
ถอดบทเรียน 33 อำ�เภอ
โครงก�รรวมพลังสร้�งคว�มปลอดภัยท�งถนนของ

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย จังหวัดส�ข� ปี 2560

คณะที่ปรึกษ�:
1.	 นพ.วิทยา	 ชาติบัญชาชัย	 ประธาน	สอจร.

2.	 นพ.วิวัฒน์	 ศีตมโนชญ์	 รองประธาน	สอจร.

3.	 นพ.อนุชา	 เศรษฐเสถียร	 รองประธาน	สอจร.

4.	 ดร.ดนัย	 เรืองสอน	 รองประธาน	สอจร.

บรรณ�ธิก�ร
1.	 น.ส.ศิริกุล	 กุลเลียบ	 เลขา	สอจร.

ผู้แต่ง
1.	 นางพรทิพภา	 สุริยะ	 นักวิชาการ	สอจร.

คณะทำ�ง�น:
1.	 นางสาวสุพัตรา		 สำาราญจิตร	์ นักวิชาการ	สอจร.

2.	 นายกิตติศักดิ์	 เอี่ยมระหงษ์	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี	

	 	 	 สาขาทองผาภูมิ

3.	 น.ส.อิศราภรณ์	 สุจาโน	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก	

	 	 	 สาขานครไทย

4.	 นายเตวิฎ	 สกุลสมณเดโช	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน	สาขานาน้อย

5.	 นายจรัสพันธ์	 อรุณคง	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน	สาขาเชียงกลาง

6.	 นายประยงค์	 บุญมีรอด	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์	

	 	 	 สาขาตากฟ้า

7.	 นายสมชาย	 แก้วศรี	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์	

	 	 	 สาขาตากฟ้า

8.	 สอ.ณัฐพล	 พรมไชยะ	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์	

	 	 	 สาขาชุมตาบง

9.	 นายยศกร	 สุขสะอาด	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย	

	 	 	 สาขาเชียงของ

10.	น.ส.เอกกมล	 วงศ์ชัย	 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า	จ.เชียงราย

11.	นายดำารงค์	 ช่วยแก้ไข	 โรงพยาบาลพญาเม็งราย	จ.เชียงราย

12.	นายเรืองฤทธิ์	 ผลดี	 สำานกังานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัเชยีงใหม	่สาขาเชยีงดาว

13.	นายธีรเดช	 ขัติยะ	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่	สาขาฝาง

14.	นายวรวิทย์	 อินต๊ะใจ	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่	สาขาสะเมิง



15.	นายณัฐพล	 สุวรรณเวช	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก	สาขาแม่สอด

16.	นายโสภณ	 เจริญพร	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์	

	 	 	 สาขากุฉินารายณ์

17.	นายทวีศักดิ์	 บัวพา	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ	

	 	 	 สาขากันทรลักษ์

18.	นางฐิตารีย์	 เลิศขันติธรรม	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น	สาขาชุมแพ

19.	พ.ต.ท.คูณทัต	 วีระศักดิ์ดิกุล	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น	สาขาพล

20.	นายสุรศักดิ์	 เจริญคุณ	 สำานักงานสาธารณสุขภูเวียง	จ.ขอนแก่น

21.	น.ส.นงค์รักย์	 พวกจันทึก	 ปลัดอำาเภอสีคิ้ว	จ.นครราชสีมา

22.	นายละออ	 มะลิสิน	 สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอชุมพวง	จ.นครราชสีมา

23.	 ร.ต.ต.คำาพงษ์เทพ	 บุญศรี	 ตำารวจภูธรภูเรือ	จ.เลย

24.	น.ส.ชญาภา	 คำาแก้ว	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย	สาขาด่านซ้าย

25.	นายโสภณ	 ทองไสย	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช	

	 	 	 สาขาสิชล

26.	นายธเนศวร	 คงหอม	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช	

	 	 	 สาขาทุ่งใหญ่

27.	นายวินัย	 ตันติธนพร	 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง		จ.นครศรีธรรมราช

28.	นางเยาวภา	 พูลพิพัฒน์	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช	

	 	 	 สาขาพิปูน

29.	นายวีรวัฒน์	 ศิริกุลพิพัฒน์	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี	

	 	 	 สาขาท่าชนะ

30.	นายวันสาด	 ศรีสุวรรณ	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี	

	 	 	 สาขาพระแสง

31.	นายวีระพันธ์	 บุญทน	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี	

	 	 	 สาขาพระแสง

32.	นายอชิตพล	 พุ่มเกื้อ	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา	สาขาเทพา

33.	นายคงศักดิ์	 คงปาน	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา	สาขาระโนด

34.	นายจักร์	 อุยยะพัฒน์	 เทศบาลตำาบลสทิงพระ	จ.สงขลา

สนับสนุนโดย 		สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)

ผู้จัดพิมพ์  	 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)

พิมพ์ที	่ หจก.ขอนแก่นการพิมพ์	64-66	ถนนรื่นรมย์	อำาเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	40000	

	 	 โทร.	043-221-938		email:	khonkaenprint@yahoo.com



คำ�นำ�
 

 อุบัติเหตุทางถนน	 ทำาให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของคนไทยเป็นจำานวนมาก	 ซ่ึงส่งผลกระทบ 

กับคุณภาพชีวิต	 เศรษฐกิจในประเทศไทย	 ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมามีหลายองค์กร	 หน่วยงานเข้ามาร่วมกัน 

ขับเคลื่อนเพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน	 แต่ก็ยังไม่สามารถลดอัตราการบาดเจ็บ	 เสียชีวิตได้ 

ตามเป้าหมาย	 	 ในการดำาเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจึงได้ขยับขับเคล่ือนงานในทุกระดับ	 ท้ังระดับ 

ส่วนกลาง	 ระดับจังหวัด	 และระดับอำาเภอ	 ซึ่งพบว่า	 การดำาเนินงานในระดับอำาเภอ	 ที่มีการดำาเนินการ 

ในรูปแบบของความร่วมมือจากสหสาขาวิชาชีพและภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อน	 โดยมุ่งเน้นดำาเนินการ 

ในพื้นที่ระดับอำาเภอ	 จะช่วยสร้างความตระหนัก	 ดึงการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่เข้ามาดำาเนินงานป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้เป็นอย่างดี

	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา	 ซึ่งมีอำานาจหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกัน 

อุบัติเหตุทางถนนโดยตรง	 ดังนี้	 1)	 วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในพื้นที่	 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา	 

2)ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้	 เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำานึกเกี่ยวกับการป้องกัน	 3)	 ส่งเสริม 

การมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่	 4)สนับสนุนการดำาเนินงาน 

กิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	 (อปพร.)	 	 5)	 ประสานการปฏิบัติงานกับองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น	อาสาสมัครและภาคีเครือข่ายในการป้องกันฯ	ในเขตพื้นที่

	 จากบทบาทดังกล่าว	 ทางหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบและ 

เป็นฝ่ายเลขาของอำาเภอโดยตรง	 จึงได้เข้ามาร่วมขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่	 

โดยมีแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด(สอจร.)	 ร่วมสนับสนุนการดำาเนินงาน 

ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง	 ท้ังด้านวิชาการและการบริหารจัดการในการดำาเนินงานโครงการทั้ง	 33	 อำาเภอ	 

โดยได้รับการสนับสนุนจากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)	 สำานัก	 10	 สำานัก

สนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม	 เป็นระยะเวลา	 1	 ปี	 (ปี	 2560)	 เพื่อดำาเนินงานโครงการรวมพลัง 

สร้างความปลอดภัยทางถนนของสำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 จังหวัดสาขา”	 ปี	 2560	 ขึ้น		 

โดยได้รับความร่วมมือของภาคีเครือข่าย	 และมีทีมงานที่เป็นกลไกสำาคัญในการขับเคลื่อน	 ประกอบด้วย	 

สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 	 สาธารณสุข	 ตำารวจ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ฯลฯ	 ซึ่งบัดนี้ 

ทั้ง	 33	 อำาเภอ	 ได้ดำาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	 จึงได้มีการถอดบทเรียน	 เพื่อค้นหาความสำาเร็จ	 ปัจจัยเงื่อนไข	 

และบทเรียนที่เกิดขึ้น	โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำาเนินงานกับพื้นที่อำาเภออื่นต่อไป

	 ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 งานถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของ 

สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 จังหวัดสาขา”	 ปี	 2560	 	 นี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย	 ทั้งนี้ 

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ	 หัวหน้า	 ปภ.สาขา	 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	 เจ้าหน้าที่ตำารวจ	 ตัวแทนจาก 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และทีมงานผู้ร่วมดำาเนินงานทุกท่าน	 ท่ีรวมพลังสร้างส่ิงดีงาม	 มอบความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สินให้คนในพื้นที่ทั้ง	33	อำาเภอ	ได้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน

	 ด้วยจิตคารวะ

 พรทิพภ� สุริยะ

	 10	สิงหาคม	2561
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ว่าง



ส�รบัญ

หน้�

สรุปบทเรียนเชิงสังเคราะห์	 1

ผลการถอดบทเรียนโครงการ	33	อำาเภอ 28

	 อำาเภอนครไทย		จังหวัดพิษณุโลก 31

	 อำาเภอทองผาภูมิ		จังหวัดกาญจนบุร ี 41

	 อำาเภอกุฉินารายณ์		จังหวัดกาฬสินธุ ์ 49

	 อำาเภอกันทรลักษ์		จังหวัดศรีสะเกษ 63

	 อำาเภอชุมแพ		จังหวัดขอนแก่น 73

	 อำาเภอพล		จังหวัดขอนแก่น 79

	 อำาเภอภูเวียง		จังหวัดขอนแก่น 87

	 อำาเภอนาน้อย	(เวียงสา)		จังหวัดน่าน 95

	 อำาเภอเชียงกลาง		จังหวัดน่าน 105

	 อำาเภอตากฟ้า		จังหวัดนครสวรรค ์ 117

	 อำาเภอชุมตาบง		จังหวัดนครสวรรค ์ 127

	 อำาเภอไพศาลี		จังหวัดนครสวรรค ์ 135

	 อำาเภอสีคิ้ว		จังหวัดนครราชสีมา 145

	 อำาเภอเชียงของ		จังหวัดเชียงราย 155

	 อำาเภอเวียงป่าเป้า		จังหวัดเชียงราย 167

	 อำาเภอพญาเม็งราย		จังหวัดเชียงราย 175

	 อำาเภอเชียงดาว		จังหวัดเชียงใหม ่ 185

	 อำาเภอฝาง	จังหวัดเชียงใหม ่ 197

	 อำาเภอสะเมิง		จังหวัดเชียงใหม ่ 207

	 อำาเภอสิชล		จังหวัดนครศรีธรรมราช 219

	 อำาเภอเทพา		จังหวัดสงขลา 229

	 อำาเภอระโนด		จังหวัดสงขลา 239

	 อำาเภอสทิงพระ		จังหวัดสงขลา 247

	 อำาเภอด่านซ้าย		จังหวัดเลย 255

	 อำาเภอทุ่งใหญ่	จังหวัดนครศรีธรรมราช 263

	 อำาเภอฉวาง		จังหวัดนครศรีธรรมราช 273
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บทที่ 1 
สรุปบทเรียนเชิงสังเคราะห์ 

โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
จังหวัดสาขา ปี 2560 

 
การด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด พบว่า ส่วนใหญ่ การด าเนินงานจะอยู่ใน

อ าเภอเมืองมากกว่า และมีหลายอ าเภอที่ด าเนินการในรูปของทีมสหสาขาวิชาชีพและภาคีเครือข่าย 
ประสบผลส าเร็จในระดับอ าเภอ เช่น ในปี 2554 – 2555 จังหวัดขอนแก่น ได้ด าเนินการรณรงค์สวม
หมวกนิรภัย 100% ในอ าเภอน าร่อง 5 อ าเภอ และมีอ าเภอที่น าข้อมูลสู่การแก้ปัญหาในระดับอ าเภอ ซึ่งมี
รูปแบบท างานที่หลากหลายในหลายอ าเภอ เช่น รูปแบบการส ารวจเส้นทางโดยแกนน าชุมชนเพ่ือจัดการ
จุดเสี่ยง และยังมีกิจกรรมที่สามารถจัดการปัญหาได้เองในระดับอ าเภอ คือ อ าเภอพัฒนานิคม จ.ลพบุรี 
โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี  อ.บ้านไผ่ อ.เขาสวนกวาง อ.น  าพอง จ.ขอนแก่น 
เป็นต้น ซึ่งพบว่าการด าเนินการในระดับอ าเภอ สามารถด าเนินการได้ง่ายและเกิดผลชัดเจนกว่าท าในภาพ
ของจังหวัด  

ทางแผนงาน สอจร. และ ศวปถ. ได้ถอดบทเรียนและจัดท าคู่มือในการด าเนินงานโดยใช้ระบบ
ข้อมูลในการขับเคลื่อนในระดับอ าเภอ พบว่า ผู้ร่วมขับเคลื่อนงานในอ าเภอนั น มีทั งหน่วยงานสาธารณสุข 
โรงพยาบาลอ าเภอ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอ และหมวดการทาง ซึ่งไม่ใช่เพียงปลัดอ าเภอที่มีบทบาทหน้าที่
เป็นเลขาของศูนย์ความปลอดภัยทางถนนอ าเภอเท่านั น และยังพบว่าปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญ คือ ความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงานที่เข้ามาเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพในระดับอ าเภอ เนื่องจากมีกิจกรรม
งานในอ าเภอที่ท าร่วมกันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว ดังนั นการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจึงเป็น
เรื่องท่ีสามารถให้ทีมงานอ าเภอรวมตัวกันได้  จากการท างานที่ผ่านมา การท างานในระดับอ าเภอได้มีการ
รณรงค์สร้างการรับรู้ ความตระหนักให้กับประชาชน ผู้บริหารทุกองค์กรทุกระดับให้การสนับสนุน                 
จนน าไปสู่การท างานแบบมีส่วนร่วมของประชาชน เกิดกลยุทธ์การด าเนินงานของอ าเภอที่เอื ออ านวย 
และเป็นแนวทางให้ผู้ปฎิบัติสามารถน าไปพัฒนาวิธีการท างานที่เหมาะสมกับปัญหาของแต่ละพื นที่ได้                
การด าเนินงานดังกล่าวอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์และมาตรการแบบบูรณาการ ความรู้ ความคิด ก าลังคน 
งบประมาณ และเทคโนโลยี  

เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเกิดความยั่งยืนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประกาศให้มีส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสาขา (ปภ.สาขา)ขึ นใน วันที่ 26 สิงหาคม 2556 จ านวน 30 สาขา และมีการแต่งตั งผู้รับผิดชอบ
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา จ านวน 30 สาขา ขึ นในวันที่ 25 กันยายน 2556 
และมีอ าเภอภายใต้ความรับผิดชอบของปภ.สาขา โดยส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
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สาขาขึ นตรงกับหัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย (งาน
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เป็นส่วนหนึ่งของงาน ป้องกันสาธารณภัย) ดังนั น อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน จึงมี ดังนี  

1) วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในพื นที่ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
2) ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ เพ่ือสร้างความตระหนักและจิตส านึกเกี่ยวกับการป้องกัน 
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของทุกภาคส่วนในเขตพื นที่ 
4) สนับสนุนการด าเนินงานกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
5) ประสานการปฏิบัติงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครและภาคีเครือข่ายใน

การป้องกันฯ ในเขตพื นที่ 
จากข้อมูลข้างต้น พบว่า เลขาศูนย์ความปลอดภัยทางถนนของอ าเภอ ซึ่งเป็นปลัดอ าเภอและ

หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา ที่เป็นผู้รับผิดชอบและเป็นทีมเลขาของอ าเภอ 
เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื นที่ได้ดียิ่งขึ น รวมถึงเป็นโอกาสในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับฝ่ายเลขาของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอ (ศปถ.อ าเภอ) 
ให้สามารถเป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในระดับพื นที่  ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วนในระดับอ าเภอเพ่ือขับเคลื่อนงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน  ซึ่งจากที่ผ่านมา(2558-2559) ได้
ถอดบทเรียนและทบทวนรูปแบบการด าเนินงานโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนให้ด าเนินงานจาก สสส. โดย
ผ่าน สอจร. ในพื นที่ ปภ.สาขา พบว่า 

1) รูปแบบการด าเนินงานของ ปภ.สาขา ก่อนเข้าร่วมโครงการ 
  ในการด าเนินงานที่ผ่านมาในระดับอ าเภอ พบว่า การด าเนินงานจะเป็นไปตามค าสั่ง 
โครงสร้าง และนโยบายที่จังหวัดมอบหมาย โดยมีคณะกรรมการตามค าสั่งแต่งตั ง  ซึ่งมีภาคีเครือข่าย
จากสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เข้ามาร่วมเป็นคณะท างาน เน้นการด าเนินงานโดยการประชุม พูดคุยกัน 
และมีการสอบสวน สืบสวนเชิงลึก ในกรณีมีผู้ประสบเหตุเสียชีวิต หรือกรณีเหตุใหญ่ที่ส่งผลกระทบสูง 
งานป้องกันอุบัติเหตุจราจรส่วนใหญ่จะเน้นด าเนินงานตามนโยบายในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์  
ซึ่งลักษณะการท างานที่เกิดขึ นนี  ทางทีมภาคีเครือข่ายจะทุ่มเทท างานร่วมกันในช่วง 7 วันอันตรายเท่านั น  
หากในช่วงเวลาอ่ืนยังขาดการบูรณาการงาน การติดตามผลงานร่วมกัน ส่งผลให้การด าเนินงานขาดความ
ต่อเนื่อง จริงจังในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรตลอด 365 วัน   
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2.)  รูปแบบการด าเนินงานของ ปภ.สาขา เม่ือเข้าร่วมโครงการ 

 การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรในระดับอ าเภอ ของส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ปภ.) สาขาระดับอ าเภอ เมื่อได้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนงานสร้างความ
ปลอดภัยทางถนนแล้ว ได้มีการแต่งตั งคณะท างานระดับอ าเภอ ตามนโยบายจังหวัด มีภาคีเครือข่าย
จากสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมด าเนินงาน โดยมี ปภ.สาขาเป็นก าลังส าคัญ และมีนายอ าเภอ 
ปลัดอ าเภอเป็นแกนน าในการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนนในระดับอ าเภอ โดยมีกลวิธีการท างาน
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ร่วมกัน คือ 5 ส และ 5 ช1 ทั งนี ได้ก าหนดกิจกรรมที่จะด าเนินงานร่วมกัน โดยน าข้อมูลปัญหาอุบัติเหตุ
จราจร มาร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกัน และก าหนดเป็นกิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมาย เช่น กิจกรรม
ชุมชนปลอดภัย สถานศึกษาปลอดภัย/โรงเรียนต้นแบบ การจัดการจุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งจะมีการ
อบรมให้ความรู้ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส านึก พร้อมได้ด าเนินงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย และ
มาตรการองค์กร ควบคู่ไปด้วย สุดท้ายได้มีการติดตามประเมินผลร่วมกัน เพ่ือวัดผลให้เห็นความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ น  

การด าเนินงานตามขั นตอนดังกล่าว ได้ส่งผลให้เกิดการบูรณาการแผนงาน และก าหนดทิศทาง
เป้าหมายการท างานร่วมกัน  เกิดภาคีเครือข่ายตามธรรมชาติ ได้ทีมงานกัลยาณมิตร และเกิดการแก้ไข
ปัญหาเห็นผลเชิงประจักษ์ ได้รับความร่วมมือจากภาคี ชุมชน ส่งผลให้เกิดการป้องกันอย่างต่อเนื่อง 

 
 

ในการด าเนินงานโครงการของ ปภ.สาขาอ าเภอทั ง 10 แห่ง (ปี 2558 -2559) ได้มีการก าหนด
เป้าหมายร่วมกัน ซึ่งมเีป้าหมายที่ส าคัญ คือ  

1. เกิดภาคีเครือข่าย และระบบกลไกการท างาน 
2. เกิดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร 
3. จ านวนการเกิดอุบัติเหตุลดลงจากปีท่ีผ่านมา 

                                           
1 5ส คือ 1.สหสาขา  2.สารสนเทศ 3.สดุคุ้ม 4.สดุเสี่ยง 5.สว่นร่วม และ 5ช คือ 1.เช่ือม/ชกัชวน 2.ชง 3.ช้อน 4.ชม/เชียร์ 5.เช็ค 
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4. จ านวนการบาดเจ็บ เสียชีวิต ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 
 จากเป้าหมายที่ก าหนดร่วมกัน ทางทีมภาคีเครือข่ายและ ปภ.สาขาอ าเภอ ได้ก าหนดกิจกรรมที่
ต้องด าเนินงานตามสภาพปัญหาและบริบทของพื นที่  ไว้ 9 กิจกรรม ดังนี  
 

 
 

1. แต่งตั้งคณะท างาน ซึ่งประกอบด้วย นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอหัวหน้า ปภ.สาขา ผู้แทน 
หน่วยงาน โรงพยาบาลอ าเภอ สาธารณสุขอ าเภอ ท้องถิ่นอ าเภอ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอ แขวงการทาง 
หน่วยงานสถานศึกษา ภาคเอกชน ผู้น าชุมชน เยาวชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯลฯ เพ่ือประชุม 
วางแผน ด าเนินงานและก ากับติดตามผลการด าเนินงานร่วมกัน 

2. พัฒนาระบบข้อมูล เป็นการเก็บ ส ารวจ และน าข้อมูลสถิติอุบัติเหตุจราจร จ านวนผู้บาดเจ็บ 
เสียชีวิตจุดเกิดเหตุ จากหน่วยงานภาคีท่ีเกี่ยวข้อง มาร่วมกันวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุปัญหา เพ่ือค้นหาแนว
ทางแก้ไข  ลงมือปฏิบัติ และติดตามผล ซึ่งจะมีการเก็บข้อมูล และเปรียบเทียบก่อนหลังการด าเนินงาน 

3. สถานศึกษาปลอดภัย/โรงเรียนต้นแบบ ได้มีการคัดเลือกโรงเรียน สถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วม
โครงการและคัดเลือกโรงเรียนที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงเข้าร่วมกิจกรรม โดยได้จัดอบรมให้ความรู้
นักเรียน เยาวชน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ จากฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน2  นอกจากนี ได้ให้นักเรียน ทดลอง
ฝึกปฏิบัติ คิดออกแบบกิจกรรม จัดตั งชมรมถนนปลอดภัย และสนับสนุนโรงเรี ยนได้ร่วมสร้างความ
ปลอดภัยโดยกระตุ้นให้ดึงการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง นักเรียน เพ่ือร่วมกันสร้างจิตส านึกให้เกิดความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

                                           
2  ฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน คือ 1.จบัเพราะรัก เป็นการสอนวินยัจราจร 2.การปฐมพยาบาลและช่วยฟืน้คืนชีพ 3. สิทธิประโยชน์จาก 
พรบ. 4.การขบัขี่ปลอดภยั 
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4. ชุมชนปลอดภัย  ได้คัดเลือกชุมชน หมู่บ้าน และสนับสนุนให้คนในชุมชนได้เก็บ ส ารวจข้อมูล 
จุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และคืนข้อมูลกลับสู่ชุมชน เพ่ือท าประชาคมร่วมกันในการค้นหาแนวทางแก้ไข
และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน   

5. การจัดการจุดเสี่ยง เป็นการแก้ไขและป้องกันเหตุที่เกิดจากจุดเสี่ยง จุดอันตราย โดยน าข้อมูล 
ที่ส ารวจมาวิเคราะห์ ค้นหาแนวทาง และลงมือแก้ไข ซึ่งแบ่งการจัดการออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) จุด

เสี่ยงที่สามารถแก้ไขได้ทันที เช่น ปรับปรุงทัศนะวิสัย โดยตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้าที่บดบังการมองเห็น บริเวณ
ไหล่ทาง ทางแยก จุดตัด 2) จุดเส่ียง อันตรายที่ต้องแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพ เช่น การติดตั ง
สัญญาไฟจราจร ป้ายเตือน และการปรับปรุงพื นที่ ผิวทาง เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย  

6. การบังคับใช้กฎหมาย เป็นการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น 
เจ้าหน้าที่ต ารวจในพื นที่ เพื่อให้น าข้อมูลการเกิดเหตุ การสอบสวนหาสาเหตุเชิงลึก มาร่วมก าหนด

แนวทางแก้ไขปัญหาและนอกจากนั นได้มีการประสานความร่วมมือ เพ่ือตั งด่านบูรณาการร่วมกับภาคี
เครือข่ายจากหน่วยงานอ่ืน มีการจับปรับและควบคุมพฤติกรรมขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย เช่น หมวก เมา เร็ว 
ฯลฯ 

7. มาตรการองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับอ าเภอ ได้มีการประสานความร่วมมือ สร้าง
ความเข้าใจและจัดท าข้อตกลง(MOU) เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงาน และสถานศึกษา ได้ร่วมกันสร้างความ
ปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎวินัยจราจร โดยให้มีการสวมหมวกนิรภัย 

8. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้ จัดให้มีการสื่อสารทั งระดับคนท างานผ่านเครื่องมือ
App Line และ Face book เพ่ือประสานงานสร้างความเข้าใจร่วมกัน และมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
อบรมให้ความรู้กับคนในชุมชน เยาวชน และสื่อสารให้คนใช้รถใช้ถนนในพื นที่ ได้รับทราบข้อมูล กฎวินัย
จราจร โดยการติดป้ายเตือน ป้ายประชาสัมพันธ์ หรือจัดรายการวิทยุชุมชน ให้ความรู้สร้างความเข้าใจกับ
คนใช้รถใช้ถนน นักท่องเที่ยวบริเวณจุดบริการที่เข้ามาในพื นที่อ าเภอ 

9. ติดตามประเมินผล ปภ.สาขาอ าเภอและภาคีเครือข่าย ซึ่งเป็นคณะท างานขับเคลื่อนงานสร้าง
ความปลอดภัยทางถนน ได้สร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานร่วมกัน ทั งเสนอข้อมูล แนวทาง วางแผน 
และปฏิบัติการ ทั งนี ได้มีการวัดผลการด าเนินงานผ่านเวทีประชุมคณะท างานประจ าเดือน เพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงให้เกิดการป้องกันและแก้ไข นอกจากนี ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ชื่นชม ให้ก าลังใจกัน ท าให้เกิด
ทีมท างานที่เป็นกัลยาณมิตร มีเพ่ือนร่วมงานที่ไม่ได้เป็นเพียงโครงสร้างตามค าสั่งเท่านั น 

 
 จากผลการด าเนินงานโครงการน าร่องป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของส านักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 10 อ าเภอ (ปี 2558-2559) จึงได้มีการขยายผลการด าเนินงานในระดับ
อ าเภอขึ น เพ่ือให้กลไกการขับเคลื่อนงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนขึ น จ านวน 33 อ าเภอ (ปี 2560-
2561) ดังนี  
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โดยมีเป้าหมายคือ เพ่ือให้เกิดกลไกการท างาน ศปถ.อ าเภอ ในการจัดการปัญหาอุบัติเหตุฯ และลด
จ านวนการเกิดอุบัติเหตุฯ จ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลงจากปีท่ีผ่านมา  
และมีวัตถุประสงค์ ดังนี  

1. เพ่ือขยายผลการด าเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ าเภอที่มี ปภ.สาขา  
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของทีมงานระดับอ าเภอ ซึ่งประกอบด้วยสหสาขาวิชาชีพและภาคีเครือข่าย

ในอ าเภอให้สามารถขับเคลื่อนงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับอ าเภอแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของ

ภาคีเครือข่าย 
4. เพ่ือเพ่ิมอัตราการสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์ และลดจุดเสี่ยงในพื นที่ 

 

กระบวนการขั้นตอนการด าเนินงาน 
 สอจร.ได้พัฒนาสนับสนุนโครงการ ดังนี้ 

ก่อน(ต้นน้ า) ระหว่าง(กลางน้ า) หลัง(ปลายน้ า) 
1.ตั งวงพัฒนาโจทย์โครงการจาก
สภาพปัญหา โดยตัวแทนจาก 5 
เสาหลักในอ าเภอมาร่วมกันท า 

1. เติมความรู้การวิเคราะห์ปัญหา
แ ล ะ แ น ว ท า ง แ ก้ ไ ข โ ด ย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ 

1. สรุปบทเรียน / แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน(กลาง-ปลายเทอม)  
ผู้ทรงให้ข้อเสนอแนะ 

2.น าข้อมูลการเกิดเหตุ บาดเจ็บ 
เสียชีวิต จุดเสี่ยงมาวิเคราะห์ 
ร่วมกันโดยภาคีเครือข่าย 

2. เติมหลักการท างาน 5ส+5ช / 
การจัดการข้อมูล / ประเมินตนเอง
(ผังใยแมงมุม 8 ด้าน)  

2. ติดตามหนุนเสริม ให้ก าลังใจ 
ข้อเสนอแนะ 
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ข้อเสนอแนะ 
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3. ค้นหาแนวทางป้องกันและ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน /วิเคราะห์
กลุ่ ม เป้ าหมาย  ประเด็ นการ
ขับเคลื่อนงาน 

3. เติมความรู้ “หลักการบริหารงาน
โครงการ 
การจัดท ารายงานและการเงิน” 
และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถ่าย
ถอดประสบการณ์ท างานข้ามทีม 
ข้ามอ าเภอ 

3. ถอดบทเรียนผลการท างาน /
น าเสนอผลงานเด่น ข้อค้นพบ 

4. เสนอแนวทาง พร้อมเขียน
โครงการเสนอขอรับทุน 

4. ติดตามหนุนเสริม  ให้ก าลังใจ 
ข้อเสนอแนะในการท างาน 

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

 
 กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ใน 33 อ าเภอ 

อ าเภอ กิจกรรม ผลลัพธ์ การเปลี่ยนแปลงที่พบ
(จุดเด่น/รูปธรรม) 

1.อ.นครไทย  
จ.พิษณุโลก 
 

1.จัดตั งคณะท างาน  
2 . ถ อ ด บ ท เ รี ย น
กรณี ศึ กษ า  โ ดย  KM 
สสอ. 
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดตั งด่านชุมชน ด่าน
เคลื่อนที่ใน 11 ต าบล  
4.ติดตามการจัดตั งด่าน
ชุมชน  
5 .จั ด เวที แลกเปลี่ ยน
เรียนรู้ 
 

1.เกิดทีมคณะท างานที่เข้มแข็งมี
นายอ าเภอเป็นแกนหลักในการ
ขับเคลื่อนงาน 
2.จัดตั งด่านชุมชนและจัดท า
ประชาคม เพ่ือก าหนดกติกา/ 
ธรรมนูญหมู่บ้านหรือชุมชน /มี
การกล่าวค าถวายสัตย์ปฏิญาณ
สาบานตน 
3..การแก้ไขจุดเสี่ยงต่างๆ ของ
แต่ละ อปท. 

- อ าเภอนครไทยได้รับรางวัล
อ าเภอที่มีมาตรการป้องกัน
รูปแบบการลดอุบัติภัยทาง
ถ น น ด่ า น ชุ ม ช น  ดี เ ด่ น  
“ประเภทบูรณาการ” ระดับ
เ ข ต  ปี  2 5 6 0  รู ป แ บ บ 
Community Based 
Disaster Risk 
- ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนน า
ชุมชนทั ง  11 ต าบล 145 
หมู่บ้านเกิดความตระหนักเฝ้า
ร ะวั ง และติ ดตา มผลการ
ด าเนินตามข้อตกลง ธรรมนูญ
หมู่บ้าน(ประชุมกันทุกเดือน) 
เทศกาลสงกรานต์ตายเป็น 0 

2.อ.นาน้อย  
(เวียงสา) จ.น่าน 

1.แต่งตั งคณะกรรมการ
และอนุกรรมการ 
2.จัดท าประชาคมเพ่ือ

1.ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนใน
พื นที่ร่วมแก้ไขปัญหา 
2.เกิดกลไกหลักในพื นที่ safety 

1. เกิดธรรมนูญหมู่บ้าน มี
มาตรการชัดเจน มีผลการ
ป ฏิ บั ติ  มี ก า ร บั ง คั บ ต า ม
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อ าเภอ กิจกรรม ผลลัพธ์ การเปลี่ยนแปลงที่พบ
(จุดเด่น/รูปธรรม) 

ก าหนดกติกาธรรมนูญ
หมู่บ้าน 
3 . จั ด ตั ง ด่ า น ชุ ม ช น
ประชาสัมพันธ์ ประสาน
ขอความร่วมมือกับภูธร
เวียงสา ท าสปอตให้วิทยุ
ชุมชน 
4.ให้ความรู้และอบรม
นักเรียน 
5.เสวนาถอดบทเรียน 

zone ในการควบคุมดูแล 
3 .  เกิ ดมาตรการทางสั งคม
(ธรรมนูญหมู่บ้าน) โดยใช้ 10 
รสขม  
4.นร.เกิดความตระหนักและ
ปฏิบัติตามกฎจราจรในพื นที่
โครงการ 

ธรรมนูญหมู่บ้านอย่างจริงจัง 
 
 

3.อ.เชียงกลาง  
จ.น่าน 

1.แต่งตั งคณะอนุฯ 
2 . ป ร ะชุ มป ร ะช า ค ม 
ส ารวจจุดเสี่ยง  
3 . อ บ ร ม ใ ห้ ค ว า ม รู้
นักเรียน 
4.รณรงค์ร่วมกับต ารวจ
ตั งจุดตรวจ 

1. เกิดทีม ศปถ. อ าเภอ ที่มี
เป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ น เกิด
การลงมือท า จนเกิดผลงานที่
ภูมิใจ 
2. นายอ าเภอ หัวหน้าส่วนต่างๆ 
ที่ เกี่ยวข้อง มีการบูรณาการ
ท างานเป็นเครือข่ายร่วมกัน  

1.เกิดถนนปลอดภัยน าร่อง 
(ถ.อดุลย์เดชจรัส)  

4.อ.ชุมตาบง  
จ.นครสวรรค์ 

1.ประชุมคณะท างาน
โครงการ 
2.พัฒนาภาคีเครือข่าย 
3.ประชาคมหมู่บ้าน ให้
ความรู้และแนวทางสร้าง
ความปลอดภัยทางถนน 
6 หมู่บ้าน 180 คน 
4 .  อ บ ร ม ใ ห้ ค ว า ม รู้
นักเรียน 100 คน 

1.คณะท างาน/ภาคีเครือข่ายได้
เข้าไปวางรากฐานขับขี่ปลอดภัย
ในโรงเรียน+ชุมชน 
2 .  ค้ นพบ หมู่ บ้ า น เ ข้ ม แ ข็ ง 
จัดการปัญหาด้วยตนเอง (ชุมชน
บ้านปากด่าน)  
 

เ กิ ดก า รท า ง านร่ ว มกั นที่
ชัดเจนในระดับอ าเภอ 

5.อ.ไพศาลี  
จ.นครสวรรค์ 

1.จัดตั ง คณะกรรมการ/
ประชุม 
2.สร้างชุมชน/หมู่บ้าน

1. เกิดทีมงานขับเคลื่อนงานที่
เข้มแข็ง มีบทบาทชัดเจน 

2. ชุ ม ช น  8  แ ห่ ง  เ ห็ น

1. เกิดชุมชนต้นแบบในการ
จัดการปัญหาด้วยตนเอง 
3 แห่ง(จาก 8 แห่ง) 
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อ าเภอ กิจกรรม ผลลัพธ์ การเปลี่ยนแปลงที่พบ
(จุดเด่น/รูปธรรม) 

ต้นแบบ 8 ต าบล(ต าบล
ละ 1 หมู่บ้าน) 
3. อบรมสร้างแกนน า
นั ก เ รี ย น  1 0  แ ห่ ง 
(โรงเรียนละ 20 คน) 
4.ส่งเสริมการสวมหมวก
นิรภัย 

ความส าคัญตระหนัก เข้า
ร่วมจัดการจุดเสี่ยง และเฝ้า
ระวัง 

3. แกนน านักเรียนเกิดความ
ตื่ น ตั ว  ต ร ะ ห นั ก  แ ล ะ
ชักชวนเพ่ือนนักเรียนเข้า
มาร่วมท ากิจกรรม 
 

2. เกิดโรงเรียนต้นแบบ 3 
แห่ง(จาก 10 แห่ง) 

3. อุบัติเหตุลดลง  
4. จ านวนคนสวมหมวก

นิรภัยเพิ่มขึ น 

6.อ.ตากฟ้า  
จ.นครสวรรค์ 

1.จัดตั ง คณะกรรมการ/
ประชุม 
2.สร้างชุมชน/หมู่บ้าน
ต้ น แ บ บ  3  แ ห่ ง
( เสริ มสร้ า งศั กยภาพ
ชุมชนต้นแบบ) 
3.อบรมสร้างจิตส านึกให้
นักเรียน 200 คน 
4.ตั งด่านชุมชนรณรงค์
การป้องกัน 
5.ส่งเสริมการสวมหมวก
นิรภัย 

1 . เกิ ดทีมบู รณาการท างาน
ร่วมกัน(มีความสนิท สามัคคีกัน) 
2 .  ชุ มชนมี ส่ ว นร่ วม ในการ
จัดการปัญหา จัดการจุดเสี่ยง 
3. ชุมชน และนักเรียนเกิดการ
สร้างกระแสป้องกันอุบัติ เหตุ
ร่วมกัน 

1. ลดอัตราการบาดเจ็ บ 
เสียชีวิตลง 

2. อั ต ร า ก า ร ส ว ม หม ว ก
เพ่ิมขึ น 

3.  จุดเสี่ยงในถนนสายหลัก 
และถนนสายรองใน 3 
หมู่บ้านได้รับการแก้ไข 

4. ป ร ะ ช า ช น เ กิ ด ค ว า ม
ตระหนัก สร้างกระแส
สร้ า งวัฒนธรรมความ
ป ล อ ด ภั ย ท า ง ถ น น 
ร่วมกันในชุมชน 

7.อ.เชียงของ  
จ.เชียงราย 

1. แต่งตั งคณะกรรมการ 
และคณะท างาน 
2. จัดค่ายแกนน าเยาวชน 
6 รุ่น(รุ่นละ 80 คน) 
3. แกนน าเยาวชนท า
กิจกรรมร่วมกับภาคี 
4.รณรงค์ให้ใช้ความเร็ว
ไม่เกิน  ๖๐ กม./ชม.   
5.ส่งเสริมการสวมหมวก

1. เกิดคณะท างานที่มีบทบาท
ชัดเจน 

2. มี การประชาสั ม พันธ์ ให้
ความรู้ ติดตั งป้าย สัญญาณ
จราจร 

3. เ ย า ว ช น ร่ ว ม ร ณ ร ง ค์
ป ระชาสั ม พัน ธ์ ใ น พื นที่
ชุมชน  

4. ประกาศวาระ “เชียงของ
เมืองปลอดภัยทางถนน” 

1 . เ กิ ด เ ค รื อ ข่ า ย แ ก น น า
เยาวชน โดยการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการ ขยายไปทุก
ต าบล(มีแกนน าเยาวชนทุก
ต าบล) จากพ่ีสู่น้อง 
2.เกิดรูปแบบสื่อต่างๆ ผ่าน
สภาเด็กที่มีความหลากหลาย 
(สื่อหนังสั น ภาพวาด คลิป 
ค าขวัญ บทเพลง ฯลฯ) 
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อ าเภอ กิจกรรม ผลลัพธ์ การเปลี่ยนแปลงที่พบ
(จุดเด่น/รูปธรรม) 

นิรภัย“ท าดีด้วยหัวใจ 
สวมหมวกนิรภัยเพ่ือแม่
(Helmet for Mom)” 

 3.อุบัติเหตุลดลงจากปี 2559-
2560 จ านวน 26.4% และ
ผู้เสียชีวิตลดลง 8.3% 

8. อ.พญาเม็งราย 
จ.เชียงราย 

1.สร้างความเข้าใจกับ
คณะท างานในเป้าหมาย
โครงการ 
2 .  สื่ อ ส า ร  ร ณ ร ง ค์
ประชาสัมพันธ์ 
3. เสริมสร้างให้ความรู้
ใ น  4  อ ง ค์ ก ร / ส ร้ า ง
องค์กรต้นแบบ 
-รพ.พญาเม็งราย /ร.ร.
พญาเม็งรายวิทยาคม/
ร.ร.ไม้ยาวิทยาคม/ร.ร. 
แม่ต  าตาดควันวิทยาคม 

1. เกิดแกนน าที่เข้มแข็ง(ศปถ.
อ าเภอ)  
2.มีการลงนามสัตยาบัน /ลง
นาม MOU องค์กรน าร่อง 
3.ขย า ยมา ต ร กา ร อ งค์ ก ร สู่
ท้องถิ่น 6 แห่ง  
4. เกิดการตั งด่านบูรณาการบน
ถนนที่มีความเสี่ยง(ณ จุดเกิด
เหตุบ่อยครั ง) 
 
 

1. เกิดองค์กรน าร่อง (ด้ าน
ความปลอดภัยทางถนน)  
2 . สถิ ติ ก า ร ส วมหมวก ใน
องค์กรน าร่อง 100% 
3. ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ 
50% ตาย0% 
4. เกิดกระแสสวมหมวกเต็ม
ใบในโรงเรียน  
 

9. อ.เวียงป่าเป้า  
จ.เชียงราย 

1. แต่งตั งคณะกรรมการ
ด าเนินงานและประชุม 
2 .  ล ง พื น ที่ แ ส ว ง ห า
ตัวแทนต าบล 
3. อบรมให้ความรู้คนใน
ชุมชน 93 หมู่บ้าน 
4.ประชุมวิ เคราะห์จุด
เสี่ยงร่วมกับชุมชน 
5. ลงพื นที่แก้ไขจุดเสี่ยง 

1. เกิดแกนน า ศปถ.อ าเภอ 
2. เกิดการจัดการปัญหาด้วย

ข้อมูล 3 ฐาน  
3. มีการติดตั งป้าย สัญญาณ

ไฟกระพริบ แก้ไขจุดเสี่ยง
ใน 

 

- เกิดทีม ศปถ. ที่เข้มแข็ง
ในการจัดการกับปัญหา 

- เกิดข้อตกลงในหมู่บ้าน 
(หากเกิดอุบัติเหตุแล้วไม่
สวมหมวกจะไม่ได้รับเงิน
ค่ า รั กษ าจ าก กองทุ น
หมู่บ้าน) 

10. อ.เชียงดาว  
จ.เชียงใหม่ 

1.ประชุมคณะฯ ศปถ.
อ าเภอและภาคีเครือข่าย
2. จัดอบรมอาสาจราจร
ประจ าต าบล/ชุมชน 
3.ตั งด่านชุมชนในช่วง

1. เกิดทีมสหสาขาท างานแบบ
บูรณาการ 

2.  มีประชุมขับเคลื่อนงานทุก
เดือน (วางแผน/ติดตามผล) 

3. เกิดนักเรียนแกนน า(รุ่น 1-

1. ประกาศเป็นวาระอ าเภอ 
มี MOU องค์กรเข้าร่วม 
32  องค์กร 

2.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการจุดเสี่ยง  
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อ ำเภอ กิจกรรม ผลลัพธ์ กำรเปลี่ยนแปลงที่พบ
(จุดเด่น/รูปธรรม) 

เทศกาลส าคัญ 
4. ให้ความรู้  นักเรียน
แกนน าโรงเรียนเชียงดาว
วิทยาคม(เรียนรู้ลงพ้ืนที่) 
50 คน 
5.ประชาสัมพันธ์สร้าง
จิตส านึก 
6.ประเ มินผลการเกิด
อุ บั ติ เ ห ตุ  ผู้ บ า ด เ จ็ บ 
ผู้ เสียชีวิต(ก่อน – หลัง
ด าเนินโครงการฯ) 
 

2)และเป็นทีมสื่อสาร
รณรงค์ ในชุมชน 

4. เกิดการประชาสัมพันธ์ผ่าน
วิทยุชุมชน  

 

3. นั ก เ รี ยน เย าว ชน เ กิ ด
ความตระหนักในการ
ป้องกันอุบัติเหตุ 

 

11.อ.ฝาง  
จ.เชียงใหม่ 

จัดตั้ ง  คณะกรรมการ
ประชุมแบบมีส่วนร่วม 
สร้าง“ชุมชนต้นแบบ”
สร้างมาตรการการสวม
หมวกนิรภัยอบรมอาสา
จราจรในชุมชนตั้งด่าน
ชุมชนในช่วง เทศกาล
ส าคัญ 

1. เกิดทีม ศปถ.อ าเภอที่มีภาคี
เครือข่ายร่วมกันท างาน
อย่างเข้มแข็ง 

2. นักเรียนและผู้สูงอายุ รวม
จ านวน 200 คน ได้รับ
ความรู้ เข้าใจในการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน 

1.สถิติการเกิดเหตุลดลง  
2.อัตราการสวมหมวกเพ่ิมขึ้น 
80% 
3. เกิดชุมชนต้นแบบขึ้น 3 
แห่ง 
 

12.อ.สะเมิง  
จ.เชียงใหม่ 

1.จัดตั้งคณะท างาน 
2.ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ 
3.ให้ความรู้เครือข่าย
องค์กรต้นแบบ 
4.ด าเนินการบังคับใช้
กฎหมาย จับปรับ 

1.ต ารวจอบรมให้ความรู้วินัย
จราจรนักเรียนและร่วมกับ
เทศบาลพาสอบใบขับข่ี 
2.มีกิจกรรมอบรมวินัยจราจร
ข้างถนนแทนการจ่ายค่าปรับ
(รอบละ 50 คน) 
3. มีกองทุนหมวกนิรภัย 
4. เกิดทีม ศปถ.อ าเภอในการ
จัดการปัญหาและแก้ไขจุดเสี่ยง
5.ใช้เวทีประชุมก านัน 

1. อัตราการสวมหมวก
นิรภัยจากเดิม 9% เพ่ิม
เป็น 47% 

2. ย้ายเสาไฟฟ้าที่เป็นจุด
เสี่ยงได้ด้วยข้อมูล และ
ทีมภาคี 

3. อบจ.ให้การสนับสนุน
กล้อง CCTV กับ ตร.28 
จุด 
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อ าเภอ กิจกรรม ผลลัพธ์ การเปลี่ยนแปลงที่พบ
(จุดเด่น/รูปธรรม) 

ผู้ใหญ่บ้านประจ าเดือน เน้นย  า
เรื่องความปลอดภัยทางถนน 
และเฝ้าระวังตักเตือนพฤติกรรม
เสี่ยงในชุมชน  

13.อ.แม่สอด  
จ.ตาก 

1. จัดตั งคณะท างาน 
2. พัฒนาระบบข้อมูล
สร้างทีมMIS 
3 .  ส ร้ า ง เ สริ ม ให้ เ กิ ด
หมู่บ้านปลอดภัย 
4 .  ปลู กฝั ง และสร้ า ง
จิตส านึกให้กับนร./นศ. 
5. จัดเวทีคืนข้อมูลและ
ร่วมสร้างมาตรการ 

1. มีทีมสหสาขา ร่วมกับ
สถาบันการศึกษาในการท า
กิจกรรมร่วมกับประชาชน 
แรงงานต่างด้าวและ
นักศึกษา 

2.  มีกลุ่มแกนนักเรียน 
นักศึกษาเข้ามาร่วม
กิจกรรม จัดท าคลิปรณรงค์ 

3.  ได้ผลักดันให้เกิดหมู่บ้าน
ต้นแบบ 10 หมู่บ้าน  

1. เกิดคณะท างาน มีค าสั่ง
แต่งตั งและท างานร่วมกัน 

2.  เกิดความร่วมมือกับ
สถานศึกษา (ม.ราชภัฏ+
ว.เทคนิค) 

3.  มีทีม MIS ในการลง
พื นที่และร่วมวิเคราะห์
ความเสี่ยง 

 

14.อ.กุฉินารายณ์  
จ.กาฬสินธุ์ 

1. จัดตั งคณะท างาน 
2 . จั ดตั ง ที มสอบสวน
สืบสวนอุบัติเหตุ 
3. ปรับปรุงแผนป้องกัน
อุบัติเหตุ 
4 .ก ากั บ/ติ ดตามการ
ด าเนินงาน และสะท้อน
ผล คืนข้อมูล 

1. ที ม ง าน เ ข้ ม แ ข็ ง  มี ก า ร
สื่อสารผ่าน FB line และ
ประชุมกันเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ 

2.  มีทีมสืบสวนสอบสวนที่
เข้าถึงพื นที่ทันที  

 

1. เกิดทีมสืบสวนสอบสวน 
ที่เข้มแข็ง 

2.  มี RTI TEAM และได้รับ
รางวัล DHS RTI 

 

15.อ.กันทรลักษ์  
จ.ศรีสะเกษ 

1.ประชุมคณะกรรมการ 
ศปถ.อ าเภอ/ศปถ. อบต.
กระแชง 
2.อบรมให้ความรู้  ใน
โรงเรียน และชุมชน  
3.  ประชาคมหมู่ บ้ าน 
จัดท าธรรมนูญหมู่บ้าน 

1. เกิดการจัดการข้อมูล/น า
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี มา
แก้ไขจุดเสี่ยง 10 จุด 

2. มีการท าประชาคม เกิด
ธรรมนูญชุมชน (20 
หมู่บ้าน/บังคับใช้ 12 
หมู่บ้าน)  

1. สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

2. เกิดธรรมนูญชุมชน(20 
หมู่บ้าน) 

3. เกิดด่านชุมชนหมู่บ้านละ 
1 จุดในการเฝ้าระวัง
ตักเตือนคนในชุมชน 
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อ าเภอ กิจกรรม ผลลัพธ์ การเปลี่ยนแปลงที่พบ
(จุดเด่น/รูปธรรม) 

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

3. ทีมงานเข้มแข็ง มีการ
สื่อสารกันสม่ าเสมอ 

4. ผู้น า/ผู้บริหารให้
ความส าคัญ 

5.  เกิดความร่วมมือกับ บ.
กลาง จัดท า พรบ. 
รถจักรยานยนต์ในชุมชน  

6. มีงบประมาณ อบต.กระ
แซงมาสนับสนุนงาน 

7. ได้รับความร่วมมือจาก
ภาครัฐ เอกชน ร้านค้า 
นักเรียน นักศึกษา มอเตอร์
ไซครับจ้างในการรณรงค์ 

16.อ.สีคิ ว  
จ.นครราชสีมา 

1. แต่งตั งคณะกรรมการ 
2.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
จัดท าแผนปฏิบัติงาน 
3.จัดเวทีพัฒนาเครือข่าย
ด้านการส ารวจจุดเสี่ยง 
4.จัดเวทีเฉพาะกิจในการ
จัดการแก้ปัญหาจุดเสี่ยง 
5.ลงตรวจสอบพื นท่ี 
6.จัดเวทีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
 

1. มีคณะท างานและมีการ
ประสานงานผ่านกลุ่มไลน์
(Adminกระตุ้นตลอดเวลา)  

2. มีทีม  รพ.สต.ที่ เ ชื่ อมกับ
ชุมชนและอปท.  /มี การ
จัดการข้อมูล 

3.  มีทีมสอบสวนเคสส าคัญ
(ถนนสายหลัก)(สอบแล้ว 
10 ครั ง)  

4. เกิดการแก้ไขจุดเสี่ยง โดยมี
แขวง/หมวดการทางเข้า
มาร่วมจัดการ(วงเวียน /
สัญญาณไฟ)  

5. มีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
ให้ชุมชน โรงเรียน 

6. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1 . อัตราการบาด เจ็บและ
เสียชีวิต(ถนนชนบท)ลดลง
ร้อยละ 9 (ตั งเป้าร้อยละ 10) 
2.บูรณาการ งานป้อง กัน
อุบัติเหตุเข้ากับงานประจ าได้
(สาธารณสุข/สุขภาพ)  เกิด
พื นที่ด าเนินงาน 12 ต าบล 
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อ าเภอ กิจกรรม ผลลัพธ์ การเปลี่ยนแปลงที่พบ
(จุดเด่น/รูปธรรม) 

ผลการท างานร่วมกัน 12 
ต าบล 

17.อ.ชุมพวง  
จ.นครราชสีมา 

1 . จั ด ป ร ะ ชุ ม  ศ ป ถ .
อ าเภอ 
2 .  ท า บั น ทึ ก ค ว า ม
ร่วมมือ (MOU) จัดตั ง
เป็นทีมขับเคลื่อน 
3. จัดตั งชมรมชุมพวง
ถนนปลอดภัย   
4 . ป ร ะ ชุ ม ผู้ บ ริ ห า ร
ท้องถิ่น ทีมงาน อปท. 
5 .  ประชุ มประชาคม
ระดับต าบล (9 ต าบล) 
6. อบรมแกนน าต าบล/
หมู่บ้าน(อสม./แกนน า
ชุมชน) เ พ่ือจัดตั ง เป็น 
EMS ชุมชน และ ทีม 
อส.จร. 
7. จัดตั งด่านตรวจ 

1. เกิดทีมงานเข้มแข็งทั งใน
ระดับอ า เภอและระดั บ
ต าบล 

2. 2.  มีการประชาคมระดับต าบล
โดยทุกภาคส่วนเข้ามาร่วม 
3. เกิดทีมสอบสวนอุบัติเหตุ 
4. สื่อสารผ่าน Line / FB 
5. เกิดด่านครอบครัว  
6. มีการส ารวจจุดเสี่ยงในพื นที่

ทั ง 9 ต าบล 
7. มีการซ้อมแผนอุบัติเหตุ 
8. มีการส ารวจได้ฐานข้อมูล

ความเสี่ยงรายครอบครัว 
9. มีการท า MOU ร่วมกับ

ก านันผู้ใหญ่บ้าน  
 

- มี ศปถ.อ าเภอที่เข้มแข็ง 
/ประสานงานอย่างไม่
เ ป็ นท า งก า ร ไ ด้  ง า น
ขับเคลื่อนได้ดีกว่าเป็น
ทางการ 

- สสอ./รพ.เป็นทีมเลขาฯ 
ศปถ.อ าเภอ ท าให้ได้น า
ข้อมูลมาจัดการปัญหา
และแก้ ไ ข จุ ด เ สี่ ย ง ไ ด้
หลายจุด 

- ด่านครอบครัวช่วยลด
สถิติการบาดเจ็บลง 

 

18.อ.ชุมแพ  
จ.ขอนแก่น 

1. ประชุมคณะท างาน 
ศปถ.อ าเภอ 
2 .  ส นั บ ส นุ น ใ ห้ เ กิ ด 
ศปถ.อปท.ทุกต าบล/
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ 
3 .  ติ ด ต า ม แ ล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ขับ เคลื่ อนของ  ศปถ . 
อปท. 
 

