 ถอดบทเรียนน�าเสนอ	 ท�าให้เห็น	 “องค์

ประกอบ”	 ส�าคัญที่ถือเป็น	 5	 เสาหลักในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย	

ได้แก่	 1)	 สร้างแกนน�าด�าเนินงานต่อเนื่อง	 2)	 องค์กรหรือพ้ืนท่ีการพูดคุยท่ี

ภาคีเครือข่ายยอมรับ	 3)	 กระบวนการ/เครื่องมือที่ท�าให้เกิดการพบปะพูด

คุยหารือต่อเนื่อง	 4)	 รูปธรรมสร้างการเรียนรู้ท่ีเหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย	 และ					 

5)	มาตรการบังคับใช้ที่มีบทลงโทษ	
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

1. สร้างแกนน�า : กิจกรรมที่สร้างความภาคภูมิ คือ น�้าเลี้ยงความต่อเนื่อง

ของงาน

	 การจัดให้มีแกนน�านั้นง่าย	 แต่การรักษาให้แกนน�าขับเคลื่อนงานได้

อย่างต่อเนือ่งนัน้ไม่ง่าย	ความส�าคญัในการสร้างแกนน�าจึงไม่ได้อยูท่ีร่ายชือ่อนั

ปรากฏอยู่ต่อหน้า	หากอยู่ที่เบื้องหลังตั้งแต่การคัดเลือก	การจัดเงื่อนไขในการ

คัดเลอืก	การเสรมิบทบาทแกนน�าด้วยกจิกรรมรปูแบบต่างๆ	ทีท่�าแล้วเกดิความ

ภาคภูมิใจ	รูสึ้กว่าท�าไปแล้วตนเองมคีณุค่าได้รบัการยอมรบั	แกนน�าเหล่านีไ้ม่มี

ค�าถามว่าตระหนกัถงึวฒันธรรมความปลอดภยัหรอืเปล่า	เพราะระหว่างการท�า

กจิกรรม	ยิง่ท�ายิง่เข้าไปเป็นส่วนหนึง่ในตวัตนจนวฒันธรรมความปลอดภยัเป็น

เนื้อเดียวกับแกนน�าเหล่านี้ไปแล้ว	

แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน 
ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเดน็และเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.) 
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 3) สถิติการเกิดอุบัติเหตุ เป็นสถานการณ์ที่เร่งให้ต้องตัดสินใจต้องด าเนินการบางอย่างเพ่ือแก้ปัญหาที่วิกฤติ 
กรณี NONGREE MODEL จังหวัดชลบุรี เส้นทางหลักมุ่งสู่ภาคตะวันออกที่มีแผนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม และ
การส่งเสริมการท่องเที่ยว ต้องแลกกับปริมาณยวดยานพาหนะ บวกความเร็วในการขับขี่ กลายเป็นจุดเสี่ยงตลอดทั้ง
เส้นทาง อัตราการบาดเจ็บล้มตายที่แนวโน้มมากขึ้น เป็นเหตุผลส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
พ้ืนที่ตระหนักถึงปัญหาที่มีร่วมกัน เมื่อมีผู้เริ่มต้นชักชวนให้แก้ไขปัญหาที่วิกฤติ จึงพร้อมใจท าโครงการฯ สอจร. โดย
ไม่ลังเล เรียกได้ว่าเห็นทั้ง “สถานการณ์ปัญหา” ที่ทุกฝ่ายเห็นพ้อง และเห็น “ต้นทุน” ความแข็งขันของผู้เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้การจับคู่ปัญหา-ต้นทุน เกิดมรรคผล 
 
ห้าเสาหลักสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย 
 จากการประมวล “จุดร่วม” ของกิจกรรมที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของโครงการฯ ที่ผู้เข้าร่วม ถอด
บทเรียนน าเสนอ ท าให้เห็น “องค์ประกอบ” ส าคัญที่ถือเป็น 5 เสาหลักในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ได้แก่ 
1) สร้างแกนน าด าเนินงานต่อเนื่อง 2) องค์กรหรือพ้ืนที่การพูดคุยที่ภาคีเครือข่ายยอมรับ 3) กระบวนการ/เครื่องมือ
ที่ท าให้เกิดการพบปะพูดคุยหารือต่อเนื่อง 4) รูปธรรมสร้างการเรียนรู้ที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย และ     5) 
มาตรการบังคับใช้ที่มีบทลงโทษ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบ
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การเรียนรู้ที่
เหมาะกับ

กลุ่มเป้าหมาย 
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

	 ข้อค้นพบวิธีการที่เป็นทางลัดในการคัดเลือกแกนน�า	 มองไปที	่ 

“นกักจิกรรม”	ตามองค์กรท่ีนกัเรยีน	นกัศกึษา	สงักดัอยู	่เช่น	องค์การนกัศกึษา	

สภานักศึกษา	 สภานักเรียน	 ชมรม	ฯลฯ	 โดยเชื่อว่านักกิจกรรมมีคุณลักษณะ

ร่วมกันประการหนึ่ง	 คือ	 “จิตอาสา”	 เป็นทุนเดิม	 เพียงอาจารย์ที่ปรึกษาได้

มีบทบาทส�าคัญในการประสานเพื่อให้แกนน�าเข้ารับฟังการบรรยายท�าความ

เข้าใจ	กเ็พยีงพอต่อการได้กลุม่แกนน�าตัง้ต้นทีม่คีวามสนใจในโครงการฯ	สอจร.	

ได้แล้ว	คณุสมบตัอิืน่ทีแ่กนน�าต้องเตรยีมใจล่วงหน้าไว้ก่อน	คอื	“ความอดทนต่อ

แรงเสยีดทาน”	จากเพือ่นนกัเรยีน	นกัศกึษาด้วยกนั	กรณทีีไ่ด้บทบาทในการใช้

มาตรการบงัคับบางอย่างเพือ่ความปลอดภยัในบรเิวณสถานศกึษา	ซึง่อ�านาจนี้

ต้องตั้งอยู่คู่คุณลักษณะ	“ความเป็นธรรม”	อีกประการหนึ่งด้วย

	 การจดัองค์ประกอบแกนน�าตัง้ต้นเป็นสิง่ส�าคญัทีม่ผีลต่อความต่อเนือ่ง

งานเช่นกัน	จุดร่วมที่ผู้เข้าร่วมถอดบทเรียนใช้ในการเลือกแกนน�า	คือ	ก�าหนด

ให้มีหลายระดับชั้น	“รุ่นพี่-รุ่นน้องมาท�างานร่วมกัน”	โดยมีเบื้องหลังในวิธีคิด

คือ	การถ่ายเทความรู้และประสบการณ์จากการท�าโครงการฯ	สอจร.	ระหว่าง

รุ่นแบบพี่สอนน้อง	 แม้รุ่นพี่ท่ีจบการศึกษาออกไป	 ก็มีรุ่นน้องระลอกหลังสาน

งานต่อโดยไม่ขาดสาย	

	 ส�าคัญเหนือสิ่งอ่ืนใด	 คือ	 กิจกรรมท่ีท�าแล้วดีต่อใจ	ท�าแล้วเกิดความ

ภาคภมูใิจและเหน็คณุค่าในงานท่ีตนเองอทิุศให้	การมโีอกาสได้น�าเสนอผลงาน

ในโอกาสต่างๆ	 แล้วได้รับรางวัล	 ค�าชม	 การเชิดชู	 เป็นน�้าเล้ียงส�าคัญให้แกน

น�ามีก�าลังใจในการท�าโครงการต่อเน่ือง	 ยกตัวอย่าง	 กรณีเครือข่ายโรงเรียน 

วีรวัฒน์โยธินร่วมใจฯ	ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนคิดค้นนวัตกรรม	QR	Code	ระบุ

ตัวผู้ประสบอุบัติเหตุสื่อรณรงค์		เช่น	ภาพ	คลิป	หนังสั้น	การประกวดวาดภาพ	

ฯลฯ	กรณขีองวทิยาลยัเทคนคิชยันาท	ทีส่นบัสนนุโครงงานให้นกัศกึษาประดษิฐ์

หมวกนิรภัยอัจฉริยะ	ระบบเตือนภัยขาตั้ง	ไฟเลี้ยว	การเป็นนักจัดรายการวิทยุ

ชุมชน	 การเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนตามโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง	
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

ฯลฯ	กิจกรรมตวัอย่างข้างต้น	มส่ีวนรกัษาบทบาทแกนน�าให้คงอยูแ่ละต่อเนือ่ง

ได้	ซึง่ผูท้รงคณุวฒุไิด้ให้ค�าจ�ากดัความว่าคนกลุม่นีคื้อ	“ผู้น�าการเปล่ียนแปลง”	

(Change	Agent)	

2. องค์กรกลาง พื้นที่กลาง : ก่อรูปเครือข่าย รวมคนใจอาสา

	 บรูณาการ	เป็นอดุมคตทิีส่งัคมไทยถวลิหา	แต่มกัเป็นจรงิไม่ค่อยได้	การ

ร่วมกนัท�างานเป็นเครอืข่ายโดยก�าหนดเจ้าภาพการท�างานหลัก	กลายเป็นการ

ติดป้ายตัวจริง-ตัวรอง	หัวโต๊ะ-ท้ายแถว	ความรู้สึกที่ไม่เสมอภาค	ความรู้สึกที่

เป็นเพียงส่วนประกอบ	 ผลักให้เจ้าภาพก็ต้องท�าหน้าที่ของตนเองไป	 ในฐานะ

ท่ีมีหน้าที่จะต้องท�าอยู่แล้ว	 ได้ผลงานตัวชี้วัดหน่วยงานอยู่แล้ว	 เครือข่ายการ

ท�างานจึงเกิดขึ้นยากมาก

	 ข้อค้นพบจากผูเ้ข้าร่วมถอดบทเรยีนท่ีน่าสนใจ	คอื	ไม่ต้องมเีจ้าภาพ	แต่

ให้มอีงค์กรทีเ่ป็นศูนย์กลางท่ีสร้างพืน้ท่ีให้ทุกหน่วยงานมาท�างานร่วมกนั	ข้อแม้

ที่เป็นคุณสมบัติส�าคัญเหนือสิ่งอื่นใด	ต้องเป็นองค์กรที่	“ท�าเพื่อคนอื่น”	ไม่ได้

ท�าเพื่อตนเอง	หน่วยงานตนเอง	องค์กรตนเอง	ทั้งนี้	ต้องผ่านการพิสูจน์จนเป็น

ท่ีประจกัษ์	สัง่สมการอทุศิตนเพือ่คนอืน่อย่างต่อเนือ่งจนเป็นทีเ่ชือ่มัน่ของภาคี

องค์กร	หน่วยงาน	บคุคล	ทีจ่ะเข้ามาร่วมงานด้วย	เหน็ได้ชดัในกรณขีองโครงการ

จัดการศึกษาเพื่อสร้างวิถีวัฒนธรรมความปลอดภัย	 (รถ	 ถนน	 คนปลอดภัย)

จังหวัดระยอง	ที่มี	“มูลนิธิสว่างพร	อุทิศ	จังหวัดระยอง”	เป็นศูนย์กลางที่เปิด

พื้นที่ให้คนที่มีใจอาสาจากหน่วยงาน	 องค์กรต่างๆ	 มาร่วมท�างานอย่างเต็มใจ	

สบายใจ	ด้วยเหตุที่เป็นองค์กรที่ท�าเพื่อคนอื่น	ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง	กรณี

ของ	NONGREE	MODEL	จังหวัดชลบุรี	การเปิดพื้นที่พูดคุยเรื่องสถานการณ์

ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุของพื้นที่	เป็นความห่วงใยที่มีต่อผู้อื่น	จัดกี่ครั้งก็ได้รับ

ความร่วมมือจากเครือข่ายทุกครั้ง	
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

	 เงื่อนไขที่ต้องเกิดก่อนท�างานร่วมกันเป็นเครือข่าย	 คือ	 การก�าหนด	

“เป้าหมายร่วมที่ตอบภารกิจของตน”	 ที่มาจากความเห็นพ้องของเครือข่าย	

หลายครัง้ทีเ่ป้าหมายก�าหนดจากเจ้าภาพหลกัแล้วขอให้คนอืน่มาร่วมในรปูแบบ

ต่างๆ	เช่น	ท�างานร่วม	(Co-working)	จัดงบประมาณร่วม	(Co-funding)	แต่

หน่วยงาน	องค์กร	บุคคลที่เข้าร่วมไม่รู้สึกว่าเป็นเจ้าของเป้าหมายร่วมกัน	และ

ไม่รู้สึกว่าท�าไปแล้วจะได้อะไร	 เนื่องจากไม่ได้มีการออกแบบเพื่อตอบภารกิจ

ปกตขิองหน่วยงานตนเองไปพร้อมกนั	ดงันัน้	การสร้างสมดลุระหว่าง	ตอบโจทย์

เป้าหมายร่วม	ตอบโจทย์ภารกจิ	ในลกัษณะทีไ่ด้ทกุหน้างาน	(win-win)	จะเป็น

สายใยยดึโยงให้เครอืข่ายด�ารงอยูไ่ด้	นอกจากจะไม่เพ่ิมภาระใหม่แล้ว	ยงัได้ยก

ระดบัทกัษะการท�างานเพิม่	เช่น	กรณี	NONGREE	MODEL	จงัหวดัชลบรุ	ีทีช่วน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มาร่วมท�างาน	การจดัท�าข้อมลูพ้ืนฐานอย่างแผนผัง

ชมุชนเป็นภารกิจปกต	ิแต่ได้ยกระดบัข้อมลูโดยเพิม่รายละเอยีดจดุเสีย่งในการ

เกิดอุบัติเหตุ	 เพื่อร่วมกัน	“ก�าจัดจุดเสี่ยง”	กรณีมูลนิธิสว่างพร	อุทิศ	จังหวัด

ระยอง	ที่จัดกิจกรรม	7	ฐานการเรียนรู้	ที่แต่ละฐานมีหน่วยงานได้ใช้ความถนัด

ของตนเองมาให้ความรู้กับนักเรียน	นักศึกษา	ได้กลายเป็นสนามฝึกทักษะของ

หน่วยงานตนเอง	 อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับหน่วยงาน

ทีม่าร่วมจดักจิกรรมไปพร้อมกนัด้วยผลพลอยได้จากการเกดิองค์กรกลาง	พืน้ที่

กลาง	คือ	การเป็นที่รวมคนใจอาสา	เป็นกลุ่มคนที่พูดคุยกันถูกคอ	ต่างอุทิศตน

ท�าเพื่อคนอื่นที่ท�าแล้วเกิดแรงบุญแบบมีส่วนร่วม

3. กระบวนการหรือเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วม : ขุมพลังการขับเคลื่อน

โครงการฯ 

	 หากองค์กรกลาง	 พื้นที่กลาง	 เปรียบเสมือนบ้านหลังหนึ่ง	 การสร้าง

บรรยากาศให้สมาชิกในบ้านมีความสัมพันธ์กันเป็น	 “ครอบครัว”	 เพื่อพร้อม

จะเดินหน้าไปด้วยกันในทุกๆ	เรื่อง	เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้	จากการประมวลวิธีการ
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สร้างความสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมของโครงการฯ	สอจร.	จากผู้เข้าร่วม

ถอดบทเรียน	พบกระบวนการหรือเครื่องมือการท�างาน	ดังนี้

	 สนทนากลุม่	(Focus	Group)	:	เป็นกรณทีี	่NONGREE	MODEL	จงัหวดั

ชลบรุ	ีน�ามาใช้ให้เกดิพลงัในทกุขัน้ตอน	ตัง้แต่การส�ารวจความสนใจเข้าร่วมโค

รงการฯ,	การออกแบบกจิกรรมอบรมเชงิปฏบัิตกิาร,	จดัท�าข้อมลูเพือ่แก้ปัญหา

จุดเสี่ยง,	ทดสอบความรู้ความเข้าใจ	ก่อน-หลัง	เข้าร่วมโครงการ	ฯลฯ	โดยใช้

ควบคู่ไปกับโอกาสการประชมุปกตขิองหน่วยงานองค์กรเครอืข่าย	แล้วน�าเรือ่ง

ความปลอดภัยทางท้องถนนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในหัวข้อการประชุม

	 ประชุมก�าหนดมาตรการเป็นการเฉพาะ	 :	 กรณีของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ	 จังหวัดสกลนคร	 ยกประเด็นความ

ปลอดภัยทางท้องถนนเป็นวาระส�าคัญเนื่องจากครั้งหนึ่ง	 ในปีเดียวมีนักศึกษา

เสียชีวิตสูงถึงแปดราย	 วิกฤติที่เกิดขึ้นจึงประสานผู้เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม

ก�าหนดมาตรการบังคับใช้เป็นการเร่งด่วน	 เมื่อได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเป็น

ท่ีประจักษ์	 ทางจังหวัดได้เลือกเป็นต้นแบบแล้วก�าหนดเป็นนโยบายการลด

อุบัติเหตุกับสถานศึกษาอื่น	 ท�าให้การประชุมในเรื่องดังกล่าวได้ถูกยกระดับ

ความส�าคัญมากขึ้น	โครงการฯ	ของ	สอจร.	เองก็ได้เกิดการขยายผล	ผลักดัน

ไปสู่การก�าหนดนโยบายอย่างมีความหมายมากขึ้น

	 สภากาแฟ	 :	 ส�าหรับการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการเพื่อสานสัมพันธ์

เครือข่ายปรากฏชัดในกรณีของมูลนิธิสว่างพร	อุทิศ	จังหวัดระยอง	เรื่องราวที่

พูดคุย	ไม่ใช่เพียงประเด็นความปลอดภัยทางท้องถนนเท่านั้น	แต่เรื่องราวงาน

จิตอาสาอื่นๆ	ได้ส่งต่อเป็นสะพานบุญให้ได้รับรู้และร่วมแรงร่วมใจ

	 โอกาสท�ากิจกรรมร่วมกัน	:	เป็นทั้งพื้นที่การพูดคุยและพื้นที่การแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน	 ผลท่ีได้	 นอกจากความสัมพันธ์แล้ว	 การเพิ่มพูน

ความรูแ้ละทกัษะของตนเองเกดิขึน้จากกระบวนการนีด้้วย	เหน็ได้ชดัจากกรณี

มูลนิธิสว่างพร	อุทิศ	จังหวัดระยอง	ที่จัดกิจกรรมฐานเรียนรู้	กรณีมหาวิทยาลัย
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เกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ	 จังหวัดสกลนคร	 ที่มีเครือข่ายจาก

หน่วยงานต่างๆ	มาร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	เป็นต้น

4. รูปธรรมสร้างการเรียนรู้ : ผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ 

	 ทักษะการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน	 ตาดูหูฟัง	 สมองสั่งคิดตาม	 ถามไถ่	 จด

ไว้กันลืม	หรือที่ท่องจ�าว่าต่อๆ	กันมาว่า	สุ	จิ	ปุ	ลิ	(สุตตะ	จินตะ	ปุจฉา	ลิขิต)	

สะท้อนให้เหน็ว่าคนสมยัก่อนให้ความส�าคญักบัการจ�าได้ความหมายรูแ้ต่มอิาจ

การนัตไีด้ว่าผูท้ีม่ทีกัษะดงักล่าวจะประสบความส�าเร็จหากไม่ลงมอืท�า	พิสูจน์ซ�า้

จนช�านาญ	ดังนั้น	 การเรียนรู้อีกด้านหนึ่งคือเรียนรู้ผ่านการลงมือท�า	 (Active	

Learning)	 ลองผิดลองถูก	 สรุปบทเรียนแล้วท�าซ�้า	 เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่

เป็นกระบวนการ	“สร้างการเปลีย่นแปลงในตวัคน”	ทีจ่�าเป็นอย่างยิง่ในศตวรรษ

ที่	21	ซึ่งประมวลรูปธรรมการเรียนรู้จากผู้เข้าร่วมถอดบทเรียนได้หลากหลาย

รูปแบบ	ดังนี้	

	 หลกัสตูรและสือ่การเรยีนการสอน	:	ปรากฏชดัในกรณศีนูย์พฒันาเด็ก

วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อที่จัดรูปแบบการเรียนรู้แบบเล่น	(Play	and	Learn)	

ซึง่เหมาะสมกับกลุม่เป้าหมายทีเ่ป็นเดก็เลก็	เช่น	เรยีนรูผ่้านเกม	เพลงประกอบ

จังหวะ	อุปกรณ์สัญญาณไฟ	เครื่องหมายจราจร	ฯลฯ	ในรูปแบบที่เป็นของเล่น	

ตลอดจนยกระดับไปสู่	“หลักสูตรวัฒนธรรมความปลอดภัย”	จนกลายเป็นต้น

แบบศนูย์พฒันาเดก็เลก็ต้นแบบในการจดัการความปลอดภยัทางถนนโดยการ

มีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน

	 โครงงานด้านนวัตกรรม	 :	 พลังของการสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่	

ปรากฏให้เห็นในกรณีวิทยาลัยเทคนิคชัยนาทที่สนับสนุนให้นักศึกษาใช้ฐาน

ความรู้ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์	 ช่างยนต์	 ประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

ในการขับขี่รถจักรยานยนต์	 เช่น	 หมวกนิรภัย	 ขาตั้ง	 ไฟเลี้ยว	 ฯลฯ	 ที่เสริม

กลไกพิเศษในการใช้งาน	กรณีเครือข่ายโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินร่วมใจฯที่การใช้
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เทคโนโลยีในการจัดการข้อมูลบุคคลผ่าน	QR	 Code	 เพื่อใช้แสดงผลเมื่อเกิด

อุบัติเหตุ	 สามารถแจ้งข่าวสารไปยังญาติผู้ประสบภัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น	 กรณี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ	 จังหวัดสกลนคร	ที่น�า

เทคโนโลยีฐานข้อมูลบุคคลมาบังคับให้นักศึกษาต้องสวมหมวกนิรภัยในสถาน

ศึกษา	เป็นต้น

	 กิจกรรมการเรียนรู้	:	มีรูปธรรมหลากหลาย	ดังกรณีของ	มูลนิธิสว่าง

พร	อุทิศ	จังหวัดระยองที่จัดกิจกรรมเจ็ดฐานการเรียนรู้ร่วมกับเครือข่าย	กรณี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ	 จังหวัดสกลนคร	 จัด

อบรมเชิงปฏิบัติการที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกด้านจนส�านักงานขนส่งจังหวัดฯ	

ยอมรบัว่าเป็นต้นแบบการจดัอบรมท่ีด	ีกรณี	NONGREE	MODEL	จงัหวดัชลบรุ	ี

จดักิจกรรมผ่านงานพฒันา	จดัการสภาพแวดล้อมเพือ่ก�าจดัจดุเสีย่งต่อการเกดิ

อุบัติเหตุ	เป็นต้น

	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสื่อบุคคล	 :	 การได้พบตัวจริงเสียงจริงของผู้

ปฏิบัติหน้าที่ด้านการดูแลความปลอดภัยทางท้องถนน	และอาสาสมัครท�างาน

เพื่อสาธารณะประโยชน์	 กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้สัมผัสกับรูปธรรมบุคคล

ต้นแบบอยากด�าเนนิรอยตาม	อย่างกรณขีองมลูนธิสิว่างพร	อทิุศ	จังหวดัระยอง	

จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้	 My	 Hero	 นอกจากบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่อาสา

สมัครแล้ว	 ยังได้เชิญหนึ่งในผู้ร่วมช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมีที่ติดถ�้าขุนน�้า

นางนอน	จังหวัดเชียงราย	มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์	สร้างแรงบันดาล

ใจด้นจิตอาสาด้วย	ในทางกลับกัน	นักเรียน	นักศึกษา	ก็สามารถเป็นสื่อบุคคล

ได้เช่นกัน	 อย่างกรณีของศูนย์พัฒนาเด็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ต้ือเด็กท่ีได้รับ

ความรูไ้ด้ใช้ความน่ารกัแสดงบทบาทครตูวัน้อยสอนผู้ปกครองให้เปล่ียนแปลง

พฤติกรรมเพ่ือความปลอดภัย	 ขณะท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขต

เฉลมิพระเกยีรต	ิจงัหวดัสกลนคร	นกัศกึษาทีผ่่านการอบรมเชงิปฏบิติัด้านความ

ปลอดภัย	ได้น�าความรู้ไปถ่ายทอดเพื่อนนักศึกษาด้วยกันในลักษณะแม่ข่ายหา
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ลกูข่ายแบบขายตรง	ส่วนกรณวีทิยาลยัเทคนคิชยันาทได้จัดทมีนกัศกึษาลงพ้ืน

ที่เป็นวิทยากรและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมในพื้นที่	

	 การคิดค้นสื่อสร้างสรรค์เพื่อใช้ในการรณรงค์	 :	วิธีการเพิ่มทักษะการ

เรียนรู้ไม่ใช่เพียงเป็นฝ่ายความรู้อย่างเดียวเท่านั้น	แต่การเป็นผู้สร้างความรู้ได้

เองผ่านสือ่สมยัใหม่ทีค่นรุน่เดยีวกนัจะเข้าถงึ	เข้าใจได้	เป็นทกัษะการเรยีนรูใ้น

ยคุปัจจุบนั	ดงัจะเหน็ได้จากกรณเีครอืข่ายโรงเรยีนวรีวฒัน์โยธนิร่วมใจฯ	จงัหวดั

สรุนิทร์	กรณวีทิยาลยัเทคนคิชยันาท	ทีเ่ปิดโอกาสให้นกัเรยีน	นกัศกึษา	ได้ผลติ

สื่อรณรงค์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในรูปแบบหนังสั้น,	บทละคร,	

สื่อออนไลน์,รายการวิทยุ,	ภาพวาด	ฯลฯ	

5. มาตรการบังคับใช้ในสถานศึกษา : ใจเปี่ยมด้วยความปรารถนาดี

	 เมื่อมีค�าว่า	 “บังคับ”	จะมาพร้อมกับ	 “อ�านาจ”	ที่ใช้บังคับ	หากแต่

การใช้อ�านาจอยูบ่นพืน้ฐานของอะไร	ผูเ้ข้าร่วมถอดบทเรยีนเหน็ตรงกนัว่า	การ

ใช้อ�านาจบังคับต้องตั้งอยู่บนฐานคิดที่ว่า	“ปรารถนาดีเพื่อรักษาชีวิตคน”	โดย

ไม่อยากเหน็ความสญูเสยี	ความสะเทือนใจอกีต่อไปแล้ว	เช่นกรณมีหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์	วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรต	ิจงัหวดัสกลนคร	ทีใ่ช้มาตรการบงัคบั

เข้มงวดเพื่อหยุดการสูญเสียก่อน	 กล่าวได้ว่าใช้ยาแรงในการรักษา	 แล้วค่อย

ฟื้นฟูด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ในภายหลัง	 นักศึกษาที่เป็นแกนน�าที่ได้อ�านาจ

ในการกวดขันการสวมหมวกนิรภัย	 ระยะแรกต้องทนเสียงก่นด่าจากเพื่อนพี่

น้องนักศึกษาด้วยกัน	แต่เมื่อได้เห็นความตั้งใจ	ประกอบกับนักศึกษาที่ประสบ

อบุตัเิหต	ุแม้บาดเจบ็แต่ยงัรกัษาชวีติไว้ได้	เสยีงด่าทอกถู็กทดแทนด้วยค�าชืน่ชม	

ท�าให้เป็นต้นแบบสถานศึกษาที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครผลักดันให ้

ผูบ้รหิารสถานศึกษาแห่งอืน่มาศกึษาเรยีนรู	้ท�าให้มปีฏกิริยิาเร่งให้เกดินโยบาย

การลดอุบัติเหตุของจังหวัดด้วยหวังว่าสถานการณ์สถิติการเกิดอุบัติเหตุจะ 

ลดลง
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

	 ระดบัการใช้มาตรการบงัคบัมหีลายระดบั	ต้ังแต่	“การแจ้งเตือน”	เหน็

ชัดในกรณีเครือข่ายโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินร่วมใจฯ	จังหวัดสุรินทร์	เมื่อพบเห็น

เด็กนักเรียนตัวน้อยท่ีขายังหยั่งแทบไม่ถึงพื้นเวลาขับขี่รถจักรยานยนต์	 ด้วย

หวัใจความเป็นครทูีม่ต่ีอลกูศษิย์	ได้ตามไปถงึบ้านเพ่ือพูดคยุกบัผู้ปกครองและ

ตักเตือนด้วยความปรารถนาดีด้วยความรักเหมือนลูกหลานคนหนึ่ง	พร้อมหา

ทางเลือกในการเดินทางมาโรงเรียนที่ปลอดภัยแทนการขับขี่รถจักรยานยนต์

มาเอง“ต่อรองแบบ	win-win”	 เมื่อรักษาวินัยจราจรได้	 เห็นได้ชัดในกรณี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ	 จังหวัดสกลนคร	มีข้อ

ตกลงกับนักศึกษาว่าหากสามารถรักษาวินัยจราจรได้	 จะต่อรองกับต�ารวจ

จราจรไม่ต้องมาตัง้ด่านตรวจจบับรเิวณมหาวทิยาลยั	นกัศกึษากไ็ม่ต้องเสยีเงนิ

ค่าปรับ	เจ้าหน้าที่ต�ารวจเองก็ไม่ต้องปะทะกับอารมณ์ของนักศึกษาที่ถูกตรวจ

จบั	ถอืว่า	win-win	กนัทกุฝ่าย		ก่อนจะถงึมาตรการสุดท้ายคอื	“บทลงโทษ”	ซ่ึง

มตีัง้แต่ลงโทษทางวนิยัทีอ่ยูใ่นอ�านาจของสถานศกึษา	เช่น	ตดัคะแนนพฤตกิรรม

บังคับให้ท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์	 ฯลฯ	 ตัดสิทธิประโยชน์บางอย่าง	 เช่น	

การพิจารณาทุนการศึกษา	 ไปจนถึงให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจเข้ามาตั้งด่านตรวจจับ

กวดขันวินัยจราจรตามกฎหมาย	

	 บทเรียนจากการใช้มาตรการบังคับ	 ได้รับการขยายผลไปสู่การสร้าง

วินัยด้านอื่นๆ	 นอกเหนือจากวินัยจราจร	 เห็นได้ชัดในกรณีเครือข่ายโรงเรียน 

วีรวัฒน์โยธินร่วมใจฯ	 จังหวัดสุรินทร์	 ได้น�าประสบการณ์ไปใช้ในการจัดการ

ปัญหาปริมาณขยะอันเกิดจาก	“วินัย”	ของคนอย่างได้ผล	 โครงการฯ	สอจร.	

จงึสร้างคุณูปการและเกดิดอกออกผลในหลากหลายรปูแบบ(สามารถค้นข้อมลู

เพิ่มเติมได้ที่	Website	สอจร.http://www.rswgsthai.com/)
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ข้อเสนอแนะ

	 ผูเ้ข้าร่วมถอดบทเรยีนเหน็ตรงกนัว่า	เมือ่การลดอบุตัเิหตเุป็นวาระแห่ง

ชาต	ิจ�าเป็นต้องให้มหีลกัสตูรวฒันธรรมความปลอดภยัต้ังแต่ระดับศนูย์พัฒนา

เด็กเล็กเพื่อเตรียมความพร้อมไปจนถึงอายุที่จะมีใบอนุญาตขับขี่ได้	การอบรม

ระยะสัน้ๆ	ไม่เพยีงพอต่อการสร้างวินัยของคนในชาตแิล้ว	จ�าเป็นอย่างยิง่ทีต้่อง

ผ่าตดัหลกัสตูรสถานศกึษากนัเสยีใหม่ด้วยความปรารถนาป้องกนัรักษาชวีติคน	

เพื่อจะได้ไม่ต้องผ่าตัดผู้ประสบอุบัติเหตุที่เกิดความสูญเสียขึ้นแล้ว	
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ส่วนที่ 3 
บทสรุปและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการท�างานป้องกัน

อุบัติเหตุทางถนน
 

 ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิง

ประเด็นและเชิงพื้นที่	 (Best	 practice	 สอจร.)	 ได้น�าไปสู่การขับเคลื่อนงาน 

ความปลอดภัยทางถนนที่ไม่เพียงแต่การจัดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	 

หากเมื่อมองดูในภาพรวมของการด�าเนินงาน	 จะพบว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

จากการท�างานนั้นได้เข้าไปติดตั้งกลไกการท�างานในระบบโครงสร้าง	 ในการ 

ยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพของศูนย์อ�านวยการความปลอดภัย 

ทางถนน	 ทั้งในระดับจังหวัด	 ระดับอ�าเภอและระดับท้องถิ่น	 ที่แต่ละ 

ภูมิภาคต่างก็มีเทคนิคและเครื่องมือ	 ที่เป็นบทเรียนส�าคัญ	 ที่ใช้ในการลงไป 

ผลักดันให้ฟันเฟืองของกลไกในแต่ละระดับเกิดการขับเคลื่อน	 ในขณะ 

เดียวกันได้สร้าง	 “คน”	 ท่ีมีระบบวิธีคิด	 ระบบความเชื่อ	 ต่อการให้ความ

ส�าคัญและตระหนักรู้	 ในการท�างานความปลอดภัยทางถนนกระจายอยู่ใน 

ภาคส่วนต่างๆ	 ที่ลุกขึ้นมาบูรณาการขับเคลื่อนการท�างานศูนย์อ�านวยการ 

ความปลอดภัยทางถนนร่วมกัน	 เกิดเป็นการท�างานแบบสหสาขาวิชาชีพ	 

ที่ให้ความส�าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมและการหนุนเสริมพลังคนท�างาน

ระหว่างกัน	 เกิดการจัดระบบข้อมูลท่ีถูกน�ามาใช้ในการวิเคราะห์	 และ 

ออกแบบการจัดการปัญหาของแต่ละพื้นที่ที่น�าไปสู ่การลดลงของสถิต ิ

ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตของแต่ละจังหวัด	 นอกจากนี้ในการขับเคลื่อนการ

ท�างานเชิงประเด็นภายใต้โครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดนี้	 ได้เข้าไป

ผลักดันให้เกิดการ	 “สร้างส�านึก”	 ของบุคคล	 โดยเริ่มจากเด็กและเยาวชน 

ในทุกระดับ	ตลอดจนคนในชุมชนในทุกช่วงวัย	ทุกบทบาท	ทุกสถานะ	ตลอด

จนทุกกลุ่มอาชีพผ่านประเด็นการขับเคลื่อนงานในสถานศึกษา	 การสร้าง 
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ความเข้าใจและเห็นความส�าคัญของการน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ

บังคับใช้กฎหมายที่ท�าให้ชาวบ้านได้เข้าใจถึงความห่วงใยของทุกหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง	 รวมไปถึงการขับเคลื่อนในประเด็นมาตรการองค์ที่ช่วยสร้าง 

ส�านึกและปรับพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนที่น�าไปสู่การจัดมาตรการดูแล 

ความปลอดภัยร่วมกัน	

	 จากการด�าเนินงานที่ผ่านมาของทุกโครงการในปี	 2560	 ได้ก่อ

ให้เกิด	 “จุดจัดการของพื้นท่ี”	 ในการท�างานเพื่อสร้างความปลอดภัยทาง

ถนนที่ครอบคลุมและขยายผลไปในทุกภาคส่วนของประเทศไม่ว่าจะเป็น 

หน่วยงานภาครัฐที่เกิดการบูรณาการท�างานร่วมกันอย่างเข้มข้น	ภาคเอกชน 

ที่ช่วยหนุนเสริมและร่วมขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ตลอดจน 

องค์กรและหน่วยงานภาคประชาสังคมท่ีพร้อมจะลุกขึ้นมาสร้างภูมิคุ้มกัน 

ให้คนในสังคมมีความปลอดภัย	 สุดท้ายได้ลงลึกไปถึงการขับเคล่ือนงาน 

ในระดับอ�าเภอ	 ชุมชนท้องถ่ินท้ังระดับต�าบลและหมู ่บ้าน	 ที่ช่วยยืนยัน

ให้เห็นความส�าเร็จของการขับเคลื่อนการท�างานความปลอดภัยทางถนน 

ภายใต้โครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพ้ืนที่	 

(Best	 practice	 สอจร.)	 ด้วยเหตุนี้จึงมีความส�าคัญอย่างมากที่จะต้องรักษา

และพัฒนาทิศทางการขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการฯ	 ให้เกิดความต่อเนื่อง

และขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมในวงกว้างมากยิ่งขึ้น	 เพื่อจะน�าไปสู่

การสร้างเครือข่ายจุดจัดการ	 จากระดับพื้นที่เล็กๆกระจายครอบคลุมไปทั่ว 

ท้ังประเทศ	ผลกัดนัให้เกดิเป็นแนวทางการท�างานทีย่ัง่ยนืในอนาคตร่วมกนัต่อ	

โดยมีข้อเสนอแนะ	ดังนี้

ข้อเสนอต่อ สสส. และหน่วยงานส่วนกลาง /ภาคนโยบาย

	 ภาคนโยบาย/หน่วยงานส่วนกลาง	 ควรมีการก�าหนดทิศทางและ

นโยบายการท�างานท่ีช่วยหนุนเสรมิการท�างานของพืน้ที	่โดยเฉพาะการก�าหนด

ให้งานความปลอดภยัทางถนนเป็นภารกจิส�าคญัทีก่ลไกหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ 
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มีหน้าที่โดยตรงในการลุกขึ้นมาจัดการปัญหาและบูรณาการ/หนุนเสริม	 

การท�างานร่วมกับภาคีภาคส่วนต่างๆ

ข้อเสนอต่อคนท�างานขับเคลื่อน ภาคีเครือข่าย

	 1.	ต้องมีการสร้าง	 Partnership	 ที่หลากหลายโดยไม่ยึดติดอยู่กับ 

ข้อจ�ากัดหรือปัญหาของการท�างานท่ีผ่านมา	 หากแต่ต้องก้าวข้ามข้อจ�ากัด 

ในการท�างานร่วมกัน	 ดึงจุดเด่นของการท�างานในแต่ละองค์กรมายกระดับ 

และเสรมิกลไกการท�างานโดยต้องมกีารก�าหนด	“เป้าหมายและวสิยัทศัน์ร่วม”	

ตลอดจนต้องมีการก�าหนดยุทธศาสตร์และประเด็นการขับเคลื่อนงานให้ชัด	 

ทั้งในระดับกลไกจังหวัดและระดับผู้ปฏิบัติงานของส่วนท้องถิ่น

	 2.	ต้องให้ความส�าคัญกับการบูรณาการข้อมูลร่วมกันท่ีมาจาก 

ต่างหน่วยงาน	ต้องมีการน�าข้อมูลมาจัดระบบและวิเคราะห์ร่วมกัน	อันน�าไปสู่

การออกแบบกิจกรรมและก�าหนดแนวทางการแก้ไขร่วมกันได้อย่างเหมาะสม

ข้อเสนอต่อผู้ปฏิบัติ

	 1.	การขับเคลื่อนการท�างานของผู ้ปฏิบัติการท้ังในระดับจังหวัด	 

ระดับอ�าเภอ	 และระดับท้องถิ่น	 ต้องเน้นสร้างจุดจัดการ	 ที่ลดระยะเวลา 

ในการขับเคลื่อนงาน	 โดยตัดหรือลดขั้นตอนที่ไม่จ�าเป็นหรือท�าให้เกิด

ความล่าช้าออกไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองการท�างาน 

ตามสถานการณ์และนโยบายได้อย่างทันท่วงที

	 2.	การขบัเคลือ่นการท�างานต้องมุง่เน้นไปให้ถงึระดับชมุชนท้องถิน่	ดึง

การมส่ีวนร่วมของคนในชุมชนให้ลกุข้ึนมาตระหนักและมคีวามรูส้กึเป็นเจ้าของ

ปัญหาที่ก่อให้เกิดการดูแลและเฝ้าระวังร่วมกันของคนในชุมชน	 เพ่ือลดภาระ

งานของหน่วยงานท่ีจะสามารถน�าก�าลังคนและทรัพยากรไปจัดการปัญหาที่

ใหญ่ขึ้นได้
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

ส่วนที่ 4
บทความรูปธรรมการท�างานในพื้นที่ “กระบวนการ ปัจจัยเงื่อนไข 

และผลลัพธ์ความเปลี่ยนแปลง”

ตัวอย่างโครงการขับเคลื่อนกลไกศปถ. จังหวัด- ศปถ.อ�าเภอ - ศปถ.ต�าบล

 1. การขับเคลื่อนกลไก ศปถ.จังหวัด/ศปถ.อ�าเภอ และ ศปถ.อปท. 

จังหวัดสุรินทร์ 

	 ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนน	พ.ศ.2554	 ได้ก�าหนดโครงสร้างในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานป้องกัน

และลดอบุตัเิหตทุางถนนในระดบัพืน้ท่ีไว้ทุกระดบั	ได้แก่	ศนูย์อ�านวยการความ

ปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด	(ศปถ.จังหวัด)	ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย

ทางถนนระดับอ�าเภอ	 (ศปถ.อ�าเภอ)	 และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทาง

ถนนระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (ศปถ.อปท.)	 แต่ในการด�าเนินงาน

ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่	 ศปถ.ในทุกระดับยังไม่ค่อย

ขับเคลือ่นเนือ่งจากยงัขาดองค์ความรู	้ทกัษะ	และกระบวนการในการขบัเคล่ือน

งานจังหวัดสุรินทร์มีการด�าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อ

เนื่องโดยใช้กลไก	ศปถ.จังหวัด	ศปถ.อ�าเภอ	และ	ศปถ.อปท.	

	 ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุรินทร์	ได้ด�าเนินการ

หาแนวร่วมการท�างานในระดับพื้นที่จังหวัด	 อ�าเภอ	 และพ้ืนที่รูปธรรมให้มี

ความหลากหลาย	ผ่านการพัฒนากลไกทีมสหวิชาชีพ	(Change	Agent)	ซึ่งได้

ด�าเนินงานโครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับการพัฒนาการ

ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสุรินทร์	 มาตั้งแต่ปี	 2556	 โดยเน้นการสร้าง

กระบวนการเรียนรู้เพื่อน�าไปสู่การสร้างระบบ	 Safety	 System	 ซึ่งด�าเนิน

งานตามยุทธศาสตร์การสร้างและขยายทีมงานสหสาขาวิชาชีพที่มีคุณภาพให้

ครอบคลุมทุกพื้นท่ีและเสริมพลังให้ผลักดันพันธกิจสู่เป้าหมายร่วมกันของทีม
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งานสหสาขาวิชาชีพในพื้นที่จากทุกอ�าเภอ	(ศปถ.อ�าเภอ	–	อนุกรรมการ	ศปถ.

อ�าเภอ)	ในระดบัจงัหวดั	ระดบัอ�าเภอ	และระดบัต�าบล	มกีารจดัโครงสร้าง	ศปถ.

จงัหวดั	ตามระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรฯี	แต่มกีารเพิม่คณะอนกุรรมการ	ศปถ.

ในทุกระดับ	“Core	Team”	ที่ประกอบด้วย	สหสาขาวิชาชีพ	ได้แก่	ปภ.	สสจ.	

รพ.	ตร.	แขวงทางหลวง	ทางหลวงชนบท	ขนส่ง	บ.กลางฯ	ปค.	สสอ.	รพสต.	

อปท.	และอาสาสมคัร	ฯลฯ	ซึง่มบีทบาทส�าคญัในการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงาน

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	

	 กลไกศูนย์ความปลอดภยัทางถนนจงัหวดัและอ�าเภอ	มโีครงสร้างหรอื

ทมีท�างานด้านอบุตัเิหต	ุ2	ส่วนคอืคณะกรรมการ	ศปถ.ซ่ึงเป็นหวัหน้าส่วนต่างๆ	

ตามระเบียบส�านักนายกฯ	 (ปี	 2554)	 และคณะอนุกรรมการ	 ศปถ.ซึ่งเป็นชุด

ส�าคัญที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานและวางแผนยุทธศาสตร์ทั้งหมด	 สรุป

บทบาทหน้าที่	กลไก	ศปถ.แต่ละระดับได้	ดังนี้	

 บทบาทหน้าที่กลไก ศปถ. จังหวัด	เป็นหน่วยประสานงานกับระดับ

นโยบาย	และ	ศปถ.อ�าเภอ/เสนอยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน	(ชี้เป้า)	ให้ระดับ

นโยบายและคืนข้อมูลให้กับพื้นที่/แก้ไขปัญหาที่เกินกว่าศักยภาพอ�าเภอ/

ต�าบล/สนบัสนนุด้านวชิาการในการแก้ไขปัญหา	โดยรวมการขบัเคลือ่นงานของ

คณะอนกุรรมการศนูย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนจงัหวดั	ท�าหน้าทีเ่ป็น

ผู้ติดตามประเมินผล	เสริมพลัง	และสังเคราะห์จนได้บทเรียนที่เป็นองค์ความรู้

ในการพัฒนากลไกของในทุกระดับ	

 บทบาทหน้าทีก่ลไก ศปถ.อ�าเภอ	เป็นหน่วยประสานงาน	จุดเชือ่มโยง

ระหว่างจังหวัดและต�าบล	 ประกอบด้วยสหสาขาวิชาชีพ	 และมีอ�านาจหน้าที่

ในการตัดสินในเบื้องต้น	 เป็นจุดจัดการปัญหาและขับเคลื่อนระบบการท�างาน

ความปลอดภัยทางถนน	 โดยใช้องค์ความรู้ท่ีหลากหลายและสนับสนุนการ

ท�างานระดับต�าบล	ชุมชน	เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน	
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 บทบาทหน้าที่กลไก ศปถ.ต�าบล	 เป็นหน่วยจัดการปัญหาคน	 รถ	

ถนนและสิ่งแวดล้อม	 โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	 การบูรณาการ 

ภายใต้นโยบายข้อมูล	 องค์ความรู้	 กิจกรรมขับเคลื่อนเพื่อสร้างวัฒนธรรม 

ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน

กระบวนการขับเคลื่อน 

แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน 
ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเดน็และเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.) 
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ความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ท าหน้าที่เป็นผู้ติดตามประเมินผล เสริมพลัง และสังเคราะห์จนได้บทเรียนที่เป็นองค์
ความรู้ในการพัฒนากลไกของในทุกระดับ  

บทบาทหน้าที่กลไก ศปถ.อำเภอ เป็นหน่วยประสานงาน จุดเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดและต าบล ประกอบ
ด้วยสหสาขาวิชาชีพ และมีอ านาจหน้าที่ในการตัดสินในเบื้องต้น เป็นจุดจัดการปัญหาและขับเคลื่อนระบบการ
ท างานความปลอดภัยทางถนน โดยใช้องค์ความรู้ที่หลากหลายและสนับสนุนการท างานระดับต าบล ชุมชน เพ่ือ
สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน  

บทบาทหน้าที่กลไก ศปถ.ต าบล เป็นหน่วยจัดการปัญหาคน รถ ถนนและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย การบูรณาการภายใต้นโยบายข้อมูล องค์ความรู้ กิจกรรมขับเคลื่อนเพ่ือสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน 

 
กระบวนการขับเคลื่อน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องมือที่ใช้ขับเคลื่อน ศปถ. 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยา โดยการวิเคราะห์ให้ครบทุกมิติ ทั้ง คน รถ ถนนและสิ่งแวดล้อม ห้วง

เวลาที่เกิดเหตุ แล้วน ามาวางแผนแก้ไขอย่างมีส่วนร่วมของทีมสหสาขา 
2. การสอบสวนเฉพาะราย/อุบัติเหตุหมู่ Collision Diagram & Haddon Matrix  

ศปถ.อ าเภอ  
1. รวมทีมเลขาฯ จากสหสาขา 
วิชาชีพ เห็นปัญหาเหมือนกัน  
2. จัดท าข้อมูล 3 ฐาน แยก 
รายต าบล  
3. คืนข้อมูลให้กับพ้ืนท่ีอย่าง 
ต่อเนื่อง ท้ังแบบเป็นทางการ 
และไม่เป็นทางการ  
4. ก าหนดนโยบายสาธารณะ 
ร่วมกับพื้นท่ี  
5. บูรณาการกับนโยบายของ 
หน่วยงาน ได้แก่ RTI พชอ.  
๖. ลงพื้ นท่ีติดตาม สนับสนุน 
ประสานงานกับหน่วยงานใน 
ระดับจังหวดัให้กับระดับพื้ นท่ี 

ศปถ.อปท.  
1. สร้างทีมเลขาจากคนมีใจ เหมือนกัน 
“ศปถ.ใจสั่งมา”  
2. ทบทวนข้อมูล ลงพื้นที่ สอบสวนเหตุ 
ก าหนดเป้าหมาย  
3. จัดเวทีประชาคม สร้างการมี สว่น
ร่วมในชุมชน ก าหนดกติกาชุมชน  
4. ก าหนดวิธีการแก้ไขตาม บริบทพื้นที่ 
เช่น แก้ไขจุดเสี่ยง ตั้งด่านชุมชน รณรงค์ 
ประชาสมัพันธ์ สร้างกระแสใน ชุมชน 
อย่างต่อเนื่อง  
5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพื้นที่อ่ืน เกิด
เทคนิคแนวทางการท างานใหม่ๆ  
 

ศปถ.จังหวัด  
1. เสริมศักยภาพทีมเลขา ศปถ.
จังหวัด การวิเคราะห์ ปัญหา การ
น าเสนอข้อมูล  
2. การจัดเวทีประชุม ศปถ. (การ
ประชุมเฉพาะเรื่องการ ป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน)  
3. ใช้ข้อมูล 3 ฐาน ในทุกระดับ  
4. วางแผนการท างานแบบมีส่วน
ร่วม โดยทมีอนุฯ ศปถ.  
5. ใช้สื่อสารสาธารณะในการสร้าง
กระแสงานความปลอดภัยทางถนน
ในพื้นที่ 

6.ติดตามประเมินผลสร้างขวัญและ
ก าลังใจในระดับพื้นท่ี  

 
 

เครื่องมือที่ใช้ขับเคลื่อน ศปถ.

	 1.	การวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยา	 โดยการวิเคราะห์ให้ครบทุก

มิติ	 ทั้ง	 คน	 รถ	 ถนนและสิ่งแวดล้อม	 ห้วงเวลาที่เกิดเหตุ	 แล้วน�ามาวางแผน

แก้ไขอย่างมีส่วนร่วมของทีมสหสาขา

	 2.	การสอบสวนเฉพาะราย/อบุตัเิหตหุมู	่Collision	Diagram	&	Had-

don	Matrix	

	 3.	5	ส.+	5	ช.	เน้นการคืนข้อมูลให้กับพื้นที่อย่างสม�่าเสมอ	และการ

ให้ก�าลังใจของทีมท�างานร่วมกัน

	 4.	D-RTI/RTI	 Team	 ใช้ในการประเมินการด�าเนินกิจกรรม	 ระดับ

อ�าเภอ/ต�าบล	
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	 5.	แนวทางการแก้ไขจุดเสี่ยงตามหลักวิศวกรรมจราจร	

 ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง

	 1.	เกิด	 Core	 team	 ที่ประกอบด้วยสหสาขาวิชาชีพ	 และมีความ 

เข้มแข็ง	

	 2.	มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อชี้เป้าหมายประเด็นปัญหา	

	 3.	เกดิกระแสการป้องกนัอบัุตเิหตทุางถนนในทกุระดับ	(จงัหวดั	อ�าเภอ	

ต�าบล)	

	 4.	เกิดแผนงานและงบประมาณ	ส�าหรับด�าเนินงานป้องกันและแก้ไข

ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในทุกระดับชั้น

	 5.	เกิดกิจกรรมด�าเนินงานตลอดทั้งปี	

	 6.	เกิดความร่วมมือจากทุกเครือข่ายและผู้บริหารให้การสนับสนุน

 ข้อเสนอแนะเพื่อความยั่งยืน

	 1.	สร้างทมีอน	ุศปถ.ให้มคีวามเข้มแขง็	การขบัเคลือ่นกลไกในทกุระดบั	

ทมีอน	ุศปถ.	ต้องมใีจเป็นหนึง่	มเีป้าหมายร่วมกนั	มส่ีวนร่วมในการ

แก้ไขปัญหาโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่	

	 2.	ทีมอนุ	 ศปถ.	 ในทุกระดับ	 ควรมีองค์ความรู้ในเรื่องการวิเคราะห์

ข้อมูล	การสอบสวนอุบัติเหตุ	เทคนิคการคืนข้อมูล	และการเสนอ

นโยบายต่อผู้บริหาร	

	 3.	การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้เกิดแนวทางวิธี

การแก้ไขปัญหาใหม่ๆ	และเป็นการให้	ก�าลังใจคนท�างานร่วมกัน

 2. เส้นทางถนนปลอดภัย จังหวัดนครศรีธรรมราชจากภาค สู่ 

จังหวัด ...อ�าเภอ...และชุมชน

	 การด�าเนนิงานของศนูย์อ�านวยการความปลอดภยัทางถนนในทกุระดับ
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

ที่ผ่านมา	 พบว่าการด�าเนินงานจะเป็นไปตามค�าสั่งโครงสร้างและนโยบายที่

ส่วนกลางมอบหมายจงัหวดัจงัหวดัมอบหมายอ�าเภอ	โดยมคีณะกรรมการตาม 

ค�าสั่งแต่งตั้ง	 มีภาคีเครือข่ายจากสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมเป็น 

คณะท�างาน	 เน้นการด�าเนินงานโดยการประชุมตามนโยบายในช่วงเทศกาล 

ปีใหม่และสงกรานต์	 ลักษณะการท�างานที่เกิดขึ้นนี้	 ทางทีมภาคีเครือข่าย 

จะทุ ่มเทท�างานร่วมกันในช่วง	 7	 วันอันตรายเท่านั้น	 หากช่วงเวลาอื่น 

ยังขาดการบูรณาการงานร่วมกัน	 ส่งผลให้การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 

ขาดความต่อเนื่อง	 อัตราการเสียชีวิตจึงไม่สามรถลดลงได้ตามเป้าหมาย 

ทศวรรษที่ต้องการลดอัตราการเสียชีวิตลงครึ่งหนึ่งภายในปี	2563	

	 ทมีสอจร.ได้เข้ามาสร้างการมส่ีวนร่วมกบัภาคเีครอืข่ายในระดบัจงัหวดั	

เกิดการประชุมขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่องในระดับจังหวัด	 ปี	 2551	 สอจร. 

ภาคใต้เริ่มใช้แนวคิดการด�าเนินงาน	 5	 ส.(สารสนเทศ	 สหสาขา	 สุดเสี่ยง	 

ส่วนร่วม	 และสุดคุ ้ม)	 และเทคนิค	 5	 ช.(ชวน/เชื่อม	 ชง	 เช็ค	 ชม	 และ

ช้อน)	 มาขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด	 ระยะ

แรกด�าเนินการในพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต	 ด้วยการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหาร(Management	 Information	 System:	MIS)	 เริ่มด้วยการสอบสวน

หาสาเหตุของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนแล้วน�ามาแก้ปัญหาฯ	 จาก

นั้นได้ขยายพื้นที่ลงสู่ระดับจังหวัดอื่น	 ต่อมาปี	 2556	 -	 2557	 ได้มีการขยับ	

ขยาย	 ยุทธวิธีสอจร.ภาคใต้ให้ลุกลามสู่อ�าเภอ	 ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีใกล้ปัญหาและ

สามารถด�าเนินการได้ง่ายและเกิดผลชัดเจนกว่าระดับจังหวัด	 	 จึงคัดเลือก

อ�าเภอต้นแบบจังหวัดละ	 2	 อ�าเภอ	 กระบวนการเริ่มจากพี่เลี้ยงสอจร.แต่ละ

จังหวัดท�าหน้าที่เป็นแมวมองค้นหาแกนหลัก	 (change	 agent)	 สหสาขา	 

สอจร.ภาคท�าหน้าที่เทรนเนอร์และติดอาวุธ	 5	 ส.	 5	 ช.	 ให้แต่ละทีมลงพื้น

ท่ีฝึกปฏิบัติด้วยโจทย์	 2	 ส.แรก	 (สารสนเทศ	 และสหสาขา)	 เลือกประเด็น 

จดุตดิ	ค้นหาและหนนุแกนส�าคญัให้ร่วมผลกัดนัการขบัเคลือ่นการแก้ไขปัญหาฯ	
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

เสริมพลังด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีมงาน	 จากนั้นให้ทีมอ�าเภอลง 

พื้นที่ฝึกปฏิบัติเต็มรูปแบบ	5	ส.5ช.	และสุดท้ายจัดเวทีสรุปบทเรียนเพื่อเรียนรู้

นครฯ ท�าอย่างไร
	 จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีการน�าบทเรียนการท�างาน 

ด้วยเครื่องมือ	 5	 ส	 5	 ช	 ของสอจร.ภาคใต้ลงสู่อ�าเภอมาต้ังแต่ปี	 2556	 จาก	 

2	 อ�าเภอ	 เป็น	 8	 อ�าเภอ	 16	 อ�าเภอ	 (ปี	 2558-2559)	 ครอบคลุมทั้งจังหวัด	 

(18	อ�าเภอ)	และขยายลงสูช่มุชนในเขตอ�าเภอท่าศาลาในปี	2560	มวีตัถปุระสงค์

หลัก	 คือ	 การพัฒนาศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนอ�าเภอ	 (ศปถ.)	 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา

	 อุบัติเหตุทางถนนได้ด้วยทีมแนวราบระดับอ�าเภอ/ท้องถิ่น	 ประกอบ

ด้วย	พยาบาลห้องฉกุเฉนิ	โรงพยาบาลชมุชนเป็นแกนหลักมตัีวแทนสาธารณสุข

อ�าเภอต�ารวจ	แขวง/หมวดการทาง	บริษัทกลาง	ขนส่ง	กู้ชีพกู้ภัยและตัวแทน

องค์การบริหารส่วนต�าบล	

 กลไกหลักเริ่มจากค้นหาแกนหลักของพ้ืนท่ีท้ังระดับอ�าเภอและ 

ต�าบลและทีมสหสาขา	 พัฒนาศักยภาพทีมสห

สาขาให้มีความรู้ความเข้าใจถึงการด�าเนินงาน 

การจัดการข้อมูล	 การค้นหาสาเหตุจากการ

สอบสวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน	 และ

ทีมพื้นที่ทบทวนข้อมูลตัวเอง	 ร่วมกันวิเคราะห์

วางแผนการแก้ไขปัญหาฯ	 ทีมจังหวัด/อ�าเภอ

สนับสนุนงบประมาณบริหารจัดการให้อ�าเภอ/

ชุมชน		หลังจากนั้นแต่ละอ�าเภอจะมีการทบทวน 

ค�าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ	 ศปถ.อ�าเภอ	 มี

แต่งตั้งคณะกรรมการด้านข้อมูลและหรือคณะ

แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน 
ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเดน็และเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.) 
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• คัดเลือกอ ำเภอ ค้นหำ
แกนหลัก 

• พัฒนำศักยภำพทีม
อ ำเภอ/ชุมชน 

• สนับสนุนงบประมำณ
บริหำรจัดกำร 

• ร่วมสอบสวนฯ 
• จัดเวทีแลกเปลี่ยนภำยใน

จังหวัด/น ำเสนอผลงำน 
• เป็นพี่เลี้ยง ที่ปรึกษำ 
• เชื่อมจังหวัด - หน่วยงำน 

- อ ำเภอ 

ทีมจังหวัด/อ ำเภอ 

• แกนหลักและหรือทีมจังหวัดเช่ือม
เครือข่ำย 

• ทบทวนค ำสั่งศปถ.อ ำเภอ+แต่งตั้งกก.
ข้อมูล+กก.สอบสวนฯ 

• จัดช่องทำงสื่อสำรภำยในกลุ่ม 
• จัดกำรข้อมูล/ค้นหำควำมเสี่ยง /สอบ

สวนฯ 
• แก้ไขควำมเสี่ยงหลักตำมบรบิท 
• ประเมินผล 

ทีมอ ำเภอ/ชุมชน 

กลไกหลักเริ่มจำกค้นหำแกนหลักของพ้ืนที่ทั้งระดับอ ำเภอและต ำบลและทีมสห
สำขำ พัฒนำศักยภำพทีมสหสำขำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงกำรด ำเนินงำน กำร
จัดกำรข้อมูล กำรค้นหำสำเหตุจำกกำรสอบสวนกำรเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนน 
และทีมพ้ืนที่ทบทวนข้อมูลตัวเอง ร่วมกันวิเครำะห์วำงแผนกำรแก้ไขปัญหำฯ ทีม
จังหวัด/อ ำเภอสนับสนุนงบประมำณบริหำรจัดกำรให้อ ำเภอ/ชุมชน  หลังจำกนั้น
แต่ละอ ำเภอจะมีกำรทบทวนค ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร ศปถ.อ ำเภอ  มีแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด้ำนข้อมูลและหรือคณะกรรมกำรสอบสวนเพ่ิมเติม ส่วนเลขำนุกำร
ขึ้นกับบริบทพ้ืนที่ ผู้ท ำหน้ำที่มีได้ทั้งปลัดอ ำเภอและหรือสำธำรณสุขอ ำเภอ  แต่ละ
อ ำเภอจะมีกำรค้นหำข้อมูลจุดเสี่ยง กำรสอบสวนกำรเสียชีวิตและแก้ไขปัญหำฯ
ตำมศักยภำพในพ้ืนที่ทั้งหมดมีกำรด ำเนินกำรแก้ไขจุดเสี่ยงและกำรสวมหมวก

นิรภัย จัดท ำช่องทำงสื่อสำร
ภ ำ ย ใ น ก ลุ่ ม  โ ด ย มี ที ม
จังหวัด/อ ำเภอเป็นผู้ ร่วม
กำรสอบสวน  ส่วนแนวทำง
กำรเสริมพลังจะมีกำรจัด
เวทีแลกเปลี่ยนทั้งภำยใน
จั ง ห วั ด  แ ล ะ จั ด ใ ห้ ที ม
อ ำเภอ/ชุมชนน ำเสนอในที่
ประชุมศปถ.จังหวัด หรือใน
เวทีแลกเปลี่ยนอื่นๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บทบำททีมพ่ีเลี้ยง 

ทีมชุมชน 

ทีมพ่ีเลี้ยงอ ำเภอ 
เทรนเนอร์ โค้ช 

ทีมพ่ีเลี้ยงจังหวัด 
เทรนเนอร์ โค้ช 

5 ส 5 ช 
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

กรรมการสอบสวนเพิ่มเติม	 ส่วนเลขานุการข้ึนกับบริบทพื้นที่	 ผู้ท�าหน้าที่มีได้

ทัง้ปลดัอ�าเภอและหรอืสาธารณสขุอ�าเภอ		แต่ละอ�าเภอจะมกีารค้นหาข้อมลูจดุ

เสีย่ง	การสอบสวนการเสยีชวีติและแก้ไขปัญหาฯตามศกัยภาพในพืน้ทีท่ัง้หมด

มีการด�าเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงและการสวมหมวกนิรภัย	 จัดท�าช่องทางสื่อสาร

ภายในกลุ่ม	โดยมีทีมจังหวัด/อ�าเภอเป็นผู้ร่วมการสอบสวน		ส่วนแนวทางการ

เสริมพลังจะมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนท้ังภายในจังหวัด	 และจัดให้ทีมอ�าเภอ/

ชุมชนน�าเสนอในที่ประชุมศปถ.จังหวัด	หรือในเวทีแลกเปลี่ยนอื่นๆ	

แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน 
ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเดน็และเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.) 
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บทบำททีมพ่ีเลี้ยง 

ทีมชุมชน 

ทีมพ่ีเลี้ยงอ ำเภอ 
เทรนเนอร์ โค้ช 

ทีมพ่ีเลี้ยงจังหวัด 
เทรนเนอร์ โค้ช 

5 ส 5 ช 
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แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน
ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

 ผลทีเ่กดิ	ศปถ.อ�าเภอทีส่ามารถขบัเคลือ่นได้รวม	13	แห่ง	โดยสามารถ

เป็น	ศปถ.ต้นแบบได้แก่	อ�าเภอทุ่งใหญ่	ฉวาง	ทุ่งสง	พิปูน	ท่าศาลา	ลานสกา	

และอ�าเภอเมือง		และมีศปถ.ชุมชนต้นแบบในอ�าเภอท่าศาลา	4	แห่ง	ได้แก่	

ต.โมคลาน	ต.ตลิ่งชัน	ต.หัวตะพาน	และต.โพธิ์ทอง	ส่งผลให้จ�านวนผู้เสียชีวิต

จากอุบัติเหตุทางถนนลดลงมาตามล�าดับ	

แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน 
ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเดน็และเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.) 
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ผลที่เกิด ศปถ.อ าเภอที่สามารถขับเคลื่อนได้รวม 13 แห่ง โดยสามารถเป็น ศปถ.ต้นแบบได้แก่ อ าเภอทุ่ง

ใหญ่ ฉวาง ทุ่งสง พิปูน ท่าศาลา ลานสกา และอ าเภอเมือง  และมีศปถ.ชุมชนต้นแบบในอ าเภอท่าศาลา 4 แห่ง 
ได้แก่ ต.โมคลาน ต.ตลิ่งชัน ต.หัวตะพาน และต.โพธิ์ทอง ส่งผลให้จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงมา
ตามล าดับ  
เงื่อนไขส าคัญของการให้ทีมงานระดับอ าเภอมีการขับเคลื่อน คือ การ
แสวงหาแกนหลักที่เป็นคนในพ้ืนที่ที่มีใจเพ่ือท าให้เกิดการสร้างทีมสห
สาขาในพ้ืนที่  ให้มีการพบปะพูดคุย ทีมมีแนวคิดหรือแนวทางการ
ด าเนินงานร่วมกัน โดยมีแกนหลักเป็นผู้เชื่อม ประสานภาคีเครือข่าย ใช้
สารสนเทศ เพ่ือระบุปัญหา เน้นความสัมพันธ์แนวราบขับเคลื่อนร่วมกับ
ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด มีเวทีแลกเปลี่ยนทั้งภายใน-
นอกจังหวัด ทีมจังหวัดเป็นพ่ีเลี้ยง สนับสนุนวิชาการ แนวคิด และให้
ก าลังใจทีมอ าเภอ ส่วนสิ่งที่มีความส าคัญต่อเครือข่ายหรือทีมแนวราบ 
คือ ข้อมูลและการสื่อสารระหว่างกัน นับตั้งแต่ การสื่อสารระหว่ าง
ปัจเจกบุคคลกับปัจเจกบุคคล กลุ่มกับกลุ่ม และระหว่างเครือข่ายกับ
เครือข่าย รวมทั้งระบบความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสนับสนุนงบด าเนินการ 

 

ผลที่เกิด 

เกิดศปถ.อ าเภอ/ชุมชนต้นแบบ 

• มีการจัดการข้อมูล/ค้นหาความเสีย่ง  
• เกิดการแก้ไขปัจจัยเสี่ยงหลกั  
• เกิดแกนน า ทีมแนวราบสหสาขา  
• ชุมชน/ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ

จัดการ ปัญหาอุบัติหตุทางถนน  
• อัตราสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น 
• การเสียชีวิตจากอุบัติเหตลดุลง 
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                    3        2554-2561

เก็บตกเทคนิคจากโครงการ 

“หาคนใกล้ตัว คนในพ้ืนที่  เครือข่าย
ของเราท่ีมีใจ” 
“ มอบหน้าท่ีให้ตรงความสามารถ” 

“ เราต๊ือเยอะ ต๊ือนายอ าเภอ .... พูด
ประเด็นหลักๆ.. อะไรที่จะให้ช่วย”  
“ คุยกันบ่อยๆ”  
“ต้องมีเวทีติดตาม เสริมให้อ าเภอ” 
“ทีมอ าเภอต้องการก าลังใจและความ
ช่วยเหลือจากทีมจังหวัด” 
 

 

 

 

 

แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน 
ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเดน็และเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.) 
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แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน

ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

 เงื่อนไขส�าคัญของการให้ทีมงานระดับอ�าเภอมีการขับเคลื่อน	 คือ	 

การแสวงหาแกนหลักท่ีเป็นคนในพื้นท่ีท่ีมีใจเพื่อท�าให้เกิดการสร้างทีมสห

สาขาในพื้นที่	 ให้มีการพบปะพูดคุย	 ทีมมีแนวคิดหรือแนวทางการด�าเนินงาน 

ร่วมกัน	 โดยมีแกนหลักเป็นผู้เชื่อม	 ประสานภาคีเครือข่าย	 ใช้สารสนเทศ	 

เพื่อระบุปัญหา	 เน้นความสัมพันธ์แนวราบขับเคลื่อนร่วมกับผู้บริหาร	 และ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด	 มีเวทีแลกเปลี่ยนทั้งภายใน-นอกจังหวัด	 

ทีมจังหวัดเป็นพี่เลี้ยง	 สนับสนุน

วิชาการ	 แนวคิด	 และให้ก�าลังใจ

ทีมอ�าเภอ	ส่วนสิ่งที่มีความส�าคัญ

ต่อเครือข่ายหรือทีมแนวราบ	 คือ	

ข้อมูลและการสื่อสารระหว่าง

กัน	นับตั้งแต่	การสื่อสารระหว่าง

ปัจเจกบุคคลกับปัจเจกบุคคล	 

กลุม่กบักลุม่	และระหว่างเครอืข่าย 

กับเครือข่าย	 รวมทั้งระบบความ

สัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	

และการสนับสนุนงบด�าเนินการ

	 ส�าหรับการพัฒนาศปถ.อ�าเภอ/ท้องถ่ินที่ยังไม่สามารถด�าเนินงาน 

อย่างต่อเน่ืองได้นั้น	 จากบทเรียนของนครศรีฯที่ผ่านมา	 ทีมพี่เลี้ยงจังหวัด 

จะสร้างแรงเสริมด้านวิชาการ	 ผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และมีเวทีติดตาม	 

ให้ก�าลังใจ

ข้อเสนอพัฒนาต่อยอด

	 1.	การจัดตัง้เครอืข่ายในแนวดิง่(ศปถ.อ�าเภอ)	ด้วยค�าสัง่	สิง่ต้องค�านงึ

ถึง	คือ	การท�าหน้าที่ต่อกันและกระท�าอย่างมีจิตส�านึกแกนหลักของเครือข่าย

แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน 
ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเดน็และเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.) 
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ด าเนินงานร่วมกัน โดยมีแกนหลักเป็นผู้เชื่อม ประสานภาคีเครือข่าย ใช้
สารสนเทศ เพ่ือระบุปัญหา เน้นความสัมพันธ์แนวราบขับเคลื่อนร่วมกับ
ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด มีเวทีแลกเปลี่ยนทั้งภายใน-
นอกจังหวัด ทีมจังหวัดเป็นพ่ีเลี้ยง สนับสนุนวิชาการ แนวคิด และให้
ก าลังใจทีมอ าเภอ ส่วนสิ่งที่มีความส าคัญต่อเครือข่ายหรือทีมแนวราบ 
คือ ข้อมูลและการสื่อสารระหว่างกัน นับตั้งแต่ การสื่อสารระหว่ าง
ปัจเจกบุคคลกับปัจเจกบุคคล กลุ่มกับกลุ่ม และระหว่างเครือข่ายกับ
เครือข่าย รวมทั้งระบบความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสนับสนุนงบด าเนินการ 
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เกิดศปถ.อ าเภอ/ชุมชนต้นแบบ 
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• เกิดการแก้ไขปัจจัยเสี่ยงหลกั  
• เกิดแกนน า ทีมแนวราบสหสาขา  
• ชุมชน/ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ

จัดการ ปัญหาอุบัติหตุทางถนน  
• อัตราสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น 
• การเสียชีวิตจากอุบัติเหตลดุลง 
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เก็บตกเทคนิคจากโครงการ 

“หาคนใกล้ตัว คนในพ้ืนที่  เครือข่าย
ของเราท่ีมีใจ” 
“ มอบหน้าท่ีให้ตรงความสามารถ” 

“ เราต๊ือเยอะ ต๊ือนายอ าเภอ .... พูด
ประเด็นหลักๆ.. อะไรที่จะให้ช่วย”  
“ คุยกันบ่อยๆ”  
“ต้องมีเวทีติดตาม เสริมให้อ าเภอ” 
“ทีมอ าเภอต้องการก าลังใจและความ
ช่วยเหลือจากทีมจังหวัด” 
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จึงควรมีการสร้างเป้าหมายร่วม	 เพื่อให้สมาชิกรู้ว่าท�าเพ่ืออะไร	 โดยใช้การ

สือ่สารและข้อมูล	จะช่วยให้สมาชกิในเครอืข่ายเกดิการรบัรู	้เกดิการยอมรบัใน

กระบวนการท�างานและช่วยรกัษาสมัพนัธภาพทีด่ต่ีอกนั	มส่ีวนร่วมในกจิกรรม

ต่างๆ	จะเป็นปัจจัยที่หนุนเสริมให้เครือข่ายนั้นมีพลังมากขึ้น

	 2.	การจัดตั้งศปถ.อ�าเภอ	 ควรมีการบูรณาการร่วมกับคณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ	ซึ่งมีนายอ�าเภอเป็นประธาน	และสาธารณสุข

อ�าเภอเป็นเลขานุการซึ่งสามารถเป็นแกนหลักเชื่อมประสานได้

	 3.	ศปถ.อ�าเภอควรมีการประเมินตนเอง	 เพ่ือพัฒนาส่วนขาดให้การ

ด�าเนินงานมีศักยภาพ	ครอบคลุมการแก้ไขตามปัจจัยเสี่ยง

 3. โครงการพัฒนากลไกศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน

อ�าเภอหนองเสือน�าไปสู่ถนนปลอดภัย

	 ในปี	พ.ศ.2559	อ�าเภอหนองเสอืได้มกีารขบัเคลือ่นงานความปลอดภยั

ทางถนน	ผลของการด�าเนนิงานได้สร้างต้นทนุการท�างานทีส่ามารถน�ามาใช้ขบั

เคลือ่นงานความปลอดภยัทางถนนของ	ศปถ.อ�าเภอหนองเสอื	ในปี	พ.ศ.	2560	

ให้ครอบคลุมทุกต�าบลและเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานได้ในหลายด้าน	 เช่น	

ระบบข้อมูลอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน	 กลไกการท�างาน	 ศปถ.

อ�าเภอ	และต้นแบบ	ศปถ.ต�าบล	“บึงบาโมเดล”	ที่น�าไปสู่การขยายผลกับพื้น

ที่อื่นๆ	แต่จากสถานการณ์และอัตราการเสียชีวิตของพื้นที่อ�าเภอหนองเสือ	ใน

ปี	พ.ศ.	2560	ยังคงมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นเกิน	18	คน/ต่อแสนประชากร	จึงได้

มีการน�าข้อมูลมาน�าเสนอในเวทีประชุมระดับอ�าเภอและผลักดันประเด็นการ

เกิดอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นเป้าหมายในการขับเคลื่อนการท�างานของคณะ

กรรมการ	พชอ.	(เปลีย่นจากใช้วง	DHS	มาเป็นวง	พชอ.)	โดยมกีารท�างานควบคู่

กันระหว่าง	 ศปถ.อ�าเภอ	 และ	 พชอ.ปรับโครงสร้างคณะท�างาน	 ศปถ.อ�าเภอ	

ให้มีทีมเลขาเพิ่มมากขึ้น	 โดยมีทั้งเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	 ตัวแทนจากสาธารณสุข
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

อ�าเภอ	และปลัดอ�าเภอ	มาร่วมเป็นทีมด�าเนินงานหลัก	และได้มีการบรรจุเรื่อง 

ความปลอดภัยทางถนนเข้าสู ่เวทีประชุมของหัวหน้าส่วนราชการระดับ

อ�าเภอทุกเดือน	 โดยมีนายอ�าเภอเป็นประธานในการรับฟังการเสนอข้อมูล 

และมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด�าเนินการแก้ไขและนี่	 คือ	 จุดเริ่ม

ต้นใหม่ของการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน	 ศปถ.อ�าเภอหนองเสือ	 

ปี	พ.ศ.2560	(ต่อเนื่องจากงานปี	2559)	เพื่อพัฒนาต่อยอดงานความปลอดภัย

ทางถนน	 โดยมีเป้าหมายดังนี้	 1.เพื่อขยายพื้นที่การท�างานให้ครอบคลุม 

ทุกต�าบลในอ�าเภอหนองเสือให้เห็นความส�าคัญของการขับเคล่ือนกลไก 

ความปลอดภัยทางถนนท่ีจะลุกขึ้นมาเป็นทีมงานในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุ

จราจรในระดับพื้นท่ี	 2.พัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานของ	 ศปถ.อ�าเภอ	 

ท่ีเชื่อมโยงกับการท�างานของ	 ศปถ.ท้องถิ่น	 กระตุ้นให้เกิดการด�าเนินงาน 

ตามค�าส่ัง	 ศปถ.ต�าบลในการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน	 

3.ต้องการสร้างรูปธรรมในการด�าเนินงานของแต่ละต�าบล	 ให้เกิดแผน 

และแนวทางการปฏิบัติจริง	 และ	 4.สร้างพื้นท่ีส�าหรับแลกเปล่ียนการ

ท�างานของแต่ละต�าบลให้เกิดเป็นต้นแบบในการด�าเนินงานความปลอดภัย 

ทางถนนโดยทีมงาน	 ศปถ.อ�าเภอหนองเสือ	 จึงได้ด�าเนินโครงการ	 “พัฒนา 

กลไกศูนย์ความปลอดภัยทางถนน อ�าเภอหนองเสือ น�าไปสู่ถนนปลอดภัย” 

ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์	 ดังนี้ 	 1.	 เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมพลังให  ้

คณะท�างานฯ	 2.	 เพื่อกระตุ ้นสนับสนุนศูนย์อ�านวยการความปลอดภัย 

ทางถนนระดับอ�าเภอ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 สถานศึกษา	 ภาคเอกชน	 

และสามารถผลักดันเป็นมาตรการองค์กร	 3.	 เพื่อพัฒนาระบบการเก็บและ

วิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจราจร	
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“กระบวนการขบัเคลือ่นงานจากระดบัอ�าเภอสูร่ะดบัต�าบล”	ทีเ่หน็การท�างาน

อย่างเป็นขั้นตอน	สามารถน�าไปปรับใช้กับพื้นที่อื่นๆได้ต่อไป	ดังนี้
1. (1) ระดับอ�าเภอ : 

การด�าเนินงาน ศปถ.

อ�าเภอหนองเสือ

2. (2) ระดับอ�าเภอ

สู่ต�าบล : การด�าเนินงาน

ขับเคลื่อนงานจาก

อ�าเภอสู่ต�าบล

3.(3) ระดับต�าบล  : การ

ด�าเนินงานขับเคลื่อนงาน

ของ ศปถ.ต�าบล 

แต่ละพื้นที่

1.เวทีประชุมประจ�าเดือน
2.การสืบสวนสอบสวน
อุบัติเหตุเชิงลึก
3.การก�าหนดมาตรการใน
การรับมืออุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล	
4 . ก า ร เ ก็ บ ข ้ อ มู ล แ ล ะ
ก�าหนดจุดเสี่ยงพร้อมท้ัง
ก�าหนดแนวทางแก้ไขจุด
เสี่ยง	(อ�าเภอ+ต�าบล)
5.จัดเวทีประชุมเพื่อแลก
เปลี่ยนเรียนรู ้การท�างาน
ของแต่ละพื้นที่
6.ออกแบบการท�ากิจกรรม
แ ล ะ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรร ่วมกัน	 (คน/
ความรู้/แผนงาน)
7.การจัดตั้ งด ่านในช ่วง
เทศกาลและลงพื้นที่ ให ้
ก�าลังใจคนท�างาน

8.มีการพัฒนาศักยภาพเจ้า

หน้าที่และภาคีเครือข่าย

9.มีการซ้อมแผนอุบัติเหตุ

เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่

จะเกิดขึ้น

1 .จัดประชุมคณะ	 ศปถ.
จังหวัด	 เพื่อชี้แจงแนวทาง
การด�าเนนิงานโครงการให้กบั
หน่วยงานและพ้ืนที่เป้าหมาย
ทั้งระดับจังหวัด	 อ�าเภอ	และ
ตัวแทนจากท้องถิ่น
2.จัดเวทีประชุมระดับอ�าเภอ
ในเวทีชี้แจงแนวทางการขับ
เคลื่อนงาน	 ศปถ.ต�าบล	 ทุก
ต�าบล	 โดยให้แต่ละพื้นที่ส่ง
คณะกรรมการ	 ศปถ.ต�าบล	
เข้าร่วมประชุมร่วมกัน
3.ลงพืน้ทีส่นบัสนุนการด�าเนิน
งานของพื้นที่ เป ้าหมายทั้ง	
8	พื้นที่
4.จัดเวทีประชุมระดับอ�าเภอ	
โดยที่ทุก	 ศปถ.ต�าบล	 จะมี
การรวบรวมข้อมูลและน�า
ข ้อมูลการด�าเนินงานรวม
ทั้ งสถานการณ์ในพื้นที่มา
น�าเสนอในเวที	 ศปถ.อ�าเภอ	
พร ้ อมทั้ ง รั บทราบข ้อมู ล
สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุ
ที่ทางทีมคณะท�างานระดับ
อ�าเภอน�าเสนอ

1.จัดประชุมสร ้างความ
เข้าใจแกนน�าในระดับต�าบล	
เพือ่ให้เข้าใจแผนการด�าเนนิ
งาน	 เข้าใจสถานการณ์และ
เข้าถึงข้อมูลในระดับอ�าเภอ
2.แต ่งตั้ งคณะกรรมการ
ด�าเนินงานตามค�าสั่งแต่งตั้ง
3.แต่ละ	 ศปถ.ต�าบล	 ส่งตัว
แทนเข้ามาเป็นคณะท�างาน
ของ	 ศปถ.อ�าเภอ	 โดยต้อง
น�าข้อมลูในระดบัพืน้ทีม่าน�า
เสนอในเวทีประชุมทุกเดือน
4.มีการเก็บข้อมูลจุดเสี่ยง
และน�าข้อมูลมาวิเคราะห์
แก้ไขจุดเสี่ยงตามศักยภาพ
ของพื้นที่	 (ถ ้าไม่สามารถ
จัดการได้จะน�าเสนอในเวท	ี
ศปถ.อ�าเภอ	/	ศปถ.จังหวัด)
5.จดัเวทปีระชมุคณะท�างาน	
ศปถ.ต�าบล	 อย่างน้อย	 2	
เดือน	/	ครั้ง
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1. (1) ระดับอ�าเภอ : 

การด�าเนินงาน ศปถ.

อ�าเภอหนองเสือ

2. (2) ระดับอ�าเภอ

สู่ต�าบล : การด�าเนินงาน

ขับเคลื่อนงานจาก

อ�าเภอสู่ต�าบล

3.(3) ระดับต�าบล  : การ

ด�าเนินงานขับเคลื่อนงาน

ของ ศปถ.ต�าบล 

แต่ละพื้นที่

10.มีการจัดอบรมและให้

ความรูเ้กีย่วกบัอบุตัเิหตทุาง

ถนนในระดับประถมศึกษา

และมัธยมศึกษา

11.มาตรการองค์กรในพืน้ที	่

โรงงานสวมหมวกนิรภัย	

100%

5.สนับสนุนการแก้ไขจุด

เสี่ยงของแต่ละพื้นท่ี	 โดย

น�าเสนอข้อมูลให้กับหน่วย

งานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

โดยตรง	 หากในระดับ

อ�าเภอไม่สามารถจัดการ

ได้จะมีการชงข้อมูลส่งต่อ

ไปยังระดับจังหวัด

6.จัดเวทีแลกเปลี่ยนการ

ด�าเนินงานให้ทุก	 ศปถ.

ต�าบล	 ได้น�าเสนอผลงาน

มาน�าเสนอเพื่อเป็นแบบ

อย่างท่ีดีในการด�าเนินงาน	

โดยจดัเป็นเวทปีระชมุใหญ่

ทีเ่ชญิทกุพืน้ทีน่�าผลงานมา

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

7.มอบโล่ประกาศนียบัตร

เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจแก่ผู้

ปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง	

(ทุกครั้งที่ประชุม)
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ปัจจัยความส�าเร็จในการขับเคลื่อนงานทั้ง 2 ระดับ	 คือ	 ระดับอ�าเภอ	และ

ระดับต�าบลไว้ดังนี้	

 (1) ระดับอ�าเภอ

	 	 1.	การประสานงานในแนวราบ	 ใช้ความสัมพันธ์เป็นหลักในการ

ประสานงานโดยไม่ต้องใช้หนงัสอืราชการจะเชญิผ่านทางระบบ

ไลน์และโทรศัพท์	 (เวทีกลุ่มคณะท�างานย่อยไม่ใช่เวที	 ศปถ.

อ�าเภอ)

	 	 2.	การบูรณาการท�างานแต่ละหน่วยงานที่พร้อมจะเรียนรู้กันและ

ร่วมด�าเนินกิจกรรมอย่างสม�่าเสมอ

	 	 3.	มกีารเกบ็ข้อมลูทีเ่ป็นปัจจบุนั	และน�ามาร่วมกนัวเิคราะห์	ท�าให้

เหน็ข้อมลูทีม่คีวามส�าคญัและสามารถน�าก�าหนดแนวทางในการ

แก้ไขปัญหา

	 	 4.	ทีมคณะท�างานมีความสนิทสนมกันท�าให้เข้าใจกันดี	“เหมือนพี่	

น้อง	กัน”	โดยที่ทุกคนพร้อมช่วยเหลือกัน	/	การท�างานต่างคน

ต่างรู้ใจเนื่องจากมีความต่อเนื่องในระยะเวลาหลายปี

	 	 5.	การเปิดพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและเป็นช่อง

ทางในการรับรู้ข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นในระดับพื้นที่

	 	 6.	การสนับสนุนของผู้บริหารทั้งในระดับอ�าเภอและระดับท้องถิ่น	

	 	 7.	การมีเครือข่ายที่สามารถเชื่อมโยงคนท�างาน	 “ตัวจริง”	 ที่เข้า

มาขับเคลื่อนการท�ากิจกรรมอย่างเข้มข้น	 ทุกหน่วยงานเครือ

ข่ายเลง็เหน็ปัญหาร่วมกนัและพร้อมทีจ่ะร่วมมอืกนัในการแก้ไข

ปัญหา

 (2) ระดับต�าบล

	 	 1.	ผู้น�าชุมชนให้ความส�าคัญต่อสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุและ

สนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมอย่างจริงจัง
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	 	 2.	การเปิดโอกาสให้คนในชมุชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงาน	

	 	 3.	ระบบเครอืข่ายความสมัพนัธ์ในแต่ละต�าบล	ทีท่�าให้เกดิการแบ่ง

ปันกันระหว่างท้องถิ่นเกิดการแลกเปล่ียนการท�างานในแต่ละ

พื้นที่	

	 	 4.	การมพีืน้ทีใ่ห้แต่ละท้องถิน่น�าเสนอผลงาน	นอกจากจะก่อให้เกดิ

การเรียนรู้ร่วมกันยังท�าให้ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่เกิดความ

ภาคภูมิใจและอยากพัฒนาการท�างานให้ต่อเนื่อง

 

	 จะเห็นได้ว่าโครงการ	 “พัฒนากลไกศูนย์ความปลอดภัยทางถนน 

อ�าเภอหนองเสือ น�าไปสู่ถนนปลอดภัย”	 ได้พัฒนาให้เกิด	 1)	 กลไกการขับ

เคลื่อนความปลอดภัยทางถนนท้ังระดับอ�าเภอ	 ระดับอ�าเภอสู่ต�าบล	 และ

ระดับต�าบล		รวมถึงการพัฒนาศักยภาพคนท�างานในทุกระดับ	2)	ได้สร้างการ

เปลี่ยนแปลงในระดับต�าบลในหลายด้าน	 ทั้งการแก้ปัญหาจุดเส่ียงโดยชุมชน

ท้องถิ่น	 การพัฒนาระบบข้อมูลของพื้นท่ี	 (เก็บรวบรวม	 วิเคราะห์	 คืนข้อมูล)	

และ	3)	มาตรการองค์กร	ทั้งนี้ทีมงาน	ศปถ.อ�าเภอหนองเสือ	ยังได้คิดพัฒนา

งานอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ให้การด�าเนนิงานความปลอดภยัทางถนนมปีระสทิธภิาพ

เพิ่มขึ้น	โดยการต่อยอดกลไกการขับเคลื่อนดังนี้

	 1.	เน้นการสอบสวนสาเหตุการณ์เกิดอุบัติเหตุเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง

	 2.	เติมความรู้และพัฒนาศักยภาพให้กับคนท�างาน	 ท้ังในเร่ืองของ

วศิวกรรมทางถนน	การวเิคราะห์ปัญหาและความต้องการของพืน้ที่	

ความรู้เรื่องพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงในเด็กและเยาวชน

	 3.	ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยให้ประชาชนในพ้ืนท่ี	

ผ่านการขับเคลื่อนการท�างานในประเด็น	 การสร้างจิตส�านึกความ

ปลอดภัยทางถนน	 ให้กับเด็กและเยาวชนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	

นักเรียนระดับประถมศึกษา	มัธยมศึกษาและ	กศน.
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 4. ศูนย์ถนนเข้มแข็งชุมชนปลอดภัย อ.ท่าหลวงจ.ลพบุรี

	 อ�าเภอท่าหลวง	 ตั้งอยู่ห่างจาก	 อ�าเภอเมืองลพบุรี	 ประมาณ	 80-90	

กโิลเมตรประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกร	โดยเฉพาะการท�าไร่อ้อย	

มโีรงงานน�า้ตาลตัง้อยูใ่นพืน้ที	่การสญัจรในพืน้ทีส่่วนใหญ่จะใช้รถจักรยานยนต์	

รถกระบะ	 รถขนอ้อยรถพ่วงและรถไถลากเป็นหลัก	 ในพื้นที่มีแหล่งท่องเที่ยว

ธรรมชาติที่ส�าคัญหลายแห่ง	ได้แก่	น�้าตกวังก้านเหลือง	 เมืองโบราณซับจ�าปา

และจ�าปีสรินิธร	อกีทัง้ยงัเป็นเส้นทางเลีย่งในการเดนิทางไปจังหวดันครราชสีมา	

ท�าให้ช่วงเทศกาลมีปริมาณรถหนาแน่น	 ด้วยลักษณะบริบทของพื้นที่ดังกล่าว

ท�าให้มีปริมาณยานพาหนะใช้เส้นทางในพื้นที่เป็นจ�านวนมาก	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในช่วงเทศกาลอุบัติเหตุการจราจรที่พบได้บ่อย	รุนแรง	มีการเสียชีวิต

จากอุบัติเหตุจราจรเป็นอันดับ	 3	 ของจังหวัด	 (จาก	 11	 อ�าเภอ)	 จากการท�า

งานร่วมกันของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอ�าเภอและ

ระดับท้องถิ่น	 ได้มีการวิเคราะห์ประเมินผลการท�างานร่วมกันอย่างสม�่าเสมอ	 

พบว่า	สถานการณ์ปัญหาอบุตัเิหตจุราจรทางถนนนัน้มกัพบได้มากในถนนชนบท	

ถนนในหมู่บ้าน	ดังนั้น ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานของอ�าเภอท่าหลวง 

จังหวัดลพบุรี จึงมุ่งเน้นการท�างานในระดับอ�าเภอและเจาะจงระดับต�าบล

เป็นหลกั เน้นการแก้ไขปัจจัยหลัก 4 ประเดน็ คอื คน รถ ถนน และสิง่แวดล้อม 

(ดังแผนภาพที ่1) มกีารจัดตัง้ “ศนูย์อ�านวยการความปลอดภยัทางถนนระดบั

ท้องถิ่น” หรือ “ศูนย์ถนนท้องถิ่น” เป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนงาน 

ของท้องถิ่น	 เมื่อวิเคราะห์การขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนนของ	 

อ.ท่าหลวง	จ.ลพบุรี	เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์	สอจร.	5	ด้าน	หรือ	มังกร	5	หัว	 

พบว่า	มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน	ดังภาพ
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาภาคีเครือข่าย สร้าง Change Agent

 ระดับอ�าเภอ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความ

ปลอดภัยทางถนนระดับอ�าเภอ	 (20-30	 คน)	 ซ่ึงเป็นกลไกการท�างาน 

ในแนวดิ่งที่เป็นไปตามค�าสั่งตามนโยบาย	 นอกจากนั้นทางทีมงานขับเคลื่อน

ยงัมีการแต่งตัง้คณะอนกุรรมการศนูย์ปฏบิตักิารความปลอดภยัทางถนนระดบั

อ�าเภอ	 (10-12คน)	 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการขับเคล่ือนงาน	 และเป็น 

ตัวเชื่อมที่ส�าคัญระหว่าง	ศปถ.อ�าเภอกับ	ศปถ.ท้องถิ่น	ซึ่งเป็นกลไกแนวราบ

ที่พื้นที่สร้างขึ้น	 ซึ่งทั้งสองคณะก็ใช้หลักสหสาขาวิชาชีพมาช่วยในการขับ

เคลื่อนงาน

 ระดับท้องถิ่น	 ได้ผลักดันให้เกิดการจัดต้ัง	 “ศูนย์อ�านวยการความ

ปลอดภัยทางถนนระดับท้องถิ่น” หรือ “ศูนย์ถนนท้องถ่ิน” ให้เกิดขึ้น 

อย่างเป ็นทางการ	 ผ ่านค�าสั่งจัดตั้งและแต่งต้ังเป ็นลายลักษณ์อักษร	 

มีนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นประธานศูนย์ถนนฯ	 โดยมีหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ	 อาทิเช่น	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 โรงเรียน	

ทางหลวงชนบท	 โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่	 ต�ารวจ	 แขวงการทาง	 สสอ.	