1. เกิด Core team /มีทีมที่
เข้มแข็งประกอบด้วยสหสาขา
วิชาชีพทั งในระดับอ าเภอ และ
ระดับต าบล  
 

1.ผลการท างานอ าเภอผ่าน
การประเมิน DHS ระดับดี
เยี่ยม 
2.เกิด RTI Team ต าบล 
(ต าบลต้นแบบ)  
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อ าเภอ กิจกรรม ผลลัพธ์ การเปลี่ยนแปลงที่พบ
(จุดเด่น/รูปธรรม) 

19.อ.พล  
จ.ขอนแก่น 

1.ประชุมคณะกรรมการ 
ศปถ.อ าเภอ 
2.อบรมให้ความรู้ผู้น า
ชุมชนต้นแบบ 
3. รณรงค์ให้สวมหมวก
นิรภัยเพิ่มขึ นเป็น100 % 
4.ตั งด่านชุมชน 
ทั ง 12 ต าบล 
5.ติดตามผลการท างาน
ใน 12 ต าบล 

1.เกิดทีมคณะท างาน เครือข่าย
ที่เข้มแข็ง 
2. เกิดทีมสอบสวนหลังเกิดเหตุ 
3. เกิดการบูรณาการท างาน
ร่วมกัน 
4. เกิดด่านชุมชน  
5. มีการแก้ไขจุดเสี่ยง 
 

1. เกิดเครือข่ายเข้มแข็ง 
2. ได้รับรางวัล DHS RTI 

ระดับยอดเยี่ยม / PNC 
สาขางานอุบัติเหตุทาง
ถนน 

 
 

20.อ.ด่านซ้าย  
จ.เลย 

1.แต่ งตั ง/การประชุม
เครือข่าย  
2.อบรมเยาวชน "เพาะ
กล้ าตาโขนน้อย EMS 
DANSAI JUNIOR 2560 
3 . อ บ ร ม เ ย า ว ช น 
"อาสาสมัครกู้ชีพเยาวชน  
4.ผลักดันให้เกิดรถรับ – 
ส่งนักเรียนปลอดภัย 
5 . อ บ ร ม ฟ้ื น ฟู เ ชิ ง
ป ฏิ บั ติ ก า ร ห ลั ก สู ต ร 
" อ า ส า ส มั ค ร ฉุ ก เ ฉิ น
การแพทย์ 

1. เกิดทีมเยาวชน เพาะกล้า
ตาโขนน้อย จ านวน 35 คน 

2.  เกิดการพัฒนาระบบรถ
รับส่งนักเรียนปลอดภัยโดย
มีผู้ประกอบการ/เจ้าของรถ
มาร่วมก าหนด วางแผน
ความปลอดภัย 

3. มีการสื่อสารผ่านกลุ่มไลน์ 
4. มีการจัดท าข้อมูลสถิติ ใน

การจัดการจุดเสี่ยง 
 

 

1. เกิดทีมงานที่ เข้มแข็ง มี
เป้าหมายเดียวกัน(ต้องการให้ 
คนด่านซ้ายปลอดภัย) 
2. สถิติอุบัติเหตุลดลง 

21.อ.ภูเรือ  
จ.เลย 

1.เก็บรวบรวมสถิติการ
จับกุมประจ าเดือน 
2.ปฏิบัติการกวดขันวินัย
จราจร 
3.ส ารวจอัตราการสวม
หมวกนิรภัย 

1. มีการจัดอบรมให้กับ
ผู้ประกอบการรถรับส่ง
นักเรียน 200 คน 

2. อบรมให้ดูแลความ
ปลอดภัยในรถบริการ
นักท่องเที่ยว  

1. มีทีมงานที่เข้มแข็ง 
2. มีแกนขับเคลื่อนเป็น

เจ้าหน้าที่ต ารวจ เข้มข้น
ในการบังคับใช้กฏหมาย 
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อ าเภอ กิจกรรม ผลลัพธ์ การเปลี่ยนแปลงที่พบ
(จุดเด่น/รูปธรรม) 

4 . เ ก็ บ ส ถิ ติ ก า ร เ กิ ด
อุบัติ เหตุ  การบาดเจ็บ 
และเสียชีวิต ของแต่ละ
หมู่บ้าน ต าบล ทุกเดือน 
5.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
6.อบรมให้ความรู้สร้าง
เครือข่ายอาสาจราจร
ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ
รถรับจ้าง-รถนักเรียน 
7 .จั ดท าบั นทึ กคว าม
ร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ
ภาครัฐ อปท. หน่วยงาน
สถานศึกษา 
8.ดีเดย์กวดขันการจับกุม
อย่างเข้มข้น 

 

22.อ.ภูเวียง  
จ.ขอนแก่น 

1.ประชุมคณะท างาน  
2.รณรงค์ชาวภูเวียงรวม
ใจสร้างความปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุทางถนน 
3.ประชุ มคณะท างาน
ระดับท้องถิ่นจ านวน12 
แห่ง 
4.ติดตามประเมินผล/
ประกวดผลงาน/จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

มี  ศปถ .อ า เภอ ด า เนิ นงาน
จริงจัง ต่อเนื่อง  
 

1 .อปท.ทุกแห่ ง  มีผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์ DHS-
RTI  
 

23.อ.ทองผาภูมิ  
จ.กาญจนบุรี 

1.ประชุมคณะท างาน 
2 . ตั ง ด่ า น ต ร ว จ นั บ
หมวก/รณรงค์ ให้สวม
หมวกนิรภัย 

1.เกิดการแก้ไขจุดเสี่ยงจากผล
การประชุมคณะท างาน ใน 2 
จุดเสี่ยงหลัก 
2. นักเรียน ชุมชนได้รับความรู้

1.เกิดทีมคณะท างานในการ
ขับ เคลื่ อนง านด้ านความ
ปลอดภัยทางถนน(ไม่เคยมีมา
ก่อน) 
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อ าเภอ กิจกรรม ผลลัพธ์ การเปลี่ยนแปลงที่พบ
(จุดเด่น/รูปธรรม) 

3 . อ บ ร ม ใ ห้ ค ว า ม รู้
นักเรียน ใน 3 โรงเรียน
(ร.ร.ละ130 คน) 
4 . ป ร ะช า สั ม พั น ธ์ ใ ห้
ความรู้ สร้างความเข้าใจ 

และเข้าใจถึงการขับขี่ปลอดภัย 2.เกิดการตื่นตัวและร่วมกัน
จั ด กา รดู แ ล ให้ เ กิ ด คว าม
ปลอดภัยในหมู่บ้านเสาหงษ์-
องธิ หมู่2) 

24.อ.สิชล  
จ.นครศรีธรรมราช 

1 .ประชุ มที มแกนน า
ระดับอ าเภอ 
2.พัฒนาศักยภาพแกน
น า 
3.จั ด เ วที แ ลก เปลี่ ย น
เรียนรู้ 
4.สอบสวนอุบัติเหตุ(ลง
พื นที่) 
5.ติดตามผล 
 

1. เกิดการเชื่อมข้อมูล 3 ฐาน 
(รพ.,ต ารวจ,บ.กลางฯ) 
2.มีการตั ง Data center  (ที่ 
ปภ.สาขาสิชล) 
3.มีการจัดการความปลอดภัย
ทางถนนในชุมชน 
4.มีชมรมคุ้มครองผู้ใช้รถใช้ถนน
เกิดขึ น(ชุมชนต้นเหรียง) 
5. เกิดการท างานแนวราบที่
เข้มแข็ง  

1.เกิดชุมชนต้นแบบ((ชุมชน
ต้นเหรียง) 
2 . ท ต . ทุ่ ง ใ ส  เ ข้ า ม า ร่ ว ม
ด าเนินการผลักดันเข้าสู่แผนฯ 

25.อ.ทุ่งใหญ่  
จ.นครศรีธรรมราช 

1. แต่งตั งคณะอนุฯ 
2.ประชุมทีมแกนน า
ระดับอ าเภอ 
3.พัฒนาศักยภาพแกน
น า 
4.จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
5.สอบสวนอุบัติเหตุ(ลง
พื นที่) 
6.ติดตามผล 

1.เกิดการบูรณาการงาน
อุบัติเหตุมาเป็นงานประจ าได้ 
2. มีการจัดการข้อมูล 3 ฐานใน
การจัดการปัญหา 
3. จุดประกายชุมชน ท า
ประชาคมหมู่บ้าน รวมตัวกัน
เสนอจัดการจุดเสี่ยง(ขยายถนน
ทุ่งใหญ่หลังช้าง) 
4. เกดิด่านสกัดคนเมา (คุก
ระก า)  

1.มีทีม/กลุ่มแกนท างานที่
เข้มแข็ง  
2.ท าให้ชุมชนเห็นปัญหา ลุก
ขึ นมาเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการ
ปัญหา(ชุมชนปริก) 
 

26.อ.ฉวาง  
จ.นครศรีธรรมราช 

1.ประชุมทีมแกนน า
ระดับอ าเภอ 
2.พัฒนาศักยภาพแกน
น า 

1. มีทีมที่เข้มแข็ง ภาคีจากสห
สาขาวิชาชีพ 

2. มีทีมสอบสวน และส่งต่อ
ข้อมูล ในการแก้ไขปัญหา 

1. สถิติอุบัติเหตุลดลง 
2. น า ย อ า เ ภ อ ใ ห้ ค ว า ม

ร่วมมือด้วยดี  เข้าร่วม
กิจกรรมทุกครั ง  



19ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ
สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560

ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสรา้งความปลอดภัยของ 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ปี 2560 

19 

 

 
 

อ าเภอ กิจกรรม ผลลัพธ์ การเปลี่ยนแปลงที่พบ
(จุดเด่น/รูปธรรม) 

3.จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
4.สอบสวนอุบัติเหตุ(ลง
พื นที่) 
5.ติดตามผล 
 

3.  มีการจัดการข้อมูล และ
น า เ สนอต่ อนายอ า เภอ 
ผู้บริหารหน่วยงานแต่ละ
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4.  มีการจัดการจุด เสี่ ย ง  / 
ความเสี่ยง โดยหมวดการ
ท า ง เ ข้ า ม า ร่ ว ม จั ด ก า ร
ปัญหา  
 

 

27.อ.พิปูน  
จ.นครศรีธรรมราช 

1.ประชุมคณะกรรมการ 
2.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
3.ส ารวจจุดเสี่ยง 
4 . ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ส ร้ า ง
มาตรการองค์กร 
5 .จัด เวที แลกเปลี่ ยน
ความรู้ในองค์กรที่ร่วม
ท า MOU 

1.เกิดทีม ศปถ. มีการลงนาม 
MOU ร่วมกันขับเคลื่อนงาน 
2 . เ กิ ด โ ร ง เ รี ย น ต้ น แ บ บ  / 
มาตรการองค์กร 
3.จุดเสี่ยงได้รับการแก้ไข   
 

1.เกิดการบูรณาการข้อมูล 3 
ฐาน(รพ.+ตร.+สสอ.) 
2. เกิดกลไกการขับเคลื่อน
งาน ใน ศปถ.อ าเภอ  
3. อุบัติเหตุลดลง 

28.อ.เคียนซา  
จ.สุราษฏร์ธานี 

1.ประชุมคณะท างาน  
2.อบรมให้ความรู้/สร้าง
โรงเรียนต้นแบบ 
3.อบรมให้ความรู้/สร้าง
หมู่ บ้ าน  ชุมชนมี วินั ย
จราจร 

1. เกิดทีม ภาคีเครือข่ายที่ให้
ความร่วมมือในทุกกิจกรรม 
2.โรงเรียน ชุมชนได้รับความรู้ 
ความเข้าใจจากการอบรม 
 

1 . เ กิ ด  ศปถ . อ า เ ภ อ  ที่ มี
แผนงานและบทบาทท่ีชัดเจน 
2. เกิดโรงเรียนต้นแบบ  
 

29.อ.พระแสง  
จ.สุราษฏร์ธานี 

1.ประชุมคณะท างาน  
2.อบรมให้ความรู้/สร้าง
โรงเรียนต้นแบบ 
3.อบรมให้ความรู้/สร้าง
หมู่ บ้ าน  ชุมชนมี วินั ย
จราจร 

1.เกิดเครือข่ายที่ เข้มแข็ง ทั ง
ทีมสหสาขาและทีมโรงเรียน 
2.โรงเรียน ชุมชนได้รับความรู้ 
ความเข้าใจจากการอบรม  
 

1.เกิดศูนย์ถนนฯที่มีชีวิต มี
การขับเคลื่อนงานจริง 
2.นายอ าเภอให้ความส าคัญ  
3.ศปถ.อ าเภอ ได้รับรางวัลฯ 
ร ะ ดั บ ป ร ะ เ ท ศ ( สั ม ม น า
อุบัติเหตุชาติ) 
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อ ำเภอ กิจกรรม ผลลัพธ์ กำรเปลี่ยนแปลงที่พบ
(จุดเด่น/รูปธรรม) 

30.อ.ท่าชนะ  
จ.สุราษฏร์ธานี 

1.ประชุมคณะกรรมการ 
2.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
3 . ร่ ว ม กั น ส า ร ว จ 
ตรวจสอบพื้นท่ีเสี่ยง 
4 . ส รุ ป ข้ อ มู ล แ ล ะ
ประเมินผล   

1.การสร้างทีมงานจากสหสาขา
วิชาชีพ เห็นเป้าหมายเดียวกัน
(ร่วมกันลดอุบัติเหตุ) 
 

1 . เ กิ ดที ม สอบส วนขึ้ น  /
ท า ง า น ใ น แ น ว ร า บ แ บ บ
กัลยาณมิตร 
2.เกิดการแก้ไขจุดเสี่ยงส าคัญ
มีแขวงเข้ามาร่วมจัดการ 
 

31.อ.สทิงพระ  
จ.สงขลา 

1 . จั ด ป ร ะ ชุ ม ภ า คี
เครือข่าย 
2 . ป ร ะ ชุ ม วิ เ ค ร า ะ ห์
ตรวจสอบจุดเสี่ยง 
3.จัดอบรมให้ความรู้ 2 
โรงเรียน 

1.เกิดทีมสหสาขาวิชาชีพ / 
ผู้บริหารให้ความส าคัญ  
 

1.จัดระเบียบทางเท้า ร้านค้า
ริมทางได้ /จัดการจราจรใน
พ้ืนที่เสี่ยงได้  
2 . เกิ ดแกนน านั ก เ รี ยน  2 
โรงเรียน(20 คน/แห่ง)  
 

32.อ.ระโนด  
จ.สงขลา 

1.แต่งตั้ งคณะท างาน/
ประชุม 
2 . ส า ร ว จ พ้ื น ที่ เ สี่ ย ง
อุบัติเหตุทางถนน 
3.เสริมสร้างวินัยจราจร
โรงเรียนและโรงงาน 
4 . ร ณ ร ง ค์ ใ ห้ ค ว า ม รู้ 
ประชาสัมพันธ์ 
5.ติดตามประเมินผล 

1.เกิดทีมที่มีเป้าหมายร่วมกัน 
2.เ กิ ด ภ า คี เ ค รื อ ข่ า ย ที่
หลากหลาย มีก าลังใจให้กัน 
ร่วมกันก าหนดและแก้ไขปัญหา 
3.เกิดการรวบรวม วิเคราะห์จุด
เสี่ยงและแก้ไขจุดเสี่ยง 
4.นักเรียนและพนักงานได้รับ
ความรู้ในการป้องกันอุบัติเหตุ
จราจร 

1.เกิดการแก้ไขจุดเสี่ยงหลาย
จุด และมีการแก้ไขจุดเสี่ยง
(โค้งรีสอร์ท) โดยใช้สื่อมาช่วย
จนอุบัติเหตุเป็น 0 
2. มีนักการเมืองเข้ามามีส่วน
ร่ วมสนับสนุนงานป้องกัน
อุบัติเหตุ 
3.ระบบแสงสว่างบนถนนสาย
หลักได้รับการแก้ไข  

33.อ.เทพา  
จ.สงขลา 

1.ประชุมภาคีเครือข่าย
2.ลงพ้ืนที่สืบข้อเท็จจริง
3 . จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร
เสริมสร้างวินัยจราจร
ใ ห้ กั บ เ ย า ว ช น ทั้ ง ใ น
ระบบและนอกระบบ 
4.ถอดบทเรียน สรุปผล 

1.เกิดการมีส่วนร่วมของทีมงาน
(มีความคุ้นเคยเป็นกันเอง ท างาน
แนวราบ ท างานแบบพี่น้อง) 
2.จุดเสี่ยงได้รับการแก้ไข 
3. อบรมให้ความรู้เยาวชนแล้ว
ข ย า ย เ ค รื อ ข่ า ย  เ ชื่ อ ม ไ ป ที่
วิทยาลัยการอาชีพจังหวัดสงขลา 

1.เกิดทีมสอบสวนในระดับ
ท้องถิ่น(ทุกต าบล) 
2 . มี ก า ร สื บ ส ว น  Case 
เสียชีวิตทุกราย 
3. มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุ
ที่ Update 
4. เกิดมาตรการองค์กร  
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ทั งนี ได้มีการเปรียบเทียบผลจ านวนการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและเสียชีวิตที่เกิดขึ นในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ปี 2560-2561 ดังนี  
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2560 2561 +/- 2560 2561 +/- 2560 2561 +/-
1 เชยีงของ 7 3 -4 6 3 -3 2 0 -2
2 เวยีงป่าเป้า 8 6 -2 8 7 -1 0 0 0
3 พญาเม็งราย 6 3 -3 6 3 -3 1 0 -1
4 สะเมงิ 0 3 3 0 3 3 0 0 0
5 เชยีงดาว 12 6 -6 10 6 -4 2 0 -2
6 ฝาง 11 11 0 11 11 0 0 1 1
7 เชยีงกลาง 4 6 2 4 7 3 0 1 1
8 นานอ้ย(พท.เวยีงสา) 5 13 8 6 13 7 0 0 0
9 แมส่อด 10 18 8 7 19 12 2 1 -1
10 นครไทย 14 16 2 14 5 -9 0 2 2
11 ชมุตาบง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ตากฟ้า 1 0 -1 1 0 -1 0 0 0
13 ไพศาลี 1 1 0 0 0 0 1 1 0
14 ภูเวยีง 0 0 0 0 2 0 -2
15 พล 10 14 4 11 18 7 1 0 -1
16 ชมุแพ 17 7 -10 11 8 -3 0 2 2
17 ด่านซา้ย 0 4 2 -2 1 1 0
18 ภูเรอื 2 2 0 1 1 0 2 1 -1
19 สคีิว้ 0 0 0 45 32 -13 2 1 -1
20 ชมุพวง 0 45 32 -13 2 1 -1
21 กนัทรลักษณ์ 1 0 -1 0 0 0 1 0 -1
22 กฉุินารายณ์ 4 3 -1 4 3 -1 1 0 -1
23 สะทงิพระ 0 4 4 0 5 5 0 0 0
24 เทพา 5 4 -1 4 5 1 1 1 0
25 สชิล 13 8 -5 15 8 -7 0 1 1
26 ทุ่งใหญ่ 30 29 -1 27 35 8 0 0 0
27 พปินู 4 1 -3 4 1 -3 0 0 0
28 ฉวาง 9 17 8 12 20 8 2 2 0
29 ระโนด 2 2 0 2 2 0 0 0 0
30 ท่าชนะ 8 3 -5 9 3 -6 1 0 -1
31 พระแสง 6 5 -1 8 7 -1 0 0 0
32 เคยีนซา 5 3 -2 6 3 -3 0 0 0
33 ทองผาภูมิ 8 5 -3 8 6 -2 0 0 0

รวมทัง้หมด 203 193 -10 289 268 -21 24 16 -8

ล าดับ อ าเภอ อบุัตเิหต(ุครัง้) บาดเจ็บ(ราย) เสยีชวีติ(ราย)

 
จากผลการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดสาขา พบว่า ในการด าเนินงานโครงการ เน้นการสร้างคณะท างานและพัฒนาภาคีเครือข่าย เพ่ือ
ขับเคลื่อนงานสร้างความปลอดภัยทางถนน ซึ่งกิจกรรมได้เน้นกลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญคือ ประชาชนใน
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ชุมชน นักเรียน นักศึกษา ผู้ใช้รถใช้ถนน โดยมีการจัดเก็บและส ารวจข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
และวางแผนงาน เพ่ือลงมือปฏิบัติการในการแก้ไขป้องกันปัญหาอุบติเหตุ   

ทั งนี ได้น าข้อมูลสถิติการเกิดเหตุ การบาดเจ็บ การเสียชีวิต ในช่วงเทศกาลสงกรานต์มา
เปรียบเทียบในระหว่างปี 2560-2561 พบว่า การสูญเสียมูลค่าอุบัติเหตุจราจร3  มีดังนี  

1. จ านวนการเกิดอุบัติเหตุลดลงจ านวน 10 ครั ง คิดเป็นมูลค่าค่าเสียหายที่ลดลงเท่ากับ 
311,780 บาท 

2. มีจ านวนการบาดเจ็บลดลงจ านวน 21 คน คิดเป็นมูลค่าค่าเสียหายที่ลดลงเท่ากับ 
2,588,145 บาท 

3. มีจ านวนการเสียชีวิตลดลงจ านวน 8 คน คิดเป็นมูลค่าค่าเสียหายที่ลดลงเท่ากับ 
31,675,096  บาท 

ผลจากการเปรียบเทียบอุบัติเหตุที่เกิดขึ นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 กับปี 2561 ในพื นที่
ด าเนินงาน ปภ.อ าเภอสาขา สามารถลดมูลค่าความเสียหายค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงิน 34,575,021 บาท 
(34.5 ล้านบาท) ได้ในช่วงเวลา 7 วันอันตราย 

 
ปัจจัยเงื่อนไขความส าเร็จ และข้อเสนอแนะ 

 จากการด าเนินงานโครงการ พบว่า ปัจจัยเงื่อนไขที่ส าคัญ ท าให้การด าเนินงานการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา มีการจัดการกับปัญหาและ
แนวโน้มสถิติอุบัติเหตุมีจ านวนที่ลดลงได้ มาจากเหตุปัจจัย 3 ข้อ  คือ 

1) ภาคีเครือข่ายจากสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
ของตนเองร่วมกัน และน ามาค้นหาแนวทางแก้ไข โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการร่วมคิด ร่วม
วางแผน ร่วมปฏิบัติการ และวัดผลการด าเนินงานร่วมกัน ซึ่งลักษณะการด าเนินงานท าควบคู่ไปกับ
โครงสร้างการท างานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอ (ศปถ.อ) 

2) มีการบูรณาการ การท างานที่หลากหลาย จากชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีต ารวจ 
และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการก าหนดให้แต่ละหน่วยงานมีบทบาทในการด าเนินงานตาม
กิจกรรมที่ก าหนดในแผนงาน แล้วน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเมินผลการด าเนินงานร่วมกันเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ น 

3) หัวหน้าส านักงาน ปภ.สาขา และหน่วยงานที่เป็นทีมเลขาฯ ศปถ.อ าเภอ มีบทบาทเป็นกลไก
ที่ส าคัญในการขับเคลื่อนงาน และประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามามี

                                           
3 โครงการศึกษามูลค่าอบุัติเหตุแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง ปี 2550 : มูลค่าการเสียชีวิตต่อราย ต่ าสุด 3,959,387 บาท  มูลค่าการ
บาดเจ็บต่อรายเท่ากับ 123,245 บาท และมูลค่าการเกิดอุบัติเหตุต่อครั งเท่ากับ 31,178 บาท 
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กระบวนการสร้างความปลอดภัยทางถนนร่วมกัน โดยใช้กลยุทธ์ 5 ส / 5ช /PDCA และมีการสื่อสารกัน
อย่างต่อเนื่อง ทั งการประชุม การสื่อสารผ่านช่องทาง Line  

4) ผู้บริหาร นายอ าเภอให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนงาน เกิดแรงกระตุ้นติดตาม รายงานผล
และปรับแผนเพื่อให้เกิดการจัดการปัญหาอย่างต่อเนื่อง 

5) มีการน าข้อมูลมาวิเคราะห์และวางแผนเพื่อ“ท าเรื่องเล็กๆ ใกล้ตัว และมีความเป็นไปได้ เห็น
ความส าเร็จก่อน”  
 
ความรู้ เครื่องมือ ในการน ามาใช้ในป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ประกอบด้วย 

1. ข้อมูล 3 ฐาน ข้อมูล IS น าสถิติการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ เสียชีวิต มาวิเคราะห์ พร้อมก าหนด
แนวทางในการจัดการปัญหา ทั งในระยะสั น กลาง ยาว แล้วเปรียบเทียบผล 

2. ข้อมูลจุดเกิดเหตุ จุดอันตราย / Mapping จุดเสี่ยง  
3. ใช้เครื่องมือ 5ส(สหสาขา สารสนเทศ ส่วนร่วม สุดเสี่ยง สุดคุ้ม) +5ช(เชื่อม/ชวน ชง เชียร์ เช็ค 

ช้อน) 
4. นโยบาย 5 เสาหลัก  /ระเบียบส านักนายก /ค าสั่ง ศปถ.จังหวัด/ข้อมูล WHO (ย่อยความรู้มาสู่

การปฏิบัติการ)  
5. ความรู้ ทักษะของทีม ที่มาจากแต่ละสหสาขาวิชาชีพ(แขวง ทางหลวง/ถนน  วินัยจราจร/ต ารวจ  

รักษาพยาบาลCPR การช่วยฟ้ืนคืนชีพ /รพ.สธ.) /การจัดการจุดเสี่ยง /วิศวกรรมจราจร /ความรู้
ระบาดวิทยา 

6. สื่อ สิ่งพิมพ์ สติ๊กเกอร์ แจกให้ความรู้กับประชาชน /ใช้สื่อพื นเมือง ท้องถิ่น 
7. การให้เยาวชนได้เรียนรู้จริงจากสถานการณ์จ าลอง(ทดสอบขับข่ีรถ) 
8. การใช้เทคโนโลยีเข้ามาตรวจจับความเร็ว / กล้อง CCTV  
9. ชุมชนใช้เวทีประชาคม ในการคืนข้อมูลจุดเสี่ยง/ความเสี่ยง เพ่ือสร้างข้อตกลง ยอมรับ ร่วมสร้าง

ความปลอดภัยในชุมชน เกิดธรรมนูญชุมชน 
10. กระบวนการพลังกลุ่ม สร้างการท างานเป็นทีม/การก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน 
11. ใช้โซเซียลเป็นสื่อ(line FB)  ในการกระตุ้น ติดตามผล น าเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
12. ใช้“หลักการท างาน  เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” และใช้หัวใจที่มุ่งมั่นเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ 
13. ใช้ความรู้เฉพาะเชิงประเด็น เช่น การสอบสวนเคสอุบัติเหตุ /แบบฟอร์มการสืบสวน  
14. Table Top (วิเคราะห์เหตุ+หาแนวทางร่วมกันบนโต๊ะ) การวิเคราะห์ SWOT  
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ข้อค้นพบ เทคนิค ในการท างานของ ปภ.สาขา มี ดังนี  
1. ใช้ลักษณะการท างานเชิงแนวราบประสานแนวดิ่ง ท างานแบบกัลยาณมิตร เป็นเพ่ือนพ่ีน้อง 

สามารถประสานความร่วมมือการท างานเป็นเครือข่าย ผ่านโครงสร้างการท างาน ทั งเป็นแบบทางการและ
ไม่เป็นทางการ 

2. น าเสนอข้อมูลมีชีวิต ผ่านเรื่องราวชีวิต (คลิป ภาพ Story) แทนการน าเสนอเป็นตัวเลข 
ส่งผลให้เห็นขนาดของปัญหา ดึงความสนใจได้ เพราะมองเห็นเป็นเรื่องใกล้ตัว 

3. สื่อสารการท างานแบบ Real-time ทางช่องทาง line กลุ่ม และ face book ซึ่งมีการ
ตอบสนอง และประสานงานกันทันที  นอกจากนี มีการสื่อสารก่อน (ดีเดย์) วันจับปรับจริง เพ่ือสร้างความ
เข้าใจกับทีม/ค้นหาแนวร่วม และสื่อสารให้คนใช้รถใช้ถนนได้รับทราบและเข้าใจก่อน  

4. ใช้วงประชุมกลุ่มเล็กไปขยับวงประชุมกลุ่มใหญ่  โดยทีมท างานวงเล็กเตรียมข้อมูล เตรียม
ความพร้อมกันก่อน แล้วน าข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมชุดใหญ่ เพ่ือชักชวนคณะท างานวงใหญ่ขับเคลื่อน
งานร่วมกัน (เน้นการท างานแบบพ่ีน้อง กัลยาณมิตร ไม่ว่ากันแต่เป็นการ เชียร์ให้ก าลังใจ ท าไป เรียนรู้           
กันไป) 

5. มองหา Key Actor ที่เป็นคนในพื นที่  ชวนมาร่วมวงขับเคลื่อนงาน และใช้หลักการท างาน 5
ส+5ช+วงจร PDCA ซึ่งเป็นการได้ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติการ และร่วมติดตามประเมินผล 
ทบทวนเพ่ือพัฒนา ปรับปรุง ให้ดียิ่งขึ นในวิธีการต่างๆ 

6. ทีม ปภ.สาขา ทีมท างาน ได้วางแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องไปกับงานประจ าที่สอดรับ
กับภารกิจของ ศปถ.อ าเภอ 

 
ปัญหาอุปสรรค 

1. ผู้น า/ผู้บริหาร (นายอ าเภอ หัวหน้า ปภ.สาขา หัวหน้าส่วนราชการ) หรือแกนน าคนท างานที่
เป็นภาคีเครือข่ายส าคัญ มีการโยกย้ายงาน ท าให้ต้องมาสร้างความเข้าใจใหม่ สื่อสาร เรียนรู้งาน สร้าง
สัมพันธภาพกันใหมส่่งผลท าให้เกิดความล่าช้า 
ข้อเสนอแนะจากพื้นที่ ถึงระดับนโยบาย 

1. ศปถ.จังหวัดควรมีการสร้างชุมชนต้นแบบ โรงเรียนต้นแบบ มาตรการองค์กร โดยให้หน่วยงาน
หลัก/ต้นสังกัดเข้ามารับผิดชอบ (ระบุตัวชี วัดชัดเจน) 

2. กระทรวงศึกษาควรบรรจุหลักสูตรการเรียน เรื่อง การจราจร การป้องกันอุบัติเหตุ/ปฐมพยาบาล
เบื องต้น เข้ามาสอนในระบบ 

3. ทุกส่วนราชการ ทุกหน่วยงานควรเพิ่มตัวชี วัดงานด้านความปลอดภัยทางถนนในทุกอ าเภอ และ
ควรจัดสรรสนับสนุนงบประมาณ และสร้างแรงจูงใจ ให้กับคนท างาน  
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4. รัฐบาลควรมีการสนับสนุนทรัพยากรในการท างาน (ให้หน่วยงานหลักในการท างาน เครื่องมือ 
งบประมาณ) 

5. รัฐบาลควรมีนโยบายสั่งการในทุกหน่วยงานเข้ามาร่วมด าเนินการ และร่วมสร้างความตระหนัก
ควบคู่การให้ความรู้ และมีการสร้างมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน  

6. จังหวัดควรมีการส่งหนังสือ(เล่มเล็ก)/ชุดความรู้ “การบังคับใช้กฎหมาย”ให้ทุกครัวเรือน เพ่ือ
สร้างการรับรู้ ตระหนักให้ประชาชน 

7. รัฐบาลควรประกาศให้ยกเลิก 7 วันอันตราย  แต่ให้ท าทั้งปี(ทุกวัน) 
8. งานด้านความปลอดภัยทางถนนควรให้ทุกรัฐบาลท าอย่างต่อเนื่องจริงจัง 
9. ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรเพ่ิมอัตราโทษผู้กระท าผิดให้มากข้ึน มีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง

จริงจัง เข้มงวด ต่อเนื่องตลอดปี 
10. จังหวัดควรมีการบูรณาการงานร่วมกันเชิงนโยบายในระดับจังหวัดและสามารถปฏิบัติได้จริง 
11. กระทรวงมหาดไทยควรมีการก าหนดเวลาใช้รถทางการเกษตร เป็นกฎหมาย/จัดท า พ.ร.บ. เพื่อ

สิทธิประโยชน์ 
12. กรมประชาสัมพันธ์ควรมีสื่อประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางถนนลงลึกถึงชุมชน ครัวเรือน 
13. กระทรวงสาธารณสุขควรร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน DHS-

RTI ใน อปท. มีผู้รับผิดชอบชัดเจนเรื่องความปลอดภัยทางถนนของประชาชน 
14. ศปถ.ควรเพิ่มประสิทธิภาพด่านชุมชน ด่านหลัก ด่านครอบครัว 
15. สพฉ.ควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีหน่วยกู้ชีพ ที่มีมาตรฐานและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ทุกต าบล 
16. จังหวัดควรมีการจัดท าแผนให้ “ชุมชนจัดการความเสี่ยงเป็นฐาน” เพ่ือให้ชุมชนได้ร่วมคิด 

วางแผนและได้รับงบประมาณจากจังหวัดเข้ามาจัดการปัญหาความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ 
17. กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ควรมีนโยบายพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย ปลอดอุบัติเหตุ 
18. บุคลากรในองค์กรหลักควรได้รับการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนน 

(ช่วยเหลือ/ป้องกัน/การสืบสวน) 
19. ทุกหน่วยงานควรมีการติดตาม เสริมพลังกันอย่างต่อเนื่อง 
20. คนที่สามารถซื้อรถมาขับข่ีได้ ควรมีข้อก าหนดว่าต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถ 
21. รัฐบาลควรมีข้อสั่งการให้มีหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบโดยตรง เช่น มีกระทรวง/กรมที่รับผิดชอบ

เฉพาะ และจัดสรรงบประมาณเพ่ือภารกิจงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 
22. รัฐบาลควรจัดการเรื่องระบบขนส่งสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ (เพ่ือลดการใช้รถยนต์ส่วน

บุคคล) 
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ปิดท้าย...ความรู้สึกจากคนท างานใน 33 อ าเภอ 
 

เสียงสะทอ้น ความภมูใิจ/ประทับใจ จากคนท างาน 
*************************** 

“ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน ช่วยให้คนอ่ืนปลอดภัย (ท าด้วยใจ ด้วยจิตอาสา)” 
“ได้ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ เป็นงานบุญกุศลที่ย่ิงใหญ่” 

“ท าให้การบาดเจ็บและเสียชีวิตลดลง  จุดเสี่ยงลดลง/หมดไป” 
“ได้เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์การท างาน /เกิดองค์ความรู้มากขึ้น” 

“เห็นความร่วมมือ ทุกคนให้ความส าคัญในการร่วมแก้ไขปัญหา(ภาคี ท้องถิ่น ชุมชน)” 
“ได้ท างานปิดทองหลังพระ เป็นผู้คืนข้อมูล เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา” 

“ได้เพื่อน ได้ทีมภาคีเครือข่ายร่วมกันท างาน เรียนรู้ไปด้วยกัน มีเพื่อนร่วมอุดมการณ์” 
“ท าด้วยศรัทธา อาสาด้วยใจ แต่ที่ขาดไม่ได้คือ ปัจจัยในการท างาน” 

“รู้จักที่จะดูแลตัวเองให้ปลอดภัย” ลดความเสี่ยง และได้บอกคนต่อ คนในครอบครัวและคนอ่ืนๆ  
“ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ได้ช่วยแนะน า แก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านได้” 
“ท าแล้วมีความสุข  ได้เพื่อน ได้บุญ ได้ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ
สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560

ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสรา้งความปลอดภัยของ 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ปี 2560 

29 

 

 
 

บทที่ 2 
ผลการถอดบทเรียนโครงการ 33 อ าเภอ 

 จากการด าเนินงานโครงการใน 33 อ าเภอ ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายโครงการ ด้วยความร่วมมือของคณะท างานโครงการ ภาคีเครือข่ายร่วมกับคณะท างานศูนย์
ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอ(ศปถ.อ าเภอ) โดยมีทีมงานเป็นแกนน าส าคัญในการขับเคลื่อน 
ประกอบด้วย ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา  สาธารณสุข ต ารวจ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ซึ่งได้ประสานพลังความร่วมมือด าเนินงานโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื นที่ 
จนส่งผลให้เกิดการจัดการจุดเสี่ยง จุดอันตราย และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง มีความปลอดภัยทางถนน
กับประชาชนในพื นที่ และสามารถลดอัตราการบาดเจ็บ เสียชีวิตลงได้  จึงได้มีการถอดบทเรียนผลการ
ด าเนินงาน เพ่ือทราบถึงกระบวนการขั นตอน วิธีการ ความส าเร็จ บทเรียน ข้อค้นพบในการด าเนินงาน 
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานโครงการต่อไป ดังนี  

1. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  
2. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี  
3. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  
4. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  
5. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น  
6. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  
7. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  
8. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอนาน้อย(เวียงสา)  จังหวัดน่าน  
9. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน  

10. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์  
11. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอชุมตาบง  จังหวัดนครสวรรค์  
12. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค์  
13. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอสีคิ ว  จังหวัดนครราชสีมา  
14. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  
15. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย  
16. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย  
17. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  
18. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  
19. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่  
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บทที่ 2 
ผลการถอดบทเรียนโครงการ 33 อ าเภอ 

 จากการด าเนินงานโครงการใน 33 อ าเภอ ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายโครงการ ด้วยความร่วมมือของคณะท างานโครงการ ภาคีเครือข่ายร่วมกับคณะท างานศูนย์
ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอ(ศปถ.อ าเภอ) โดยมีทีมงานเป็นแกนน าส าคัญในการขับเคลื่อน 
ประกอบด้วย ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา  สาธารณสุข ต ารวจ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ซึ่งได้ประสานพลังความร่วมมือด าเนินงานโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื นที่ 
จนส่งผลให้เกิดการจัดการจุดเสี่ยง จุดอันตราย และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง มีความปลอดภัยทางถนน
กับประชาชนในพื นที่ และสามารถลดอัตราการบาดเจ็บ เสียชีวิตลงได้  จึงได้มีการถอดบทเรียนผลการ
ด าเนินงาน เพ่ือทราบถึงกระบวนการขั นตอน วิธีการ ความส าเร็จ บทเรียน ข้อค้นพบในการด าเนินงาน 
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานโครงการต่อไป ดังนี  

1. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  
2. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี  
3. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  
4. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  
5. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น  
6. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  
7. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  
8. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอนาน้อย(เวียงสา)  จังหวัดน่าน  
9. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน  

10. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์  
11. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอชุมตาบง  จังหวัดนครสวรรค์  
12. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค์  
13. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอสีคิ ว  จังหวัดนครราชสีมา  
14. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  
15. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย  
16. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย  
17. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  
18. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  
19. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่  
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20. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
21. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอเทพา  จังหวัดสงขลา  
22. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  
23. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  
24. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย  
25. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
26. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
27. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  
28. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
29. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอท่าชนะ  จังหวัดสุราษฏร์ธานี  
30. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย  
31. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอพระแสง  จังหวัดสุราษฏร์ธานี  
32. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอเคียนซา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี  
33. ผลการถอดบทเรียนโครงการอ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา  
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1. สร้างพลังด่านชุมชนปอ้งกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อ าเภอนครไทย 
 
 อ าเภอนครไทย เป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก รายล้อมด้วยเทือกเขา และสถานที่
ท่องเที่ยวมากมาย ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 107 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณา
เขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ
อ าเภอชาติตระการ  และอ าเภอนาแห้ว  (จังหวัดเลย )ทิศ
ตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอด่านซ้าย (จังหวัดเลย)ทิศใต้ ติดต่อ
กับอ าเภอเขาค้อ (จังหวัดเพชรบูรณ์) และอ าเภอวังทองทิศ
ตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอวังทอง และอ าเภอชาติตระการ และ
อ า เภอนครไทย  ได้ แบ่ ง เขตการปกครองย่อยออกเป็ น 
11 ต าบล 1 ได้แก่ 1.นครไทย 2.หนองกะท้าว 3.บ้านแยง 4.เนิน
เพ่ิม 5.นาบัว 6.นครชุม 7.น้ ากุ่ม 8.ยางโกลน 9.บ่อโพธิ์ 10.บ้าน
พร้ าว  11.ห้วยเ ฮ้ีย (ข้อมูล :https://th.wikipedia.org/wiki/
อ าเภอนครไทย) 
 พ้ืนที่อ าเภอนครไทย รายล้อมด้วยเทือกเขา และมีประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจ านวนมาก และด้วยลักษณะทางกายภาพของถนนเป็นเส้นทางคดเคี้ยว อยู่
บนเทือกเขา ไม่เหมาะสมกับผู้ขับรถที่ไม่ช านาญเส้นทาง ส่งผลท าให้มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้นทุกปี 
ทางส านักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย ได้เล็งเห็นความส าคัญและเป็น
อีกภารกิจที่จะช่วยบรรเทาสาธารณภัยทางถนนให้กับผู้สัญจรใช้รถใช้ถนนในพ้ืนที่อ าเภอนครไทย จึงได้น า
ข้อมูลหารือนายอ าเภอนครไทย ในฐานะ “ผอ.ศปถ.อ าเภอ” เสนอวัตถุประสงค์และกระบวนการจัดท า
โครงการ ซึ่งนายอ าเภอนครไทยเห็นชอบ จึงได้ประสานเชื่อมภาคีเครือข่าย ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผู้น าชุมชนเข้ามาร่วมด าเนินงานขับเคลื่อนสร้างความปลอดภัยทางถนนขึ้น โดยมี คุณอิศราภรณ์  สุจาโน 
หัวหน้า สนง.ปภ.จังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย และทีมงาน เป็นแกนหลักส าคัญในการขับเคลื่อนงาน 
โดยได้รับการสนับสนุนจาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านแผนงานสนับสนุนการ
ป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด(สอจร.) ในการด าเนินงานโครงการสร้างพลังด่านชุมชนป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนอ าเภอนครไทย ส านักงาน ปภ.จังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย ปี  2560 ซึ่งมี
วัตถุประสงค์  เพ่ือ 1) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่าย สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม เพ่ือบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ 2) เพ่ือเป็นการสร้าง
เสริมพลังความร่วมมือทั้งท้องที่ ท้องถิ่นในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่  และจัดตั้งด่านชุมชนให้
ครอบคลุมในพ้ืนที่ 3)เพ่ือให้ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าปัญหาสาเหตุที่
ประสบอุบัติเหตุมาป้องกันและแก้ไขในพื้นที่ได้ตรงประเด็น 

อำ�เภอนครไทย
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ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงาน 
 การขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
โดยมี ส านักงาน ปภ. จังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายอ าเภอนครไทย ร่วมกัน
ด าเนินงานโครงการ โดยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฯ มีนายอ าเภอนครไทย เป็นประธานและมีหนังสือ
ค าสั่งแต่งตั้งประกอบด้วย 
 1. คณะท างานตรวจติดตามประเมินผล โครงการ ประกอบด้วย นายอ าเภอนครไทย เป็น
ประธานคณะท างาน ปลัดอ าเภอกลุ่มงานบริหารงานปกครองและผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรนครไทย 
เป็นรองประธาน โดยมีคณะท างาน ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ผู้แทน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 สาธารณสุขอ าเภอนครไทย ท้องถิ่นอ าเภอนครไทย 
พัฒนาการอ าเภอนครไทย สัสดีอ าเภอนครไทย สรรพกรอ าเภอนครไทย ที่ดินสาขานครไทย ปศุสัตว์
อ าเภอนครไทย เกษตรอ าเภอนครไทย ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานี
ต ารวจภูธรบ้านแยง สารวัตรหัวหน้าสถานีต ารวจภูธรนครชุม หัวหน้าหมวดทางหลวงนครไทย หัวหน้า
กลุ่มการศึกษานครไทย ประธานก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอนครไทย นายกเทศมนตรีต าบลนครไทย 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแยง ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ หัวหน้าส านักงาน ปภ. 
จังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย เป็นเลขานุการคณะท างาน ปลัดอ าเภอ่าายความมั่นคงและนักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญการ สสอ.นครไทย เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะท างาน 
 โดยมีขอบเขตหน้าที่ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด าเนินโครงการสร้างเครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนน อ าเภอนครไทย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 2) ติดตามประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรมทุกกิจกรรม 3) จัดท าสรุปข้อมูลผลการด าเนินโครงการ พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการ
ในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เสนอคณะกรรมการ คปถ.อ าเภอนครไทย 4) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
คณะกรรมการ คปถ.อ าเภอนครไทย มอบหมาย 
 2. คณะติดตามและประเมินผลโครงการ ประกอบด้วย หัวหน้าส านักงาน ปภ.จังหวัดพิษณุโลก 
สาขานครไทย เป็นหัวหน้าคณะท างาน ปลัดอ าเภอ่าายความมั่นคง เป็นรองหัวหน้าคณะท างาน ท้องถิ่น
อ าเภอนครไทย หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพร.นครไทย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.
นครไทย เจ้าหน้าที่ต ารวจในพ้ืนที่การตรวจติดตาม (สภ.นครไทย/ สภ.บ้านแยง/ สภ.นครชุม) ร่วมเป็น
คณะท างาน และหัวหน้า่าายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเลขาคณะท างาน  
 โดยมีขอบเขตหน้าที่ใน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด าเนินการติดตามประมวลผลการด าเนินกิจกรรมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 2) สรุปรายงานปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อคณะท างาน  
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รวมพลัง ขับเคลื่อนเครือข่ายสร้างความปลอดภัยทางถนน 
 จากการแต่งตั้งคณะท างานตรวจติดตามประเมินผลโครงการ และคณะติดตามและประเมินผล
โครงการ ได้ร่วมกันด าเนินการด้วยกัน โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
 1.แต่งตั้งคณะท างาน และประชุมคณะท างานขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนอ าเภอนครไทย เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์จัดท าแผนและติดตามผลการด าเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 

 
 2. ถอดบทเรียนกรณีศึกษาจากผู้ประสบภัยอุบัติเหตุทางถนนแบบเปิดใจ โดยมีวัตถุประสงค์ 
คือ เพื่อหาเหตุปัจจัยในการประสบภัยให้เครือข่ายจัดด่านชุมชนน าไปแก้ไขให้ตรงประเด็น ซึ่งมีหน่วยงาน
หลัก ประกอบด้วย สสอ.นครไทย ส านักงาน ปภ.จ.พล สาขานครไทย สปถ.อ าเภอนครไทย 
 ผลการด าเนินการ ประกอบด้วย  
  1) ทราบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากกรณีศึกษา พบว่ามี 3 ปัจจัยที่เก่ียวข้อง ได้แก่  
   - ด้านบุคคล คือ การมีพฤติกรรมการขับข่ี ขับรถเร็ว ขับรถด้วยความประมาท ขับรถไม่
ปฏิบัติตามกฎจราจร การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขับข่ีตัดหน้าอย่างกระชั้นชิด 
   - ด้านสิ่งแวดล้อม คือ ถนนในหมู่บ้านไม่มีป้ายเตือนหรือป้ายเตือนไม่ชัดเจน ไม่มี
กระจกนูน ถนนขรุขระและเป็นลูกรัง ไหล่ทางแคบ 
   - ด้านการบ ารุงรักษารถ คือ น ายานพาหนะออกมาขับขี่ในขณะที่ไม่มีความพร้อม เช่น 
ไฟเบรกขาด ไฟเลี้ยวขาด เป็นต้น โดยให้ค าแนะน าและประชาสัมพันธ์ให้ ศปภ. อ าเภอนครไทย 
ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านมารับบริการเปลี่ยนหลอดไฟหน้า ไฟท้าย โดยไม่เสียค่าบริการ รวมถึงรณรงค์ให้
รถแต่ละคันมาต่อ พ.ร.บ. โดย บริษัท กลางฯ ยินดีเข้ามาให้บริการ 
  2) ทราบสถิติของการเกิดอุบัติเหตุ โดยพบว่าช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งคือ ช่วง
กลางคืน และพลบค่ าเนื่องจากทัศนะวิสัยในการขับขี่ไม่ชัดเจน พ้ืนถนนที่มีน้ ายางจากรถบรรทุกน้ า
ยางพารา ที่ไหลลงสู่ถนนโดยเสนอแนะจากต ารวจ ให้ด าเนินคดีกับผู้ขับข่ีต่อไป 
 3. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งด่านชุมชน โดยมีผู้น าชุมชนทุกหมู่บ้านในพ้ืนที่อ าเภอนคร
ไทย ร่วมประชุมคณะท างาน เพ่ือจัดตั้งด่านชุมชนและจัดท าประชาคม เพ่ือก าหนดกติกา/ ธรรมนูญ
หมู่บ้านหรือชุมชน ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ประกอบด้วย 
1) การบูรณาการแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม เพ่ือบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
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ทางถนนในพ้ืนที่ 2) เพ่ือเป็นการเสริมพลังความร่วมมือและจัดตั้งด่านชุมชมให้ครอบคลุมในพ้ืนที่   ซึ่งมี
หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย 1) ส านักงาน ปภ.จ.พล สาขานครไทย 2) ศปถ.อ าเภอนครไทย, หน่วยงาน
ร่วม 1) บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 2) สคร.ที่ 2 พล 3) รส. 3 อ าเภอนครไทย 
 ผลการด าเนินการ ประกอบด้วย 1) ผู้น าชุมชนทุกหมู่บ้านในพ้ืนที่อ าเภอนครไทยร่วมประชุม
กับคณะท างานเพ่ือจัดตั้งด่านชุมชนและจัดท าประชาคม หามติร่วมกัน ในการก าหนดกติกา/ ธรรมนูญ
หมู่บ้านหรือชุมชน ในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ ประกอบด้วย การตั้งกฎหมู่บ้านในเรื่องการ
สวมหมวกกันน็อค การไม่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะ การออกกฎการลงโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตาม
ธรรมนูญที่ก าหนด 
 
 
 
 
 

 4. การจัดตั้งคณะท างานติดตาม การจัดตั้งด่านชุมชนอย่างมีส่วนร่วมใน 11 ต าบล ต าบลละ 1 
ครั้งและประชุมสรุปผลประจ าเดือนโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ ติดตามการจัดตั้งด่านชุมชน, รับฟังปัญหา/ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือน ากลับมาแก้ไข ซึ่งมีหน่วยงานหลักประกอบด้วย คณะท างานติดตามการจัดตั้ งด่าน
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ประกอบด้วย นายอ าเภอนครไทย ปลัดอ าเภอผู้รับผิดชอบต าบล สภ.ผู้ รับผิดชอบ
พ้ืนที่ สสอ.นครไทย รพ.นครไทย และ ส านักงาน ปภ.จังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย โดยหน่วยงานร่วม 
ประกอบด้วย ก านัน/ ผู้ใหญ่บ้าน/ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/ กรรมการหมู่บ้าน 
 ผลการด าเนินการ ประกอบด้วย  

1) ได้รับความเห็นชอบในการมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม เช่น เห็นชอบเรื่องการจัดตั้งด่านชุมชน 
ตระหนักว่าเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุเป็นเรื่องของชุมชนเพราะเป็นลูกหลานของคนใน
ชุมชนเอง  

2) พบอุปสรรคเบ้ืองต้นในการด าเนินโครงการ ได้แก่ ขาดงบประมาณในการซื้ออุปกรณ์ เช่น 
เสื้อสะท้อนแสง อุปกรณ์สื่อสาร เป็นต้น  

3) เกิดการด าเนินการจัดตั้งชุดตรวจเคลื่อนที่ร่วมกับ อบต. ต ารวจ  
4) ทราบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพ่ิมเติม ได้แก่ อ าเภอนครไทยเป็นเส้นทางสู่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยซึ่งมีรถผ่านจ านวนมาก รวมถึงลักษณะทางกายภาพของ
ถนนเป็นเส้นทางคดเคี้ยว ไม่เหมาะสมกับผู้ขับรถที่ไม่ชินเส้นทาง โดยเส้นทางหลัก 2 เส้น 
คือ เส้นนครไทย-ด่านซ้าย มักเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์โดยมีทั้งคนในพ้ืนที่และนอก
พ้ืนที่ เนื่องจากความไม่ช านาญทาง ถนนมีความคดเคี้ยวและสภาพอากาศมีหมอกลงจัดท า
ให้ทัศนะวิสัยในการขับขี่ไม่ดี 
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5) ทราบผลการวิเคราะห์ในเชิงสถิติเรื่องอุบัติเหตุในพ้ืนที่ โดยพบว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้น
จากคนนอกพ้ืนที่ 

 
 5. ส ำรวจและแก้ไขบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขพ้ืนที่ที่เป็นจุดเสี่ยงใน
การเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นผลมาจากการถอดบทเรียนแบบเปิดใจ จากกรณีศึกษาที่เป็นผู้ประสบ
อุบัติเหตุจากในพ้ืนที่ โดยมีหน่วยงานหลัก ประกอบด้วย สสอ.นครไทย ส านักงาน ปภ.จ.พล สาขานคร
ไทย ศปถ.อ าเภอนครไทย และหน่วยงานร่วม ประกอบด้วย อปท.ท้องที่ ท้องถิ่นในพื้นที่อ าเภอนครไทย  
 ผลกำรด ำเนินกำร ประกอบด้วย 1) การส ารวจจุดเสี่ยง พบว่าเกิดจากทัศนะวิสัยไม่ดีและป้าย
เตือนไม่ชัดเจน ถูกบดบัง จึงได้แก้ไขด้วยการตัดต้นไม้รอบบริเวณจุดเสี่ยง ในจุดเสี่ยงที่มีโอกาสเกิด
อุบัติเหตุใช้วิธีการจัดท าป้ายเตือนด้วยวัสดุที่หาได้ง่ายในพ้ืนที่ ปรับปรุงลักษณะกายภาพของถนนด้วย
งบประมาณจากท้องถิ่น  
 
ดอกผล ผลิบำน รับควำมส ำเร็จ เห็นกำรเปลี่ยนแปลง 
 ในการถอดบทเรียน โครงการสร้างพลังด่านชุมชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อ าเภอนคร
ไทย มีจุดเด่นในเรื่องการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของระดับหน่วยงานต่อหน่วยงาน ระดับหน่วยงาน
และคนในพื้นท่ี ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการรวมพลังดังกล่าวถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความส าคัญ
ใน 6 ประเด็นหลัก ได้แก่ 
 1. การเปลี่ยนแปลงด้ำนทัศนคติของคนในชุมชน จากเดิมที่เห็นว่าการดูแลเรื่องอุบัติ เหตุเป็น
เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับตนเอง แต่เมื่อมีการด าเนินโครงการ พบว่ามีการ เปลี่ยนเรื่องทัศนคติ โดยมีความ
ตระหนักว่าเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุเป็นเรื่องของชุมชนเพราะเป็นลูกหลานของคนในชุมชนเอง จึงให้
ความเห็นชอบและร่วมมือในการจัดตั้งด่านชุมชม โดยผลัดเวรกัน ดังเช่นช่วงกลางวันจัดให้ผู้หญิง ผู้ที่เป็น
ที่เคารพของคนในชุมชน ช่วยพูดจาตักเตือนกลุ่มวัยรุ่น และจัดเวรยามในช่วงตอนกลางคืน โดยด าเนินการ
และบริหารจัดการจากคนในชุมชนทั้งสิ้น  
 2. การเปลี่ยนแปลงในด้ำนกำรเช่ือมโยงทำงข้อมูล และความถี่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สถานการณ์ปัจจุบันให้ได้รับรู้ร่วมกัน จะเห็นได้ว่าในการด าเนินโครงการมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และถอดบทเรียนโครงการสร้างพลังด่านชุมชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อ าเภอนครไทย โดยมีการ
สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ มีการจัดเก็บข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลในพื้นที่จากสาธารณสุขอ าเภอนครไทย 
กับ รพ.นครไทยในกรณีเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ สภ.นครไทย เก็บข้อมูลเฉพาะที่เป็นคดี และ ปภ.เก็บข้อมูล
ในส่วนที่ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แล้วบูรณาการข้อมูลส่งไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ รวมถึงสรุปข้อมูล 
E-report ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
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 3. การเปลี่ยนแปลงในด้านกลยุทธ์การเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ จากเดิม
ที่เห็นได้ว่าการด าเนินการแบบแยกส่วนกันท า แต่เมื่อมีการด าเนินโครงการแล้วเห็นได้ชัดโดยการน าผล
จากการถอดบทเรียน รวมกับสถิติและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่มาบูรณาการร่วมกัน พบว่าสถิติ
เกิดข้ึนบ่อยในช่วงเทศกาล ดังนั้นจึงเกิดมาตรการเฝ้าระวังอุบัติเหตุ เช่น การห้ามมิให้จ าหน่ายสุราในงาน
ประเพณี การก าหนดจุดที่ตั้งหน่วยกู้ชีพกู้ภัย เป็นต้น และมาตรการตรวจตรา เช่น ต ารวจ ทหาร ปกครอง
อ าเภอนครไทย ก าหนดจุดตั้งด่านช่วงเทศกาล การออกตรวจพื้นที่  
 4. การเปล่ียนแปลงในด้านแนวทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือการลดอุบัติเหตุทางถนน จากการบูร
ณาการกันทางข้อมูลและการค้นหาสาเหตุที่เกิดข้ึนในพื้นท่ีร่วมกัน เช่น การเกิดอุบัติเหตุรถทัวร์ขับชนที่กั้น
ทางโดยมีสาเหตุมาจากการคนขับไม่ชินทาง ไม่เปลี่ยนเกียร์ต่ าในขณะลงเขา ผู้โดยสารไม่รัดเข็มขัด ดังนั้น 
ต ารวจทางหลวง 3, หมวดทางหลวงแก่งโสภา ได้ติดตั้งไฟส่องสว่าง วางแบริเออร์แบ่งเลน ท ากันลื่น ติดตั้ง
กล้องและเข้มงวดกับพนักงานขับรถโดยสาร 
 5. ได้หน่วยภาคีเครือข่ายเพ่ิมเติม คือ ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย 
โดยด าเนิน “โครงการเที่ยวห้องดับจิต” น าผู้ถูกคุมประพฤติสร้างความตระหนก ท าให้เกิดความตระหนัก
แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนได้เป็นอย่างดียิ่ง 
 6. กุญแจส าคัญของความส าเร็จ(Key Success) คือ นายอ าเภอ ในฐานะ “ผอ.ศปถ.อ าเภอ” ให้
ความส าคัญงานด้านป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เป็นพลังที่มีอ านาจในการขับเคลื่อนเครือข่ายได้อย่างแท้จริง 
 
ผลผลิตที่เกิดขึ้นระหว่างทาง 
 จากการด าเนินงานโครงการ ได้ประสานเชื่อมภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมขับเคลื่อนงาน ในการ
ประชุมวางแผน ปฏิบัติการ และติดตามผล ส่งผลให้เกิดกิจกรรมขึ้นนอกเหนือจากกิจกรรมภายใน
โครงการ ดังนี้ 

กิจกรรม ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
1.จัดประชุมหน่วยงานด้านป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนอ าเภอนครไทย 

1. ศปถ.อ าเภอนครไทย ร่วมกับ ส านักงาน ปภ.จังหวัดพิษณุโลก 
สาขานครไทย  จัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วม
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่
อ าเภอนครไทย 

2. ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการ
ป้องกันอุบัติภัยคนเล่นน้ าที่แก่งไฮ และ
มาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 2560 

1.ได้รับความร่วมมือจาก ศปถ.อ าเภอนครไทย 
2. ความปลอดภัยทางถนนสายหลัก – สายรอง 
3. การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และจุดบริการในชุมชน 
4. การเล่นน้ าสงกรานต์ทั่วไป (โซนนิ่ง ช่วงเวลา) 
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กิจกรรม ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
3. ประชุมประจ าเดือนหัวหน้าส่วน
และก านันผู้ใหญ่บ้าน 

1. ชี้แจงโครงการสร้างพลังด่านชุมชนป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนอ าเภอนครไทย  
2. เชิญผู้น าชุมชนทุกหมู่บ้านในพ้ืนที่อ าเภอนครไทยเข้าร่วม
ประชุม 

4. ตรวจสภาพความพร้อมด้านความ
ปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนในพ้ืนที่
อ าเภอนครไทย 

1. ขนส่งอ าเภอนครไทย พร้อมหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่
ทหาร ต ารวจ ปกครอง ปภ. ร่วมตรวจความพร้อมของรถรับส่ง
นักเรียน 

5. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การ
ด าเนินงานด่านชุมชนในช่วงเทศกาล
ประจ าปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 
27 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมท็อป
แลนด์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

1. ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 
2. อ าเภอนครไทยได้รับรางวัลอ าเภอที่มีมาตรการป้องกัน
รูปแบบการลดอุบัติภัยทางถนนด่านชุมชน ดีเด่น “ ประเภท
บูรณาการ ” ระดับเขต ปี 2560 รูปแบบ Community Based 
Disaster Risk 

6. การแก้ไขจุดเสี่ยงต่างๆ ของแต่ละ 
อปท. 

อปท.ในพ้ืนที่อ าเภอนครไทย ร่วมกันส ารวจจุดเสี่ยง และแก้ไข
จุดเสี่ยง 

7.ชุดเคลื่อนที่ เร็ วรักษาความสงบ
เรี ยบร้ อยพร้ อมออกตรวจสถาน
ประกอบการณ ์

สภ.นครไทย ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเพ่ือ
ตรวจดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน และตรวจวัด
แอลกอฮอล์ ยาเสพติดในชุมชน 

8.จัดอบรมให้ความรู้ทางการแพทย์
ให้กับทีมกู้ชีพกู้ภัย 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ได้อบรมให้ความรู้กับคน
ในชุมชนได้เรียนรู้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

9.โครงการเที่ยวห้องดับจิต ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย และ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย เป็นเจ้าภาพหลักในการ
ด าเนินงาน พาผู้ถูกคุมประพฤติหรือบุคคลที่ต้องมารายงานตัว 
ได้เข้าไปดูห้องดับจิต ส่งผลให้เกิดความตระหนก ตระหนัก ปรับ
พฤติกรรมเมาแล้วขับ หรือขับข่ีปลอดภัยมากขึ้น 

 
บทเรียนความส าเร็จ 
 จากการด าเนินงานโครงการสร้างพลังด่านชุมชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อ าเภอนคร
ไทย พบว่า บทเรียนแห่งความส าเร็จที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเด็นหลัก ได้แก่  
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 ประเด็นที่ 1 ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จะเห็นได้ว่าเกิดผลของการด าเนินการ
ร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย ในเรื่องการจัดตั้งด่านชุมชนที่มีประสิทธิภาพในแง่ของจ านวนของด่านที่มาก
ขึ้น และปรากฏในจุดที่เป็นจุดเสี่ยงและจุดส าคัญๆ ของชุมชน ได้แก่ การมีจุดตรวจ จุดสกัด และจุดบริการ
ในชุมชน การจัดโซนนิ่งตามช่วงเวลา การแก้ไขจุดเสี่ยงของแต่ละ อปท. ในพ้ืนที่อ าเภอนครไทย และแก้ไข
จุดเสี่ยง มีกิจกรรมการตรวจวัดแอลกอฮอล์จากชุดเคลื่อนที่เร็วรักษาความสงบเรียบร้อยที่พร้อมส าหรับ
การตรวจสถานประกอบการ ท าให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ลดลง มีผู้บาดเจ็บลดลงและ
ผู้เสียชีวิตเป็น 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประเด็นที่ 2 ด้านกระบวนการด าเนินโครงการ ดังจะเห็นได้ว่าผลส าเร็จที่ได้จากการด าเนิน
โครงการนี้คือ  
  1) การมีส่วนร่วมจากเครือข่ายที่มาด าเนินการด้วยเป้าหมายเดียวกัน ดังเช่นการได้รับความ
ร่วมมือจาก ศปถ.อ าเภอนครไทย ขนส่งอ าเภอนครไทย พร้อมหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ทหาร 
ต ารวจ ปกครอง ปภ. ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลกโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
นครไทย ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย เป็นต้น โดยปัจจัยแห่งความส าเร็จนี้เกิด
จากการเสนอแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุร่วมกัน ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตั้งกฎหรือ
มาตรการในชุมชนของตนเอง ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเครือข่ายมีความร่วมมือกันทั้งในระดับหน่วยงานต่อ
หน่วยงาน และหน่วยงานกับประชาชน  
  2) การมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นในระดับหน่วยงานมากขึ้น ซ่ึงจะเห็นได้ว่ามี
กิจกรรมจัดอบรมความรู้ทางการแพทย์ การรายงานสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่พร้อมผลการ
สืบสวนหาสาเหตุ การพูดคุยถึงแนวทางการแก้ไขจุดเสี่ยง มาตรการป้องกันร่วมกันปรับกลยุทธ์ด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่น ไม่ควรเพียงรณรงค์เรื่องการดื่มไม่ขับเท่านั้น หากต้องเพ่ิมมาตรการยกเลิกการขายแอลกอฮอล์
ในงานเทศกาลประเพณีประจ าปี เป็นต้น โดยปัจจัยแห่งความส าเร็จนี้คือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน 
โดยการน าประสบการณ์ในขอบเขตหน้าที่ของตนเองมาแบ่งปันกัน ท าให้เกิดการบูรณาด้วยข้อมูลเดียวกัน
ง่ายมากขึ้น 
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  3)  การได้รับรางวัลอ าเภอที่มีมาตรการป้องกันรูปแบบการลดอุบัติภัยทางถนนด่านชุมชน
ดีเด่น ประเภทบูรณาการ ระดับเขต ปี 2560 รูปแบบ Community Based Disaster Risk ซึ่งเป็นรางวัล
ที่เป็นสิ่งยืนยันในด้านการด าเนินงานร่วมกันอย่างบูรณาการ ปัจจัยแห่งความส าเร็จนี้ คือความภาคภูมิใจที่
เห็นในเชิงรูปธรรม เนื่องจากเป็นผลการตัดสินใจจากคนภายนอกพ้ืนที่  
  4) การมีกิจกรรมที่ชัดเจน เป็นไปตามขั้นตอน ท าให้การขับเคลื่อนมีพลวัตร ตาม
กระบวนการวิจัยและพัฒนา ได้แก่  

 การให้ความรู้และสร้างความตระหนักต่อเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนน ดังเช่น หัวหน้า 
ส านักงานปภ.จังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย พูดเรื่องสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนและขอความร่วมมือ, 
ผู้แทนบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ให้ความรู้เรื่องการรับประกันภัย, ผู้แทนส านักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก ให้ความรู้เรื่องหลักการตั้งด่านชุมชน การเตรียมชุมชน การหยุดยั้งและลด
พฤติกรรมเสี่ยง, ผู้แทนชุดปฏิบัติการมวลชน ช.พัน 302 กองพลพัฒนาที่ 3 และผู้แทนสถานีต ารวจภูธร
นครไทย ให้ความรู้ด้านบังคับใช้กฎหมายการจราจรหลักเกณฑ์การตรวจจับ บทลงโทษผู้กระท าความผิด  

 การถอดบทเรียนกรณีศึกษาจากผู้ประสบภัยอุบัติเหตุทางถนนแบบเปิดใจ เพ่ือหาเหตุ 
ปัจจัยทีป่ระสบภัยให้เครือข่ายด่านชุมชนน าไปแก้ปัญหาได้ตรงประเด็น รวมถึงมีการส่งต่อบทเรียนให้ 145 
หมู่บ้านเพื่อน าไปใช้เฝ้าระวังในภารกิจ “ด่านชุมชน”  
 
 
 
 
 
 

 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพ่ือเป็นการป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุ โดยทุก 
หน่วยงานมีการพูดคุยตกลงเพ่ือเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาล 

 กิจกรรมการให้ค าม่ันสัญญา ด้วยการท าประชาคมและสร้างธรรมนูญของหมู่บ้านหรือ 
ชุมชน มีการปรับปรุงตามข้อเสนอของลูกบ้าน เช่น ห้ามขับรถเสียงดัง ห้ามเมาแล้วขับ ห้ ามขับรถเร็ว ท า
ผิดปรับเงินเข้ากองทุนหมู่บ้าน เมาแล้วขับยึดรถไว้ให้ญาติมารับรถกลับ เป็นต้น พร้อมทั้งร่วมกันกล่าวค า
ถวายสัตย์ปฏิญาณสาบานตน และประกาศเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านรับทราบและปฏิบัติ
ตาม  
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 ก าหนดแผนและกฎเกณฑ์อย่างเป็นรูปธรรม มีวงรอบการด าเนินการที่ชัดเจน ได้แก่  
1) ธรรมนูญสุภาพ คณะกรรมการหมู่บ้านได้ตั้งกฎของหมู่บ้าน ได้แก่ การสวมหมวกกันน็อคโดยก่อนออก
จากหมู่บ้านจะมีการตรวจหมวกกันน็อค หากไม่สวมหมวกกันน็อคจะมีการจดบันทึก หากเกินจ านวน 5 
ครั้งจะปรับเงินเพ่ือน าเงินเข้าคณะกรรมการหมู่บ้านและซื้อหมวกให้, การดื่มแอลกอฮอล์ จะมีการปรับ
ทันที เพ่ือน าเงินมาพัฒนาจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ 2) ค าประกาศของชุมชน คือ ตัดต้นไม้รอบบริเวณจุดเสี่ยงทุก
วันพระ ขึ้น 15 ค่ าของทุกเดือน เป็นต้น  
 
ติดตามประเมินผล เครื่องมือวัดความส าเร็จ 
 การด าเนินการติดตามและประเมินผลเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปลัดอ าเภอนครไทยผู้รับผิดชอบ
พ้ืนที่ ร่วมกับปลัดอาวุโส ปลัดประจ าต าบล หัวหน้าส่วนราชการ ทหารอากาศประจ าเรด้าภูทับเบิก นายก 
อปท.พ้ืนที่ ก านันพ้ืนที่ พระสงฆ์ได้ร่วมให้ก าลังใจและตรวจติดตามการท างานและการจัดท ากฎหมู่บ้าน/ 
ธรรมนูญแต่ละหมู่บ้าน โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนรวมของชุมชน ติดตามผลตามหลัก 3 ต. ได้แก่ 
 1. ต.เตรียม คือ เตรียมความพร้อมร่วมสร้างมาตรการชุมชน คือ ค้นหากลุ่มเสี่ยงและจุดเสี่ยง 
และเริ่มการจัดท าประชาคมหรือธรรมนูญหมู่บ้านจากมติชุมชน  
 2. ต.ตั้ง คือ การตั้งด่านชุมชน สกัดกลุ่มเสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ เป็นการก าหนดจุดในการตั้งด่าน
ชุมชน จุดสกัด เช่น ทางเข้าออกของชุมชน แยกถนนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น 
 3. ต.ติดตาม คือการติดตามตรวจสอบมุ่งสู่ความส าเร็จ การสรุปผลการด าเนินงานในแต่ละวัน 
การสรุปจ านวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ จ านวนผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต โดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา การสอบสวน
หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในชุมชนเพ่ือหาแนวทางแก้ไข  
  
จากผลการด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ ดังนี้ 
 1.มีการจัดตั้งด่านชุมชน การมีกติกาหรือรัฐธรรมนูญอย่างน้อย 80% ของหมู่บ้านทั้งหมดของ
อ าเภอนครไทย โดยผลการด าเนินงานจริง สามารถท าได้ 100% ครบทั้ง 145 หมู่บ้านซึ่งเกินเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 
 2. ภาคีเครือข่ายด่านชุมชนได้รับข้อเสนอแนะแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง 70% 
 3. มีพลังขับเคลื่อนนโยบายทั้งท้องถิ่นและส่วนราชการภาคีเครือข่าย 
 4. มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2559 
ที่เกิดขึ้น 30 ครั้ง ลดลงต่ ากว่า 14 ครั้ง, ผู้บาดเจ็บจากปี 2559 มีจ านวน 38 ราย ลดลงต่ ากว่า 14 ราย 
และผู้เสียชีวิตจากปี 2559 มี 0 ราย ให้มียอดคงท่ีคือ 0 รายเช่นเดิม  
 5. อ าเภอนครไทยได้รับรางวัลอ าเภอที่มีมาตรการป้องกันรูปแบบการลดอุบัติภัยทางถนน ด่าน
ชุมชน ดีเด่น ประเภทบูรณาการ ระดับเขต ปี 2560 (Community Based Disaster Risk) 
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2. ทองผาภูมิ ห่วงใย สรา้งความปลอดภัยทางถนน 
 
อ าเภอทองผาภูมิ เป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี มีพ้ืนที่ เป็นเทือกเขาสูง ภูมิทัศน์มี

ความงดงามจึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจ านวนมาก การเดินทางมุ่งสู่อ าเภอทองผาภูมิ มีระยะทาง
จากตัวเมืองกาญจนบุรี ถึง อ าเภอทองผาภูมิ เป็นระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับ
อ าเภอข้างเคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอสังขละบุรี และอ าเภออุ้มผาง (จังหวัดตาก) 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอบ้านไร่ (จังหวัดอุทัยธานี) และอ าเภอศรีสวัสดิ์ 
 ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอไทรโยค 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตะนาวศรี (ประเทศพม่า) 

อ าเภอทองผาภูมิ แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ต าบล ได้แก่ ต าบลท่าขนุน ต าบลปิล๊อก 
ต าบลหินดาด ต าบลลิ่นถิ่น ต าบลชะแล ต าบลห้วยเขย่ง และต าบลสหกรณ์นิคม (ที่มา: 
https://th.wikipedia.org/wiki/ทองผาภูมิ) ซึ่งมีภูมิทัศน์ธรรมชาติที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในอ าเภอ  

 จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน (ข้อมูลโรงพยาบาลทองผาภูมิ) ในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา พบว่า
อัตราการเกิดอุบัติเหตุ มีจ านวน 1,008 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บที่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลจ านวน 161 ราย 
เสียชีวิต 20 ราย (14 ราย เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ) ซึ่งจากการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที่ พบว่า เส้นทางมาอ าเภอทองผาภูมิมีระยะทางที่ไกล ผู้ใช้ถนนจึงใช้
ความเร็วในการเดินทาง มีนักท่องเที่ยวที่นิยมขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์รุ่นใหญ่ (บิ๊กไบค์) ขับรถด้วย
ความเร็ว ประกอบกับประชาชนในพ้ืนที่มีหลายเชื้อชาติ ซึ่งมีชาวเมียนมาร์ (พม่า) เป็นส่วนมาก ที่ยังไม่
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เข้าใจกฎจราจรของประเทศไทย ท าให้การขับรถขาดวินัย ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายจราจร ส่งผลให้
เกิดการขับรถตัดหน้า ย้อนศรข้ามเลน ท าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง  

ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี(ปภ.) สาขาทองผาภูมิ ซ่ึงได้เล็งเห็น
ความส าคัญในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอ โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยทางถนนจึง
ได้ประสานงาน เชื่อมภาคีเครือข่ายในอ าเภอเข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนสร้างความปลอดภัยทางถนนให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่และคนที่สัญจรไปมา โดยมีนายกิตติศักดิ์ เอ่ียมระหงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายแผน
ช านาญการพิเศษ ปภ.ทองผาภูมิ และนายธนบูลย์ ตุลาทอง เจ้าหน้าที่ปภ.ทองผาภูมิ เข้ามาเป็นแกนหลัก
ส าคัญในการด าเนินโครงการ“ทองผาภูมิห่วงใยสร้างความปลอดภัยทางถนน” เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในพ้ืนที่อ าเภอทองผาภูมิ ให้ลดน้อยลง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือสร้างการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในอ าเภอทองผาภูมิ ในการลดอุบัติเหตุทางถนน 2) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมการ
ขับขี่ปลอดภัย ให้แก่ผู้ใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในอ าเภอทองผาภูมิ 3) ส่งเสริมให้ชุมชนชาวไทย และ
ชุมชนชาวต่างด้าว มีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไข และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนให้ถูกต้องตาม
กฎหมายจราจร 4) เพ่ือให้ประชาชนในอ าเภอทองผาภูมิปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน และมีเป้าหมาย คือ 
1) เกิดภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการจัดการภัยทางถนนในอ าเภอทองผาภูมิ เพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน 2) มี
คณะท างานศูนย์ความปลอดภัยทางถนนในระดับอ าเภอ และระดับท้องถิ่น 3) ผู้ ใช้รถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ในอ าเภอทองผาภูมิ มีวัฒนธรรมการขับขี่ที่ปลอดภัย 4) ชุมชนชาวไทย และชุมชนชาวต่างด้าว 
มีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไข และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนให้ ถูกต้อง ตามกฎหมายจราจร 5) 
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในอ าเภอทองผาภูมิลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 6) เกิดกลุ่มเครือข่ายใหม่ เช่น นักเรียน 
หรือเด็กรุ่นใหม่ เข้าร่วมในการป้องกันแก้ไข และการจัดการภัยทางถนนในอ าเภอทองผาภูมิ เพ่ือลด
อุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ผ่านแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) 
 
ภาคีเครือข่าย กับความร่วมมือที่ก่อเกิด 

ทุนเดิมในพ้ืนที่อ าเภอทองผาภูมิ มีส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี 
สาขาทองผาภูมิ ท างานในพ้ืนที่ด าเนินการเรื่องส่งเสริมความปลอดภัย โดยประสานความร่วมมือกับ
ท้องถิ่นและสถานศึกษา ซึ่งจากท่ีผ่านมายังไม่เกิดผลเท่าท่ีควร จึงได้ปรับแนวคิดและกลุ่มเป้าหมายโดยเริ่ม
เข้าหาชุมชน มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และมีการคัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อมในการดูแลคน
ชุมชน ซึ่งการด าเนินงานนั้นนอกจากจะด าเนินการในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ แล้ว ทาง ปภ.สาขา
ทองผาภูมิได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานตามโครงสร้างศูนย์ถนนฯ ด้วย  โดยเชื่อมประสานภาคี
เครือข่ายเข้ามาร่วมด าเนินการ 
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ภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วม ประกอบด้วย ปลัด่าายความมั่นคงอ าเภอทองผาภูมิ สถานีต ารวจภูธร
ทองผาภูมิ ส านักงาน ปภ.จังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ หมวดกองร้อยรักษาความสงบที่ 1 อ าเภอ
ทองผาภูมิ สาธารณสุขอ าเภอทองผาภูมิ เกษตรอ าเภอทองผาภูมิ รองนายกเทศมนตรีต าบลทองผาภูมิ ทีม 
อปพร. อ าเภอทองผาภูมิ  โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี  โรงเรียนปาาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ  โรงเรียนทอง
ผาภูมิวิทยา ผู้น าชุมชน และประชาชน อ าเภอทองผาภูมิ และมีการแต่งตั้งคณะท างานความปลอดภัยทาง
ถนนระดับอ าเภอทองผาภูมิ ประกอบด้วย 

 
1. ปลัดความมั่นคงอ าเภอทองผาภูมิ 
2. สวป.สภ.ทองผาภูมิ 
3. สาธารณสุขอ าเภอทองผาภูมิ 
4. ผู้แทนโรงพยาบาลทองผาภูมิ 
5. เกษตรอ าเภอทองผาภูมิ 
6. สนง.ปภ.จังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ 
7. นายกเทศมนตรีต าบลทองผาภูมิ 
8. ผู้บังคับหมวดกองร้อยรักษาความสงบ ที่ 1 อ าเภอทองผาภูมิ 
9. ประธาน อปพร. อ าเภอทองผาภูมิ 
10. โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 

 
ภาคีเดินหน้า ขับเคลื่อนงานไปด้วยกัน  
 ภาคีเครือข่ายอ าเภอทองผาภูมิ เริ่มการด าเนินงานโครงการร่วมด้วย เพ่ือให้โครงการส าเร็จ
ลุล่วง ดังนี้ 

1. ประชุมคณะท างาน ความปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอทองผาภูมิ เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์
โครงการทองผาภูมิ ห่วงใย สร้างความปลอดภัยทางถนน และชวนภาคีเครือข่ายร่วมกันวิเคราะห์ทุนเดิม 
เตรียมการด าเนินงาน และการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

โดยในเวทีได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนการด าเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
และมีมต ิ

เพ่ืองานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอ าเภอทองผาภูมิ โดยวางแนวทางก าหนดมาตรการองค์กร สร้าง
จิตส านึก สร้างความตระหนักให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด ในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุโดยการเมา
ไม่ขับ ไม่ขับรถด้วยความเร็วเกินที่กฎหมายก าหนด ไม่ตัดหน้ากระชันชิด และเน้นย้ าเรื่องการสวมหมวก
นิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ เพ่ือความปลอดภัยต่อตนเอง และเป็นแบบอย่างที่ดีส าหรับประชาชน 
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2. การตรวจนับและรณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัย  เพ่ือรณรงค์ให้ความรู้ประชาชน นักเรียน
เยาวชนที่ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยเพ่ิมขึ้นเป็น 100% โดยการตั้งด่านตรวจนับผู้ไม่สวมหมวก
นิรภัย พร้อมรณรงค์ให้ความรู้การสวมหมวกนิรภัย และเป็นการแจ้งเตือนให้รักษาวินัยจราจร โดยมีการตั้ง
ด่านบริเวณสี่แยกทางเข้าอ าเภอทองผาภูมิ จ านวน 3 ครั้ง  ซึ่งมีทีมคณะท างานเข้าร่วมกิจกรรม 
ประกอบด้วย ปลัดความมั่นคงอ าเภอทองผาภูมิ สภ.ทองผาภูมิ ส านักงาน ปภ.จังหวัดกาญจนบุรี สาขา
ทองผาภูมิ หมวดกองร้อยรักษาความสงบที่ 1 อ าเภอทองผาภูมิ 
 จากการด าเนินงาน ทางคณะท างานได้มีการประชุม เพ่ือวิเคราะห์การท างาน ในการตั้งด่านตรวจ
นับ พบว่า ประชาชนมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้ความร่วมมือ และผู้ใช้ รถใช้ถนนมี
พฤติกรรมในการรักษาวินัยจราจรเพิ่มขึ้น   
 นอกจากนี้คณะท างานได้มีมติเพ่ือเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอ าเภอทองผาภูมิ  จึง
ขอความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการตามมาตรการองค์กร 
สร้างจิตส านึก ในการขับขี่ปลอดภัย โดยเน้นสร้างความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่มีการสวมหมวกนิรภัย เมาไม่ขับ 
ไม่ขับรถด้วยความเร็วเกินที่กฎหมายก าหนด และเน้นย้ าเรื่องการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่
รถจักรยานยนต์ เพ่ือความปลอดภัยต่อตนเอง และเป็นแบบอย่างที่ดีส าหรับประชาชนต่อไป 
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3. อบรมให้ความรู้และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้กับนักเรียนในสถานศึกษาและประชาชนใน
อ าเภอ เพ่ือร่วมขับขี่ปลอดภัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 จัดอบรมด้านความปลอดภัยทางถนนให้นักเรียน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
นักเรียน และเป็นการสร้างการมีส านึกในการสร้างความปลอดภัยทางถนน จ านวน 3 โรงเรียน 
ประกอบด้วย โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี มีครูนักเรียน เข้ารับการอบรมจ านวน 130 คน  โรงเรียนป่าไม้
แห่งประเทศไทยอุทิศเข้ารับการอบรมจ านวน 130 คน  และโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา  เข้ารับการอบรม
จ านวน 130 คน   

จากผลการอบรมให้ความรู้ให้กับนักเรียน จ านวน 3 โรงเรียน มีผู้เข้า ร่วม 390 คน พบว่า 
นักเรียน มีความเข้าใจหลักการขับข่ี ป้ายสัญญาณจราจร กฎวินัยจราจร และเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่  จากข้อสังเกต และข้อมูลจากคุณครูในโรงเรียน พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมในการรักษาวินัย
จราจรเพิ่มขึ้น และมีส่วนร่วมในการสร้างจิตส านึกร่วมกันในการใช้ถนนอย่างปลอดภัย 

   

3.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับประชาชน เพ่ือ
สร้างความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย จ านวน 4 ครั้ง โดยคณะท างานได้ลงพ้ืนที่เพ่ือพบกับ
ประชาชน ประกอบด้วย 1) หมู่ที่ 2 ต าบลท่าขนุน มีผู้เข้าร่วมจ านวน 120 คน 2) สามแยกทองผาภูมิ-สังข
ละบุรี ต าบลท่าขนุน จ านวน 20 คน 3) บ้านองธิ หมู่ที่ 2 และตลาดเทศบาลต าบลทองผาภูมิ หมู่ที่ 1 
ต าบลท่าขนุน จ านวน 67 คน 4) แยกบ้านองธิ หมู่ที่ 2 ต าบลท่าขนุน จ านวน 15 คน โดยใช้รูปแบบการ
ตั้งจุดให้ความรู้ อีกทั้งยังมีการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยทางถนนให้ผู้ใช้ถนน ณ                   
บ้านองธิ หมู่ที่ 2 ต าบลท่าขนุน ซ่ึงเป็นการรวมคนจิตอาสาในแต่ละชุมชนมาร่วมกันสื่อสาร แจกแผ่นพับ
ความรู้ให้คนในชุมชนด้วยกัน 
 ผลที่เกิดขึ้นจากการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ท าให้ประชาชน มีความเข้าใจในการเดินทาง
ที่ปลอดภัยมากขึ้น มีความตื่นตัว และปรับพฤติกรรมรักษาวินัยจราจร สวมหมวกนิรภัย ขับขี่โดย                     
ใช้ความเร็วตามกฎหมายก าหนด และสิ่งส าคัญประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างจิตส านึกร่วมกัน              
ในการใช้ถนนอย่างปลอดภัย 
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ดอกผล ที่เกิดขึ้น 
 จากการด าเนินงานของโครงการ เกิดการตื่นตัวของประชาชนในพื้นที่ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ในพ้ืนที่อ าเภอทองผาภูมิได้เข้ามาร่วมด าเนินการด้วยกัน ซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนจากการประชุมพูดคุยกันคือ 
การเห็นปัญหาร่วมกัน แล้วมีการก าหนดว่าจะท าสิ่งใดร่วมกันต่อไป โดยเริ่ มต้นจากการจัดการจุดเสี่ยง 
การรณรงค์ให้ความรู้เพ่ือน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง  โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
แล้วเกิดทีม ศปถ.อ าเภอทองผาภูมติที่ขับเคลื่อนงานร่วมกันอย่างจริงจัง ประกอบด้วย นายอ าเภอทองผา
ภูมิ  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรทองผาภูมิ โรงพยาบาลทองผาภูมิ  สาธารณสุขอ าเภอทองผาภูมิ  ปภ.
จังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ แขวงทางหลวงอ าเภอทองผาภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่
อ าเภอทองผาภูมิ กองร้อยรักษาความสงบ ที่ ๑ อ าเภอทองผาภูมิ  โดยได้มีกิจกรรมด าเนินการหลังจาก
การประชุม และมีการรายงานผล ติดตามผล ดังนี้   

1. แขวงทางหลวงอ าเภอทองผาภูมิ รับทราบปัญหาและแก้ไขจุดเสี่ยง โดยการติดป้ายเตือน และ
ทาสีบนถนน ติดตั้งกรวยห้ามแซง รื้อถอนสิ่งกีดขวางที่บดบังระยะการมองเห็น และทาสีบน
ถนน ให้ลดความเร็ว 

2. โรงพยาบาลรวบรวมและรายงานผลการเก็บข้อมูล การเกิดเหตุ การบาดเจ็บ เสียชีวิตให้
คณะท างานได้รับทราบและหาแนวทางในการจัดการปัญหาร่วมกันต่อไป 

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และหาแนวทางแก้ไข 
เช่น เมื่อทราบว่ามีจุดเกิดเหตุบ่อยครั้ง ได้ท าการแก้ไข เช่น จุดหน้าโรงเรียนจันเด ต าบลท่า
ขนุน อ าเภอทองผาภูมิ และจุดทางแยกปอมเป ทางเข้าตลาดทองผาภูมิ ต าบลท่าขนุน เป็นต้น 
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
 1. นักเรียนและประชาชน มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้ความร่วมมือในการขับ
ขี่มีวินัย และมีพฤติกรรมการขับข่ีที่สวมหมวกเพ่ิมข้ึน 
          2. คณะท างานโครงการฯ เข้าไปเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนงาน ศปถ.อ าเภอ และท าให้เกิด
การน าเสนอข้อมูล สถิติการเกิดอุบัติเหตุของอ าเภอและจังหวัด น าไปสู่ความร่วมมือการท างานด้วยกัน   
ซึ่งถือว่าศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอทองผาภูมิ เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อน  
งานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
 3. เกิดการก าหนดมาตรการความปลอดภัยทางถนนภายในองค์กร เพ่ือสร้างจิตส านึก สร้างความ
ตระหนักให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดของแต่ละหน่วยงาน ให้ขับขี่รถอย่างปลอดภัย โดยเน้นพฤติกรรมเสี่ยง เช่น 
เมาไม่ขับ ไม่ขับรถด้วยความเร็วเกินที่กฎหมายก าหนด ไม่ตัดหน้ากระชั้นชิด และเน้นย้ าเรื่องการสวม
หมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ เพ่ือความปลอดภัยต่อตนเอง และเป็นแบบอย่างที่ดีส าหรับ
ประชาชนต่อไป 
 
บทเรียนจากข้อจ ากัดที่พบ 
   1. คณะท างานความปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอทองผาภูมิ มีงานตามภารกิจมาก จึง
มอบหมายให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุม ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในการมอบหมาย
บทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน เพราะผู้แทนไม่สามารถรับมอบนโยบายและ
ตัดสินใจได้ทันที จึงเกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน 

 2. การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ที่จริงจัง สามารถสร้างกระแสในพ้ืนที่
เพ่ิมขึ้นได้ เพ่ือสร้างจิตส านึกให้กับผู้ใช้ถนน จนเกิดการมีส่วนร่วมและให้ความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาปลอดภัยทางถนน หากแต่ต้องท าอย่างต่อเนื่อง และ
สร้างทีมจิตอาสาในชุมชนลุกขึ้นมาเป็นต้นแบบที่ดีได้ 

 3. การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ควรให้แกนน าชุมชนและจิตอาสา เข้ามาเป็นแบบอย่างให้
ประชาชนในท้องที่ได้ปฏิบัติตาม และแกนน าชุมชนควรมีการสื่อสาร ตักเตือน สร้างความความเข้าใจ
เพ่ือให้เกิดการรับรู้กับคนในชุมชน อย่างต่อเนื่อง 
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3. พลังประชารัฐชาวกุฉินารายณ์รวมใจป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนอยา่งยั่งยืน 
 

อ าเภอกุฉินารายณ์เป็นอ าเภอขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  14 แห่ง 
ประกอบด้วย 145 หมู่บ้าน มีพ้ืนที่ติดต่อกับ อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร อ าเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด อ าเภอนามน อ าเภอเขาวง และอ าเภอ
ห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์  มีพ้ืนที่ 739.247 ตาราง
กิโลเมตร มีประชากร 101,643 คน (ข้อมูล ณ ปี
2560) เป็นศูนย์รวมการค้า การศึกษา มีโรงงาน
อุตสาหกรรมน้ าตาลขนาดใหญ่    ในพ้ืนที่เขต
อ าเภอมีถนนสายหลักหมายเลข 12 วิ่งบนถนน
เส้นสมเด็จ- มุกดาหาร ปริมาณจราจรที่ค่อนข้าง
หนาแน่น เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ใช้เชื่อมจังหวัด
มุกดาหาร นอกจากนี้ยังมีถนนเชื่อมต่อระหว่าง
อ าเภอ เพ่ือเดินทางไปสู่จังหวัดสกลนคร และ
จังหวัดร้อยเอ็ดส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่บ่อยครั้ง  

จากสถิติข้อมูลอุบัติเหตุในพ้ืนที่   อ าเภอกุฉินารายณ์ระหว่างปี 2557-2559  พบว่า 
สถิติ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

การเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) 46 ครั้ง 35 ครั้ง 30 ครั้ง 
ผู้บาดเจ็บ (Admit)  46  คน 45  คน 36  คน 
ผู้เสียชีวิต 2  ราย 4  ราย 5   ราย 
 
ซึ่งสถิติที่พบอยู่ในอัตราที่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับอ าเภอในเขตพ้ืนที่เดียวกันของส านักงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ ซึ่งประกอบด้วย 5 อ าเภอ คือ อ าเภอกุฉินารายณ์ 
อ าเภอเขาวง อ าเภอนาคู อ าเภอห้วยผึ้ง และอ าเภอนามน 

ปัจจัยเสี่ยงที่ เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อ าเภอกุฉินารายณ์ พบว่าปัจจัย  
ด้านยานพาหนะ ด้านถนน และด้านสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่แก้ได้ทันที หากมีงบประมาณและด าเนินการ
อย่างจริงจัง แต่ปัจจัยทางด้านคนเป็นเรื่องของพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน จ าเป็นต้องใช้เวลาและเป็นสิ่งที่
ท าได้ยาก  จะต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เยาวชน ในการมีส่วนร่วมรณรงค์ส่งเ สริมการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือให้ประชาชนมีทัศนคติหรือจิตส านึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน  อย่างปลอดภัยยั่งยืน ฯลฯ  

อำ�เภอกุฉิน�ร�ยณ์
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ปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงานเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่ส าคัญ คือความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน มีการด าเนินงานแบบสหวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง จริงจัง  รณรงค์สร้างความตระหนักใน
ประชาชน รวมทั้งผู้บริหารทุกองค์กร ทุกระดับให้การสนับสนุนจนน าไปสู่การท างานแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  เกิดกลยุทธ์การด าเนินงานของอ าเภอ ที่เอ้ืออ านวยและเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติสามารถน าไป
พัฒนาวิธีการท างานให้เหมาะสมกับปัญหาของแต่ละพ้ืนที่ได้ การด าเนินงานดังกล่าวอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์
และมาตรการแบบบูรณาการความรู้ ความคิด ก าลังคน งบประมาณ และเทคโนโลยี  เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปัจจุบันและเกิดความยั่งยืน 

เพ่ือเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพ้ืนที่อ าเภอกุฉินารายณ์และสร้างความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในอ าเภอกุฉินารายณ์  ทางด้านส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ น าทีมโดย นายโสภณ เจริญพร และนางสาวฐานิตา โพธิสม ได้
เชื่อมประสานภาคีเครือข่ายในระดับอ าเภอและจังหวัดเข้ามาร่วมขับเคลื่อนงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 
โดยจัดท า 
โครงการ“พลังประชารัฐชาวกุฉินารายณ์รวมใจป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนอย่างยั่งยืน” ขึ้น  โดย
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอ (ศปถ.อ าเภอ) 
ที่เป็นแกนน าในกลไกการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

2. เพ่ือกระตุ้นสนับสนุนภาคีเครือข่ายในอ าเภอในการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนสามารถผลักดันเป็นมาตรการองค์กร 

3. เพ่ือจัดองค์ความรู้ เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในระดับอ าเภอและ
โรงเรียนต้นแบบด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

4. เพ่ือให้ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอ (ศปถ.อ าเภอ) มีการด าเนินการป้องกัน
การบาดเจ็บอุบัติเหตุทางถนนผ่านระบบสุขภาพอ าเภอ หรืออ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบ
ยั่งยืน (DHS-RTI) 

 โดยมีเป้าหมายเพ่ือ 1) จัดตั้งคณะท างานแบบบูรณาการในระดับอ าเภอ  2) จัดตั้งคณะท างาน
สืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุอ าเภอกุฉินารายณ์  3) เกิดเครือข่ายในการด าเนินงานการป้องกันและลด
อุบัติเหตุในระดับ อปท. 4) ครู นักเรียนเกิดความรู้ และตระหนักในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยอย่าง
ยั่งยืน 5) ผู้น าชุมชน และตัวแทนชุมชนเกิดความรู้ และตระหนักในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยอย่าง
ยั่งยืน 6) มีโรงเรียนต้นแบบด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับอ าเภอ 2 แห่ง  7) มีชุมชน
ต้นแบบด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับอ าเภอ 1 แห่ง  
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ภาคีเครือข่าย ร่วมขับเคลื่อนงาน  
 นอกจากศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอกุฉินารายณ์  ที่ตั้งขึ้นตามมติ
คณะรัฐมนตรีแล้วนั้น  การด าเนินงานโครงการพลังประชารัฐชาวกุฉินารายณ์รวมใจป้องกันอุบัติภัยทาง
ถนนอย่างยั่งยืน ยังได้มีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม 
ประกอบด้วย 

1. ฝ่ายอ านวยการ   มีนายอ าเภอกุฉินารายณ์ เป็นประธานคณะท างาน  พร้อมด้วยเครือข่ายใน
พ้ืนที่ อาทิ  ฝ่ายปกครอง (ปลัดอ าเภอ  นายกเทศมนตรีต าบล  ท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน)  ฝ่าย
สาธารณสุข (โรงพยาบาล  สาธารณสุข) ฝ่ายความมั่นคง (ต ารวจ  สัสดี)  ฝ่ายการศึกษา (ส านักงาน
การศึกษานอกระบบฯ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้อ านวยการโรงเรียน  วิทยาลัย)   ส านักงานขนส่ง
จังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม (มูลนิธิสว่างกาฬสินธุ์  สมาคมเมตตา
ธรรมทิพย สถานเต็กก่า  จีโหงวเกาะ)  โดยมีปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง  หัวหน้างานอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉินโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์  สารวัตรงานจราจรสถานีต ารวจภูธรกุฉินารายณ์ 
หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์  เป็นคณะท างานและ
เลขานุการ 

มีบทบาทหน้าที่  คือ 
 ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการ แผนงาน  โครงการ  และงบประมาณในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนของอ าเภอกุฉินารายณ์ ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด 
และอ าเภอ 

 ด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพ้ืนที่อ าเภอกุฉินารายณ์ 
 ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และรายงาน

การด าเนินงานให้คณะคณะท างาน ศปถ. อ าเภอและ ศปถ. จังหวัด ทราบ 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน

เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของอ าเภอกุฉินารายณ์ 
 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของอ าเภอกุฉินารายณ์ 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์การด าเนินงานต่อสาธารณะ 
 รายงานผลการด าเนินงานและเสนอความเห็นต่อคณะท างานศูนย์อ านวยการความปลอดภัย

ทางถนน (ศปถ.อ าเภอ) เพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทางหรือมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน   ในพ้ืนที่ 

 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน เพ่ือปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ ตามท่ีเห็นสมควร 
 ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะคณะท างาน ศปถ. อ าเภอ มอบหมาย 
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2. ฝ่ายสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุ  มีนายอ าเภอกุฉินารายณ์ เป็นประธานคณะท างาน  และมี
ตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆระดับอ าเภอที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะท างาน ได้แก่ ปลัดอ าเภอกลุ่มงาน
บริหารงานปกครอง ผู้ก ากับการสถานีต ารวจ สารวัตรป้องกันและปราบปราม ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
สาธารณสุขอ าเภอ หัวหน้าส านักงานขนส่ง  ท้องถิ่นอ าเภอ  นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ 
ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  เจ้าหน้าที่ EMS  ตัวแทน รพ.สต.  มีอ านาจหน้าที่  

 ก าหนดแนวทางสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่อ าเภอกุฉินารายณ์ เพ่ือ
ถอดบทเรียน และวิเคราะห์สาเหตุเชิงลึก แล้วพิจารณาก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา 
น าเสนอต่อคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอกุฉินารายณ์ เพ่ือ
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 เก็บรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น และบันทึกไว้อย่างเป็นระบบตามรูปแบบข้อมูล 3 ฐาน 
 ด าเนินการพัฒนาเครือข่ายเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือส่งเสริมให้ เกิดการขับเคลื่อนงาน

ของคณะท างานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนของท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 เป็นที่ปรึกษาในการขับเคล่ือนกิจกรรม การด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

ให้กับคณะท างานศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 รวบรวมข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะทางการปฏิบัติในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ต่อคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอ 

 การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง  ในกรณีเร่งด่วน ทั้งนี้  เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด 

 พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์อ าเภอในด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอ าเภอกุฉิ
นารายณ์ เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

 ก าหนดแผนงานและกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนอ าเภอกุฉินารายณ์ 

 การจัดการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ให้กับหน่วยงานองค์กร
ต่างๆ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
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รวมพลังภาคี ลงมือปฏิบัติการ 
 หลังจากจัดตั้งคณะท างาน และประสานเชื่อมภาคีเครือข่ายการท างานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
แล้ว ได้มีการจัดท ากิจกรรมร่วมกัน ดังนี้ 
 1.จัดเวทีประชุมภาคีเครือข่าย โดยมีเป้าหมายที่จะใช้เวทีการประชุม เป็นเวทีในการรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล  และวางแผนการท างานร่วมกันในพื้นท่ี   
 ในช่วงระยะเวลาการด าเนินโครงการฯ มีการจัดการประชุม 3 ครั้ง  แต่ละครั้งก่อให้เกิดการ
ท างานขับเคลื่อนในรูปแบบต่างๆ  ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 
1. คณะท างานและภาคีเครือข่าย รับทราบข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.