ประธาน	 อสม.	 รพสต.	 เข้าร่วม	 โดยมีปลัดนักวิเคราะห์เป็นเลขาฯศูนย์ถนน	

ปัจจุบันสามารถจัดตั้งศูนย์ถนนท้องถิ่นครบทุกต�าบลจ�านวน	 6	 แห่งของ	 

อ.ท่าหลวง	(อ�าเภอท่าหลวงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น	6	ต�าบล	45	หมู่บ้าน

ได้แก่	 1)	 ต.ท่าหลวง	 9	 หมู่บ้าน	 2)	 ต.แก่งผักกูด	 8	 หมู่บ้าน	 3)	 ต.ซับจ�าปา	 

7	 หมู่บ้าน	 4)	 ต.หนองผักแว่น	 8	 หมู่บ้าน	 5)	 ต.ทะเลวังวัด	 5	 หมู่บ้าน	 

6)	ต.หัวล�า	8	หมู่บ้าน)	

แผนภาพที่ 2 คณะท�างานศูนย์ความปลอดภัยทางถนนระดับต�าบล

	 จะเห็นได้ว่าในระดับท้องถิ่นมีความหลากหลายของภาคีที่เข้ามา

ร่วม	 เป็นการท�างานร่วมกันจริงในพื้นท่ีจริง	 เป็นกลไกแนวราบ	 มีความคล่อง

ตัว	สามารถท�างานได้จริงเพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับ



96
แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน
ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

ท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถด�าเนินงานได้ด้วยตนเอง	 โดยสนับสนุนให้แต่ละ

ชุมชนร่วมกันวิเคราะห์จุดเสี่ยง/จุดตั้งด่าน	 ชุมชนในชุมชนของตนเองและ

ร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละชุมชน	 

เน้นการท�างานเชงิรกุ	ให้ชมุชนเหน็ปัญหาความรนุแรง	การสญูเสยีโดยชุมชนมี

ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและใช้ทรัพยากรทีม่อียูข่องชุมชนในการจดัการ  

โดยในช่วงแรกศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอ�าเภอจะท�า 

หน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยสนับสนุนการท�างานของท้องถิ่น	 ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่

ส�าคัญยิ่งของ	 ศปถ.อ�าเภอ	 ในการสร้างให้เกิด	 ศปถ.ท้องถ่ิน	 และสนับสนุน

ติดตามให้ท�างานได้โดยชุมชนท้องถิ่นเอง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบข้อมูล MIS Ranking

	 จากข้อมูลที่ประชุมศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนระดับ

จังหวัด	 และจากข้อมูลอุบัติเหตุจราจรระดับอ�าเภอ	 มีการวิเคราะห์ใน 

รายต�าบล	 เกิดการคืนข้อมูลให้แต่ละศูนย์ปฏิบัติการปลอดภัยทางถนนระดับ

ท้องถิ่น	 เพื่อให้มีการขับเคลื่อนในระดับต�าบลอย่างเป็นรูปธรรม	 ส่งผลให้

เกิดมาตรการที่ชัดเจนในระดับต�าบล	 โดยมีการเชื่อมข้อมูลระดับต�าบลส่งถึง 

ระดับอ�าเภอจนถึงระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์ท่ีชัดเจน 

ในการลดจ�านวนผู้เสียชีวิตของอ�าเภอท่าหลวง

	 จะเห็นได้ว่าการพัฒนาระบบข้อมูลมีในทุกระดับตั้งแต่จังหวัด  

อ�าเภอ ท้องถิ่นมีการเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนและสอบสวนเชิงลึก

ทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิต วิเคราะห์ข้อมูล คืนข้อมูลสู่ประชาคม 

และกรรมการ เช่ือมโยงส่งข้อมูลระหว่างกัน ใช้ข้อมูลวางแผน ตัดสินใจ 

ในการขับเคลื่อนงานเกิดมรรคผลในการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม	 อาทิ

เช่น	จากการประชุม	ศปถ.อ�าเภอ/ท้องถิ่น	อย่างต่อเนื่อง	มีการวิเคราะห์ข้อมูล

การบาดเจ็บ/เสียชีวิต	 เป็นพฤติกรรมเสี่ยง	 ท�าให้เสียชีวิต	 คือ	MCA	 ไม่สวม

หมวกนิรภัยของคนในชุมชน	 ท�าให้ท้องถิ่นคิดโครงการเน้นที่การปรับเปล่ียน
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

พฤติกรรมของ	 “คน”	 ใน	 5	 โครงการ	 โดยทุกโครงการจะเน้นการสวมหมวก

นิรภัยเป็นประเด็นส�าคัญ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 มาตรการองค์กร

	 จากโครงการมาตรการองค์กรท่ีเน้นการสวมหมวกนิรภัยและการ 

คาดเข็มขัดนิรภัยนิรภัยใน	11	องค์กร	ได้แก่	โรงงานน�้าตาล	1	แห่ง	องค์การ

บริหารส่วนต�าบล	4	แห่ง	หมวดการทาง	1	แห่ง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2	แห่ง	

โรงเรียนมัธยม	1	แห่ง	โรงพยาบาลท่าหลวง	และเทศบาล	1	แห่ง	และโครงการ

หนูน้อยต้นแบบความปลอดภัยทางถนนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 6	 แห่ง	 

ได้แสดงให้เห็นว่าการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรของ	 อ.ท่าหลวง	 มีในองค์กร

หลายลักษณะ	 ทั้งองค์กรภาครัฐระดับท้องถ่ินและส่วนกลาง	 องค์กรเอกชน	 

ซึ่งแต่ละองค์กรมีความเฉพาะของภารกิจหน้าที่	 หลากหลายกลุ่มเป้าหมาย	

ส่งผลให้การขับเคลื่อนมาตรการองค์กรมีหลายแนวทางที่เหมาะสมกับ 

แต่ละองค์กรซึ่งจะแตกต่างกันไป	

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การผลักดันสื่อสาธารณะให้ประชาชนได้ตระหนักในเรื่อง

ของอุบัติเหตุทางถนน

	 สื่อสาธารณะในระดับท้องถิ่นที่ส�าคัญ	คือ	“คน”	ซึ่งเป็นตัวจริงเสียง

จริง	ผ่านช่องทางการสื่อสารของท้องถิ่น	อาทิ	ป้ายโฆษณา	การรณรงค์	เสียง 

ตามสาย	เวทนี�าเสนอผลงานการด�าเนนิงานของศนูย์ปฏบิตักิารความปลอดภยั

ทางถนนระดับท้องถิ่นทั้ง	 6	 ต�าบล	 ฯลฯ	 	 และรูปธรรมการเปลี่ยนแปลง 

ที่เกิดขึ้นจริงจะเป็นตัวสาร(สาระ)ส�าคัญที่ถูกสื่อออกไป	 ซ่ึงการสร้างรูปธรรม

ความส�าเร็จในพื้นที่นั้นเกิดจากโครงการหรือกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วม 

ต้ังแต่การร่วมรับรู้	 ร่วมมือ	 ร่วมคิด	 ร่วมตัดสินใจ	 ร่วมลงมือท�า	 ร่วมรับผล

ประโยชน์	 ดังนั้น	 การสร้างการรับรู้และสร้าง	 ความตระหนักให้คนในท้องถิ่น

เห็นความส�าคัญเรื่องอุบัติเหตุด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมจึงเป็นเรื่องส�าคัญ
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

มาก	 หากชุมชนเกิดความตระหนักชุมชนจะเข้ามาร่วมจัดการกับปัญหา

อุบัติเหตุทั้งในเชิงป้องกันและแก้ไข	น�าไปสู่	“ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย

ทางถนนระดับท้องถิน่จัดการตนเอง”ดงันัน้ทมีงานท่าหลวงจงึให้ความส�าคญั 

กับ	 “กระบวนการ”	 โดยให้แต่ละชุมชนร่วมกันวิเคราะห์จุดเสี่ยง/จุดตั้งด่าน

ชุมชนในชุมชนของตนเองและร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้อง

กับบริบทของแต่ละชุมชน	 เน้นการท�างานเชิงรุก	 ให้ชุมชนเห็นปัญหา 

ความรุนแรง	 การสูญเสียโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่ของชุมชนในการจัดการ	 ทั้งนี้เมื่อชุมชนเห็นความส�าคัญ 

และเกิดความตระหนักแล้ว	 การร่วมทุนจากชุมชนจึงเกิดขึ้น	 ทั้งทุนที่เป็น 

ตัวเงิน	แรงงาน	วัสดุอุปกรณ์	ตัวคน	ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การผลักดันนโยบายสาธารณะ
	 การผลักดันนโยบายสาธารณะที่เกิดขึ้น	 แบ่งเป็น	 2	 ลักษณะ	 คือ	 

1)	 นโยบายระดับท้องถิ่นทั้งเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 เห็น

ได้จากกลไกการขับเคลื่อนงานระดับต�าบลที่มีผู้น�าท้องถิ่นเป็นคนหลักของ 

คณะท�างาน	(แผนภาพที่	2)	2)	นโยบายองค์กร	จากโครงการมาตรการองค์กร

แสดงให้เห็นว่าหลายองค์กรในพื้นที่เห็นความส�าคัญร่วมขับเคล่ือนเพ่ือสร้าง 

การเปลี่ยนแปลงด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรตัวเอง

	 จากยุทธศาสตร์	 สอจร.	 5	 ด้าน	 หรือ	 มังกร	 5	 หัว	 ที่มีความเป็น 

นามธรรม	 ทีมงานขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน	 อ.ท่าหลวงได้สร้าง

รูปธรรมและแนวทางการขับเคลื่อนงานท่ีตอบยุทธศาสตร์ทั้ง	 5	 ด้าน	 อัน

จะเป็นต้นทุนส�าคัญของ	 สอจร.	 ที่สามารถน�าไปใช้ในการขยายผลได้	 ผ่าน 

ต้นแบบในหลายมิติ	 ทั้งเชิงพื้นที่	 เชิงประเด็น	 เชิงกลุ่มเป้าหมาย	 เชิงองค์กร	

(ศูนย์เด็กเล็ก/	อปท./หน่วยงานรัฐ/ภาคเอกชน)	ซึ่งเป็นความส�าเร็จที่เกิดจาก

การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายได้น�าข้อมูลปัญหาความปลอดภัยทางถนน 

ในพื้นที่ต่อไป	



99
แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน

ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

ตัวอย่างประเด็นมาตรการองค์กร 

1. โครงการภาคผู้ใช้แรงงานร่วมใจลดอุบัติภัยบนท้องถนน (นิคม

ต้นแบบด้านการจราจร) จังหวัดล�าพูน
 ความส�าคัญความเป็นมาในปี	 2558-2559	 จ�านวนครั้งการเกิด

อุบัติเหตุในเขตนิคมอุตสาหกรรมมีพนักงานเสียชีวิตและบาดเจ็บเพิ่มขึ้นจาก

การเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้งมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น	 ซึ่งปัจจัยที่ท�าให้เกิด

อุบัติเหตุที่รุนแรงมากกว่า	 ร้อยละ	 80	 มาจากคน	 เป็นสาเหตุหลัก	 เช่น	 การ

ดื่มสุรา	 และการขับรถเร็วและมีปัจจัยเสริมจากสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่

เพิ่มขึ้นประกอบกับสภาพถนนท่ีดีข้ึน	 นอกจากน้ันจ�านวนผู้ใช้แรงงานในพื้นที ่

และนอกพ้ืนที่ที่เข้ามาท�างานในเขตนิคมอุสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดล�าพูน	

และนิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์	ล�าพูน	เพิ่มขึ้น	มีความเสี่ยงจากการใช้รถ

ใช้ถนนตามมา	ซึ่งการจะป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนั้นต้องอาศัยแรงบันดาล

ใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีจิตส�านึกในความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะ

อยู่ร่วมกัน	 ดังนั้นชมรมเจ้าหน้าที่ในการท�างานวิชาชีพจังหวัดล�าพูน	 ในฐานะ 

ผู้ดูแลความปลอดภัยร่วมกับส�านักงานสวัสดิการคุ ้มครองแรงงานจังหวัด 

ล�าพูนบริษัทกลางคุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถ	 จ�ากัด	 สาขาล�าพูนจึงได ้

ร่วมกันจัดท�า	 โครงการภาคผู ้ใช้แรงงานร่วมใจลดอุบัติภัยบนท้องถนน	 

(นิคมต้นแบบด้านการจราจร)	 จังหวัดล�าพูน	 โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อสร้าง

เสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดกับผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ

จังหวดัล�าพนู	สร้างเครอืข่ายการเฝ้าระวงัอบุตัเิหตใุนสถานประกอบกจิการ	ให้ 

สถานประกอบการมีมาตรการองค์กรด้านการจราจรขยายโครงการให้

ครอบคลุมสถานประกอบการท่ีอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและ 

เขตเครือสหพัฒน์ล�าพูน	 และเพื่อจัดการความรู้ซ่ึงได้จากการถอดบทเรียน 

จากสถานประกอบการที่ประสบความส�าเร็จเพ่ือค้นหาองค์ความรู้ใหม่ใน

การด�าเนินการป้องกันอุบัติเหตุด้านการจราจรในสถานประกอบการเพ่ือเป็น 
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การร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องให้กับ 

กลุ่มผู ้ใช ้แรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดล�าพูนนิคม

อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์	ในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง

และยั่งยืนและน�าไปสู่การขยายผลต่อยอดในเขตนิคมอุตสาหกรรมอื่นต่อไป

 การด�าเนินงาน	 เริ่มต้นจากสร้างกระแสเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 

ในการปลูกสร้างจิตส�านึกให้เป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นใน

พื้นที่ด�าเนินการ	 โดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติกลุ่มเป้าหมาย	 

ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย	 ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย	 แก้ไขจุดเสี่ยง/

จุดอันตรายในเส้นทางที่ผู ้ขับขี่ยายพาหนะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ด�าเนินการและพ้ืนที่ชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ	 การถอดบทเรียน 

และน�าไปขยายผลใน	 2	 นิคม	 คือ	 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดล�าพูน 

และนิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ล�าพูน	โดยด�าเนินกิจกรรม	ดังนี้

	 1.	การตรวจประเมินสถานประกอบการมาตรการองค์เพื่อความ

ปลอดภัยด้านการจราจร	 มีการเข้าไปตรวจสอบสถานประกอบการในการจัด

ท�ามาตรการองค์กรด้านการจราจร	 และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรการ 

องค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน	 เพื่อให้สถานประกอบกิจการได้รายงาน

การจัดท�ามาตรการองค์	 อีกท้ังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ละมาตรการ 

ของแต่ละองค์กรเพื่อให้ผู้จัดท�าได้น�าองค์ความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยนไปปรับปรุง 

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น		

	 2.	 จัดกิจกรรมการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานประกอบการที่

เป็นต้นแบบการน�าเสนอผลการด�าเนนิงานและถอดสนบัสนนุมาตรการองค์กร

ด้านความปลอดภัยทางถนน	 ให้แนวทางกับองค์กรเพื่อก�าหนดมาตรการ 

องค์กรให้เกิดขึ้น	 และได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง	 เพื่อให้องค์กรที่ร่วม

โครงการได้ก�าหนดมาตรการองค์กรร่วมกนัทีจ่ะสานพลงัสร้างมาตรการองค์กร

เพื่อความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดล�าพูนได้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนด
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	 3.	ตรวจประเมินสถานประกอบการมาตรการองค์กรเพ่ือความ

ปลอดภัยด ้านการจราจรการน�าเสนอมาตรการองค ์ด ้านการจราจร	 

สถานประกอบกิจการในเขตนิคมอุสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดล�าพูน	 	 และ 

เขตนิคมอุตสาหกรรมและเครือสหพัฒน์ที่เข้าร่วมกิจกรรมน�าเสนอมาตรการ

องค์ด้านการจราจร

	 ในระหว่างการด�าเนินโครงการพบว่า	มีปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น	และ

มีแนวทางการแก้ไขปัญหา	ดังนี้

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข

1.	 ยังมีสถานประกอบการท่ีอยู่ในเขต

นิคมอุตสาหกรรมและนอกเขตยังไม่

ให้ความร่วมมือในการจัดท�าโครงการ

เน้นการสร้างความเข้าใจให้สถาน

ประกอบการดังกล ่าวเข ้าใจใน

วัตถุประสงค์ของโครงการ	โดยการ

เข้าไปเชิญชวนโดยตรง	

2.	 ขาดสื่อประชาสัมพันธ์และอุปกรณ์

จัดนิทรรศการไม่ทันสมัยที่น�ามาใช้ 

ในการในการจัดท�าโครงการมีค่อนข้าง

น้อย

เชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายที่มีใน

พื้นที่	 เช่น	 ส�านักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด	 บริษัท

กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	

จ�ากดั	สาขาล�าพนู	และทมีสนบัสนนุ	

สอจร.	 จังหวัดล�าพูนเพื่อขอค�า

ปรึกษาและขอความร่วมมือในการ

แบ่งปันการใช้ทรัพยากรท่ีแต่ละ

หน่วยงานมีอยู่

3.	 ขาดหน่วยงานหลักที่ดูแลงานด้าน

ความปลอดภัยทางถนนเข้ามาร่วม

กิจกรรม

แสวงหาความร่วมมือจากเครือข่าย

ด้านความปลอดภัยทางถนนเพิ่ม

เติมจากที่มีอยู่	
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 ภาคีเครือข่ายการขับเคลื่อน	 โครงการภาคผู้ใช้แรงงานร่วมใจลด

อบุตัภิยับนท้องถนน	(นคิมต้นแบบด้านการจราจร)	จงัหวดัล�าพนูมภีาคเีครอืข่าย 

เข้าร่วม	 ดังนี้	 ชมรมเจ้าหน้าท่ีในการท�างานวิชาชีพจังหวัดล�าพูน	 ส�านักงาน

สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดล�าพูน	 บริษัท	 กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย

จากรถ	 จ�ากัด	 สาขาล�าพูน	 ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด	

ส�านักงานขนส่งจังหวัด	และทีมสนับสนุน	สอจร.	จังหวัดล�าพูน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

	 1.	พนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดล�าพูนและนิคม

อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์จังหวัดล�าพูน	 ที่ขับขี่และโดยสาร 

รถจักรยานยนต์สวมใส่หมวกนิรภัย	ร้อยละ	100	

	 2.	จ�านวนสถิติอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนกับพนักงานนิคมอุตสาหกรรม 

ภาคเหนือจังหวัดล�าพูนและนิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ 

จังหวัดล�าพูน	ที่ขับขี่และโดยสารรถจักรยายยนต์ลดลง	ร้อยละ	90

	 3.	จ�านวนสถติขิองพนกังานนคิมอตุสาหกรรมภาคเหนอืจงัหวดัล�าพนู

และนิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์จังหวัดล�าพูน	 ที่เมาแล้วขับขี่

และโดยสารรถจักรยายยนต์ลดลง	ร้อยละ	50

	 4.	สถานประกอบการทกุแห่ง	ทีเ่ป็นสมาชกิของชมรมเจ้าหน้าทีค่วาม

ปลอดภัยในการท�างานในนิคมอุตสาหกรรมเหนือล�าพูนและนิคม

อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ล�าพูน	 ประกาศใช้มีมาตรการองค์กร

ความปลอดภัย	 สวมใส่หมวกนิรภัย	 เพื่อลดแก้ไขปัญหาและลด

อุบัติเหตุทางถนน

	 5.	ได้ภาคเีครอืข่ายจากสถานประกอบการในการขบัเคลือ่นการป้องกนั

และแก้ไขปัญหาอบัุตเิหตขุองถนนจงัหวดัล�าพนูอย่างต่อเนือ่ง	และ

เกดิการขยายผลการด�าเนนิงานให้ครอบคลมุสถานประกอบในพืน้ที่

นิคมอุสาหกรรมภาคเหนือล�าพูน	โดยใช้เครือข่าย	ชมรมเจ้าหน้าที่
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ในการท�างานวิชาชีพจังหวัดล�าพูน	 กับสถานประกอบการที่ไม่ใช่

สมาชิกชมรมอีก	20	แห่ง

	 6.	นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ	 จังหวัดล�าพูนและนิคมอุตสาหกรรม

เครือสหพัฒน์	 จังหวัดล�าพูน	 เป็นนิคมต้นแบบการลดอุบัติภัยบน

ท้องถนน

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

	 1.	การขยายผลในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ	 ควรขับเคล่ือนผ่าน

ชมรมเจ้าหน้าทีใ่นการท�างานวชิาชพีจงัหวดัล�าพนู	เนือ่งจากมหีน้าที ่

ความรับผิดชอบโดยตรงและมีศักยภาพการขับเคลื่อนงานสูง	

	 2.	การเชื่อมโยงเครือข่ายในพื้นที่	 อาจเพ่ิมเติมองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น	 สถานีต�ารวจอ�าเภอเมือง	 ให้เข้ามามีส่วนร่วมและ 

มีบทบาทในการก�ากับติดตามและดูแลเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

	 3.	ควรมีการใช้สือ่ประชาสมัพนัธ์	ทีเ่ข้าถงึกลุม่เป้าหมายได้อย่างทัว่ถงึ 

และควรท�าอย่างต่อเนื่องจริงจัง	 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการ

ปลูกสร้างจิตส�านึกให้เป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นใน

พื้นที่ด�าเนินการ	 โดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติกลุ่ม 

เป้าหมาย	ทีเ่กีย่วกบัความปลอดภยั	ควบคูก่บัการบงัคบัใช้กฎหมาย

2. บริษัท ลากูน่าเซอร์วิส จ�ากัด จังหวัดภูเก็ต
	 บริษัท	ลากูน่าเซอร์วิส	จ�ากัด	จังหวัดภูเก็ต	ตั้งอยู่แถวอ�าเภอเชิงทะเล	

เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจอีกหลายๆ	ส่วน	ประกอบด้วย	โรงแรมบันยันทรี	ลากูน่า

วิเลจ	อังศนา	ลากูน่าปาร์ค	สนามกอล์ฟ	และโรงเรียนอนุบาล	(ส�าหรับลูกของ

พนักงาน)	 Estate	 service	 ให้บริการซ่อมบ�ารุงบ้าน	 ส�าหรับส่วนของลากูน่า

เซอร์วิส	 จะเป็นส่วนของการด�าเนินธุรกิจผลิตน�้าประปาและซักอบรีดให้กับ

โรงแรมในกลุม่ลากนู่าทัง้หมด	มรีะบบไอน�า้ทีผ่ลติมาจากหม้อต้มไอน�า้ประมาณ	
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

15	ตัน	เพื่อ	supply	บริษัทในเครือและเกาะภูเก็ต	มีพนักงาน	270	คน	ส่วน

ใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์ประมาณ	100	-	150	คัน/วัน	(ช่วง	high	season)	มีรถ

รับส่งพนักงาน	รถยนต์ประสบการณ์ในการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยของ

บริษัทที่ผ่านมาจะด�าเนินการภายใต้นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ 

สิง่แวดล้อม	ซึง่จะจดัท�าเป็นโครงการย่อยต่างๆ ทีม่แีนวคดิภายใต้ร่มเดยีวกนั 

คือ “ท�างานปลอดภัย กลับบ้านก็ต้องปลอดภัย”	 จนกระทั่งเมื่อต้นป	ี 

พ.ศ.2557	คณะท�างานแผนงาน	สอจร.	และบริษัท	กลาง	ฯ	ได้เข้าพบผู้บริหาร

และเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการ

แนวคิดในการด�าเนินงาน

	 เมื่อผู้บริหารได้รับทราบสถานการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ

ทางถนน	 จึงเกิดความตระหนักและห่วงใยพนักงานในองค์กร	 โดยเริ่มต้นจาก

การขบัเคลือ่นความปลอดภยัประเดน็หมวกนริภยั	ส�าหรับการคาดเขม็ขดันริภยั	

ผูบ้รหิารถอืเป็นมาตรฐานทีต้่องปฏบิตัติามอยูแ่ล้ว	จึงมุง่เน้นส่งเสริมเร่ืองการใช้

เข็มขัดนิรภัยในผู้ขับขี่และลูกค้าเท่านั้น

 กระบวนการ / ขั้นตอน และเครื่องมือที่ใช้ในการด�าเนินกิจกรรม 

	 1.	จัดตัง้คณะท�างานขบัเคลือ่นโครงการ	ประกอบด้วย	คณะกรรมการ

ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 

มีผู้บริหารคือผู้จัดการทั่วไปเป็นประธาน	และจัดตั้งคณะกรรมการ

ตามประเด็น	(ที่มีการหมุนเวียนฐานคณะท�างานในแต่ละโครงการ

เป็นประจ�าทุกปี)

	 2.	ก�าหนดแผนงานด้านความปลอดภัย	 (Safety	 Plan)	 ประกอบไป

ด้วยการจัดท�าฐานข้อมูลสถิติในองค์กรแยกรายเดือน	 และรายปี	

และก�าหนดตัวชี้วัดด้านหมวกนิรภัย	100%

	 3.	ประกาศมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

	 4.	ก�าหนดวันสร้างความสัมพันธ์เป็นประจ�าทุกสัปดาห์	 มีการสื่อสาร

ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูทีอ่พัเดทตลอดเวลาผ่านบอร์ดประชาสมัพนัธ์

ที่มีชีวิต	 พร้อมก�าหนดกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อดึงความสนใจภายใต้	

safety	campaign	เช่น	ตอบค�าถาม	safety	questions	

	 5.	ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย	 แก้ไขจุดเสี่ยง 

โดยใช้งบประมาณขององค์กร	 เอื้อต่อการกระตุ ้นจิตส�านึก	 

ติดสติ๊กเกอร์และแยกที่จอดรถของพนักงานและลูกค้าชัดเจน

 6.	จัดอบรมความปลอดภัยให้พนักงานปีละสองครั้ง	 เน้นปลูกจิต

ส�านึกให้รักตนเอง+สร้างการมีน�้าใจในการใช้รถใช้ถนน	 และการมี

ส่วนร่วมทั้งภายในและนอกองค์กรโดยใช้ข้อมูลและภาพถ่าย	 และ 

จัดอบรมพนักงานใหม่ประจ�าเดือน	 (ปฐมนิเทศ)	 ผ่านการให้ข้อมูล 

ทีช่ดัเจนลงลายมอืรบัทราบในแบบฟอร์มบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร

	 7.	สุ่มตรวจทั้งในและนอกองค์กร

	 	 •	พฤตกิรรมเสีย่งอย่างสม�า่เสมอทัง้เช้าและบ่าย	ซ่ึงพบว่าพนกังาน

ยังสวมหมวกนิรภัยไม่	 100%	 จึงได้น�าเข้าที่ประชุมและเปลี่ยน

วิธีการตรวจโดยดูท่ีสติ๊กเกอร์แยกสี	 หากพบพนักงานไม่ปฏิบัติ 

ตามกฎ	 จะปรับจากค่า	 service	 chart	 500	 บาท	 โดยน�า 

ค่าปรับไปซื้อหมวกให้พนักงาน	 รวมถึงการให้รางวัลพนักงาน 

ดีเด่นที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง

	 	 •	สุ ่มตรวจยานพาหนะพนักงานให ้เกิดความปลอดภัยโดย 

ช่างของโรงแรมเป็นตัวกลางในการท�ากิจกรรมเบื้องต้น	 ก่อน

ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เช่น	วิทยาลัยเทคนิค

	 8.	กระตุ ้นความตื่นตัวและสร้างการมีส ่วนร่วมให้กับพนักงาน	 

โดยจัดประกวดประจ�าปีโครงการต่างๆ	 ภายในบริษัท	 และให้รางวัลโครงการ 

ดีเด่น	ซึ่งในปี	59	โครงการด้านความปลอดภัยได้รับรางวัล



106
แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน
ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

 ภาคีเครือข่าย	โครงการเข้าร่วมลงนาม	MOU	กับผู้ว่าราชการจังหวัด	

โดยมีหัวหน้า	 สอจร.ภาคใต้	 จากส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	 และพี่เลี้ยง	 

สอจร.	 ได้แก่	 บริษัทกลาง	 คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	 จ�ากัด	 ให้ค�าแนะน�า	 

และนิเทศติดตามเสริมพลังตลอดโครงการ

 ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินโครงการ

	 ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2557	–	2561	มพีนกังานสวมหมวกนริภยัเพิม่สงูขึน้ตาม

ล�าดับ	โดยในปี	57	มีพนักงานสวมหมวกนิรภัย	60%	ปี	58	66%	ปี	59	83%	

ปี	60	97%	โดยในปี	2561	มีพนักงานในองค์กรสวมหมวกนิรภัย	100%

 ปัจจัยความส�าเร็จ ข้อเสนอแนะเพื่อความยั่งยืน

	 1.	การสร้างการมีส่วนร่วมทุกระดับ	 เป็น	 key	 success	 รวมถึงการ

ท�าให้เกดิวงแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นเวทรีะดบัจงัหวดั	/ถอดบทเรยีนระหว่างด�าเนนิ

งาน	เป็นสิ่งจ�าเป็น

	 2.	ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ		ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม

	 3.	วัฒนธรรมองค์กรดี	(สิ่งแวดล้อมดี	คนจะดีตาม)ใช้มาตรการกดดัน

ทางสังคม/ต�าหนิแบบผู้ใหญ่

	 4.	การท�าให้เป็นน�า้หนึง่ใจเดยีว	ต้องใช้ความจรงิใจ	ความใกล้ชดิ	ระยะ

เวลา	ระหว่างหัวหน้าแผนก	และพนักงาน

	 5.	การปรับ	ลงโทษ	เพิ่มข้อขัดแย้งเปลี่ยนนิสัยจากการใช้วิธีบังคับมา

เป็นสมัครใจ....ใช้แนวคิด	 โมเดลที่ดีเพื่อเป็นต้นแบบให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ	

ท�าให้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุในพนักงานเลยในช่วงสองปีที่ผ่านมา	

3. บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จ�ากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
	 บริษัท	 ชัวร์เท็กซ์	 จ�ากัด	 เป็นบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจในการผลิตถุงยาง

อนามยัส่งออกทัว่โลกมาเกอืบสามสบิปี	โรงงานผลติตัง้อยูท่ีจ่งัหวดัสรุาษฎร์ธาน	ี

บนพื้นที่	 126	 ไร่	 เป็นพื้นที่ที่ใช้สอย	 15%	 โรงงานผลิตแบ่งเป็นสองประเภท	
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

ผลติจากน�า้ยางธรรมชาตแิละน�า้ยางสงัเคราะห์	แนวโน้มตลาดในอนาคตจะผลติ

น�า้ยาสงัเคราะห์มากกว่า	บรษิทัมกี�าลงัผลติถงุยางอนามยัจ�านวนสามล้านชิน้ต่อ

วันตลอด	24	ชม.	ไม่มีพัก	เว้นช่วงเทศกาลสงกรานต์	ปีใหม่	จ�านวนพนักงาน

มี	1,000	คน	แบ่งออกเป็นสัญชาติไทยเป็นหลัก	และแรงงานต่างด้าวจากพม่า

ราว	100	คน	

 แนวคิดในการด�าเนินงาน	 เน่ืองจากท่ีตั้งของโรงงานมีทางหลวงสาย

หลกัตดัผ่านบรเิวณหน้าโรงงาน	กายภาพถนนมคีวามลาดชนั	ทศันวสัิยทางเข้า

ออกโรงงานไม่ดี	รถช่วงลงเนินใช้ความเร็วสูง	บ้านพักพนักงานอยู่คนละฝั่งกับ

โรงงาน	 ท�าให้ต้องข้ามถนนไปมาบนเส้นทางหลัก	 ส�าหรับการด�าเนินงานเพื่อ

ขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน	 บริษัทมีต้นทุนค่อนข้างดี	 ไม่ว่าจะเป็นใน

เรื่องเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย	 เพราะบริษัท

ด�าเนินงานร่วมกันกับบริษัทเอนเซล	 ซึ่งมีแนวคิดในการด�าเนินงานที่เน้นการ

สร้าง	mind	 set	 ด้านความปลอดภัยให้กับคนในองค์กร	 มีการจัดการระดับ

ความเสี่ยงที่ต้องการการแก้ไข	วิธีการแก้ไข	จัดการ	แบบด่วน	ไม่ด่วน

 สถานการณ์ปัญหา : ก่อนหน้าที่จะเข้าร่วมโครงการ	 นโยบายของ

บรษิทัยงัคงมุง่เน้นไปท่ีความปลอดภยัในงาน	จนเมือ่เริม่ทบทวนข้อมลูทีไ่ด้จาก

การรวบรวมสถิติย้อนหลังเก้าปี	พบว่าพนักงานต้องจากไปอย่างน้อยปีละหนึ่ง

คน	ซึง่เป็นความสญูเสยีมหาศาล	เพราะบคุลากรร่วมหวัจมท้ายกบับริษทัมานบั

สิบปี	เป็นการสะสมความเชี่ยวชาญ	ความสูญเสียจึงสูงมากต่อราย	มีพนักงาน

บาดเจ็บหลายราย	 ท�าให้ต้องพักหยุดงานนานในการรักษาตัว	 บริษัทได้รับผล 

กระทบในการจ้างโอที	 เมื่อสถิติบ่งชี้ความรุนแรงบวกกับวัฒนธรรมความ

ปลอดภัยในการท�างานในองค์กร	ผู้บริหารจึงให้ความส�าคัญกับความปลอดภัย

นอกงาน	ประกอบกับมีการเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการดีๆ	จากทางหน่วยงาน

ราชการในพื้นที่	 เมื่อ	พฤษภาคม	ปี	พ.ศ.	2559	จึงได้เริ่มขับเคลื่อนโครงการ 

สานพลังมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน
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 กระบวนการ / ขั้นตอน และเครื่องมือที่ใช้ในการด�าเนินกิจกรรม 

	 1.	ต่อยอดจากกระบวนการความปลอดภัยซ่ึงเป็นนโยบายเดิมท่ี 

เข้มแข็ง	แต่เพิ่มเรื่องมาตรการความปลอดภัยทางถนนเข้าไป

	 2.	มีกระบวนการสร้างการรบัรูเ้กีย่วกบัการสวมหมวกนริภยัอย่างเป็น

ระบบทั่วทั้งองค์กร

	 	 a.	 เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ	(การเดินอย่างปลอดภัย	:	ภายในโรงงาน

และการเดินริมถนน)

	 	 b.	 ว่ากล่าวตกัเตอืนก่อนเกดิเหต	ุ(ป้องกนั)	+	ท�าข้อสอบเพือ่ทดสอบ

ความเข้าใจให้ตรงกัน

	 	 c.	 มีความถี่ในการสื่อสาร	 Town	 hall	meeting	 ทุก	 3	 เดือน

สม�่าเสมอ

	 	 d.	 สอดแทรกเรือ่งความปลอดภยัทางถนนเข้าไปในทกุเรือ่ง	=	เกดิ

เป็นระบบขององค์กรอย่างแท้จริง	บัตรเข้าออก	บอร์ดกิจกรรม

สื่อสาร	การประชุมกะ	กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย	วันหยุด

ส�าคัญจะเน้นมากกว่าวันปกติเพราะมีความเส่ียงสูง	 กิจกรรม	

one	week	one	message	(ครบหนึ่งเดือนมีการตั้งค�าถาม	จับ

รางวัล)

	 	 e.	 เอื้ออ�านวยให้พนักงานในองค์กรได้มีส่วนร่วมในทุกระดับชั้น 

(2	ways	communication)	สร้าง	feedback	loop	

	 	 	 i.	 การรายงานจุดเสี่ยง	 จุดอันตราย	 (Near	miss&	 unsafe 

จะก�าหนดให้มีการรายงานทุกเดือน)	 ก�าหนดเป็น	 KPI&	

ประเมินผล	 (พบความเสี่ยง	 บริษัทจะอนุมัติงบประมาณ 

เพื่อปรับปรุงกายภาพ)

	 	 f.	 การจัดสภาพแวดล้อมในการท�างานให้เกิดความตระหนักใน 

เรื่องการสวมหมวก
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	 	 	 i.	Safety	first	:	Safety	starts	with	me	(ทุกที่สื่อสาร	safety	

first	ทุกการประชุมเริ่มต้นด้วย	Safety)	ปรับจาก	u	see	u	

act	ซึง่ขดักบัวฒันธรรมไทย	เมือ่เปล่ียนค�าสโลแกน	ทกุอย่างดี

ขึ้น	มี	3	ป.	ปลอดภัย	ปลุกส�านึกอันตราย	ประเมินความเสี่ยง	

ปรับเปลี่ยนให้ปลอดภัย

	 	 	 ii.	คนท�าดี	มอบรางวัลในที่แจ้ง	คนท�าไม่ดี	จัดการในที่ลับ

	 	 	 iii.	จดัทีพ่กัส�าหรบัพนกังานทีอ่อกกะแล้วง่วงหรอืเพลยีต้องการ

พักผ่อนก่อนขี่รถกลับบ้าน

	 	 g.	 การส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมทั้งภายนอก	 ในองค์กรในเรื่อง

ของความปลอดภัยทางถนน

	 	 	 i.	 หน่วยงานเข้าไปร่วมกบัต�ารวจให้ความรู้กบัโรงเรียนใกล้เคยีง	

มอบหมวกนริภยั	ปรบัปรงุกายภาพถนนโดยขีดสีตีเส้นจราจร

ให้ชดัเจน	จดัอบรมให้กบัชมุชน	เน้นย�า้ความต้ังใจท�าต่อเนือ่ง

เพื่อคืนความปลอดภัยให้ชุมชน

	 	 h.	 สร้างกลุ่มไลน์ในการรายงาน	 สร้างกรุ๊ปไลน์หัวหน้างาน	 เฝ้า

ระวงัการสวมหมวกนริภยัระหว่างทางของพนกังานจากบ้านมา

โรงงานเจอแจ้งหัวหน้าต้นสังกัด	ตักเตือนด้วยวาจา	ลายลักษณ์

อักษร	พักงาน	ตั้งแต่ด�าเนินงานโครงการยังไม่พบว่ามีการแจ้ง 

ผู้กระท�าผิดอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	

	 	 i.	 แผนงานและกรอบเวลาที่มีการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

และมั่นคงยั่งยืนเพื่อให้เกิดการด�าเนินการตามแผนประจ�าปี

	 	 j.	 ประสานงานกับต�ารวจ	 (ติดตามทั้งในและนอกองค์กร)	 โดย

ดูรายงานการตรวจเยี่ยมประจ�าวันโดยต�ารวจในท้องที่	 มีการ

สรุปติดตามผลตลอด	(รายงานประจ�าเดือน)	ต่อคณะกรรมการ

ความปลอดภัย	 รายงานประจ�าเดือนต่อที่ประชุมพนักงาน 

ระดับจัดการขึ้นไป
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 ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินโครงการ

	 ตั้งแต่เริ่มด�าเนินงานโครงการจนปัจจุบันยังไม่พบผู้เสียชีวิต	 แต่มี

พนักงานได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอยู่บ้าง	 (ขณะเกิดเหตุสวมหมวกนิรภัยและขับ

ไม่เร็ว)	 อย่างไรก็ตาม	 องค์กรยังมีความกังวลเรื่องความยั่งยืน	 จึงย้อนกลับไป

ที่มาตรการเน้นหนักตรวจเข้มให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	เพื่อบังคับ	(Enforce-

ment)	พนกังานอย่างต่อเนือ่ง	(วน	loop	PDCA)	หลงัด�าเนนิมาตรการปรบัปรงุ

แก้ไขกายภาพและการให้ความรู้	สื่อสารประชาสัมพันธ์)	

 ปัจจัยความส�าเร็จ ข้อเสนอแนะเพื่อความยั่งยืน จากการด�าเนิน

โครงการ

	 1.	ผู้บริหารต้องให้ความส�าคัญ

	 2.	สร้าง	Team	work	ให้ได้	และควรปรับกิจกรรมให้น่าสนใจกระตุ้น

พนกังานให้ปฏบิตัติามกฎด้วยความเตม็ใจ	รวมถึงการกระตุ้นสังคม

รอบนอก	(องค์กร)	ชุมชนที่อยู่อาศัยให้เอื้อต่อการท�าดี

	 3.	องค์กรควรม	ีfeed	back	loop	ทีเ่อือ้ให้พนกังานกล้าทีจ่ะบอกความ

ไม่พร้อมในการท�างานหากพบความไม่ปลอดภยัเช่น	หวัหน้างานไม่

กล่าวต�าหนิหากมีพนักงาน	warning	 เพราะผู้บริหารให้นโยบาย

ชัดเจนเรื่องความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง	(วัฒนธรรมองค์กร)

	 4.	ทกุคนในองค์กร	ต้องมคีวามเชือ่	:	มคีวามรู	้หากมทีัง้สองส่วนมแีนว

โน้มที่ความตระหนักจะเกิดขึ้น

4. โรงพยาบาลท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
	 โรงพยาบาลท่าหลวง	จังหวัดลพบุรี	 ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี	พ.ศ.2538	อยู่

ห่างจากอ�าเภอเมือง	80-90	กิโลเมตร	มีทางเลี่ยงไปจังหวัดนครราชสีมา	ส่งผล

ให้มีปริมาณรถจ�านวนมากในช่วงเทศกาล	 ประกอบกับมีแหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติ	 เช่น	จ�าปีสิรินธร	น�้าตกวังก้านเหลืองเมืองโบราณซับจ�าปา	ท�าให้มี

นกัท่องเทีย่วเดนิทางเข้ามาในพืน้ทีต่ลอดปี	ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชพี
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เกษตรกรรม	ไร่อ้อย	และมีโรงงานน�้าตาลตั้งอยู่ในเส้นทาง	ซึ่งจะมีช่วงเปิดหีบ

เดือนพฤศจิกายน	-	มีนาคม	ของทุกปี

 แนวคิดในการด�าเนินงาน	ส�าหรับโครงการสานพลังมาตรการองค์กร	

โรงพยาบาลท่าหลวง	เป็นผูร้บัทนุเพือ่ขบัเคลือ่นมาตรการองค์กรในระดบัอ�าเภอ	

เนื่องจากพบว่า	 จากข้อมูลผู้เสียชีวิตระดับอ�าเภอ	 3	 ปีย้อนหลังค่อนข้างสูง

ระหว่างปี	2558	-	60	อยู่ที่	10	ราย	12	รายและ	11	รายตามล�าดับ	ทั้งที่อ�าเภอ

มีกิจกรรมด�าเนินการต่อเนื่อง	กิจกรรมที่ผ่านมาเช่น	ด่านชุมชน	รณรงค์หมวก	

สร้างเครือข่าย	เป็นต้น

	 จากสภาพปัญหา	ผูบ้รหิารเลง็เหน็ความส�าคญัจึงได้เข้าร่วมด�าเนนิงาน

โครงการสานพลังมาตรการองค์กรเพื่อถนนปลอดภัยกับคณะท�างาน	 สอจร.	

ภาคกลาง	 โดยก�าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรในโรงพยาบาลจ�านวน	138	

คน	และองค์การบริหารส่วนต�าบล	3	แห่ง	เทศบาลต�าบลบ้านท่าหลวง	หมวด

การทางท่าหลวง	โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม	รพ.สต.	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวล�า

และหนองผักแว่น

 กระบวนการ / ขั้นตอน และเครื่องมือที่ใช้ในการด�าเนินกิจกรรม 

	 1.	กจิกรรมจงึเริม่ต้นจากประชมุระดบัอ�าเภอ	โดยน�ามาตรการองค์กร

เป็นหนึ่งในวาระการประชุมเพื่อหาแนวร่วม	แต่ก่อนเริ่มประชุมคณะท�างานได้

จัดท�าข้อมูลหารือผู้บริหารขอความสมัครใจก่อนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ	

และได้องค์กรที่เข้าร่วมประกอบด้วย	อบต.	3	ที่	โรงพยาบาลท่าหลวง	เทศบาล

ต�าบลบ้านท่าหลวง	หมวดการทางท่าหลวง	โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม	รพ.สต.	