2560 ทั้งในระดับประเทศและระดับอ าเภอ  มีข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุ 
ยานพาหนะที่ประสบเหตุและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 

2. รับทราบข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเวลาปกติของอ าเภอกุฉินารายณ์   โดยมี
รายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุแต่ละเคส  พร้อมทั้งสภาพถนนที่เกิดเหตุ 

3. รับทราบสถิติการจับกุมตาม 10 มาตรการและตามค าสั่ง คสช.ที่ 46/2558 เรื่องมาตรการ
แก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ   ซึ่งพบว่ารถจักรยานยนต์มีการจับกุมมากที่สุดในประเด็นไม่
สวมหมวกนิรภัยและไม่มีใบขับข่ี  ส่วนรถปิกอัพถูกจับกุมจากการไม่คาดเข็มขัดนิรภัยมากที่สุด 

4. ร่วมวางแผนการท างานของทีมสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุ  โดยก าหนดให้มีตัวแทนจาก
หน่วยงาน 5 E และมีแบบฟอร์มในการเก็บข้อมูล 

5. รายงานจุดเสี่ยงในพ้ืนที่ของอ าเภอ พร้อมทั้งแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละจุดเสี่ยงให้
พิจารณาแนวทางการแก้ไขจุดเสี่ยง 

6. ให้ท้องถิ่นส ารวจจุดเสี่ยง  พร้อมแนวทางการแก้ไขจุดเสี่ยงในพื้นที่ของตนเอง 
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 ครั้งที่ 2 
1. รับทราบสถานการณ์การคมนาคมที่มีผลกระทบจากอุทกภัย  สถิติการเกิดอุบัติเหตุและสถิติ

การจับกุม ซึ่งพบว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการขับขี่ ขับรถเร็ว ประมาท แซงรถ
ในจุดห้ามแซง ขับรถเร็วในเขตชุมชน 

2. พ้ืนที่จุดเสี่ยงใหม่ บริเวณทางเข้า-ออก หน้าห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขากุฉินารายณ์ 
3. รับทราบข้อมูลจุดเสี่ยงบริเวณหน้าสถาบันการศึกษาและเขตชุมชนในพ้ืนที่ 
4. ติดตามการแก้ไขจุดเสี่ยงในพ้ืนที่ โดยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของแต่ละพ้ืนที่ เป็น

ผู้รับผิดชอบ 
5. ติดตามการด าเนินการชุมชน/โรงเรียนต้นแบบในพื้นท่ีอ าเภอกุฉินารายณ์ 

 ครั้งที่ 3 
1. รับทราบสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งพบว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เกิดจากการขับรถเร็วเกิน

ก าหนด ประมาท หักเลี้ยวในระยะกระชั้นชิด 
2. รับทราบสถิติการจับกุมในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2560  ซึ่งพบว่า มีแนวโน้มการจับกุม

ลดลงเน่ืองจากประชาชนเริ่มปฏิบัติตามกฎหมายมากขึ้น ประกอบกับนโยบายภาครัฐที่ให้มีการกวดขัน
ด้วยการป้องปรามและให้ค าแนะน าแทนการด าเนินคดี 

3. ติดตามจุดเสี่ยงและการแก้ไขจุดเสี่ยง 
4. ถอดบทเรียนอุบัติเหตุในพ้ืนที่อ าเภอกุฉินารายณ์ (ศปถ.อ าเภอกุฉินารายณ์) และ การขับเคลื่อน

งานด้านการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนในเขตพ้ืนที่ อปท. และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ 
5. การประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
6. แนวทางการพัฒนาเครือข่ายและการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ 
 

 
 
  2.จัดอบรมให้ความรู้ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างชุมชนและโรงเรียนต้นแบบในพ้ืนที่  
โดยการสร้างความตระหนัก  สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมซึ่งจะน าไปสู่การแก้ปัญหาอุบัติเหตุในพ้ืนที่ 
โดยคนในพ้ืนที่ภายใต้บริบทของตัวเอง  ซ่ึงด าเนินการอบรม 3 รุ่น  ประกอบด้วย 
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หัวข้อ ต าบลบัวขาว โรงเรียนบัวขาว โรงเรียนกุฉินารายณ์ 
ผู้เข้าร่วมอบรม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
อบต.บัวขาว ผู้ ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสม.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)และชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 
จ านวน 60 คน 

คณะครูและนักเรียน
แกนน า 115 คน 

คณะครูและนัก เรี ยน
แกนน า 115 คน 

ผลการอบรม 1. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมรับทราบ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่  

2. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเกิดความ
ตระหนักถึงผลกระทบต่อ
สภาพเศรษฐกิจ ครอบครัว            
และการสูญเสียอันเกิดจาก
อุบัติเหตุ 

3. เกิดแนวคิดในการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุในเขตพ้ืนที่ร่วมกัน 

4. ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมรู้
กฎหมายจราจรที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือน ามาปฏิบัติเพ่ือการใช้รถ
ใช้ถนนที่ปลอดภัย 

1. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมรับทราบสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ในพ้ืนที่  

2. ผู้ เ ข้ า ร่ ว มฝึ กอบรม เกิ ดความตระหนั กถึ ง
ผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ ครอบครัวและการ
สูญเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุ 

3. เกิดแนวคิดในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขต
พ้ืนที่ร่วมกันของครู และนักเรียน 

4. ผู้ เข้ าร่ วมการฝึกอบรมรู้ กฎหมายจราจรที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาปฏิบัติเพ่ือการใช้รถใช้ถนนที่
ปลอดภัย 
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3. สืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุ กรณีมีผู้เสียชีวิตการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ จ าเป็นอย่างยิ่งต้องมี
ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  การสอบสวนอุบัติเหตุเป็นหนทางหนึ่งในการได้มาซึ่งข้อมูล สาเหตุของการ
เกิดอุบัติเหตุฝ่ายสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุได้ลงพ้ืนที่สอบสวนอุบัติเหตุร่วมกับผู้น าท้องถิ่น ท้องที่ ผู้น า
ชุมชน อาสาสมัครในระดับพ้ืนที่ เข้าร่วมในการลงพ้ืนที่ เพื่อวิเคราะห์สาเหตุ และเพ่ิมเติมข้อมูลบริเวณเกิด
เหตุ ในฐานะคนในพ้ืนที่  ท าให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ละเอียด และสามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแนว
ทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
 ผลจากการเก็บข้อมูล ในช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม 2560  มีอุบัติเหตุจ านวน 28 ครั้ง มี
ผู้เสียชีวิต 30 ราย  หลังจากการสอบสวน มีการจัดการประชุมสรุปผลการสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุ โดยมี
ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม 40 คน  จากการประชุมส่งผลให้เกิดการรับทราบผลการด าเนินงานของ ศปถ.อ าเภอ
กุฉินารายณ์ ในห้วง 1 ปี (เดือนมกราคม – ธันวาคม 2560) ผลการด าเนินการป้องกันการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนน ผ่านระบบสุขภาพอ าเภอ DHS – RTI  และรับทราบพ้ืนที่เป้าหมายในการด าเนินการคุม
เข้มด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุในปีงบประมาณถัดไป 
  
การสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุ 
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การแก้ไขจุดเสี่ยง 

  
  
 โครงการมิตรผลกาฬสินธุ์ร่วมใจป้องกันการประสบภัยทางถนน  โรงงานน้ าตาลมิตรกาฬสินธุ์ได้
เห็นความส าคัญของการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน  จึงได้ด าเนินโครงการดังกล่าวเพ่ือก าหนดมาตรการใน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของเจ้าหน้าที่ และพนักงานของโรงงาน โดยการตรวจสภาพความ
พร้อมพนักงานที่เดินผ่านจุดเข้าออกโรงงานฯ กล่าวตักเตือนและตรวจสอบความพร้อมให้ปฏิบัติตามกฎ
จราจรอย่างเคร่งครัด 

อบต. สามขา 
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ผลลัพธ์ความส าเร็จที่เกิดขึ้น 
1. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอ าเภอกุฉินารายณ์ มีความเข้มแข็งด้านการสร้าง

เครือข่าย ผู้น า(นายอ าเภอ) ให้ความส าคัญในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ จากการเข้าร่วมประชุม
ขับเคลื่อนโครงการฯ ครั้งที่ 1 และ 2 

2. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอ าเภอกุฉินารายณ์ มีการน าข้อมูลมาใช้ในการ
บริหารจัดการ และคืนข้อมูลดังกล่าวสู่ชุมชน ผ่านการประชุม ก านันผู้ใหญ่บ้าน และการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการของอ าเภอ (การประชุมประจ าเดือน) 

3. มีการจัดตั้งคณะท างานสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุในพ้ืนที่อ าเภอกุฉินารายณ์ ที่ประกอบด้วย 
หัวหน้าส่วนราชการหลักด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับอ าเภอ  
4. เกิดการแก้ไขจุดเสี่ยงในพ้ืนที่ โดยอบต.สามขา และ เทศบาลเมืองบัวขาว อบต.บัวขาว ทต.เหล่า

ใหญ่ 
5. หน่วยงานในพื้นท่ีรับทราบการด าเนินงานและน าไปขยายผลการด าเนินงาน อาทิ  

 โรงงานน้ าตาลมิตรกาฬสินธุ์ ด าเนินโครงการมิตรกาฬสินธุ์ ร่วมใจป้องกันการประสบภัยทาง
ถนน  

 ส านักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ จัดอบรมสนามจราจรเยาวชน สร้าง
จิตส านึกความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน โดยใช้ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 2 รุ่น  
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 โรงงานน้ าตาลมิตรกาฬสินธุ์ ด าเนินโครงการมิตรกาฬสินธุ์ ร่วมใจป้องกันการประสบภัยทาง
ถนน  

 ส านักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ จัดอบรมสนามจราจรเยาวชน สร้าง
จิตส านึกความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน โดยใช้ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 2 รุ่น  
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 สถานีต ารวจภูธรกุฉินารายณ์จัดโครงการถนนปลอดภัย – ถนนสีขาว เพื่อเข้มงวดด้าน
กฎหมายและลดอุบัติเหตุในถนนซึ่งเป็นระยะทางการด าเนินโครงการฯ 

6. ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอกุฉินารายณ์ (ศปถ.อ าเภอกุฉินารายณ์)  มีการ
จัดอบรมเพ่ือสร้างต้นแบบชุมชนและโรงเรียนจ านวน 3 รุ่น ประกอบด้วยกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเยาวชน จ านวน 
2 รุ่น จากโรงเรียนบัวขาว และโรงเรียนกุฉินารายณ์ และสัมมนากลุ่มเสี่ยงวัยกลางคนและผู้สูงอายุในพ้ืนที่
เสี่ยง เขตพ้ืนที่ อบต. บัวขาว จ านวน 1 รุ่น 

7. มีการบูรณาการข้อมูลและระบบสารสนเทศในการเก็บข้อมูลดีขึ้น ส่งผลให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงที่ 
สามารถน ามาใช้ในการท างานได้อย่างชัดเจน 

8. การด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนผ่านระบบสุขภาพอ าเภอ (DHS-RTI)  
ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ในระดับดี (Good) ร้อยละ 50 ของอ าเภอที่ด าเนินการ  โดยมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบ ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลสามขา และ
คณะท างานฯ ศปถ. อ าเภอกุฉินารายณ์ 

 
การติดตาม ประเมินผล 

1. หลังการอบรมมีการท าข้อสอบเกี่ยวกับความรู้กฎวินัยจราจรผ่านเกณฑ์เพ่ือประเมินผลการ
อบรมว่าผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจมากน้อยเพียงใด 

2. ติดตามการท างานแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในการประชุมคณะท างานโครงการ “พลังประชารัฐชาว
กุฉินารายณ์รวมใจป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนอย่างยั่งยืน” 

3. มีการติดตามข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการ 
และคืนข้อมูลดังกล่าวสู่ชุมชน ผ่านการประชุม ก านันผู้ใหญ่บ้าน และการประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการของอ าเภอ (การประชุมประจ าเดือน) 

4. มีการถอดบทเรียน สรุปผลการด าเนินโครงการ 
5. มีการประสานงาน ติดตามผลการด าเนินงานผ่านทาง Application Line กลุ่ม ศปถ.        

กุฉินารายณ์ 
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ความต่อเนื่องย่ังยืนของโครงการ 
1. ได้บรรจุการแก้ไขจุดเสี่ยงเข้าไปเป็นภารกิจของพ้ืนที่  ดังจะเห็นได้จากองค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่นแต่ละแห่ง มีการเก็บข้อมูลจุดเสี่ยงและแก้ปัญหาจุดเสี่ยงของตัวเองโดยใช้งบประมาณ
ของพ้ืนที่ 

2. ให้ผู้น าอ าเภอสั่งการให้ทุกหน่วยงานจัดท ามาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนและ
บังคับใช้อย่างเคร่งครัด 

3. เพ่ิมความเข้มงวดด้านกฎหมายมากขึ้น 
4. ขยายพ้ืนที่ชุมชนต้นแบบและโรงเรียนต้นแบบไปยังพื้นท่ี อปท. อ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
5. ด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาปกติ ตลอดทั้งปี 
6. สรุปผลการด าเนินงานในเวทีจังหวัด หรือรายงานผลการด าเนินงานไปยังหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบและแก้ไขปัญหาในส่วนที่รับผิดชอบ 
 
บทเรียนจากข้อจ ากัดและอุปสรรค 

1. หากมีการจัดเวทีประชุมทิ้งช่วงนาน ท าให้การแก้ไขปัญหาและการติดตามความคืบหน้า
ล่าช้า ควรมีการจัดประชุม 1 - 2 เดือนต่อครั้ง 

2. ในการลงพ้ืนที่ขาดงบประมาณด้านเชื้อเพลิงของหน่วยงานในการออกพ้ืนที่สืบสวนสอบสวน
อุบัติเหตุ จ าเป็นต้องสรรหางบประมาณรวมสมทบจากแต่ละหน่วยงาน 

3. หากมกีารประสานงานติดต่อมาอย่างกระชั้นชิด ท าให้ไม่สามารถบริหารงานจัดการได้ดี
เท่าท่ีควร ระยะเวลาเป็นสิ่งส าคัญในการด าเนินงาน เนื่องด้วยระยะเวลาที่น้อยและกระชั้น
ชิดจึงส่งผลต่องานในด้านต่างๆ 

4. หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ควรจะมีการสนับสนุนงบประมาณ ในการ
ด าเนินงานและการขับเคลื่อนภารกิจงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับ
หน่วยงานหลักท่ีมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานอุบัติเหตุทางถนน คือ ที่ท าการปกครองอ าเภอ  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ เช่น ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาล
อ าเภอ เป็นต้น 
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แนวทางสู่การขยายผล 
1. จัดประชุมคณะท างานขับเคลื่อนโครงการฯ ทุกๆ 2 เดือนต่อครั้ง 
2. จัดท าประชาคมหมู่บ้านในพ้ืนที่ 

อปท. ที่มีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
3. จัดท าประชาคมหมู่บ้านในพ้ืนที่ 

อปท. ที่มีอุบัติเหตุและเสียชีวิต
มากในล าดับ1-3 ของพ้ืนที่
อ าเภอ 

4. จัดอบรมเยาวชนด้านการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่เสี่ยงใน อปท.ที่มีอุบัติเหตุสูงสุด 1-3 ของพ้ืนที่อ าเภอ 

5. จัดตั้งคณะท างานสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุระดับอ าเภอและ อปท. ร่วมสืบสวนสอบสวน
อุบัติเหตุในพ้ืนที่เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุเชิงลึก แก้ปัญหาอุบัติเหตุในระยะสั้น กลาง และอนาคต 
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4. พัฒนาเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบตัิเหตุทางถนน 
ในต าบลต้นแบบ ต าบลกระแชง อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 อ าเภอกันทรลักษ์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นอ าเภอที่มีพ้ืนที่มากที่สุดในจังหวัด
และมีประชากรมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ไม่รวมอ าเภอเมือง) ประกอบด้วย 20 ต าบล 276 
หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 แห่ง มีประชากรทั้งหมด 201,964 คน (พ.ศ.2560)  มีพ้ืนที่ติดต่อกับ
อ าเภออ่ืนในจังหวัดเดียวกันและกับประเทศเพ่ือนบ้าน(ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย)   ทิศเหนือติดต่อกับ
ต าบลสระเยาว์ ต าบลเสื่องข้าว อ าเภอศรีรัตนะ และต าบลหนองฮาง ต าบลเสียว ต าบลหนองหว้า ต าบลท่า
คล้อ อ าเภอเบญจลักษ์             ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลนาห่อม ต าบลโคกช าแระ ต าบลกุดเรือ อ าเภอ
ทุ่งศรีอุดม ต าบลไพบูลย์ ต าบลโคกสะอาด อ าเภอน้ าขุ่น และต าบลโซง อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี ทิศ
ใต้ติดต่อกับจังหวัดพระวิหารและจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ทิศตะวันตกติดต่อกับต าบลบักดอง ต าบล
พราน ต าบลภูฝ้าย ต าบลไพร อ าเภอขุนหาญ 

 จากที่ตั้งดังกล่าวประกอบ
กั บ จ า นวนประช าชนที่ มี ม า ก  
เส้นทางคมนาคมทางบกที่สะดวก  
ส่ งผลให้มีการเดินทางเข้ ามายั ง
อ าเภอกันทลักษ์  เป็นจ านวนมาก  
ทั้งมาติดต่องาน ศึกษาเล่าเรียน หรือ
ใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางระหว่าง
อ าเภอ จังหวัด หรือระหว่างประเทศ   
ซึ่งการเดินทางที่หนาแน่นนี่เองส่งผล
ให้ อุบัติ เหตุทางถนนที่ เกิดขึ้น มี
ปริมาณเพ่ิมขึ้นและทวีความรุนแรง
ขึ้ นทุ กปี   ส า เหตุ หลั กมา จาก
พฤติกรรมของผู้ขับขี่ การขาดวินัย  

ขาดจิตส านึกในการปฏิบัติตามกฎจราจร   
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4. พัฒนาเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบตัิเหตุทางถนน 
ในต าบลต้นแบบ ต าบลกระแชง อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 อ าเภอกันทรลักษ์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นอ าเภอที่มีพ้ืนที่มากที่สุดในจังหวัด
และมีประชากรมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ไม่รวมอ าเภอเมือง) ประกอบด้วย 20 ต าบล 276 
หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 แห่ง มีประชากรทั้งหมด 201,964 คน (พ.ศ.2560)  มีพ้ืนที่ติดต่อกับ
อ าเภออ่ืนในจังหวัดเดียวกันและกับประเทศเพ่ือนบ้าน(ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย)   ทิศเหนือติดต่อกับ
ต าบลสระเยาว์ ต าบลเสื่องข้าว อ าเภอศรีรัตนะ และต าบลหนองฮาง ต าบลเสียว ต าบลหนองหว้า ต าบลท่า
คล้อ อ าเภอเบญจลักษ์             ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลนาห่อม ต าบลโคกช าแระ ต าบลกุดเรือ อ าเภอ
ทุ่งศรีอุดม ต าบลไพบูลย์ ต าบลโคกสะอาด อ าเภอน้ าขุ่น และต าบลโซง อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี ทิศ
ใต้ติดต่อกับจังหวัดพระวิหารและจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ทิศตะวันตกติดต่อกับต าบลบักดอง ต าบล
พราน ต าบลภูฝ้าย ต าบลไพร อ าเภอขุนหาญ 

 จากที่ตั้งดังกล่าวประกอบ
กั บ จ า นวนประช าชนที่ มี ม า ก  
เส้นทางคมนาคมทางบกที่สะดวก  
ส่ งผลให้มีการเดินทางเข้ ามายั ง
อ าเภอกันทลักษ์  เป็นจ านวนมาก  
ทั้งมาติดต่องาน ศึกษาเล่าเรียน หรือ
ใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางระหว่าง
อ าเภอ จังหวัด หรือระหว่างประเทศ   
ซึ่งการเดินทางที่หนาแน่นนี่เองส่งผล
ให้ อุบัติ เหตุทางถนนที่ เกิดขึ้น มี
ปริมาณเพ่ิมขึ้นและทวีความรุนแรง
ขึ้ นทุ กปี   ส า เหตุ หลั กมา จาก
พฤติกรรมของผู้ขับขี่ การขาดวินัย  

ขาดจิตส านึกในการปฏิบัติตามกฎจราจร   
   

 
 
 
 

อำ�เภอกันทรลักษ์
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สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของประชาชนในอ าเภอกันทรลักษ์ ในปี พ.ศ. 2556-2559  พบว่า  
ปี จ านวนผู้บาดเจ็บ 

(ราย) 
จ านวนผู้เสียชีวิต 

(ราย) 
อัตราการเสียชีวิต 
ต่อแสนประชากร 

2556 3,016 15 6.90 
2557 2,745 22 10.13 
2558 2,692 36 16.58 
2559 2,835 35 19.21 

เมื่อพิจารณาจากข้อมูลปี 2559 พบว่า ข้อมูลของผู้ประสบเหตุ มีดังนี้ 
 ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง  
 ช่วงอายุที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ อายุ 15-19 ปี  
 ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่ ไม่สวมหมวกกันน็อกและไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 
 ประเภทรถที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ รถจักรยานยนต์  
 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ 16.01-20.00 น.  
 สาเหตุของการบาดเจ็บสูงสุด คือขับรถเร็ว รองลงมาคือ เมาแล้วขับ  
 จากสถิติข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในระดับต าบล พบว่า ในปี 2559 ต าบลกระแชง เป็นต าบลที่เกิด

อุบัติเหตุมากที่สุด จ านวน 106 ครั้ง ผู้บาดเจ็บจ านวน 165 ราย เสียชีวิต 4 ราย และมีจุดเสี่ยง  
ต่อการเกิดอุบัติเหตุติด 1 ใน 5 ของระดับอ าเภอ 

นอกจากนี้แล้ว  ยังพบว่าผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่จะถูกน าส่งโรงพยาบาลโดยผู้
ประสบเหตุและญาต ิซึ่งหากกระท าโดยขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญ ก็อาจจะส่งผลให้ผู้บาดเจ็บอันตรายมากขึ้น
หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนได้    
 จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้น  เครือข่ายอ าเภอกันทรลักษ์  ซึ่งประกอบด้วย 
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ(คปสอ.)   ต ารวจ  องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น 
เทศบาล  โรงเรียน และส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ  สาขากันทรลักษ์ โดยมี 
นายทวีศักด์ิ บัวพา และนางสาวอนงค์ ปิ่นนิวงศ์ เป็นแกนส าคัญในการขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนา
เครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในต าบลต้นแบบ ต าบลกระแชง อ าเภอกันทร
ลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ผ่านแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด(สอจร.) 
 
ภาคีเครือข่าย ร่วมมือกันขับเคลื่อนงาน 
 การขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอของกันทรลักษ์ ได้มีการคัดเลือก
ต าบลกระแชง  ซึ่งเป็นต าบลที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดในอ าเภอมาเป็นอ าเภอต้นแบบ  ด้วยเห็นว่า
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เป็นพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงที่ควรจะได้รับการแก้ไข  และหากแก้ไขได้จะเกิดความสุดคุ้ม ที่จะเป็นตัวอย่าง
ให้กับต าบลอื่นในการเดินตาม ป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากภัยทางถนนได้ 
 โครงการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติ เหตุทางถนนในต าบลต้นแบบ ต าบล
กระแชง อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  เกิดขึ้นจากความตั้งใจการแก้ไขปัญหาของส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ  สาขากันทรลักษ์   และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์  

1. เพ่ือสร้างภาคีเครือข่ายอ าเภอกันทรลักษ์ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 
2. เพ่ือให้ความรู้ในเรื่องกฎหมายและการขับขี่ปลอดภัยในต าบลต้นแบบ (ต าบลกระแชง) 
3. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลกระแชงให้มีความตื่นตัว ตระหนักถึงความ

ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน 
4. เพ่ือแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพ้ืนที่คลอบคลุมในเขตต าบลต้นแบบ ต าบลกระแชง 
ซึ่งโครงการดังกล่าว  ได้รับการเห็นชอบจาก “ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอ       

กันทรลักษ์” ที่มี นายอ าเภอ เป็นประธานกรรมการ  และได้มีค าสั่งอ าเภอกันทรลักษ์ แต่งตั้งคณะท างาน
โครงการดังกล่าวขึ้น  โดยมอบหมายให้ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ 
สาขากันทรลักษ์ เป็น ประธานคณะท างาน  มีตัวแทนจาก สวป.สภ.กันทรลักษ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญ
การพิเศษ ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง ก านันต าบล
กระแชง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเป็นคณะท างาน  ซึ่ง
คณะท างานดังกล่าว เป็นการแต่งตั้ง โดยระบุตัวบุคคล ที่จะมาร่วมกันก าหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อน
งาน วางแผนปฏิบัติการ ประสานงาน สนับสนุนและปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการฯ  ให้ประสบ
ความส าเร็จ 

นอกจากคณะท างานโครงการแล้ว ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ  และศูนย์อ านวยการ
ความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง  โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง
เป็นประธานกรรมการ  มีรองนายก อบต.กระแชง 2 ท่าน เป็นรองประธาน  มีเลขานุการนายก อบต.
กระแชง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผอ.รพ.สต.ในพ้ืนที่  ผู้อ านวยการโรงเรียนในเขตต าบลกระแชง  หัวหน้าสาย
ตรวจต าบลกระแชง  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์  
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  หัวหน้าส านักปลัด เป็นกรรมการ  ปลัด อบต.กระแชง 
เป็นเลขานุการ และมีรองปลัด อบต.กระแชง และเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญการ 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ท ำหน้ำที่ จัดท าแผนปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการและงบประมาณในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนของอ าเภอ  รวมถึงการเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ   อีกทั้ง
ยังต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ  การจัดให้
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มีศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนขององค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานต่อสาธารณะ    

ทุนเดิมที่ดี ในการด าเนินงานอ าเภอกันทรลักษ์ มี ศปถ.อ าเภอ นายอ าเภอเป็นประธาน มีนายก
อบต. ที่เห็นความส าคัญให้ความร่วมมือ และมีการขับเคลื่อนด้านสาธารณภัยทุกประเด็นอย่างเข้มแข็ง มี
ทีมกู้ชีพที่พร้อมด าเนินการ ต าบลกระแซง มีส านักงานขนส่งอยู่ในพ้ืนที่ และมีรพ.สต. โรงเรียน แขวงการ
ทางฯ หมวดการทาง ทางหลวงชนบท ดูแลเร่ืองทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท และยังมีชุมชน
ศรีษะอโศกซึ่งเป็นชุมชนจัดการตนเอง กลายเป็นที่ดูงานระดับหมู่บ้าน/ประเทศ 

งบประมาณท่ีได้รับมาด าเนินงานด้านการป้องกันอุบัติเหตุจราจรได้รับการสมทบจาก บริษัทกลาง
ฯ โดยร่วมให้ความรู้จัดท า พรบ. ให้กับรถจักรยานยนต์เก่า ซึ่งเดิมที่ชาวบ้านไม่ให้ความส าคัญเรื่องท า 
พรบ.เลย จึงไม่ไปต่อทะเบียน บ.กลางจึงได้ร่วมลงพ้ืนที่และให้ความรู้ชาวบ้าน เพ่ือจัดท าพรบ.และบังคับ
ใช้ได้ทันที  ซึ่งผู้น าชุมชนได้ให้การสนับสนุนชักชวนชาวบ้านเข้าร่วมประชาคม ท าธรรมนูญหมู่บ้านและ
บังคับใช้  ทั้งนี้ในการจัดท าประชาคม ทางนายกอบต.ได้สนับสนุนอุปกรณ์การจัดอบรม อ านวยความ
สะดวกประสานงานต่างๆ  
 
เดินหน้า ร่วมกันด าเนินการ 
 โครงการเริ่มต้นจากการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผ่านทางการประชุม  เพ่ือให้เวทีการ
ประชุมเป็นเวทีที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มาร่วมกันตัดสินใจ วางแนวทางการท างานผ่านทางข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน จากผลการส ารวจและหาแนวทางแก้ไขจุดเสี่ยงโดยภาคีเครือข่าย ใช้ข้อมูลอุบัติเหตุย้อนหลัง 3 ปี  
พร้อมทั้งมีการตดิตามผลการท างานในเวทีดังกล่าว คือ 

1) การประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอกันทรลักษ์  ในช่วง
ระหว่างด าเนินงานโครงการ มีการประชุม 10 ครั้ง  แต่ละครั้ง มีวัตถุประสงค์การประชุมที่แตกต่างกันไป  
โดยในครั้งที่ 1 เป็นการชี้แจงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อน
นโยบายความปลอดภัยทางถนน ชี้แจงกิจกรรมโครงการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนในต าบลต้นแบบ ต าบลกระแชง อ าเภอกันทรลักษ์   ซึ่งผลจากการประชุมในครั้งที่ 1 ท า
ให้เกิดค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด าเนินโครงการ  และเกิดแผนงานส าหรับด าเนินโครงการฯ 
 ส่วนในการประชุมครั้งต่อๆ มา  เป็นการประชุมเพ่ือวางแผนการขับเคลื่อนงานความปลอดภัย
ทางถนน และติดตามผลด าเนินงาน   ซึ่งผลจากการประชุมที่เกิดขึ้น เช่น 

 วางแผนการด าเนินงานในช่วงเฝ้าระวัง 7 วันอันตราย 
 สรุปผลการด าเนินงานช่วง 7 วันอันตราย 
 การวางแผนการด าเนินงานในระดับต าบล  การออกประชาคมหมู่บ้าน การอบรมให้ความรู้ 

ฯลฯ 
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 การติดตามผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการที่ผ่านมา 
 การรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลจุดเสี่ยงในพ้ืนที่และร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาจุด

เสี่ยง 
 การติดตามผลหลังจากการแก้ปัญหาจุดเสี่ยง จุดอันตราย 

 
  

2) การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนต าบล 
กระแชง จากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของอ าเภอ พบว่า ต าบลกระแชงมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากที่สุด  ในการ
ด าเนินโครงการฯ นี้  จึงได้เลือกต าบลกระแชง มาเป็นต าบลต้นแบบเพ่ือเป็นการลดจุดที่เสี่ยงที่สุดใน
อ าเภอ  และได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนประจ าต าบลขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนงานร่วมกับ
คณะท างานโครงการ 

การด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง  ใช้
เวทีการประชุมเป็นเครื่องมือในการท างาน เช่นเดียวกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับ
อ าเภอ  การประชุมส่งผลให้เกิดการวางแผนการท างานร่วมกัน พร้อมทั้งติดตามผลการด าเนินงานไปใน
คราวเดียว  

การประชุมของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง  จะเน้น
ไปที่การหารือแนวทางการด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่  ทั้งการท าประชาคมหมู่บ้าน การจัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยและกฎหมายจราจร  การสร้างมาตรการสวมหมวกนิรภัยให้กับประชาชน 
นักเรียน นักศึกษา  รวมไปถึง การร่วมกันวิเคราะห์และแก้ปัญหาจุดเสี่ยงในพ้ืนที่ด้วย 

นอกจากการวางแผนการด าเนินงานแล้ว  ยังเป็นการติดตามผลที่เกิดขึ้นจากการท ากิจกรรมต่างๆ 
ในพ้ืนที่ ทั้งการแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย และการท าประชาคมหมู่บ้าน  ฯลฯ 

   



68 ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ
สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560

ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสรา้งความปลอดภัยของ 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ปี 2560 

66 

 

 
 

3) จัดอบรมให้ความรู้การขับข่ีปลอดภัย กฎหมายจราจร สร้างมาตรการสวมหมวกนิรภัย  
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง  ให้กับบุคลากรจากสถานศึกษา อบต.กระแชง ประชาชน 
นักเรียนจากโรงเรียนบ้านเขวา และโรงเรียนบ้านจ านรรจ์ โดยมีนายอ าเภอกันทรลักษ์ เป็นประธานเปิด
โครงการฯ และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกันทรลักษ์  สภ.กันทรลักษ์ ขนส่งอ าเภอกันทรลักษ์ บริษัทกลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ คปภ.จังหวัดศรีสะเกษ มาร่วมเป็นวิทยากร    

เนื้อหาการอบรม นอกจากจะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายจราจร วินัยจราจร  การขับขี่
ปลอดภัยแล้ว ยังมีการสอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย 

 

 

 
 

4) จัดท าประชาคมหมู่บ้าน เพื่อน าไปสู่ธรรมนูญหมู่บ้าน   
ทุกหมู่บ้านในต าบลกระแชง   หลังจากที่ได้มีการอบรมให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัย กฎหมาย

จราจรให้กับประชาชนในต าบลแล้ว  ได้มีการจัดท าประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน  เพ่ือให้ร่วมกันก าหนด
กฎระเบียบเกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยในหมู่บ้าน โดยก าหนดให้เป็นร่างธรรมนูญหมู่บ้าน ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้าน
เป็นผู้รับรอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและผู้น าในพื้นที่ เป็นพยานในการจัดท าธรรมนูญหมู่บ้าน  

การค้นหาปัญหาใน 20 หมู่บ้าน พบว่า เมาขับ ขับรถเร็ว ดัดแปลงสภาพรถ และมีเยาวชนอายุต่ า
กว่า 15 ขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ บางหมู่บ้าน พบว่า ผู้ปกครองปล่อยให้เด็กอายุเจ็ดขวบ
ขี่รถจักรยานยนต์แล้ว และเป็นรถเก่าไม่ท า พรบ. เพราะเข้าใจว่าซื้อพรบ.ไม่ได้ เมื่อให้ความรู้ก็ได้มีการซื้อ 
พรบ.เพ่ิมข้ึน มีการห้ามปรามลูกหลานไม่ให้ขี่รถจักรยานยนต์ และนอกจากปัญหานี้แล้ว ยังมีรถบรรทุกขน
ดินหินวิ่งผ่านหมู่บ้าน  บนผิวถนนมีมูลวัว ทางคณะกรรมการหมู่บ้านจึงได้เชิญชวนสมาชิกในหมู่บ้าน
ร่วมกันเสนอ เพ่ือสรุปธรรมนูญหมู่บ้านร่วมกัน   
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ส่งผลให้ทั้ง 20 หมู่บ้าน ได้ก าหนดกติการ่วมกัน 1) คือ กฎเดิมให้มีผลบังคับใช้เหมือนเดิม เป็น
หน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครอง ที่ต้องให้ความรู้และดูแลบุตรหลาน คนในครอบครัวให้มีการขับขี่ที่ปลอดภัย 
ทุกคนต้องปฏิบัติตนให้ปลอดภัย ปฏิบัติให้อยู่ในวิถีของชีวิต 2) ให้ปฏิบัติตามกฎ 10 รสขม ไม่ให้ใช้รถที่ไม่
ปลอดภัย ห้ามนั่งบนหลังคารถ ห้ามขี่รถในลักษณะไม่ปลอดภัยและรบกวนผู้อ่ืน 3) รถทุกประเภทต้องท า 
พรบ. 4) ขับรถในเขตหมู่บ้านไม่เกิน 30 km./ชม. 5) ในกรณีดินหินตกหล่นในผิวทางต้องให้รถบรรทุก
แก้ไขจัดการทันที หากมีใครฝ่าฝืน ให้คณะกรรมการด าเนินการ โดยเริ่มจากการ “ว่ากล่าว ปรับ เงิน
ค่าปรับ”โดยน าเงินค่าปรับน าเข้ากองทุนหมู่บ้าน แล้วให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว สัปดาห์
ละสองครั้ งเป็นอย่างน้อย มตินี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในการประชุมประจ าเดือนหมู่บ้าน ให้
คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ดูแลบังคับใช้ ในการถือปฏิบัติธรรมนูญ ให้ประกาศใช้ภายในเจ็ดวัน ติดไว้ที่
ศาลาประชาคม 

5) การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่ โดยการใช้เคร่ืองมือ 5 ส (สารสนเทศ  สุดเสี่ยง  สุดคุ้ม       
สหสาขา และส่วนร่วม)   

เริ่มต้นจากสารสนเทศโดยการส ารวจข้อมูลจุดเสี่ยงในพ้ืนที่ต าบลกระแชง และใช้ข้อมูลอุบัติเหตุ
ย้อนหลัง 3 ปี  มาเป็นข้อมูลประกอบ เพ่ือคัดเลือกจุดเสี่ยงที่ส่งผลกระทบมากที่สุด (สุดเสี่ยง) ท าการ
คัดเลือกร่วมกันกับคณะท างาน (สหสาขา  ส่วนร่วม)  เพ่ือหาวิธีการแก้ไขจุดเสี่ยงที่คุ้มค่ามากที่สุดในการ
จัดการกับปัญหา(สุดคุ้ม)  

ผลจากการด าเนินงาน เลือกจุดเสี่ยงที่เป็นทางแยกท่ีเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจ านวน 10 จุด เพ่ือท า
การแก้ไข โดยใช้การติดตั้งป้ายเตือนสีเหลือง  มาเป็นเครื่องมือ  ท าการติดตั้งท้ัง10 จุดเสี่ยง   

ป้ายเตือนระบุข้อความ  “ทางแยกข้างหน้าโปรดระมัดระวัง   พบอุบัติเหตุ แจ้ง 1669”  หลังจาก
ติดตั้งป้ายแล้ว  มีการส ารวจทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน  พบว่า เวลากลางคืนบางป้ายตั้งอยู่บริเวณที่
ไม่มีไฟส่องสว่าง  ได้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและด าเนินการแก้ไข 

ภายหลังการด าเนินงาน  จากการเก็บข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของทางโรงพยาบาลกันทรลักษ์ พ้ืนที่
จุดเสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขยังไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น และสถิติอุบัติเหตุปี 2560 พ้ืนที่ต าบลกระแชงลดลงจาก
อันดับ 1 มาอยู่ที่อันดับ 3 ของอ าเภอกันทรลักษ์ 
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6) รณรงค์การสวมหมวกนิรภัยในโรงเรียน หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนและประชาชน   
การสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมส าหรับการใช้รถใช้ถนน ยังเป็นสิ่งที่ต้องท าอย่างสม่ าเสมอ และ

ต่อเนื่อง   โครงการฯ ได้ด าเนินการรณรงค์สอดแทรกไป
กับกิจกรรมต่างๆ  อาทิ การเข้าไปรณรงค์ในโรงเรียน  
การเตรียมความพร้อมของทีม การให้ความรู้ประชาชน 
เพ่ือร่วมกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล    
โดยมีการจัดท าขบวนคาราวานสวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขี่
และผู้ซ้อน  เ พ่ือปลุกกระแส  สร้างการรับรู้  และ
ส่งเสริมให้คนในต าบลได้เห็นความส าคัญของการสวม
หมวกนิรภัย 
 

 
 
บทเรียนความส าเร็จ 
 การแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นเรื่องที่ไม่สามารถประสบความส าเร็จได้ จากการท างานของ
ภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่ง  แต่ต้องเกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน    ในพ้ืนที่ต าบลกระแชงซึ่งเป็น
พ้ืนที่ที่ประสบเหตุสูงสุดของอ าเภอกันทรลักษ์ ซึ่งถูกเลือกให้เป็นต าบลต้นแบบ เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาใน
จุดเสี่ยงที่สุด  และหากส าเร็จจะสุดคุ้มที่สุดเช่นเดียวกัน   โครงการฯ ใช้การท าธรรมนูญหมู่บ้านมาเป็น
เครื่องมือในการท างาน 

การท าธรรมนูญหมู่บ้าน  เริ่มต้นด้วยการจัดอบรมให้ความรู้การขับข่ีปลอดภัย กฎหมายจราจร
ให้กับคนในต าบล  ซึ่งถึงแม้ว่าทุกคนในต าบลไม่ได้เข้าร่วม  แต่ก็ได้มีตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านเข้ามาร่วม
อบรม  ซึ่งการอบรมดังกล่าว มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกฎหมายจราจร วินัยจราจร  การขับขี่ปลอดภัยแล้ว ยังมี
การสอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย  ซึ่งผลจากการอบรมส่งผลให้คนในต าบล
มีข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน  และแนวทางในการป้องกัน  น ามาซึ่งการท า
ประชาคมหมู่บ้าน 
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การท าประชาคมหมู่บ้าน เป็นการสร้างพ้ืนที่ให้คนในหมู่บ้าน ได้เลือกแนวทางการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนด้วยตนเอง  โดยเน้นหนักไปที่การสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสม และก าจัดพฤติกรรมการ
เสี่ยง   ซึ่งการท าประชาคมแต่ละครั้งจะมีตัวแทนจากคณะท างานโครงการฯ เข้าร่วมประชาคมด้วยทุกครั้ง 

การจัดประชาคมหมู่บ้าน จะให้คนในหมู่บ้านเลือกช่วงเวลาที่สะดวกเอง  ซึ่งพบว่าเป็นช่วงเวลา
เย็นที่กลับจากการท างาน ท าไร่ ท านา  การให้คนในหมู่บ้านได้เลือกช่วงเวลาเอง ส่งผลให้มีผู้ที่มาเข้าร่วม
ประชาคมค่อนข้างมาก    

การท าประชาคมในแต่ละครั้ง  จะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับจุดเสี่ยงของแต่ละพ้ืนที่  สาเหตุของ
การเกิดอุบัติเหตุ  และแนวทางการแก้ไขปัญหา  เพ่ือให้คนในหมู่บ้านได้พิจารณาหาแนวทางการแก้ไข
ร่วมกัน  ธรรมนูญหมู่บ้านดังกล่าว จะเป็นกฎระเบียบที่คนในหมู่บ้านได้ร่วมกันตั้งขึ้น  และสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้หากมีความต้องการ   

 

 
 
ผลการเปลี่ยนแปลง  
 ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอ าเภอ นอกจากจะมีเครือข่ายการท างานในระดับอ าเภอและ
ระดับต าบลแล้ว  ยังพบว่า เกิดผลจากการด าเนินงานของโครงการฯ  ได้แก่ 

 เกิดระบบกลไกการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในระดับอ าเภอและต าบลกระแชง 
อย่างเป็นรูปธรรม มีความต่อเนื่อง  

 ภาคีเครือข่ายในต าบลมีศักยภาพและร่วมกันด าเนินงานตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เกิดองค์ความรู้และรูปแบบในการด าเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากการท าธรรมนูญ

หมู่บ้าน 20 หมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมท าประชาคมจ านวน 2,109 คน 
 พฤติกรรมการขับข่ี การสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้จักรยานยนต์เพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมา 
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 จ านวนการเกิดอุบัติเหตุในต าบลกระแชงลดลง  จากท่ีเป็นต าบลที่มีการเกิดอุบัติเหตุอันดับ 1 
ของอ าเภอ ลดลงเป็นอันดับ 3 

 จุดเสี่ยงที่ได้ท าการแก้ไขโดยการติดตั้งป้ายเตือน จ านวน 10 จุด  ท าให้จ านวนครั้งการเกิด
อุบัติเหตุ จ านวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บลดลง 

 เกิดธรรมนูญหมู่บ้าน  ที่ก าหนดกฎ ระเบียบ  ในการขับขี่ยานพาหนะในหมู่บ้านที่มาจาก
ความต้องการและความเห็นชอบของคนในชุมชน 

 มีแนวทางการท างานป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในพ้ืนที่  โดยการใช้ธรรมนูญหมู่บ้านมาเป็น
เครื่องมือในการท างาน   

นอกจากนี้ได้มีการประเมินผล ใช้การประเมินและส ารวจจ านวนการเกิดอุบัติเหตุ ว่ามีการเกิด
อุบัติเหตุลดน้อยลงหรือไม่  พร้อมทั้งติดตามผลการด าเนินงานผ่านทางการประชุม ทั้งการประชุมศูนย์
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน  อ าเภอกันทรลักษ์  และการประชุม
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อบต.กระแชง ร่วมกันกับภาคีเครือข่ายเดือนละ                
1 ครั้ง 
 

แนวทางสู่ความย่ังยืนของโครงการ 
 การขยายผลการท างานสร้างความปลอดภัยทางถนน ได้มุ่งเน้นไปที่การปรับพฤติกรรมให้เกิด
ความปลอดภัย โดยการด าเนินงาน คือ 

1. สร้างมาตรการองค์กรในหน่วยงานราชการและในสถานศึกษา  โดยเน้นให้มีการสวมหมวกนิรภัย 
100% 

2. ขยายธรรมนูญหมู่บ้านไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ   
ซึ่งการด าเนินการเหล่านี้  สามารถผนวกเข้าไปเป็นงานประจ าในงานของตัวเองได้  เพ่ือให้เกิด

การสมทบงบประมาณร่วมกัน  หากไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสสส.ต่อเนื่อง ก็ยังคงสามารถ
ด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนต่อไปได้ 
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5. ประชารฐัร่วมใจเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนที่ 
อ าเภอชุมแพ 

 
อ าเภอชุมแพ เป็นอ าเภอขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดขอนแก่น  ประกอบด้วย     

12 ต าบล 143 หมู่บ้าน มีจ านวนประชากรประมาณ 130,000 คน ทิศเหนือติดต่อกับอ าเภอภูผาม่าน 
อ าเภอสีชมพู อ าเภอเวียงเก่า และอ าเภอภูกระดึง จังหวัด
เลย  ทิศตะวันออกติดต่อกับอ าเภอภูเวียงและอ าเภอ 
หนองเรือ  ทิศใต้ติดต่อกับอ าเภอบ้านแท่น อ าเภอภูเขียว 
และอ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ  ทิศตะวันตกติดต่อกับ
อ าเภอภูผาม่าน และอ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ 

จากสภาพที่ตั้งท าให้อ าเภอชุมแพเป็นศูนย์กลาง
การค้า  การศึกษา ของ พ้ืนที่ ใกล้ เคียง  และยัง เป็น
ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง มีเส้นทางการจราจรสายหลัก 
East-West Economic Corridor ผ่านเชื่อมโยงระหว่าง
ประเทศในอาเซียน และเป็นถนนสายหลักในการเชื่อมโยง
ระหว่างจังหวัด จึงมีปริมาณรถยนต์สัญจรผ่านไปมาเป็น
จ านวนมาก  ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่บ่อยครั้ง  จาก
สถิติข้อมูลอุบัติเหตุในพ้ืนที่อ าเภอชุมแพ ปี 2555-2557  ปรากฏว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 652, 981 และ 
1,143 ครั้งตามล าดับ ซึ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยมีข้อมูลโรงพยาบาลชุมแพ พบว่า ผู้ได้รับบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ยร้อยละ 80 เกิดกับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ และผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ย
ร้อยละ 66 เกิดกับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 

ปัจจัยเสี่ยงอันเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนจากคน ได้แก่  
- ผู้ขับขี่และผู้โดยสารยานพาหนะมีพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนน อาทิ ขับรถเร็วเกินอัตรา

ที่กฎหมายก าหนด ขับรถโดยไม่มีความรู้ความช านาญ ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร มีความ
ประมาทเลินเล่อของผู้ขับขี่ยานพาหนะและผู้ใช้เส้นทาง   ความสามารถลดลงจากการดื่มของ
มึนเมาหรือการใช้สารเสพติด สภาพร่างกายไม่พร้อม เช่น ร่างกายอ่อนเพลียจากการขับรถ
เป็นเวลานานและพักผ่อนไม่เพียงพอ   

- ปัจจัยเสี่ยงจากด้านยานพาหนะ ได้แก่ ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์พ้ืนฐานในรถยนต์ ขาด
ความพร้อมด้านอุปกรณ์ความปลอดภัย การปรับแต่งสภาพยานพาหนะและการบรรทุกที่ไม่
ปลอดภัย อาทิ บรรทุกน้ าหนักสูงเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด และการบรรทุกคนโดยสารใน
กระบะโดยไม่มีอุปกรณ์ปิดก้ันหรือบรรทุกคนมากเกินไป  
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- ปัจจัยเสี่ยงด้านถนน ได้แก่ สภาพการจราจรที่หนาแน่น อุปกรณ์ควบคุมการจราจรมีสภาพไม่
สมบูรณ์ และมีการติดตั้งในต าแหน่งที่ไม่เหมาะสม  ลักษณะทางกายภาพของถนนไม่สมบูรณ์  

- ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ไฟฟ้าส่องสว่างช ารุดและไม่เพียงพอ อุปสรรคทางธรรมชาติ 
ลักษณะภูมิอากาศ   ทัศนวิสัยไม่ดี มีสิ่งกีดขวางตกหล่นบนช่องทางจราจร  

ดังนั้นจากสภาพปัญหาดังกล่าวที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ทางส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพจึงได้เชื่อมประสานภาคีเครือข่ายในระดับอ าเภอ และเชื่อมกับจั งหวัด
ขอนแก่นในการขับเคลื่อนงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โดยมี นางฐิตารีย์  เลิศขันติธรรม นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ และนางสาวนภสร กันยาน้อย และทีมคณะท างาน ได้ร่วมกัน
ด าเนินงานโครงการประชารัฐร่วมใจเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนที่
อ าเภอชุมแพ ซึ่งได้รับสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านแผนงาน
สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด(สอจร.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1)ให้ อปท. ทุกแห่งใน
เขตพ้ืนที่อ าเภอชุมแพปรับปรุงแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือให้มีความเป็นปัจจุบันและ
สามารถด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) เพ่ือกระตุ้นให้ ศปถ.อปท. เกิดระบบ
กลไกในการขับเคลื่อนงานตามบทบาทหน้าที่และร่วมกันบูรณาการด้านการป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
ในพ้ืนที่อ าเภอชุมแพได้ 3) เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้น เพ่ือสร้างความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนที่ 
อปท. ทุกแห่ง 
 
ทุนเดิมในพื้นที่  

จังหวัดขอนแก่นมีการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ในขณะเดียวกันได้
ก าหนดให้ความปลอดภัยทางถนนเป็น “วาระจังหวัด” ที่ทุกภาคีเครือข่ายจะต้องร่วมกันผลักดันและร่วม
ด าเนินการ เพ่ือตอบสนองนโยบายโดยการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากการสนับสนุนจากจังหวัดแล้ว  ในปี พ.ศ.2558 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ ได้รับงบประมาณจาก สอจร. ให้ด าเนินโครงการชาวชุมแพร่ วมใจ
เสริมสร้างวินัยจราจรโดยร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในพ้ืนที่  โดยได้ด าเนินกิจกรรมให้ความรู้/สร้างความ
ตระหนักในอันตรายและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนน อีกทั้งได้ช่วยกระตุ้นให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 15 แห่ง ในพ้ืนที่อ าเภอชุมแพ ได้จัดท าแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพ่ือ
เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในแต่ละท้องถิ่น   เหล่านี้เป็นพ้ืนฐานในการสร้างความปลอดภัย
ทางถนนให้เกิดขึ้นในอ าเภอชุมแพ  และเมื่อได้รับโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ เพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนที่อ าเภอชุมแพ” จังหวัดขอนแก่น  จึงสามารถด าเนินการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อ าเภอชุมแพให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
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ภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนงาน 
 เครือข่ายในการขับเคล่ือนงาน คือ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน 
อ าเภอชุมแพ  ประกอบด้วย นายอ าเภอชุมแพ เป็นประธานกรรมการ  คณะกรรมการประกอบด้วย 
ตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่  อาทิ รองผู้ก ากับการสถานี ต ารวจภูธรชุมแพ สาธารณสุขอ าเภอชุมแพ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมแพ  หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาขา
ชุมแพ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอชุมแพ 15 แห่ง ซึ่งได้ร่วมขับเคลื่อนให้เกิดความ
ปลอดภัยทางถนนโดยร่วมกันด าเนินงานกิจกรรม ดังนี้ 

 จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ระดับอ าเภอชุมแพ  มี
การด าเนินงานประชุม 5 ครั้ง  แต่ละครั้งมีคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทาง
ถนนและเครือข่ายเข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้เกิดกระบวนการท างานในพ้ืนที่  
ดังนี้ 

1) เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะข้อมูลทางสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่
อ าเภอชุมแพและจังหวัดขอนแก่น 

2) เกิดแนวทางการท างานเพ่ือสร้างความปลอดภัยทางถนนในอ าเภอชุมแพ เช่น 
 มีมติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดท าแผนงานโครงการงบประมาณใน

การรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนของอ าเภอชุมแพ 
 ขอความร่วมมือสถานประกอบการทุกแห่ง ในการใช้รถใช้ถนนบรรทุกวัสดุสิ่งของ

ต้องใช้ผ้าคลุมปิดมัดรัดป้องกันมิให้ของตกหล่นรั่วไหลปลิวฟุ้งกระจายลงบนท้อง
ถนนเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรไป-มา 

3) เกิดกระบวนการแก้ไขจุดเสี่ยงในพ้ืนที่ โดยเริ่มจากการส ารวจจุดเสี่ยง  ซึ่งด าเนินงานโดย
กรรมการฯ ด้านวิศวกรรมจราจร  ในการวิเคราะห์หาสาเหตุและร่วมกันก าหนดวิธีการ
แก้ไขจุดเสี่ยง 
 

 
 

 จัดอบรมให้ความรู้ รณรงค์โรงเรียนขับขี่ปลอดภัยเพ่ือเป็นการสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่ 
ที่เหมาะสม  ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ รณรงค์โรงเรียนขับขี่ปลอดภัยในอ าเภอชุมแพ  
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จ านวน 4 รุ่น มีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านวังยาว  โรงเรียนนาหนองทุ่ม  โรงเรียนหนองไผ่
พิทยาคม  โรงเรียนชุมแพพิทยาคม  และโรงเรียนบ้านโคกสูง  จ านวนรวม 537 คน เข้าร่วม
รับการอบรม   

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ ได้ชี้แจงสภาพปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่มีผลกระทบต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน และเรียนรู้กฎหมาย วิธีการขับขี่ปลอดภัย โดยแบ่งเป็นฐานความรู้ จ านวน 4 ฐาน ได้รับ
การสนับสนุนวิทยากรจากบริษัท สหไทยฮอนด้า ผลจากการอบรม ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 

1. ท าไมต้องป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
2. การบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือป้องกันและลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนน 
3. การปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
4. สิทธิประโยชน์จาก พรบ. ซึ่งคนในชนบทยังให้ความส าคัญน้อย 
5. ฝึกปฏิบัติการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
 

  

 
 
 3.ปรับปรุงจุดเสี่ยงในพื้นที่อ าเภอชุมแพ หลังจากท่ีได้มีการส ารวจจุดเสี่ยง และวิเคราะห์สาเหตุ
ร่วมกันแล้ว  ได้มีการปรับปรุงจุดเสี่ยงในพ้ืนที่อ าเภอชุมแพ  จ านวน 6 จุด  ได้แก่ 
 

จุดเสี่ยง การแก้ไข 
1. จุดกลับรถหน้าต ารวจทางหลวงชุมแพ ใช้แบริเออร์ปิดการจราจรไม่ให้รถเลี้ยว 
2. ที่กลับรถชั่วคราวทางข้ามบ้านเหมือดแอ่ ท าการรื้ อที่ กลับรถชั่ วคราวออกขยับไปจุดที่

ปลอดภัย และอยู่ระหว่างการส ารวจเพ่ือออกแบบ
จุดกลับรถถาวรโดยหน่วยงานแขวงทางหลวงชุมแพ 
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จุดเสี่ยง การแก้ไข 
3. ทางลัดผ่าน ทางช่วงทางโค้งเทศบาลโคกสูง

สัมพันธ์ 
ได้ท าการติดตั้ง Guard rill ความยาวประมาณ 100 
เมตร เพื่อป้องกันรถจักรยานยนต์ลัดข้ามถนน 

4. ที่กลับรถทางข้ามบ้านไชยสอ อยู่ระหว่างประสานของบประมาณท าที่กลับรถ
ถาวร 

5. สี่แยกภัทตราคารอ๊อดดาวเงิน ถนนชุมแพ-ภู
เขียว 

ติดตั้งป้ายเตือน/ป้ายแนะน าและตีเส้นจราจร 

6. แยกโนนหันถนนชุมแพ-เลย อยู่ระหว่างการแนะน าเสนอ ศปถ.อ าเภอชุมแพ 
เพ่ือผลักดันให้มีการติดตั้งเลขไฟแดงให้เด่นชัดและ
ใหญ่ขึ้น 

 
แก้จุดเสี่ยงบริเวณจุดกลับรถหน้าต ารวจทางหลวงชุมแพ 

  
จุดเสี่ยงที่กลับรถชั่วคราวทางข้ามบ้านเหมือดแอ่ 

 
 
 
 
จุดเสี่ยงทางลัดผ่านทางช่วงทางโค้งเทศบาลโคกสูงสัมพันธ์ 
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จุดเสี่ยงที่กลับรถทางข้ามบ้านไชยสอ 

  
 
ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น   

1. เกิดเครือข่ายการท างานร่วมกันของ ศปถ.อ าเภอชุมแพ โดยมีนายอ าเภอชุมแพ สภ.ชุมแพ 
รพ.   ชุมแพ สสอ.ชุมแพ ปภ.ชุมแพ หมวดทางหลวงชุมแพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มูลนิธิ ผู้น าชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน และคนในชุมชน มาร่วมด าเนินการ 

2. เกิดการกระตุ้น  สร้างพฤติกรรมการขับขี่ท่ีเหมาะสมของนักเรียนในอ าเภอชุมแพ ผ่าน
ทางการอบรม  มีการฝึกปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัย 

3. เกิดการแก้ไขจุดเสี่ยงในพ้ืนที่ 5 จุด  โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  และอีก 
2 จุดอยู่ระหว่างการวางแผนงานขอรับงบประมาณจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 โดยมีการติดตามประเมินผลในเวทีการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทาง
ถนนอ าเภอชุมแพ   โดยติดตามสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่  เพ่ือประเมินว่าจุดเสี่ยงที่แก้ไขแล้วได้ผล
มากน้อยเพียงใด 
 
บทเรียนจากข้อจ ากัด 

1. การแก้ไขปัญหาตามมติของ ศปถ.อ าเภอ บางครั้งไม่สามารถด าเนินการได้ทันท่วงที เนื่องจาก
ขาดงบประมาณในการด าเนินการ เช่น การแก้ไขจุดกลับรถ/การท าราวกั้น/การติดตั้งสัญญาณ
ไฟแดง ที่จ าเป็นต้องรองบประมาณในปีถัดไป 

2. การขาดวินัยของผู้ใช้รถใช้ถนน ทั้งในระดับชุมชน และระดับอ าเภอ ซึ่งจ าเป็นต้องกระตุ้น
จิตส านึกประชาชนให้ตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น อย่างต่อเนื่อง 

3. ความไม่คล่องตัวในการท างานของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น 
สาขาชุมแพ   ที่มีบุคลากรน้อย  มีภารกิจด้านอ่ืนเข้ามามาก   
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6. อ ำเภอพลร่วมใจสร้ำงควำมปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทำงถนน 
 

อ าเภอพลเป็นอ าเภอขนาดใหญ่มีเขตการปกครองแบ่งออกเป็น 132 หมู่บ้าน 12 ต าบล มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 12 แห่ง และเทศบาลเมือง 1 แห่ง มีจ านวนประชากรประมาณ 87,000 คน เป็น
ศูนย์รวมด้านเศรษฐกิจและการศึกษาของพ้ืนที่ใกล้เคียง เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งมีถนนมิตรภาพ 
(ทางหลวงหมายเลข 2) เป็นเส้นทางการจราจรสายหลักเชื่อมโยงระดับจังหวัดและมีถนนสายรองเชื่อมโยง
ระหว่างอ าเภอใกล้เคียง จึงมีปริมาณรถยนต์สัญจรผ่านไปมาเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่
เป็นประจ าซึ่งปัจจัยเสี่ยงอันเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนแบ่งเป็น  

 
 
 

1. ปัจจัยเส่ียงจากคน  ได้แก่ ความประมาทเลินเล่อของผู้ขับขี่ยานพาหนะและผู้ใช้เส้นทาง
ความสามารถลดลงจากการดื่มแอลกอฮอล์ หรือการใช้สารเสพติด ท าให้สภาพร่างกายไม่พร้อม อาทิ 
ร่างกายอ่อนเพลียจากการขับรถเป็นเวลานานและพักผ่อนไม่เพียงพอ ผู้ขับขี่และผู้โดยสารยานพาหนะมี
พฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนน ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด  ขับรถโดยไม่มีความรู้ความ
ช านาญและไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร 

2. ปัจจัยเสี่ยงจากด้านยานพาหนะ ได้แก่ ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์พ้ืนฐานในรถยนต์ ขาด
ความพร้อมด้านอุปกรณ์ความปลอดภัย การปรับแต่งสภาพยานพาหนะและการบรรทุกที่ไม่ปลอดภัย 
บรรทุกน้ าหนักสูงเกินอัตราที่กฎหมายก าหนดและการบรรทุกคนโดยสารในกระบะโดยไม่มีอุปกรณ์ปิดกั้น 
หรือบรรทุกคนมากเกินไป 

3. ปัจจัยเสี่ยงด้านถนน ได้แก่ สภาพการจราจรที่หนาแน่น อุปกรณ์ควบคุมการจราจรมีสภาพไม่
สมบูรณ์และมีการติดตั้งในต าแหน่งที่ไม่เหมาะสม ลักษณะทางกายภาพของถนนไม่สมบูรณ์ 

4. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ไฟฟ้าส่องสว่างช ารุดและไม่เพียงพอ อุปสรรคทางธรรมชาติ
ลักษณะภูมิอากาศ ทัศนะวิสัยไม่ดีและสิ่งกีดขวางตกหล่นบนช่องทางจราจร 

ปัจจัยดังกล่าวล้วนส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุจราจรทั้งสิ้น ซึ่งในอ าเภอพลสาเหตุหลักเกิดจาก
รถจักรยานยนต์ ประกอบกับพฤติกรรมการขับขี่ที่ขับเร็วเกินก าหนด ไม่สวมหมวกนิรภัย และเมาขับ ซึ่ง
เกิดข้ึนในทุกช่วงเวลา บนเส้นทางระหว่างอ าเภอพลไปยังอ าเภออ่ืนใกล้เคียง 

อำ�เภอพล
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พ้ืนที่อ าเภอพล ในปี 2559 ที่ผ่านมามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 13 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 7 ราย เสียชีวิต 7 
ราย พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ไม่ถึง 50% ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ มีจุดเสี่ยงที่ส าคัญ คือ เขต
ชุมชนที่อยู่ติดกับถนนสายมิตรภาพ และถนนเชื่อมต่อระหว่างอ าเภอพลกับอ าเภอหนองสองห้อง อ าเภอ
แวงน้อย และ อ าเภอแวงใหญ่ จากความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายในอ าเภอพล โดยทีมสหวิชาชีพทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่า อัตราการสวมหมวกนิรภัยของบุคลากรในโรงเรียน
และอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในเขตอ าเภอพลเพ่ิมขึ้น แต่ก็ยังมีอีกจ านวนมากที่
ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ หากพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงอันเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติ เหตุ
ทางถนน จะเห็นได้ว่าปัจจัยด้านยานพาหนะ ด้านถนน และด้านสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่แก้ได้ทันที หากมี
งบประมาณและด าเนินการอย่างจริงจัง แต่ปัจจัยทางด้านคนเป็นเร่ืองของพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน
จ าเป็นต้องใช้เวลาและเป็นสิ่งที่ท าได้ยากจ าเป็นต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น การมีส่วน
ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยและเน้นการสวมหมวกนิรภัยให้กับเด็กนักเรียน และสร้างแกนน า
ชุมชน เพ่ือสนับสนุนเป็นตัวอย่างที่ดีกระตุ้นให้สมาชิกในชุมชนมีทัศนคติหรือจิตส านึกและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ดังนั้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของชุมชนจึงเป็นสิ่งส าคัญ 
โดยให้ชุมชนเป็นแกนหลักในการคิด การตัดสินใจ การบริหารจัดการเอง โดยการจัดตั้งให้มีด่านชุมชนขึ้น 
ทั้งนี้ ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดขอนแก่น สำขำพล ได้เล็งเห็นความส าคัญนี้ จึง
ได้จัดท าโครงกำร “อ ำเภอพลร่วมใจสร้ำงควำมปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทำงถนน” ขึ้น โดยมี นาย
อภิชัย จ าปานิล นักวิเคราะห์นโยบายแผนช านาญการพิเศษ และนางสาวธนิดา ทะสุนทร  เป็นก าลัง
ส าคัญในการชักชวน เชื่อมภาคีเครือข่ายในอ าเภอเข้ามาร่วมด าเนินงานโครงการนี้  ซึ่งได้รับการสนับสนุน
งบประมาณโครงการจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ผ่านแผนงานสนับสนุน
การป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด(สอจร.) 

โดยในการด าเนินงานโครงการครั้งนี้ ได้มี วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้เกิดคณะท างานภาคีเครือข่าย
ในการขับเคลื่อนงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอ าเภอพลได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง 2) เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพแกนน าชุมชน และแกนน าเยาวชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้รถและใช้ถนน  
3) เพ่ือให้มีการตั้งด่านชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อ าเภอพล   4) เพ่ือ
ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์  5)เพ่ือลดจ านวนการเกิดอุบัติเหตุ  จ านวนผู้บาดเจ็บ 
และเสียชีวิตในพ้ืนที่อ าเภอพล  

 

ภาคีเครือข่ายร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน 
 จากอุบัติเหตุที่ เกิดขึ้นในพ้ืนที่  มีจ านวนเพ่ิมขึ้น มีความรุนแรงมากขึ้น อ าเภอพลได้เริ่ม
ด าเนินการตามมาตรการของรัฐบาล โดยการจัดตั้งศูนย์อ านวยการด้านความปลอดภัยทางถนนอ าเภอพล
(ศปถ.อ.พล) โดยมีนายอ าเภอเป็นประธานคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอ
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พล และมีการบูรณาการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ 
มีรายละเอียดดังนี้  

1. ประธานกรรมการ นายอ าเภอพล 

2. รองประธาน
กรรมการ 

ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรพล 
ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 

3. กรรมการ รองผู้ก ากับสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีต ารวจภูธรพล 
นายทหาร มทบ.23 รับผิดชอบพื้นท่ีอ าเภอพล 
สาธารณสุขอ าเภอพล/ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพล 
ท้องถิ่นอ าเภอพล /สัสดีอ าเภอพล /พัฒนาการอ าเภอพล 
เกษตรอ าเภอพล / ปศุสัตว์อ าเภอพล /ประมงอ าเภอพล 
สรรพกรอ าเภอพล/ สรรพสามิตพ้ืนที่สาขาพล 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3  
ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพล 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเทคโนโลยีพลพาณิชการ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 บ้านไผ่ 
หัวหน้าหมวดทางหลวงอ าเภอพล 
หัวหน้าส านักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอ าเภอพล 
นายสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอพล/ นายสถานีรถไฟพล 
สาวัตรสถานีต ารวจทางหลวงเมืองพล 
ผู้อ านวยการส านักงานคมุประพฤติจังหวัดขอนแก่น สาขาพล 
ผู้จัดการประปาสาขาเมืองพล/ ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพล 
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล / นายกเทศมนตรีต าบล (ทุกแห่ง) 
ก านันทุกต าบล / นายกสมาคมกู้ภัยเมืองพล 
ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด สาขาพล 
นายกสมาคม วี อาร์ กู้ภัยมิตรภาพเมืองพล 
หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ขอนแก่น สาขาพล 

4. เลขานุการ ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอ าเภอพล 
5. ผู้ช่วยเลขานุการ หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลพล และผู้ช่วยสาธารณสุข

อ าเภอพล 
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คณะกรรมการบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
1. จัดท าแผนปฏิบัติการแผนงานโครงการและงบประมาณในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ให้สอดคล้องกับแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดและแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน 
2. ด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพ้ืนที่อ าเภอพล 
3. อ านวยการประสานการปฏิบัติงานเร่งรัดติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการแผนงาน

โครงการและงบประมาณ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน

เขตพ้ืนที่อ าเภอพล 
5. จัดให้มีศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของอ าเภอพล 
6. จัดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางถนน 
7. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์การด าเนินงานต่อสาธารณะ 
8. รายงานผลการด าเนินงานและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ศปถ.จังหวัดเพ่ือพิจารณา

ก าหนดแนวทางหรือมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ าเภอ 
9. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ 
10.ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามที่คณะกรรมการ ศปถ.จังหวัด มอบหมาย 

 
จับมือ ร่วมใจสร้างความปลอดภัยในอ าเภอพล 
 คณะกรรมการ ศปถ.อ าเภอได้ร่วมกันกับคณะท างานโครงการขับเคลื่อนงาน เพ่ือสร้างความ
ปลอดภัยทางถนน ผ่านกิจกรรมโครงการ “อ าเภอพลร่วมใจสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน”เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการฯ ลดจ านวนการเกิดอุบัติเหตุจ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
ในพ้ืนที่อ าเภอพล ได้แก่  
 1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอ (ศปถ.อ.พล) ทั้งหมด 4 ครั้ง 
เพ่ือร่วมกันรับรู้ถึงปัญหา และปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุและร่วมกันค้นหาแนวทางการขับเคลื่อน 
การป้องกัน แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และอ าเภอพล 
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ส่งผลให้เกิดการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการปรับปรุงพัฒนาและซ่อมแซมด่านชุมชนทั้ง 12 
ต าบล  นอกจากนี้ยังเกิดผลงานที่เกิดขึ้นหลังการประชุมร่วมกัน คือ 1) อบต.เมืองพล ได้ขอความ
อนุเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง ทางเข้าบ้านต าแย เนื่องจากจุดดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทาง
แขวงการทางขอนแก่นที่ 3 จึงได้ท าคลื่นลูกระนาด เพ่ือชะลอการขับรถเร็วให้ สามารถลดอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นลง โดยนายอ าเภอพล มอบหมายให้ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น 
สาขาพล เป็นผู้ประสานงานกับแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)  
 2. ลงพ้ืนที่ตรวจติดตามประเมินผล และเยี่ยมด่านชุมชนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือ
ด าเนินการปรับปรุงพัฒนา และซ่อมแซมด่านชุมชน ทั้ง 12 ต าบล เพ่ือตรวจติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานในการพัฒนาด่านชุมชนให้มีความพร้อมความปลอดภัยและมีวัสดุอุปกรณ์พร้อมส าหรับการตั้ง
ด่านชุมชน 
 3. อบรมให้ความรู้ผู้น าชุมชนต้นแบบ และนักเรียนในโรงเรียน ใน 2 ต าบลที่มีความเสี่ยงสูงในการ
เกิดอุบัติเหตุ คือ ต าบลโสกนกเต็น และต าบลหนองแวงโสกพระ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความ
เข้าใจ และการป้องกันเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่  

 
  4. รณรงคป์ระชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยเพ่ิมขึ้นเป็น 100% 
ในต าบลหนองแวงโสกพระ ต าบลโสกนกเต็น เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการสวมใส่
หมวกนิรภัย 
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 โดยกิจกรรมท่ีด าเนินการภายใต้โครงการ “อ าเภอพลร่วมใจสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน” แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. ส่วนการวางแผนแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหา และ  
2. ส่วนการปฏิบัติ ซึ่งในส่วนการวางแผนแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหานั้น คือ  การประชุม
คณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอ (ศปถ.อ.พล) ซึ่งมีจัดตั้งคณะกรรมการ
คณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอพล จึงมีการบูรณาการด าเนินงานร่วมกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ 
 ส่วนการปฏิบัติจะเป็นการด าเนินกิจกรรมเชิงรุกเข้าไปด าเนินการกับภาคประชาชน เพ่ือสร้าง
ความตระหนัก และมีทัศนคติ ร่วมกันในการสร้างความปลอดภัยและลด อุบัติเหตุทางถนน และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถนน สร้างวินัยจราจร รวมถึงให้ความรู้การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ 
การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และหลักเบื้องต้นของการปฐมพยาบาล 
ผลลัพธ์สู่การเปลี่ยนแปลง  
 จากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ “อ าเภอพลร่วมใจสร้างความปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุทางถนน” ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่อ าเภอพล ในการสร้างความปลอดภัย ลด
อุบัติเหตุในพื้นที่ ได้แก่  
 1. เกิดทีมงานและภาคีเครือข่ายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
 2. มีการส ารวจจุดเสี่ยงโดยชุมชน และน าเสนอข้อมูลให้กับชุมชนได้รับทราบเพ่ือปรับปรุงแก้ไขจุด
เสี่ยง  ซึ่งท าให้เกิดการแก้ไขจุดเสี่ยงจุดส าคัญที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  ณ จุดหน้าห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส 
สาขาอ าเภอพล ซ่ึงขณะนี้อยู่ในระหว่างการด าเนินการแก้ไข 

 
                                   ก่อนด าเนินการ                         หลังด าเนินการ 
 
 3. เกิดกระบวนการสร้างความตระหนัก และสร้างทัศนคติ ร่วมกันในการสร้างความปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุทางถนน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถนน สร้างวินัยจราจร  
  1) การอบรมให้ความรู้ผู้น าชุมชนต้นแบบ และนักเรียนในโรงเรียน ร่วมใจ สร้างความปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุทางถนนในโรงเรียนต าบลหนองแวงโสกพระ และโรงเรียนโสกนกเต้น 



85ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ
สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560

ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสรา้งความปลอดภัยของ 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ปี 2560 

83 

 

 
 

  2) การรณรงค์ให้ประชาชนผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยเพ่ิมขึ้นเป็น100%ในพ้ืนที่
ต าบลหนองแวงโสกพระ และต าบลโสกนกเต็น 
  3) ด่านชุมชนชนทั้ง 12 ต าบล เกิดการตื่นตัว มีเฝ้าระวังการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องโดย
คณะท างานต าบล ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาร่วมกัน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่การจราจร
หนาแน่น ช่วงเวลาที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และช่วงเทศกาล งานบุญประเพณ ี

 
 

4. มีคณะอนุกรรมการ ศปถ.อ าเภอพล ที่แต่งตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2560 ในแต่ละด้านที่
ชัดเจนมากข้ึน และมีคณะอนุฯติดตามประเมินผล นอกจากนั้นได้มีการก าหนดมาตรการองค์กรสร้างจิตสา
นึก สร้างความตะหนักให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ โดยเมาไม่ขับ ไม่
ขับรถด้วยความเร็วเกินที่กฎหมายก าหนด ไม่ตัดหน้ากระชันชิด และเน้นย้ าเร่ืองการสวมหมวกนิรภัยทุก
ครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ เพ่ือความปลอดภัยต่อตนเอง และเป็นแบบอย่างที่ดีส าหรับประชาชนต่อไป 
ปัจจัยความส าเร็จ 
 1. มีศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในระดับอ าเภอ เป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนนในพ้ืนที่ ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญในการท างาน 
 2. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอพล และแต่งตั้ง
คณะท างานด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย ด้าน
ยานพาหนะและผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ด้านการช่วยเหลือกู้ชีพ/กู้ภัย และด้านการติดตาม
ประเมินผล ส่งผลให้การท างานเพ่ือสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนคลอบคลุมทุกด้าน
ประสบความส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 3. มีการบูรณาการความร่วมมือกันของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในพ้ืนที่
อ าเภอพลท าให้การด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งการจัดการจุดเสี่ยง
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง 
 4. ภาคประชาชนให้ความสนใจ และร่วมลงมือ เกิดความตระหนัก ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และ
เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถนน เข้าใจกฎระเบียบ จนสามารถลดจ านวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ 
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7. ภูเวียงรวมใจพัฒนางานด้านความปลอดภัยทางถนนให้ยั่งยืน 

อ าเภอภูเวียงเป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด  
มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังต่อไปนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอหนองนาค า และอ าเภอโนนสัง (จังหวัดหนองบัวล าภู) 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภออุบลรัตน์และอ าเภอหนองเรือ 
 ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอหนองเรือและอ าเภอชุมแพ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอเวียงเก่า 

โดยแบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 11 ต าบล ได้แก่ ต าบลภูเวียง ต าบลหนองกุงธนสาร ต าบลสง
เปือย ต าบลบ้านเรือ ต าบลนาหว้า ต าบลกุดขอนแก่น ต าบลหนองกุงเซิน ต าบลนาชุมแสง ต าบลทุ่งชมพู 
ต าบลดินด า ต าบลหว้าทอง(ที่มา:https://th.wikipedia.org/wiki/ภูเวียง) แต่มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ านวน 12 แห่ง คือ เทศบาล 1 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 11 แห่ง 

อ าเภอภูเวียงเป็นอ าเภอขนาดใหญ่มี
จ านวนประชากรประมาณ 73,000 คน เป็นศูนย์
รวมการค้า การศึกษา ของพ้ืนที่ใกล้เคียง เป็น
ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และเป็นถนนสายหลัก
ในการเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ
ในพ้ืนที่บ่อยครั้ง จากสถิติข้อมูลอุบัติเหตุ ในพ้ืนที่
อ าเภอภูเวียงระหว่างปี 2557–2559 ปรากฏว่ามี
อุบัติเหตุ 566, 550 และ 471 ครั้งตามล าดับ ซึ่งอยู่
ในอัตราสูง ผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
ตั้งแต่ ปี 2557 – 2559 เฉลี่ยร้อยละ 80 เกิดกับผู้ใช้
รถจักรยานยนต์ และผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
ตั้งแตป่ี 2557 – 2559 เฉลี่ยร้อยละ 68 เกิดกับผู้ใช้รถจักรยานยนต์(ข้อมูล รพ.ภูเวียง) 

หากพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงอันเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน จะเห็นได้ว่าปัจจัยด้าน
ยานพาหนะ ด้านถนน และด้านสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่แก้ได้ทันทีหากมีงบประมาณและด าเนินการอย่าง
จริงจังแต่ปัจจัยทางด้านคนเป็นเรื่องของพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน จ าเป็นต้องใช้เวลาและเป็นสิ่งที่ท าได้
ยากจ าเป็นต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น การมีส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวก
นิรภัยและเน้นการสวมหมวกนิรภัยให้กับเด็ก เพ่ือให้สมาชิกในชุมชนมีทัศนคติหรือจิตส านึ กและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ และกระบวนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของชุมชน ให้
ชุมชนเป็นแกนหลักในการคิด การตัดสินใจ การบริหารจัดการเอง ฯลฯ  
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ดังนั้นปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงานเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่ส าคัญ คือ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มีการด าเนินงานแบบสหวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง จริงจัง รณรงค์สร้างความ
ตระหนักในประชาชน รวมทั้งผู้บริหารทุกองค์กร ทุกระดับให้การสนับสนุน จนน าไปสู่การท างานแบบมี
ส่วนร่วมของประชาชน เกิดกลยุทธ์การด าเนินงานของอ าเภอที่เอ้ือต่อการท างานและเป็นแนวทางให้ผู้
ปฏิบัติ สามารถน าไปพัฒนาวิธีการท างานให้เหมาะสมกับปัญหาของแต่ละพ้ืนที่ได้  

เพ่ือเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพ้ืนที่อ าเภอภูเวียงและสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในอ าเภอภูเวียง ทางโรงพยาบาลภูเวียงเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ จึง
ได้ประสานเชื่อมภาคีเครือข่ายในอ าเภอมาร่วมด าเนินงานโครงการ “ภูเวียงรวมใจพัฒนางานด้านความ
ปลอดภัยทางถนนให้ยั่งยืน” อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่นขึ้น โดยมี  นายสุรศักดิ์ เจริญคุณ จาก
ส านักงานสาธารณสุขภูเวียง และนายวรพล จันทร์โพธิ์ จากโรงพยาบาลภูเวียง เข้ามาเป็นแกนก าลัง
ส าคัญในการขับเคลื่อนงาน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือให้ อปท.ทุกแห่ง ในเขตพ้ืนที่อ าเภอภูเวียง 
จัดตั้ง ศปถ.อปท.ครบทุกแห่ง 2) เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ศปถ.อปท. และ 3) เพ่ือให้ 
ศปถ.อปท. สามารถจัดท าแผนป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนแบบบูรณาการได้ และ ศปถ.อปท. มีการ
ด าเนินการป้องกันการบาดเจ็บอุบัติเหตุทางถนนผ่านระบบสุขภาพอ าเภอ หรืออ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
แบบยั่งยืน (DHS-RTI) ซึ่งมีเป้าหมายโครงการ คือ 1) จัดตั้ง ศปถ.อปท.ครบทั้ง 12 แห่งในพ้ืนที่อ าเภอภู
เวียงและ 2) ผลักดัน อปท.ทุกแห่ง จัดตั้งงบประมาณสนับสนุนด าเนินงานความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนที่ 
โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านแผนงาน
สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) 
 
เชื่อมภาคี ขับเคลื่อนเครือข่าย 

ทุนเดิมของอ าเภอภูเวียง คือ จังหวัดขอนแก่น มีการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 
เปอร์เซ็นต์  และกิจกรรมส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยทางถนนในหลายประเด็น ซึ่งได้ก าหนดให้ความ
ปลอดภัยทางถนนเป็น “วาระจังหวัด” เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนได้เข้าใจและตระหนักถึงความ
ปลอดภัย รวมถึงมีเวทีกินข้าวเล่าเรื่องในจังหวัด ถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการท างานของคณะท างานของ
อ าเภอ จังหวัดในการสร้างความปลอดภัยทางถนนให้กับคนสัญจรในจังหวัดขอนแก่น 

ภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานอ าเภอภูเวียง ประกอบด้วย สถานีต ารวจภูธรภู
เวียง โรงพยาบาลภูเวียง สาธารณสุขอ าเภอภูเวียง ท้องถิ่นอ าเภอภูเวียง พัฒนาการอ าเภอภูเวียง เกษตร
อ าเภอภูเวียง กศน.อ าเภอภูเวียง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม  โรงเรียนกุด
ขอนแก่นวิทยาคม  สภ.ภูเวียง และมีคณะท างานโครงการภูเวียงรวมใจพัฒนางานด้านความปลอดภัยทาง
ถนนให้ยั่งยืน ดังนี้  
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ทีมขับเคลื่อน บทบาทหน้าที่ 
1.นายอ าเภอภูเวียง  2.สาธารณสุขอ าเภอภูเวียง 
3.ผู้ก ากับการ สภ.ภูเวียง 4.นายกเทศมนตรีต าบลภู
เวียง 
5.นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง 
6.นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

มีหน้าที่ในการอ านวยการ ก ากับ สั่งการ และ
แก้ ไ ขปัญหา  ติ ดต ามประ เมิ นผล ให้ ก า ร
ด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สนับสนุนทรัพยากร และขวัญ
ก าลังใจ 

1. ปลัดอ าเภอภูเวียงหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง 
2. จพ.เวชกิจฉุกเฉินช านาญงาน รพ.ภูเวียง 
3. พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ภูเวียง 
4. สารวัตรป้องกันและปราบปราม สภ.ภูเวียง 
5. ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม สภ.ภูเวียง 
6. นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ภูเวียง 

มีหน้ าที่ ในการจัดท ากิ จกรรมต่ างๆ ตาม
โครงการภูเวียงรวมใจพัฒนางานด้านความ
ปลอดภัยทางถนนให้ยั่ งยืน  อ า เภอภู เวียง 
จังหวัดขอนแก่น ให้เสร็จสิ้น  และสรุปผลการ
ด าเนินการ  เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการศูนย์
ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอ 
(ศปถ.อ าเภอภูเวียง) 

 
ภาคีรวมเดินหน้า มุ่งสู่เป้าหมาย 

เมื่อคณะท างานได้มีการประชุมวางแผนงานโครงการแล้ว จึงได้ประสานเชื่อมภาคีเครือข่ายเข้า
มาร่วมด าเนินงานโครงการ โดยมุ่งหวังเพ่ือให้เกิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ในเขตพ้ืนที่อ าเภอภู
เวียง มีการจัดตั้ง ศปถ.อปท.ครบทุกแห่ง สามารถจัดท าแผนป้องกัน จัดสรรงบประมาณมาด าเนินการลด
อุบัติเหตุทางถนนแบบบูรณาการได้  จึงได้ด าเนินกิจกรรมโครงการ ดังนี้ 

1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอ (ศปถ.อ าเภอภู
เวียง) 

ขึ้น เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ ก าหนดเป้าหมายร่วมกัน วิเคราะห์ทุนเดิมและเตรียมการ
ด าเนินงานร่วมกันต่อไป  โดยมี นายอ าเภอภูเวียง เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนเข้ามาร่วมประชุม 
แลกเปลี่ยนวางแผนงานร่วมกัน ประกอบด้วย ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรภูเวียง  ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลภูเวียง  ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  สาธารณสุขอ าเภอภูเวียง  ท้องถิ่น
อ าเภอภูเวียง พัฒนาการอ าเภอภูเวียง เกษตรอ าเภอภูเวียง กศน.อ าเภอภูเวียง  ผู้อ านวยการโรงเรียน                
ภูเวียงวิทยาคม  ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม  ผู้อ านวยการโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม   
รองผู้ก ากับการป้องกันปราบปราม สภ.ภูเวียง  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  ปลัดอ าเภอ
ฝ่ายความมั่นคง  สารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.ภูเวียง หัวหน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลภูเวียง และ
ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมผู้เข้าร่วม 40 คน 



90 ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ
สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560

ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสรา้งความปลอดภัยของ 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ปี 2560 

87 

 

 
 

โดยผลที่เกิดขึ้น คณะท างานได้มีการประชุมเพ่ือขับเคลื่อนงานร่วมกัน  มีการก าหนดกรอบการ
ขับเคลื่อนงาน และวางแผนปฏิบัติการ  รวมถึงติดตามผลการด าเนินงานแต่ละต าบล  ท าให้เกิดข้อตกลง
ในการด าเนินกิจกรรมรณรงค์ชาวภูเวียงรวมใจสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน  ร่วมจัดท า
แผนป้องกันอุบัติเหตุของต าบลตนเอง  โดยแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท า
แผนป้องกันอุบัติเหตุในพ้ืนที่รับผิดชอบของตนเอง 
 

   
   

2. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะท างานระดับท้องถิ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม คือ 
คณะท างานระดับท้องถิ่น จ านวน 12 แห่ง (1 เทศบาล 11 อบต.) แห่งละ 3 คน ประกอบด้วย 
นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้แทน , ก านัน, ตัวแทนผู้ใหญ่บ้านในต าบล และ
คณะท างานอ าเภอ รวม 44 คน  เพ่ือรับฟังความคิดเห็นการด าเนินงานความปลอดภัยทางถนน และ
ร่วมกันจัดท าแผนป้องกัน ลดอุบัติเหตุทางถนน 

ผลที่เกิดขึ้น จากการจัดประชุมสัมมนา พบว่า 1) เกิดทีม ศปถ.อปท. ได้มีการพูดคุยวางแผน 
แลกเปลี่ยนแนวคิดการด าเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  โดยใช้ศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนน อ าเภอภูเวียง  เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  2) 
ศปถ. อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงสถิติการเกิดอุบัติเหตุในภาพรวมของจังหวัดขอนแก่น 
และภายในพ้ืนที่อ าเภอภูเวียง 3) คณะท างาน ศปถ.อ าเภอ ได้ประสานสร้างความเข้าใจ ชี้แจง
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ  จึงท าให้ที่ประชุมได้มีมติ เรื่องการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน  ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถานประกอบการ 
ด าเนินการตามมาตรการ ดังนี้ 

 ก าหนดมาตรการองค์กรสร้างจิตสานึก สร้างความตระหนักให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดในการ
ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ  โดย เมาไม่ขับ  ไม่ขับรถด้วยความเร็วเกินที่
กฎหมายก าหนด  ไม่ตัดหน้ากระชั้นชิด และเน้นย้ าเรื่องการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับ
ขี่รถจักรยานยนต์  เพื่อความปลอดภัยต่อตนเอง และเป็นแบบอย่างที่ดีสาหรับประชาชน
ต่อไป 

 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพ้ืนที่ จัดท าค าสั่ง ศปถ.อปท. 
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 ขอความร่วมมือสถานประกอบการทุกแห่งในการใช้รถใช้ถนน รถบรรทุกขนาดใหญ่ ที่
บรรทุกวัสดุสิ่งของต้องใช้ผ้าคลุมปิด รัด ให้มิดชิด เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้ของตกหล่น 
รั่วไหล และปลิวฟุ้งกระจายลงบนท้องถนน  ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนน 

  
 
3. ติดตามประเมินผล โดยคณะท างานชุดขับเคลื่อน ศปถ.อ าเภอภูเวียง ได้ลงพ้ืนที่เยี่ยมติดตามและ

สนับสนุนงาน ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะต่อคณะท างาน ศปถ.อปท. ทั้ง 12 แห่ง  โดยมีทีมลงพ้ืนที่ติดตาม
เยี่ยม จ านวน 5 คน ประกอบด้วย  ปลัดอ าเภอฝ่ายความมั่นคง  ผู้บังคับหมู่ งานป้องกันปราบปราม สภ.ภู
เวียง  เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินช านาญงาน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ผลที่เกิดขึ้น มีการจัดท าแผนของแต่ละท้องถิ่น   และมีการจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับจุดเสี่ยงของแต่
ละพ้ืนที่   พร้อมทั้งมีแผนในการด าเนินการซึ่งจะเป็นรากฐานส าคัญในการสร้างความปลอดภัยทางถนน
ต่อไป จากการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับต าบล พบว่า มีการด าเนินงานในพ้ืนที่แต่ละต าบล เช่น เทศบาล
ต าบลภูเวียง  องค์การบริหารส่วนต าบลภูเวียงในเขตอ าเภอภูเวียง ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

 มีค าสั่งแต่งตั้ง ศปถ.อปท. เพ่ือขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน 
 คณะท างาน ศปถ.อปท. มีการประชุมแบบมีส่วนร่วม มีการวางแผน แลกเปลี่ยนทรัพยากร

กัน  
 มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ แผนงาน  โครงการ  และงบประมาณในการป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด และอ าเภอ 

 มีการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การจัดท าแผนที่จุดเสี่ยงในชุมชน/หมู่บ้าน เพ่ือหาจุดเสี่ยง จุดอันตราย ต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

แล้วน าข้อมูลมาก าหนดแนวทางแก้ไข ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในถนน 
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 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินหมายเลข 1669  เพ่ือให้
ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงบริการแพทย์ฉุกเฉิน 

 ให้มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้  โดยเน้นกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา และ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ี 

 ส่งเสริมให้มีการประสานงานและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกัน
ภัย อุบัติเหตุเหตุจราจร 

 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพ่ือปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ตามท่ีเห็นสมควร 
 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการ ศปถ.จังหวัด และศปถ.อ าเภอมอบหมาย 

 

   
 
4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อปท.   โดยมีคณะท างานระดับท้องถิ่น ทั้ง 12 แห่ง และคณะท างาน 

ศปถ.อ าเภอ รวม 29 คน โดยในเวทีได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอผลการด าเนินงาน จุดเด่น 
ข้อจ ากัดในการท างาน ส่งผลให้ ศปถ.อปท.ได้เกิดการเรียนรู้กันระหว่างต าบล มีการปรับและพัฒนา
กิจกรรมการด าเนินงานให้เหมาะสมตามบริบทในแต่ละพ้ืนที่ โดยคณะท างาน ศปถ.อปท.  
 นอกจากในเวทีได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการด าเนินงานแต่ละต าบลแล้ว ยังได้น าเสนอ
ข้อมูล สถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจร มีการเปรียบเทียบผลก่อนหลังด าเนินงานโครงการ และมีการคัดเลือก 
ศปถ.อปท.ในการรับรางวัลผลงานเด่น 3 แห่ง คือ 1) ศปถ.อบต.หนองกุงเซิน 2) ศปถ.อบต.หนองกุง
ธนสาร และ3) ศปถ.อบต.บ้านเรือ 
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ผลที่เกิดขึ้น 
1. เกิดทีมงาน คณะกรรมการ ศปถ.อ.ภูเวียง เพ่ือขับเคลื่อนงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนใน

พ้ืนที่และสนับสนุนให้เกิดทีมงาน ศปถ.อปท. ทั้ง 12 แห่ง มีค าสั่งแต่งตั้งและมีแผนงาน
ปฏิบัติการที่ชัดเจน 

2. ศปถ.อปท. เกิดการตื่นตัว มีการจัดเก็บข้อมูล สถานการณ์อุบัติเหตุในพ้ืนที่ และร่วมกัน
รณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน โดยการให้ความรู้กับประชาชนในชุมชน น าไปปสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนในพ้ืนที่ 