ศพด.หัวล�าและหนองผักแว่น	 หลังจากรับสมัคร	 ได้จัดเวทีประชุมโดยมีนาย

อ�าเภอเป็นประธานลงนามข้อตกลงร่วมกันก่อนจัดประชุมชี้แจงโครงการ	และ

ค้นหา	 key	 person	 ในการติดต่อจากแต่ละองค์กร	 ตามมาด้วยกิจกรรมการ

ส�ารวจสถานการณ์ความเสี่ยงของบุคลากรในองค์กรพบว่ามีผู้ไม่สวมหมวก

นิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ครบ	 100%	ดื่มแล้วขับ	 และใช้ความเร็วขณะ

ขบัขี	่ผูบ้รหิารจงึได้จดัตัง้คณะท�างานโดยมอีงค์ประกอบของคณะท�างาน	ร่วมกนั
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ร่างนโยบายและก�าหนดเป้าหมายให้แต่ละองค์กรเป็นกรอบในการด�าเนินงาน	

และปรับใช้เพื่อจัดท�าข้อบังคับความปลอดภัยทางถนนที่จะบังคับใช้ในองค์กร

ของตนเอง	 โดยโรงพยาบาลท่าหลวงซึ่งมีผลการด�าเนินการครบ	 100%	มีกฎ

บังคับใช้ประกอบด้วย	สวมหมวกทุกครั้งที่ใช้รถจักรยานยนต์ทั้งคนขี่และซ้อน

ท้าย	ไม่ขับเร็วเกินกว่ากฎหมายก�าหนดและไม่ประมาท	ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย

ทุกคนรวมถึงผู้โดยสารทุกต�าแหน่ง	 ไม่ดื่มสุราและสารเสพติดแล้วขับขี่	 ไม่ใช้

โทรศัพท์มือขณะขับขี่	โดยบุคลากรเจ้าหน้าที่ต้องร่วมปฏิบัติตามแล้วขยายผล

ไปยงัครอบครวัชมุชน	รวมถงึมส่ีวนร่วมในการส�ารวจ	ค้นหา	และแก้ไขจุดเส่ียง	

จุดอันตราย	แล้วรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

	 2.	หลังจากจัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนน	 

โรงพยาบาลท่าหลวงได้	ค้นหา	keyman	รับผิดชอบหลัก	และคณะท�างานได้ 

แต่งตั้ง	 “สารวัตรความปลอดภัย”	 เพื่อก�าหนดกิจกรรมและระดมสมองใน

การจัดท�าแผนร่วมกัน	 โดยเริ่มจากการจัดท�าระบบข้อมูล	 ส�ารวจสถานการณ์	

พฤติกรรมเสี่ยงก่อนการด�าเนินงานโครงการ	 เพื่อน�าข้อมูลไปใช้วางแผนและ

ก�ากับติดตามรวมถึงการคืนข้อมูลให้แก่ผู้บริหารทราบเป็นระยะ

	 3.	ทุกครั้ง	key	man	รพ.ท่าหลวงจะเป็นผู้แทนในการร่วมประชุมใน

เวทีคณะกรรมการบริหารระดับอ�าเภอ	 และร่วมลงนามความร่วมมือในบันทึก

ข้อตกลงกับหน่วยงานอื่นๆ	 ก่อนน�าข้อมูลมาจัดประชุมในองค์กรและชี้แจง

รายละเอียดโครงการก่อนจัดตั้งกลุ่มไลนแ์ละเฟสบุค	เพือ่ใช้เป็นชอ่งทางติดต่อ

สื่อสารและให้ความรู้	และจัดหาเทคโนโลยี	CCTV	เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวัง

พฤติกรรมเสี่ยงของบุคลากรในองค์กร

	 4.	 ใช้กลยุทธ์	5	ช.	ในการสร้างมาตรการองค์กรในโรงพยาบาล	สร้าง

สภาพแวดล้อมให้กระตุน้จติส�านกึโดยจดัท�าข้อมลูเพือ่ใช้ในการประชาสมัพนัธ์

ผ่านช่องทางการติดป้ายประกาศ	 เสียงตามสาย	 รวมถึงก�าหนดวาระประชุม

เฉพาะเรื่องมาตรการองค์กร
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

	 5.	อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรโดยจัดท�าคู่มือ	แผ่นพับ	โปสเตอร์และ

จัดท�าข้อมูลรายงานผ่านวาระการประชุม	 จัดวางอุปกรณ์เหล่านี้ให้เข้าถึงง่าย

รวมถึงจัดหาหมวกนิรภัยราคาโรงงานมาจ�าหน่ายในองค์กร

	 6.	ก�าหนดให้มีแผนการติดตามประเมินผล	 “ทุกวัน”	 โดยสุ่มตรวจ

ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร	 และสอบทานพฤติกรรมเส่ียงจากกล้อง	

CCTV	 รวมถึงเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	 สภ.ท่าหลวงติดตามสุ่มตรวจบริเวณทางเข้า

ออกโรงพยาบาลรายงานผลการติดตามเข้ากลุ่มไลน์ซึ่งมีผู้บริหารอยู่ในกลุ่ม

	 7.	น�าเสนอผลการด�าเนินงานโดยจัดป้ายนิทรรศการน�าเสนอต่อนาย

อ�าเภอท่าหลวง

 ผลลัพธ์การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินโครงการ	 มีผู้สวม

หมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย	 100%	 ส่งผลให้ขณะนี้มีการด�าเนินงาน 

ต่อยอดขยายผลไปยังชุมชนรอบข้าง	 และจัดท�าโครงการ	 อสม.และหนูน้อย

ต้นแบบในการสวมหมวกนิรภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 ปัจจัยความส�าเร็จ ข้อเสนอแนะเพื่อความยั่งยืน

	 1.	อ�าเภอท่าหลวงมีการเช่ือมข้อมูลท้ัง	 ศปถ.อ�าเภอ/ศปถ.ท้องถิ่น	

6	 แห่ง	 โรงพยาบาล	 ต�ารวจชุมชนและท้องถิ่น	 ซึ่งท�าให้การด�าเนินงานถูกขับ

เคลื่อนแบบมีทิศทางและถูกก�ากับติดตามเป็นช่วงชั้นจากโครงสร้างแนวดิ่ง

	 2.	Key	man	ท่ีรบัผดิชอบงานมาตรการองค์กรในโรงพยาบาล	มคีวาม

มุ่งมั่น	ตั้งใจ	สร้างความสัมพันธ์โดยใช้กลยุทธ์ในการโยงกับคนที่สามารถชักจูง

ภาคี/คนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการอย่างต�ารวจลงไปในพื้นที่ด้วยทุกครั้ง	ท�าให้

การขยายผลไปยังชุมชน	หน่วยงานท้องถิ่นให้ความร่วมมือ

	 3.	การขับเคลื่อนมาตรการองค์กร	 ต้องค้นหา	 ช่องทางในการเข้าถึง

คนที่จะเชื่อม	ไปยัง	“ผู้มีอ�านาจในการตัดสินใจ”	ให้เจอ	เพราะไม่ใช่เรื่องง่าย

ที่จะเข้าถึงผู้มีอ�านาจตัดสินใจได้โดยตรง	ก่อนสร้างช่องทางในการสื่อสารที่เข้า

ถึงง่ายและ	feed	back	เร็ว	อย่างกลุ่มไลน์
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

	 4.	มกีารประชาสมัพนัธ์/เกบ็ข้อมลู	และตดิตามประเมนิผล	“ทกุวนั”

ตัวอย่างประเด็นการใช้เทคโนโลยีช่วยในการบังคับใช้กฎหมาย 
1. โครงการภาคเีครือข่ายร่วมใจ เสริมสร้างระบบรถรบัส่งนกัเรยีน ปลอดภยั 

ปลอดอุบัติเหตุจังหวัดเชียงราย

 ความส�าคัญความเป็นมา	 ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุของรถ

รับส่งนักเรียน	 นั้นเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีก่อให้เกิดความสูญเสียต่อทั้งชีวิตและ

ทรพัย์สนิเป็นอย่างมาก	รวมทัง้ยงัมคีวามเสยีหายถงึอนาคตของชาตอิกีด้วย	ใน

แต่ละปี	มีจ�านวนอบุตัเิหตทุีเ่กดิขึน้จากรถรบัส่งนกัเรยีนเป็นจ�านวนบ่อยครัง้ส่ง

ผลให้มผีูไ้ด้รบับาดเจบ็และเสยีชวีติเป็นจ�านวนมาก	คดิเป็นมลูค่าความสญูเสยีที่

ไม่อาจสามารถค�านวณเป็นตวัเลขได้และเนือ่งจากปัญหาอบุตัเิหตขุองรถรบัส่ง

นักเรียน	เป็นปัญหาที่มีหลายมิติและมีความซับซ้อน	ดังนั้น	จึงมีความจ�าเป็นที่

จะต้องทราบถึงสถานการณ์และแนวโน้มของปัญหาอย่างถ่องแท้และละเอียด

ถี่ถ้วน	 เพื่อให้มีการด�าเนินการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจากการส�ารวจ

จากผู้ประกอบการรับส่งนักเรียนอ�าเภอต่างๆ	 ที่เข้าจดทะเบียนประกอบการ

รถรับส่งนักเรียนกับทางส�านักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย	 และทางชมรมรถรับ

ส่งนักเรียนของจังหวัดเชียงราย	มีจ�านวน	1,680	คัน	 โดยเฉลี่ยจะมีผู้โดยสาร

รถรับส่งนักเรียน	 20	 คนต่อคัน	 ซึ่งรถรับส่งนักเรียนได้จ�าแนก	 เป็นรถรับส่ง

นักเรียนที่มาจากอ�าเภอต่าง	ๆ 	รับส่งนักเรียนเข้ามาเรียนในตัวจงัหวัดเชียงราย

ซึง่เป็นเขตเทศบาลนครเชยีงรายหรอืเขตอ�าเภอเมอืงเป็นหลกั	และจะมรีถรบัส่ง

นักเรยีนของแต่ละอ�าเภอทีร่บัส่งนกัเรยีนในเขตของอ�าเภอนัน้ๆ	โดยมโีรงเรียน

ประจ�าอ�าเภอเป็นศนูย์กลางซึง่ส่วนใหญ่	95%	เป็นรถส่วนบคุคลโดยเจ้าของรถ

เป็นผู้ขบัขีเ่อง	จากข้อมลูตวัเลขดงักล่าวจะเหน็ได้ว่าจ�านวนนกัเรยีนนกัศกึษาที่

ใช้บรกิาร	รถรบัส่งนกัเรยีน	ในจงัหวดัเชยีงราย	เป็นระบบขนส่งมวลชนทีข่นาด

ใหญ่มาก	ทีใ่ห้บรกิารในแต่ละวนัถอืว่ามากทีส่ดุของจังหวดัเชยีงรายกว่็าได้	จึงได้
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

ตระหนกัถงึปัญหาต่างๆ	ทีอ่าจจะเกดิขึน้หากเราไม่มแีนวทางป้องกนั	และแก้ไข

ปัญหาอย่างเป็นระบบ	ไม่วางรากฐานการบูรณาการ	การมส่ีวนร่วม	การรวมพลงั

จากทกุองค์กร	ทกุภาคเีพือ่สร้างมาตรฐานความปลอดภยั	เป็นการแก้ไขปัญหา

อุบัตเิหตเุชงิรกุ	ดงันัน้การจดัท�าโครงการภาคเีครอืข่ายร่วมใจ	เสริมสร้างระบบ

รถรบัส่งนักเรียน	ปลอดภยั	ปลอดอบุตัเิหต	ุจงัหวดัเชยีงราย	มวีตัถปุระสงค์เพือ่

สร้างรปูแบบการจดัระบบความปลอดภยัในรถรบัส่งนกัเรียน	ในเขตอ�าเภอเมอืง

จงัหวดัเชียงราย	โดยใช้การมส่ีวนร่วมของภาคเีครอืข่ายเพือ่ให้อนาคตของชาติ

เหล่าน้ีมีความม่ันใจมีความปลอดภัยสูงสุด	 อีกทั้งยังเป็นการวางระบบเพื่อให้

สร้างเป็นโมเดลให้กับพื้นที่อื่นๆในอนาคตต่อไป		

 การด�าเนินงาน	แบ่งการด�าเนินงานออกเป็น	2	ระยะ	ดังนี้

 ระยะที่ 1 เป็นการค้นหาปัญหา วิเคราะห์ปัญหา	และวางแผนแก้ไข

ปัญหา	โดยมีกระบวนการดังนี้

	 1.	 ศึกษาข้อมูลชมรมรถโดยสารรับ-ส่งนักเรียน	 จังหวัดเชียงราย	 ใน

ประเดน็	คณะกรรมการทมีงานรถรบัส่งนกัเรยีน	ข้อมลูจ�านวนรถรับ-ส่งนกัเรียน

จากอ�าเภอต่างๆ	 สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากรถรับ-ส่งนักเรียน	 การรวมกลุ่มใน

การด�าเนนิงานรถรบั-ส่งนกัเรยีน	จ.เชยีงราย	ข้อมลูโรงเรียนท่ีรถรับ-ส่งนกัเรียน	

ไปถึงสถานที่ในการจอดรถรับ-ส่งนักเรียน	และกิจกรรมหลังส่งนักเรียนแล้ว

	 2.	 ประชุมร่วมกันระหว่างทีมงานผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน	

หน่วยงานภาคีเครือข่ายคณะท�างานโครงการ	 ที่ปรึกษาโครงการ	 เพ่ือร่วมกัน

หาปัญหา	วางแผนการด�าเนินงาน	และหาแนวทาง

	 3.	การประชมุแกนน�า	ผูป้ระกอบการรถรบัส่งนกัเรียน	ให้ความรู้สร้าง

ความตระหนักและชี้แจงผู้ขับขี่รถรับ-ส่งนักเรียน	 เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของ

การ	โดยมีกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ	700	คน	

	 4.	 ส�ารวจข้อมูลผู้ขับขี่รถรับ-ส่งนักเรียนในประเด็นข้อมูลท่ัวไปของ

ผู้ขับขี่รถรับ-ส่งนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุด้านยาน
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พาหนะ	สิ่งแวดล้อมและคน	

	 5.	ศกึษาคัดเลอืกโรงเรยีนท่ีมรีถรบั-ส่งนักเรยีนไปส่งมากทีส่ดุเรยีงตาม

ล�าดบัจากมากไปหาน้อยเป็นโรงเรยีนน�า	ร่องในเขตอ�าเภอเมอืง	จ�านวน	20	แห่ง

	 6.	 ประชุมร่วมกันระหว่างทีมงานโครงการกับครูในสถานศึกษาเขต

อ�าเภอเมือง	 จ�านวน	 20	 โรงเรียน	 เพื่อน�าปัญหาท่ีพบมาวางแผนจัดกิจกรรม

เพื่อแก้ไขปัญหาและติดตามประเมินผล

	 7.	การเฝ้าระวังพฤติกรรมผู้ขับขี่รถรับ-ส่งนักเรียน	นักเรียนผู้โดยสาร

รถรับ-ส่งนักเรียน	 ครูและต�ารวจจราจรหน้าโรงเรียนในเขตเมือง	 จ�านวน	

20โรงเรียน	ก่อนด�าเนินการโดยภาคีเครือข่ายและทีมงาน

	 8.	การสนทนากลุ่ม	ในกลุ่มคณะกรรมการรถรับส่งนักเรียน	และกลุ่ม

หัวหน้าสายรถรับ-ส่งนักเรียน	จ�านวน	30	คนโดยทีมวิจัยเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่ม

เติม	รับฟังความคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	และวางแผนแก้ปัญหาร่วมกัน

 ระยะท่ี 2 น�าปัญหามาก�าหนดกิจกรรมในการแก้ปัญหาด�าเนิน

การพัฒนารูปแบบและสรุปผลการด�าเนินงานได้แก่การผลิตสื่อสนับสนุน 

การท�าวิจัยโดยการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดท�าคู่มือ 

ผู้ขับขี่รถรับ-ส่งนักเรียน	จังหวัดเชียงราย

	 ในระหว่างการด�าเนินโครงการพบว่า	มีปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น	และ

มีแนวทางการแก้ไขปัญหา	ดังนี้

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข

เนื่องจากภาคีเครือข่ายประกอบด้วย

หน่วยงานราชการ	และ	องค์กรต่าง	ๆ	

ท�าให้มีการปรับเปลี่ยน	 โยกย้าย	 และ	

ไม่สามารถระบุคนที่จะเข้าร่วมแต่ละ

ครั้งได้

สรุปรายงานการประชุมส่งให้กับ

หน่วยงาน	และจัดตั้งกลุ่มไลน์	คณะ

ท�างานภาคีเครือข่าย	 ท�าการแจ้ง

ความคืบหน้าโครงการตลอด
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ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข

เป็นการท�างานร่วมกันโดยมีสมาชิก

หรือผู้ประกอบการรถโรงเรียน	จ�านวน

มาก	จึงยากแก่การ	ติดต่อประสานงาน	

การขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการไปใน

ทิศทางเดียวกัน

แต่งตั้งคณะท�างานในระดับอ�าเภอ

เพื่อประสานงานของแต่ละอ�าเภอ	

(ประธานอ� า เภอ) 	 และ	 คณะ

กรรมการคณะท�างานชุดใหญ่คือ

ประธานจังหวดั	ให้ช่วยประสานงาน	

ควบคมุดูแล	ของแต่ละอ�าเภอท่ีมรีถ

รับส่งนักเรียน
 

 ภาคีเครือข่ายประกอบด้วยส�านักงานขนส่งจังหวัดส�านักงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประชาสัมพันธ์จังหวัดสถานีต�ารวจอ�าเภอ

เมืองเชียงราย	 สถานศึกษาในเขตพื้นท่ีอ�าเภอเมืองผู้ประกอบการรถรับ-ส่ง

นักเรียน	 จังหวัดเชียงรายสาธารณสุขจังหวัด	 ส�านักงานประกันสังคมจังหวัด	

และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

	 1.	 ได้รูปแบบความร่วมมือระหว่าง	 ผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน	

ครู	 ผู ้ปกครองนักเรียนผู้โดยสาร	 สถานศึกษา	 ต�ารวจ	 ขนส่ง	 สื่อมวลชน 

และสาธารณสุข	 ในการด�าเนินงานเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในรถ 

รับ-ส่งนักเรียน	จังหวัดเชียงราย

	 2.	 	 เกิดเครือข่ายภาคี	 การท�า	 งาน	 “ทีมสหวิชาชีพ”	 และเกิด

ขบวนการเรยีนรูร่้วมกนัในการแก้ปัญหาและพฒันางานทีเ่ชือ่มโยงและเข้มแขง็ 

มีการประสานกิจกรรมการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	 ทุกหน่วยงานเห็น 

ความส�าคัญและให้ความร่วมมือกับรถรับ-ส่งนักเรียนมากขึ้น

	 3.	 เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงและสิ่งแวดล้อมในทางที่

ดีขึ้นอันน�าไปสู่การลดอัตราการบาดเจ็บ	 พิการ	 ตายและสูญเสียทรัพย์สิน 
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จากการโดยสารรถรับ-ส่งนักเรียน

	 4.	สามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในการด�าเนนิงานเพ่ือจัดระบบสร้างเสริม

ความปลอดภัยในรถรับ-ส่งนักเรียนของจังหวัดอื่นต่อไป

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

	 1.	สิง่ส�าคญัส�าหรบัการด�าเนนิกจิกรรมและโครงการ	คอื	กระบวนการ

ด�าเนินกิจกรรมทั้งหมด	เน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกขึ้นตอน	

	 2.	 ผลักดันให้ผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน	 เป็นผู้ด�าเนินงานหนุน

เสรมิให้เกิดจากการน�าประสบการณ์ตรง	มาใช้ในการแก้ไขปัญหาซึง่เป็นปัจจยั

เงื่อนไขที่ส�าคัญสู่ความส�าเร็จของโครงการอย่างแท้จริง

	 3.	 การด�าเนินงานสามารถขยายผลและปรับเปลี่ยนตามบริบทพื้นที	่

สามารถสร้างให้เกิดระบบและกลไก	 เพื่อเชื่อมโยง	 ให้เกิดการท�างานผ่าน

ลักษณะเครือข่ายจะท�าให้เกิดพลังในการแก้ไขปัญหาได้ดี

2. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังและพัฒนา

คณุภาพและมาตรฐานความปลอดภยัของรถโดยสารสาธารณะเพ่ือลดอตัรา

การเกิดเหตุจราจรในจังหวัดพะเยา

 ความส�าคัญความเป็นมาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะรถ

โดยสารประจ�าทาง	 และรถโดยสารท่ีเช่าเหมา	 เพราะเป็นรถที่ประชาชนนิยม

ใช้กันมากที่สุด	โดยเฉพาะการเดินทางไกล	เนื่องจากเป็นยานพาหนะที่สะดวก

และสามารถเดินทางไปได้ทั่วประเทศ	 และสามารถบรรทุกคนได้เป็นจ�านวน

มากและประหยัด	 แต่การเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะก็มีความเส่ียงต่อ

การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุไม่น้อย	 นอกจากความสูญเสีย

ชีวิตมากมายเหล่านี้ไม่รวมถึงความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าความเสีย

หายอย่างมาก	 และยังไม่นับรวมความสูญเสียที่ต้องเสียบุคลากรที่เป็นก�าลัง

หลักของหน่วยงานนั้น	 ซึ่งสาเหตุมาจากสภาพของตัวถังรถโดยสารสาธารณะ
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ที่ไม่ได้มาตรฐาน	 สภาพคนขับที่ไม่มี่ความพร้อม	 และการไม่มีสัญญาเช่าเหมา

รถโดยสารที่ชัดเจน	 จึงท�าให้การเยียวยาและช่วยเหลือในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

มีความยุ่งยากและไม่ได้รับความเป็นธรรมดังนั้นการด�าเนินงานเพื่อป้องกัน

อุบัตเิหตใุนครัง้นีไ้ด้ใช้	สญัญาจ้างขนส่งผูโ้ดยสาร	เป็นเคร่ืองมอืของการด�าเนนิ

งานทีเ่ชือ่มความร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างๆ	รวมถงึท้องถิน่ในแต่ละพืน้ที่	สิง่หนึง่

ทีต้่องเน้นในการท�างานคอืการขบัเคลือ่นเรือ่งดงักล่าวเป็นนโยบายของจงัหวดั	

รวมถึงต้องท�าให้ผู้บริหารและรับผิดชอบเห็นความส�าคัญและตระหนักถึงผล 

กระทบจงึเป็นเรือ่งทีต้่องด�าเนนิการเพือ่ขบัเคลือ่นอย่างจริงจังและต่อเนือ่งจึงมี

ความจ�าเป็นอย่างยิ่งควบคู่กับการเป็นนโยบายจังหวัด	เพื่อส่งเสริมให้องค์การ

บริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีจังหวัดพะเยาได้มีการใช้สัญญาเช่ารถในการเช่ารถ

ทุกครั้ง	 เพื่อให้มีการตรวจสอบรถที่จะเช่าก่อนการเดินทาง	 ซึ่งจะน�าไปสู่การ

ป้องกนัอบุตัเิหตกุ่อนการเดนิทาง	รวมการก�าหนดเพ่ือเป็นมาตรการขององค์กร

เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ	 รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายในการ

เฝ้าระวังและติดตามการให้บริการของผู้ประกอบการเพื่อน�าไปสู่การพัฒนา

มาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางเชื่อมกับระบบจังหวัด	 ซึ่งถือได้ว่าการ

ท�างานครั้งนี้จะเป็นการความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังและลด

อัตราการเกดิเหตจุราจรในจงัหวดัพะเยาอกีรปูแบบหนึง่โดยมกีลุม่เป้าหมายใน

การด�าเนินโครงการ	คือเทศบาล	อบต.58	แห่ง	และอบจ.จังหวัดพะเยา	1	แห่ง	

ในการด�าเนินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ	1)	เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ภาคีเครอืข่ายในการเฝ้าระวงัและพฒันาคณุภาพและมาตรฐานความปลอดภยั

ของรถโดยสารสาธารณะในการเดินทางเพื่อน�าไปสู่การลดอัตราการเกิดเหตุ

จราจรในจงัหวดัพะเยา	2)	เพือ่ส่งเสรมิสนบัสนนุให้เทศบาล	อบต.	อบจ.จงัหวดั

พะเยา	ด�าเนินการป้องกนัอบุตัเิหตแุละผลกัดนัเป็นมาตรการองค์องค์กรในการ

ใช้สัญญาเช่ารถโดยสารสาธารณะในการเดินทางปลอดภัย
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 การด�าเนินงานมีกระบวนการดังนี้

	 1.	 มีการส�ารวจข้อมูลก่อนเริ่มด�าเนินการ	 (พฤติกรรม	 วิธีการ)	 การ

เลือก/การเช่ารถโดยสารของกลุ่มเป้าหมาย	59	แห่ง

	 2.	 จัดประชุมเวทีเสริมสร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายสื่อมวลชน	

พัฒนาระบบฐานข้อมูล	 และพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานความ

ปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ

	 3.	 จัดกิจกรรมประชุมหัวหน้าส่วนงานท้องถิ่นและองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดพะเยาเพื่อรับรู้สถานการณ์ปัญหาและสร้างความ

ตระหนักรู้ในการเลือกเช่ารถที่ปลอดภัย

	 4.	 การจดัประชมุผูร้บัผดิชอบในส่วนงานท้องถิน่และองค์การบรหิาร

ส่วนจงัหวดัพะเยาในการเลอืกใช้รถโดยสารและการใช้สัญญาเช่า

รถที่เป็นธรรมและปลอดภัย

	 5.	 กจิกรรมการตดิตามสถานการณ์รถโดยสารสาธารณะกบัหน่วยงาน

ต่างๆ	ทั้งผู้ประกอบการ		ส�านักงานขนส่ง	สถานศึกษา

	 6.	 จัดประชุมภาคีเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายเพื่อ

พัฒนาฐานระบบข้อมูลเพื่อสร้างความปลอดภัย

	 7.	 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ	“เลือกรถโดยสารสาธารณะอย่างไร

ให้ปลอดภัยในการเดินทาง”

	 8.	 การประชุมคณะท�างานเพือ่วางเป้าหมายของการปฏบิตักิารความ

ปลอดภัยทางถนนจังหวัด

	 9.	 การส�ารวจข้อมูลหลังการทดลองด�าเนินการ	 (พฤติกรรม	วิธีการ)	

การเลือก/การเช่ารถโดยสารของกลุ่มเป้าหมาย	59	แห่ง

	 10.	เวทีความร่วมมือระดับจังหวัดเพื่อท�า	 MOU	 ในการเลือกใช้รถ

โดยสารและการใช้สัญญาเช่ารถที่เป็นธรรมและปลอดภัย

	 11.	กิจกรรมเหลียวหลัง	 แลหน้าสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง
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ที่ดีกว่าเดิมมีการประชุมและการสรุปผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา	

โดยเน้นการสร้างรูปธรรมของการใช้สัญญา	ข้อสรุปประเด็นที่จะ

ขับเคลื่อนต่อไป

	 ในระหว่างการด�าเนนิโครงการพบว่า	มปัีญหาอปุสรรคทีเ่กดิขึน้และมี

แนวทางการแก้ไขปัญหา	ดังนี้

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข

1.	คนใช้รถไม่มีข้อมลู	เข้า

ถึงข้อมูลที่ถูกต้องยาก		

พฒันาระบบฐานข้อมลูรายชือ่ของรถเช่าสาธารณะ

ที่ได้มาตรฐาน

2.	ผูโ้ดยสาร/ผูเ้ช่า	ยงัไม่

เข้าใจในเรื่องการจ�ากัด

ความเร็ว

ได้มีการเชิญภาคีเครือข่าย	 เช่น	 ส�านักงานขนส่ง

จังหวัด	 มาร่วมในการประชุมและช่วยตอบข้อซัก

ถามในประเด็นที่ผู้เข้าร่วมประชุมยังสงสัย

3.	การรับรู้ของ

ประชาชนยังมีน้อย

เชื่อมโยงกับภาคีเครือข่าย	 เช่น	 ภาคีเครือข่ายผู้

บริโภคภาคประชาชน	 (อาสาสมัครเฝ้าระวังรถ

โดยสารสาธารณะปลอดภยั)ประชาสมัพนัธ์จงัหวดั

ให้เข้ามามบีทบาทในการกระตุน้	และหนนุเสรมิให้

ประชาชนในพื้นที่มีการตื่นตัว	 มีข้อมูลและเข้าใจ

สถานการณ์ปัญหา	 เพื่อตระหนักเรื่องการเลือกใช้

รถโดยสารที่ปลอดภัยมากขึ้น

 ภาคเีครอืข่ายประกอบด้วย	ท้องถิน่จงัหวดั	คณะท�างานด้านมาตรการ

ทางสงัคม	ภายใต้คณะกรรมการศนูย์อ�านวยการความปลอดภยัทางถนนจงัหวดั

และคณะท�างานขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพะเยา

ภาคเีครอืข่ายผูบ้รโิภคภาคประชาชน	(อาสาสมคัรเฝ้าระวงัรถโดยสารสาธารณะ

ปลอดภัย)องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา	 จ�านวน	 58	 แห่ง	 (นายก

เทศมนตรี/นายก	 อบต.	 เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
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พะเยา	(นายก	อบจ.	เจ้าหน้าทีจ่ดัซือ้จดัจ้าง)ผูป้ระกอบการเช่ารถสารสาธารณะ

จงัหวดัส�านกังานขนส่งจงัหวดัส�านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั	

ประชาสัมพันธ์จังหวัด

 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

	 1.	 เกดิข้อตกลงความร่วมมอืขึน้กบัพืน้ที	่เทศบาล/อบต./	58	แห่ง	และ	

/อบจ.จังหวัดพะเยา	1	แห่ง	ว่าด้วยการก�าหนดให้มีการใช้สัญญาเช่ารถทุกครั้ง

ของการด�าเนินการเช่ารถโดยสารสาธารณะ

	 2.	ต้องเลือกใช้รถตามประเภทรถ	 ตามข้อก�าหนดของกรมการขนส่ง

ทางบก	 และเลือกพนักงานขับรถที่ช�านาญเส้นทาง	 และหลีกเลี่ยงการใช้รถ

โดยสาร	2	ชั้นในเส้นทางเสี่ยง

	 3.	 เกิดข้อมูลสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นท่ีมีการต่ืนตัว	 มีข้อมูลและ

เข้าใจสถานการณ์ปัญหา	 เพื่อตระหนักเรื่องการเลือกใช้รถโดยสารที่ปลอดภัย

มากขึ้น	

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

	 1.	การด�าเนนิงานจ�าเป็นต้องท�าให้เกดิการขบัเคล่ือนทัง้	3	ระดับ	เพ่ือ

ให้การท�างานมีรูปธรรมของการท�างาน			

แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน 
ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเดน็และเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.) 
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จังหวัดพะเยา (นายก อบจ. เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง)ผู้ประกอบการเช่ารถสารสาธารณะจังหวัดส านักงานขนส่ง
จังหวัดส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
1. เกิดข้อตกลงความร่วมมือขึ้นกับพื้นท่ี เทศบาล/อบต./ 58 แห่ง และ /อบจ.จังหวัดพะเยา 1 แห่ง ว่าด้วย

การก าหนดให้มีการใช้สัญญาเช่ารถทุกครั้งของการด าเนินการเช่ารถโดยสารสาธารณะ 
2. ต้องเลือกใช้รถตามประเภทรถ ตามข้อก าหนดของกรมการขนส่งทางบก และเลือกพนักงานขับรถที่ช านาญ

เส้นทาง และหลีกเลี่ยงการใช้รถโดยสาร 2 ชั้นในเส้นทางเสี่ยง 
3. เกิดข้อมูลสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นท่ีมีการตื่นตัว มีข้อมูลและเข้าใจสถานการณ์ปัญหา เพื่อตระหนัก

เรื่องการเลือกใช้รถโดยสารที่ปลอดภัยมากขึ้น  
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

1. การด าเนินงานจ าเป็นต้องท าให้เกิดการขับเคลื่อนทั้ง 3 ระดับ เพื่อให้การท างานมีรูปธรรมของการท างาน  

 
2. ท้องถิ่นต้องยึดการใช้สัญญาจัดซื้อจัดจ้างจากกรม ซึ่งต้องมีการชี้แจงความแตกต่างของสัญญาจ้างรับส่ง

ผู้โดยสารให้เห็นประโยชน์โดยเฉพาะข้อการดูประกัน และการดูเอกสารการตรวจสภาพรวมถึงใบขับขี่ของ
พนักงานขับรถ ที่ส าคัญคือการตรวจสอบอุปกรณ์ เช่นเข็มขัด ค้อนทุบกระจก ถังดับเพลิงและประตูฉุกเฉิน 

3. กระบวนการควรต้องมีการท างานอย่างต่อเนื่องและมีการน าเอาผลการด าเนินงานเชื่อมกับศูนย์ถนนเพ่ือให้
การขับเคลื่อนเป็นนโยบายร่วม 
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	 2.	ท้องถิ่นต้องยึดการใช้สัญญาจัดซื้อจัดจ้างจากกรม	 ซึ่งต้องมีการ

ช้ีแจงความแตกต่างของสัญญาจ้างรับส่งผู้โดยสารให้เห็นประโยชน์โดยเฉพาะ

ข้อการดูประกัน	และการดูเอกสารการตรวจสภาพรวมถึงใบขับขี่ของพนักงาน

ขบัรถ	ทีส่�าคญัคอืการตรวจสอบอปุกรณ์	เช่นเขม็ขดั	ค้อนทบุกระจก	ถงัดบัเพลงิ

และประตูฉุกเฉิน

	 3.	กระบวนการควรต้องมกีารท�างานอย่างต่อเนือ่งและมกีารน�าเอาผล

การด�าเนินงานเชื่อมกับศูนย์ถนนเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นนโยบายร่วม

3. แรงสะเทือนจากความสูญเสีย....น�าสู่การเปล่ียนแปลงและแสงสว่างที่

ปลายอุโมงค์ของปัญหารถตู้โดยสารสาธารณะจังหวัดจันทบุรี

	 หากเทียบบรรยากาศเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลเป็นดั่งเปลวควัน.....	 

2	 มกราคม	 2560	 พ้นปีใหม่มาเพียงข้ามวันควันกรุ่นของความร่ืนรมย์ช่วงปี

ใหม่ยังไม่ทันจางหาย	สื่อทุกสื่อประโคมข่าวไม่เว้นแม้กระทั่งสื่อยักษ์ใหญ่อย่าง	 

BBC	 News	 ไทยท้ังภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่สะท้อนความรุนแรงของ

สถานการณ์ความสญูเสยีทีค่รอบครวัของผูเ้สยีชวีติทัง้	25	ครอบครวั	ต้องจดจ�า

แบบยากที่จะลืม“รถตู้สายกรุงเทพ-จันทบุรี	 วิ่งข้ามเกาะมาประสานงากับรถ

กระบะ	ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากรถตู้จ�านวน	14	ราย	รถกระบะจ�านวน	11	ราย	

รวม	 25	 ราย”	 	 ...แน่นอนว่าตัวเลขความสูญเสียระดับนี้ปลุกและปั่นกระแส

สงัคมให้ร่วมกันเรยีกร้องและผลกัดนัให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องตามโครงสร้างทัง้ 

ส่วนกลางและพืน้ทีด่�าเนนิการเชงิรกุ	เมือ่ลองสบืค้นด	ูพบว่ามคีวามเปลีย่นแปลง

ที่เกิดขึ้นในช่วงเกือบสองปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยยะส�าคัญโดยกรมการขนส่ง 

ทางบกซึง่เป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในเรือ่งนีไ้ด้ประกาศมาตรการส�าคญัทีก่่อให้เกดิ

การเปลี่ยนแปลง	ดังนี้

 การเปลี่ยนแปลงส่วนกลาง 

	 1)	บรษัิท	ขนส่ง	จ�ากดั	(บขส.)	ได้รวมรถทกุบรษิทัในเส้นทางกรงุเทพ-
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จันทบุรี	ในการให้บริการเหลือเพียง	2	จุด	คือ	สถานีขนส่งหมอชิต	

2	และเอกมัย	พร้อมกับตั้งคณะกรรมการเส้นทาง	เพื่อจัดระเบียบ

การเดินรถ	 เพื่อเป็นการลดการแข่งขันวิ่งรถเพื่อแย่งผู้โดยสารใน

เส้นทางเดียวกันและท�าให้รถทุกคันเข้ามาอยู่ในระบบของ	 บขส.	

ที่สามารถตรวจสอบสภาพรถและคนขับได้ง่ายและถี่ถ้วนกว่า

	 2)	ในช่วงเทศกาล	 คนขับรถจะต้องเป่าแอลกอฮอล์ทุกเช้าก่อน 

จะวิ่งรถ	 ก่อนที่เจ้าหน้าที่ขนส่งจะตรวจอุปกรณ์ความปลอดภัย	

อย่างเช่น	 ค้อน	 ถังดับเพลิง	 ไฟเบรค	อีกครั้งที่จุดเช็กความพร้อม	

ตามมาตรการสแกนเข้มรถโดยสารทกุสถาน	ีซ่ึงส่วนใหญ่จะเร่ิมวนั

ที่	21	ธ.ค.	ยาวไปถึงหลังปีใหม่	นอกจากมาตรการตรวจสอบที่เข้ม

งวดขึน้แล้ว	การจ�ากดัระยะทางและชัว่โมงวิง่ต่อวนัของ	บขส.	ท�าให้

ช่วงเทศกาลนัน้แทบไม่ต่างจากวนัธรรมดาส�าหรับวนิระยะทางค่อน

ข้างไกลอย่างกรงุเทพฯ-จนัทบรุ	ีหรอื	โคราช	ซึง่มรีะยะทางราว	250	

กม.	 ต่อขา	 เพราะไม่สามารถเพิ่มรอบวิ่งได้จากเดิม	 ต่างจากสมัย

ก่อนคนขับรถตู้สามารถวิ่งท�ารอบ	 หรือแม้แต่ตีรถเปล่ากลับมารับ

คนจากกรุงเทพฯ	เพื่อเพิ่มรายได้	ช่วงเทศกาล

	 3)	และเพยีงไม่กีว่นัหลงัเกดิเหต	ุกรมการขนส่งทางบก	ได้ออกกฎหมาย

ให้รถตู้โดยสารสาธารณะทุกเส้นทาง	ซึ่งมีจ�านวนราว	16,000	คัน	

ต้องติดตั้งระบบจีพีเอสภายในเดือน	มี.ค.	ก่อนจะประกาศให้รถตู้

โดยสารสาธารณะทุกคนัถอดท่ีน่ังให้เหลอื	13	ทีน่ัง่ตัง้แต่เดอืนเม.ย.	

เมื่อคนขับสตาร์ทเครื่อง	ระบบจีพีเอสจะส่งเสียงเตือนให้คนขับรูด

บตัรเพือ่เป็นการแสดงตนและบนัทกึข้อมลู	ท่ีจะสามารถตรวจสอบ

ความเรว็และพกิดัได้ผ่านทางระบบของกรมการขนส่งทางบก	หรอื

แม้ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ	 ก่อนรถแต่ละคันจะออกเดินทาง	 

คนขับจะต้องซื้อใบเวลาจากกรมขนส่ง	 ซ่ึงมีข้ันตอนรวมถึงการ
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ตรวจวัดแอลกอฮอล์และความพร้อมในการขับรถนายสนิท	พรหม

วงษ์	 อดีตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้ให้สัมภาษณ์ว่ากรมฯ	 จะ

พัฒนาระบบออกใบอนุญาตเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขับรถสาธารณะที่มี

คุณภาพ	 รวมถึงอาจก�าหนดให้ผู้ประกอบการรถโดยสารทุกราย	

ต้องมีผูจ้ดัการด้านความปลอดภยัในการขนส่งทางถนนโดยเฉพาะ

อกีด้วย	โดยรถจะถูกจ�ากดัความเรว็ไม่เกนิ	90	กม./ชัว่โมง	และหาก

ใช้ความเร็วเกินนานกว่า	2	นาทีสัญญาณเตือนจะดังและส่งข้อมูล

ไปยังกรมขนส่งในจังหวัดที่รถวิ่งอยู่

	 4)	จัดตั้งทีมสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุในรถโดยสารสาธารณะทุกราย

ท�าให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงเพิ่มมากขึ้น	 น�าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่

ตรงกับสาเหตุได้มากขึ้นเช่นกัน	 เมื่อดูจากในปีงบประมาณ	 2559	

ที่มีบันทึกอุบัติเหตุโดยไม่ระบุสาเหตุถึง	79	ครั้ง	แต่ในปี	2560	ลด

เหลือเพียง	27	ครั้ง

	 5)	มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคร่วมกับเครือข่ายผู้บริโภคภาคตะวันออกได้

ร่วมผลักดันให้กรณีนี้เป็นกรณีตัวอย่างถือเป็นบรรทัดฐานที่ดีใน

ค�าพิพากษาในการชดเชยเยียวยาให้แก่ผู้บริโภคท่ีใช้รถโดยสาร

สาธารณะ	 โดยเมื่อวันที่	 5	 ตุลาคม	 2561	 ศาลจังหวัดจันทบุรี

พิพากษาให้จ�าเลย	 ได้แก่	 บขส.	 ชดเชยให้ครอบครัวเหยื่อท้ัง	 25	

ครอบครัวจ�านวน	26	ล้านบาท

 การเปล่ียนแปลงในพื้นที่ คณะท�างานป้องกันและแก้ไขปัญหา

อุบัติเหตุทางถนนจังหวัดจันทบุรี	 น�าโดยต�ารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี	 ได้พัฒนา 

ข้อเสนอโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยรถตู้โดยสารสาธารณะ

จังหวัดจันทบุรี	 ก�าหนดวัตถุประสงค์หลักเพื่อยกระดับมาตรฐานความ

ปลอดภัยรถตู้โดยสารสาธารณะ	 โดยการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชน	และเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	อันเกิดจาก
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รถตู้โดยสารสาธารณะ	 จังหวัดจันทบุรี	 และคณะท�างานยังต้องการปลูกฝัง

จิตส�านึกในผู้ประกอบการและผู้ขับขี่รถตู้โดยสารสาธารณะจังหวัดจันทบุรีให้

ตระหนกัถงึความปลอดภัยสงูสดุของผูโ้ดยสาร	โดยมหีนึง่กจิกรรมส�าคญัคอืการ

ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทัว่ไปโดยเฉพาะผูท้ีใ่ช้บรกิารรถตูโ้ดยสารสาธารณะ

ได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุ	 โดยการแจ้งพฤติกรรมการขับขี่

ทางโทรศัพท์สายด่วน	1584	ต่อกรมการขนส่งทางบก

 การแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่ต้องแก้ทั้งระบบ จ�าเป็นต้องมี 

หลักคิด.....

	 จากบทเรยีนการด�าเนนิงานป้องกนัและแก้ไขปัญหาอบุติัเหตุทางถนน

ท่ีคณะท�างานป้องกันฯ	 จังหวัดจันทบุรีได้สั่งสมมาเกินกว่าสิบปี	 ท�าให้คณะ

ท�างานและพี่เลี้ยง	สอจร.	ตระหนักดีว่าการแก้ไขปัญหาเชิงระบบจ�าเป็นต้องมี

หลังพิง	หรือมี	 “หลักคิด”	ซึ่งหลักคิดหรือแนวทางหนึ่งที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว

ว่าได้ผล	คือ	หลักการด�าเนินงาน	5	ส.	ที่น�า	principle	for	safe	community	

มาประยุกต์ใช้	ได้แก่

 1)  สารสนเทศ (Information) หมายถงึ	การพฒันาและจดัการระบบ

ข้อมูลที่เอื้อประโยชน์กับการด�าเนินงาน	ที่จะชี้ให้เห็นถึงขนาดของปัญหา	รวม

ทัง้การเปลีย่นแปลงตามเวลาของปัญหา	โดยหลงัเกดิเหต	ุคณะท�างานฯ	ร่วมกบั

ขนส่งจังหวดัได้ด�าเนนิการปรบัปรงุฐานข้อมลูจ�านวนผูป้ระกอบการรถตูโ้ดยสาร

ที่วิ่งในจังหวัดและรถที่วิ่งระหว่างจังหวัด	 จ�านวนผู้ขับขี่	 อายุของผู้ขับขี่	 และ

ใบอนุญาตขับขี่รถโดยสารสาธารณะให้เป็นปัจจุบัน	 เพื่อน�ามาใช้ในการก�ากับ

ติดตามและเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงส�าคัญ	 ได้แก่	 การใช้ความเร็วเกินก�าหนด	

การขับขี่เกินจ�านวนช่ัวโมงท่ีก�าหนด	 การใช้โทรศัพท์หรือพิมพ์ข้อความขณะ

ขับขี่	 ง่วงแล้วขับ	การใช้แอลกอฮอล์และสารเสพติดอื่นๆ	รวมถึงการคัดกรอง

ผู้ขับขี่สูงอายุ	 (เกิน	 60	 ปีขึ้นไป)	 ซึ่งอาจมีโรคประจ�าตัวและก�าเริบขณะขับขี	่

ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากต่อคณะท�างานฯ	 ในการใช้เป็นข้อมูลน�าเข้าที่ประชุม
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เพือ่ปรบัมาตรการในการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมเสีย่งให้ทันต่อสถานการณ์และการ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ	ที่เกิดขึ้น	แต่อย่างไรก็ตาม	ฐานข้อมูลดังกล่าวยังมีข้อจ�ากัด

ในเรื่องการเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้อยู่	

 2)  สุดเสี่ยง (Priority)	 หมายถึงเลือกจากปัญหาสาเหตุที่ส�าคัญ	

ความรนุแรงทีอ่าจก่อให้เกดิความเสีย่งสงูมาด�าเนนิการก่อน	ซ่ึงแน่นอนว่าจาก

เหตกุารณ์ความสญูเสยี	25	ศพ	ถอืเป็นเหตกุารณ์ทีต้่องให้ความสนใจเป็นพเิศษ	

โดยคณะท�างานจังหวัดฯ	ได้น�าข้อมูลสารสนเทศที่รวบรวมไว้มาพิจารณา	และ

ก�าหนดกลุม่เสีย่งทีเ่กีย่วข้องกบัปัญหานีซ้ึง่ต้องรบีด�าเนนิการเร่งด่วน	แบ่งออก

เป็น	1)	กลุ่มผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะ	2)	กลุ่มผู้ขับขี่	3)	กลุ่มผู้ใช้

รถโดยสารสาธารณะ	พร้อมก�าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาแยกตามกลุ่ม

เสีย่ง	โดยมาตรการบังคบัใช้จะด�าเนินการกบักลุม่ผูป้ระกอบการและกลุม่ผูข้บัขี	่

และมาตรการขอความร่วมมือจากสังคม	 ผู้ประกอบการปั๊มน�้ามัน	 ผู้น�าชุมชน	

ผู้ใช้บริการ	 ให้เป็นแนวปฏิบัติร่วม	 โดยขอความร่วมมือจากเจ้าของกิจการปั๊ม

น�้ามันในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดพฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่ม

ผู้ขับขี่	ได้แก่	การสร้างจุดพักรถ	(Rest	area)+	จุด	Check	point	ระหว่างเส้น

ทาง	กรุงเทพฯ	 -	 จันทบุรี	 (เจ้าหน้าที่จากขนส่งตั้งด่านและตรวจเช็คพร้อมให้

คนขับลงมาเซ็นชื่อ)	 และจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในการขับข่ีปลอดภัยให้

แก่ผู้ขับขี่	และอบรมให้ความรู้แก่ผู้ใช้รถโดยสารสาธารณะทั่วไป	เช่น	การช่วย

กันสอดส่องหรือเตือนผู้ขับขี่หากเห็นพฤติกรรมเสี่ยง	เช่น	ง่วงหรือเหนื่อยล้าก็

สามารถลดอุบัติเหตุได้แล้ว

 3) สหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary)	หมายถึงการด�าเนินงาน

ต้องร่วมมือกันหลากหลายสาขาวชิาชพีเพือ่ร่วมกนัป้องกนัและแก้ไขปัญหา	จงึ

จะเกิดผลลัพธ์เห็นเป็นรูปธรรม	 ซึ่งคณะท�างานป้องกันฯ	 จังหวัด	 ได้มีการจัด

ตั้งกลุ่มคณะท�างานเรื่องรถตู้โดยสารสาธารณะขึ้นมาเป็นการเฉพาะกิจ	 โดยมี

ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลักและมอบหมายให้รองผู้บังคับ
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การฯ	 เป็นหัวหน้าคณะท�างานโครงการ	 และได้มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายที่

ด�าเนินการด้านต่างๆ	 ท้ังภาครัฐและเอกชนเข้ามาเป็นคณะท�างานได้แก่	 กรม

การขนส่งทางบกร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ	ท�าหน้าทีก่�ากบัตดิตามและตรวจสอบ

ความพร้อมของผู้ประกอบการและผู้ขับขี่	 ตรวจเช็คใบอนุญาตขับข่ี	 ตรวจจับ

ความเร็ว	ประกาศเขตจ�ากัดความเร็ว

	 บูรณาการทีม	(สาธารณสุขจังหวัด	โรงพยาบาลพระปกเกล้า	จันทบุรี	

เจ้าหน้าที่ต�ารวจ	 วิทยาลัยช่าง	 ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	

ด�าเนินการจัดท�าคู่มือเพื่อใช้ในการอบรมให้ความรู้แยกเนื้อหาตามกลุ่มเป้า

หมาย	 ได้แก่	 ผู้ประกอบการ	 ผู้ขับขี่	 และผู้ใช้รถโดยสารสาธารณะ	 โดยก่อน

และหลังอบรมจะมีการทดสอบความรู้	 (Pre-post	 test)	ตรวจสภาพรถให้อยู่

ในสภาพพร้อมใช้งาน	 และจัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ขับขี่	 วัดความดัน	 ตรวจ

เลอืด	วดัรอบเอว	ณ	จดุอบรม	โดยจดัให้มกีารรายงานผลก่อน-หลัง	คณะท�างาน

จะรวบรวมเป็นสถติิไว้เพือ่สงัเคราะห์ให้เหน็ความเสีย่งจากปัญหาสขุภาพของผู้

ขบัขีใ่นช่วงท้ายโครงการและสะท้อนไปท่ีหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องให้เหน็ความเสีย่ง