3. ศปถ.อ าเภอ ไปด้ก าหนดให้มีมาตรการองค์กร ในการสร้างจิตสานึก สร้างความตระหนักให้
เจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยก าหนดให้มีมาตรการภายในองค์กร เช่น เมาไปม่ขับ  ไปม่ขับรถด้วย
ความเร็วเกินที่กฎหมายก าหนด  ให้มีการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์  
และไปด้มีการประสานขอความร่วมมือจากสถานประกอบการทุกแห่งที่มีรถบรรทุกขนาดใหญ่ 
หากมีการบรรทุกวัสดุสิ่งของต้องใช้ผ้าคลุมปิด รัด ให้มิดชิด เพ่ือป้องกันมิให้ของตกหล่น 
รั่วไปหล และปลิวฟุ้งกระจายลงบนท้องถนน   

4. อัตราการสวมหมวกนิรภัยในโรงเรียนมัธยมศึกษา(กลุ่มเป้าหมายโครงการ) มีอัตราเพ่ิมขึ้น
จาก 20% เป็น 50%, อัตราการสวมหมวกนิรภัยของข้าราชการในเขตเทศบาลต าบลภูเวียง 
เพ่ิมขึ้นจาก 40% เป็น 75% และอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในเขต
เทศบาลต าบลภูเวียง เพิ่มข้ึนจาก 33% เป็น 58% 

5. ประชาชนเกิดการตื่นตัว ไปด้รับทราบข้อมูลจากการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้
และข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพ่ือ
สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการป้องกันอุบัติเหตุจราจร โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนใน
สถานศึกษา และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ี 
 

บทเรียนที่พบ 
1. การท างานในพ้ืนที่ระดับต าบล ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญในการแก้ไปขและป้องกันอุบัติเหตุทาง

ถนน หากมีการสร้างเครือข่าย ชักชวนแกนน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน จะเกิดการบูรณาการ
สร้างความปลอดภัยในพื้นที่ไปด้ดี 

 2. การจัดท าแผนปฏิบัติการของ ศปถ.อปท. หากท าให้สอดคล้องกับแผนงานยุทธศาสตร์ของ
ต าบล จะสามารถเข้าไปปสู่แผนงานประจ าที่มีอยู่ไปด้ พร้อมทั้งมีโครงสร้างคณะท างาน งบประมาณท่ีรองรับ 
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3. แผนปฏิบัติการแต่ละท้องถิ่นยังเป็นการรับมือมากกว่าการป้องกัน แต่หากเน้นการแก้ไขจุด
เสี่ยง จุดอันตรายก่อน  กิจกรรมนี้จะเป็นเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในระดับพ้ืนที่ได้ดี 
และหากมีการติดตามประเมินผลร่วมกัน จากผลการแก้ไขจุดเสี่ยงแล้วจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในการ
จัดการปัญหา และเห็นความส าเร็จของทีม 

 4. การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง ต้องใช้ความรู้ทางวิศวกรรมจราจรเข้าไปในการวางแผนแก้ไขปัญหา
ซึ่งทางท้องถิ่น (เทศบาล/อบต.)  หากมีนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ ให้ค าแนะน าจะท าให้การ
แก้ไขจุดเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

5. การจัดเวทีระดับอ าเภอเพ่ือให้แต่ละต าบลท้องถิ่นมาน าเสนอแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ทั้งข้อมูล
อุบัติเหตุ  จุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะ จะน าไปสู่การยกระดับความรู้ ได้
แนวทางการท างานไปปรับปรุงแก้ไขที่ดีได้ โดยก าหนดให้มีการป้องกันและแก้ไขได้ตลอดทั้งปี โดยการมี
ส่วนร่วมของท้องถิ่น ชุมชน ซึ่งจะไม่ได้ด าเนินงานเพียงเฉพาะช่วงเทศกาล 7 วันอนัตรายเท่านั้น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. รวมพลังสร้างความปลอดภัย ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ในเส้นทางหลกั                      

อ าเภอเวียงสา  ปี 2560 
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8. รวมพลังสร้างความปลอดภัย ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ในเส้นทางหลกั                      
อ าเภอเวียงสา  ปี 2560 

 
จังหวัดน่าน มีพ้ืนที่ 11,472,076 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ซึ่งวางตัวใน

แนวเหนือ-ใต้ ล้อมรอบจังหวัด ในบริเวณชายแดนด้านเหนือและตะวันออกจะเป็นรอยต่อกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ส่วนในบริเวณพ้ืนราบจะอยู่ตอนกลางของจังหวัด และมีถนนสายหลักเข้าสู่
จังหวัดเพียงเส้นทางเดียว ซึ่งมีลักษณะเป็นทางแคบและคดเคี้ยว ต้องอาศัยความช านาญของผู้ใช้รถใช้
ถนนเป็นอย่างยิ่ง จากการตรวจสอบข้อมูลอุบัติเหตุส่วนใหญ่มาจากเส้นทางหลัก ในเขตรอยต่อของจังหวัด
แพร่ และเขตพ้ืนที่จังหวัดน่าน ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอเวียงสา  

อ าเภอเวียงสาเป็นอ าเภอที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน ที่มีชายแดนด้านทิศตะวันออกติดกับ
แขวงไชยบุรี ประเทศลาว ด้านเหนือติดกับอ าเภอเมือง ด้านใต้ติดอ าเภอนาน้อย ซึ่งเป็นเส้นทางที่ผู้คน
มักจะต้องผ่านเพื่อไปยังดอยเสมอดาว และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดแพร่ โดยมีเส้นทางหลวงสายหลักคือ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (แพร่-น่าน) อ าเภอเวียงสาตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดน่าน ห่างจากตัว
จังหวัดเป็นระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (ก าแพงเพชร-ต่อเขต
เทศบาลเมืองน่าน) ตอนเวียงสา-ต่อเขตเทศบาล
เมืองน่าน และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร เป็น
ระยะทาง 643 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับ
เขตการปกครองข้ าง เคี ยงดั งต่อ ไปนี้  ทิศ
เหนือ ติดต่อกับอ าเภอบ้านหลวง อ าเภอเมือง
น่าน อ าเภอภูเพียง และอ าเภอแม่จริม ทิศ
ตะวันออก ติดต่อกับแขวงไชยบุรี ประเทศลาว 
ทิ ศ ใ ต้  ติ ด ต่ อ กั บ อ า เ ภ อ น า น้ อ ย  ทิ ศ
ตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอร้องกวาง และอ าเภอ
สอง (จังหวัดแพร่) อ าเภอเวียงสาแบ่งพ้ืนที่การ
ปกครองออกเป็น 17 ต าบล  ได้แก่ ต าบลกลาง
เวียง  ต าบลซ่ึง ต าบลไหล่น่าน ต าบลตาลชุม 
ต าบลนาเหลือง ต าบลส้าน ต าบลน้ ามวบ ต าบล
น้ าปั้ว ต าบลยาบหัวนา ต าบลปงสนุก ต าบล
อ่ายนาไลย ต าบลส้านนาหนองใหม่ ต าบล 
แม่ขะนิง ต าบลแม่สาคร ต าบลจอมจันทร์ ต าบลแม่สา และต าบลทุ่งศรีทอง  

(ท่ีมา: https://th.wikipedia.org/wiki/เวียงสา) 
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จากการส่งเสริมให้จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดท่องเที่ยว การมีถนนสายหลักเข้าสู่จังหวัดน่านเพียง
เส้นทางเดียว ซึ่งมีลักษณะเป็นทางแคบและคดเคี้ยว ต้องอาศัยความช านาญของผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นอย่าง
ยิ่ง และพบว่าจ านวนอุบัติเหตุในรอบปี 2559 และช่วงเทศกาลปีใหม่  2560 ที่ผ่านมา มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 
รวมทั้งจังหวัด 5,767ครั้ง มีผู้บาดเจ็บทั้งสิ้น 6,676 ราย บาดเจ็บต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 1,603 
ราย เสียชีวิต 85 ราย จากการตรวจสอบข้อมูลอุบัติเหตุส่วนใหญ่มาจากเส้นทางหลัก ในเขตรอยต่อของ
จังหวัดแพร่ และเขตพ้ืนที่จังหวัดน่าน ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเวียงสา(ถนนยันตรกิจโกศล) จากสถิติอุบัติเหตุ
ย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2557-2559 พบว่าเส้นทางดังกล่าว ปี พ.ศ.2557 เกิดอุบัติเหตุจ านวน 193 ครั้ง มี
ผู้ได้รับบาดเจ็บ จ านวน 183 ราย เสียชีวิตจ านวน 50 ราย ปีพ.ศ.2558 เกิดอุบัติเหตุ จ านวน 151 ครั้ง 
จ านวน 142 ราย เสียชีวิต จ านวน 25 ราย โดยเฉพาะในปี 2559 เกิดอุบัติเหตุ จ านวน  88 ครั้ง มี
ผู้ได้รับบาดเจ็บ 82 ราย เสียชีวิตจ านวน 14 ราย  (ข้อมูลจากศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดน่าน) 

ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขานาน้อย ได้วิเคราะห์ในภาพรวมแล้ว 
เห็นว่าหากสร้างความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนใน
เส้นทางหลัก ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเวียงสา ซึ่งเป็นถนนสาย
หลักก่อนเข้าสู่ตัวเมืองน่านได้ จะท าให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ
ลงได้ในระดับหนึ่ง และเป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้ที่ใช้รถ            
ใช้ถนนที่เดินทางเข้าสู่ตัวจังหวัดน่าน ได้ตระหนักถึงความ
ปลอดภัย และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดได้  
ตลอดระยะเวลาที่สัญจรในเส้นทางต่างๆในพ้ืนที่จังหวัด
น่านได้  ทาง ปภ.จังหวัดน่าน สาขานาน้อย จึงได้เชื่อม
ประสานภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมด าเนินงานสร้างความ
ปลอดภัยทางถนน โดยจัดท าโครงการรวมพลังสร้างความ
ปลอดภัย “ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในเส้นทางหลัก 
อ าเภอเวียงสา ปี 2560” โดยมี นายเตวิฎ  สกุลสมณเดโช รักษาการหัวหน้าส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขานาน้อย และคุณศรีทอน ผาทอง เจ้าหน้าที่ ปภ.นาน้อย ซึ่งเป็นแกน
ก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนใน
เส้นทางหลักของอ าเภอเวียงสา 2) ให้มีคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.) 
อ าเภอวียงสา 3) เพ่ือให้คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)อ าเภอเวียงสา เป็น
กลไกหลักในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 4) เพ่ือให้
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.) อ าเภอเวียงสา พัฒนาเป็นต้นแบบการด าเนินการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน และภาคีเครือข่ายให้สามารถเป็นเจ้าภาพหลักในการ
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ขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5) ให้มีการก าหนดนโยบายสาธารณะ
ในการใช้รถใช้ถนน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุด้านคน ด้านถนน 
ด้านยานพาหนะ และด้านสภาพแวดล้อม 6) เพ่ือให้ทุกภาคส่วน และภาคีเครือข่าย ได้มีความรู้ ความเข้าใจ 
สภาพปัญหา แนวทาง/วิธีการ/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา และแนวทางการก าหนดนโยบายร่วมกัน   โดยมี
เป้าหมายคือ 1)ภาคีเครือข่ายคณะท างานโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัย “ใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัยในเส้นทางหลัก อ าเภอเวียงสา ปี 2560” 2) ผู้น าชุมชน นายก อบต. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก 
อบต. อปพร. อสม. ประชาชน (จ านวน 100 คน)  และนักเรียนในเขตพ้ืนที่ (โรงเรียนสา  โรงเรียนศรีเวียง
สา  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน(จ านวน 600 คน ) 3) ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอเวียงสา 
และผู้ใช้รถใช้ถนนในพ้ืนที่อ าเภอเวียงสาใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับ
จังหวัด (สอจร.) 
 
ภาคีเครือข่ายเวียงสา รวมกันขับเคลื่อนงาน 

ภาคีเครือข่ายอ าเภอเวียงสา ได้มีการด าเนินงานร่วมกัน หากแต่ยังไม่มีนโยบาย บทบาทการ
ท างานที่เป็นโครงสร้างการท างานเป็นทีมงานเดียวกันที่ชัดเจนมากนัก ทาง ปภ.สาขานาน้อย จึงได้มีการ
เชื่อมประสานภาคีเครือข่ายในอ าเภอเวียงสา มาร่วมพูดคุยวางแผน เพ่ือก าหนดทิศทางการท างานไป
ด้วยกัน โดยเน้นการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดข้ึนทุกวัน ไม่เพียงแต่ท าในช่วงเทศกาลเท่านั้น  

สิ่งแรกที่ด าเนินการคือ การจัดตั้งทีมงาน หาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ ายทั้งระดับจังหวัด 
อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามาร่วมเป็นคณะท างานโครงการ ซึ่งได้
คณะท างานเกิดขึ้นประกอบด้วย 

1. โรงพยาบาลเวียงสา  
2. สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  
3. ท้องถิ่นอ าเภอเวียงสา 
4. โรงเรียนสา  
5. สัสดีอ าเภอเวียงสา 
6. ธนาคารออมสิน สาขาเวียงสา  
7. สถานีบริการน้ ามัน ปตท. สาขาเวียงสา  
8. สถานีบริการน้ ามัน เชลล์ สาขาเวียงสา 
9. สถานีบริการน้ ามัน เพียว สาขาเวียงสา 
 

10. ขนส่งจังหวัดน่าน สาขาเวียงสา  
11. ต าบลเวียงสา 
12. ต าบลกลางเวียง  
13. ธนาคารกรุงไทย สาขาเวียงสา  
14. ธกส. สาขาเวียงสา  
15. เทสโก้โลตัส สาขาเวียงสา 
16. สถานีบริการน้ ามัน PT สาขาเวียงสา 
17. ห้างหุ้นส่วนใจงามการเกษตร เวียงสา 
18. หมวดทางหลวงเวียงสา 
19. ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยจังหวัดน่าน สาขานาน้อย 
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โดยมีบทบาทหน้าที่หลักในการจัดท าแผนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเส้นทางที่
ก าหนด และวางกรอบแนวทางปฏิบัติงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการ  

 
เดินหน้า ป้องกันอุบัติเหตุจราจร 

การด าเนินงานเริ่มต้นด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอ
เวียงสา(ศปถ.อ.เวียงสา) มีกรรมการจ านวนรวมทั้งสิ้น 28 คน โดยมี นายอ าเภอเวียงสา เป็นประธาน
กรรมการ ผู้ก ากับการสถาบันต ารวจภูธรเวียงสา เป็นรองประธานกรรมการ และหัวหน้าฝ่ายป้องกัน  
สาธารณภัย ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขานาน้อย เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น ท้องที่ และภาคเอกชน เข้ามาร่วมเป็ น
คณะกรรมการด าเนินงาน 

 จากการประชุมได้มีการชี้แจงวัตถุประสงค์ เป้าหมายโครงการ และก าหนดบทบาทหน้าที่ใน
การด าเนินงานร่วมกัน โดยก าหนดให้มีการประชุม 2 เดือนต่อครั้ง เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ความรู้ และร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา น าไปสู่การค้นหาแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในอ าเภอเวียงสา 

    

 
 
 
 
 
 คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอเวียงสา(ศปถ.อ.เวียงสา) และค าสั่ง
คณะท างานโครงการรวมพลังความปลอดภัยทางถนน “ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยเส้นทางหลักอ าเภอ
เวียงสา ปี 2560” ได้ถูกก าหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนงานโครงการให้เป็นรูปธรรม ซึ่งจากการแต่งตั้ง
คณะกรรมการแล้ว มีการประชุมเกิดข้ึน 6 ครั้ง เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้ 

ประชุม มติที่ประชุมและการด าเนินงาน 
ครั้งที่ 1 ในการประชุม มีมติเสนอต่อคณะกรรมการ คือ 

1. ห้ามให้รถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป กลับรถบริเวณสี่แยกไฟแดงสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา 
2. ให้เพ่ิมเวลาสัญญาณจราจรสี่แยกไฟแดงสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา จากเดิม 25 วินาที เป็น 
35 วินาที เพ่ือให้รถที่จะเลี้ยวเข้าสู่ตัวอ าเภอเวียงสา ได้มีเวลามากขึ้นโดยใช้เลนด้านในสุดเลน
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ประชุม มติที่ประชุมและการด าเนินงาน 
เดียว 
3. ให้มีการติดตั้งป้ายเตือนต่าง ๆ บริเวณสี่แยกให้มองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
4. ให้แจ้งทางหลวงเพ่ือเปิดช่องทางเข้าตัวจังหวัดน่าน อีก 1 ช่องทาง โดยให้ทุบทางเท้าบริเวณ
หน้าส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา 

ครั้งที่ 2 มีมติเห็นชอบในการขยายเขตพ้ืนที่การด าเนินงานโครงการจากเดิม 4 หมู่บ้าน(2 เทศบาล) ใน
ระยะทาง 4 กิโลเมตร เป็นครอบคลุมพ้ืนที่ 8 หมู่บ้าน ใน 2 เทศบาล และมีระยะทางประมาณ 
8-10 กิโลเมตร ประกอบด้วย เทศบาลต าบลเวียงสา บ้านกลางเวียง บ้านบุญยืน เทศบาลต าบลกลาง
เวียงบ้านดอนแก้ว บ้านต้นหนุน บ้านหนองนก บ้านสันติสุข บ้านใหม่ดินแดน บ้านดอนไชย  
และให้มีการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ออกแบบป้ายโครงการฯ และก าหนดจุดที่ติดตั้งป้าย จ านวน 5 จุด ใน
พ้ืนที่โครงการ เพ่ือให้ครอบคลุม 8 หมู่บ้าน  โดยก าหนดข้อความ “ SAFE  
ZONE” ในพ้ืนที่สามเหลี่ยมพ้ืนหลังสีเหลือง ตัวหนังสือ   สีด า และมี
ข้อความ “เขตควบคุมวินัยจราจร รวมพลังความปลอดภัยทางถนน” 
อ าเภอเวียงสา และมีสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ห้ามโทรศัพท์ คาดเข็มขัดนิรภัย 
หมวกนิรภัย ฯลฯ ซึ่งหมวดทางหลวงเวียงสา จะเป็นหน่วยงานที่จะจัดท าป้ายพร้อมทั้งติดตั้งตาม
จุดที่ก าหนด เพ่ือเป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้คนใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ได้รับทราบ   
2. ให้มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น วิทยุชุมชน และให้มีการจัดท า Application  Map  
โดยระบุเส้นทางที่ก าหนดให้ชัดเจน  
3. ให้ทางหลวงปรับจุดเสี่ยงบริเวณจุดกลับรถบริเวณหน้า
โรงเรียนศรีเวียงสา /ปั๊มน้ ามัน PT ซึ่งมักจะมีการใช้ที่กลับ
รถตรงเข้าปั๊มน้ ามัน PT  เพ่ือย้อนศรไปยังโรงพยาบาลเวียง
สา ซึ่งเกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกันหลายครั้ง และติดไฟ
กระพริบบริเวณทางแยกสวนเสือ เพื่อเตือนให้รถที่วิ่งในสาย
หลักชะลอความเร็วลง  
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ประชุม มติที่ประชุมและการด าเนินงาน 
ครั้งที่ 3 ประชุมติดตามผล และก าหนดแนวทางการด าเนินงานโครงการร่วมกัน จากการประชุมพบว่า 

ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการได้ด าเนินการตามที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะ เช่น การปรับ
สัญญาณจราจรสี่แยกไฟแดง สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา การ
ติดตั้งป้ายห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไปกลับรถ การติดตั้งป้าย
ห้ามจอดบริเวณหน้าห้างโลตัส การประชาสัมพันธ์โครงการ 
ให้ กั บผู้ น าชุ มชนทุก พ้ืนที่ ใน เขตอ า เภอ เวี ย งสา  กา ร
ประชาสัมพันธ์และชี้แจง ธรรมนูญหมู่บ้านให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่โครงการ การตั้งจุดตรวจผู้กระท าผิด เช่น ไม่สวมหมวกนิรภัย /ขับรถย้อนศร /ใช้โทรศัพท์
ในขณะขับ 

ครั้งที่ 4 มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ด้านบังคับใช้กฎหมาย มีต ารวจภูธรเวียงสาเป็นประธาน
คณะท างาน 
ด้านปรับปรุงจุดเส่ียง มีหมวดทางหลวงเวียงสาเป็นประธาน ด้านกิจกรรม มีผู้ จัดการ
ธนาคารกรุงไทย สาขาเวียงสา เป็นประธานคณะท างานฯ และก าหนดให้มีการอบรมให้ความรู้
แก่เด็กนักเรียนในพ้ืนที่เป้าหมาย จ านวน 3 โรงเรียน รวมทั้งหมด 600 คน โดยจัดกิจกรรมเป็น
ฐานในการให้ความรู้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  

ครั้งที่ 5 พิจารณาร่างธรรมนูญหมู่บ้าน “รวมพลังสร้างความปลอดภัยใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยใน
เส้นทางหลัก อ าเภอเวียงสา” และร่วมลงนามในธรรมนูญหมู่บ้านเพ่ือน าไปประกาศใช้ร่วมกันใน
พ้ืนที่ 8 หมู่บ้าน ในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลเวียงสา และเทศบาลต าบลกลางเวียง 

 

 

 

 
ครั้งที่ 6 ประชุมร่วมบูรณาการทุกภาคส่วน ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความ

ตระหนักรู้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่  อ าเภอเวียงสา ปฏิบัติตามกฎจราจร และใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่  และรณรงค์เกี่ยวกับสาธารณภัยที่มักจะเกิดขึ้นในห้วงฤดูหนาว เช่น 
ภัยหนาว วาตภัย ภัยแล้ง อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควันในพ้ืนที่อ าเภอเวียงสา และก าหนดให้มี
การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 พร้อมกันทุกองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอเวียงสา และให้มีการจัดตั้งด่านชุมชนในทุกพ้ืนที่  
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 การอบรมให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากรในโรงเรียนเวียงสา ในการใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัย  

เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนน  โดยการบูรณาการ
ร่วมกับสถานีต ารวจภูธรเวียงสา และโรงพยาบาลเวียงสา โดยได้ด าเนินการอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน
ในพ้ืนที่เป้าหมาย จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสา (พ้ืนที่จัดอบรม) จ านวน 300 คน โรงเรียนศรีเวียง
สา จ านวน 150 คน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน จ านวน 150 คน รวม 600 คน และยัง
มีการจัดกิจกรรมเป็นฐานในการให้ความรู้ และให้มีการประกวดค าขวัญในการป้องกันอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน และส่งประกวดในการจัดท าคลิป VDO ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในหัวข้อ “ขับขี่
มอเตอร์ไซด์ปลอดภัย” ส่งผลให้นักเรียนตลอดจนบุคลากรในโรงเรียน มีความตื่นตัวในการปฏิบัติตามกฎ
จราจร ตามมาตรการความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ  
 
 
 
 

 
 

 รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน /ผู้น าชุมชน /หัวหน้าส่วนราชการในเขตพ้ืนที่ 
อ าเภอเวียงสา รับทราบถึงการด าเนินกิจกรรมโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัย “ใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัยในเส้นทางหลักอ าเภอเวียงสา ปี 2560” ดังนี้ 

- การประชาสัมพันธ์ โดยวิทยุชุมชน และให้มีการจัดท า Application  Map  โดยระบุเส้นทาง
ทีก่ าหนดให้ชัดเจน และเสนอต่อคณะกรรมการของ Google และให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง 
ๆ ถ่ายรูปกับป้ายโครงการ แล้วใช้เป็นรูป Profile เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ทาง Social 
Network ไปในตัว และสอดแทรกกิจกรรมการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน รถจักรยานยนต์ในเขต Safety Zoneเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่  อ าเภอเวียงสา ปฏิบัติตามกฎจราจร และใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2561 และรณรงค์เกี่ยวกับสาธารณภัยที่มักจะเกิดขึ้นในห้วงฤดูหนาว 
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 การจัดตั้งด่านชุมชน เพ่ือด าเนินการตรวจจับผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรในพ้ืนที่ โดยก าหนด
สุ่มผู้กระท าผิด เช่น ไม่สวมหมวกนิรภัย /ขับรถย้อนศร /ใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถ และจัดตั้ง
ด่านชุมชน เพื่อด าเนินการตรวจจับผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรในพื้นที่ เช่น 

- บ้านกลางเวียง หมู่ที่ 3  บ้านบุญยืนหมู่ที่ 4  เทศบาลต าบลเวียงสา ตั้งด่านชุมชนบริเวณแยก
สวนเสือ  

- บ้านดอนแก้ว หมู่ 3 บ้านต้นหนุน  หมู่ที่ 5  เทศบาลต าบลกลางเวียง ตั้งด่านชุมชนบริเวณจุด
กลับรถเลยสี่แยกไฟแดงสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา (หน้าร้านก๋วยเตี๋ยว)  

- บ้านหนองนก หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย หมู่ที่ 13 เทศบาลต าบลกลางเวียง ตั้งด่านชุมชนบริเวณ
หน้าโรงเรียนสา   

- บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ดินแดน หมู่ที่ 11 เทศบาลต าบลกลางเวียง ตั้งด่านชุมชน
บริเวณหน้าโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร   

 
 
 
 
 
 

 จัดเวทีเสวนาโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัย “ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในเส้นทาง
หลัก อ าเภอเวียงสา ปี 2560” เพ่ือถอดบทเรียน ปัญหา อุปสรรคและการขยายเครือข่ายไป
ยังพ้ืนที่ข้างเคียง ส่งผลให้เกิดแนวทางการขับเคลื่อนงาน ดังนี้ 

- เกิดการขับเคลื่อนให้ชุมชนมีการก าหนดนโยบายสาธารณะในการใช้รถใช้ถนน เพ่ือลดความ
เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุด้านคน ด้านถนน ด้านยานพาหนะ และด้านสภาพแวดล้อมโดยให้มี
การขยายพื้นที่ด าเนินโครงการให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อ าเภอเวียงสา 

- เกิดแนวทางในการจัดท านโยบาย “เขตเทศบาลหมวกกันน็อค 100%”  
- เกิดแนวทางในการวางกรอบด าเนินการจัดตั้งด่านชุมชนในพ้ืนที่โครงการโดยการใช้มาตรการ 

ธรรมนูญหมู่บ้าน  
- เกิดแนวทางในการให้มีการประชุมเพ่ือจัดแบบสอบถาม แบบส ารวจรถยนต์ จักรยานยนต์ใน

ครัวเรือน พร้อมใบอนุญาตขับขี่ ในพ้ืนที่อ าเภอเวียงสา เพ่ือหาแนวทางในการด าเนินการ
ป้องกันเพ่ือลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ ต่อไป 
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ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นระหว่างทาง 

 1. เกิดการค้นหาและจัดการจุดเสี่ยง โดยคณะท างานได้น าข้อมูลจุดเสี่ยง มาวิเคราะห์และหาแนว
ทางการป้องกันและแก้ไขร่วมกัน ส่งผลให้ได้พบจุดเสี่ยงและเกิดการแก้ไข  สี่แยกหน้าสาธารณสุขอ าเภอ
เวียงสา เป็นจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย  จุดเสี่ยงบริเวณจุดกลับรถบริเวณหน้าโรงเรียนศรีเวียงสา /
ปั๊มน้ ามัน PT โดยให้มีการติดตั้งป้ายเตือนต่างๆ  ปรับเวลาสัญญาณไฟ ปรับช่องทางจราจรให้เหมาะสม 
 2. มีการติดตั้งป้าย “SAFE  ZONE”  จ านวน 5 จุด ในพ้ืนที่โครงการ ครอบคลุม 8 หมู่บ้าน เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทราบถึงการก าหนดพฤติกรรมการขับขี่ให้ระวังและร่วมกันสร้างความ
ปลอดภัยทางถนน 
 3. มีการจัดตั้งด่านชุมชนแบบบูรณาการ มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ มีการแจ้งเตือน มีการ
ตรวจจับผู้กระท าผิดกฎจราจรตามมาตรการชุมชน ธรรมนูญหมู่บ้าน 
 4. ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมีการตื่นตัวและรับทราบถึงมาตรการต่างๆที่ก าหนดในพ้ืนที่ และ
ยอมรับการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของสังคม  
 
บทเรียนจากการด าเนินงาน 

1. การบูรณาการงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมติดตาม
ประเมินผล ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อน และสร้างการเรียนรู้ ตระหนักรู้ขึ้นได้ในพ้ืนที่ ท าให้ประชาชนใน
พ้ืนทีปฏิบัติตามกฎจราจรได้มากข้ึน  

2. ชุมชนในพ้ืนที่ ได้มีโอกาสเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข ท าให้รู้สึกเป็นเจ้าภาพเข้ามาร่วม
จัดการปัญหา ผ่าน เวทีประชาคม จัดท าธรรมนูญหมู่บ้านร่วมกันและขยายเป็นข้อก าหนดระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันกับชุมชน โดยใช้ธรรมนูญและมาตรการเดียวกันในทุกอปท. ในเขตพ้ืนที่
อ าเภอเวียงสา   

3. งานอุบัติเหตุจราจรของ สภ. เวียงสา เกิดแรงหนุนจากการท างานระหว่าง ศปถ. อ าเภอและ
คณะกรรมการชุมชนในพ้ืนที่โครงการฯ ภายใต้ ธรรมนูญหมู่บ้าน สร้างให้เกิดแนวร่วมที่เข้มแข็งและ
ต่อเนื่องที่ดีได้ 
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4. คณะอนุกรรมการของ ศปถ.อ าเภอ ที่มาจากหลายภาคส่วนทั้ง ภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
ช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนงานได้ดี โดยใช้หลักการ “ระเบิดจากข้างใน”  มีพลังรวมกันขับเคลื่อนจากการ
ก าหนดเป้าหมายและเห็นความส าคัญต้องการแก้ไขปัญหาร่วมกัน             
 
ปัจจัยความส าเร็จ 

1. การให้ความส าคัญของผู้บริหารใน ศปถ. อ าเภอ  และการค้นหาทีม/สร้างผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงในคณะกรรมการ ศปถ. อ าเภอ /คณะท างาน และคณะอนุฯ ตลอดจนภาคเอกชนในพ้ืนที่
โครงการฯ  

2. การขับเคลื่อนที่ความส าเร็จ ควรใช้แนวทางในการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ  มาเป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนโดยใช้ยุทธศาสตร์ในการมุ่งเน้น ดังนี้ การขับเคลื่อนนโยบายทั้งแนวดิ่งและ
แนวราบ /การมุ่งสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ / การปฏิบัติมุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง /เน้น
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการท างาน /มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Outcome) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

3. คณะท างานต้องน าข้อมูลน าเสนอ/เข้าพบหัวหน้าหน่วยงานในคณะกรรมการ ศปถ. อ าเภอ  
และนายอ าเภอ ประสานตลอดจนส่ือสารให้ทราบบริบทของ ศปถ.อ าเภอ และปัญหาด้านความปลอดภัย
ทางถนนในพื้นที่ ตลอดจนถึงระดับประเทศ  และรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

4.  เน้นการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ ใช้เทคนิคในการประสานโดยเข้าถึงผู้น าองค์กรแต่ละ
หน่วยงาน โดยการประสานและชี้แจงการด าเนินโครงการฯ อย่างโปร่งใส  
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9. รวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนอ าเภอเชียงกลาง 
 

อ าเภอเชียงกลางเป็นเมืองที่เล็กที่สุดของจังหวัดน่าน   แต่เต็มไปด้วยความสวยงามธรรมชาติอัน
บริสุทธิ์ของภูเขา ล าธาร ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดน่าน และเป็นเมืองที่รองรับการขยายตัว
เศรษฐกิจแห่งที่ 2 ของจังหวัดตอนเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังต่อไปนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอทุ่งช้าง 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอทุ่งช้างและ

อ าเภอปัว 
 ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอปัวและอ าเภอท่าวังผา 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอท่าวังผาและ

อ าเภอสองแคว 
อ าเภอเชียงกลางแบ่งเขตการปกครองย่อย

ออกเป็น 6 ต าบล ได้แก่ ต าบลเชียงกลาง ต าบลเปือ ต าบล
เชียงคาน ต าบลพระธาตุ ต าบลพญาแก้ว และต าบลพระ
พุทธบาท 

ท้องที่อ าเภอเชียงกลางประกอบด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่ 

 เทศบาลต าบลเชียงกลาง ครอบคลุมพ้ืนที่
บางส่วนของต าบลเชียงกลาง บางส่วนของ
ต าบลเปือ และบางส่วนของต าบลพญาแก้ว 

 เทศบาลต าบลพระพุทธบาทเชียงคาน ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลเชียงคานและต าบลพระพุทธ
บาททั้งต าบล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงกลางพญา
แก้ว ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลเชียงกลางและ
ต าบลพญาแก้ว (เฉพาะนอกเขตเทศบาล
ต าบลเชียงกลาง) 

 องค์การบริหารส่วนต าบล
เปือ ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลเปือ (เฉพาะ
นอกเขตเทศบาลต าบลเชียงกลาง) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุ ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลพระธาตุทั้งต าบล 
(ท่ีมา: https://th.wikipedia.org/wiki/เชียงกลาง) 

อำ�เภอเชียงกล�ง
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เนื่องจากเป็นเส้นทางธรรมชาติและเป็นแหล่งท่องเที่ยว ในปัจจุบันอ าเภอเชียงกลางมีปริมาณ
การจราจรและการเดินทางบนถนนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในพ้ืนที่
เพ่ิมขึ้นตาม ล าดับ ส่งผลให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ เกิดปัญหาสังคมครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ
จากการบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิตตามมา  จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมดในพ้ืนที่อ าเภอ
เชียงกลาง ปรากฏว่าถนนอดุลย์เดชจรัส ซึ่งถือเป็นถนนสายหลักของอ าเภอเชียงกลาง มีปริมาณ
การจราจรและการเดินทางบนถนนมากที่สุด เนื่องจากเป็นถนนที่มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ 
โรงเรียน โรงงาน ตั้งอยู่เป็นจ านวนมาก มีจุดจอดรถโดยสารประจ าทาง ตลาดสดประกอบกับผู้ใช้รถใช้
ถนน ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ขาดวินัย จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2557-
2559 พบว่า มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ปี 2557 จ านวน 92 ราย ปี 2558 จ านวน 77 ราย ปี 2559 จ านวน 63 
ราย เสียชีวิต ปี 2557 จ านวน 3 ราย ปี 2558 จ านวน 1รายและปี 2559 จ านวน 3 ราย(ข้อมูล
โรงพยาบาลอ าเภอเชียงกลาง) 

ดังนั้นทางส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง ได้เล็งเห็น
ความส าคัญ จึงได้เชื่อมประสานภาคีเครือข่ายในอ าเภอเข้ามาร่วมด าเนินงานโครงการรวมพลังสร้างความ
ปลอดภัยทางถนนอ าเภอเชียงกลาง ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ต้องการให้ศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนนอ าเภอเชียงกลาง(ศปถ.อ าเภอ) เกิดการขับเคลื่อนงานและป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนได้อย่างเป็นรูปธรรม  ทาง สนง.ปภ.จังหวัดน่าน สาขาเชียงกลางน าทีมโดย นายจรัสพันธุ์ อรุณคง 
หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง และ นายสฤษฎ์ พลศรีสุข 
เจ้าหน้าที่ปภ.เชียงกลาง เข้ามาเป็นแกนน าส าคัญในการ
ขับเคลื่อน โดยมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินโครงการ คือ 1)
เพ่ือขับเคลื่อนคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัย
ทางถนน(ศปถ.)อ าเภอเชียงกลางให้เป็นกลไกหลักในการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อ าเภอเชียงกลาง 
โดยใช้เป็นกลไกหลักในการ ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน สรุปภาพรวม และจัดท าข้อเสนอในการด าเนินงาน เพ่ือเสนอคณะกรรมการศูนย์อ านวยการ
ความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)จังหวัดน่าน 2) มีถนนปลอดภัยด้านการจราจรในพ้ืนที่อ าเภอเชียงกลาง 
และ 3) เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุฐานข้อมูล 3 ฐาน ในพ้ืนที่อ าเภอเชียงกลางให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นเอกภาพให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันส าหรับใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการก าหนดแนวทาง วิธีการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน 4)เพ่ือพัฒนาบุคลากรของศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.)อ าเภอ
เชียงกลางตลอดจนภาคีเครือข่าย ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สภาพปัญหา แนวทาง/วิธีการ/ขั้นตอนการ
แก้ไขและแนวทางการก าหนดนโยบายร่วมกัน  โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) 
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ภาคีกับการเดินหน้าขับเคลื่อนงาน 
อ าเภอเชียงกลาง ได้มีคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอเชียงกลาง แต่

ไม่สามารถใช้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอเชียงกลางมาเป็นกลไกหลักในการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อ าเภอเชียงกลางได้  ในการท างานยังเป็นลักษณะต่างคนต่างท า ตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน การประสานงานยังเป็นลักษณะประสานตรงระหว่างหน่วยงานแบบทวิภาคี
และน าหลักการ 5ช  (ชง เชื่อม ช้อน เช็ค ชม) และ 5ส (สารสนเทศ สุดเสี่ยง สหวิชาชีพ สุดคุ้ม ส่วนร่วม) 
มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในพื้นท่ี 

อ าเภอเชียงกลางมีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอ
เชียงกลางตามค าส่ังตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 เพ่ือเป็นกลไกหลักในการด าเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนแต่ปรากฏว่า ที่ผ่านมายังไม่สามารถใช้ศูนย์อ านวยความปลอดภัยทางถนนอ าเภอเชียง
กลาง มาเป็นกลไกหลักในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อ าเภอเชียงกลางได้  ในการท างาน
ยังเป็นลักษณะต่างคนต่างท าตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน การประสานงานงานยังเป็นลักษณะ
ประสานตรงระหว่างหน่วยงานแบบทวิภาคี ไม่ได้มีการรับทราบปัญหา อุปสรรคเพ่ือหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกัน ไม่ได้มีการบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่เลย ซึ่งไม่เป็นไปตามกรอบ
แนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายคณะกรรมการศูนย์
อ านวยการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.) และ คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนแห่งชาติ(นปถ.)  

ดังนั้นทางส านักงาน ปภ.จังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือเชื่อม
ประสานภาคีเครือข่าย หน่วยงานในพ้ืนที่ได้เข้ามาร่วมด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนในพ้ืนที่อ าเภอเชียงกลาง แบบพหุภาคีมีการบูรณาการทุกภาคส่วน ร่วมท า ร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา 
ให้ เป็ น ไปตามแนวทางที่ คณะกรรมการศูนย์ อ านวยการความปลอดภั ยทางถนน (ศปถ . ) 
คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติตามเป้าหมายทศวรรษความปลอดภัย
ทางถนนที่ได้ก าหนดไว้  โดยน าหลักการท างาน 5 ช  (ชง เชื่อม ช้อน เช็ค ชม) และ 5 ส (สารสนเทศ สุด
เสี่ยง สหวิชาชีพ สุดคุ้ม ส่วนร่วม) มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในพ้ืนที่ โดยมีภาคีเครือข่ายในอ าเภอเข้า
มาร่วมด าเนินงาน 
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ภาคีเครือข่ายที่เป็นแกนน าส าคัญหลัก ประกอบด้วย นายอ าเภอ และฝ่ายการปกครองอ าเภอ
เชียงกลาง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงกลาง สถานีต ารวจภูธรเชียงกลาง โรงพยาบาลเชียงกลาง 
ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอเชียงกลาง ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านสาขาเชียงกลาง 
ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากภาคีสนับสนุน ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอ
เชียงกลาง รัฐวิสาหกิจ โรงเรียน กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ธนาคาร
ของรัฐ และโรงงานเอกชน โดยมีโครงสร้างการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
 
กิจกรรมที่ท าร่วมกัน 
 หลังจากมีการประสานเชื่อมภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมด าเนินงานโครงการ แล้ว จึงได้มีการ
ด าเนินงานและจัดท ากิจกรรมร่วมกัน คือ 
1. ประชุมภาคีเครือข่าย เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการ/อนุกรรมการให้มีความครอบคลุม

หน่วยงานภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ และวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน น าแนวทางเพ่ือด าเนินงานโครงการ ดังนี้ 
 การประชุมชี้แจงและแนวทางการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนอ าเภอเชียงกลาง 

จ านวน 2 ครั้ง เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค ร่วมกันก าหนดแนวทาง ขั้นตอนการด าเนินงาน และนโยบาย
สาธารณะในการใช้รถใช้ถนน  
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ผลจากการประชุม ได้จัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ศปถ.อ.เชียงกลาง มีการวิเคราะห์ภาคี
เครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแต่งตั้งมอบหมายบทบาทหน้าที่ เช่น มีทีมงานจัดการเตรียมข้อมูล มี
การก าหนดเส้นทางถนนปลอดภัยน าร่อง เป็นถนนอดุลยเดชจรัส ระยะทาง 7.5 กม. โดยเน้นการบังคับใช้
กฎหมาย และก าหนดกิจกรรมย่อยตามโครงการ เช่น การก าหนดแนวทางจัดเวทีประชาคมและเวทีร่วมลง
นามบันทึกข้อตกลงเพ่ือความปลอดภัยทางถนน  ก าหนดวิเคราะห์จุดเสี่ยงบนถนนน าร่อง รวม 12 จุด 
พร้อมแนวทางการแก้ไข ก าหนดผู้รับผิดชอบและงบประมาณในการจัดการจุดเสี่ยง มีการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  

 
 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อ าเภอเชียงกลาง จ านวน 2 ครั้ง เพ่ือให้

คณะกรรมการ ได้มีมติเห็นชอบตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ศปถ.อ.เชียงกลาง และการด าเนินงานตาม
กิจกรรมที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นการน าเสนอ รูปแบบ แนวทาง ขั้นตอน วิธีการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนน อ าเภอเชียงกลาง และแนวทางการด าเนินกิจกรรมถนนปลอดภัยน าร่อง 1 สาย และ
ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น จุดเสี่ยง พ้ืนที่เสี่ยงบนถนนสายน าร่อง โดยมติที่ประชุมเห็นชอบที่
จะร่วมกันขับเคลื่อน ศปถ.อ.เชียงกลาง ตามแนวทางดังกล่าว โดยจะมีการท าข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานทุกภาคส่วน และลงนามในบันทึกข้อตกลงที่จะร่วมกันขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนจาก
สายน าร่อง และจะได้ขยายผลในถนนสายอ่ืนๆ ในโอกาสต่อไป ในการนี้ทางคณะกรรมการ ศปถ.อ.เชียง
กลาง ได้เชิญท่านดร.โสภณ ศรีมาเหล็ก อดีต สว.น่าน มาเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ โดยมีนางสุรีย์ มา
ปลูก นายอ าเภอเชียงกลาง (ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อ าเภอเชียงกลาง) เป็นประธาน
การประชุม และมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 คณะ ประกอบด้วย 1) คณะท างานด้านวิศวกรรมจราจร 
การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง 2)คณะท างานคณะท างานประชาสัมพันธ์ 3) คณะท างานก าหนดมาตรการเพ่ือ
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จัดท าข้อตกลง(MOU) เพ่ือด าเนินงานตามแผนงานและร่วมกันติดตามประเมินผล โดยให้มีการน าเสนอผล
การด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในเวทีการประชุมในแตล่ะครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
2. อบรมให้ความรู้ด้านวินัยจราจรในโรงเรียน จ านวน 3 โรงเรียน  คือ โรงเรียนเชียงกลางประชา 
พัฒนา โรงเรียนสบกอน โรงเรียนชุมชนรัชฎาภิเศกมิตรภาพที่ 115 โดยมีการให้ความรู้ด้านวินัยจราจร 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  และชี้แจงการด าเนินโครงการฯ กิจกรรมถนนน าร่องเพ่ือขยายผลสู่ครอบครัว 
ชุมชนเพ่ือสร้างความตระหนักและพัฒนาสร้างแกนน าเยาวชน(อาสาจราจร) ให้เป็นต้นแบบและขยายผล
ในโรงเรียน/ครอบครัว/ชุมชน  ซึ่งผลที่เกิดขึ้นนั้นท าให้ครู นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ ในโครงการ
พร้อมร่วมสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ และทางโรงเรียนได้ก าหนดบทลงโทษนักเรียน
ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ และไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรด้วย 
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3. จัดประชุมประชาคมตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เพ่ือสร้างนโยบายสาธารณะมาตรการถนนปลอดภัย และลง
นามบันทึกข้อตกลง โดยก าหนดนโยบายสาธารณะและมาตรการถนนปลอดภัยให้ผู้แทนทุกภาคส่วน  ให้
ประชาชนได้รับรู้ รับทราบแนวทางน าไปสู่การปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง(MOU) 
และรับทราบถึงโครงการถนนปลอดภัยน าร่อง จะมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยจะ
ก าหนดวันเริ่มต้นดีเดย์ด าเนินการ และมีการมอบป้ายสวมหมวกนิรภัย 100เปอร์เซ็นต์ ให้หน่วยงานที่ร่วม
ลงนามบันทึกข้อตกลง ทั้งนี้ได้มอบให้ผู้น าท้องที่ ท้องถิ่น ขยายผลในหมู่บ้านชุมชน เพ่ือให้ทราบแนว
ทางการด าเนินการสร้างความปลอดภัยทางถนนอ าเภอเชียงกลาง โดยก าหนดมาตรการเพ่ือด าเนินการ
ร่วมกัน ดังนี้ 

1. ผู้ขับขี่รถยนต์และผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัดนิรภัย 
2. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้โดยสารต้องสวมหมวกนิรภัย 
3. ยานพาหนะต้องใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
4. ขับข่ียานพาหนะต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกินทีก่ฎหมายก าหนด 
5. ยานพาหนะต้องไม่ดัดแปลงหรือตกแต่งยานพาหนะให้มีเสียงดังเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด 
6. หน่วยงานราชการและภาคเอกชนที่ต้องอยู่บนถนนน าร่อง จะต้องมีการด าเนินมาตรการ

องค์กรเรื่องหมวกนิรภัย 100% 
7. หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบถนนสายนี้ จะต้องดูแล ปรับปรุงพ้ืนที่ผิวจราจรและป้ายเตือน

ต่างๆ 
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4. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ขับเคลื่อนโครงการถนนปลอดภัยน าร่อง(ถนนอดุลย์เดชจรัส) โดยการน าจิต
อาสาท าความดี ด้วยหัวใจ จากส่วนราชการ หน่วยงานภาคีเครือข่าย พลเรือน ทหาร ต ารวจ ท้องถิ่น 
ท้องที่ มาชว่ยกันท ากิจรรม ดังนี้ 

 แก้ไขจุดเสี่ยงบนถนนน ำร่อง  โดยใช้แนวทางประชารัฐเพ่ือกระตุ้นการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย เข้ามาร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหา  และแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงบนถนนสายน าร่อง ด้วย
การทาสีทางม้าลาย บริเวณถนนหน้าโรงเรียนเป้าหมายทั้ง 3 แห่ง และบริเวณสี่แยกไฟแดง  ซึ่งเป็นแยก
ศาลเจ้าพ่อพญาไมย  บริเวณหน้า รร.บ้านสบกอน  สี่แยกไฟแดง/บริเวณรอบตลาดสด อ.เชียงกลาง 

 ก ำหนดให้มีมำตรกำรบังคับใช้กฎหมำยบนถนนน าร่อง เน้น
วินัยจราจรอย่างเคร่งครัด  
มีการจัดขบวนรถรณรงค์สวมหมวกนิรภัย เพ่ือสร้างความ
ตระหนักให้กับผู้ขับขี่รถ และได้มอบป้ายสวมหมวกนิรภัย 100 
เปอร์เซ็นต์ให้หน่วยงานที่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเพ่ิมเติม 
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 มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์เป้าหมายโครงการ และมาตรการความ
ปลอดภัยผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ในทุกช่องทาง โดยการจัดท าสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพ่ือปรับทัศนคติ 
และปรับเปลี่ยนวินัยจราจรของคนในพื้นที่ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ดอกผลที่เกิดขึ้นระหว่างทาง 

1. เกิดการขยายผลสู่ชุมชน โดยเริ่มจากแกนน าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกต าบล มีการก าหนด
เป้าหมายในชุมชนเข้าร่วมโครงการสวมหมวกนิรภัยในชุมชน 

2. เกิดการจัดการจุดเสี่ยง มีการส ารวจรวบรวมจุดเสี่ยง วิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน  ซึ่ง
เกิดการแก้ไขจุดเสี่ยงในอ าเภอเชียงกลาง หลายแห่ง เช่น 
o จุดเสี่ยงบริเวณ 3 แยกบ้านคันนา แก้ไขโดยการติดป้ายเตือนทั้ง 3 ด้าน มีการติดตั้งแผงแบริ

เออร์ โดยหมวดการทางเชียงกลาง และติดตั้งไฟกระพริบ 
o บริเวณปั้มน้ ามัน บริเวณโรงงานเมทัลชีท มีป่ารกทึบ แก้ไขโดยตัดกิ่งไม้ และจัดการระบายน้ า

ข้างถนน ติดตั้งไฟกระพริบ 
o บริเวณสามแยกเจ้าพ่อพญาไมย แก้ไขปัญหาไหล่ทาง ที่เป็นป่ารกทึบ โดยตัดหญ้า กิ่งไม้ สิ่ง

กีดขวางบดบังการมองเห็น และติดตั้งป้ายบอกทาง ตีเส้นให้ชัดเจน ติดไฟกระพริบทั้ง 3 ด้าน 
o หน้าโรงเรียนสบกอน แก้ไขปัญหาโดยการติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็วโครงการถนนปลอดภัย       