ที่เกิดขึ้น

 4) สุดคุ้ม (Cost effective)	ในที่นี้	คณะท�างานป้องกันจังหวัดฯ	ได้

เลือกมาตรการที่ด�าเนินการแล้วคุ้มค่า	 มีความเป็นไปได้	 เพราะเป็นมาตรการ

ท่ีสามารถด�าเนินการระยะยาวโดยใช้ทรัพยากรปกติจากขนส่งจังหวัดที่ต้อง

ด�าเนินการอยู่แล้ว	 ได้แก่	 การตรวจสภาพรถ	 การตรวจจับความเร็ว	 และ

ตรวจความพร้อมของผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะจากเดิมที่ตรวจเข้มมากอยู่

แล้วเฉพาะช่วงเทศกาลให้ขยายความถี่ออกไปเพิ่มมากขึ้นโดยบูรณาการกับ 

เจ้าหน้าที่ต�ารวจและส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเป็นการ

ป้องกันก่อนเกิดเหตุ	 โดยในอนาคตอันใกล้จะขยายการตรวจให้ครอบคลุมไป

ถึงการตรวจสุขภาพ	ตรวจโรคของผู้ขับขี่	ให้มีการตรวจประจ�าปีที่โรงพยาบาล

เหมือนข้าราชการทั่วไป	ซึ่งรองผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดได้หารือประเด็น
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นี้ไว้กับผู้อ�านวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีแล้ว	พร้อมจัดตั้งสารวัตร

ฝ่ายอ�านวยการเป็นผู้รับผิดชอบหลัก	แต่ยังไม่ได้มติในเรื่องของงบประมาณใน

การบริหารจัดการกิจกรรมนี้	แต่คาดว่ากิจกรรมนี้จะมีคุณค่าและให้ประโยชน์

ต่องานอย่างมากต่อมาตรการเฝ้าระวัง	 เพราะเรื่องอายุและสุขภาพของคนขับ

รถถกูคาดการณ์ไว้ว่าเป็นปัจจยัเสีย่งส�าคญัของการเกดิเหตุ	25	ศพ	(ผู้ขบัขีร่ถตู้

คันที่เกิดเหตุอายุ	64	ปี)	โดยอาจจะต้องมีการก�าหนดตัวบ่งชี้ความความส�าเร็จ

ที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นตัววัดผลการด�าเนินงานไว้ด้วยตัวอย่างเช่น	การผลักดัน

ข้อเสนอเชิงนโยบายนี้	 (ห้ามผู้สูงอายุเกิน	 60	 ปี	 ขับขี่	 หรือก�าหนดช่วงเวลา

และจ�านวนชั่วโมงในการขับขี่)	 ให้เป็นกฎและข้อบังคับ	 โดยผลักดันกฎหมาย 

ให้เพิ่มเรื่องอายุ,	สภาพร่างกายที่ย่อหย่อนไม่พร้อมขับก็ห้ามขับ

 5) ส่วนร่วม	คณะท�างาน	ผู้ประกอบการซึ่งเป็นคนในพื้นที่	และภาคี

คนท�างาน	(Community	participation)	ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ

ท�างานโครงการฯ	ตั้งแต่การส�ารวจและรวบรวมข้อมูล	การก�าหนดผู้เกี่ยวข้อง	

การคิด	วางแผนกิจกรรมเพื่อด�าเนินงานกันแบบบูรณาการตามที่กล่าวไว้	

	 แต่อย่างไรก็ตาม	 จากการถอดบทเรียนของคณะท�างาน	 พบว่า	 

โครงการฯ	 ยังพบปัญหาในเรื่องของการประเมินผลการด�าเนินงานในภาพ

รวมโครงการ	 มีเพียงการประเมินผลรายกิจกรรมว่าได้ด�าเนินการอะไรไปบ้าง	

ปัญหาเรือ่งความพร้อมของบุคลากรท่ีต้องมาขับเคลือ่นงานเชงิรกุอย่างต่อเนือ่ง	

เน่ืองจากภารกจิหลกัมมีากประกอบกบัผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายให้เป็นคณะท�างาน

ถกูโยกย้าย	แต่ในภาพรวมพบว่าแรงเสรมิจากภาคส่ีวนราชการด้วยกนัค่อนข้าง

ดีโดยเฉพาะจากขนส่งจังหวัดซึ่งมีบทบาทหลักที่เอื้อให้กิจกรรมที่ก�าหนดภาย

ใต้โครงการด�าเนินงานไปได้ด้วยดี	 และกลุ่มเป้าหมายอย่างผู้ประกอบการรถ

ตู้โดยสารสาธารณะก็ยังมีข้อจ�ากัดเรื่องเวลา	โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถตู้ที่พบปัญหา

เรื่องการแบ่งเวลาเข้ารับการอบรม	 ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ท้าทายของคณะท�างานฯ	

อย่างมาก	 ระหว่างทางจึงได้มีการปรับสถานที่ในการอบรมให้เอื้อต่อผู้ขับขี่	 
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โดยจัดให้มีการอบรมทีว่นิและแจกเอกสารคูม่อืทีม่เีนือ้หาเฉพาะ	อย่างไรกต็าม	

มีข้อสังเกตจากคณะท�างานว่าหากท�าให้กลุ่มผู้ประกอบการรถโดยสารฯ	 เห็น

ข้อดีและประโยชน์จากโครงการ	 น่าจะเข้ามามีส่วนร่วมกลายเป็นภาคีเสริม

การท�างานโครงการในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น	รวมไปถึงกิจกรรม	check	point	ซึ่ง

ในระยะแรกนี	้ถงึแม้โครงการจะได้รบัความร่วมมอืจากเจ้าของกจิการป๊ัมน�า้มนั

ที่มีความพร้อมสูง	แต่ก็ยังพบอุปสรรคเนื่องจากคณะท�างานบางส่วนยังไม่เห็น

ด้วย	 เพราะมองว่าเป็นช่วงระยะเวลาท่ีสั้นเกิน	 (จุด	 checkpoint	 อยู่ใกล้ตัว

เมืองจันทบุรี)	 น้อยคนที่จะอยากอาบน�้า	 แต่เห็นด้วยว่ามีไว้ดีกว่าไม่มี	 เพราะ

ยงัมีผูข้บัขีบ่างส่วนทีเ่ดนิทางมาจากจงัหวดัตราดเริม่เหนือ่ยล้าและต้องการพกั	

ล้างหน้าล้างตาคลายความเหนือ่ยล้า	(ความเชือ่	อาบน�า้ยนืระยะได้ไกลมากขึน้	

ป้ายไม่เพียงพอต่อการเตือน)

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

	 1.	การท�างานต้องมี	 “หลักคิด”	 ที่สอดคล้องกับนโยบายและมุ่งเป้า

เดียวกัน	 เอ้ือต่อการได้รับความร่วมมือและแรงสนับสนุนจากส่วนกลางและ

ภาคีเครือข่ายที่มีบทบาทและพันธกิจเกี่ยวข้อง	(คน	เงิน	ของ)

	 2.	การผลกัดนัปัญหาเชงิโครงสร้างต้องอาศยัความร่วมมอืจากทกุภาค

ส่วน	โดยเฉพาะระดับนโยบาย	มผีลอย่างมากต่อการขบัเคลือ่นและผลกัดันงาน

ในพื้นที่ให้เกิดความร่วมมือน�าไปสู่ความส�าเร็จในระยะยาว

	 3.	การบังคับใช้กฎหมายจ�าเป็นต้องด�าเนินงานควบคู่ไปกับการให้

ความรู	้โดยการประชาสมัพนัธ์มส่ีวนส�าคญัอย่างมากโดยเฉพาะก่อนเริม่ด�าเนนิ

งานและเริ่มบังคับใช้

	 4.	ควรมีการรวบรวมและจัดท�าข้อมูลสถานการณ์ทั่วไปและข้อมูล

มาตรการส�าคัญ	ข้อสั่งการต่างๆ	ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	(ใช้ผลักดัน	ให้ความ

รู้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม	ประชาสัมพันธ์	ชี้แจง	และคืนข้อมูลหลังด�าเนินงาน

โครงการ)
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	 5.	การบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการโดยตรงอาจเจอแรงต้าน	

การเลอืกใช้ข้อมลู	ผลกระทบทางเศรษฐกจิ	ภาพลกัษณ์องค์กร	ฯลฯ	เพือ่กระตุน้

ผู้ประกอบการให้เห็นความส�าคัญของปัญหา	 และการออกแบบทางออกที่มี

ความหลากหลายเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับผู้ประกอบการเพ่ือลดแรงต้านและการ

ให้ความร่วมมือ

	 6.	กระตุน้ภาคประชาสงัคมและประชาชนท่ัวไปให้ค�านงึอนัตรายและ

ความรูท้ีเ่กีย่วข้อง	รวมไปถงึการรกัษาสทิธใินการโดยสารทีป่ลอดภยัจากรฐัและ

ผูป้ระกอบการ	รวมถงึความรูใ้นเรือ่งมาตรการชดเชยเยยีวยาหากได้รับเหตุอนั

ไม่สมควรที่เกิดระหว่างใช้รถโดยสารสาธารณะ

	 7.	ควรมีการก�ากับติดตามและประเมินผลในภาพรวมมากกว่าการ

ประเมินผลรายกิจกรรม	เพื่อน�าไปสู่การปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสม
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 สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดอุดรธานีในปี	 พ.ศ.2559	 

พบว่ามีผู้เสียชีวิตจ�านวน	 396	 ราย	 คิดเป็นจ�านวน	 25.1	 ต่อแสนประชากร	

แบ่งเป็นผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการชนท้ายรถด้านหน้า	 (ขณะจอดอยู่และวิ่ง

ตามกันบนถนน	จ�านวน	23	ราย)	จากการชนท้ายจ�านวน	19	ครั้ง	และมีแนว

โน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 โดยพบว่าใน	พ.ศ.	 2560	 (1	 ตุลาคม	2559–31	

มีนาคม	2560)	มีผู้เสียชีวิตจ�านวน	263	รายแบ่งเป็นอุบัติเหตุจากการชนท้าย

รถจ�านวน	20	ราย	จากการชนท้ายจ�านวน	17	ครั้ง	ท�าให้เกิดความตระหนัก

ต่อสถานการณ์อุบัติเหตุชนท้ายรถท่ีจอดตามไหล่ทางหรือวิ่งบนผิวการจราจร	

จงึได้เกิดโครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหาเชงิประเดน็:	อบุตัเิหตทุางถนนทีเ่กดิ

จากการชนท้ายรถทีจ่อดไหล่ทาง	และ/หรอืวิง่บนผิวการจราจรในเขตอดุรธาน	ี

โดยมีวัตถุประสงค์	1)เพื่อสร้างระบบการจัดการข้อมูล	วิเคราะห์ข้อมูลและน�า

ข้อมูลไปจัดการหาแนวทางการแก้ปัญหา	2)	เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

ภาคเีครอืข่าย	และ3)เพือ่ลดสถติขิองการเกดิอบุตัเิหตุจากการชนท้ายรถบรรทกุ

จอดไหล่ทางในเวลากลางคืน

 ภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อน : คณะท�างาน	อีก	9	แกนหลัก	 ได้แก่	

ส�านักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี	 ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวดัอดุรธาน	ีส�านกังาสาธารณสขุจงัหวดัอดุรธาน	ีส�านกังานแขวงทางหลวง

อุดรธานี	 1	 และ	 2	 กองบังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี	 บริษัทกลาง

คุ้มครองผูป้ระสบภยัจากรถ	จ�ากดั	สาขาอดุรธาน	ีส�านกังานประกนัสงัคมจงัหวดั

อดุรธานี	ต�ารวจทางหลวงในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัอดุรธาน	ีและอาสากูภ้ยัทางหลวง

ในเขตจังหวัดอุดรธานี

 กิจกรรม

	 1.	สร้างเครือข่ายอ�านวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชน 

เดินทางในเส้นทางสายหลักและการป้องกันการชนท้ายในเวลา

กลางคนืของอาสากูภ้ยัทางหลวง	โดยก�าหนดช่วงเวลาในการส�ารวจ

เส้นทาง
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	 2.	แก้ไขปัญหาบนเส้นทางสายรอง	 โดยมุ่งเน้นการจัดการกับปัญหา 

ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี	 เช่น	 จัดหาสติ๊กเกอร์สะท้อน

แสง	 แจกจ่ายให้กับเกษตรกรท่ีมีการดัดแปลงรถบรรทุกสินค้า 

การเกษตรติดที่ท้ายรถ	

	 3.	สร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย	 และรับทราบถึง 

ความเสี่ยงในการใช้รถที่ไม่ปลอดภัย	 รวมถึงแนวทางการปฏิบัติ 

เม่ือเกิดอุบัติเหตุหรือรถเสียจอดริมทาง	 โดยทีมอาสากู ้ภัย 

ทางหลวงประสาน	เฝ้าระวังป้องกันเหตุ

	 4.	สร้างความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและเกษตรกร	 

เพื่อจัดหาพื้นท่ีในการรับส่ง	 ซื้อขายสินค้าการเกษตร	 และจัดท�า 

เป็นเขตความปลอดภัย	(Safety	Zone)	

 ผลลัพธ์ การเปลี่ยนแปลง

	 1.	เกิดการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน	 และมีการติดตามผลเพื่อปรับวิธี

การด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 การประชุมของ	 ศปถ.ระดับ

อ�าเภอ	 รวมถึงการประชุมมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 

เพื่อคืนข้อมูลให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกัน

	 2.	เกิดการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	 มีค�าสั่งแต่งตั้งอย่างเป็น

ทางการจากหน่วยงานส่วนต่างๆ	 เพื่อขับเคลื่อนงานจากผู ้ม ี

ส่วนเกีย่วข้องหลกั	เช่น	อาสากูภั้ยทางหลวง	พนกังานขบัรถบรรทกุ	

ชุมชน	สถานประกอบการ	สถานศึกษา	เป็นต้น	

	 3.	เกิดการก�าหนดมาตรการต่างๆ	 เพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ	 

ซึ่งผู ้ด�าเนินโครงการได้เก็บข้อมูลสถิติหลังการด�าเนินโครงการ

เปรียบเทียบกับก่อนด�าเนินโครงการในช่วงเวลาเดียวกัน	 คือ	 

(1	ตุลาคม	-31	มีนาคม)	พบว่า	ก่อนด�าเนินโครงการ	สถิติการเกิด
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อุบัติเหตุทั้งสิ้น	 20	 ครั้ง	 ภายหลังการด�าเนินโครงการพบว่าลดลง

เหลือ	8	ครั้ง	(ลดลง	12	ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ	60),	สถิติจ�านวนผู้เสีย

ชีวิตก่อนด�าเนินโครงการ	 มีจ�านวน	 17	 ราย	 ภายหลังการด�าเนิน

โครงการพบว่าลดลงเหลือ	 8	 ราย	 (ลดลง	 9	 ราย	 คิดเป็นร้อยละ	

52.94)

	 4.	เกดิมาตรการท่ีเป็นรปูธรรม	มผีูร้บัผดิชอบและบทบาทอย่างชดัเจน	

เช่น	มาตรการประชาสมัพนัธ์อย่างทัว่ถงึ	มาตรการการจดัเขตพืน้ที	่

มาตรการการห้ามรถขนาดเล็กมาจอดในพื้นที่ที่ก�าหนด	เป็นต้น

	 5.	เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการท�างานของอาสากู้ภัยทางหลวง

จากเดมิท่ีรบัข้อมลูจากสถานีต�ารวจภูธรทีเ่กีย่วข้องหรอืศนูย์สัง่การ

โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี	ไปสู่การจัดเวลาการลงพื้นที่	ตามพื้นที่ที่

ได้รับมอบหมาย	สามารถเฝ้าระวัง	ตักเตือนผู้ขับขี่รถแล้วจอดไหล่

ทางก่อนเกิดเหตุได้	และมีการพัฒนาศักยภาพต่อเนื่อง

	 6.	เกดิการจดัพืน้ทีป่ลอดภยัส�าหรบัจอดรถบรรทกุ	ทีม่สีิง่อ�านวยความ

สะดวกโดยการย้ายร้านค้าไปสูพ่ืน้ทีป่ลอดภยั	การจดัท�าลานรบัซือ้

สินค้าการเกษตรที่เหมาะสม		และได้รับความร่วมมือในการติดตั้ง

อุปกรณ์สะท้อนแสง	 เพื่อช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุชนท้ายในตอน

กลางคืน	และในขณะที่ไฟฟ้าดับ	

 ข้อเสนอแนะสูแ่นวทางการขยายผลการด�าเนนิการออกเป็น	3	ระยะ	

ได้แก่	 ระยะสั้น	 ที่มุ่งเน้นการลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลง	 ระยะกลาง	 คือ	

การบูรณาการงบประมาณเพื่อน�ามาสู่การจัดสร้างสถานที่จอดพักรถให้กับรถ

บรรทุก	ร่วมกับการจัดซื้อสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ	และระยะยาว	 เพื่อให้

เกดิการตดิตามหนุนเสรมิให้เกดิการด�าเนินงานท่ียัง่ยนืต่อเนือ่ง	ซึง่ข้อเสนอแนะ	 

ควรมีการสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการก�าหนดจุดจอดรถ
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หรอืมาตรการในการก�ากบัดแูล	ห้ามจอดรถบนไหล่ทางเพือ่ป้องกนัการชนท้าย

ได้	โดยมีทีมอาสากู้ภัยทางหลวงเป็นทีมด�าเนินการ

 แนวทางการขยายผลต่อไป ดังนี้

	 1.	การบูรณาการข้อมูลให้เชื่อมเป็นข้อมูลเดียวกัน	 โดยแนวทาง

การด�าเนินการในอนาคต	 คือ	 การส�ารวจยานพาหนะและความเสี่ยงที่นอก

เหนือจากที่มีอยู่	 เพื่อจัดท�าข้อมูล,	 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร,	 การจัดท�าสื่อ

ประชาสัมพันธ์เพื่อสะท้อนภาพของสถานการณ์ให้กับชุมชน,	 การมอบหมาย

ให้	 รพ.สต.	 เป็นผู้ส่งข้อมูลเข้าสู่คณะท�างาน,	 ใช้ช่องทาง	 Line	 กลุ่มเป็นช่อง

ทางการสื่อสารกลางที่ใช้ติดต่อและประชาสัมพันธ์

	 2.	การสร้างต้นแบบ	 ท้ังในรูปแบบ	 การพัฒนาตัวแบบของการสร้าง

ความปลอดภัยโดยให้รถซาเล้ง	 หรือรถบรรทุกขนาดเล็กติดสต๊ิกเกอร์สะท้อน

แสง/ห้อยแผ่น	CD	และการสร้างพืน้ท่ีต้นแบบเป็นอ�าเภอต้นแบบทีใ่ช้มาตรการ

ที่วางไว้	แล้วจึงขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆ	ต่อไป

	 3.	การสร้างความเข้าใจ	เพิ่มความรู้	และกระตุ้นความตระหนัก	โดย

เน้นการใช้มาตรการต่างๆ	ด้วยความระมัดระวัง	เน้นการตักเตือน	และอธิบาย

ให้ฟัง	 โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นที่ยังไม่มีความเข้าใจต่อมาตรการและแนวทาง

ต่างๆ

	 4.	จงัหวดัควรเข้ามาสนบัสนนุการท�างานของทมีอาสากูภ้ยัทางหลวง	

เพื่อให้มีความรู้	งบประมาณ	ก�าลังในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5. ยุค 4.0 เปลี่ยนคนภูเก็ต... ด้วยระบบ Red light camera

	 การแก้ไขปัญหาอบัุตเิหตทุัง้ปัจจยัด้านถนน	พฤตกิรรมบคุคลและยาน

พาหนะปลอดภัยเป็นมาตรการหลกัทีท่กุประเทศทัว่โลกใช้เป็นแนวทางด�าเนนิ

การ	ส�าหรบับรบิทของสงัคมไทยทีก่ารฝ่าฝืนกฎหมายเป็นเรือ่งทีพ่บเหน็ได้เป็น

ประจ�า	 การขาดแคลนเครื่องมือ/เทคโนโลยีและอัตราก�าลังของต�ารวจจราจร
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

เป็นปัญหาของทุกพื้นที่ภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีก�าลังต�ารวจจราจรทั้งจังหวัด

เพียง	 185	 นาย	 แต่ต้องรับมือกับประชากรที่หนาแน่นและนักท่องเที่ยวกว่า

เดือนละ	1.4	ล้านคน	ซึ่งสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของภูเก็ตส่วนใหญ่ก็

เกิดจากการไม่เคารพวินัยจราจรเช่น	ขับรถเร็วเกินก�าหนด	ฝ่าฝืนสัญญาณ	ไม่

สวมหมวกนิรภัยฯ		ประกอบกบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจมภีารกจิหลายด้านไม่เพยีงพอ

ในการจับกุมผู้กระท�าผิด	ทางแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรใน

ระดับจังหวัด	 (สอจร.)	 ร่วมกับภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุจังหวัดภูเก็ตจึงได้น�า

เทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย

 ภูเก็ตได้ระบบ Red light camera มาอย่างไร

	 มูลนิธิ	Safer	Roads	Foundation	(SRF)	เป็นมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือการลดอุบัติเหตุ

ทางถนน	 โดย	 คุณ	 Michael	

C	Woodford	 และภรรยาได้

แสดงเจตนารมณ์บรจิาคเงนิเพือ่

สนับสนุนการด�าเนินงานการ

ป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน

ในประเทศไทยเป็นระยะเวลา	

3	ปี	 (ปี	 2558-2560)	ปี	 2558	จากการประสานงานของสอจร.	SRF	 ได้เริ่ม

สนบัสนุนเครือ่งตรวจวดัแอลกอฮอล์ทางลมหายใจ	จ�านวน	39	เครือ่งให้ต�ารวจ

ภูธรจังหวัดภูเก็ต	 ส่งผลให้การตรวจจับผู้ดื่มแล้วขับมีจ�านวนเพิ่มขึ้นสูงถึง	 10	

เท่า	เมือ่เทยีบกบัค่าเฉลีย่ย้อนหลงั	3	ปี	(ปี	2555-2557)	และอตัราการเสียชวีติ

ลดลงร้อยละ	8.8	จากการท�างานของภาคใีนพืน้ทีท่ีเ่หนยีวแน่น	กดัตดิจรงิจงั	มี

การสนับสนุนจากทุกภาค	มีการประเมินติดตามผลอย่างเป็นระบบ	ทางมูลนิธิ

เหน็ผลส�าเรจ็จากโครงการท้ังเชิงผลลพัธ์และเชิงกระบวนการ	จงึสนบัสนนุโครง

การต่อๆมาที่พื้นที่มีความต้องการ	เช่น	เครื่องตรวจจับความเร็วแบบ	Speed	

แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน 
ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเดน็และเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.) 
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 แนวทางการขยายผลต่อไป ดังนี้ 
1. การบูรณาการข้อมูลให้เชื่อมเป็นข้อมูลเดียวกัน โดยแนวทางการด าเนินการในอนาคต คือ การส ารวจ

ยานพาหนะและความเสี่ยงที่นอกเหนือจากที่มีอยู่ เพ่ือจัดท าข้อมูล, พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร, การ
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสะท้อนภาพของสถานการณ์ให้กับชุมชน, การมอบหมายให้ รพ.สต. เป็นผู้ส่ง
ข้อมูลเข้าสู่คณะท างาน, ใช้ช่องทาง Line กลุ่มเป็นช่องทางการสื่อสารกลางที่ใช้ติดต่อและประชาสัมพันธ์ 

2. การสร้างต้นแบบ ทั้งในรูปแบบ การพัฒนาตัวแบบของการสร้างความปลอดภัยโดยให้รถซาเล้ง หรือ
รถบรรทุกขนาดเล็กติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง/ห้อยแผ่น CD และการสร้างพ้ืนที่ต้นแบบเป็นอ าเภอต้นแบบ
ที่ใช้มาตรการที่วางไว้ แล้วจึงขยายผลสู่พื้นที่อ่ืนๆ ต่อไป 

3. การสร้างความเข้าใจ เพ่ิมความรู้ และกระตุ้นความตระหนัก โดยเน้นการใช้มาตรการต่างๆ ด้วยความ
ระมัดระวัง เน้นการตักเตือน และอธิบายให้ฟัง โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นที่ยังไม่มีความเข้าใจต่อมาตรการ
และแนวทางต่างๆ 

4. จังหวัดควรเข้ามาสนับสนุนการท างานของทีมอาสากู้ภัยทางหลวง เพ่ือให้มีความรู้ งบประมาณ ก าลังใน
การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
5. ยุค 4.0 เปลี่ยนคนภูเก็ต... ด้วยระบบ Red light camera 

 การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทั้งปัจจัยด้านถนน พฤติกรรมบุคคลและยานพาหนะปลอดภัยเป็นมาตรการหลัก
ที่ทุกประเทศท่ัวโลกใช้เป็นแนวทางด าเนินการ ส าหรับบริบทของสังคมไทยที่การฝ่าฝืนกฎหมายเป็นเรื่องที่พบเห็น
ได้เป็นประจ า การขาดแคลนเครื่องมือ/เทคโนโลยีและอัตราก าลังของต ารวจจราจรเป็นปัญหาของทุกพ้ืนที่ ภูเก็ต
เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีก าลังต ารวจจราจรทั้งจังหวัดเพียง 185 นาย แต่ต้องรับมือกับประชากรที่หนาแน่นและ
นักท่องเที่ยวกว่าเดือนละ 1.4 ล้านคน ซึ่งสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของภูเก็ตส่วนใหญ่ก็เกิดจากการไม่
เคารพวินัยจราจรเช่น ขับรถเร็วเกินก าหนด ฝ่าฝืนสัญญาณ ไม่สวมหมวกนิรภัยฯ  ประกอบกับเจ้าหน้าที่ต ารวจมี
ภารกิจหลายด้านไม่เพียงพอในการจับกุมผู้กระท าผิด ทางแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับ
จังหวัด (สอจร.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุจังหวัดภูเก็ตจึงได้น าเทคโนโลยีมาเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้
กฎหมาย 

ภูเก็ตได้ระบบ Red light camera มาอย่างไร 
มูลนิธิ Safer Roads Foundation (SRF) เป็นมูลนิธิที่มี

วัตถุประสงค์เ พ่ือช่วยเหลือการลดอุบัติเหตุทางถนน โดย คุณ 
Michael C Woodford และภรรยาได้แสดงเจตนารมณ์บริจาคเงิน
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานการป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนใน

เก็บตกเทคนิคจากโครงการ 

 “ข้อมูลแน่นๆ แรงสนับสนุนจากภาคีท าให้
โครงการนี้เกิดขึ้นได้” 
“ท าจริง ท าได้ผล SRF จึงขยายโครงการ” 
“สร้างความโปร่งใส โรตารี่ช่วยได้มาก” 
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Gun	เครื่องชั่งน�้าหนักรถบรรทุกแบบเคลื่อนที่	การแก้ไขจุดเสี่ยง	10	จุด	

	 การประชุมคณะท�างานภูเก็ตปี	2559	ได้น�ากรณีการเกิดอุบัติเหตุบน

ทางแยกจากการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรท�าให้เกิดการเสียชีวิตของรถบิ๊กไบท์

ที่ชนกับรถจักรยานยนต์คู่กรณีท่ีฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรในเวลากลางคืนมา

พิจารณาและด�าเนนิการจดัเกบ็ข้อมลูจ�านวนการเกดิอบุติัเหตุในบรเิวณทางแยก

ท่ีเกดิอบุตัเิหตบุ่อยจ�านวน	5	ทางแยกและได้ใช้ข้อมูลจ�านวนการเกดิอบุติัเหตุใน

บรเิวณทางแยกดงักล่าวขอรบัการสนบัสนนุระบบกล้องตรวจจบัอตัโนมตั(ิRed	

light	camera	System)	จาก	SFR	มูลค่ากว่า	16	ล้านบาท

 ความโปร่งใสเป็นสิ่งส�าคัญ	 ภาคีภูเก็ตขอให้โรตาร่ีสโมสรทุ่งคาเป็น

ผู้รับทุนและด�าเนินการจัดซื้อให้เพื่อลดขั้นตอนของราชการและท่ีส�าคัญ	 คือ	

การที่สโมสรโรตารี่เป็นองค์กรเอกชนท่ีไม่แสวงหาก�าไร	 บริหารงานในรูปแบบ

กรรมการท�าให้เป็นหลกัประกนัในความโปร่งใส	ตรวจสอบได้และให้นกัวชิาการ

จากมหาวิทยาลัยเป็นผู้ก�าหนดคุณลักษณะและตรวจสอบระบบฯ	โดยมีหน่วย

งานภาครัฐและเอกชนร่วมกันเป็นคณะกรรมการคัดเลือกบริษัทด้วยการเปิด

ซอง	เมื่อเสนอโครงการที่มีความร่วมมือกับโรตารี่และผู้เชี่ยวชาญด้วยจึงท�าให้

ผู้ให้ทุนเกิดความมั่นใจและสบายใจ
 

 ท�าอย่างไรให้คนภูเก็ตยอมรับ...กับการบังคับใช้กฎหมาย

	 การที่จะท�าให้คนเกิดการยอมรับกับการบังคับใช้กฎหมายด้วยระบบ	

Red	light	cameraนั้นต้องสร้างความตระหนักให้กับประชาชนและเครือข่าย	

ภเูกต็ใช้ความมส่ีวนร่วมของเครอืข่ายตัง้แต่เริม่จดัหาเครือ่งมอืจนกระทัง่ถงึการ

ติดตามประเมินผล	“การท�างานของภาคีภูเก็ตไม่มีพระเอก”	เป็นค�ากล่าวของ	

พล.ต.ต.ธีระพล	ทิพย์เจริญ	 รองผู้บัญชาการต�ารวจภูธรภาค	 8	 แกนหลักของ

ภาคี	ได้แก่	ต�ารวจ	สอจร.	สโมสรโรตารี่	และสื่อท้องถิ่น	หน่วยงานสนับสนุน

รอง	 ได้แก่	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต	 บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบ

ภัยจากรถ	จ�ากัด	ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตมูลนิธิ
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

กุศลธรรม	แขวงทางหลวง	ท้องถิ่นจังหวัดเป็นภาคีที่ท�างานและพบปะกันบ่อย

โดย	อาศัยเวทีกินข้าว	เล่าเรื่อง	ด้วยหลัก	“เรื่องใหญ่	ต้องคุยกันด้วยคนจ�านวน

น้อยๆ”	 เวทีการพูดคุยมีทั้งเชิงปัญหาการท�างาน	 ประเด็นที่จะขับเคลื่อนและ

ตัวเลขข้อมูลที่ค้นพบ	บรรยากาศในการประชุมเหมือนเพื่อน	เป็นแบบสบายๆ

ที่	“สรวญเส	เฮฮา	แต่ได้งาน”	เพราะทุกครั้งหลังประชุมแบบนี้	จะเกิดภารกิจ

ที่มอบหมายให้ภาคีไปร่วมกันด�าเนินการต่อ	แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้	คือ	กลุ่มแกนน�า

ที่เข้ามาท�าหน้าที่ประสานงาน	ให้สมาชิกได้พบปะพูดคุย	

 การสร้างความตระหนักให้กับประชาชนเริ่มจากการประชาสัมพันธ์

ผ่านคลปิวิดโีอโดยสือ่ท้องถิน่และสือ่ออนไลน์	ตดิตัง้ป้ายประชาสมัพนัธ์ก่อนถงึ

จดุตรวจจบั	สร้างกระแสสงัคมให้ผูใ้ช้ถนนเกดิการยอมรบัการบงัคบัใช้กฎหมาย	

จากน้ันจึงมีการด�าเนินการบังคับใช้กฎหมายด้วยการส่งใบสั่งทางไปรษณีย์ให้

ผู้กระท�าผิด	โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทเป็น	admin	ในการดูแลระบบฯตามสัญญา

ประกัน	 3	ปี	 ต�ารวจระดับสัญญาบัตรเป็นผู้ควบคุม	 ก�ากับ	 ติดตาม	 การออก

ใบสั่ง	 คณะท�างานด้านข้อมูล	 เป็นผู้น�าเสนอข้อมูลผลการด�าเนินงาน	ปัญหา

อุปสรรคแก่คณะกรรมการจังหวัดเพื่อสรุปและรายงานผลต่อ	SFR	รวมทั้งการ

ประสานหน่วยงานกับท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการแก้ไขปัญหา

การใช้	ระบบ	Red	light	camera

 ผลที่เกิด	ผู้ใช้ถนน	95.1	%	เห็นด้วยว่าการติดตั้ง	Red	light	camera	

ช่วยลดการโต้เถยีงจากผูก้ระท�าผดิและ92.9	%	เหน็ด้วยว่าช่วยลดอบุติัเหตุทาง

ถนนทีเ่กดิจากพฤตกิรรมผูข้บัขี	่หลงัได้รบัใบสัง่	68.2	%บอกว่ามกีารปรบัเปลีย่น

พฤติกรรมการขับขี่แบบถาวร	 อัตราการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	

53.4เป็น	55.7	(ปี	2559	และ	2561ตามล�าดับ)	จ�านวนผู้เสียชีวิตลดลง	ร้อยละ	

26	(จาก	50	ราย	เหลือ	37	ราย)	(ปี	2560–2561	)ส่วนปัญหาเรื่องการบริหาร

จัดการงบด�าเนินการต่างๆ	เช่นหมึกพิมพ์	การซ่อมบ�ารุงเช่น	สายไฟเบอร์ขาด	

และขาดผู้ดูแลระบบฯ	ภูเก็ตจึงส่งมอบอุปกรณ์ให้เทศบาลและองค์การบริหาร
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

ส่วนต�าบลเจ้าของพื้นที่เป็นเจ้าของและให้ช่วยจัดสรรงบประมาณในการบ�ารุง

รักษาหลังหมดประกันปีที่	3	เป็นต้นไป

เงื่อนไขความส�าเร็จ

 รวมพลังภาคีเครือข่าย 	การรวมพลังกันท�างานตามหลัก	5	ส	5	ช1  

น�าไปสูผ่ลลพัธ์ทีม่คีณุค่าหรอืเข้มแขง็มากกว่าการทีแ่ต่ละองค์กรจะท�างานโดย

โดดเดี่ยว	 	 พลังภาคส่วนของชุมชนและเอกชนเกื้อหนุนต่อการท�างานภาครัฐ

อย่างมาก	 ส่วนใหญ่ของช่องว่างที่ไม่มีความร่วมมือกันเกิดขึ้นเนื่องจากภาค

เอกชนมองงานท�างานของภาครัฐในลักษณะการท�างานตามนโยบายซึ่งมีการ

เปลี่ยนแปลงตามผู้บริหาร	 ขาดความต่อเนื่อง	 ภาคีภูเก็ตที่ท�างานต่อเนื่องยาว

และมีผลส�าเร็จที่จับต้องได้เป็นต้นทุนส�าคัญในการสร้างความเชื่อถือให้ภาค

เอกชนและชุมชน			

 สัมพันธภาพด้วยการส่ือสารภายในกลุ่มและผู้ใช้ถนน	 กลุ่มไลน	์ 

“Red	 light	 Camera”	 เป็นเครื่องมือส�าคัญในการส่ือสารในกลุ่ม	 ไลน์วงนี้

จะเน้นการสื่อสารปัญหาของระบบระหว่างผู้ใช้	 ผู้ดูแล	 ผู้บริหารและภาคีที่มี 

ส่วนเกีย่วข้องส่วนผูใ้ช้ถนนใช้การสือ่ออนไลน์	สือ่ท้องถิน่และป้ายประชาสมัพนัธ์

เพื่อสร้างกระแส

แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน 
ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเดน็และเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.) 
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ภารกิจที่มอบหมายให้ภาคีไปร่วมกันด าเนินการต่อ แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ กลุ่มแกนน าที่เข้ามาท าหน้าที่
ประสานงาน ให้สมาชิกได้พบปะพูดคุย  

การสร้างความตระหนักให้กับประชาชนเริ่มจากการประชาสัมพันธ์ผ่านคลิปวิดีโอโดยสื่อท้องถิ่นและสื่อ
ออนไลน์ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนถึงจุดตรวจจับ สร้างกระแสสังคมให้ผู้ใช้ถนนเกิดการยอมรับการบังคับใช้
กฎหมาย จากนั้นจึงมีการด าเนินการบังคับใช้กฎหมายด้วยการส่งใบสั่งทางไปรษณีย์ให้ผู้กระท าผิด โดยมีเจ้าหน้าที่
บริษัทเป็น admin ในการดูแลระบบฯตามสัญญาประกัน 3 ปี ต ารวจระดับสัญญาบัตรเป็นผู้ควบคุม ก ากับ 
ติดตาม การออกใบสั่ง คณะท างานด้านข้อมูล เป็นผู้น าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคแก่
คณะกรรมการจังหวัดเพ่ือสรุปและรายงานผลต่อ SFR รวมทั้งการประสานหน่วยงานกับท้องถิ่นและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมการแก้ไขปัญหาการใช้ ระบบ Red light camera 

ผลที่เกิด ผู้ใช้ถนน 95.1 % เห็นด้วยว่าการติดตั้ง Red light camera ช่วยลดการโต้เถียงจากผู้กระท าผิด
และ92.9 % เห็นด้วยว่าช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากพฤติกรรมผู้ขับขี่ หลังได้รับใบสั่ง 68.2 %บอกว่ามีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่แบบถาวร อัตราการสวมหมวกนิรภัยเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 53.4เป็น 55.7 (ปี 2559 
และ 2561ตามล าดับ) จ านวนผู้เสียชีวิตลดลง ร้อยละ 26 (จาก 50 ราย เหลือ 37 ราย) (ปี 2560–2561 )ส่วน
ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการงบด าเนินการต่างๆ เช่นหมึกพิมพ์ การซ่อมบ ารุงเช่น สายไฟเบอร์ขาด และขาด
ผู้ดูแลระบบฯ ภูเก็ตจึงส่งมอบอุปกรณ์ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลเจ้าของพ้ืนที่เป็นเจ้าของและให้
ช่วยจัดสรรงบประมาณในการบ ารุงรักษาหลังหมดประกันปีที่ 3 เป็นต้นไป 
 
เงื่อนไขความส าเร็จ 

รวมพลังภาคีเครือข่าย  
การรวมพลังกันท างานตามหลัก 5 
ส 5 ช1 น าไปสู่ผลลัพธ์ที่มีคุณค่า
หรือเข้มแข็งมากกว่าการที่แต่ละ
องค์กรจะท างานโดยโดดเดี่ยว  
พลั งภาคส่ วนของชุ มชนและ
เอกชนเกื้อหนุนต่อการท างานภาครัฐอย่างมาก ส่วนใหญ่ของช่องว่างที่ไม่มีความร่วมมือกันเกิดขึ้นเนื่องจาก
ภาคเอกชนมองงานท างานของภาครัฐในลักษณะการท างานตามนโยบายซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามผู้บริหาร ขาด
ความต่อเนื่อง ภาคีภูเก็ตที่ท างานต่อเนื่องยาวและมีผลส าเร็จที่จับต้องได้เป็นต้นทุนส าคัญในการสร้างความเชื่อถือ
ให้ภาคเอกชนและชุมชน    

                                                           
1 5ส คือ1.สหสาขา 2.สารสนเทศ 3.สุดคุ้ม 4.สุดเสี่ยง 5.ส่วนร่วม และ 5ช คือ1.เชื่อม/ชักชวน2.ชง3.ช้อน4.ชม/เชียร5์.เช็ค 

 

 

1	5ส	คือ	1.สหสาขา	2.สารสนเทศ	3.สุดคุ้ม	4.สุดเสี่ยง	5.ส่วนร่วม	และ	5ช	คือ	1.เชื่อม/ชักชวน	2.ชง	

3.ช้อน	4.ชม/เชียร์	5.เช็ค
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

 เกาะติดข้อมูลการติดตามและประเมินผลจะให้ข้อมูลที่แสดงให้เห็น 

ถึงความส�าเร็จ	 และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการด�าเนินงานภาคีภูเก็ต 

อาศัยหน่วยงานสาธารณสุขเป็นผู ้ท�างานด้วยข้อมูลสถิติ	 ในการติดตาม	 

ทั้งในแง่ของสถิติ	 แนวโน้ม	 กระบวนการ	 รวมทั้งผลลัพธ์จากการด�าเนินงาน	 

น�าผลส�าเร็จมาชื่นชมภาคีและแก้ไขปรับปรุงการด�าเนินงาน

ข้อเสนอพัฒนาต่อยอด.... เพื่อความยั่งยืน

	 1.	ระบบ	 Red	 light	 Cameraจะมีความยั่งยืนต้องมีการเตรียม 

ความพร้อมตั้งแต่เริ่มต้นที่ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่	ส�านักงานต�ารวจ

ภูธรจังหวัด	 องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น/เทศบาลเห็นความส�าคัญ

และพร้อมที่จะมีส่วนร่วมด�าเนินการ	 ตั้งแต่การเตรียมบุคลากรในการใช	้ 

การดูแลระบบ	 การออกใบสั่ง	 การเตรียมงบบริหารจัดการสนับสนุนให  ้

เพียงพอและมีความต่อเนื่อง	 โดยผลักดันให้เข้าสู ่วาระปกติ	 ท่ีผู ้บริหาร 

มีการติดตามและประเมินผล

	 2.	การใช้เทคโนโลยีในการบังคับใช้กฎหมาย	 จ�าเป็นต้องมีการ

ประชาสัมพันธ์และการบังคับใช้กฎหมายที่ต ่อเนื่อง	 เพ่ือสร้างกระแส 

การรับรู้ของสังคมอันจะส่งผลถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถาวร

แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน 
ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเดน็และเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.) 
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สัมพันธภาพด้วยการสื่อสารภายในกลุ่มและผู้ใช้ถนน กลุ่มไลน์ “Red light Camera” เป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการสื่อสารในกลุ่ม ไลน์วงนี้จะเน้นการสื่อสารปัญหาของระบบระหว่างผู้ใช้ ผู้ดูแล ผู้บริหารและภาคีที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องส่วนผู้ใช้ถนนใช้การสื่อออนไลน์ สื่อท้องถิ่นและป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแส 

เกาะติดข้อมูลการติดตามและประเมินผลจะให้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จ และแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานภาคีภูเก็ตอาศัยหน่วยงานสาธารณสุขเป็นผู้ท างานด้วยข้อมูลสถิติ ในการติดตาม ทั้ง
ในแง่ของสถิติ แนวโน้ม กระบวนการ รวมทั้งผลลัพธ์จากการด าเนินงาน น าผลส าเร็จมาชื่นชมภาคีและแก้ไข
ปรับปรุงการด าเนินงาน 

 
ข้อเสนอพัฒนาต่อยอด.... เพื่อความย่ังยืน 
1. ระบบ Red light Cameraจะมีความยั่งยืนต้องมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่เริ่มต้นที่ต้องให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องได้แก่ ส านักงานต ารวจภูธรจังหวัด องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น/เทศบาลเห็นความส าคัญ
และพร้อมที่จะมีส่วนร่วมด าเนินการ ตั้งแต่การเตรียมบุคลากรในการใช้ การดูแลระบบ การออกใบสั่ง การ
เตรียมงบบริหารจัดการสนับสนุนให้เพียงพอและมีความต่อเนื่อง โดยผลักดันให้เข้าสู่วาระปกติ ที่ผู้บริหารมี
การติดตามและประเมินผล 

2. การใช้เทคโนโลยีในการบังคับใช้กฎหมาย จ าเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์และการบังคับใช้กฎหมายที่ต่อเนื่อง 
เพ่ือสร้างกระแสการรับรู้ของสังคมอันจะส่งผลถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถาวร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สื่อสาร/
ประชาสมัพันธ์ 

บังคับใช้
กฎหมาย 

พลังเครือข่าย 
5 ส 5 ช 

ผลที่เกิด 

ผู้ใช้ถนนเห็นด้วยกับการติดตั้ง Red light 
camera 

หลังไดร้ับใบสั่งบอกว่ามีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการขับขี่แบบถาวร 

อัตราการสวมหมวกนิรภยัเพิ่มขึ้น 

อัตราการเสียชีวิตลดลง 
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6. การศกึษาประเมนิประสทิธภิาพเทคโนโลยกีล้องบงัคบัใช้กฎหมายจราจร 

บนถนนมิตรภาพเขตเมืองขอนแก่น

	 จังหวดัขอนแก่นเป็นจงัหวดัทีม่ขีนาดใหญ่	เป็นศนูย์กลางทางด้านการ

ค้า	การศึกษา	ธุรกิจบริการ		ฯลฯ	ซึ่งท�าให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็ว	ส่งผล

ถึงการจราจรและปริมาณรถที่เพิ่มมากขึ้น	สิ่งเหล่านี้มีผลต่อจ�านวนอุบัติเหตุที่

เกิดขึ้น	ข้อมูลจากรายงานสถิติการใช้สิทธิ	พรบ.รายจังหวัด	พบว่า	

ปี พ.ศ. จ�านวนอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต ทุพพลภาพ

2558 4,472 4,902 179 29

2559 5,003 5,549 195 28

2560 5,855 6,472 206 36

2561 5,459 5,939 224 35
 

 โดยพบว่าในปี	พ.ศ.2558	จงัหวดัขอนแก่น	มสีถติิการเกดิอบุติัเหตุบน

ท้องถนนสะสมอยูใ่นอนัดบัที	่17	ของประเทศ	และเมือ่พิจารณารายอ�าเภอพบ

ว่า	อ�าเภอเมืองขอนแก่นมีจ�านวนการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด	ซึ่งมีสาเหตุส�าคัญมา

จากการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร	การขับรถเร็ว	การแก้ปัญหาโดยการบังคับใช้

กฎหมายยังท�าได้ไม่ดีพอ	เนื่องจากขาดบุคลากร	การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์

มาช่วยจะเป็นแนวทางท่ีท�าให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น	

คณะท�างานการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น	

(สอจร.)	 จึงได้มีการสนับสนุนให้น�าเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ

บังคับใช้กฎหมาย	โดยมูลนิธิ	Safer	Road	Foundation	ประเทศอังกฤษ	ได้

สนับสนุนเทคโนโลยีกล้องตรวจจับความเร็วเพื่อตรวจจับความเร็ว	 และกล้อง	

CCTV	 เพื่อตรวจจับผู้ฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงและผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย	 โดย

มี	 รศ.ดร.ธเนศ เสถียรนาม พร้อมคณะนักวิจัย	 จากคณะวิศวกรรมศาสตร	์ 
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เข้ามาด�าเนินการศึกษาประเมินประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีกล้องบังคับใช้กฎหมายจราจรบนถนนมิตรภาพช่วง	 14	 กิโลเมตร 

ผ่านเขตเมืองขอนแก่น	 โดยมีวัตถุประสงค ์	 เพื่อ1)	 ประเมินการลด

อุบัติเหตุจราจรบนถนนมิตรภาพช่วง	 14	 กิโลเมตร	 ผ่านเขตเมืองขอนแก่น	 

2)	 เพื่อประเมินการลดจ�านวนผู้กระท�าผิดกฎหมายจราจรในข้อหาฝ่าฝืน

สัญญาณไฟแดง	 ไม่สวมหมวกนิรภัย	 และ	 ขับรถเร็ว	 3)	 เพื่อประเมิน	 

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู ้ขับขี่ต ่อการฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงและ 