อ.เชียงกลาง บริเวณหน้าโรงเรียน จัดท าทางม้าลาย และจัดท าป้ายจอดวันคู่ – วันคี่ 
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o บริเวณหน้าร้านอภิพรช๊อบ แก้ไขโดยเพิ่มเป็นจุดจอดรถโดยสาร 
o บริเวณส่ีแยกไฟแดง แก้ไขโดยเลื่อนจุดจอดรถโดยสารตีเส้นขาวแดง ยาว 30 เมตร ทั้ง                 

4 ด้าน จัดท าทางม้าลาย และปรับปรุงป้ายจราจร 
o บริเวณตลาดสดเชียงกลาง แก้ไขโดยการก าหนดมาตรการจัดระเบียบการค้าขาย และการ

จอดรถ 
o บริเวณจุดจอดรถทัวร์ แก้ไขโดยเปลี่ยนจุดจอดรับ-ส่ง โดยขาออกบริษัทสมบัติทัวร์ จอดหน้า  

รพ.เชียงกลางบริษัท บขส. จอดหน้าธนาคารออมสิน ส่วนขาเข้า ให้จอดบริเวณจุดจอดหน้า
สวนสาธารณะ 

o โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา แก้ไขโดยการติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็วโครงการถนน
ปลอดภัย อ.เชียงกลาง บริเวณหน้าโรงเรียนและจัดท าทางม้าลาย2ป้ายจอดวันคู่ – วันคี่ 

o โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพ แก้ไขโดยติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็วโครงการถนน
ปลอดภัย อ.เชียงกลาง บริเวณหน้าโรงเรียน และจัดท าทางม้าลาย2 ป้ายจอดวันคู่ – วันคี่ 

o สามแยกบ้านรัชดา แก้ไขโดยการเพ่ิมแผงแบริเออร์เพ่ิมเส้นขาวแดงติดตั้งไฟกระพริบติดตั้ง
ป้ายบอกทางแยก 

  
   

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
1. มีโครงสร้างคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.)อ.เชียงกลาง และ

นายอ าเภอให้ความส าคัญเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ เพ่ือต้องการสร้างรูปธรรมความ
ปลอดภัยทางถนนร่วมกับภาคีเครือข่าย 

2. เกิดการท างานของ ศปถ. อ าเภอ ซึ่งต่างจากเดิม(เดิมไม่มีองค์กรรับผิดชอบชัดเจน) หากแต่
หลังมีโครงการมีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น เกิดการลงมือท า มีคณะท างาน 3 
คณะที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติการจนเกิดผลงานที่ภูมิใจ  

3. เกิดคณะท างาน แกนน าชุมชน และประชาชนในระดับต าบลที่รับรู้ ร่วมกันขับเคลื่อนรณรงค์
สร้างจิตส านึกให้เกิดความปลอดภัยทางถนนอ าเภอเชียงกลางร่วมกัน  

4. มีการบังคับใช้กฎหมายโดยเน้นในถนนสายน าร่อง (ถนนอดุลยเดชจรัส ระยะทาง 7.5 กม.) 
5. มีการประชาสัมพันธ์โครงการตามจุดต่างๆบนถนนน าร่อง /บริเวณหน้าส่วนราชการ 
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6. ครู/นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจโครงการฯ พร้อมให้ความร่วมมือ สนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ และโรงเรียนมีการก าหนดโทษนักเรียนที่ไม่สวมหมวกนิรภัย/ไม่
ปฏิบัติตามกม.จราจร ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ถนนสัญจรของนักเรียน ครู และ
คนในชุมชนเพิ่มขึ้น 

7. เกิดนโยบายสาธารณะมาตรการถนนปลอดภัย และลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) และมีการ
มอบป้ายสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ให้หน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง 

บทเรียนที่พบ 
1. การท างานด้านความปลอดภัยทางถนน ให้เป็นงานที่จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลา ความต่อเนื่อง

และต้องประสานความร่วมมือ ร่วมใจ จากทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนในการจัดการ ป้องกัน
และเกิดความปลอดภัยทางถนน โดยการกระตุ้นในเวทีประชุม การน าเสนอผลด้วยข้อมูล 
และการชื่นชมผลลัพธ์ที่ท าร่วมกัน  

2. การด าเนินงานต้องวางแผนและปฏิบัติการควบคู่กัน ตั้งแต่ระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบลและ
ชุมชน เพราะเชื่อมโยงผลลัพธ์ ผลกระทบด้วยกันทั้งหมด ดังนั้นการจัดท าแผนควรก าหนดให้
สอดคล้องและตอบตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ เพ่ือให้สามารถจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการ
ได้ 

3. ผู้บริหารให้ความส าคัญ คือนายอ าเภอ หัวหน้าส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีการบูรณาการท างาน
เป็นเครือข่ายถือเป็นทุนสังคมในพ้ืนที่ น าไปสู่ความส าเร็จของงานได้ 

4. เครื่องมือที่ส าคัญในการแก้ไขปัญหา คือ 1) การท างานเป็นทีม 2) การก าหนดเป้าหมายที่
ชัดเจน ไม่บอกว่าเป็นหน้าที่ของใคร แต่เป็นทุกข์ของชาวบ้านที่ทุกหน่วยงานต้องแก้ไขปัญหา 
เพ่ือท าให้ทุกคนปลอดภัย ท าให้ทุกภาคส่วนมองในจุดเดียวกัน เป้าหมายเดียวกัน 3) 
ผู้บริหารเข้มแข็ง(นายอ าเภอ) และมีการจัดระบบโครงสร้างการท างานเพ่ือให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเกิดการเรียนรู้และจัดปรับให้เกิดการท างานที่ต่อเนื่อง ยั่งยืน 4) การน าเสนอข้อมูล
ความก้าวหน้าเป็นระยะๆ ในที่ประชุมหัวหน้าส่วน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 5) กระตุ้นผ่านสังคม
ออนไลน์  

5. ข้อค้นพบจากความส าเร็จ เกิดจากพลังชุมชน ส่วนหนึ่งเกิดจากทุนสังคม การท าให้มองเห็น
คนในชุมชนให้ความส าคัญของปัญหา เข้ามามีส่วนร่วม และผู้บริหารให้ความส าคัญเข้าร่วม
ทุกกิจกรรมและมีการก ากับติดตามผลทุกงาน ภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือ 
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10. เสริมสร้างศักยภาพชุมชนต้นแบบในโครงการตากฟ้าร่วมใจสร้างความปลอดภัย 
ทางถนน 

 
 อ าเภอตากฟ้า ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดนครสวรรค์  มีอาณาเขตติดต่อด้าน
ทิศเหนือกับอ าเภอพยุหะคีรีและอ าเภอท่าตะโก  ทิศตะวันออกติดต่อกับอ าเภอท่าตะโกและอ าเภอไพศาลี  
ทิศใต้ติดต่อกับอ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี และอ าเภอตาคลี  ทิศตะวันตกติดต่อกับอ าเภอตาคลี  มี
เนื้อที่ 570.7 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 40,598 คน (พ.ศ.2560)  มีทั้งหมด 7 ต าบล 76 หมู่บ้าน มี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง  เทศบาล 2 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 6 แห่ง  

  
จากที่ตั้งของอ าเภอ พบว่าอ าเภอตากฟ้ามีถนนสายส าคัญที่ตัดผ่าน 2 สาย ได้แก่ ถนนหมายเลข 

1 พหลโยธิน และถนนหมายเลข 11 อินทร์บุรี – เขาทราย ซึ่งถนนทั้งสองเส้นมักจะถูกใช้เป็นเส้นทางเลี่ยง
ในการเดินทางไปภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงเทศกาล ส่งผลให้ช่วงเวลาดังกล่าว มีผู้ใช้
เส้นทางนี้เป็นจ านวนมาก   มีการจราจรหนาแน่น ประกอบกับถนนบางช่วงมีสภาพช ารุด มีการซ่อมเป็น
ช่วงๆ บางช่วงมีลักษณะโค้งอันตราย ส่งผลให้มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาดังกล่าวเพ่ิมมาก
ขึ้น นอกจากนี้ พฤติกรรมในการขับขี่ของผู้ใช้รถใช้ถนน เช่น การไม่ใส่ใจในการสวมหมวกนิรภัย การขับขี่
ด้วยความประมาท    การเมาแล้วขับ เป็นต้น ก็มีส่วนส าคัญที่ท าให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะถนนในต าบล หมู่บ้าน และมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ รถพ่วง ขนพืชผลทางการเกษตรเป็นจ านวน
มากใช้เส้นทางดังกล่าว จึงมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
 จากสภาพดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2558  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครสวรรค์ สาขาตากฟ้า ได้รับงบประมาณ  เพ่ือด าเนินโครงการ“ตากฟ้าร่วมใจสร้างความปลอดภัยทาง
ถนน” เพ่ือน าร่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
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สุขภาพ (สสส.) ผ่านแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด(สอจร.) ซึ่งผลการด าเนิน
โครงการดังกล่าว ท าให้อ าเภอตากฟ้าไม่เกิดอุบัติเหตุทางถนน ไม่มีผู้บาดเจ็บ และไม่มีผู้เสียชีวิตในช่วง
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 
 จากผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ   ท าให้เครือข่ายและคนท างานในพ้ืนที่อ าเภอตากฟ้า  
เห็นถึงแนวทางในการสร้างความปลอดภัยทางถนนขึ้นในอ าเภอ   จึงได้ด าเนินงานต่อเนื่อง โดยมี นาย
ประยงค์     บุญมีรอด หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตากฟ้า  
และคณะท างาน ภาคีเครือข่าย เข้ามาเป็นกลไกขับเคลื่อนงานให้เกิดความต่อเนื่อง จึงได้ด าเนินงาน
โครงการ “เสริมสร้างศักยภาพชุมชนต้นแบบในโครงการตากฟ้าร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน”   
โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 

1. เพ่ือสร้างภาคีเครือข่ายในการท างานร่วมขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนอ าเภอตากฟ้า 
2. เพ่ือสร้างหมู่บ้านและโรงเรียนต้นแบบความปลอดภัยทางถนนในเขตพ้ืนที่อ าเภอตากฟ้า 
3. เพ่ือส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอตากฟ้า 

 
ภาคีขับเคลื่อนงาน 
 การขับเคลื่อนงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนต้นแบบ ในโครงการตากฟ้าร่วมใจสร้าง
ความปลอดภัยทางถนน  เป็นการขับเคลื่อนต่อยอดจากโครงการตากฟ้าร่วมใจสร้างความปลอดภัยทาง
ถนน  โดยใช้ทุนเดิมในพ้ืนที่ที่มีอยู่ ซึ่งก็คือเครือข่ายที่เกิดขึ้นจากการท าโครงการเดิม โดยมีส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์  สาขาตากฟ้า และอ าเภอตากฟ้าเป็นแกนน า  พร้อม
ด้วยสถานีต ารวจภูธรตากฟ้า สาธารณสุขอ าเภอตากฟ้า โรงพยาบาลตากฟ้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่งในอ าเภอตากฟ้า แขวงทางหลวงจังหวัดนครสวรรค์ที่ 2 ตากฟ้า ผู้น าชุมชน อาสาสมัคร หน่วยกู้ชีพ
กู้ภัยของอ าเภอตากฟ้าและองค์กรภาคเอกชนทุกภาคส่วน มาร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ
แนวทางในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพ้ืนที่ของอ าเภอ
ตากฟ้าให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ประชาชนมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน  มีชีวิตอย่างมีความสุข 

 
ด าเนินการร่วมกัน สร้างสุข ปลอดภัยให้ประชาชน 

จากการรวมตัวของภาคีเครือข่าย ได้มีการด าเนินกิจกรรม เพ่ือให้ตอบวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้ 
1. เวทีประชุมคณะกรรมการและคณะท างานซ่ึงแต่ละประชมุได้มีการก าหนดวตัถุประสงค์ที่ชัดเจน 

ส่งผลให้ได้ข้อตกลงหรือแนวทางการท างานที่เป็นรูปธรรม  สามารถน าไปขับเคลื่อนได้ ซ่ึงการประชุมแต่
ละครั้งมีการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เริ่มตั้งแต่การชี้แจงและก าหนดแนวทางในการด าเนินโครงการ  
การก าหนดแผนการด าเนินโครงการ และการก าหนดหัวข้อวิชาและการด าเนินงานเพ่ือจัดอบรมปลูกฝัง
และสร้างจิตส านึกให้กับชุมชนและโรงเรียน 



119ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ
สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560

ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสรา้งความปลอดภัยของ 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ปี 2560 

115 

 

 
 

 การประชุมส่งผลให้เกิดข้อตกลงและแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน  ได้แก่ คณะกรรมการอ านวยการฯ คณะท างาน

ขับเคลื่อนโครงการฯ  คณะท างานรวบรวมและการรายงานข้อมูล 
 ก าหนดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ ได้แก่  

1) การตั้งคณะท างานความปลอดภัยทางถนน  
2) การประชุมคณะกรรมการด้านต่างๆ 
3) การฝึกอบรมให้ความรู้และแนะน าแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับ

ชุมชน/หมู่บ้านกลุ่มเป้าหมาย 
4) การปลูกฝังและสร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่เด็กและเยาวชน 
5) ร่วมกับชุมชน หน่วยงานเกี่ยวข้องตั้งด่านชุมชน 

 หัวข้อที่จะอบรมสร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ชุมชน ประกอบด้วย 
1) การเฝ้าระวังป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อ าเภอตากฟ้า 
2) กฎหมายจราจรและการจราจรภายในชุมชน 
3) การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
4) แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
5) ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางแก้ไขของชุมชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนน 
 หัวข้อที่จะอบรมปลูกฝังและสร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่นักเรียน เจ้าหน้าที่

และครูของโรงเรียน ประกอบด้วย 
1) สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน 
2) การเฝ้าระวังป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อ าเภอตากฟ้า 
3) กฎหมายจราจร 
4) การใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง 
5) การช่วยชีวิตและการปฐมพยาบาล 

 แนวทางการด าเนินงานในชุมชน โดยให้ชุมชนจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานฯของชุมชนใน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในชุมชน 

 ก าหนดให้ชุมชนจัดท าแผนงานหรือโครงการ   ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของชุมชน
และรายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ 
สาขาตากฟ้า เดือนละ 1 ครั้ง 
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 ให้คณะท างานขับเคลื่อนโครงการฯ ออกติดตามประเมินผลการด าเนินงานชุมชน ชุมชนละ 1 
ครั้ง  เพ่ือท าหน้าที่ 5 ช.ในการชวน ชี้  เชื่อม ชง ชม ให้ชุมชนสามารถด าเนินงานได้อย่างเต็มที่
และมีประสิทธิภาพ 

   
 

2. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนอ าเภอตากฟ้า 
เพ่ือให้มีการร่วมมือกันท างานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นจุดตั้งต้นของการท าโครงการฯ  มีการลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนอ าเภอตากฟ้า ระหว่างนายอ าเภอ
ตากฟ้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ  ต ารวจ  สาธารณสขุ  โรงพยาบาล  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นต้น 

  
  

3. การก่อตั้งชุมชน/หมู่บ้านต้นแบบด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  การสร้างเสริม
พฤติกรรมที่เหมาะสมเป็นกลยุทธ์ส าคัญของการท างานของโครงการฯในปีนี้  ด้วยความหวังว่าจะสร้างให้
เกิดความยั่งยืนในพ้ืนที่    
 โครงการฯ ได้คัดเลือกชุมชน/หมู่บ้านต้นแบบด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของ
อ าเภอตากฟ้า โดยต่อยอดการด าเนินการชุมชน/หมู่บ้านเดิม จ านวน 2 ชุมชน ได้แก่  ชุมชนบ้านหนอง
เชือกเขา ม.3 ต.หนองพิกุล  และชุมชนบ้านไตรคีรี ม. 6 ต.พุนกยูง และชุมชนใหม่อีก 1 ชุมชน ได้แก่ 
ชุมชนบ้านหลักสิบเก้า ม.14 ต.อุดมธัญญา   โดยได้ด าเนินการอย่างมีขั้นตอน ดังนี้ 
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1) สร้างความเข้าใจ โดยการชี้แจงการด าเนินงานกิจกรรมต่อหัวหน้าส่วนราชการ  ก านัน  
ผู้ใหญ่บ้าน ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและการประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ให้ทราบ
รายละเอียดและวิธีการท างาน 

2) ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือก ชี้แจงและขอความคิดเห็นกับคนในชุมชนในการเข้าร่วม
โครงการและร่วมกันพิจารณาทบทวนแผนการด าเนินงานเดิมและพิจารณาแผนเพ่ิมเติม ในชุมชน
เดิม ให้ชุมชนใหม่ พิจารณาแผนงาน/โครงการ ตามแนวทางชุมชนที่เคยด าเนินการมาแล้ว ทั้งนี้
จะมีการมอบทุนในการด าเนินการหมู่บ้านละ 2,000 บาท ที่เหลือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้น าชุมชน/หมู่บ้านและประชาชนร่วมกันสนับสนุนเพิ่มเติม 

3) คณะท างานโครงการฯ  จัดเวทีประชาคมกับหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ ให้ความรู้และแนวทาง
สร้างความปลอดภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนนในหมู่บ้านชุมชน ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่
แนวทางแก้ไขร่วมกัน แผนการปฏิบัติและงบประมาณ การจัดเก็บข้อมูล การรายงานข้อมูล แห่ง
ละ 1 ครั้ง รวม 3 แห่ง 3 หมู่บ้าน 

4) แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนหมู่บ้านโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เขตรับผิดชอบเป็นที่ปรึกษาและก ากับดูแล 

5) วิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางในการแก้ไขปัญหา ด้านการป้องกันและ        
ลดอุบัติเหตุทางถนน ของชุมชน/หมู่บ้าน พร้อมทั้งด าเนินการตามแผนงานที่ตั้งไว้  โดยหมู่บ้าน
เป้าหมายรายงานผลการด าเนินงานให้คณะท างานโครงการฯ ทราบทุกเดือน 

6) คณะท างานฯออกติดตามผลการด าเนินการหมู่บ้านเป้าหมาย แห่งละ 2 ครั้ง เพ่ือให้ค าแนะน า  
ช่วยเหลือ  

7) ประเมินและมอบโล่ห์รางวัล ในช่วงเดือนธันวาคม  เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับหมู่บ้าน
ต้นแบบ 

 
4. จัดอบรมให้ความรู้ รณรงค์ประชาสัมพันธ์  และก ำหนดแนวทำงในกำรป้องกันและลด

อุบัติเหตุทำงถนน ให้แก่ชุมชน/หมู่บ้ำนต้นแบบทั้ง 3 แห่ง กำรอบรมเน้นกำรให้ควำมรู้ที่ครอบคลุม
เกี่ยวกับเรื่องควำมปลอดภัยทำงถนน  ซึ่งหัวข้อในกำรเรียนรู้ได้รับกำรตกลงร่วมกันในกำรประชุม    

หัวข้อกำรเรียนรู้ครอบคลุมทุกด้ำน  ตั้งแต่ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนใน
ชุมชน/หมู่บ้ำน   กฎหมำยจรำจร ป้ำยเตือน สัญญำณจรำจร ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกำรแจ้งเหตุ 
และกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเบื้องต้นกำรจัดท ำแผนงำน แนวทำงในกำรด ำเนินกำรป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทำงถนนในชุมชน/หมู่บ้ำนกำรรณรงค์ ประชำสัมพันธ์  สร้ำงควำมตระหนักและกำร
ร่วมมือในกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนของชุมชน/หมู่บ้ำน  รวมถึงกำรวิเครำะห์ปัญหำ ผลกระทบ 
ควำมเสียหำยและแนวทำงในกำรแก้ไขเก่ียวกับกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนภำยในชุมชน/หมู่บ้ำน 
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การอบรมดังกล่าว  ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นวิทยากรให้ความรู้  ส่งผล
ให้ชุมชนได้รับความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง   

 
ผลที่เกิดขึ้นจากการอบรม  ส่งผลให้ 
1) ชุมชน/หมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกฎหมายจราจร ป้ายเตือน สัญญาณเตือน และ

สัญญาณจราจร สามารถปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้อง 
2) เมื่อเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ชุมชน/หมู่บ้านสามารถให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นและแจ้งเหตุให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ความช่วยเหลืออย่างทันถ่วงที 
3) ชุมชน/หมู่บ้านสามารถก าหนดแผนงานและแนวทางในการด าเนินการในการป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนที่สอดคล้องกับบริบทของตัวเองได้ 
 

 
 

 
5. ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกในสถานศึกษาให้มีโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน ได้ 

คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบคือโรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ ต.อุดมธัญญา  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดสอน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลายเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย  

- กฎหมายจราจร ป้ายเตือน สัญญาณจราจร ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- การแจ้งเหตุ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเบื้องต้น 
ซึ่งนอกจากจะเป็นการให้ความรู้แล้ว ยังเป็นการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในโรงเรียนและสถานศึกษาให้กับนักเรียนและครูในโรงเรียนอีกด้วย 
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หลังจากการอบรม ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการนักเรียนสร้างความปลอดภัยทางถนน ประจ า
โรงเรียนจากผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม  เพ่ือให้ท าหน้าที่ขยายผลปลูกจิตส านึก สร้างวินัยจราจร ภายใน
โรงเรียน  ซึ่งทางโรงเรียนได้ให้ความร่วมมือ โดยมีการก าหนดครูให้ท าหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแล เข้มงวด
ตามมาตรการของความปลอดภัยทางถนน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและจะขยายผล
ไปยังโรงเรียนอ่ืนๆต่อไป 

 
 

6. การตั้งด่านชุมชนรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เป็นการตั้งด่านที่ประกอบด้วย  
สหสาขาวิชาชีพ   ได้แก่ โรงพยาบาล  สาธารณสุขอ าเภอ  สถานีต ารวจภูธร ชุดปฏิบัติการมวลชน ที่ท า
การปกครองอ าเภอและอาสาสมัครในพ้ืนที่  ส่งตัวแทนมาร่วมกันในการตั้งด่าน ซึ่งการตั้งด่านชุมชนนั้น 
ชุมชนช่วยกันตั้งด่าน เพ่ือ 

 ตรวจสอบ ประเมิน การปฏิบัติตามกฎหมายจราจรของประชาชนในชุมชนและผู้สัญจรไปมา
ภายในชุมชน 

 ให้ความรู้กับกฎหมายจราจร ป้ายเตือน สัญญาณจราจร ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ก าชับและเข้มงวดให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายจราจร 
 การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายใน

ชุมชน 
 การสร้างความตระหนักและการร่วมมือในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของชุมชน 
โดยได้ด าเนินการตั้งด่านบริเวณที่มีการจราจรคับคั่งและเป็นจุดเสี่ยงใน 3 ชุมชน ที่เป็นชุมชน

ต้นแบบ  ได้แก่ สามแยกตลาดนัดชุมชนบ้านหนองเชือกเขาหน้าตลาดนัดชุมชนบ้านไตรคีรี  และหน้าป้อม
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ต ารวจบ้านหลักสิบเก้าซึ่งผลที่ได้จากการตั้งด่าน  พบว่า ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกฎหมาย
จราจร ป้ายเตือน สัญญาณเตือน และสัญญาณจราจร สามารถปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้อง   
ส่งผลให้การเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านลดลง 

 
 

  
 

   
 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

1) หน่วยที่เกี่ยวข้องระดับอ าเภอ ให้ความส าคัญและร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการและ
สนับสนุนในการด าเนินงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เช่น เจ้าหน้าที่เกี่ยวของใน
อ าเภอ สถานีต ารวจภูธร โรงพยาบาล สาธารณสุข มูลนิธิ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และ
ประชาชน 

2) มีหมู่บ้าน/ชุมชน ต้นแบบ ในการด าเนินการด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใน
อ าเภอตากฟ้า จ านวน 3 ชุมชน คือ บ้านไตรคีรี หมู่ที่ 6 ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์บ้าน
หนองเชือกเขา หมู่ที่ 3 ต.หนองพิกุล อ.ตากฟ้า   จ.นครสวรรค์ บ้านหลักสิบเก้า หมู่ที่ 14 ต.
อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า  จ.นครสวรรค์ 
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3) เกิดโรงเรียนต้นแบบในการด าเนินการด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายในอ าเภอ
ตากฟ้า 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า                           
จ.นครสวรรค์ 

4) มีข้อมูลจุดเสี่ยง  สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละชุมชน ซ่ึงข้อมูลได้มาจากคนในพ้ืนที่ 
5) มีการแก้ไขจุดเสี่ยงในชุมชน ที่ได้รับความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงาน อาทิ  แขวงทาง

หลวงและหมวดการทาง มาช่วยปรับผิวถนน และตัดแต่งก่ิงไม้ที่บดบังเส้นทางการจราจร 
6) เกิดการตั้งด่านเพื่อป้องปรามและรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 
7) อัตราการสวมหมวกนิรภัยเพ่ิมขึ้น แต่ก็มีการเกิดอุบัติเหตุเพ่ิมขึ้นซึ่งต้องหาแนวทางการท างาน

ต่อไป 
สถิติข้อมูลงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ของ สนง. ปภ.จังหวัดนครสวรรค์ สาขาตากฟ้า 
ล าดับ รายการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 (ลดลง/เพิ่มขึ้น) 
1 จ านวนผู้สวมหมวกนิรภัย  (ร้อยละ) 82.05 82.37 เพ่ิมข้ึน 0.32 
2 จ านวนการเกิดอุบัติเหตุ  (ครั้ง) 466 480 เพ่ิมข้ึน 14 
3 จ านวนการบาดเจ็บ  (คน) 497 487 ลดลง 10 ราย 
4 จ านวนการเสียชีวิต  (คน) 5 13 เพ่ิมข้ึน 7 ราย 
หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2560 

 
การติดตาม ประเมินผล 

1) มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการและคณะท างานในการด าเนินโครงการฯ เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้า ผลการด าเนินการ ปัญหา อุปสรรค พร้อมก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน 

2) คณะท างานฯ ออกติดตามผลการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการของชุมชน/หมู่บ้าน และ
ของโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ 

3) ชุมชนร่วมก าหนดสภาพปัญหา ผลกระทบและแนวทางในการแก้ไขเกี่ยวกับการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนของชุมชนร่วมกัน 

4) รายงานผลการด าเนินงานในการเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอทุกเดือน 
5) จัดให้มีการมอบโล่ ใบประกาศให้แก่ชุมชน/หมู่บ้านและโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ 

 
บทเรียนสู่ความย่ังยืน 

1) ในการด าเนินงาน ให้ความรู้ ฝึกอบรม รณรงคป์ระชาสัมพันธ์ และการบังคับใช้กฎหมาย เป็นสิ่ง
ส าคัญ โดยเฉพาะกับกลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแรงงานต่างด้าว 
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2) การน าเสนอผลงาน การค้นหาแนวทางร่วมกันในที่ประชุมศปถ.อ าเภอ โดยมีตัวแทนกลุ่มส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วม จะน าไปสู่การเกิดเป้าหมายร่วมกัน มีแนวทางที่ปฏิบัติการลงมือ
ท าเห็นผลและเรียนรู้ร่วมกัน 

3) การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจราจร ควรมีมาตรการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ให้ท าต่อเนื่องตลอดทั้งปี ไม่ควรเน้นเฉพาะช่วงเทศกาล และควรเพ่ิมอัตราโทษ
ผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรให้มากข้ึน จริงจังและต่อเนื่อง 
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11. ชุมตาบงร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน 
 

อ าเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์   เป็นอ าเภอที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของจังหวัด  ประกอบด้วย 
2 ต าบล 23 หมู่บ้าน  มีทิศเหนือติดต่อกับอ าเภอแม่วงก์  ทิศตะวันออกติดต่อกับอ าเภอลาดยาว  ทิศใต้ติดต่อ
กับอ าเภอสว่างอารมณ์และอ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี  และทิศตะวันตกติดต่อกับอ าเภอแม่เปิน  จาก
ต าแหน่งที่ตั้งดังกล่าว ประกอบกับมีเส้นทางถนนที่สามารถใช้เป็นทางเลี่ยงสายเอเชียไปยังอ าเภอแม่เปิน  
จังหวัดนครสวรรค์  จังหวัดอุทัยธานี  และจังหวัดตาก  รวมถึงเส้นทางดังกล่าวยังเป็นเส้นทางขนส่งของ
รถบรรทุกขนาดใหญ่ ในการน าผลผลิตทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นอ้อย  มันส าปะหลัง ไปขาย  ท าให้ถนน
สายดังกล่าว มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ  เมื่อพิจารณาจากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของโรงพยาบาลชุมตา
บง ปี 2559  พบผู้เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ 2 ราย  มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด 103 ราย และเป็นผู้บาดเจ็บจาก
รถจักรยานยนต์ จ านวน 99 ราย ผู้บาดเจ็บจากรถยนต์ 2 ราย และรถอ่ืนๆ 2 ราย(ข้อมูล:โรงพยาบาลชุมตา
บง,2559)   

 

 
จากสถิติดังกล่าว   ท าให้ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ สาขาชุม

ตาบง  เห็นความส าคัญจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมกันด าเนินงานโครงการชุมตาบงร่วมใจสร้างความ
ปลอดภัยทางถนน โดยมีสิบเอกณัฐพล พรมไชยะ ปลัดอ าเภอชุมตาบง และนายมัจฉพล เกสรดอกไม้ จาก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ สาขาชุมตาบง  ร่วมกับคณะท างาน เป็นกลไกขับเคลื่อน
งานโครงการ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่าน
แผนงาน สอจร. โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือ 1)สร้างภาคีเครือข่ายในการท างานร่วมขับเคลื่อนความปลอดภัย
ทางถนนอ าเภอชุมตาบง 2) สร้างศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุจราจรในเขตพ้ืนที่อ าเภอชุมตาบง 3) สร้างหมู่บ้านและ
โรงเรียนต้นแบบความปลอดภัยทางถนนในเขตพ้ืนที่อ าเภอชุมตาบง 4) ลดการเกิดอุบัติเหตุในจุดเสี่ยง พ้ืนที่

จังหวัดนครสวรรค์
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เขตอ าเภอชุมตาบง 5) ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์  6) สร้างความตระหนักความ
ปลอดภัยทางถนนในอ าเภอชุมตาบง 

ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อน 
 การขับเคลื่อนให้เกิดความปลอดภัยทางถนนในอ าเภอชุมตาบง  ถึงแม้ว่าจะมีส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเป็นแกนน าในการท างาน  แต่ก็ไม่สามารถท าให้เกิดความส าเร็จจากการท างาน
เพียงหน่วยงานเดียวได้   เมื่อได้รับการสนับสนุนโครงการชุมตาบงร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนนแล้ว  
ได้รับการเห็นชอบจากนายอ าเภอ   จึงได้มีการแต่งตั้งคณะท างานโครงการชุมตาบงร่วมใจสร้างความ
ปลอดภัยทางถนน  เพ่ือให้ท าหน้าที่อ านวยการและสนับสนุนการด าเนินโครงการชุมตาบงร่วมใจสร้าง
ความปลอดภัยทางถนน  พัฒนาระบบข้อมูลด้านความปลอดภัยทางถนน Data Center โดยสร้างทีม MIS 
เพ่ือเก็บข้อมูลความปลอดภัยทางถนน  วิเคราะห์ความเสี่ยงทางถนนในพ้ืนที่  สร้างหมู่บ้านปลอดภัยและ
หมู่บ้านตัวอย่างลดอุบัติเหตุทางถนนของอ าเภอชุมตาบง โดยประกวดหมู่บ้านต้นแบบความปลอดภัยทาง
ถนน  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่เด็กและเยาวชน  ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ   
 คณะท างานชุดดังกล่าว  มีนายอ าเภอเป็นประธาน  คณะท างานประกอบด้วย ผู้ก ากับสถานี
ต ารวจภูธรชุมตาบง  ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  หัวหน้าส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ สาขาชุมตาบง สัสดีอ าเภอชุมตาบง สาธารณสุขอ าเภอชุมตาบง 
ท้องถิ่นอ าเภอชุมตาบง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมตาบง ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยน้ าหอม นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง  ก านันทุกต าบล  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน  โดยมีปลัดอ าเภอฝ่ายความ
มั่นคง และสารวัตรจราจรสถานีต ารวจภูธรชุมตาบง  เป็นเลขานุการ 
 
กิจกรรมด าเนินการร่วมกัน 
 เมื่อได้มีการแต่งตั้งคณะท างานโครงการฯ อย่างเป็นทางการแล้ว  มีการประชุมครั้งที่ 1  ขึ้น 
เพ่ือชี้แจงและหารือแนวทางการท างานร่วมกัน  ผลจากการประชุมท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนกิจกรรมของ
โครงการฯ  จากเดิมที่ตั้งเป้าว่าจะด าเนินการพัฒนาระบบข้อมูลด้านความปลอดภัยทางถนน Data 
Center โดยสร้างทีม MIS เพ่ือเก็บข้อมูลความปลอดภัยทางถนน  วิเคราะห์ความเสี่ยงทางถนนในพ้ืนที่  
แต่เมื่อได้ปรึกษาหารือร่วมกันแล้ว  พบว่า คณะท างานและพ้ืนที่ยังไม่มีความพร้อมในการด าเนินกิจกรรม
ดังกล่าว  จึงได้ปรับเปลี่ยนเป็นการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเพ่ือให้เป็นรากฐานในการท างานต่อไป
ในอนาคต ผ่านทางการด าเนินกิจกรรมพัฒนาภาคีเครือข่ายการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ต าบลชุมตาบงและได้มีการด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ตามแผนที่ได้ก าหนดไว้  ดังนี้ 
 1. การประชุมคณะท างานโครงการชุมตาบงร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน   เป็น
เครื่องมือการท างานขั้นแรก  เวทีดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ที่ผู้คนที่รับผิดชอบในระดับอ าเภอได้มาท างานร่วมกัน  
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โดยเริ่มต้นจากการรับรู้วัตถุประสงค์และรายละเอียดในการด าเนินโครงการชุมตาบงร่วมใจสร้างความ
ปลอดภัยทางถนน และได้มีโอกาสเสนอแนวคิดและข้อสรุปในการท างาน   ผลจากการประชุมดังกล่าว
ส่งผลให้มีการด าเนินงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  ได้แก่ 

- การแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขต
รับผิดชอบเป็นที่ปรึกษาและก ากับดูแล 

- จัดท าแผนงานและงบประมาณในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนหมู่บ้านทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุน 

- น าเสนอโครงการชุมตาบงร่วมใจสร้างความปลอดภัย
ทางถนน ในที่ประชุมประจ าเดือน โดยมีหัวหน้าส่วน
ราชการอ าเภอชุมตาบงเข้าร่วมประชุม 

- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการชุมตาบงร่วมใจสร้าง
ความปลอดภัยทางถนน และสาธิตกิจกรรมบางส่วนให้
ที่ประชุมประจ าเดือนได้รับทราบและเรียนรู้เบื้องต้น 

- มอบทุนในการด าเนินการหมู่บ้านละ 5,000 บาท 
จ านวน 6 หมู่บ้านได้แก่ บ้านชุมตาบงหนึ่ง  บ้านชุม
ตาบง บ้านชุมตาบงสอง บ้านหนองกระโดน ต าบลชุม
ตาบง  บ้านปากด่าน บ้านคลองบ่วงสามัคคี  ต าบล
ปางสวรรค์  เพ่ือให้ใช้ด าเนินการในการเป็นหมู่บ้าน
ต้นแบบ 

  
 2. การพัฒนาภาคีเครือข่ายการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอ าเภอชุมตาบง  มี
เป้าหมายในการให้ความรู้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจราจร  อุบัติเหตุทางถนน  แล้วร่วมกันค้นหาปัญหา
และสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของอ าเภอชุมตาบง และน าข้อสรุปที่ได้มาบูรณาการ จัดท าแผน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับอ า เภอ  โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเกิดการแก้ไขอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจ านวน 145 คน 
 การด าเนินการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในแต่ละ
ด้าน  ได้แก่ 

- ส านักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์  สาขาลาดยาว  ให้ความรู้เรื่องการต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ 
การจดทะเบียนรถยนต์รับส่งนักเรียน  มาตรฐานการตรวจเช็คสภาพรถก่อนการต่อทะเบียน  และ
การท าใบขับข่ี   

- สถานีต ารวจภูธรชุมตาบง ให้ความรู้เรื่องเครื่องหมายจราจร  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง วิธีการเป็น
ผู้ช่วยต ารวจในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการสวมหมวกนิรภัย ให้ถูกต้อง  ประเภทของหมวก
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นิรภัย  จุดเสี่ยงของต าบลชุตาบง  และต าบลปางสวรรค์  สุดท้ายร่วมกันหาสาเหตุและแนว
ทางแก้ไขในระดับพ้ืนที่   

- สาธารณสุขอ าเภอชุมตาบง  โรงพยาบาลชุมตาบง  และโรงพยาบาลลาดยาว ให้ความรู้เรื่องการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยเหลือเบื้องต้น CPR การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ  

- ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โค้วโต๊ะฮุย นครสวรรค์มอเตอร์เซลส์ ให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัยบนท้อง
ถนน  การตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนการขับข่ี  การบังคับรถจักรยานยนต์ที่ถูกต้อง และ
ให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมทักษะการขับขี่และให้ทดสอบการทรงตัว ในการขับขี่
จักรยานยนต์ 

 

 
 

3. คณะท างานฯ ออกประชาคมกับหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ ให้ความรู้และแนวทางสร้าง
ความปลอดภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนนในหมู่บ้านชุมชน   การออกไปประชาคมกับหมู่บ้านจะไปให้
ความรู้และแนวทางสร้างความปลอดภัยทางถนน  ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่แนวทางแก้ไขร่วมกัน 
แผนการปฏิบัติและงบประมาณ การจัดเก็บข้อมูล การรายงานข้อมูล แห่งละ 1 ครั้ง รวม  6 หมู่บ้าน 

หมู่บ้านที่เข้าร่วม ได้แก่ บ้านชุมตาบงหนึ่ง  บ้านชุมตาบง บ้านชุมตาบงสอง บ้านหนองกระโดน 
ต าบลชุมตาบง  บ้านปากด่าน บ้านคลองบ่วงสามัคคี  ต าบลปางสวรรค์ 

การประชาคมจะเริ่มต้นจากการบรรยายให้ความรู้   และเปิดเวทีให้ร่วมกันเสนอความคิดเห็น ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับจุดเสี่ยง  สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ  พร้อมทั้งร่วมกันก าหนดมาตรการหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกัน   
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การให้ความรู้  ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน  เช่น  
วิทยากร เนื้อหา 

ง า น จ ร า จ ร  ส ถ า นี
ต ารวจภูธรชุมตาบง 

- กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรและป้ายเครื่องหมายจราจร 
- การปฏิบัติเมื่อประสบเหตุอุบัติเหตุทางถนน ขั้นตอนการติดต่อ

เจ้าหน้าที่  
- การปฏิบัติตัวเมื่ออยู่เวรด่านชุมชน 
- การหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 
- การแก้ปัญหาอุบัติเหตุโดยชุมชน 
- การหาจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้านตนเอง 

สาธารณสุขอ าเภอ 
ชุมตาบง   
โรงพยาบาลชุมตาบง  
รพ.สต. 

- การฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
- การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  
- และการท าCPR  

 

 
 

 
พร้อมทั้ง มีการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลจุดเสี่ยงในพ้ืนที่  สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ  แนวทางการ

แก้ไข  พร้อมก าหนดมาตรการหรือข้อเสนอเพ่ือให้คนในชุมชนได้ปฏิบัติต่อไป 
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 4. กิจกรรมปลูกฝังและสร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัยทางถนน ให้แก่เด็กและเยาวชนมี
เป้าหมายเพื่อสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมให้กับเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่   โครงการฯ ได้ด าเนินงานร่วมกับ
โรงเรียนห้วยน้ าหอมวิทยาคาร  ซ่ึงเป็นโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา  ที่เข้าร่วมรับการอบรมจ านวน 199 
คน ด าเนินการให้ความรู้กับนักเรียนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  ได้แก่ 

วิทยากร เนื้อหา 
ส า นั ก ง า น ข น ส่ ง จั ง ห วั ด
นครสวรรค์  สาขาลาดยาว  

- การต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์  
- การจดทะเบียนรถยนต์รับส่งนักเรียน   
- มาตรฐานการตรวจเช็คสภาพรถก่อนการต่อทะเบียน   
- การท าใบขับข่ี 

สถานีต ารวจภูธรชุมตาบง - เครื่องหมายจราจร   
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่  วินัยจราจร 
- วิธีการเป็นผู้ช่วยต ารวจในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุ      

สาธารณสุขอ าเภอชุมตาบง  
โรงพยาบาลชุมตาบง  และ
โรงพยาบาลลาดยาว 

- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
- การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเบื้องต้น 
- การท า CPR  
- การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ 

บริษัท พ.สหายยนต์ (1987) 
สาขาศาลเจ้าไก่ต่อ 

- การขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน   
- การตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนการขับขี่   
- การบังคับรถจักรยานยนต์ที่ถูกต้อง และให้ผู้เข้ารับการ

อบรมทุกท่านปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมทักษะการขับข่ี 
 
 หลังจากการให้ความรู้แล้ว ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ สาขา
ชุมตาบง ร่วมกับ สถานีต ารวจภูธรชุมตาบง แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม ให้แต่ละกลุ่ม หาสาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนและแนวทางการแก้ไข  พร้อมทั้งก าหนดจุดเสี่ยง  วิธีการแก้ไขจุดเสี่ยง พร้อมทั้งก าหนด
กฎ กติกาในโรงเรียน เพ่ือให้น าเสนอและหาแนวทางปฏิบัติร่วมกันต่อไป 
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 หลังจากกิจกรรม มีการแจกสติ๊กเกอร์ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมให้ติดหน้ารถจักรยานยนต์นักเรียน
และต้องสวมใส่หมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อเข้าสู่โรงเรียน  

 
                                        สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและแนวทางการแก้ไข 

 
                          จุดเสี่ยงในพ้ืนที่จากการร่วมกันปรึกษาหารือในกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม 
 ซึ่งหลังจากอบรมแล้ว  ได้มีการด าเนินการเพ่ือขยายต่อในโรงเรียน  ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนสร้างความปลอดภัยทางถนน ประจ าโรงเรียนจากผู้ที่ผ่านการ
ฝึกอบรม  ท าหน้าที่ขยายผลปลูกจิตส านึก สร้างวินัยจราจร ภายในโรงเรียน 

2. ก าหนดบทบาทครู ให้เป็นผู้มีหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแล เข้มงวดตามมาตรการของความปลอดภัย 
3. โรงเรียนได้ก าหนดแผนและงบประมาณในการสนับสนุนในการด าเนินการด้านความปลอดภัยทาง

ถนนในโรงเรียน 
4. สรุปผลการด าเนินการกิจกรรม ของโรงเรียนด้านความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียน โดยมีตัวชี้วัด

คือการสวมหมวกนิรภัย และการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ทั้งในและนอกสถานศึกษา    
5. ก าหนดให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ของอ าเภอชุมตาบง 
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
1. มีหมู่บ้านต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านชุมตาบงหนึ่ง  บ้านชุมตา

บง  บ้านชุมตาบงสอง  และบ้านหนองกระโดน  ต าบลชุมตาบง  บ้านปากด่าน และบ้านคลอง
บ่วงสามัคคี  ต าบลปางสวรรค์  

2. เกิดโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน 1 แห่งที่โรงเรียนห้วยน้ าหอมวิทยาคาร 
3. มีการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนด้านต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นการปฐมพยาบาล              

การด าเนินการเมื่อเกิดอุบัติเหตุทั้งการขนย้ายผู้ป่วย การแจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจ  ฯลฯ 
 
การด าเนินการต่อเพื่อสร้างความยั่งยืน 
 คณะท างานมีความต้องการจะขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนเข้าไปในโรงเรียน โดย
อาศัยโครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้   ให้น าเอาความรู้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนเข้าไปเป็น
กิจกรรม 
 นอกจากนี้  ยังมุ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุให้กับรถที่ใช้ในการเกษตรที่มักจะพบว่าไม่มีไฟ  โดย
การน าเอาสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ไปติดที่รถเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุจราจร 
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12. ไพศาลีร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน 
 

  อ าเภอไพศาลี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของจังหวัดนครสวรรค์  มีอาณาเขตติดต่อด้านทิศ
เหนือกับอ าเภอหนองบัว  ด้านทิศตะวันออกติดต่อกับอ าเภอสามพัน อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
และอ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี  ทิศใต้ติดกับอ าเภอโคกเจริญ อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี  
อ าเภอตากฟ้า และอ าเภอท่าตะโก  ส่วนทิศตะวันตกติดกับอ าเภอท่าตะโก  จากที่ตั้งและอาณาเขต
ติดต่อดังกล่าวส่งผลให้อ าเภอไพศาลีกลายเป็นเส้นทาง
ผ่านส าหรับเดินทางไปจังหวัดของภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยมีทั้งเส้นทางหลักและเส้นทาง
รอง  เช่น  ถนนหมายเลข  11  อินทร์บุรี-เขาทราย  ซึ่ง
นอกจากการสัญจรไปมาแล้ว  ยังมีทางเชื่อมทางแยกจาก
พ้ืนที่ทางการเกษตรเข้ามาถนนเหล่านั้นหลายแห่ง จึงมี
รถบรรทุกขนาดใหญ่ รถพ่วง ขนพืชผลทางการเกษตร
สัญจรไปมาเป็นจ านวนมาก วิ่งเข้าออกไปมาตลอดเวลา  
รวมถึงเส้นทางบางส่วนมีสภาพช ารุด มีการซ่อมแซมเป็น
ช่วงๆ  บางช่วงมีลักษณะโค้งอันตราย จึงมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง นอกจากนี้ พฤติกรรมในการขับขี่ของ
ผู้ใช้รถใช้ถนน เช่น การไม่ใส่ใจในการสวมหมวกนิรภัย การขับขี่ด้วยความประมาท การเมาแล้วขับ ก็มี
ส่วนส าคัญท่ีท าให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มข้ึน  
 จากข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุทางถนนของโรงพยาบาลไพศาลี พบว่า 

สถิติ พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
จ านวนการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) 27 34 21 
จ านวนผู้บาดเจ็บ (คน) 12 21 4 
จ านวนผู้เสียชีวิต (ราย) 17 16 17 
รถจักรยานยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุ  (คัน) 22 28 15 
รถกระบะที่เกิดอุบัติเหตุ (คัน) 5 5 3 

 จากประสบการณ์การท างานของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ 
สาขาตากฟ้า  ที่รับผิดชอบพ้ืนที่อ าเภอไพศาลีด้วย  ได้เล็งเห็นความส าคัญในเร่ืองการลดอุบัติเหตุทาง
ถนนที่จะต้องบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน  จึงได้เชื่อมประสานภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมด าเนินงาน โดย
มีนายสมชาย แก้วศรี จากส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตากฟ้า 
เข้ามาเป็นแกนก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนงาน โดยมีโครงการ “ไพศาลีร่วมใจสร้างความปลอดภัยทาง
ถนน”  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างภาคีเครือข่ายในการท างานร่วมขับเคลื่อนความปลอดภัยทาง
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ถนนอ าเภอไพศาลี 2) สร้างหมู่บ้านและโรงเรียนต้นแบบความปลอดภัยทางถนนในเขตพ้ืนที่อ าเภอไพศา
ลี 3) ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอไพศาลี 
ทุนเดิม  

ในปี พ.ศ. 2558  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์  สาขาตากฟ้า 
ได้รับงบประมาณในการน าร่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ของส านักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดสาขา จากแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด(สอจร.) โดยได้จัดท า
โครงการ “ตากฟ้าร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน”  ในพ้ืนที่ของอ าเภอตากฟ้า ซึ่งผลการด าเนิน
โครงการดังกล่าว ท าให้อ าเภอตากฟ้าไม่เกิดอุบัติเหตุทางถนน ไม่มีผู้บาดเจ็บ และไม่มีผู้เสียชีวิตเลย 
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560   ส่งผลให้ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงานมีประสบการณ์การท างาน
สร้างความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนที่จึงได้น าประสบการณ์มาขยายผลในพ้ืนที่อ าเภอไพศาลีเพ่ือให้มีความ
ปลอดภัยทางถนนในพื้นที่อีกด้วย 
 
ภาคีร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน 

การด าเนินโครงการฯ มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือการสร้างภาคีเครือข่ายในการท างานร่วมกัน
ขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนอ าเภอไพศาลี   และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน  
ทางอ าเภอจึงได้มีค าสั่งที่ 82/2560  แต่งต้ังคณะกรรมการและคณะท างานด าเนินโครงการ “ไพศาลีร่วม
ใจสร้างความปลอดภัยทางถนน” ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่ก าหนดแนวทาง แผนงาน โครงการในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุจราจร การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและก าหนดแนวทางแก้ไข
ปัญหา การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้ ตลอดจนการให้การสนับสนุนทั้งด้าน
งบประมาณ ด้านบุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือและอ านวยการปฏิบัติเพื่อให้การด าเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนของอ าเภอไพศาลี   มีนายอ าเภอเป็นประธาน 

2. คณะท างานขับเคลื่อนโครงการฯ  มีหน้าที่ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ ในทุกกิจกรรมให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ การด าเนินโครงการฯในแต่ละกิจกรรมย่อย  การ
ประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้าน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ องค์กรอิสระและ
ประชาชน  มีหัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์  สาขาตากฟ้า 
เป็นหัวหน้าคณะท างาน 

3. คณะท างานสืบสวนอุบัติเหตุและติดตามผลการด าเนินงาน  มีหน้าที่ออกสอบสวนสาเหตุการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน การจัดเก็บ การรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน การประมวลผล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การประเมินผลเพ่ือหาแนวทางแก้ไขและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
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ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ องค์กรอิสระและ
ประชาชน  สรุปผลการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของอ าเภอไพศาลีแก่
ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   มีปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เป็นประธาน
คณะท างาน 