การสวมหมวกนิรภัย

กิจกรรมด�าเนินงาน

	 การด�าเนินโครงการประเมินประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีกล้องฯ	

เป็นการประเมินผลการบังคับใช้กล้องเป็นเครื่องมือในการช่วยลดอุบัติเหตุ

จราจร	 ลดผู้ฝ่าฝืนไฟแดง	 ไม่สวมหมวกนิรภัยและขับรถเร็ว	 ในเขตจังหวัด

ขอนแก่น	 	 ซึ่งได้มีการด�าเนินการติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วตามโครงการ

ขับขี่ปลอดภัย	 14	 กิโลเมตรและกล้อง	 CCTV	 	 ที่ทางแยกบนถนนมิตรภาพ

ในเขตอ�าเภอเมืองขอนแก่น	 3	 ทางแยก	 ได้แก่	 ทางแยกถนนมิตรภาพ-ประตู

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 (เจ้าพ่อมอดินแดง)ทางแยกถนนมิตรภาพ-ศรีจันทร	์

(ประตูเมือง)และทางแยกถนนมิตรภาพ-เหล่านาดี	 (ตลาดเจริญศรี)โดยได้

ด�าเนินการเก็บข้อมูลการฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง	 และข้อมูลการสวมหมวก

นิรภัย	บริเวณทางแยกที่ติดตั้งกล้อง	CCTV	ข้อมูลการขับรถเร็วเกินที่กฎหมาย

ก�าหนด	จากกล้องตรวจจบัความเรว็	และข้อมลูอบุตัเิหต	ุพร้อมกนันีย้งัได้มกีาร

ใช้แบบสอบถามทางด้านจติวทิยาของผูข้บัขีท่ีเ่คยขบัรถผ่านทางแยกท่ีมกีารติด

ตั้งกล้อง	 CCTV	 	 เกี่ยวกับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงและการสวมหมวกนิรภัย

จากนั้นจึงน�ามาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบและเสนอเป็นแนวทางการด�าเนิน

โครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีบังคับใช้กฎหมายจราจร
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 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	จากการประเมินพบว่า	

	 1.	ปริมาณการเกิดอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่โครงการเขตขับขีป่ลอดภัย	

14	 กิโลเมตร	 มีความผันผวน	 โดยพบว่าในปี	 พ.ศ.	 2559	 มีจ�านวนการเกิด

อุบัติเหตุและจ�านวนผู้บาดเจ็บลดลงกว่าปี	 พ.ศ.	 2558	 แต่ในปี	 พ.ศ.2560	 

มีปริมาณเพิ่มขึ้นมากกว่าปี	 พ.ศ.2558	 ซึ่งคาดว่าจะเกิดจากปัจจัยอื่นที ่

นอกเหนือจากการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด

	 2.	การตดิตัง้กล้องตรวจจบัความเรว็ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการออก

ใบสั่ง	 ด้านการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด	 6.5	 เท่าของแบบเดิม 

แต่ยังไม่เห็นผลถึงการเปลี่ยนแปลงของอุบัติเหตุและการบาดเจ็บที่ชัดเจน	

เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุอาจเกิดจากหลายสาเหตุที่นอกเหนือจากความเร็ว

	 3.	การใช้ความเร็วของรถยนต์หลังจากมีมาตรการตรวจจับความเร็ว

แบบอตัโนมตัด้ิวยกล้อง	24	ชัว่โมง		พบว่าจ�านวนผูใ้ช้ความเรว็สงูกว่าทีก่ฎหมาย

ก�าหนดลดลง	 	 โดยมีการใช้ความเร็วสูงกว่า	 80	 กิโลเมตรต่อชั่วโมงลดลง 

ร้อยละ	 44	 และความเร็วสูงกว่า	 100	 กิโลเมตรต่อชั่วโมง	 ลดลงร้อยละ	 55	

แสดงให้เห็นว่ามาตรการดังกล่าวส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้

ความเร็วที่สูงกว่าที่กฎหมายก�าหนด

	 4.	การฝ่าฝืนสญัญาณไฟแดงมอีตัราลดลงร้อยละ	32.8	ซึง่หมายความ

ว่าการบังคับใช้กล้องมีผลต่อการตัดสินใจในการฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง

	 5.	ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านจิตวิทยาซ่ึงประกอบด้วย	 ทัศนคติ	 

การคล้อยตามคนรอบข้าง	และการรบัรูด้้วยตนเอง	พบว่า	ผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์

และผู้ขับขี่รถยนต์มีความตั้งใจในการฝ่าฝืนไฟแดงลดลง	 และตัดสินใจที่จะ

ฝ่าฝืนไฟแดงยากมากข้ึน	 ส่วนการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

มีทัศนคติที่ดีขึ้นต่อการสวมหมวกนิรภัย		
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

ข้อเสนอแนะเพื่อความยั่งยืน

	 จากผลการศกึษาจะเหน็ได้ว่าการน�าเทคโนโลยกีล้องเข้ามาช่วยในการ

บงัคบัใช้กฎหมายจราจรเป็นจดุเริม่ต้นของการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของคนใน

สงัคม	ดงันัน้เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุในการท�างาน	ทางโครงการฯ	ได้มข้ีอ

เสนอแนะ	ดังนี้

หัวข้อ ข้อเสนอแนะ

ด้านอุปกรณ์ กล้องที่ใช้ในการบันทึกภาพจะต้องมีความละเอียด
เพยีงพอในการจบัหรอืบนัทกึภาพผู้กระท�าการฝ่าฝืน
กฎหมายจราจรได้ชัดเจนและมีความพร้อมในการใช้
งานอย่างสม�่าเสมอ

ด ้ า น ก า ร บ ริ ห า ร

จัดการ

•	 การติดตั้งกล้องเพื่อบันทึกภาพต้องอยู่ในต�าแหน่ง
ที่เหมาะสม	 เช่น	 บริเวณทางแยก	 มุมมองในภาพ
รวมจะต้องมองเห็นระบบสัญญาณไฟจราจรและ
ยานพาหนะที่กระท�าการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร
อย่างชัดเจน

•	 การบันทึกภาพหลักฐานการกระท�าการฝ่าฝืน
กฎหมายจราจรนอกจากลักษณะของรถและป้าย
ทะเบียนแล้ว	ต้องมีช่วงเวลา	วันที่	และสถานที่ระบุ
ชัดเจน

•	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการเช่ือมต่อหรือเข้าถึง
ฐานข้อมูลเพื่อค้นหาข้อมูลของผู้กระท�าการฝ่าฝืน
กฎหมายจราจรในการออกใบสั่ง

•	ผูก้ระท�าการฝ่าฝืนกฎหมายจราจรต้องสามารถดภูาพ
หรือข้อมูลย้อนหลังได้เพื่อลดความขัดแย้งและเกิด
ความโปร่งใสในการท�างาน
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หัวข้อ ข้อเสนอแนะ

•	 หากมีจอน�าเสนอภาพจราจรแบบ	 real	 time	 ให้

กับบุคคลท่ัวไปได้ทราบ	 จะเป็นการกระตุ้นให้เกิด

จิตส�านึกในการขับขี่รถอย่างมีวินัยมากขึ้น

ด้านการดูแลรักษา •	 การดูแลรักษาต้องก�าหนดผู้รับผิดชอบหรือหน่วย

งานที่รับผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อจะได้มีการตั้งงบ

ประมาณส�าหรับการดูแลรักษาทั้งตัวกล้องและ	

software

•	 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบควรมีการบ�ารุงรักษาหรือ

ตรวจสอบคุณภาพ	 ความแม่นย�าในการตรวจจับ

อยู่เสมอ

ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา

	 1.	จงัหวดัต้องเป็นตวัการหลกัในการจดัการเบือ้งต้นเพือ่หาหน่วยงาน

ท่ีจะรับผิดชอบในการติดตั้งบ�ารุงรักษา	 และบริหารจัดการจากประสบการณ ์

การท�างานของโครงการที่จังหวัดขอนแก่นที่งบประมาณเบื้องต้นในการ

ด�าเนินการมาจากภาคเอกชนและได้มีการท�าข้อตกลงMOU	 ร่วมกับจังหวัด 

และเทศบาลส่งผลให้เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จทางภาคเอกชนสามารถโอนให้กับ 

ภาครัฐและให้ภาครัฐด�าเนินการต่อไปได้		

	 2.	วางระบบร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เป็นเจ้าของพ้ืนท่ีและต�ารวจ

ผูซ้ึง่เป็นผูบ้งัคบัใช้กฎหมาย	เพือ่ให้เกดิกระบวนการท�างานทีเ่ป็นหน้าทีป่ระจ�า	

ดังนี้

	 	 •	 หน่วยงานท่ีรบัผดิชอบในการเสนอของบประมาณเพือ่ท�าการตดิ

ตั้งและบ�ารุงรักษา

	 	 •	 หน่วยงานทีท่�าหน้าทีต่รวจสอบข้อมลูออกใบส่ังเกบ็เงิน	และดูแล
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โปรแกรม

	 	 •	 หน่วยงานที่ท�าหน้าที่กระจายเงินไปยังผู้รับผิดชอบ

	 	 •	 อัตราการจัดสรรเงินรายได้จากการปรับ

	 3.	 ใช้การประชาสัมพันธ์ร่วมไปกับการบังคับใช้กฎหมายโดยท�าป้าย

เตือนก่อนจะมีการจับจริง

	 4.	 ใช้การตดิตัง้กล้องจรงิร่วมไปกบักล้องดมัมีโ่ดยเลอืกตดิตัง้กล้องจรงิ

ในบรเิวณทีม่อีตัราการเกดิอบุตัเิหตสุงู	หรอืมกีารฝ่าฝืนสญัญาณไฟสงูแล้วบนัทกึ

สถิติเมื่อมีสถิติลดลงแล้วปรับเปลี่ยนเป็นกล้องดัมมี่และน�ากล้องจริงย้ายไปติด

ตั้งในจุดอื่นๆ	เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย	

	 5.	ประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารจ�านวนผู้ฝ่าฝืนหรือการออกใบสั่งอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ

ขับขี่ให้มีความปลอดภัย

	 6.	น�าภาพการฝ่าฝืนมาเผยแพร่และสื่อสารเพื่อให้เห็นพฤติกรรมที่ไม่

เหมาะสม

ตัวอย่างประเด็นการสร้างส�านึกความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา

 1. โครงการเยาวชนพักทนัพัฒนาความปลอดภยับนท้องถนนจงัหวดั

สิงห์บุรี

 จุดเริ่มต้นและที่มาของการด�าเนินงาน“ต�าบลพักทัน”แม้จะเป็น

ชุมชนขนาดเล็กที่มีเพียง	 10	 หมู่บ้าน	 ประชากรเพียง	 4,741	 คน	 แต่มีสถิติ

อุบัติเหตุเกิดขึ้นถึง	 84	 ครั้ง	 มีผู้บาดเจ็บ	 40	 ราย	 และมีผู้เสียชีวิตจ�านวน	 

4	 ราย	 ในรอบ	 3	 ปี	 (พ.ศ.2559-2561)	 โดยที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับเด็กและ 

เยาวชนที่ก�าลังเติบโตเป็นพละก�าลังของชุมชน	 นั่นท�าให้คนในชุมชนไม่อาจ 

ที่จะมองข้ามสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุที่นับวันจะทวีความรุนแรง 

มากขึ้นได้	 โดยเฉพาะการที่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณถนน 
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ในหมู่บ้านและถนนเลียบคลอง	ที่มีจุดเสี่ยงในหลายจุด	 รวมทั้งพฤติกรรมของ

เด็กและเยาวชนในพื้นที่เองก็ไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องความปลอดภัยจากการเกิด

อุบัติเหตุจราจร	 ยังคงขับรถโดยใช้ความเร็ว	 ท�าให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงที่เข้า

มาสนับสนุนให้เกิดอุบัติเหตุมากยิ่งขึ้น	 รวมทั้งยังไม่สามารถดึงการมีส่วนร่วม

ของคนในชุมชนให้ลุกขึ้นมาเอาธุระ	 หรือลุกขึ้นมาร่วมจัดการปัญหาอุบัติเหตุ

จราจรทีเ่กดิขึน้	ด้วยเหตนุีท้�าให้ทมีคณะท�างานโดยทมีสภาองค์กรชมุชนต�าบล

พักทัน	 ได้จัดท�าโครงการเยาวชนพักทันพัฒนาความปลอดภัยบนท้องถนน

จังหวัดสิงห์บุรีขึ้น	โดยมีเป้าหมายส�าคัญ	คือ	1)	สร้างกลุ่มเครือข่ายคนรุ่นใหม่

ที่มีความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยทางถนน	 2)	 คนในชุมชนรับรู้และ

ตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและลุกขึ้นมาร่วมป้องกัน

แก้ไขและสนับสนุนการท�ากิจกรรม	 และ	 3)	 เกิดการแก้ไขจุดเส่ียง	 และปรับ

เปลีย่นพฤตกิรรมเสีย่งท่ีท�าให้คนในต�าบลพกัทันปลอดภยัจากการเกดิอบุติัเหตุ

ทางถนน

	 การด�าเนนิโครงการเยาวชนพกัทนัพฒันาความปลอดภยับนท้องถนน

จังหวัดสิงห์บุรี	 เน้นการน�าความแนวคิดแบบ	 Active	 Learning	 เข้ามาเป็น 

กรอบคดิส�าคญัในการสร้างการเรยีนรูแ้ละพฒันาศกัยภาพของเด็กและเยาวชน

ในการท�างาน	 ประสานกับแนวคิดการมีส่วนร่วมท่ีต้องดึงทุกภาคส่วนให้เข้า

มามีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน	 ด้วยเหตุนี้กระบวนการจึงมีการด�าเนินงานใน	 

3	 กลุ่มหลัก	 คือ	 กลุ่มที่	 1	 กลุ่มทีมคณะท�างานโครงการ/ทีมแกนน�าต�าบล	 

กลุ่มที่	 2	 กลุ่มเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม	 และกลุ่มที่	 3	 กลุ่มพี่เลี้ยง 

ที่สนับสนุนการท�ากิจกรรมของเด็กและเยาวชนโดยภาพรวมของโครงการ 

จะประกอบไปด้วย	7	กิจกรรมหลัก	ที่ส�าคัญ	คือ

	 1)	กจิกรรมประชมุคณะท�างานเวทที�าความเข้าใจและชีแ้จงการด�าเนนิ

งานของโครงการ

	 2)	กิจกรรมแกนน�าชุมชนแต่ละหมู่บ้านจัดเวทีท�าความเข้าใจและ
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สรรหาเยาวชน

	 3)	กิจกรรมอบรมเยาวชนจิตอาสาเพื่อด�าเนินงานป้องกันและแก้ไข

อุบัติเหตุในชุมชน

	 4)	กิจกรรมแกนน�าชุมชนแต่ละหมู่บ้านลงพื้นที่วางแผนและส�ารวจ

ข้อมูลความเสี่ยง

	 5)	กิจกรรมแต่ละพื้นที่แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในชุมชน

	 6)	กิจกรรมแกนน�าเยาวชนจัดกิจกรรมพิเศษป้องกันอุบัติเหตุร่วมกับ

ชุมชน

	 7)	กิจกรรมคืนเวทีข้อมูลให้ชุมชน

	 จากการด�าเนินงานภาพรวมใน	 7	 กิจกรรมหลัก	 หากแต่เมื่อมองลง

ลึกอย่างละเอียดและแยกกิจกรรมและบทบาทหน้าที่ของแต่ละกลุ่มจะท�าให้

เห็นโครงสร้างการด�าเนินงานที่อยู่บนฐาน	Active	learning	และฐานคิดการมี

ส่วนร่วม	ที่มีความชัดเจนอย่างมาก	โดยแต่ละกลุ่มต่างก็ท�าหน้าที่ในการเชื่อม

ประสานและหนุนเสริมการท�างานร่วมกันอย่างลงตัว	 รายละเอียดดังภาพ 

ที่แสดง
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

ภาพรวมการเชื่อมร้อยและประสานการท�างานร่วมกันของแต่ละกลุ่ม

	 ถงึแม้การด�าเนินโครงการจะประกอบไปด้วย	3	กลุม่หลกัในการด�าเนนิ

งานที่ท�าหน้าที่ในการดึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้ลุกขึ้นมาจัดการ

ปัญหาอุบัติเหตุจราจร	หากแต่ทั้ง	3	กลุ่มต่างก็มีบทบาทหน้าที่ๆเชื่อมสัมพันธ์

กนั	โดยทีท่มีคณะท�างานโครงการจะเป็นทมีทีม่องภาพรวมท�าหน้าทีห่นนุเสรมิ

กระบวนการเรยีนรูแ้ละน�าเสนอข้อมลูไปสูท่มีคณะท�างานในระดบัต�าบลจนเกดิ

การรับรู้ร่วมกันในวงกว้าง	 พร้อมกันนี้ยังเป็นจุดเชื่อมต่อให้เกิดพื้นที่ให้แต่ละ

หมูบ้่านมจีดุแลกเปลีย่นความรูร่้วมกนั	ในขณะเดยีวกนัยงัเป็นจดุขบัเคลือ่นและ

ขยายการท�างานความปลอดภยัทางถนนไปสูก่ารขบัเคล่ือนการท�างานในระดับ

ต�าบลอย่างเข้มข้นมากข้ึน	 และน�าเสนอข้อมูลสู่ทีมท�างานความปลอดภัยทาง

ถนนในระดับอ�าเภอ	 ในขณะที่กลุ่มเด็กและเยาวชนเอง	 นอกจากจะได้รับการ

พัฒนาศักยภาพแล้ว	 ยังได้น�าความรู้ที่ได้มาสู่การลงมือปฏิบัติจริง	 อย่างเป็น

ขัน้เป็นตอนและมีกระบวนการ	ท�าให้เกดิการตระหนกัรูข้องเดก็และเยาวชนใน

ต�าบลตลอดจนผูป้กครองและคนในชมุชนทีเ่ข้ามามส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงาน	

และยงัใช้ความสามารถในเรือ่งของการใช้เทคโนโลยแีละการสือ่สารเข้ามาเป็น

ช่องทางในการกระจายการรับรู้	 ร่วมกับกระบวนการด�าเนินงานที่สามารถไป

ดึงการมีส่วนร่วมของคนในทุกภาคส่วนของต�าบลให้ลุกขึ้นมาด�าเนินงานความ

ปลอดภยัทางถนนอย่างจรงิจงั	ในขณะเดยีวกนัการด�าเนนิกจิกรรมของเด็กและ

เยาวชนจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้หากขาดกลุ่มพี่เลี้ยงชุมชนที่ท�าหน้าที่

นักจัดการ	 และผู้ให้ก�าลังใจพร้อมท้ังสนับสนุนกิจกรรมทุกกิจกรรมที่เด็กและ

เยาวชนจัดขึ้นที่น�าไปสู่การด�าเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

 ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิดกลุ่มเครือข่ายคนรุ่นใหม่ที่มีความตระหนัก 

ในเรือ่งความปลอดภยัทางถนนและลกุขึน้มาด�าเนนิงานแก้ไขปัญหาอบุตัเิหตุ

ทางถนนร่วมกับคนในชุมชน

	 1)	รูปแบบกิจกรรมแบบ	 Active	 learning	 เด็กและเยาวชนเมื่อได้
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แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน
ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

รับการพัฒนาศักยภาพ	 ได้มีพื้นท่ีปฏิบัติการ/มีกิจกรรมรองรับ 

ท�าให้ความรู้นั้นติดตัวเป็นความรู้ที่มาจากการลงมือปฏิบัติจริง	

	 2)	การมีพี่เลี้ยงชุมชน	 /	 ทีมคณะท�างาน	 ตลอดจนคนในชุมชน 

ให้การสนับสนุนการท�ากิจกรรม	

	 3)	ทีมแกนน�าต�าบล/สภาองค์กรชุมชนเห็นความส�าคัญผลักดัน 

ให้มีเวทีในการพูดคุยประจ�าทุกเดือน	

	 4)	การมีเวทีประชุมประจ�าเดือนท้ังในระดับหมู่บ้าน	 และมีการชง

ข้อมูลเข้าสู่เวทีประชุมระดับต�าบล

	 5)	บทบาทของพีเ่ลีย้งชมุชนในการลงไปสร้างความเข้าใจกบัผูป้กครอง

และคนในชุมชน	

 ผลลัพธ์ของกระบวนการเรียนรู้ที่มากกว่าการเรียนในห้องเรียน 

ภายใต้ประเด็นความปลอดภัยทางถนน

 1) เด็กและเยาวชนเกดิการพฒันาทกัษะและสมรรถนะในด้านต่างๆ 

 การพฒันาทกัษะและความรู ้รูจ้กัข้อมลูและทนุดีๆ ทีม่ใีนชมุชนทีน่�าไป

สูก่ารรกัและหวงแหนชมุชนเกดิ	ทักษะการท�างานเป็นทมี	การคดิวเิคราะห์และ 

การจัดการปัญหาท่ีเกิดข้ึน	 มีทักษะการท�างานแบบมีส่วนร่วมกับคนในชุมชน	

มีความตระหนักรู ้ในการสร้างความปลอดภัยทางถนนโดยมีความรู ้ความ

เข้าใจในเทคนิคและเครื่องมือการเก็บข้อมูลจุดเสี่ยงและการแก้ไขจุดเสี่ยง 

ร่วมกับคนในชุมชน	ตลอดจนมีทักษะการบริหารจัดการเวลาระหว่างการเรียน

และการท�ากิจกรรม

 เกิดเครือข่ายเด็กและเยาวชนในต�าบล	 ที่พร้อมจะลุกขึ้นมาเป็น 

แกนหลักในการท�ากิจกรรมอย่างต่อเนื่องพร้อมที่จะเป็นแกนน�าเด็กและ 

เยาวชนในการจัดกระบวนการเรียนรู ้ให้กับเด็กและเยาวชนของโรงเรียน 

ในพื้นที่



153
แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน

ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

 2) เกิดการผลักดันกิจกรรมที่เด็กและเยาวชนไปสู่กิจกรรมของ

ชุมชน

	 	 1.	เกิดการแก้ไขจุดเสี่ยง	 และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงที่

ท�าให้คนในต�าบลพักทันปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนโดยปัจจุบัน 

มกีารแก้ไขจดุเสีย่งในทุกหมูบ้่าน	และมกีารน�าเสนอข้อมลูให้กบัองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลและหน่วยงานระดับอ�าเภอได้รับรู้

	 	 2.	คนในชุมชนรับรู ้และตระหนักถึงผลกระทบของป ัญหา 

อุบัติเหตุทางถนนและลุกขึ้นมาร่วมป้องกันแก้ไขและสนับสนุนการท�า

กิจกรรมของเด็กและเยาวชนในการสร้างความปลอดภัยทางถนน	รวมทั้งปรับ 

พฤติกรรมการขับขี่ของตนเอง

	 	 3.	สร้างการตื่นตัวในเวทีคณะท�างานระดับต�าบล	 ให้เกิดการน�า

ประเด็นเรื่องความปลอดภัยทางถนนเข้าสู่วาระส�าคัญของวงประชุม	 และ 

ลุกขึ้นมาขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างจริงจังทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต�าบล	

พร้อมทั้งประสานให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินการ 

ของชุมชนเป็นระยะ

 2. โครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning 

เพื่อสร้างเยาวชนรุ่นใหม่เคารพกฎหมายมีวินัยจราจร จังหวัดสิงห์บุรี

 จุดเริ่มต้นความคิดในการเรียนรู้แบบActive Learning

	 ในวันที่อุบัติเหตุเป็นปัญหาที่ส�าคัญที่สร้างความเสียหายทั้งทรัพย์สิน

และทรัพยากรบุคคล	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน	 ซ่ึงถือเป็นทรัพยากรอัน

ส�าคัญย่ิงในการพัฒนาประเทศ	 การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็น 

ระบบและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของถนน	 โดยบูรณาการท�างาน 

ทุกภาคส ่วนให ้มาร ่วมด�าเนินการป้องกัน	 และลดอุบัติ เหตุทางถนน	 

อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนจึงเป็นเรื่องส�าคัญอย่างมาก	 โดยเฉพาะบทบาท

ของโรงเรียนที่เปรียบเสมือนแหล่งบ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนเติบโตและ
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

ออกไปเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศ	 ยิ่งต้องมีบทบาทส�าคัญ 

ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาได้รับการแก้ไข

อย่างเป็นระบบและยั่งยืน	

	 ด้วยเหตุนี้	 ภายใต้โครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้รูปแบบ	 

Active	 Learning	 เพื่อสร้าง	 เยาวชนรุ่นใหม่เคารพกฎหมายมีวินัยจราจร	

จังหวัดสิงห์บุรี	 จึงมีความตั้งใจและมีเป้าหมายที่อยากจะปลูกฝังให้เยาวชน	 

มีความรู ้ความเข้าใจและเกิดความตระหนักในการสร้างความปลอดภัย 

บนท้องถนน	 ผ่านการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีบทบาทหลัก 

ในการเรียนรู ้ของตนเอง	 และสร้างองค์ความรู ้ใหม่	 (Constructivist)	 

ด้วยตนเองด้านความปลอดภัยจราจร	โดยมีเป้าหมายส�าคัญ	คือ	

	 1.	ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการใช้รถใช้ถนนที่

ปลอดภัยในรูปแบบ	Active	Learning	

	 2.	นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยปฏิบัติตาม

กฎหมายจราจร

	 3.	 เกิดโรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 รูปแบบ	

Active	 Learningด้านการขับขี่ปลอดภัยฯ	 โดยมีกิจกรรมส�าคัญดังภาพ 

ที่แสดง	
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)
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แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน
ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

แนวทางการสร้างครู Active Learning

	 การสร้างครู	 Active	 Learning	 ที่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยในรูปแบบ	 Active	 Learning	 จนเกิดเป็น

โรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการขับข่ีปลอดภัยฯ	 มี

กระบวนการ	ดังนี้

	 กิจกรรมที	่1	สร้างความเข้าใจกบัผูบ้รหิารโรงเรยีน	โดยจดัการประชมุ	

Workshop	การพาเข้าสูก่ระบวนการเรยีนรูใ้นรปูแบบ	Active	Learning	เร่ือง	

“เยาวชนรุ่นใหม่	 เคารพกฎหมาย		มีวินัยจราจร”	ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา

และครู	จ�านวน	10	แห่ง

	 กิจกรรมที่	2	จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูในการจัดการเรียน

รู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน	(Active	Learning)		

	 กิจกรรมที่	 3	 ส่งเสริมให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีการด�าเนิน

งานพฒันาครตู้นแบบจดัการเรยีนรูร้ปูแบบ	Active	Learning	มาใช้จัดกจิกรรม	

เพื่อปลูกฝังทัศนคติและนิสัยการขับขี่อย่างปลอดภัย	

	 กิจกรรมที่	4	จัดการประชุมสนทนากลุ่ม	(Focus	group	)	เพื่อให้ครู

ผู้จัดกิจกรรมมาพูดคุย	แลกเปลี่ยนข้อมูล	กิจกรรม	และประเมินผลการด�าเนิน

งาน	ทุก	2	เดือน

	 กิจกรรมท่ี	 5	 การศึกษาดูงานในสถานศึกษาหรือแหล่งเรียนรู้ที่มีการ

ด�าเนินงานทีน่่าสนใจและสามารถน�ากลบัมาปรบัใช้ในการพฒันาการท�างานได้

	 กิจกรรมท่ี	 6	 จัดเวทีให้ครูและนักเรียนได้แสดงผลงาน	 	 น�าเสนอผล

การด�าเนินงานรูปแบบการจัดการเรียนรู้	 Active	 Learning	 	 ที่เกิดจากการ

ด�าเนินกิจกรรมภายในโครงการให้ผู้บริหาร	สมาคมผู้ปกครอง		ผู้ปกครองและ

ประชาชนรับรู้

	 กิจกรรมท่ี	 7	 สรุปบทเรียนการด�าเนินโครงการทุก	 6	 เดือน	 จ�านวน		 

2		ครั้ง	
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แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน

ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

	 กิจกรรมท่ี	 8	 ประชุมภาคีเครือข่าย	 เพื่อขยายผลรูปแบบการจัดการ

เรียนรู้		Active	Learning

	 โดยสรุปจะเห็นว่ากระบวนการสร้างการเรียนรู้ให้กับครูผู้สอนเองก็

เป็นกระบวนการเรยีนรูใ้นรปูแบบ	Active	Learning	ทีเ่น้นการเตมิความรูแ้ละ

การให้ลงมือทดลองปฏิบัติจริงและกลับมาสรุปบทเรียนการเรียนรู้ร่วมกัน	 จน

เกิดชุดความรู้ที่นิ่งและพร้อมที่จะขยายผลการด�าเนินงานต่อไปยังโรงเรียนอื่น

 ปัจจัยส�าคัญในการขับเคลื่อนการท�างานร่วมกับสถานศึกษา

	 การขบัเคลือ่นกจิกรรมในเรือ่งความปลอดภยัทางถนนไม่ว่าจะเป็นเรือ่ง

วนิยัจราจร	การเรยีนรูจ้ดุเสีย่ง	ตลอดจนการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น	ทีผ่่านมาใน

แต่ละสถานศกึษามหีน่วยงานทีเ่กีย่วข้องไม่ว่าจะเป็นต�ารวจ	โรงพยาบาล	บรษิทั

กลางฯ	ที่เข้ามาช่วยเติมความรู้อยู่เป็นระยะ	การที่จะสอดแทรกเนื้อหาเข้าไป

ในกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบของ	 Active	 Learning	 จึงเป็นเรื่อง

ใหม่ที่ทีมคณะท�างานต้องค้นหาวิธีการในการสร้างความมั่นใจและการยอมรับ

จากผูบ้รหิารสถานศกึษารวมทัง้ครผููส้อนให้เหน็ว่ากระบวนการนีม้คีณุค่าและมี

ความส�าคญัอย่างไร	โดยปัจจยัทีส่นบัสนนุให้การด�าเนนิงานประสบความส�าเร็จ	

ประกอบไปด้วย

	 1)	ทีมคณะท�างานโครงการต้องมีความรู้และความเข้าใจในรูปแบบ

การเรียนการสอน	แบบActive	Learning	อย่างแท้จริง	และสามารถถ่ายทอด

กระบวนการเรียนรู้นี้เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นความส�าคัญของงานความปลอดภัย

ทางถนน

	 2)	การประยกุต์รปูแบบการเรยีนรู	้Active	Learning	ของทมีเครอืข่าย 

ครภูายใต้ประเดน็ความปลอดภยัทางถนนให้สามารถสอดแทรกเข้าไปยงัเนือ้หา

การสอน	และสามารถถอดบทเรียนจากการท�ากิจกรรมเพื่อดึงความรู้ให้ติดไป

ที่ตัวนักเรียนได้	
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แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน
ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

	 3)	การมพีืน้ทีแ่สดงผลงาน	ซึง่มส่ีวนส�าคญัทีช่่วยสือ่สารให้เกดิการรบัรู ้

ของผู้บริหารและครูผู้สอนจากโรงเรียนอื่นๆให้มาร่วมเรียนรู้	 และดูผลลัพธ์ที่

เกิดขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลงของนักเรียน	

	 4)	การมีทักษะการสรุปบทเรียนและถอดความรู้จากการท�ากิจกรรม	

เพื่อชวนคิดชวนคุยและสรุปบทเรียนร่วมกัน	 ที่จะช่วยดึงความรู้ที่เกิดขึ้นจาก

การท�ากิจกรรม	และส่งผลต่อการปรับพฤติกรรมของเด็ก	

	 5)	การเช่ือมร้อยหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	กบังานความปลอดภยัทางถนน

ให้เข้ามาร่วมในการออกแบบการเรยีนรูจ้ะช่วยให้ครูผู้สอนมเีนือ้หาและมมุมอง

ต่อเรื่องความปลอดภัยทางถนนมากขึ้น

 ผลลัพธ์การด�าเนินงาน

 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับครู/สถานศึกษา

	 1)	ครูเกิดการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบ	 Active	

Learning	 ที่เชื่อมโยงกับประเด็นความปลอดภัยทางถนน	 ที่สามารถปรับ

ประยุกต์ใช้กับการสอนในรายวิชาประจ�า	 มีรูปแบบการเรียนการสอนแบบ	

Active	Learningและสือ่การสอนทีเ่หมาะสมกบัช่วงวยัและพฤตกิรรมของเดก็	

และสามารถเชื่อมโยงผู้ปกครองให้เข้าร่วมกิจกรรม

	 2)	ครูเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนและตระหนัก

รู้ถึงความส�าคัญเรื่องความปลอดภัยทางถนนมากขึ้นและเกิดเครือข่ายครูที่มี

พื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

	 3)	เกดิการปรบัสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้อ�านวยต่อความปลอดภยัทางถนน

ให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา

 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน

	 1)	นักเรยีนเกดิทักษะการเรยีนรูท้ีด่ผ่ีานการเรยีนการสอนแบบ	Active	

Learning	 และมีความตระหนักถึงความส�าคัญของกฎจราจรและปฏิบัติตาม	
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แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน

ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

พร้อมทัง้ยงัให้ความส�าคญักบัผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากอบุติัเหตุจราจรท�าให้เกดิ

ความระมดัระวงัมากยิง่ขึน้	น�าไปสูก่ารปรบัเปลีย่นทศันคติของนกัเรียนต่อการ

สวมใส่หมวกนิรภัยหมวกนิรภัย

 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อชุมชน

	 1)	ผู้ปกครองของนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมในเรื่อง

ความปลอดภัยทางถนนทีท่างโรงเรยีนจดัขึน้และให้ความร่วมมอืในการด�าเนนิ

กจิกรรม	ทีน่�าไปสูก่ารสร้างความตระหนักรูแ้ละใส่ใจในเรือ่งความปลอดภยัทาง

ถนน

	 2)	เกิดการจดัการจดุเสีย่งบรเิวณหน้าโรงเรยีนร่วมกบัครแูละนกัเรยีน

ที่เอื้อให้เกิดสภาพแวดล้อมปลอดภัย

 3. โครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเชิงระบบและ

นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครและ 18 ชุมชน

ต�าบลเชียงเครือ
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แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน
ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)
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แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน

ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

	 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรต	ิจงัหวดัสกลนคร	

มีนิสิตรวมทั้งสิ้น	 8,200	 คน	 ใช้รถจักรยานยนต์จ�านวน	 6,535	 คัน	 รถยนต์	 

432	 คัน	 (ข้อมูลหน่วยยานพาหนะ	 ฝ่ายอาคารสถานที่,	 2560)	 จากข้อมูล 

พบว่าสถิติของนิสิตท่ีประสบอุบัติเหตุ	 ท้ังในเขตพื้นที่และนอกพื้นที่	 จ�านวน	

39	ครั้ง	มีผู้เสียชีวิต	6	ราย	มีผู้บาดเจ็บจ�านวน	42	ราย	ทุพพลภาพ	จ�านวน	 

5	ราย	ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุรถจักรยานยนต์	และไม่สวมใส่หมวกนิรภัย	 

จึงได้จัดท�า	 โครงการการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเชิงระบบและ

นวัตกรรม	 เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ	 จังหวัดสกลนครและ	 18	 ชุมชน	 

ต�าบลเชียงเครือขึ้น

 ผู้รับผิดชอบโครงการ:	อาจารย์วีรเทพ	สุดแดน	รักษาการแทนผู้ช่วย

อธิการบดีโครงการพิเศษทีมงานและนิสิต

 วัตถุประสงค์โครงการ	คือ	1)	เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการเชิงระบบ

และมีนวัตกรรมเพื่อการบันทึกข้อมูลทางด้านความปลอดภัยทางถนนภายใน

มหาวิทยาลัย	 2)	 เพื่อสร้างจิตส�านึก	 ปรับพฤติกรรมการขับขี่	 การสวมหมวก

นิรภัย	การคาดเข็มขัดนิรภัย	 ได้แก่	 นิสิตและประชาชนทั่วไปได้รู้จักการใช้รถ

ใช้ถนนอย่างถูกต้อง	 เคารพกฎจราจร	 และมีความตระหนักถึงความปลอดภัย 

จากการใช้รถใช้ถนน	3)	เพื่อลดการเกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของอุบัติเหตุ

ที่เกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต์	 และรถยนต์ในสถานศึกษาและพ้ืนท่ี 

ใกล้เคียงแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงทางกายภาพและพฤติกรรมเสี่ยงความปลอดภัย

ทางถนน	 4)	 เพื่อสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนสู่วัฒนธรรมของ 

ชุมชนอย่างยั่งยืน	 และ	 5)	 เพื่อเป็นสถานศึกษาต้นแบบในระดับอุดมศึกษา	 

ทางด้านการเสริมสร้างวินัยจราจร

 ภาคีเครือข่ายร่วมขับเคล่ือน :	 ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมใน

แก้ปัญหา	 ได้แก่	 คณะท่ีปรึกษา:	 รองอธิการบดี	 และผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝ่าย	
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ประธานกรรมการ:	ผูช่้วยอธกิารบดฝ่ีายโครงการพิเศษ	รองประธานกรรมการ:	

หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ	 หัวหน้างานกิจการนิสิต	 และ

กรรมการ:	 รองคณบดีทุกฝ่าย	 ผู้ช่วยและรองคณบดีทุกคณะ	 ผู้อ�านวยการ 

กองบริหารวิชาการและนิสิต	 ผู้อ�านวยการกองบริการกลาง	 ประธานสภา 

ผู้แทนนิสิต	 องค์การนิสิต	 นายกองค์การบริหารองค์การนิสิต	 นายกสโมสร

นิสิต	 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร	 นายกสโมสรนิสิต 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์	 นายกสโมสรนิสิตคณะศิลปะศาสตร์

และวิทยาการจัดการ	 นายกสโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์	 ประถาน

ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา	 ประธานชมรมนักศึกษาวิชาทหาร	 

มก.ฉกล.	 กรรมการและเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ:	 หัวหน้าหน่วยพัฒนา

และกิจกรรมนิสิต	หัวหน้าหน่วยวินัยนิสิต	หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย	

หัวหน้าหน่วยซ่อมบ�ารุง	

	 ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมสนับสนุนนอกเหนือจากภายในมหาวิทยาลัย	

ประกอบด้วย	 เทศบาลต�าบลเชียงเครือ	 ภาคชุมชน	 18	 หมู่บ้าน	 บริษัทกลาง

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	 สภ.ขมิ้น	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร	

และภาคเอกชน	เช่น	บริษัทฮอนด้า	อึ้งกุ่ยเฮง	เป็นต้น

 กิจกรรม

	 1.	ท�าป้ายประชาสัมพันธ์	 ติดตั้งบริเวณประตูทางเข้า-ออก	ปรับปรุง

กายภาพทางถนน	 ภายในมหาวิทยาลัยและ	 18	 ชุมชนในต�าบลเชียงเครือ	 

โดยได้ด�าเนินการติดตั้งป้ายทั้งสิ้น	20	ป้าย	ใน	20	จุด

	 2.	จัดสัมมนาประชาพิจารณ์	 ผู้เกี่ยวข้องทุกองค์กร	 เพื่อหาแนวทาง

ในการบริหารจัดการอย่างมีระบบจ�านวน	 4	 ครั้ง	 ซ่ึงท�าให้เกิดความเห็นชอบ

ต่อมาตรการจับ	ปรับ	ลด	ตามที่คณะท�างานน�าเสนอ	

	 3.	ตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนน	 มก.ฉกส.	 ร่างประกาศ

ก�าหนดมาตรการตรวจ	จับ	ปรับ	ลด	สวมหมวกนิรภัย	100%	ซึ่งมีการจัดการ
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ประชุมคณะกรรมการจ�านวน	 3	 ครั้ง	 โดยที่ประชุมได้เห็นชอบตามมาตรการ 

ที่ก�าหนด	 4	 ด้าน	 ได้แก่	 1)	 ทบทวนประกาศมาตรการมหาวิทยาลัย	 

2)	ให้มีการด�าเนินการมาตรการ	จับ	ปรับ	ลด	โดยเคร่งครัด	3)	ให้มีการด�าเนิน

การกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและขอการมีส่วนร่วมของทุกส่วน	 และ	 4)	 สรุปผล

การด�าเนินงานของด�าเนินการมาตรการ	

	 4.	ประสานความร่วมมอืหน่วย	รปภ.	ชมรม	รด.องค์กรนสิติ	และชมรม

ถนนปลอดภัยในสถานศึกษา	 (ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทกลางคุ้มครอง 

ผูป้ระสบภยัจากรถ	(จ�ากดั)	ร่วมจดัตัง้ด่านตรวจทางเข้า-ออกประตู	และบรเิวณ

จุดเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เพื่อกวดขันวินัยจราจรของผู้สัญจร

ภายในมหาวิทยาลัย	โดยการจัดเก็บข้อมูลแบบบันทึกสถิติ

	 5.	พัฒนาระบบ	 IT	 ในการสร้างโปรแกรมตรวจ	 จับ	 ปรับ	 ลด	 

ในการเก็บข้อมูลผู้กระท�าผิดให้ทันสมัย	 รวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล	 ว่ามีการ 

กระท�าผิดมาตรการกี่ครั้ง	 ซึ่งในโปรแกรมดังกล่าวมีการแสดงภาพใบหน้า 

ของนิสิตทุกคนของมหาวิทยาลัย	

	 6.	การประเมินติดตามและปรับแนวทางการพัฒนาระบบอย่าง 

ต่อเน่ือง	 โดยปรับปรุงทั้งสิ้น	 3	 ครั้ง	 ได้แก่	 1)	 ปรับปรุงระบบการจ�ากัดสิทธ	ิ 

2)	ปรับปรุงระบบการเพิ่มข้อมูล	3)	ปรับปรุงระบบค้นหาข้อมูลในระบบได้สูง	

	 7.	 จัดท�ากิจกรรมสร้างเครือข่าย	 โดยการเชิญชมรมความปลอดภัย

ทางถนนร่วมกับองค์กรนิสิต	 จิตอาสา	 ช่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์แก่ชุมชน 

ของเทศบาลต�าบลเชียงเครือ

	 8.	จัดโครงการอบรม	 สัมมนาให้กับประชาชนในชุมชน	 เพื่อให้ 

ทราบถึงข้อมูลต่างๆ	

 ผลลัพธ์ การเปลี่ยนแปลง

	 1.	ด้านพฤติกรรม	 พบว่านิสิต	 บุคลากรและประชาชนทั่วไปของ	

มก.ฉกส.	 มีการสวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับและคนซ้อน	 มีจ�านวนมากข้ึนจาก
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ก่อนใช้มาตรการ	คิดเป็นร้อยละ	89	ของจ�านวนผู้สัญจรภายในมหาวิทยาลัย

	 2.	ด้านการน�าเทคโนโลยี	มีการบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลอย่าง

เป็นระบบ	มีการพัฒนาระบบ	IT	โดยการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ	

	 3.	ด้านมาตรการและการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย	 โดยพบว่าการรับ

รู้การด�าเนินการ	 คิดเป็นร้อยละ	 95	 มีความเข้าใจในมาตรการที่ก�าหนดขึ้น	 

ร้อยละ	 92	 มีการเปิดช่องทางการสื่อสารหลากหลายด้านโดยนิสิตเป็น 

ผู้ออกแบบ	

ข้อเสนอแนะสู่แนวทางการขยายผล

	 การพฒันารปูแบบการบรหิารจดัการเชงิระบบ	จ�าเป็นต้องอาศยัความ

ร่วมมือจากคณะกรรมการมหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัด	 

เพื่อก�าหนดให้เป็นมาตรการและบังคับใช้ได้จริง	 และต้องสร้างความร่วมมือ	

ค้นหาแกนน�านิสิตในการด�าเนินงานโครงการและประชาสัมพันธ์ถึงเหตุผล

ของการด�าเนินโครงการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางถนน	 โดยไม่ได้เน้น 

เพียงมาตรการและความห่วงใยต่อนิสิต	 บุคลากร	 ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น	 

ยังน�าไปสู่การลงปฏิบัติต่อชุมชน	 เพื่อให้ชุมชนอื่นๆ	 เห็นลักษณะของการ 

แก้ปัญหาในต�าบลเชียงเครือ	และน�าโมเดลดังกล่าวไปใช้ในพื้นที่อื่นได้

 

 4. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 เป็นสถาบันอุดมศึกษาในก�ากับของรัฐ	 ตั้งอยู่ที่

อ�าเภอสันทราย	 จังหวัดเชียงใหม่	 บนพื้นที่	 จ�านวน	 790	 ไร่	 ก่อต้ังเมื่อวันที่	 

7	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2477	 โดยมีรากฐานจาก	 “โรงเรียนฝึกหัดครูประถม

กสกิรรมประจ�าภาคเหนอื”	จนได้รบัการเปลีย่นสถานะเป็นมหาวทิยาลัยแม่โจ้	 

เมื่อวันที่	 11	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2539	 เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐล�าดับที่	 20	 

ในประเทศไทยมีบุคลากรรวมทั้งสิ้น	จ�านวน	1,980	คน	จ�านวนรวมนักศึกษา
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ทุกชั้นปี	ประมาณ	18,000	คน

 แนวคิดในการด�าเนินงาน	 ด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเห็นความ

ส�าคัญของปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	 ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและ

ทรัพย์สินของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยจากการส�ารวจสถานการณ์

ในปี	พ.ศ.	2555	พบว่ามีนักศึกษาและบุคลากรที่ใช้จักรยานยนต์มากถึง	90%	

และส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเสี่ยง	 เกินครึ่งไม่สวมหมวกนิรภัย	 เมาขับเสียชีวิต 

สูงถึง	 11	 ราย	 และเมื่อมีการส�ารวจกายภาพรอบมหาวิทยาลัยพบจุดเสี่ยง

บริเวณสามแยกหน้ามหาวิทยาลัยและพื้นที่เสี่ยงในชุมชนและบริเวณโดย

รอบมหาวิทยาลัย	 ที่ควรได้รับการแก้ไข	 ประกอบกับมีนโยบายของรัฐบาล 

ลงมาที่จังหวัดผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ	 สถาน

ศึกษา	 องค์กรปกครองท้องถ่ิน	 และภาคเอกชน	 ในการขับเคลื่อนมาตรการ

องค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน	 จึงน�ามาสู่การท�าบันทึกข้อตกลงร่วมกับ 

จังหวัดเชียงใหม่เพื่อด�าเนินงานบังคับใช้กฎในองค์กรอย่างจริงจังตั้งแต่ป	ี 

พ.ศ.2555	เป็นต้นมา

 กระบวนการ / ขั้นตอน และเครื่องมือที่ใช้ในการด�าเนินกิจกรรม 

ในปี	พ.ศ.	2555	หลังจากผู้บริหารลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับจังหวัด	ได้

จัดประชุมระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วน	 (อบต.	 เทศบาล	 ตร.)	 เพื่อก�าหนด	

เป้าหมายร่วม ภายใต้ความเชื่อที่ว่า เรื่องนี้ “ท�าคนเดียวไม่ได้”	 ส่งผลให้

มีการแต่งตั้งคณะท�างานตามโครงสร้าง	 โดยอธิการบดีมีนโยบายชัดเจน	 ให้

ความส�าคัญ	 ติดตามต่อเนื่อง	 ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ	 และมอบอ�านาจ

ส่งต่อการบริหารจัดการไปที่กองกิจการนักศึกษาให้เป็นเจ้าภาพหลักและเริ่ม

ผลิต	spot	รณรงค์	ภายในช่วง	2-3	เดือนแรก	โดยใช้กระบวนการสร้างการมี 

ส่วนร่วม	 จัดประชุมคณะท�างานและดึงแกนน�านักศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วม 

ในการขับเคลื่อน	 ผ่านการสื่อสารทางเดียว	 (one	way	 communication)	 

เริ่มจากผลิตคลิปประชาสัมพันธ ์	 ผลิตสื่อรณรงค์อื่นๆ	 เช ่น	 ธงญี่ปุ ่น	 
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(Japan	 Flag)	 เปิดคลิปรณรงค์ทุกเช้าโดยตั้งสื่อไว้บริเวณประตูทางเข้าออก	

และเผยแพร่ผ่านเวทีประชุมของกิจการนักศึกษา	 ผ่านกิจกรรมสร้างสัมพันธ์

และสันทนาการต่างๆ	 เช่น	 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่เข้าใหม่	 เพื่อเน้นย�้า 

ในการสร้างระเบียบวินัย	 ก่อนจัดประชุมท�าความเข้าใจกับผู ้มีส ่วนได้ 

ส่วนเสีย	ประกอบด้วย	ผู้น�านศ.ทุกหน่วย	แกนน�าชุมชน	ผู้น�าท้องถิ่น	(อบต.)	

เจ้าหน้าที่ต�ารวจ	 เพื่อ	 kick	 off	 ก่อนเริ่มด�าเนินการบังคับใช้มาตรการ	 โดยมี

กระบวนการไล่เรียง	ดังนี้

	 1.	ส�ารวจสถานการณ์ปัญหา	 การบาดเจ็บและเสียชีวิต	 จ�านวนรถ

จักรยานยนต์	 แบ่งผู้ใช้รถจักรยานยนต์ออกเป็นสองกลุ่มคือบุคลากรและ

นักศึกษา	 โดยใช้แบบฟอร์มส�ารวจฯ	 เป็นเครื่องมือในการรวบรวม	 เพื่อ

วเิคราะห์ข้อมูลเปรยีบเทยีบก่อนและหลงัด�าเนนิงานโครงการ	ต่อมาถงึปัจจบุนั	

มหาวิทยาลัยได้จัดท�าระบบข้อมูลและมีการจัดการฐานข้อมูลผู้กระท�าความ

ผิดซ�้า	(โดย	Link	กับฐานข้อมูลส�านักบริหารวิชาการทะเบียน)	เพื่อน�าผลที่ได้

รายงานต่อผู้ปกครอง	+	คณะต้นสังกัด	+	ส�านักบริหารวิชาการ	ตามล�าดับชั้น

ของผู้กระท�าผิด

	 2.	20	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2555	 แถลงข่าว	 เปิดตัว	 “โครงการ”	 ที่

มหาวิทยาลัย

	 3.	จัดเวทีประชุม	2	ระดับ	คือ	ระดับจังหวัด	และภายในองค์กร	โดย

วตัถปุระสงค์ของการจดัเวทแีต่ละครัง้	คอื	เพือ่สร้างความร่วมมอื	ท�าความเข้าใจ

ร่วม	คืนข้อมูลผู้บริหาร	ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ต่างๆ	ที่ได้จากส่วนกลางและ

นโยบายประเทศ

	 4.	ประชาสัมพันธ์	แจ้งชุมชนรอบมหาวิทยาลัย

	 5.	จัดหาและขายหมวกนิรภัยราคาประหยัดให้	นักศึกษา

	 6.	 ใช้เจ ้าหน้าที่	 รปภ.	 (ของบริษัทที่ ผูกสัญญาและเง่ือนไขกับ

มหาวิทยาลัย	 ถึงบทบาทหน้าที่ของ	 รปภ.	ที่จะเข้ามาปฏิบัติงาน	 จะต้องผ่าน 
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

การอบรมจากเจ้าหน้าท่ีต�ารวจและมีความรู ้ เรื่องวินัยจราจร	 เพื่อให้

สามารถด�าเนินภารกิจในเรื่องงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 

นอกเหนือจากงานรักษาความปลอดภัยอ่ืนๆ	 ด้วย	 หากไม่ด�าเนินการตาม 

เงื่อนไข	มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ยกเลิกจ้างบริษัทดังกล่าวได้)	ร่วมกับ	อสม.ต�ารวจ

บ้านหรือชุดสันติราษฎร์ที่ผ่านการอบรมจากเจ้าหน้าที่ต�ารวจภูธรจังหวัด 

ในการบงัคบัใช้มาตรการองค์กรท่ีผ่านความเหน็ชอบจากผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั

แล้ว	แบ่งเป็นกะกลางวันและกลางคืน มีรายละเอียด	ดังนี้

	 	 1)	ห้ามผู้ใช้รถจักรยานยนต์เข้าออกมหาวิทยาลัยทุกประตูหาก 

ไม่สวมหมวกนิรภัยและตัดคะแนนวินัยนักศึกษา	 10	 คะแนน	

บุคลากรถูกส่งชื่อไปต้นสังกัดเพื่อพิจารณาความดีความชอบ

ประจ�าปี	หากถูกตัดคะแนนวินัย

	 	 2)	ร่วมกับ	 สถานีต�ารวจภูธรแม่โจ้	 ห้ามผู ้ใช้รถจักรยานยนต์ 

ขี่ย้อนศร	 (นักศึกษาถูกตัด	 20	 คะแนน	 /	 ขี่ย้อนศร+ไม่สวม

หมวก	30	คะแนน	=	เกิน	40	คะแนนพักการเรียน)	โดย	step 1  

ด�าเนินคดีตามกฎหมายเปรียบเทียบปรับ	 Step2	 ส่งรายชื่อ

ด�าเนนิการทางวนิยันกัศกึษา	ส�าหรบัการออกใบสัง่จะด�าเนนิการ

โดย	เจ้าหน้าที่	รปภ.มหาวิทยาลัย+ชุดสันติราษฎร์	(ที่คัดเลือก

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการมหาวิทยาลัย)	

	 	 3)	สนับสนุนคนท�าดีได้รับรางวัลเกียรติบัตรเชิดชู

  หมายเหตุ การด�าเนินมาตรการจะเข้มข้น	ลงโทษจริง	(ทั้งในและ

นอกมหาวิทยาลัย)

	 7.	จัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติ	 เสนอผู้บริหาร/ 

แลกเปลี่ยนบทเรียนการด�าเนินงาน	 และคืนข้อมูลให้แก่คณะท�างานโครงการ	

เพื่อช่วยกันปรับปรุงและแก้ไขมาตรการท่ีได้ด�าเนินการบังคับใช้ไปแล้ว	 

รวมถงึการร่วมกนัค้นหามาตรการใหม่ๆเพือ่ให้มผีูส้วมหมวกนริภยัครบ	100%		
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และต่อยอดขยายผลการด�าเนินงานไปสู่มาตรการอื่นๆ	 ได้แก่	 เมาไม่ขับ	 

ปัญหาบุหรี่และยาเสพติด	ยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็น	Green	Office/Eco

	 8.	ผูบ้รหิารตรวจเยีย่มและเสรมิพลงัคนท�างานอยูเ่ป็นระยะ	รวมไปถึง

การสร้างโอกาสและค้นหาพื้นที่ระดับประเทศเพื่อน�าเสนอผลการด�าเนินงาน	

ความส�าเร็จสู่สาธารณชน	

 ภาคี และบทบาทหน้าที่ แบ่งออกเป็น	2	กลุ่ม	ได้แก่	1)	ผู้แทนจาก

หน่วยงานภาครฐั	และท้องถิน่ซึง่มหีน้าทีบ่ทบาททีเ่กีย่วข้องในการป้องกนัและ

แก้ไขปัญหาอบุตัเิหตทุางถนนทัง้ทางตรงและทางอ้อม	ในการป้องปรามและจับ

ปรบัเมือ่มผีูก้ระท�าผดิ	รวมถงึแกนน�าชมุชน	อสม.	ทีร่่วมเฝ้าระวงัพฤตกิรรมเสีย่ง	

เป็นหูเป็นตาในการสอดส่องพฤติกรรมเมื่ออยู่นอกรั้วมหาวิทยาลัย	2)	ภาคีใน

องค์กร	 นับแต่ผู้บริหารถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกช่วงชั้น	 รวมไปถึงแกนน�า

นักศึกษา	 ล�าพังผู้น�าให้ความส�าคัญและใช้บทบาทตนเองในการมอบนโยบาย

อย่างเดยีวคงไม่ใช่ปัจจยัทีท่�าให้มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ด�าเนนิงานแล้วประสบความ

ส�าเร็จ	แต่การที่ผู้น�า	มอบอ�านาจ ไปตามช่วงชั้นเพื่อก�ากับติดตาม	วินัยของ

นักศึกษาและบุคลากร	 เพื่อให้เกิดการบังคับใช้กฎแบบเข้มข้นและไม่สามารถ

ต่อรองได้	เป็นกลยุทธ์ที่ควรระบุไว้ในบทบาทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

 ผลลพัธ์การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้จากการด�าเนนิโครงการมนีกัศกึษา

และบุคลากรสวมหมวกนิรภัยในปี	 พ.ศ.	 2555	 น้อยกว่า	 30%	 จนกระทั่ง	 

ปี	พ.ศ.	2559	พุ่งขึ้นไปถึง	98.45%	และ	100%	ในปี	พ.ศ.2560	ซึ่งสอดคล้อง

กับผลการประเมินเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงในสถานศึกษาระดับประเทศของ

มูลนิธิไทยโรดส์	ที่พบว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีผู้สวมหมวกนิรภัย	100%

 ปัจจัยความส�าเร็จ บทเรียน / ข้อค้นพบเพื่อความยั่งยืน

	 การด�าเนนิงานมาตรการองค์กรของมหาวทิยาลยัแม่โจ้	ในทกุกจิกรรม	

ไม่ว่าจะเป็น	 การจัดตั้งคณะท�างาน	 การจัดวงประชุม	 การวางแผนก�าหนด

กิจกรรมสร้างการรับรู้และกระตุ้นจิตส�านึก	 การบังคับใช้และการเฝ้าระวัง
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

พฤติกรรมเสี่ยง	 การก�ากับติดตามและสะท้อนผลลัพธ์การด�าเนินระหว่างทาง	

จะอาศัยกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในทุกระดับ	จะเห็นได้จากโครงสร้าง

คณะท�างานมีผู้เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร	 ตั้งแต่ระดับบริหาร	

ระดบัปฏิบตักิาร	อาจารย์ทีม่หีน้าทีด่แูลการเรยีนการสอน	และกจิการนกัศกึษา/

หอพัก	 รวมไปถึงแกนน�านักศึกษาซึ่งเน้นย�้ามากในการถ่ายทอดความรู้และ

กฎบตัรองค์กรเรือ่งความปลอดภยัทางถนนจากรุน่สูรุ่น่	จนกลายเป็นวฒันธรรม	

“เกิดกฎพ่ีกฎน้อง”ส่งผลให้มาตรการองค์กรมีความต่อเนื่องของกิจกรรมมา

ตั้งแต่ปี	พ.ศ.2555	ถึงปัจจุบัน	ถึงแม้จะมีการเกษียณอายุราชการของอาจารย์

ผู้ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและริเริ่มโครงการรวมไปถึงการจบการศึกษาของรุ่นพี่ๆ	ท�าให้

สามารถอุดปัญหาด้านช่องว่างของข้อมูลข่าวสาร	 (Information	 gap) ช่อง

ว่างของอ�านาจ	(Power	gap)	หรือช่องว่างของนโยบาย	(Policy	gap)	จน

สามารถผลักดันนโยบายในการจัดการกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและการ

จัดการพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ	 ซึ่งเป็นมาตรการด้านสุขภาพมาควบคุมบุคคล	 

ส่งผลให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและมีสุขภาพที่ดีได้	

	 ที่น ่าสนใจและเป็นข้อสังเกตคือ	 การออกกฎองค์กรจะอิงกับ 

กฎหมายของประเทศและผู้บริหารในพื้นท่ี	 เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงและ

ลดข้อขัดแย้งของผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎองค์กร	รวมถึงการประชุมเพื่อพิจารณา/

weight	น�า้หนักของมาตรการต่างๆ	ต้องผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ	

เพราะในอดีตเคยเจอแรงต้านจากบุคลากร	 และนักศึกษา	 ก่อให้เกิดความ 

หวั่นไหวของผู้ปฏิบัติและบังคับใช้กฎ	 น�ามาซึ่งการตั้งวงประชุมร่วมกันและ 

การให้ก�าลังใจแบบประชิดตัวจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย	

	 ส�าหรับข้อค้นพบผลสัมฤทธิ์เพื่อให้มีผู้สวมหมวกนิรภัย	 100%	ทาง

มหาวทิยาลยัมคี�าสัง่แต่งตัง้ชดุสนัตริาษฏร์เพือ่ปฏบิติัหน้าท่ี	/ออกใบส่ัง	ประกบ

กับชุดเจ้าหน้าที่	รปภ.	และ	เพิ่มจุดเฝ้าระวัง	(ด่านลอยเจอที่ไหนเรียกที่นั่น)	
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 5. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

	 ตั้งขึ้นเมื่อปี	 พ.ศ.	 2539	 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ตั้งอยู่ที่ต�าบล

หนองน�้าใส	 อ�าเภอบ้านไผ่	 จังหวัดขอนแก่น	 บนเนื้อที่	 71	 ไร่	 และจากการ

ส�ารวจสถานการณ์การใช้ยานพาหนะในการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน

นกัศกึษาพบว่า	90%	จะขีร่ถจกัรยานยนต์มาโรงเรยีนซึง่มคีวามเสีย่งสงูมากเมือ่ 

ประกอบกับช่วงวัยและความรู้ในเรื่องการขับขี่ปลอดภัย

 แนวคิดในการด�าเนินงาน	 ผู้บริหารเล็งเห็นความส�าคัญของปัญหา 

และเข้าร่วมโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนกับ 

คณะท�างานระดับอ�าเภอ	 เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดข้ึนกับนักเรียนมาอย่าง 

ต่อเนื่อง	 และได้เข ้าร ่วมโครงการสานพลังมาตรการองค์กรเพ่ือความ

ปลอดภัยทางถนน	 กับ	 สอจร.	 โดยเริ่มต้นจากการส�ารวจสถานการณ์ปัญหา

เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน	 โดยในปี	 พ.ศ.	 2559	 ผลส�ารวจบุคลากรในองค์กร	 

หลังด�าเนินการ	 มีจ�านวน	 1,006	 คน	 มีรถจักรยานยนต์	 ทั้งหมด	 248	 คน	 

สวมหมวกนิรภัย	241	คน	ไม่สวมหมวกนิรภัย	7	คน	มีรถยนต์	ทั้งหมด	41	คน	

คาดเข็มขัดนิรภัย	37	คน	ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย	4	คน	เมื่อน�ามาเปรียบเทียบกับ	

ปี	พ.ศ.2560	พบว่า	จ�านวนบุคลากรลดลงเหลือ	930	คน	มีผู้มีรถจักรยานยนต์

ลดลงเหลือ	 196	คน	และคงเหลือผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยเพียง	 3	คน	แต่มีผู้ใช้

รถยนต์เพิ่มขึ้นเป็น	ทั้งหมด	46		คน		คาดเข็มขัดนิรภัย	45	คน	ไม่คาดเข็มขัด

นิรภัย	1	คน	ซึ่งนับว่าเป็นแนวโน้มที่ดี

 กระบวนการ / ขั้นตอน และเครื่องมือที่ใช้ในการด�าเนินกิจกรรม 

	 1.	วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ประกาศแต่งตั้งคณะท�างานขับขี่

ปลอดภัย	สวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษาขึ้น	โดยตามค�าสั่ง	คณะ

ท�างานจะประกอบด้วยภาคีเครือข่ายงานป้องกันอุบัติเหตุทาง

ถนนระดับจังหวัด	 ระดับอ�าเภอ	 ท้องถิ่น	 และผู้บริหารวิทยาลัย	

โดยมีนายอ�าเภอเป็นประธาน	พร้อมประกาศจัดต้ังชมรมนักเรียน	
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นักศึกษา	 อาสาป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับสถานศึกษาขึ้น	 

โดยอาศัยระเบียบส�านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาว่าด้วย

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	พ.ศ.2557

	 2.	จัดให้มเีวทปีระชมุคณะท�างานฯ	ระหว่างผูบ้รหิาร	ภาคเีครอืข่ายใน	

นอกสถานศึกษา	และนักศึกษา

	 3.	จัดท�ากิจกรรมตามแผน	 โดยเริ่มต้นจากกิจกรรมประชาสัมพันธ	์

โดยชมรมขับขี่ปลอดภัย	 พร้อมประกาศมาตรการ	 โดยมาตรการ 

ที่	1	เรื่องหมวกนิรภัย	2	เข็มขัดนิรภัย	3	ไม่มีและไม่พกใบอนุญาต

ขับรถ	 หากฝ่าฝืนจะตักเตือน	 บันทึกและแจ้งผู ้ปกครองทราบ	 

ก่อนไม่อนุญาตให้น�ารถเข้ามาในบริเวณวิทยาลัย

มาตรการการไม่สวมหมวกนิรภัยและไม่มีใบอนุญาตขับรถ

ครั้งที่ มาตรการ หมายเหตุ

1.	 ตัด	5	คะแนน แจ้งผู้ปกครองทราบ

2.	 ตัด	10	คะแนน แจ้งผู้ปกครองพบ

3.	 ไม่ผ่านกิจกรรม กรณีที่สอบเกิน	3	ครั้งไม่ผ่าน	ยื่นเอกสาร

ขอผ่านกิจกรรมได้

4.	 ภาคทัณฑ์,ทัณฑ์บน
 

 4.	บรรจุมาตรการองค์กรลงในคู่มือนักศึกษา	 และแจ้งให้ทราบท้ัง 

ผู้ปกครองด้วย	

	 5.	จัดครูเวรตรวจเรื่องการสวมหมวกนิรภัย	 ลูกเสือจราจรพี่เลี้ยง	 

และนักศึกษาวิชาทหารเข้าแถว	 ตรวจสอบพฤติกรรมบริเวณหน้า

โรงเรียน	 โดยลูกเสือจราจรพี่เลี้ยงและนักศึกษาวิชาการทหาร	 

(ลูกเสือพี่เลี้ยง	 “พี่สอนน้อง”)	 จะท�าหน้าที่	 “ทุกวัน”	 (ซึ่งลูกเสือ
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จราจรจะได้รบัการฝึกอบรมการปฏิบัตงิานด้วยความปลอดภยั	โดย	

เจ้าหน้าที่ต�ารวจ)	+	 ใช้ธงเป็นสัญลักษณ์เพื่อชะลอความเร็ว	และ

ไปยืนเกาะกลาง	รวมถึงการตรวจการคาดเข็มขัดนิรภัย	นักศึกษา

และบุคลากร	 ซึ่งเป็นมาตรการท่ีขยายผลต่อจากการขับเคลื่อน 

เรื่องหมวกนิรภัย	 และมีการจัดท�าสถิติการใช้อุปกรณ์นิรภัยของ

บุคลากร	 ซึ่งขณะนี้พบว่าส่วนใหญ่คาดเข็มขัดนิรภัย	 สูงถึง	 90%	

รวมถึงการขยับมาตรการไปแก้ไขจุดเสี่ยงในพื้นที่วิทยาลัยด้วย

	 6.	จัดอบรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา	ซึ่งได้บันทึกในข้อตกลงร่วม	

(MOU)	กับ	ขนส่งทางบก	โดย	หลังนักศึกษาและบุคลากรเข้ารับ 

การอบรมที่วิทยาลัย	 สามารถน�าใบที่เข้ารับการอบรมห้าชั่วโมง	 

ซึ่งจัดให ้มีขึ้นที่วิทยาลัยในทุกวันอังคารและพฤหัสบดีของ 

สัปดาห์	 ซึ่งจะย�้าเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษ	 ไปยื่นเป็นหลัก

ฐานในการท�าใบขับขี่ได้ตามกฎหมาย	 กลุ่มเป้าหมายในการอบรม

คือนักศึกษาที่ไม่มีใบขับขี่	 ซึ่งส่งผลไปถึงการสอบในวิชากิจกรรม	

(หากไม่มีใบอนุญาต	 จะไม่ผ่านวิชากิจกรรม)	 โดยมีภาคีเครือข่าย

จาก	สภ.บ้านไผ่ร่วมให้ความรู้ด้วย	

	 7.	บรรจุวิชาการขับขี่ปลอดภัยในรถจักรยานยนต์ไว้ในการเรียน 

การสอนของภาควิชา	 “ช่างยนต์”	 ในชั้นปี	 ปวช.1	 ส่วนระดับอื่น	

จะใช้การให้ความรู้ผ่านการอบรมโดยเครือข่ายและเวทีอื่นๆ	 ที่

เก่ียวข้องรวมถึงเวทีประชุมผู้ปกครองทุกครั้งที่มีการปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่

	 8.	จากการส�ารวจ	 พบว่า	 ระยะแรก	 นักศึกษาสวมหมวกนิรภัย 

เพื่อป้องกันโดนว่าและไม่อยากโดนลงโทษ	 เพราะช่วงเช้าครูเวร 

จะพาผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยไปสวมหมวกให้ที่หน้าเสาธง	 ท�าให้ 

อัตราการสวมมาจากบ้านเพิ่มขึ้นถึง	80%	และ	100%	ตามล�าดับ
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	 9.	จากผลการด�าเนินงานที่สัมฤทธิ์ผล	 100%	 ปัจจุบันวิทยาลัยได้

น�าเสนอผลงานจนได้รับรางวัลสถานศึกษาคุณธรรม	 :	 คุณธรรม

อัตลักษณ์	 ที่ใช้กระบวนการด�าเนินงานแบบมีส่วนร่วมตั้งแต ่

ผู้บริหาร	 บุคลากร	 นักศึกษา	 ทุกระดับ	 (ปัจจุบันไม่ใช้การบังคับ	

ใช้ค�าว่าสถานศึกษาคุณธรรมเป็นเกณฑ์จูงใจให้เด็กนักเรียน

สวมหมวกนิรภัยท้ังคนข่ี	 คนซ้อน)	 อย่างไรก็ตาม	 ระหว่าง 

การด�าเนินงาน	 วิทยาลัยได้ส่งครูไปอบรมการขับขี่ปลอดภัย/ 

ถอดบทเรียน

 ปัจจัยความส�าเร็จ บทเรียน / ข้อค้นพบเพื่อความยั่งยืน

	 ผูบ้รหิารเหน็ความส�าคญัและมคีวามเชือ่ว่าเมือ่ท�าส่ิงใดแล้วต้องท�าให้

ได้ผลดีอย่างต่อเนื่อง	 (ขึ้นหลังเสือแล้วต้องท�าให้ดี)	 ส่งผลให้วิทยาลัยได้รับโล่

เกียรติคุณจากหลายองค์กร	 คณะท�างานเกิดความภาคภูมิใจ	 และเชื่อว่านอก

เหนอืกว่าความเชือ่ว่าต้องท�าให้ดแีล้วนัน้	เรายงัจ�าเป็นต้องท�าให้เป็นประจ�า	ท�า

ซ�้าๆ	โดยคิดว่ามันเป็น	“หน้าที่”	ทุกอย่างแฝงอยู่ในงาน	ถือเป็นงานในหน้าที่	

ไม่ใช่งานภารกิจมอบหมายพิเศษ	 และให้ความส�าคัญกับการทบทวน	 ถอด 

บทเรียนเพื่อทราบว่า	 อะไรบ้างที่ควรท�าต่อ	 อะไรที่ไม่ควรท�าต่อ	 และอะไร

ที่จ�าเป็นต้องท�าต่อแต่ต้องปรับปรุงวิธีการ	 เราจะท�าอย่างนั้นได้อย่างไร	 ใคร

ต้องท�าอะไร	ท�าอย่างไร	เพื่อนสะกิดเพื่อน	พี่บอกน้อง	ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ 

ความส�าเร็จ	

 7. โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 

	 ตั้งอยู่ที่	 ต�าบลนาป่า	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดชลบุรี	 ระดับชั้นที่เปิดสอน

ตั้งแต่ระดับปฐมวัยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 1-6และมัธยมศึกษาปีที่	 1-3	 

มีเขตพื้นที่บริการ	4	หมู่บ้าน	ได้แก่	หมู่ที่	8-11	ต�าบลนาป่า	อ�าเภอเมืองชลบุรี	
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จังหวัดชลบุรี	 ก่อตั้งเมื่อวันท่ี	 1	 พฤษภาคม	 พ.ศ.2479	 ปัจจุบันโรงเรียนวัด

ราษฎร์สโมสรเปิดท�าการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย	 ประถมศึกษาถึง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียนจ�านวน	 256	 คน	 ข้าราชการครู	 14	 คน

ครูอัตราจ้าง	2	คน	นักการ	1	คน	ส�าหรับการเดินทางมาโรงเรียน	ผู้บริหารได้

อนมุตัใิห้นกัเรยีนชัน้มธัยมปีที	่1-3	น�ารถจกัรยานยนต์มาโรงเรียนเองเนือ่งจาก

ผูป้กครองส่วนใหญ่ประกอบอาชพีในโรงงานนคิมอตุสาหกรรมอมตะนคร	ท�าให้

ไม่มีเวลาดูแลรับส่งบุตรหลาน	

 แนวคดิในการด�าเนนิงานเมือ่ลองทบทวนสถานการณ์ความปลอดภยั

ในการเดินทางของเด็กนักเรียนชั้นมัธยม	 1-3	 ซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่น	 พบว่า	 เด็ก

ขาดทกัษะด้านการขบัขีอ่ย่างปลอดภยัรวมถงึวนิยัจราจร	ไม่ตระหนกัถึงผลและ

ความเดือดร้อน	 และยังขาดวุฒิภาวะในเรื่องความปลอดภัยขณะขับขี่	 จึงมอง

ไม่เห็นความจ�าเป็นในการสวมหมวกนิรภัย	และจากการสอบถามนักเรียนที่ไม่

สวมหมวกขณะขับขี่ให้เหตุผลว่าลืม	หรือเมื่อใส่แล้วจะท�าให้เกิดความไม่สบาย

ตวั	ทัง้ร้อนและคัน	ประกอบกบักายภาพถนนและสิง่แวดล้อมระหว่างบ้านและ

โรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในชุมชน	มีแยกและรถสัญจรที่สร้างความอันตราย	เนื่องจาก	

สภาพถนนเลก็แคบ	ฝนตกถนนลืน่	ผูบ้รหิารจงึเลง็เหน็ความส�าคญัและเข้าร่วม

โครงการสานพลังมาตรการองค์กร	เป้าหมายคือ	ผู้บริหาร	ครู	นักเรียน	และผู้

มาติดต่อ	และได้ประชุมหารือเพื่อก�าหนดวิสัยทัศน์	ให้โรงเรียนเป็นองค์กรที่มี

วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนเป็นเลิศ	...	นโยบาย	ส่งเสริมความปลอดภัย

ในโรงเรียน	สร้างเครือข่ายอาสาจราจร	(สภาเด็ก)	สร้างจิตส�านึกดีในการใช้รถ

จักรยานยนต์อย่างมีวินัย	 สนับสนุนให้นักเรียนรักษ์ความปลอดภัยของตนเอง

และผู้อ่ืน	 พันธกิจ	 คือก�าหนดมาตรการที่ชัดเจนเพื่อบังคับใช้กับนักเรียน	 ครู	

และบุคลากรทางการศึกษา	 สร้างเครือข่ายความปลอดภัยในโรงเรียนให้เกิด

ความยัง่ยนื	เข้มงวดกวดขนัวนิยัจราจร	สม�่าเสมอต่อเนือ่งลดอบุตัเิหตทุีเ่กดิกบั

นักเรียน	ครู	และบุคลากรทางการศึกษา
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 กระบวนการ / ขั้นตอน และเครื่องมือที่ใช้ในการด�าเนินกิจกรรม 

แบ่งการด�าเนินงานเป็นสองส่วน

 ส่วนที่ 1 การด�าเนินงานของคณะท�างานพี่เลี้ยง	สอจร.	และเครือข่าย

หน่วยงานภาครฐั	ภาคเอกชน	:	พีเ่ลีย้ง	สอจร.	ได้วางแผนการขบัเคลือ่นมาตรการ

องค์กรเป็นสามระยะ	ตั้งแต่ต้นน�้า	กลางน�้า	และปลายน�้า	โดยมีกิจกรรมส�าคัญ	

ได้แก่	จัดเวทีประชุมคณะกรรมการเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ

ทางถนนในพื้นที่	เพื่อ	1)	สร้างความรู้ความเข้าใจ	2)	ส�ารวจสถานการณ์	สถิติ

ก่อนเริ่มโครงการ	เพื่อใช้วางแผนและก�ากับติดตาม	รวมถึงเปรียบเทียบผลการ

ด�าเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ	3)	จัดประชุมแบ่งบทบาทหน้าที่	โดยก�าหนดให้

เจ้าหน้าที่ต�ารวจจาก	4	สภ.	ได้แก่	สภ.ดอนหัวฬ่อ	สภ.แสนสุข	สภ.เมือง	และ	

สภ.เสม็ด	 ท�าหน้าที่ลงไปนิเทศก�ากับติดตามส�ารวจหน้าองค์กรที่เข้าร่วมขับ

เคลื่อนมาตรการองค์กร	 โดยฝ่ายเลขาประสานขอลงพื้นที่สุ่มส�ารวจตามเวลา

เข้าออกของแต่ละหน่วยงาน	พบช่องว่างในหน่วยงานที่แตกต่างกัน	 เช่น	ขาด

ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน	 ความรู้ทางเทคนิคและความไม่สะดวกใน

การเข้าอบรม	 เนื่องจากลักษณะงานของพนักงานในองค์กร	 นิคมฯ	 เข้าเป็น

กะ	คณะท�างานเครือข่ายจึงต้องจัดรอบอบรมให้ครอบคลุมและตามประกบให ้

ความรู ้กับบริษัทและหน่วยงานท่ีเข้าร่วม	 พร้อมกันนี้	 ทีมขับเคลื่อนได้

ประสานสั่งซื้อหมวกนิรภัยราคาประหยัดจากบริษัท	 กลางฯ	 และเติมความรู ้

ภาคปฏิบัติโดยเจ้าหน้าที่บริษัท	ฮอนด้า	

 ส่วนที่ 2 การด�าเนินงานในโรงเรียน

	 1.	หลังจากผู้บริหารได้รับความชัดเจนในการขับเคลื่อนมาตรการ

องค์กรมาจากเครือข่ายภาคีจังหวัด	 ได้เช็คบริบทองค์กรส�ารวจ

ต้นทุนเดิมท่ีมีอยู่ในเรื่องความปลอดภัยทางถนน	ก่อนยกระดับให้

เข้มข้น	 โดยเริ่มจากประกาศมาตรการองค์กร	 เรียกประชุมอาสา

จราจรและสภานักเรียน	 ประชาสัมพันธ์หน้าเสาธงและจัดตั้ง 
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กลุ่มไลน์เพือ่ใช้สือ่สารระหว่างผูป้กครองและโรงเรยีน	จดัการเรยีน 

การสอนในชั่วโมงลดเวลาเรียน	 เพิ่มเวลา	 และมอบรางวัลให้แก่

นักเรียนท่ีประพฤติตนดี	 มีการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่	 อบรม

เพิ่มความรู้ให้อาสาจราจรเพื่อสร้างจิตส�านึกและความตระหนัก 

ทั้งในโรงเรียนและชุมชนรอบข้าง	 พร้อมค้นหาภาคีเครือข่าย 

เพิ่มเติม	โดยผู้บริหารไม่ลืมที่จะท�าตัวเป็นต้นแบบ

	 2.	ปรับปรุงกายภาพและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการปรับพฤติกรรม	

โดยจัดบอร์ด	 ป้าย	 ท�าที่จอดรถจักรยานยนต์เพ่ือสร้างแรงจูงใจ 

ในการน�าหมวกนิรภัยมาใช้	 จัดท�าที่จอดรถให้เป็นระเบียบ	 

มีการจัดมุมให้ความรู้นักเรียนใช้เวลาว่างในการอ่าน

	 3.	ติดกล้องวงจร	 14	 ตัว	 โดยใช้งบประมาณจากองค์กรภายนอก 

ร่วมสนับสนุน	โดยในกล้อง	14	ตัวสามารถดู	 real	 time	online	

ได้	โดยผูบ้รหิารและมอบหมายให้กบัครูอกีหนึง่ท่านเพ่ือตรวจสอบ

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของเด็ก

	 4.	สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างครู	นักเรียน	และผู้ปกครอง

	 5.	มาตรการลงโทษเริ่มตั้งแต่ว่ากล่าว	 ตักเตือน	 ยืนหน้าเสาธง	 

บันทึกภาพ	รายงานผู้บริหาร

	 6.	ก�าหนดตัวชี้วัดและจัดให้มีการประเมินผล	 โดยใช้แบบประเมินผล	

ประเมินจากสภาพจริง	 (ครู	 และบุคลากรในโรงเรียนเป็นผู้ส�ารวจ

ตรวจตรา)	 และใช้แบบสอบถามจากผู ้ปกครองประเมินความ 

พึงพอใจ		

ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินโครงการ

 ผลการด�าเนินงานเชิงปริมาณ	 จ�านวนอุบัติเหตุลดลง	 นักเรียนสวม

หมวกนิรภัย	 100%	 และสามารถด�าเนินการกับกลุ่มผู้ปกครอง	 ได้ถึง	 90%	
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ผลการด�าเนินงานเชิงคุณภาพ	 1)	 นิคมอุตสาหกรรมสนับสนุนงบประมาณ

และอุปกรณ์เพิ่มเติมเมื่อทราบว่าทางโรงเรียนได้รับรางวัลจากการด�าเนินงาน

มาตรการองค์กรได้	 100%	 2)	 เกิดเครือข่ายนักเรียนจิตอาสาจราจรกลาย 

เป็นวัฒนธรรมที่ต้องมีการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

 ปัจจัยความส�าเร็จ บทเรียน / ข้อค้นพบ จากการด�าเนินโครงการ

	 1.	กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์อย่างการลงนาม	 MOU	 ร่วมกัน	 ได้รับ 

ความร่วมมือจากภาคเอกชน	ภาครัฐ	โดยบริษัทกลางฯ	รับจัดการ

ท�า	 MOU	 สพฐ.	 สนับสนุนพื้นที่เพื่อจัดเวที	 เจ้าหน้าที่ต�ารวจ 

สั่งการทุก	สภ.ในเมือง	4	สภ.	ให้เข้มข้นเรื่องบังคับใช้และสุ่มตรวจ	

โดยต�ารวจระดับสารวัตรต้องมาเข้าร่วมรับทราบทุกคนตั้งแต ่

วันที่ด�าเนินการ	 MOU	 ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ขนส่ง 

และ	ปภ.ในการอบรมให้ความรู้

	 2.	ผูบ้รหิารให้ความส�าคญั	และคดิว่าเป็นหน้าทีใ่นการผลติเดก็นกัเรยีน

ให้มีคุณภาพซึ่งรวมถึงการมีวินัยจราจรทั้งในและนอกสถานศึกษา	

และสถานศึกษาควรท�าตัวเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีให้สังคม 

และชุมชน

	 3.	มีต้นทุนสภานักเรียนที่ด�าเนินการเรื่องอุบัติเหตุทางถนนอยู่เดิม 

รวมถึงการขับเคลื่อนไปยังกลุ ่มผู ้ปกครองใช้วิธีละมุนละม่อม 

ไม่บังคับ	

	 4.	การประชุมต่อเนื่องกับเด็ก	 การบอกว่าสิ่งที่ท�าอยู่เป็นประโยชน ์

เป็นความดี	ให้สม�่าเสมอเป็นกิจวัตรประจ�าวันเพื่อปลูกฝัง	

	 5.	มาตรการการโดนลงโทษหน้าเสาธงสร้างความรู้สึกอาย	 ท�าให้ 

เด็กนักเรียนตอนแรกท่ีไม่สวมหมวกนิรภัยเพราะร้อน	 คัน	 รวมถึง

ไม่เห็นความส�าคัญ	เปลี่ยนทัศนคติ	
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 ตัวอย่างประเด็นชุมชนปลอดภัย

 1. โครงการลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 

ด้วยมาตรการสวมหมวกนิรภัย โดยศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน

อ�าเภอเมืองยโสธร ปี 2560 

	 อ�าเภอเมืองยโสธรมีจ�านวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 

ในปี	 2557-2559	จ�านวน	40,	50,	44	ราย	คิดเป็นอัตราส่วน	30.64,	38.3 

และ	 33.08	 ต่อแสนประชากร	 ตามล�าดับ	 ซึ่งมีจ�านวนผู ้เสียชีวิตจาก 

รถจักรยานยนต์สาเหตุจากการไม่สวมหมวกนิรภัย	จ�านวน	23	ราย,	31	ราย	

และ	 27	 ราย	 คิดเป็นร้อยละ	 57.50,	 62.00	 และ	 61,36	 ตามล�าดับ	 ศปถ.

อ�าเภอเมอืงยโสธร	มมีตเิหน็ควรให้ความส�าคญัในการป้องกนัการบาดเจบ็สาหสั	 

และการเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ลดลงได้	 จึงได้ท�าโครงการลดการ 

บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนด้วยมาตรการสวมหมวกนิรภัย	 

โดยศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ�าเภอเมืองยโสธร	ปี	 2560	 ขึ้น	

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมศักยภาพภาคีเครือข่ายและขับเคลื่อนกลไก	 

ศปถ.อ�าเภอ	 เพื่อให้เกิดกลไก	 ศปถ.ท้องถิ่น	 (อปท.)	 ทุกต�าบลในเขตอ�าเภอ

เมืองยโสธร	และ	ศปถ.อปท.ทุกแห่งด�าเนินการขับเคลื่อนมาตรการสวมหมวก

นิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์	 เป้าหมายเพิ่มอัตราการสวมหมวกนิรภัยในการขับขี ่

และผู ้โดยสาร	 ลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 

จากสาเหตุการไม่สวมหมวกนิรภัย	 และเกิดหมู่บ้านต้นแบบในการสวมหมวก

นิรภัย	 ภาคีเครือข่ายในการด�าเนินกิจกรรมในโครงการ	 ได้แก่	 หน่วยงานใน 

คณะกรรมการ	 ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ�าเภอเมืองยโสธร	 

(ศปถ.อ�าเภอเมืองยโสธร)	 โดยมีส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอเมืองยโสธรเป็น

แกนหลกัในการขบัเคลือ่นในฐานะผูช่้วยเลขา	ศปถ.อ�าเภอฯ	และคณะกรรมการ

ศูนย์ปฏบิตักิารความปลอดภยัทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	(ศปถ.อปท.)	

จ�านวน	17	ต�าบล	ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่	คือ	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	รพสต.	อสม. 
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แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน
ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

 วิธีการด�าเนินงานโครงการ

	 1.	จากการเฝ ้าดูข ้อมูลอุบัติ เหตุทางถนนในพื้นที่ยโสธร	 ของ

สาธารณสุขอ�าเภอเมืองยโสธรและได้น�าข้อมูลและสาเหตุการเกิด

อุบัติเหตุ	 ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงน�าเสนอในที่ประชุม	 

ศปถ.อ�าเภออย่างต่อเนื่องหนึ่งปีเต็ม	 จนผู้บริหารเกิดความสนใจ

และถือเป็นวาระเร่งด่วนท่ีทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง	 

โดยมอบหมายให้สาธารณสขุอ�าเภอในฐานะผูช่้วยเลขา	ศปถ.อ�าเภอ	

หาวิธีแก้ไข

	 2.	ทบทวนข้อมูลเชิงลึก	ทีมเลขา	ศปถ.อ�าเภอเมืองยโสธร	ได้ทบทวน

ข้อมูลโดยน�าข้อมูลจากโรงพยาบาลยโสธร	 ต�ารวจภูธรเมือง

ยโสธร	 และบริษัท	 กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	 จ�ากัด	 ซ่ึง

ได้รับการสนับสนุนจากทีมสนับสนุนวิชาการประจ�าพื้นที่	 (พี่เลี้ยง	 

สอจร.ประจ�าจังหวัดยโสธร)	 มาวิเคราะห์หาสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุ 

ในพื้นที่อ�าเภอเมืองยโสธร	 พบว่า	 อุบัติเหตุทางถนนเกิดกับ

ประชาชนในพื้นที่ที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะเดินทาง

	 3.	การจัดท�าข้อมูลเป็นรายต�าบล	 และคืนข้อมูลในท่ีประชุมก�านัน	

ผู้ใหญ่บ้าน	 สร้างกระแสให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดการมีส่วนร่วม

ในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในระดับพื้นที่	 ก�าหนดเป็นนโยบาย

สาธารณะระดับพื้นที่	 “การสวมหมวกนิรภัย	 100%”	 (การท�า

ประชาคม)	

	 4.	ใช้ด่านชมุชนเพือ่สร้างจติส�านกึให้กบัประชาชนในพ้ืนที	่โดยก�าหนด

ให้	 อปท.	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน/	 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	 สารวัตรต�าบล	 

อสม.	จติอาสา	อปพร.	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	แบ่งหน้าที่

รับผิดชอบในการตั้งด่านชุมชนทุกวันจันทร์	 ต้ังแต่เวลา	 06.00	 -	

09.00	น.	ทุกสัปดาห์
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แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน

ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

	 5.	การติดตามโดยคณะกรรมการ	 ศปถ.อ�าเภอเมืองยโสธร	 ออก

เยี่ยมการตั้งด่านชุมชน	 และการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน 

รายต�าบล	ในที่ประชุมประจ�าเดือนของอ�าเภอ

 เทคนิคที่ ใช ้ ในการด�าเนินโครงการให ้ประสบผลส�าเร็จ	 คือ 

“การคืนข้อมูลอย่างต่อเนือ่ง”	และ	“การมส่ีวนร่วม”	ของพืน้ที	่และพบปัญหา

อปุสรรคระหว่างทาง รวมถงึวธิกีารแก้ไข	คอืในช่วง	2	สปัดาห์แรก	ประชาชน

ไม่ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตั้งด่านชุมชน	 แต่ทีมก็เข้มแข็ง	 ไม่หวั่นไหวใดๆ	 

ใช้ความหวังดีและตักเตือนด้วยความจริงใจ	 ประชาชนเกิดการยอมรับ 

และเข้าใจ	และให้ความร่วมมือเพิ่มขึ้น	

 ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง 

	 1.	เกิดมาตรการหรือข้อตกลงของชุมชน	 เช่น	 หากไม่สวมหมวก 

นิรภัย	 จะด�าเนินการบันทึกตักเตือน	 2	 คร้ัง	 ใน	 คร้ังที่	 3	 หาก 

ยังไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาปรับจ�านวน	50	บาท	โดยเริ่มในกลุ่มผู้น�า

ก่อน	 เพื่อเป็นตัวอย่าง	 น�าเงินเข้ากองทุนหมวกนิรภัยของชุมชน)	

บางพืน้ทีไ่ด้รบัสนบัสนนุงบประมาณเพิม่จากส�านกังานหลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาติ	เพื่อด�าเนินการตามแผนงานงานอย่างต่อเนื่อง	

	 2.	เกิดความภูมิใจท่ีท�าให้ประชาชนเกิดความตระหนักปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมได้	

	 3.	อัตราการสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่และผู ้โดยสารเพ่ิมขึ้น	 

ร้อยละ	20	เมื่อเทียบข้อมูลก่อนเริ่มโครงการ	

	 4.	จ�านวนผู ้ เสียชีวิตจากการไม่สวมหมวกนิรภัยลดลง	 5	 ราย	 

คิดเป็นร้อยละ	1.16
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แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน
ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

ข้อเสนอแนะเพื่อความยั่งยืน/การขยายผลเป็นจุดเริ่มต้น

	 1.	การบริหารจัดการ	 โดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์การเสียชีวิต	 

และข้อมูลเชิงประจักษ์อื่นๆ	 มาเป็นจุดเชื่อม	 สร้างการมีส่วนร่วม

ของหน่วยงานน�าไปสู่การขับเคลื่อนการสวมหมวกนิรภัยได้

	 2.	การสร้างความมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ควรเริ่มจาก 

การพบปะอย่างไม่เป็นทางการ	 พูดคุยบ่อย	 ๆ	 เกี่ยวกับปัญหาฯ	 

รับฟังความคิดเห็น	 /	 ความต้องการของชุมชน	 และร่วมหาทาง 

การแก้ไขด้วยกัน	

	 3.	หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น	 ด�าเนินงานภายใต้การท�างาน 

ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ	 จ�าเป็นต้องใช้ข้อมูล	 ทั้งทางด้าน

วชิาการ	ข้อมลูเชงิประจกัษ์ต่างๆในพืน้ที	่มาเป็นฐานในการวางแผน 

การด�าเนินงาน	

	 4.	การแก้ไขปัญหาจากชุมชนเพื่อคนในชุมชน	 และจาก	 “นามธรรม	 

สู่รูปธรรม”	 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ท�าให้ขยายผลต่อยอด	

กิจกรรมอื่นๆ	ในพื้นที่ได้	

	 5.	การตั้งด่านชุมชน	 เป็นกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วม	 สร้าง 

ความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชน	 สร้างการยอมรับของคน 

ในชุมชนต่อผู ้น�าชุมชน	 กิจกรรมที่รับผิดชอบร่วมกันสามารถ 

ลดความขัดแย้งทางการเมืองท้องถิ่นที่เคยมีในชุมชน	

	 6.	การสวมหมวกนิรภัยเป็นพฤติกรรมการขับขี่	

	 	 a.	 ต้องใช้ระยะเวลา	ความต่อเนื่องและหลายมาตรการร่วมกัน	

	 	 b.	 กจิกรรมรปูแบบท่ีเป็นพลวตัร	เน้นเรือ่งพฤติกรรมและการสร้าง

ความมส่ีวนร่วมของชมุชน	ควรเพิม่การมส่ีวนร่วมจากประชาชน	

และอาสาสมัครในบริบทต่างๆ	 ให้มากขึ้น	 เช่น	 นักเรียนเป็นผู้

ส�ารวจข้อมูลหมวกนิรภัยในครัวเรือน	 วัยรุ่นให้ข้อมูลจุดเส่ียง	
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แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน

ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

เป็นอาสาสมัครจราจร	

	 	 c.	 การปลูกฝังตั้งแต่วัยเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ	:	บูรณาการ

กับงานพัฒนาการเด็ก

 2. โครงการพลังชุมชนถนนปลอดภัยจังหวัดกาฬสินธุ์

	 จงัหวดักาฬสนิธุ	์ถือเป็นจงัหวดัท่ีมสีถิตกิารเกดิอบุติัเหตุสงู	จงึได้มกีาร

ด�าเนินโครงการถนนต้นแบบปลอดอุบัติเหตุด้วยพลังชุมชน	 โดยได้ด�าเนินการ

มาตั้งแต่	พ.ศ.2559-2560	ที่ผ่านมา	ในจ�านวน	23	ถนน	เป้าหมายเพื่อช่วยลด

การสญูเสยีจากอบุตัเิหตบุนถนน	และแก้ไขจดุเสีย่ง	รวมถงึการสร้างพฤติกรรม

ด้านความปลอดภัยกับผู้ขับขี่ยานพาหนะ	 ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวเป็นไปได้

ด้วยดี	 มีสถิติที่บ่งชี้ถึงการสูญเสียท่ีลดลง	 มีผู้สวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น	 รวมถึง

เกิดถนนต้นแบบที่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีได้	จ�านวน	10	ถนน	แต่จากข้อมูลที่

ผ่านมาพบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุในภาพรวมยังไม่ลดลง	และมีแนวโน้มว่าจะ

สูงขึ้น	แต่อุบัติเหตุจราจรไม่ได้เกิดในจุดที่เคยท�าโครงการมาก่อนหน้านี้		โดยมี

ถอดบทเรียนความส�าเร็จจากโครงการที่ผ่านมาซึ่งพบว่า	ปัจจัยที่ท�าให้ประสบ

ความส�าเร็จได้ดังกล่าว	 คือ	 การมีกลุ่มพลังชุมชนต้นแบบ	 ที่คอยเป็นกลไก 

ผลักดันเรื่องการประชาสัมพันธ์	 สร้างความเข้าใจและตระหนักในเรื่องการ

เคารพกฎจราจร	 โดยเฉพาะในถนนต้นแบบ	 และกลุ่มพลังชุมชน	 ดังนั้นจึงได้

มีการด�าเนินงานโครงการเพื่อขยายผลให้เกิดพลังในชุมชนถนนปลอดภัยขึ้น
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ผู้รับผิดชอบโครงการ :	จ่าเอก	ภราดร	เนตวงษ์	ฝ่ายรักษาความสงบ	เทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์	

 วัตถุประสงค์โครงการ		คือ	1)	เพื่อให้เกิดคณะท�างานพลังชุมชนจาก

ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างระเบียบวินัยต่างๆ	

บนถนนต้นแบบ	2)	เพื่อขับเคลื่อนการท�างานของ	ศปถ.อ�าเภอ/อปท.	รวม	18	

แห่ง	ที่มีส่วนร่วมในการจัดระเบียบจราจร	3)	เพื่อให้สถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใน

ถนนต้นแบบความปลอดภัยลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา	และ	4)	เพื่อ

ขยายพื้นที่โครงการถนนต้นแบบที่ถูกยกระดับความปลอดภัยลงไปสู่ความ 

ร่วมมือกิจกรรม	

 ภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อน :	 ในการด�าเนินโครงการพลังชุมชน 

ถนนปลอดภัยจังหวัดกาฬสินธุ์	 ได้มีการด�าเนินการโดยมีค�าสั่งแต่งตั้ง	 ให	้ 

นายเธียรชัย อัจริยพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่รับผิดชอบงาน

อ�านวยการและป้องกันอุบัติเหตุ	 เป็นประธาน	 และได้ประสานภาคีเครือข่าย 

เพื่อเชื่อมพลังภาคีเครือข่าย	 โดยการแต่งตั้ง	 รองผู ้บังคับการต�ารวจภูธร	 

ผู้อ�านวยการแขวงทางหลวง	 เป็นรองประธาน	 โดยมีภาคีที่เข้าร่วม	 ได้แก่	 

ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ ์ 	 ผู ้อ�านวยการแขวงทางหลวงชนบท	 นายแพทย์

สาธารณสขุจงัหวดักาฬสนิธุ	์หวัหน้าส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

จงัหวดักาฬสินธ์ุ	ผูจ้ดัการบรษิทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ	ผูอ้�านวยการ 

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์	 ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์	 ส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาประถมศึกษา	เขต	1,	2,	3	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	

เขต	 24	 ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์	 ประธานมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัย	 เป็นคณะ

ท�างานร่วมกนั	และนายกเทศมนตรเีทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ	์เป็นคณะท�างานและ 

รับผิดชอบโครงการ	 ที่ร่วมกันด�าเนินการ	 โดยใช้เวลาทั้งสิ้น	 1	 ปี	 ตั้งแต่วันที่	 

1	ธันวาคม	พ.ศ.2560	จนถึงวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.2561
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

 กิจกรรมโครงการ

	 1.	การประชมุคณะท�างานโครงการเพือ่ชีแ้จงโครงการ	ท�าความเข้าใจ	

และก�าหนดวิธีด�าเนินกิจกรรมของโครงการร่วมกัน

	 2.	การประชมุคดัเลอืกพืน้ทีถ่นนทีจ่ะด�าเนนิการ	โดยคณะท�างานพลงั

ชุมชน

	 3.	.การศึกษาสภาพพื้นที่เป้าหมาย	ส�ารวจสภาพปัญหา	ตั้งเป้าหมาย

ในการด�าเนนิการทีช่ดัเจน	โดยคณะท�างานพลังชมุชนร่วมกบัคณะ

ท�างานระดับจังหวัด

	 4.	สืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุ	 และการประชุมสรุปผลทุกเดือน	 ของ

คณะท�างานพลังชุมชน	ร่วมกับคณะสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุทาง

ถนนจังหวัดกาฬสินธุ์

	 5.	ประชาสมัพนัธ์	โดยใช้สือ่ทีส่ามารถท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลง	โน้ม

น้าวจิตใจ	ให้เกิดความสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ	และเป็น

ตัวอย่างในการมีวินัยจราจร	บนถนนปลอดภัย

	 6.	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในถนนปลอดภัย	 เพ่ือแนะน�าและ

บังคับใช้กฎหมายจราจร	 ตามมาตรการ	 10	 ข้อหาหลัก	 โดยเน้น

บังคับใช้กฎหมายตามพฤติกรรมเสี่ยง	

	 7.	ประชุมคณะท�างานระดับจังหวัดทุกเดือน	 เพ่ือรายงานความ

ก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากคณะท�างาน

ระดับอ�าเภอ/ท้องถิ่น	และติดตามนิเทศงาน

	 8.	ประเมินผลการด�าเนินงานของคณะท�างานพลังชุมชน	 โดยคณะ

ท�างานระดับจังหวัด

 ผลลัพธ์ การเปลี่ยนแปลง ผลลัพธ์ที่ส�าคัญท่ีปรากฏเด่นชัด	 คือ	

อุบัติเหตุในถนนต้นแบบลดน้อยลง	รวมถึงสถิติของการสวมหมวกนิรภัยมีมาก

ขึ้น	นอกจากนี้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนเพิ่มมากขึ้น	จากการด�าเนินโครงการใน
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ระยะแรกที่เน้นการมีส่วนร่วมของ	 3	 กลุ่ม	 ได้แก่	 กลุ่มนักเรียนประถม	 กลุ่ม

นักเรียนมัธยม	 และกลุ่มประชาชน	 ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงในระยะที่	 2	 คณะ

ท�างานได้มุ่งเป้ากับการท�างานในระดับนโยบายภาพรวมของท้ังจังหวัด	 การ

สร้างการมีส่วนร่วมในภาคครอบครัว	และยังคงด�าเนินการต่อกับกลุ่มนักเรียน

นักศึกษา	 ร่วมกับการแก้ปัญหาจุดเสี่ยงทางกายภาพซึ่งชุมชนได้มีการจัดการ

ให้เกิดถนนปลอดภัย	 เช่นปรับปรุงให้เห็นขอบถนนและความโค้งท่ีชัดเจน	 ใน

อ�าเภอท่าคันโท	มีการปรบัปรงุย้ายป้ายประชาสมัพนัธ์ทีบ่ดบงัการมองเหน็ทาง

โค้งของถนนช่วงกุดปลาค้าว-โพนนาดี	 และติดตั้งชุดจัดช่องจราจร	 ตัวล้มลุก	

ป้ายเตือน	สัญญาณไฟเตือน	ในอ�าเภอสหัสขันธ์เป็นต้น

 ข้อเสนอแนะ	ในการด�าเนนิงานได้มข้ีอเสนอแนะในการจดัการปัญหา

ร่วมกัน	นอกจากเรื่องการปรับปรุงจุดเสี่ยงที่มักก่อให้เกิดอุบัติเหตุแล้ว	ยังได้มี

การเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายในระดับ	ศปถ.อ�าเภอ	ศปถ.จังหวัด	ให้เข้ามา

ร่วมด�าเนินงานกับ	 ศปถ.ท้องถ่ิน	 เพื่อท�ากิจกรรมในระดับพื้นที่	 เช่น	 1)	 การ

รณรงค์เรื่องการสวมหมวกนิรภัยทั้งจังหวัด	 2)	 การสร้างแกนน�าอาสาสมัคร

จราจรในโรงเรียนให้เพิ่มขึ้น	 3)	 เก็บข้อมูลร่วมกับวิเคราะห์ข้อมูลการเกิด

อุบัติเหตุ	 4)	 การลงส�ารวจพื้นท่ีโดยรอบของจุดเสี่ยง	 เพื่อรับทราบข้อมูลหรือ

สาเหตขุองการเกดิอบุตัเิหต	ุรวมถงึตดิตามผลการปรับเปล่ียนหรือปรับปรุงถนน

ที่ได้ด�าเนินการในโครงการนี้	เพื่อน�าไปสู่การสร้างแนวทางต้นแบบที่เหมาะสม

ต่อไป

 

 3. โครงการผู้ก่อการดีสร้างภาคีเครือข่ายป้องกันภัยอุบัติเหตุทาง

ถนน ต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 จังหวัดอุดรธานี พบว่า	ตั้งแต่	ปี	2556-2559	(ถึง	30	กันยายน	2559:	

ข้อมูล	สนง.สสจ.อุดรธานี)	มีจ�านวน	20,628,	21,693,	16,323	และ	16,327	

ครัง้	ตามล�าดบั	ในขณะทีอ่ตัราการตายจากอบุตัเิหตทุางถนนจากปี	2556-2559	
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มีอตัราการตาย	19.14,	19.81,	15.71	และ	25.18	ต่อแสนประชากร	ตามล�าดับ		

และเม่ือพจิารณาจ�าแนกรายอ�าเภอ	พบว่า	อตัราการเกดิอบุตัเิหตทุางถนนสงูสดุ

คืออ�าเภอหนองหาน	41.94	ต่อแสนประชากร	โดยพบว่า	ถนนสายหลักที่เชื่อม

ระหว่างจังหวัดเป็นถนนที่พบอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด	 ได้แก	่

ถนนสายอดุร-สกลนคร	รองลงมา	คอื	อดุร-ขอนแก่น	ถนนอดุร-หนองคาย	และ	

อุดร-หนองบัวล�าภู	 และยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุทาถนนมากท่ีสุดได้แก่	 รถ

จักรยานยนต์	รองลงมาคือ	รถปิคอัพ	และคนเดินเท้า	เช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆที่

มกัจะพบพฤตกิรรมการไม่สวมหมวกนริภยั	การขบัรถเรว็	เมาแล้วขบั		เทศบาล

ต�าบลหนองไผ่	จึงได้จัดท�าโครงการ	“ผู้ก่อการดีสร้างภาคีเครือข่ายป้องกันภัย

อุบัติเหตุทางถนน	ต�าบลหนองไผ่	อ�าเภอหนองหาน	จังหวัดอุดรธานี”	ขึ้นเพื่อ

ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน	
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)
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ผู้รับผิดชอบโครงการ:	พันจ่าเอกเสรี	สุขศาลาและนายกิตติพันธ์	พูลพงษ์

 วัตถุประสงค์โครงการ	 1)	 เพื่อสร้างแกนน�าในการด�าเนินงานด้าน 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	 2)	 เพื่อให้เกิดมาตรการชุมชน

ในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	 3)	 เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนน�า	 4)	 เพ่ือให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

 ภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อน : แกนน�าหลักในการขับเคลื่อนได้แก	่ 

ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบของเทศบาลต�าบลหนองไผ่	 (พันจ่าเอกเสรี

สุขศาลา	และคุณปภังกร	 จันทะโพธิ์)	 นักวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ช�านาญการ	 รพ.สต.บ้านหนองบัว	 (คุณกิตติพันธ์	 พูลพันธ์)	 ซ่ึงเป็นตัวแทน

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และภาคสาธารณสุข	ท�าให้เกิดความเข้มแข็ง 

ในการท�างาน	 โดยฝั่งสาธารณสุขเป็นผู้ให้ข้อมูลด้านสุขภาพ	 สถิติการเจ็บ

ป่วยจากอุบัติเหตุ	 ผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุ	 พร้อมทั้งประสานความ 

ร่วมมือกับ	 อสม.	 ผู ้ใหญ่บ้าน	 	 ก�านันในชุมชน	 ส่วนทางองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าของพื้นที่และมีงบประมาณสนับสนุนบางส่วน	และมีการ

เชื่อมโยงเครือข่ายภาคีที่ส�าคัญ	ได้แก่	ต�ารวจ	บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย

จากรถจังหวัดอุดรธานี	 กู้ชีพกู้ภัย	 แขวงการทาง	 ขนส่งจังหวัดอุดรธานี	 อสม.	 

มาร่วมกันเป็นคณะท�างาน	วิทยากร	พร้อมทั้งร่วมขับเคลื่อนการท�างาน

 กิจกรรม

	 1.	เตรียมแกนน�า	โดยการรับสมัครคัดเลือก	12	หมู่บ้านๆ	ละ	10	คน	

เพื่อเป็นผู้ดูแลเขต

	 2.	จัดเวทีชี้แจงท�าความเข้าใจและก�าหนดบทบาทหน้าที่ของแกน

น�า	จ�านวน	122	คน	และพัฒนาศักยภาพแกนน�า	โดยการจัดการ

อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับแกนน�า	 ให้ความรู้เกี่ยวกับการด�าเนิน

งานป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรวมไปถึงแนวทางวิธีการ

ท�าประชาคม	 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมส�าหรับการด�าเนินการจัด
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เวทีประชาคมหมู่บ้าน	 ก�าหนดมาตรการ	 และการจัดการจุดเสี่ยง

ทางถนนในชุมชน	การค้นหาจุดเสี่ยงอันตราย

	 3.	จัดเวทีประชาคม	ก�าหนดมาตรการชุมชน	มีการก�าหนดบทลงโทษ	

และอัตราการปรับเงินอย่างชัดเจน		พร้อมทั้งก�าหนดให้น�าเงินที่ได้

จากการปรับเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนของหมู่บ้าน	

เพือ่น�าไปใช้ประโยชน์ในการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนต่อไป

	 4.	ถอดบทเรยีนการท�างานและแลกเปลีย่นเรยีนรู	้เพือ่เป็นการทบทวน

การท�างานที่ผ่านมา	ผ่านทางการน�าเสนอของแกนน�าแต่ละชุมชน	

ซึ่งนอกจากจะได้เป็นการน�าเสนอผลการท�างาน	 ปัญหา	 อุปสรรค

แล้ว		ยงัได้เกดิการเรยีนรูก้ารท�างานของหมูบ้่านอืน่	เพือ่น�าไปปรบั

ใช้ในพืน้ทีข่องตวัเอง		พร้อมทัง้ยงัได้ร่วมกนัแก้ไขปัญหาอปุสรรคที่

เกิดขึ้นร่วมกันอีกด้วย

 ผลลัพธ์ การเปลี่ยนแปลง

	 1.	ต�าบลหนองไผ่มีแกนน�าในการลดอุบัติเหตุทางถนน	 จ�านวน	 122	

คน

	 2.	 เกดิเครอืข่ายด้านการท�างานด้านความปลอดภยัทางถนนในระดับ

ต�าบลจากหลากหลายหน่วยงาน

	 3.	 เกดิมาตรการชมุชน		มาตรการองค์กร		ในการสร้างความปลอดภยั

ทางถนนให้เกิดขึ้นในต�าบลอย่างเป็นรูปธรรม

	 4.	สถิติการเกิดอุบัติเหตุในชุมชนลดลงจากปีที่ผ่านมา	 (ก่อนการมี 

โครงการฯ)	ถึง	50%

	 5.	อัตราการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น		โดยเฉพาะในเด็กนักเรียน		

	 6.	 เกิดเป็นโรงเรยีนต้นแบบและศนูย์พฒันาเดก็เลก็ต้นแบบในการสวม

หมวกนิรภัย

	 7.	ประชาชนเกดิการตืน่ตวัในการปรบัปรงุยานพาหนะทีม่คีวามเส่ียง	
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	 8.	 เทศบาลต�าบลหนองไผ่ได้รับการประกาศให้เป็นหน่วยงานท่ีมี

ผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากจังหวัด

อุดรธานี	ประจ�าปี	2560

	 9.	 เทศบาลต�าบลหนองไผ่ได้รบัการรบัรองทีมป้องกนัอบุติัเหตุทางถนน	

(DHS-RTI)	ระดบัต�าบลหรอืหน่วยงาน	(RTI	team)	ประจ�าปี	2560	

จากกระทรวงสาธารณสุข

	 10.	 เกิดนวัตกรรมป้องกันรถชนท้ายรถการเกษตรและรถพวงด้วย

การติดหลอดไฟ	 LED	 และแผ่น	 CD	 ที่เหลือใช้มาประดิษฐ์ท�าให ้

ส่องสว่างมองเหน็ท้ายและด้านข้างรถ	ก่อให้เกดิการความปลอดภยั

 ข้อเสนอแนะสู่แนวทางการขยายผล

	 1.	คณะท�างาน	 ศปถ.อ�าเภอ	 ควรน�าเสนอผลงานในเวทีจังหวัด	 

เพื่อน�ารูปแบบไปขยายผลให้กับอ�าเภออื่นๆ	

	 2.	ควรมีการขยายโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน 

ไปยังโรงเรียนอื่นๆ	 ท่ีอยู่นอกเหนือจากต�าบลหนองไผ่เพิ่มเติม		 

อาทิ	โรงเรียนหนองหานวิทาคม

	 3.	 โครงสร้างคณะท�างานระดับต�าบล	 และชุมชน	 ควรมีการถอดบท

เรียนกลไกขับเคลื่อนและค้นหาทีมหนุนเสริมจากระดับอ�าเภอ	

จังหวัดเข้ามาสนับสนุนให้เกิดความต่อเนื่อง

	 4.	 ในการตัง้ด่านชมุชนได้มกีารด�าเนนิงานอย่างเข้มข้นในช่วงเทศกาล		

และเน้นการตั้งด่านในหมู ่บ้านเพื่อป้องปรามก่อนจะออกไป

ถนนสายหลัก	 ซึ่งเป็นรูปแบบการป้องกันท่ีดี	 เพราะมีการศึกษา 

เส้นทาง	 และพฤติกรรมของชุมชน	 ควรมีการขยายผลไปยัง 

ชุมชนต�าบลอื่น
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 4. โครงการเสริมสร้างเครอืข่ายอาสาจราจรในการป้องกนัอบุตัเิหตุ

จราจร 4 ต�าบลต้นแบบ จังหวัดนครพนม

	 สถติข้ิอมลูการเกดิอบุตัเิหตจุราจรในเขตพืน้ทีจ่งัหวดันครพนม	ปี	2559	

ทั้ง	12	อ�าเภอ	มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน	จ�านวน	1,652	ราย	และ

เสยีชวีติถงึ	100	ราย	ถนนท่ีเกดิเหตสุ่วนใหญ่เกดิเหตบุนถนนใน	อบต./หมูบ้่าน/

ชุมชน	ซึ่งเป็นถนนสายรองกว่าร้อยละ	60		(ข้อมูลจากส�านักงานสถิติแห่งชาติ)	

ผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานและเยาวชน	รถที่เกิดเหตุส่วนใหญ่

ยงัเป็นรถจกัรยานยนต์	สาเหตกุารเกดิอบุตัเิหตสุ่วนใหญ่เกดิจากการขับข่ีฝ่าฝืน

กฎจราจร	 ขาดความรู้ในเรื่องกฎจราจรอย่างแท้จริง	 รวมถึงการใช้รถใช้ถนน

อย่างปลอดภัย	ไม่รู้หลักการขับขี่อย่างปลอดภัย	ดื่มสุราขณะขับรถ	และผู้ขับขี่	

ผู้โดยสารไม่สวมหมวกนิรภัย	อ�าเภอที่เกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนนมากที่สุด	4	

อ�าเภอ	ประกอบด้วย	อ�าเภอเมือง	อ�าเภอธาตุพนม	อ�าเภอนาแก	และอ�าเภอ

ท่าอุเทน	
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ผู้รับผิดชอบโครงการ:	พล.ต.ต.สุวิชาญ	ญาณกิตติกุล	ผู้บังคับการต�ารวจภูธร

จังหวัดนครพนม	 และพันต�ารวจตรีรัชกฤช	 พัชรสุข	 สารวัตรสืบสวน	 สถานี

ต�ารวจภูธรท่าอุเทน

 วัตถุประสงค์โครงการ: 1)	 น�าภาคีเครือข่ายระดับต�าบลในจังหวัด

นครพนม	 ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 

ใน	 อบต./ชุมชน/หมู่บ้าน	 2)	 พัฒนาเครือข่ายฝ่ายปฏิบัติการให้เป็นอาสา

จราจร	ท�าหน้าทีอ่�านวยความสะดวกด้านการจราจร	เป็นผูช่้วยเจ้าหน้าทีต่�ารวจ 

ในการจัดระเบียบการจราจร	ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชน	

 ภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อน :	 ส�านักสาธารณสุขจังหวัดนครพนม		

แขวงทางหลวงนครพนม	องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	รวมถึงสถานีต�ารวจภูธร

ทั้ง	4	อ�าเภอ		

 กิจกรรม

	 1.	การฝึกอบรมอาสาจราจรเพื่อท�าหน้าที่จัดการจราจร	โดยคัดเลือก

กลุ่มแม่บ้านใน	4	อ�าเภอ	จ�านวนรวมทั้งสิ้น	160	คน	 เป็นสุภาพ

สตรีอายุไม่ต�่ากว่า	20	ปีบริบูรณ์	เข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร	ซึ่งอาสา

สมัครจะเข้าร่วมอบรมอาสาจราจรชุมชน	3	วัน	โดยมีการให้ความ

รู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	ได้แก่		

ภาคทฤษฎี กฎหมายจราจร	บทบาทหน้าที่อาสาจราจร	การขับขี่ปลอดภัย	

พ.ร.บ.คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ	การค้าประเวณ	ีการใช้ความ

รุนแรงในครอบครัว	เครือข่ายแจ้งข่าว

ภาคปฏิบัติ เทคนิคการต่อสูป้้องกนัตวั	ฝึกวนัิยทหาร	การใช้สญัญาณจราจร	

ยุทธวิธีต�ารวจ	การควบคุมฝูงชน	การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 2.	การปฏิบัติภารกิจ	 โดยอาสาจราจรร่วมวางแผนการจัดระเบียบ 

การจราจรและการบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการกับผู้ขับขี่รถ 



196
แนวทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน
ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

ในชุมชนและร่วมสร้างมาตรการชุมชน	 พร้อมลงพื้นที่อ�านวย 

ความสะดวกด้านการจราจร	 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์	 และ 

การเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานต่างๆ

	 3.	การรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันอุบัติเหตุจราจร	 โดยอาสาจราจร 

ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 ได้สร้างความตระหนักให้กับ

ประชาชนในจังหวัดผ่านทางการรณรงค์ในเทศกาลต่างๆ	 อาทิ	 

การเดินรณรงค์โครงการขับรถมีน�้าใจ	 รักษาวินัยจราจร	 เทศกาล 

ปีใหม่	 ปล่อยแถวรณรงค์อุบัติเหตุจราจร	 การส่งประชาชนพี่น้อง

กลับที่ท�างานหลังเทศกาลสงกรานต์

 ผลลัพธ์ การเปลี่ยนแปลง

	 1.	จังหวัดนครพนมมีอาสาจราจรท่ีเป็นผู ้หญิงจ�านวน	 160	 คน	 

จาก	 4	 อ�าเภอ	 ที่ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

ให้สามารถช่วยงานเจ้าพนักงานได้

	 2.	 เกดิเครอืข่ายการท�างานด้านอบุตัเิหตแุละความปลอดภยั	ระหว่าง

ต�ารวจกับอาสาจราจรท่ีเป็นผู้หญิง	 รวมถึงมีการท�างานร่วมกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 3.	 เกิดด่านชุมชนที่มีการท�างานร่วมกันระหว่างภาครัฐและอาสา

จราจร	 ท่ีมีประสิทธิภาพท้ังการป้องปรามด้านอุบัติเหตุจราจร	 

ความรุนแรง	ยาเสพติด	และสุรา		

	 4.	สถิติอุบัติเหตุในพื้นที่ต้นแบบในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 

ปี	2561	ลดลงจากเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	2560	

	 5.	สถิติผู้สวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัยเพิ่มขึ้น

	 6.	สถิติการขับรถย้อนศรลดลงและการเกิดอุบัติเหตุลดลง	 เสียชีวิต 

ลดลงร้อยละ	60
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

	 7.	คนในชุมชนเริ่มให้ความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน	 

โดยได้รับความรู้จากอาสาจราจร	 	 ทั้งในครัวเรือน	 ชุมชน	 สถาน

ศึกษา	(โรงเรียน	และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

 ข้อเสนอแนะสู่แนวทางการขยายผล

	 1.	หากได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารฯ	สูงสุดของหน่วยงาน	 ไม่ว่า

จะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด	ผู้บังคับการ	ผู้ก�ากับ	นายอ�าเภอ	นายก

เทศมนตร	ีนายกองค์กรบรหิารส่วนต�าบล	จะเกดิการขบัเคลือ่นงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล

	 2.	การเชื่อมการท�างานกับชุมชน	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

โดยมีต�ารวจชุมชนเป็นผู้เชื่อม	 ท�าให้สามารถเชื่อมประสาน	 หา

อาสาสมัครที่มีใจมาร่วมกันท�างาน	 และสามารถประสานความ 

ร่วมมือกับหน่วยงาน	 แกนน�าชุมชนได้	 เช่น	 องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นสามารถสนับสนุนยานพาหนะในการท�างาน	 ผู้ใหญ่บ้าน

ช่วยประสานงาน	เป็นต้น

	 3.	ควรมโีครงสร้างการท�างานทีช่ดัเจน	มกีารแต่งต้ังคณะท�างาน	และ

เมื่ออบรมให้ความรู้	 มีการก�าหนดบทบาทพ่ีเล้ียงประจ�าอ�าเภอ	

ท�าให้เกิดความชัดเจนในการท�างาน

	 4.	การคัดเลือกอาสาสมัครที่มาเข้าอบรม	จากผู้หญิงที่มีใจที่อยากจะ

มาท�างาน	 	 ท�าให้ได้อาสาสมัครที่ท�างานด้วยใจรักมีความเสียสละ

และตั้งใจ	ในการดูแลครอบครัวให้ปลอดภัยทางถนน	

	 5.	ควรขยายผลให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืน		จากการแลกเปลี่ยนเรียน

รู้	และฝึกอบรมให้กระจายไปในหลายอ�าเภอที่ให้ความสนใจ	เพื่อ

จะเป็นก�าลังส�าคัญในการดูแลความปลอดภัยทางถนนในชุมชน

	 6.	ควรมีการจัดตั้งกองทุนในการสนับสนุนการด�าเนินงานกับอาสา

จราจรหญิง	 เช่น	 อ�าเภอเมืองได้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อที่จะเป็น
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ค่าตอบแทนให้กับอาสาจราจรท่ีมาปฏิบัติหน้าที่ในงาน/กิจกรรม

ของอ�าเภอ

 5. ชุมชนบ้านคลองขุด ต�าบลปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช

	 ชมุชนบ้านคลองขดุตัง้อยูใ่นพืน้ทีต่�าบลปากนคร	ใกล้ฝ่ังและใกล้ทะเล	

จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยม	มีถนนประมาณ	20	กม.	ประชาชน

ในพืน้ทีนิ่ยมใช้รถจกัรยานยนต์และจกัรยานยนต์พ่วงข้างในการสญัจรเข้าเมอืง	

ซึ่งมีระยะทางจากหมู่บ้าน	10	กม.	ถึงอ�าเภอเมือง	ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพประมง	

 แนวคิดในการด�าเนินงาน	ผู้ใหญ่บ้านหมู่	6	แนะน�าตนเองว่าเป็นจิต

อาสาก่อนเจอคณะท�างาน	ศปถ.	จงัหวดั	ประกอบด้วยเจ้าหน้าทีจ่าก	ปภ.ขนส่ง	

และแขวงฯ	 ซึ่งได้ลงพื้นที่คลองขุด	 เป็นพื้นที่เสี่ยงเมื่อเกิดเหตุจะมีผู้เสียชีวิต

ในพื้นที่จ�านวนมาก	 โดยเฉพาะถนนบริเวณปากนครตัดนาวง	 ด้วยความสนใจ

เฉพาะตวัเพราะนอกจากตนเองจะเป็นผูใ้หญ่บ้านแล้วยงัเป็นแกนน�าจติอาสา	จงึ

เกดิความสนใจและร่วมลงพืน้ทีเ่พือ่แก้ไขจดุเสีย่งกับคณะท�างาน	ศปถ.	จังหวดั

นครศรีธรรมราช	 และเมื่อหน่วยงานภาครัฐชวนด�าเนินการมาตรการองค์กร	

หมวกนิรภัย	100%	จึงเข้าร่วมโครงการ

 กระบวนการ / ขั้นตอน และเครื่องมือที่ใช้ในการด�าเนินกิจกรรม 

เริ่มจากค้นหาแกนน�าและจัดตั้งเป็นคณะท�างานเพื่อขับเคลื่อนโครงการสวม

หมวกนิรภัย	100%	โดยแบ่งคณะท�างานออกเป็นสองกลุ่ม	ได้แก่ทีมขับเคลื่อน	

ประกอบด้วย	แกนน�าพีเ่ลีย้ง	สอจร.	โดย1)	แกนน�าพีเ่ลีย้ง	สอจร.	ใช้ความรูแ้ละ

หลกัการ	5	ส.	5	ช.	ในการกระตุน้และสร้างทมีพืน้ที2่)	มองหาแกนน�าระดับพ้ืนที่	

เน้นไปที่ผู้น�าชุมชน	และแกนน�าจิตอาสา	อสม.	3)พัฒนาโจทย์ร่วมกันกับแกน

น�าในพืน้ที	่ก�ากบัติดตามในฐานะพีเ่ลีย้งให้ค�าแนะน�าปรกึษาระหว่างการด�าเนนิ

งาน	4)สร้างพื้นที่	Show	&	Share	เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนผลการด�าเนินงาน	

คืนข้อมลูและสรปุบทเรยีนผลการด�าเนนิงานทีมพืน้ที	่ประกอบด้วย	ผูใ้หญ่บ้าน	
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ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	แกนน�าจิตอาสา	และ อสม. ด�าเนินการดังต่อไปนี้

	 1.	 ชักชวน+สร้างทีมแกนน�า	และร่วมกันเก็บข้อมูลสถานการณ์

	 2.	 เชื่อมภาคีระดับหน่วยงานจังหวัด	 (ขนส่ง	 ตร.	 ปภ.)	 เพ่ือช่วย 

เป็นพีเ่ลีย้งให้ค�าปรกึษาและสนับสนุนองค์ความรูแ้ละงบประมาณ

เท่าที่จ�าเป็น

	 3.	 อสม.ส�ารวจสถานการณ์ข้อมูลความต้องการ(เก็บเอง	ท�าเอง)

	 4.	 เวทีมีวาระเรื่องหมวกนิรภัยพูดคุยเป็นประจ�าทุกวันที่	 10	 ของ

เดือน	ภายใต้แนวคิด	“อย่าฝากหัวไว้กับหมอ”

	 5.	 แกนน�าผู้ใหญ่บ้าน	จัดท�า	MOU	ตกลงกับชาวบ้านทุกคนต้องใส่

หมวก	+	ออกกฎหมูบ้่าน	+	คมุกฎ	หากถกูจบัจะถกูปรบัเตม็อตัรา

สูงสุด	500	บาท	

	 6.	 ขนส่งจังหวัดจัดท�าแบบสอบถามก่อนมอบหมวกนิรภัย	 1,000	

ใบให้กับชุมชน	โดยบนหมวกจะมีเลขหมายก�ากับ	ท�าให้ทราบว่า 

ผู้ที่เกิดเหตุเป็นคนของหมู่บ้านชุมชน

	 7.	 เปิดหมูบ้่านน�าร่องหมวกนริภยั	100%	และให้คณะท�างานส�ารวจ

ข้อมูลก่อนและหลังด�าเนินงาน

	 8.	 จัดท�าป้ายพื้นที่สวมหมวกนิรภัย	 100%	 เพื่อให้ประชาชน 

ทราบว่าเป็นการกวดขันและบังคับใช้จริง

	 9.	 ตั้งด่านเฝ้าระวังจับปรับเป็นประจ�าที่ตลาดนัดทุกวันศุกร์	 และ

มีมาตรการสุ ่มตรวจเพื่อติดตามประเมินผลเดือนละสองครั้ง	 

หากพบว่าสวมจะมีรางวัลมอบให้	 แต่หากสุ่มตรวจพบไม่สวม 

เกินสามครั้งจะยึดหมวกคืนและให้ซื้อกลับในราคาหมวกที่ตั้งไว้

สูงถึง	500	บาท

	 10.	สร้างมาตรการกดดันทางสังคม	(Social	Sanction)	งานศพใครที่

เสียชีวิตเพราะสวมหมวกนิรภัย	ผู้ใหญ่บ้านจะไม่ไปร่วมงานศพ
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	 ปัจจบุนัหลงัประสบความส�าเรจ็ในการเป็นหมูบ้่านต้นแบบสวมหมวก

นริภยั	100%	ได้ขยายมาตรการไปจดัการแก้ไขจดุเสีย่งในพืน้ทีจ่นจดุเสีย่งได้รบั

การแก้ไข	 ไม่เกิดเหตุอีก	 และจัดตั้งด่านชุมชนช่วงเทศกาล	 สร้างเลนจักรยาน	

และรณรงค์ให้เกิดการแก้ไขภาพลักษณ์ให้มีความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว	

 ผลลพัธ์การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้จากการด�าเนินโครงการ	ต้ังแต่เร่ิม

ด�าเนินงานโครงการ	ปี	พ.ศ.	2554	เป็นต้นมา	หมู่บ้านประสบความส�าเร็จใน

การเป็นหมู่บ้านต้นแบบสวมหมวกนิรภัย	 100%	 แต่ก็ยังพบว่ามีอุบัติเหตุเกิด

ขึ้นบ้างแต่เป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยไม่มีผู้เสียชีวิต	 และจากบทเรียนการ

ด�าเนินงานของคณะท�างาน	ท�าให้ทีม	ศปถ.จังหวัด	ชักชวนให้ขยายผลรณรงค์

กระตุ้นให้ชุมชนสวมหมวกนิรภัยไปยังพื้นที่ข้างเคียง	เช่น	อ�าเภอพิปูน	ฯลฯ

 ปัจจัยความส�าเร็จ บทเรียน / ข้อค้นพบ	 จากการด�าเนินโครงการ	

ต้องท�าให้เกิดการยอมรับการสร้างผู้น�าที่ดีโดยเฉพาะผู้น�าในท้องถิ่น	 จะช่วย

จูงใจให้ประชาชนร่วมมือด้วยความเต็มใจเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน	 (คิดเอง	

ท�าเอง)และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้การสนับสนุนข้อมูล	 องค์ความรู้	 และ

ส�าคัญที่สุดคือ	 ต้องสร้างเป้าหมายร่วม/มีความเชื่อร่วมกันภายใต้การน�าของ 

ผู้บริหารทุกระดับ	 โดยเฉพาะแกนน�าชุมชนท่ีมีความจริงจังจนสามารถปิด 

ช่องว่างการบังคับใช้กฎหมาย	ไม่มีการร้องขอเป็นการส่วนตัว
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

เอกสารอ้างอิง

1.	 ทมีงานสงัเคราะห์บทเรยีน.	2560.	องค์ความรูก้ารพฒันากลไกการด�าเนนิ

งานการจัดการความปลอดภัยทางถนน ด้วย 5 ส. 5 ช.	สสส.กรุงเทพ.

รายชื่อ 64 โครงการที่รับทุน สอจร. เพื่อขับเคลื่อนงานโครงการนวัตกรรม

และพัฒนา

ที่ ชื่อโครงการ

1 โครงการเชียงใหม่ดื่มไม่ขับ	กลับบ้านปลอดภัย

2 โครงการ	 ชุมชนน�าร่องเพื่อความปลอดภัยทางถนน	 อ�าเภอพิชัย

จังหวัดอุตรดิตถ์

3 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังและพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณเพื่อ

ลดอัตราการเกิดเหตุจราจรในจังหวัดพะเยา

4 โครงการ	 ”ภาคีเครือข่ายร่วมใจเสริมสร้างระบบรถรับส่งนักเรียน

ปลอดภัย	ปลอดอุบัติเหตุ”		จังหวัดเชียงราย

5 โครงการ	วิทยุชุมชนร่วมใจลดอุบัติภัยทางท้องถนนจังหวัดล�าพูน

6 โครงการเสรมิสร้างความเข้มแขง็ศนูย์อ�านวยการความปลอดภยัทาง

ถนนระดับอ�าเภอจังหวัดตาก

7 โครงการ	ภาคผู้ใช้แรงงานร่วมใจลดอุบัติภัยบนท้องถนน

8 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน�้ายางพาราตกหล่นบนพื้นผิวถนน

อย่างยั่งยืนเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดน่าน

9 โครงการน�าร่องชมุชนถนนปลอดภยั	ประชารฐัร่วมใจปฎริปูกลไกการ

แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน	จังหวัดพิจิตร
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

ที่ ชื่อโครงการ

10 พัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยบนท้องถนนในการเช่าเหมารถ

โดยสารที่ปลอดภัยจังหวัดเชียงราย

11 ยกระดับการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	จังหวัดอุตรดิตถ์

12 โครงการ	 ร่วมคิด	 ร่วมท�า	 ร่วมสานความปลอดภัยทางถนนอ�าเภอ

แม่สาย

13 โครงการจัดระบบการเช่ารถของผู้ประกอบการรถเช่าและนักท่อง

เที่ยวที่เช่ารถในอ�าเภอปาย

14 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครต�ารวจนักเรียนเพื่อป้องกัน

อุบัติเหตุทางถนนจังหวัดบึงกาฬ

15 โครงการ	“การพฒันาศนูย์ปฏบัิตกิารความปลอดภยัทางถนนอ�าเภอ

ต้นแบบจังหวัดสกลนคร	ปี	2560”	

16 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันอุบัติเหตุ

ทางถนนต�าบลบ้านเป็ดอ�าเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น

17 โครงการการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเชิงระบบและ

นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนภายในพื้นที่

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	และชุมชนในต�าบลเชยีงเครอื	จ.สกลนคร

18 โครงการจุดตรวจชุมชนเพื่อความปลอดภัยบนถนนสายรองในเขต	

อบต.หมู่บ้าน	ชุมชน	ต�ารวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ

19 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายอาสาจราจรในการป้องกันอุบัติเหตุ

จราจร	4	ต�าบลต้นแบบ	จังหวัดนครพนม

20 โครงการผู้ก่อการดีสร้างภาคีเครือข่ายป้องกันภัยอุบัติเหตุทางถนน

ต�าบลหนองไผ่	อ�าเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

ที่ ชื่อโครงการ

21 โครงการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ�าเภอ	

ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร

22 โครงการพลังชุมชนถนนปลอดภัยจังหวัดกาฬสินธุ์

23 โครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหาเชงิประเดน็อบุตัเิหตทุางถนนทีเ่กดิ

จากการชนท้ายรถทีจ่อดไหล่ทางและหรอืวิง่บนผิวการจราจรในเขต

จังหวัดอุดรธานี

24 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง	 ศปถ.อ�าเภอและศปถ.อปท.ใน

การขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด

ขอนแก่น

25 โครงการเยาวชนไทยขบัขีป่ลอดภยัใส่ใจวนิยัจราจร	จังหวดัหนองคาย

26 โครงการศกึษาเพือ่ประเมนิประสทิธภิาพการน�าเทคโนโลยกีล้องเพือ่

บังคับใช้กฎหมายจราจรบนถนนมิตรภาพเขตเมืองขอนแก่น

27 โครงการป้องกันการกระท�าผิดซ�้าผู้ท่ีเมาแล้วขับและขับรถประมาท

จังหวัดสุรินทร์

28 โครงการสรุนิทร์สร้างมาตรฐาน	“จดุตรวจเข้มแขง็”	สภ.เมอืงสรุนิทร์

29 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้และความเข้มแข็งของกลไก

ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัดและระดับ

อ�าเภอ	จังหวัดสุรินทร์

30 โครงการขับเคลือ่นงานป้องกนัและลดอบุติัเหตุ	365	วนั	อ�าเภอสงัขะ

จังหวัดสุรินทร์

31 โครงการสร้างและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนศูนย์อ�านวยการความ

ปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัดบุรีรัมย์อ�าเภอ	และต�าบลปี	2560	
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

ที่ ชื่อโครงการ

32 โครงการเราท�าได้	คณุท�าได้	พฒันาเครอืข่าย	ป้องกนัและลดอบุติัเหตุ

จังหวัดศรีสะเกษ

33 โครงการ	 “การบังคับใช้กฎหมายควบคุมความเร็วของรถท่ีวิ่งบน

ถนนมิตรภาพในเขตเทศบาลต�าบลลาดบัวขาว	 อ�าเภอสีคิ้ว	 จังหวัด

นครราชสีมาเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน”

34 โครงการต้นแบบระบบดิจิทัลอัจฉริยะสู่เรดาร์แจ้งเตือนจ�ากัด

ความเร็ว“Speed	Limit	Radar”	(SLR)	เส้นทางหลวงแผ่นดิน	เขต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

35 โครงการลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนด้วย

มาตรการสวมหมวกนริภัยโดยศนูย์ปฏิบัตกิารความปลอดภยัทางถนน

อ�าเภอเมืองยโสธร	ปี	2560

36 โครงการ“เครือข่ายโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินร่วมใจนักเรียนขับขี่

ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย	100%”	

37 โครงการงานสานพลังเครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด

อุบลราชธานีสู่การป้องกันและลดผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนน

สู่ความยั่งยืน

38 โครงการหน้าโรงเรียน	หน้าตลาด	ติดถนน	คนปลอดภัยอ�าเภอเมือง

นครราชสีมา

39 โครงการปลุกพลังสร้างเครือข่ายแก้ไขจุดเสี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุ

จราจรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

40 โครงการพฒันากลไกศนูย์อ�านวยการความปลอดภยัทางถนนอ�าเภอ

ในจังหวัดปทุมธานี	 	 (เมือง,สามโคก,คลองหลวง,ล�าลูกกา)	 น�าไปสู่

ถนนปลอดภัยปี	2560																		
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

ที่ ชื่อโครงการ

41 โครงการพฒันากลไกศนูย์อ�านวยการความปลอดภยัทางถนนอ�าเภอ

หนองเสือน�าไปสู่ถนนปลอดภัยปี	2560	(จังหวัดปทุมธานี)

42 โครงการศนูย์ถนนท้องถ่ินเข็มแข็ง	ชุมชนปลอดภยั	อ.ท่าหลวงจงัหวดั

ลพบุรี

43 โครงการ	 “การมีส่วนร่วมของเครือข่ายการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในการแก้ไขปัญหาจดุเสีย่งต่อการเกดิอบุติัเหตุทางถนนของ

จังหวัดราชบุรี”	

44 โครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ	Active	Learning	 เพื่อ

สร้างเยาวชนรุ่นใหม่เคารพกฎหมายมีวินัยจราจร	จังหวัดสิงห์บุรี

45 โครงการชุมชนร่วมใจ	สร้างความปลอดภัยทางถนน	จังหวัดสิงห์บุรี

46 โครงการเยาวชนพักทันพัฒนาความปลอดภัยบนท้องถนนจังหวัด

สิงห์บุรี

47 โครงการกบินทร์ร ่วมใจสร้างต�าบลปลอดภัยทางถนนจังหวัด

ปราจีนบุรี

48 โครงการเด็กอนุบาลหัวแข็ง	จังหวัดฉะเชิงเทรา

49 โครงการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและ

สูญเสียชีวิตระดับท้องถิ่น(เทศบาล)	จังหวัดสมุทรปราการ

50 โครงการพฒันาศกัยภาพแกนน�าการขับเคลือ่นด่านชมุชนสูม่าตรการ

ชุมชนเพื่อความปลอดภัยทางถนน	จังหวัดปราจีนบุรี

51 โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยรถตู้โดยสารสาธารณะ

จังหวัดจันทบุรี
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

ที่ ชื่อโครงการ

52 โครงการวฒันธรรมความปลอดภยัสร้างวนิยัจราจรต�าบลหนองรีด้วย	

NONGREE	MODEL	จังหวัดชลบุรี

53 โครงการสานพลงัประชารฐัร่วมใจป้องกนัแก้ไขอบุตัเิหตจุากจดุเสีย่ง

จังหวัดตราด

54 โครงการยกระดับการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

อ�าเภอศปถ.อ�าเภอ	 แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในระดับอ�าเภอของจังหวัด

ระยอง

55 โครงการเยาวชนวัฒนานครร่วมใจ	 ขับขี่ปลอดภัย	 ไร้อุบัติเหตุทาง

ถนนจังหวัดสระแก้ว

56 การประเมินประสิทธิผลโครงการสวมหมวกนิรภัยของ	 จังหวัด

นครศรีธรรมราช

57 โครงการกาลิซาต้นแบบการใช้รถใช้ถนนในสถานศึกษาจังหวัด

นราธิวาส

58 โครงการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีในการบังคับใช้กฎหมาย

ด้วยสารสนเทศในการป้องกันปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	จังหวัดภูเก็ต

59 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ�าเภอ	 จังหวัด

สงขลาตรัง	พัทลุง	

60 โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	 อ�าเภอ

ท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช

61 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน�าอาสาเยาวชนคนต้นแบบความ

ปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล
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ภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (Best Practice สอจร.)

ที่ ชื่อโครงการ

62 โครงการพัฒนากลไกการสร้างชุมชนวัฒนธรรมความปลอดภัยการ

ใช้รถจักรยานยนต์พืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้(จงัหวดัปัตตานยีะลา	

นราธิวาส	และสตูล)

63 โครงการ	 อันดามันปลอดภัย	 ภาคีร่วมใจ	 ลดอุบัติภัยทางถนน	

(กระบี่,ระนอง,พังงา	และภูเก็ต)

64 โครงการ	ขยายอ�าเภอน�าร่อง	การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	ภาคใต้	

ตอนบน
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