คณะกรรมการและคณะท างานแต่ละชุดประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่า
จะเป็น นายอ าเภอ  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรไพศาลี  ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ที่ท าการ
ปกครองไพศาลี  หมวดทางหลวงไพศาลี  โรงพยาบาลไพศาลี  สาธารณสุขอ าเภอไพศาลี  ท้องถิ่นอ าเภอ
ไพศาลี  นายกเทศมนตรีต าบล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนไพศาลี
วิทยา  และส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์  สาขาตากฟ้า  
 

ประสานความร่วมมือ แล้วเดินไปด้วยกัน 
 เมื่อได้ทีมท างาน และแต่งตั้งคณะท างานโครงการฯ แล้ว จึงได้ชักชวนเชื่อมประสานภาคี
เครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมด าเนินกิจกรรมโครงการไปด้วยกัน เพ่ือให้เกิดผลตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ คือ 

1. จัดเวทีประชุมคณะกรรมการและคณะท ำงำนด ำเนินโครงกำรไพศำลีร่วมใจสร้ำงควำม
ปลอดภัยทำงถนนและองค์กรภำคีเครือข่ำยโดยมีเป้ำหมำยเพ่ือสร้ำงภำคีเครือข่ำยในกำร
ท ำงำนร่วมขับเคลื่อนควำมปลอดภัย   ซึ่งกำรประชุมเป็นกลวิธีหนึ่งในกำรสร้ำงภำคีเครือข่ำย
กำรท ำงำนให้มุ่งไปทำงทิศเดียวกัน 

 โครงการฯ ได้จัดการประชุม 2 ครั้ง  โดยแต่ละครั้งมีเป้าหมายในการประชุมแตกต่างกัน   
ครั้งที่ 1  มีเป้าหมายในการสร้างความเข้าใจและก าหนดแนวทางในการท างานร่วมกัน     
ครั้งที่ 2  เป็นการขับเคล่ือนการท างานโดยการก าหนดหัวข้อและแนวทางการจัดการอบรมใน

โรงเรียนและในชุมชนเพ่ือสร้างชุมชนต้นแบบ  ซ่ึงผลจากการประชุมนั้น พบว่า  
 เกิดแนวทางการด าเนินงานโครงการไพศาลีร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน 
 เกิดแนวทางการจัดกิจกรรมในโครงการไพศาลีร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนนได้แก่ หัวข้อใน

การอบรมหมู่บ้าน/ชุมชน และโรงเรียนต้นแบบ   การจัดท าข้อมูลชุมชน  การตรวจนับหมวก
นิรภัย   

 เกิดแนวทางการรายงานผลและติดตามการด าเนินงาน 
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2.จัดอบรมให้ความรู้ รณรงค์ประชาสัมพันธ์  และก าหนดแนวทางในการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนให้แก่ ชุมชน/หมู่บ้าน ใน 8 ต าบล 8 หมู่บ้าน กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
หมู่บ้านต้นแบบความปลอดภัยทางถนนอ าเภอไพศาลี   การจัดอบรมเป็นการให้ความรู้เพ่ือสร้างความ
ตระหนักให้เกิดขึ้นในชุมชน  จนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือเกิดข้อก าหนดในชุมชนซึ่งการ
อบรมให้ความรู้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง  ไม่ว่าจะเป็นต ารวจภูธรไพศาลี   
โรงพยาบาลไพศาลี  สาธารณสุขอ าเภอไพศาลี  เข้ามาให้ความรู้ด้านต่างๆ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในการ
ประชุมเครือข่าย ดังนี้ 

1. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน/หมู่บ้าน 
2. กฎหมายจราจร ป้ายเตือน สัญญาณจราจร ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
3. การแจง้เหตุ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเบื้องต้น 
4. การจัดท าแผนงาน แนวทางในการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน/หมู่บ้าน 
5. การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ภายในชุมชน/หมู่บ้าน 
6. การสร้างความตระหนักและการร่วมมือในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของชุมชน/

หมู่บ้าน 
7. การวิเคราะห์ปัญหา ผลกระทบ ความเสียหายและแนวทางในการแก้ไขเกี่ยวกับการป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนนภายในชุมชน/หมู่บ้าน 

 
 

 



139ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ
สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560

ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสรา้งความปลอดภัยของ 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ปี 2560 

135 

 

 
 

ซึ่งการอบรมดังกล่าว   มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งที่เป็นผู้น าชุมชน  อาสาสมัคร  สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในชุมชน  ของทั้ง 8 หมู่บ้านได้แก่ บ้านวังข่อย บ้านตะคร้อ  บ้านห้วย
ตะโก  บ้านเขาหินกลิ้ง  บ้านเขาใหญ่  บ้านโพธิ์ประสาท  บ้านเนินทอง และบ้านสระแก้ว จากการเข้าร่วม
อบรมส่งผลให้ 

1. ชุมชน/หมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร ป้ายเตือน สัญญาณเตือน และ
สัญญาณจราจร สามารถปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้อง 

2. เมื่อเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ชุมชน/หมู่บ้านสามารถให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นและแจ้งเหตุให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ความช่วยเหลืออย่างทันถ่วงที 

3. ชุมชน/หมู่บ้านสามารถก าหนดแผนงานและแนวทางในการด าเนินการในการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ได้เกิดเป็นกิจกรรม  การด าเนินงานเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
หลากหลายรูปแบบ อาทิ  การตั้งด่าน  การตกแต่งก่ิงไม้ที่บดบังทัศนวิสัย  การซ่อมแซมผิวถนน 
หลุมบ่อ เป็นต้น 

 
 

3.จัดอบรมให้ความรู้ ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
โรงเรียน  เพ่ือสร้างโรงเรียนต้นแบบความปลอดภัยทางถนน  การอบรมจะเป็นการให้ความรู้ในการสร้าง
จิตส านึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นกับทั้งครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน   จ านวน 10 
โรงเรียนในเขตอ าเภอไพศาลี   โดยแต่ละโรงเรียนจะส่งตัวแทนเข้าร่ วมอบรมแห่งละ 19คน และครู/
เจ้าหน้าที่ 1 คน  

โดยมีหัวข้อการอบรมประกอบด้วย 
1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร  ป้ายเตือน สัญญาณจราจร  และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
2. การแจ้งเหตุเมื่อเกิดอุบัติเหตุและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเบื้องต้น 
3. การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในโรงเรียนและ

สถานศึกษา 
การด าเนินการอบรมจะเป็นการให้ความรู้จากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ต ารวจภูธรไพศาลี   

โรงพยาบาลไพศาลี  สาธารณสุขอ าเภอไพศาลี ซึ่งผลจากการอบรมท าให้โรงเรียนทั้ง 10 แห่ง   
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ที ่ โรงเรียน ที่ตั้ง ระดับ จ านวน
นักเรียน 

1 โรงเรียนไพศาลีพิทยา ต.ไพศาลี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย 1,158 คน 
2 โรงเรียนตะคร้อพิทยา ต.ตะคร้อ  ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย 318 คน 
3 โรงเรียนวังข่อยพิทยา ต.วังข่อย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย 266 คน 
4 โรงเรียนกิตจานุศาสตร์ ต.ส าโรงชัย ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 520 คน 
5 โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย ต.ไพศาลี ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 128 คน 
6 โรงเรียนบ้านเขาธรรมบท ต.ไพศาลี ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 131 คน 
7 โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง ต.วังข่อย ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 171 คน 
8 โรงเรียนบ้านเขาดิน ต.วังน้ าลัด ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 142 คน 
9 โรงเรียนบ้านร่องหอย ต.วังน้ าลัด ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 128 คน 
10 โรงเรียนวัดโคกเดื่อวิทยา ต.โคกเดื่อ ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย 383 คน 
 

 
 

 ตัวแทนจากโรงเรียนทั้ง 10 แห่ง  ได้เรียนรู้และน าความรู้ไปขยายผลต่อในโรงเรียน เกิดเป็น
กิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียน เช่น อาสาจราจร  อาสาขับขี่ปลอดภัยในโรงเรียน การจัด
ระเบียบทางเท้าและระเบียบการใช้รถจักรยานยนต์  เป็นต้น ซึ่งคณะท างานโครงการฯ ได้มีการเข้าไป
ติดตาม ชง เชื่อม ช้อน ชม/เชียร์ เช็คเพ่ือให้เกิดเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนอย่าง
เข้มแข็ง 
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4.การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของชุมชนและโรงเรียน ตามโครงการ “ไพศาลี   
ร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน” ได้ลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ก าลังใจ ติดตามผล
การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการของชุมชนและโรงเรียน  ท าให้ได้รับทราบปัญหา/อุปสรรค ในการ
ด าเนินงานตามแผน/โครงการ ช่วยให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน นอกจากนี้ได้ก าชับ
และเร่งรัดให้ชุมชนและโรงเรียนด าเนินการตามแผนงาน/โครงการให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย และ
คณะกรรมการได้พิจารณา ประเมินผลการด าเนินงานของชุมชนที่ดีเด่นเพ่ือมอบโล่รางวัล เพ่ือเป็น
แบบอย่างให้แก่ชุมชนอ่ืนๆ ต่อไป  ซึ่งผลทีเ่กิดขึ้นพบว่า 

1. เกิดการบูรณาการในการท างานร่วมกันของประชาชนในชุมชน/เด็กนักเรียนภายในโรงเรียน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนภายในอ าเภอ 

2. ประชาชนมีความรักความสามัคคีร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา 
3. อุบัติเหตุในชุมชนลดลง ประชาชนมีความปลอดภัยเพ่ิมมากข้ัน 
4.ทุกคนในชุมชนเห็นความส าคัญในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
 

ดอกผลที่เกิดขึ้นระหว่างทาง 
การวิเคราะห์จุดเสี่ยงและคืนข้อมูลให้กับชุมชน  เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  การได้ข้อมูลที่ถูกต้องเพ่ือน ามาวิเคราะห์และแก้ปัญหาก็เป็นเครื่องมือที่ส าคัญ   โครงการฯ 
ได้มีการด าเนินงานวิเคราะห์จุดเสี่ยงร่วมกับแขวงทางหลวงและหมวดการทาง อ าเภอ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูล และวิเคราะห์หาสาเหตุร่วมกัน   น ามาซึ่งการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 หลังจากที่ได้ข้อมูลจุดเสี่ยงและแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้ว  ยังได้มีการคืนข้อมูล
ให้กับชุมชน  ซึ่งส่งผลให้คนในชุมชนได้รับทราบถึงสถิติ  สภาพจุดเสี่ยง  และแนวทางการแก้ปัญหาท าให้
ชุมชน/หมู่บ้านเกิดความตระหนักและร่วมกันวางแผนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในชุมชน   ในบาง
กรณีที่คนในชุมชนสามารถแก้ไขจุดเสี่ยงได้ด้วยตนเอง   ก็มีผู้น าชุมชน  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน และคนใน
ชุมชนมาร่วมกันแก้ไขจุดเสี่ยงนั้นร่วมกัน 
 นอกจากนี้ข้อมูลจุดเสี่ยงและแนวทางการแก้ปัญหาที่ได้ยังส่งไปถึงหน่วยงานในท้องถิ่น ได้แก่ 
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล  ที่ได้น าข้อมูลดังกล่าวมาวางแผนแก้ไขโดยใช้งบประมาณของ
หน่วยงาน และบรรจุเข้าไปในแผนงานของหน่วยงานอีกด้วย 
  
ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

1. มีภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมในการท างานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทุกภาคส่วนทั้งภาค
ราชการ ภาคประชาชน เอกชน และอาสาสมัคร เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการ 



142 ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ
สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560

ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสรา้งความปลอดภัยของ 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ปี 2560 

138 

 

 
 

2. หน่วยงานที่เก่ียวข้องให้ความส าคัญและร่วมมือในการท างานและมีการแชร์ข้อมูลระหว่างกัน
และกัน ท าให้ได้ข้อมูลตรงกับข้อเท็จจริงมากขึ้น สามารถน าผลของข้อมูลไปร่วมแก้ปัญหาได้
ตรงตามปัญหามากขึ้น 

3. เกิดการด าเนินงานในระดับชุมชน/หมู่บ้าน และในระดับสถานศึกษา โดยอาศัยการวิเคราะห์
ปัญหาและหาแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพ้ืนที่ โดยเป็นแผนงาน
หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชน/นักเรียนเอง 

4. ประชาชนและนักเรียนในพ้ืนที่อ าเภอไพศาลีมีการสวมหมวกนิรภัยเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะ
นักเรียนในโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายโครงการ 

5. จ านวนการเกิดอุบัติเหตุและความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุลดลง 
6. เกิดชุมชนต้นแบบที่สามารถเป็นตัวอย่างให้ชุมชนอ่ืนได้ 3 แห่ง ได้แก่ ชุมชนบ้านห้วยตะโก  

ชุมชนเขาหินกลิ้ง และชุมชนบ้านโพธิ์ประสาท 
7. เกิดโรงเรียนต้นแบบที่สามารถเป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนอ่ืนได้ 3 แห่ง ได้แก่  โรงเรียนวัง

ข่อยพิทยา  โรงเรียนไพศาลีพิทยา และโรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง 
8. เกิดการแก้ไขจุดเสี่ยงในพ้ืนที่เบื้องต้น  และหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ อาทิ เทศบาล  องค์การ

บริหารส่วนต าบล  ให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาจุดเสี่ยง  มีการบรรจุการแก้ปัญหาจุดเสี่ยง
เข้าไปในแผนของหน่วยงาน 

 
บทเรียนความส าเร็จ สู่ความภูมิใจของคนท างาน 

1. โครงการไพศาลีร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนนได้ให้ความส าคัญกับการติดตามประเมินผล  
โดยได้ก าหนดกิจกรรมติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของชุมชนและโรงเรียน เข้าเป็น
กิจกรรมหลักของโครงการ  ซ่ึงการติดตามดังกล่าวใช้หลักการ 5 ช. (ชง เชื่อม ช้อน ชม/เชียร์ 
เช็ค)  โดยมีการด าเนินการดังนี้ 

 มอบหมายให้ชุมชน/โรงเรียนจัดท าแผนงาน/โครงการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในพื้นที่ของตัวเอง  พร้อมให้ค าแนะน า 

 เข้าไปติดตามการด าเนินงานเพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรคในการด าเนินการ เพ่ือช่วย
หาทางและแนะน าในการแก้ไขปัญหา 

 ให้พ้ืนที่รายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครสวรรค์ สาขาตากฟ้า  ทราบทุกเดือนและรายงานเป็นรูปเล่มเพ่ือช่วยเช็คและ
คอยให้ค าแนะน า   
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 หลังการด าเนินงานแล้วมีการเข้าไปช้อนเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่มาเป็นชุมชน/โรงเรียน
ต้นแบบ โดยการคัดเลือก 3 แห่งที่มีผลการด าเนินงานดีเด่นพร้อมทั้งมีการมอบโล่ห์
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างก าลังใจ 

2. การสร้างเครือข่ายการท างาน และการสร้างชุมชน/โรงเรียนต้นแบบ  และความเข้มแข็งของ
คณะท างานฯ ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจส่งผลให้เกิดการขยายผลไปยังภาคส่วนอ่ืนๆ ซึ่งมีแผนงานที่
จะด าเนินการต่อไป คือ 

 การฟ้ืนฟูกิจกรรมหมู่บ้านปลอดภัยในต าบลวังข่อย 
 การส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยให้ครบ 100% 
 การรณรงค์เมาไม่ขับ 100% 
 การให้ความรู้ด้านกฎหมายและการขับขี่ปลอดภัย 
 การใช้ “จิตอาสา การท าความดีด้วยหัวใจ” มาต่อยอดในการท างาน 

3. จากการด าเนินงานโครงการ พบว่าเกิดข้อเสนอแนะระดับนโยบาย คือ 
 ควรมีการก าหนดให้มีหลักสูตร “จราจร” ในโรงเรียน เช่น ชั่วโมงสร้างเสริม

ประสบการณ์  เพ่ือเป็นการสร้างความตะหนักและพฤติกรรมที่เหมาะสมให้กับ
เยาวชน   

 ควรเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย จับ ปรับ และลงโทษผู้กระท าความผิดอย่าง
จริงจัง 

ในการด าเนินงานโครงการนี้ ส่งผลให้ 1)เกิดภาคีเครือข่ายและชุมชนที่ให้ความส าคัญเห็นปัญหา
ร่วมกัน 2) ท าให้ได้เพ่ือนได้ทีมมาร่วมท างาน และเรียนรู้ไปด้วยกัน 3) ทุกคนที่ร่วมกันในการท างานดีใจที่
เป็นส่วนหนึ่งของทีมได้ท าให้สถิติอุบัติเหตุลดลงและได้ช่วยเหลือชีวิตคนให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และเกิด
พลังความเป็นทีม เกิดพลังชุมชนมาท างานด้วยใจ 4) ผู้บริหารให้ความส าคัญ นายอ าเภอเข้าร่วมกิจกรรม 
และคณะท างานสามารถจุดประกายชุมชนให้ลุกข้ึนมาร่วมจัดการแก้ปัญหาได้ด้วยชุมชนเอง 
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13. จุดเสี่ยงลดลงได้ดว้ยภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 
 

อ าเภอสีคิ้ว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดนครราชสีมา  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,247.068 ตาราง
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อทางทิศเหนือกับอ าเภอด่านขุนทด ทิศตะวันตกติดต่อกับอ าเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี และอ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี ทิศตะวันออกเขตติดต่อกับอ าเภอสูงเนิน ทิศใต้ติดต่อกับ
อ าเภอสูงเนิน อ าเภอปักธงชัย และอ าเภอปากช่อง 

การเดินทางของอ าเภอสีคิ้ว  พบว่ามี
ถนนสายหลักตัดผ่าน 3 สาย ได้แก่ ทางหลวง
หมายเลข 201 ตัดผ่าน สีคิ้ว-ด่านขุนทดทาง
หลวงหมายเลข 2 ตัดผ่านอ าเภอปากช่อง และ
อ าเภอสูงเนิน  ถนนทางหลวงหมายเลข 24 
ตัดผ่านอ าเภอสูงเนิน  และอ าเภอปักธงชัยซึ่ง
ทั้งสามสายเป็นถนนสายหลักที่ตัดผ่านไปสู่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ประกอบกับมีจุด
กลับรถหลายจุด ส่งผลให้มีความเสี่ยงในการ
เกิดอุบัติเหตุจราจร  จากสถิติตั้งแต่ปี 2557 – 2559 มีจ านวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ยปีละ 1,325 
ครั้ง จ านวนผู้บาดเจ็บ 2,395 ราย มีอัตราการเสียชีวิตคิดเป็นจ านวนเฉลี่ย 23.3 ต่อแสนประชากร จ านวน
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต เกิดทั้งบนถนนสายหลักและถนนสายรองหรือถนนชนบท  พบว่าถนนสายรอง
อุบัติเหตุที่เกิดบ่อยเกิดจากการขี่รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับเร็ว และมีพฤติกรรม
ดื่มสุรา ขับขี่ด้วยความเร็วหลุดโค้งชนเสา ชนป้ายข้างทาง หรือพลิกคว่ าด้วยตนเอง เป็นเหตุให้เกิดการ
บาดเจ็บเสียชีวิตและพิการ  

ส่วนถนนสายหลักอุบัติเหตุส่วนมากเกิดบริเวณจุดกลับรถ และอุบัติเหตุหมู่ที่เกิดขึ้นส่วนมากจะ
เกิดบริเวณถนนสายหลัก ที่มาจากการใช้ความเร็วเกินก าหนดแล้วเสียหลักรถข้ามเกาะกลางถนนไปชนฝั่ง
ตรงข้าม หรือชนต้นไม้พลิกคว่ า 
จากปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นท าให้ภาคีเครือข่ายทุกหน่วยงานเกิดความตระหนักถึงความจ าเป็นในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมกันด าเนินงานโครงการจุดเสี่ยงลดลงได้ด้วยภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งอ.สีคิ้ว 
จ.นครราชสีมา  โดยมี นางสาวนงรักษ์ พวกจันทึก ปลัดอ าเภอ และนางสาวรัติการณ์ กอมขุนทด จาก
โรงพยาบาลสีคิ้ว เป็นแกนก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนงานสร้างความปลอดภัยทางถนน  โดยมี
วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือสร้างเครือข่ายในพ้ืนที่ 12 ต าบล 15 องค์กรปกครองท้องถิ่น ( สาธารณสุข ปกครอง 
ต ารวจ ขนส่งอ าเภอ กู้ภัยในพ้ืนที่ อาสาสมัครสาธารณสุข สถานศึกษา ป้องกันภัยสาขาปากช่อง ก านัน 

อำ�เภอสีคิ้ว
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ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ) เพ่ือให้ท างานขับเคลื่อนงานสร้างความปลอดภัยทางถนนในอ าเภอสีคิ้ว  
และ 2)แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพ้ืนที่ เพ่ือลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนน 
โดยก าหนดเป้าหมายเพ่ือให้มีเครือข่ายน าร่องป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ 12 ต าบล ขึ้น  โดยได้รับ
การสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านแผนงานสนับสนุนการ
ป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด(สอจร.) 
 
ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงาน 
 ด้วยเป้าหมายของโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายในพ้ืนที่  นอกจากศูนย์อ านวยการความ
ปลอดภัยทางถนนอ าเภอสีคิ้ว  ที่มีการตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีแล้ว  ยังได้มีการด าเนินการโดยมีค าสั่ง
ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอสีคิ้ว ที่ 247/2560 แต่งตั้งคณะท างานประจ าต าบลเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมการอ านวยการ   มีนายอ าเภอสีคิ้วเป็นผู้อ านวยการ  และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ
ระดับอ าเภอ ได้แก่ ฝ่ายปกครอง   ฝ่ายสาธารณสุข  เทศบาล  องค์การบริการส่วนต าบล  ต ารวจ  
หมวดบ ารุงทาง  ฝ่ายการศึกษา    
มีหน้าที่  
 ก าหนดแผนงาน นโยบาย ประสานงานภาครัฐ เอกชน เพ่ือด าเนินการตามมาตรการป้องกัน

อุบัติเหตุจราจรและยกระดับความปลอดภัยทางถนน 
 อ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมด าเนินการตามมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจราจรและ

ยกระดับความปลอดภัยทางถนนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ให้ค าปรึกษา ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 เสนอแนะนโยบายต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
 มีอ านาจในการพิจารณาแต่งตั้งคณะท างานระดับอ าเภอ ต าบล เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ตามบทบาทและภารกิจให้มีประสิทธิภาพ 
 ก ากับและติดตามการประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
2. คณะท างานประจ าต าบล  11 ต าบล ได้แก่  คณะท างานต าบลหนองหญ้าขาว  คณะท างานต าบล

ดอนเมือง  คณะท างานต าบลหนองน้ าใส  คณะท างานต าบลคลองไผ่  คณะท างานต าบลลาดบัว
ขาว (มี 2 ทีม ได้แก่ ทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI Team) ของเทศบาลต าบลลาดบัวขาว 
และทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI Team) ของ อบต.ลาดบัวขาว) คณะท างานต าบลกุด
น้อย  คณะท างานต าบลบ้านหัน  คณะท างานต าบลหนองบัวน้อย  คณะท างานต าบลมิตรภาพ  
คณะท างานต าบลวังโรงใหญ่  และคณะท างานต าบลกฤษณา  มีหน้าที่ 
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 จัดเตรียมความพร้อมของหน่วยงานทั้งด้านบุคลากร  เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ การสั่งการ
ระบบการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

 ให้มีการซักซ้อมการปฏิบัติการล่วงหน้า เพ่ือให้สามารถให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบ
อุบัติเหตุอย่างรวดเร็ว ตลอดจนการรักษาพยาบาลเพ่ือลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือกู้ชีพ/กู้ภัยให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทาง
ถนนทราบ 

ทั้งนี้พ้ืนที่มีความตระหนักต่อปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ทางเครือข่ายอ าเภอสีคิ้ว  
จึงจัดตั้งศูนย์ป้องกันอุบัติเหตุบนถนน (ศ.ป.ถ.) อ าเภอสีคิ้ว โดยมีการประชุม เรื่องสถิติการเกิดอุบัติเหตุบน
ถนน ความสูญเสีย และจุดเส่ียงบนถนนสายหลัก ในปี 2558 -2559 มีคณะอนุกรรมการเพ่ือทบทวน
เหตุการณ์ในจุดเสี่ยงที่เกิดเหตุบ่อย ซ่ึงส่วนมากเกิดบนถนนสายหลักบริเวณเขตรับผิดชอบต าบลลาดบัว
ขาว แต่ยังขาดการ  บูรณาการและขาดการก าหนดหน้าที่ในการท างานที่ชัดเจน ท าให้การด าเนินงานลด
อุบัติเหตุในจุดเสี่ยงดังกล่าวไม่ได้ผลลัพธ์และการจัดการที่ดี  
 
สานพลังภาคี ขับเคลื่อนสร้างความปลอดภัยทางถนน 
 เมื่อมีการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมด าเนินการ และมีการแต่งตั้งคณะท างานแล้ว 
ภาคีเครือข่ายจึงได้ร่วมกันด าเนินงาน ดังนี้ 

1.จัดประชุมคณะท ำงำน ศูนย์อ านวยความปลอดภัยทางถนนอ าเภอ (ศปถ.อ าเภอ)  ซึ่งเป็นการจัด
ประชุมเพ่ือให้คนท างานในเครือข่าย ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือแนวทางการท างานร่วมกัน   
โดยมีการประชุมเครือข่าย 6 ครั้ง แต่ละครั้งท าให้เกิดการน าเสนอข้อมูล บอกเล่าถึงสถานการณ์การเกิด
อุบัติเหตุ จุดเสี่ยง ซึ่งส่งผลให้เกิดมติหรือแนวทางการท างานเพื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้ 

 การเตรียมความพร้อมรับมือกับการเดินทางในช่วงเทศกาล    
 การตั้งด่านชุมชน 
 การรายงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
 การจัดตั้งทีมสอบสวนเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
 ข้อมูลจุดเสี่ยงในพ้ืนที่และแนวทางการแก้ไขจุดเสี่ยง 
 ติดตามผลการแก้ไขจุดเสี่ยงของแต่ละพ้ืนที่ 
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2.จัดเวทีประชุมเครือข่ำย ศูนย์อ านวยความปลอดภัยทางถนนต าบล  จากการที่ได้มีการแต่งตั้ง
คณะท างานประจ าต าบลเพ่ือให้ร่วมขับเคลื่อนโครงการฯ   ได้มีการจัดประชุมเพ่ือให้คณะท างานของแต่ละ
ต าบลได้ร่วมกันพิจารณาจุดเสี่ยงในพ้ืนที่ที่เกิดขึ้น และร่วมกันก าหนดแนวทางการแก้ไขจุดเสี่ยงของแต่ละ
ต าบล  พร้อมทั้งมีแนวทางการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลในแนวราบโดยใช้ Application line มา
ใช้ในการติดต่อสื่อสาร พร้อมทั้งมีการติดตามการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอีกด้วย 

การประชุมเครือข่ายระดับต าบล  มีการประชุม 3 ส่วน ได้แก่ 
1. การประชุมเครือข่ายศูนย์อ านวยความปลอดภัยทางถนนต าบล (ศปถ.ต าบล) จ านวน 8 ครั้ง  

เพ่ือน าเสนอจุดเสี่ยงของแต่ละต าบล  และแนวทางการท างานของแต่ละพ้ืนที่ 
2. เวทีพัฒนาเครือข่ายด้านการส ารวจจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  การสอบสวนกรณีเกิดเหตุ

ส าคัญเพ่ือน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับจุดเสี่ยง  วิเคราะห์เคสที่เกิดอุบัติเหตุของแต่ละพ้ืนที่ และ
วางแผนการจัดการความเสี่ยง  มีการประชุม 12 ครั้ง 

3. เวทีเฉพาะกิจในการจัดการแก้ปัญหาจุดเสี่ยงตามปัญหาของแต่ละพ้ืนที่  จ านวน 12 ครั้ง  มี
เป้าหมายเพื่อติดตามการแก้ไขจุดเสี่ยง   

การประชุมที่เกิดขึ้น  ส่งผลให้แต่ละพ้ืนที่ได้ข้อมูลจุดเสี่ยงที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  และมีการจัดการ
จุดเสี่ยงในพ้ืนที่ของตนเอง   ซึ่งการแก้ไขจุดเสี่ยงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่  มีวิธีการที่หลากหลายตามบริบทของ
พ้ืนที่  อาทิ 

1. ต าบลลาดบัวขาว รณรงค์ใช้วงเวียนหน้าวัดที่มีอยู่แล้ว โดย อบต.จัดท าป้ายวงเวียนติดให้เห็น
การใช้งาน และ อสม.ช่วยชี้แจงรณรงค์การใช้วงเวียน พร้อมทั้งมีการปรับปรุงวงเวียนให้เห็นชัด 
สวยงาม น่าใช้ โดย อบต.วัด และทางหลวงชนบท ซึ่งพบว่าเกิดการแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย 
เช่น 

 มีการสร้างวงเวียนกลับรถโดยใช้งบประมาณของทางหลวงชนบทในพ้ืนที่ต าบลใหม่
ส าโรง 

 มีการท าลูกระนาดลดความเร็วทางแยกจุดเสี่ยงในต าบลมิตรภาพ 
 มีการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบจุดกลับรถโนนทอง 
 ต าบลหนองน้ าใสมีการประสานงานองค์การโทรศัพท์เพ่ือรื้อถอนตู้โทรศัพท์ที่บดบัง

ทางแยก  เปลี่ยนจุดจอดรถโดยสารใหม่  ไม่ให้บดบังทางแยก 
 มีการกลบหลุมถนน  ตัดต้นไม้ที่บดบังวิสัยทัศน์  ติดไฟส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยง 
 มีการซ่อมไหล่ทางช ารุดทางโค้งหน้าโรงเรียน และปักหมุดสะท้อนแสง  วางกรวย

บังคับบริเวณทางโค้ง 
 บริเวณหน้าโรงเรียน มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยพาเด็กข้ามถนน ดูแลจราจร ช่วงเข้าโรงเรียน

และช่วงกลับบ้าน 



149ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ
สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560

ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสรา้งความปลอดภัยของ 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ปี 2560 

144 

 

 
 

 
ผลงานเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เท่านั้น  ซึ่งจะเห็นได้ว่า

กระบวนการท างาน นอกเหนือจากการจัดการความเสี่ยงในพ้ืนที่ของตนเองโดยใช้งบประมาณของตัวเอง
แล้ว  ยังมีการประสาน  ส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่น เพ่ือขอความร่วมมืออีกด้วย อาท ิ

 เสนอเรื่องไปยังหมวดการทางให้เพ่ิมไฟกระพริบ  ตัดต้นไม้ริมทาง ป้ายห้ามกลับรถ ป้ายเตือน
ทางแยก บริเวณสามแยก กม.6  

 ประสานให้ต ารวจตั้งด่านจับรถเร็ว  ย้อนศร หรือการท าผิดกฎจราจรบริเวณสามแยก กม.6 
 น าเสนอข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุไปยังกรมทางหลวง พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข  เพ่ือให้กรม

ทางหลวงพิจารณาแก้ไข 
 เสนอโครงการปี 2561 เรื่องปรับปรุงถนนหน้าจุดเสี่ยงบริเวณโรงเรียนสามแห่งให้เป็นถนน

ปลอดภัย ระหว่างรองบประมาณ 
 โครงการสุภาพบุรุษจราจรเจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.คลองไผ่ อ านวยความสะดวกความปลอดภัย ตั้ง

กรวยจราจร ให้รถขับช้าและลดความเร็วช่วงเวลา ก่อนเด็กนักเรียนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน 
 โครงการท าราวกั้นถนน สะท้อนแสง เพ่ือเตือนทางโค้ง อบต.และ อบจ. 
 เสนอโครงการขอเส้นชะลอความเร็ว ป้ายแจ้งเตือน ผ่านทาง อบต. ไปยังหมวดทางหลวงสีคิ้ว 
ทั้งหมดนี้เป็นผลจากการท างานของคณะท างานระดับต าบล  ร่วมกับคณะท างานระดับอ าเภอ  เน้น

การน าเอาข้อมูลที่มีในพื้นที ่มาพิจารณาแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
นอกจากนี้ยังมีกระบวนการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้เกิดในพ้ืนที่   โดยใช้

วิธีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ  ดังนี้ 
 จัดอบรม ผู้น าชุมชนในเรื่องการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุบนถนน 

และการจัดการจุดเสี่ยง 
 ศปถ.ต าบลหนองหญ้าขาวได้จัดท าโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 

และอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้น าชุมชน โดยใช้งบประมาณ
จาก อบต.หนองหญ้าขาว  

 สถานีต ารวจภูธรบ้านหัน ติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนให้เด็กนักเรียนสวม
หมวกนิรภัย และรณรงค์เมาไม่ขับ 
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 มีการติดตั้งป้ายเตือนบริเวณจุดเสี่ยง 
 รพ.สต.ประชาสัมพันธ์ให้คนในพ้ืนที่ระมัดระวังในการใช้จุดกลับรถที่อันตราย 
 มีการประชาสัมพันธ์ ในประเด็นพฤติกรรมการขับรถย้อนศรที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยในพ้ืนที่  

โดยจัดท า Spot เสียงประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่เสี่ยง 4 ต าบล ได้แก่ ต าบลหนองบัวน้อย ต าบลวัง
โรงใหญ่ ต าบลกุดน้อย  ต าบลหนองหญ้าขาว และประชาสัมพันธ์ในโรงพยาบาล ประชาสัมพันธ์
เพ่ิมเติมทางวิทยุชุมชนทุกสัปดาห์เรื่องการใช้รถใช้ถนน การขับขี่ปลอดภัย  ไม่ขับรถย้อนศร 
ส านักงานขนส่งมีความเข้มงวดในการอบรมสอบใบขับขี่ โดยเน้นการขับย้อนศร  อบต.และผู้น า
ชุมชนจัดท าป้ายเตือนไม่ย้อนศร   ปลัดอ าเภอเน้นผู้น าชุมชนในเวทีประชุมเรื่องการรณรงค์ไม่
ขับรถย้อนศรให้กับผู้น าชุมชนเพ่ือไปขับเคลื่อนต่อในพ้ืนที่ 

 ต ารวจติดตามโครงการกล้องจับความเร็วเพื่อลดความเสี่ยงจากพฤติกรรมการขับข่ี 
 

 
3. จัดเวทีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรจัดกำรจุดเสี่ยง  และน าเสนอผลงานหลังด าเนินโครงการทั้ง 

12 ต าบล โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพ และมีตัวแทนแต่ละต าบล ได้มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กระบวนการท างานของตัวเองในการค้นหาจุดเสี่ยง โดยวิธีการ Table Top ในการสอบสวนเคส
และการแก้ไขในแต่ละพ้ืนที่    

ผลการจัดเวที ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนกิจกรรมการแก้ไขจุดเสี่ยง การจัดการเรื่องงบประมาณใน
การแก้ไขจุดเสี่ยงทั้งขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และงบสนับสนุนจากภาคเอกชนที่สามารถขับเคลื่อน
ให้เกิดการจัดการดูแลจุดเสี่ยงในพ้ืนที่ได้  และยังได้แผนงานด าเนินงานด้านการสร้างความปลอดภัยทาง
ถนนในปี 2561 ของแต่ละต าบลด้วย 
ดอกผลที่เกิดขึ้นระหว่างทาง  

1. เกิดศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอ 1 ทีม และมีการด าเนินการขับเคลื่อน
เพ่ือเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุบนถนน มีการประชุมทีมทุก 2 เดือนและร่วมสอบสวนเคสอุบัติเหตุ
ใหญ่ 

2. ได้ทีมขับเคลื่อนการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุบนถนนระดับต าบล 12 ทีม 
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3. เกิดการการสอบสวนเคสอุบัติเหตุบนถนนและมีการด าเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
4. มีการให้ความรู้และการประชาสัมพันธ์กับกลุ่มนักเรียนเยาวชน ประชาชนโดยบูรณาการเข้ากับ

งานสุขภาพด้านอ่ืน 
5. มีด่านบูรณาการ ด่านชุมชน จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล 
6. เกิดมาตรการองค์กร สนับสนุนผลักดันให้สวมหมวกนิรภัย และคาดเข็มขัด 100% 

 

 

 
 
 
งบประมาณร่วมสมทบ  
 การด าเนินโครงการจุดเสี่ยงลดลงได้ด้วยภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง  อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา  มี
เป้าหมายในการสร้างเครือข่ายเพ่ือการท างานร่วมกัน  ดังนั้นในการแก้ไขจุดเสี่ยงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ต้อง
อาศัยงบประมาณการด าเนินงานของภาคี  ซึ่งได้รับการสนับสนุน ดังนี้ 

 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช. จาก 2 ต าบล จ านวน 60,000 บาท 
 ได้รับงบประมาณจากกรมทางหลวง เพ่ือสร้างวงเวียนและสัญญาณไฟ 3 จุด เป็นเงิน 120,000 

บาท 
 ได้รับงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการตีเส้น ซ่อมถนน ไฟส่องสว่าง ป้าย

สัญญาณจราจร  ตัดแต่งกิ่งไม้ ฯลฯ  10 จุด  เป็นเงิน 53,500 บาท 
 ได้รับงบประมาณจากเอกชน ในการจัดท าป้ายสัญญาณจราจร และไฟกระพริบ1 จุด เป็นเงิน 

10,000 บาท 
ซึ่งงบประมาณดังกล่าวเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นถึงความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วน ที่ไม่ใช่
เพียงการระดมก าลังปัญญาในการจัดการปัญหาเท่านั้น ยังเชื่อมไปถึงการระดมงบประมาณเข้า
มาร่วมกันแก้ไขปัญหาอีกด้วย 
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ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง  
1. เกิดเครือข่ายการท างานในระดับอ าเภอและระดับต าบล 

 เกิดกลไกระดับอ าเภอ จากเดิม ศปถ.อ าเภอสีคิ้ว ยังไม่มีบทบาทชัดเจนเป็นการเพียงการ
ท างานในช่วงเทศกาล 7 วันอันตราย ปัจจุบันมีการท างานอย่างต่อเนื่อง  มีการประชุมทุก 
2 เดือน  เพ่ือวางแผน ติดตามผล และสอบสวนเคสส าคัญร่วมกัน โดยคณะท างานระดับ
อ าเภอเป็นที่ปรึกษาให้ ศปถ.ระดับต าบล  มีการประสานงาน รายงานผลในแนวราบผ่าน 
Application Line 

 กลไกระดับต าบล จากเดิมไม่มีคณะท างานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุระดับต าบล เมื่อ
มีการแต่งตั้งแล้ว ท าให้มีการขับเคลื่อนผ่านทางการประชุม มีการสร้างกลุ่ม Line เพ่ือ
ประสานงาน  มีแกนน า ซ่ึงมาจากสมาชิกหลายหน่วยงาน เกิดหน่วยงานเด่น 5 ทีม คือ 
ต าบลคลองไผ่ ต าบลมิตรภาพ ต าบลหนองหญ้าขาว ต าบลกฤษณา และต าบลลาดบัวขาว 

2. มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติในระดับอ าเภอ ต าบล ซึ่งพบว่าการเกิดอุบัติเหตุเพ่ิมข้ึน  แต่มีความ
รุนแรงและจ านวนผู้เสียชีวิตลดลง   
 หลังด าเนินการ จ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุเพ่ิมข้ึน 215 ครั้ง คิดเป็นเพ่ิมร้อยละ 17.5 

อุบัติเหตุส่วนมากเกิดบนถนนสายหลัก คือ ถนนหมายเลข 2 หมายเลข 201 
 จ านวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร ลดลง 124 ราย คิดเป็นลดลงร้อยละ 5.5 
 จ านวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ลดลง 7 ราย คิดเป็นลดลงร้อยละ 20 
 จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนน แยกตามถนนสายรองมีจ านวนลดลง 4 ราย คิดเป็น

ลดลงร้อยละ57.14 
3. มีการแก้ไขจุดเสี่ยงของแต่ละพ้ืนที่  ที่มีการน าข้อมูลอุบัติเหตุ  การสืบสวนอุบัติเหตุ  มาเป็น

ข้อมูลในการวิเคราะห์และแก้ไขจุดเสี่ยง 
 
ปัจจัยความส าเร็จ 

1. หน่วยงานในอ าเภอให้ความส าคัญ  ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของแต่ละต าบลที่ให้ความส าคัญ เขา้มาร่วมด าเนินการทุกกิจกรรม 

2. การมีผู้ประสานงานเป็นภาคสาธารณสุข   ซึ่งมีข้อมูล สถิติ ความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ
อยู่ในมือ  การน าเอาข้อมูลที่มีจริงมากระตุ้นให้คนท างานแต่ละต าบลเห็นความส าคัญ เกิด
การระดมทรัพยากรที่มีมาจัดการกับปัญหาร่วมกัน 

3. การสื่อสาร  ประสานงานในเชิงราบ  ผ่านทาง Application Line  
ท าให้สามารถส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และมีการตอบสนอง ส่งผล
ให้เกิดการท างานได้ทันท่วงที 
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4. การขับเคลื่อนในชุมชนโดยใช้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้ประสานงาน  ท าให้เกิดแรงขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. การบูรณาการงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรเข้ากับงานประจ าได้ ส่งผลให้เกิดการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ได้ทั้ง 12 ต าบล และท าให้ได้รับความร่วมมือทุกภาคส่วน 

6. การเปิดโอกาสให้แต่ละต าบลได้ท างานภายใต้บริบทของแต่ละต าบล  ตั้งแต่การคิดวิเคราะห์ 
ออกแบบกิจกรรม และร่วมจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล หาแนวทางแก้ไข ส่งผลให้แกนน า
คณะท างานระดับต าบลรู้สึกเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการปัญหาตามสภาพบริบทแต่ละพ้ืนที่ 

7. การมีทีมสอบสวนอุบัติเหตุที่เข้มแข็ง มีการใช้กระบวนการTable Top ในการสอบสวนเคส
และการแก้ไขในแต่ละพ้ืนที่     

8. การตดิตาม ประเมินผลในระดับอ าเภอ ต าบล ผ่านการ
ประชุมและลงพ้ืนที่  
1. ติดตามผลการแก้ปัญหาจุดเสี่ยง  โดยมีการประชุม

รายงานผลในแต่ละพ้ืนที่ 
2. เก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุของแต่ละพ้ืนที่ 
3. เก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุโดยใช้ข้อมูล 3 ฐาน 

 
บทเรียนสู่ความยั่งยืน 

1. ในการด าเนินงานหากมีกลไกการขับเคลื่อน ศปถ.ระดับอ าเภอและระดับต าบล โดยมีทีม 
คณะท างาน ที่มีแผนปฏิบัติการ่วมกันจะท าให้เกิดความต่อเนื่อง 

2. การน าแผนงานป้องกันการบาดเจ็บทางถนน โดยให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลน าข้อมูลดังกล่าว ไปน าเสนอในเวทีประชาคมหมู่บ้าน จะสร้างการรับรู้และสร้างการมี
ส่วนร่วมจากประชาชนได้ดี และควรน าเสนอให้องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือผลักดันให้เกิด
การบรรจุเป็นแผน อบต.ในปี 2561 

3. การจัดท าประชาคมจากมติชุมชน สามารถสร้างมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนเพ่ือสร้าง
การยอมรับของคนในชุมชนได้ดี เช่น ห้ามขับรถเร็วและเสียงดังในหมู่บ้าน  

4. การประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมของทีมงาน ก่อนด าเนินงาน จะท าให้คณะท างานเห็น
แผนงานไปด้วยกัน แกนน าชุมชนให้ความร่วมมือ เช่น การส ารวจจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย
และการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย การตั้งป้ายเตือน จัดระเบียบการจราจร ก าจัดสิ่งกีด
ขวาง เป็นต้น  

5. หากมีการส ารวจกลุ่มเสี่ยง สามารถระบุคนเสี่ยง/พฤติกรรมเสี่ยงได้ เช่น เมาแล้วขับ การขับรถ
เร็ว จะสามารถสื่อสารประชาสัมพันธ์ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เช่น การประชาสัมพันธ์เสียงตาม
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สาย เพ่ือรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการจ าหน่ายสุราในสถานที่
และเวลาห้ามขาย การจ าหน่ายสุราให้กับเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี เป็นต้น 

6. การประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นท่ี ให้ความรู้ด้าน
อุบัติเหตุจราจรอย่างทั่วถึงในทุกกลุ่ม จะสร้างแรงกระตุ้นและความร่วมมือได้จากคนใน
ครอบครัว ชุมชน 
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14. เยาวชนเชียงของ สมองเพชร  อ าเภอเชียงของ 
 

พื้นที่อ าเภอเชียงของ ในปัจจุบันได้รับการประกาศให้เป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  ซึ่งมีอัตรา
การขยายตัวของภาคธุรกิจขนส่งและการท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ท าให้ปริมาณรถที่ผ่านเข้า
ออกอ าเภอเชียงของ มีอัตราเพ่ิมมากขึ้นเป็นล าดับ  โดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่และรถนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ  ส่วนใหญ่   จะใช้เส้นทางทางหลวงหมายเลข1020 เชียงราย–เชียงของ และสะพานมิตรภาพ 
ไทย – ลาวแห่งที่ 4 (เชียงของ – ห้วยทราย) ซึ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ 

     
จากข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของร่วมกับส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอเชียงของ  และข้อมูลคดีจราจรของสถานีต ารวจภูธรเชียงของและสถานีต ารวจภูธรบุญ
เรือง  สถิติพบว่าผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับเยาวชน  ในช่วงอายุ
ประมาณ  15 –20  ปี ที่ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์  โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ  ดังนี้ 
1) ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ีและซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์  2) พฤติกรรมการขับขี่ที่ผิดกฎหมายจราจร 
เช่น ขับรถย้อนศร ขับรถเร็ว ฯลฯ 3) ผู้ขับขี่มีพฤติกรรมการใช้แอลกอฮอล์ขณะขับขี่ 4) การตกแต่งหรือ
ดัดแปลงสภาพรถ 5)  ซ้อนรถจักรยานยนต์เกินกฎหมายก าหนด (ซ้อน 2, ซ้อน 3 คนต่อคัน) 6) ไม่มี
ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ประกอบกับจากสภาพปัญหาและปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว  อันเป็นสาเหตุให้
เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ  ส ำนักงำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเชียงรำยสำขำเชียงของ โดยมีคุณยศกร สุขสะอำด (หัวหน้า 
สนง.ปภ.จ.เชียงราย สาขาเชียงของ) และคุณประพัฒน์ สีธิ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อม
ทีมงานได้เป็นก าลังส าคัญในการขับเคล่ือนงาน  ในฐานะเลขานุการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
อ าเภอเชียงของ จึงหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยมุ่งเน้นให้กลุ่มเยาวชนมีส่วนร่วมในการแสดง

อ าเภอเชียงของ 
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ความคิดเห็น ร่วมค้นหาต้นเหตุของปัญหาและร่วมหาแนวทาง วิธีการแก้ไขปัญหา เพ่ือสะท้อนความคิดหรือ
แนวทางให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้น าไปปรับใช้และน าไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทางถนนขึ้นในพ้ืนที่
อ าเภอเชียงของ จึงได้จัดท าโครงการ“เยาวชนเชียงของสมองเพชร” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) 
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ  และภาคเอกชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนที่เกิดขึ้นกับเยาวชนให้ครอบคลุมในทุกมิติ 2) สร้างแกนน าเยาวชนในการจัดการความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน 3) สร้างรูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนแบบมีส่วนร่วมโดยเยาวชน  ซึ่ง
ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านแผนงานสนับสนุน
ป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด(สอจร.) 
 โดยมีเป้าหมายในการด าเนินงานโครงการ คือ 1) เกิดภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2) คณะกรรมการ คณะท างานและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้าง
แกนน าเยาวชน  3) เกิดแกนน าเยาวชนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษานอกระบบ   
 ซึ่งในการด าเนินงานได้มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาทั้งในระบบ              
และนอกระบบจ านวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม  โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม  โรงเรียน                
ห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก  โรงเรียนลูกรักเชียงของ  โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ และโรงเรียนอนุบาล
เชียงของ  
 
สานเครือข่าย สู่ความเข้มแข็ง 
 จากเป้าหมายการท างานที่ตั้งไว้ หัวใจส าคัญของการขับเคลื่อนงานคือการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายในภาคส่วนต่างๆ ทั้ง สถานศึกษา องค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ล้วน
เป็นกลไกส าคัญในการท างาน ทางส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายสาขาเชียง
ของ จึงได้จัดตั้งโครงสร้างการท างานโดยมีผู้รับผิดชอบหลัก เข้ามาร่วมด าเนินงาน ประกอบด้วย 

1. ประธานกรรมการ นายอ าเภอเชียงของ 
2.  รองประธานกรรมการ ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการปกครอง 

ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเชียงของ 
3.  กรรมการ สารวัตรใหญ่สถานีต ารวจภูธรบุญเรือง/ ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราช เชียงของ 

สาธารณสุขอ าเภอเชียงของ/ ผบ.ร้อยทหารพราน ที่ 3101 
หัวหน้าหมวดการทางเชียงของ/ ท้องถิ่นอ าเภอเชียงของ 
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง/ ผอ.โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 
ผอ.โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม/ ผอ.โรงเรียนลูกรักเชียงของ 
ผอ.โรงเรียนห้วยซ้อรัชมังคลาภิเษก/ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบและตาม
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อัธยาศัยอ าเภอเชียงของวัฒนธรรมอ าเภอเชียงของ/ ผู้จัดการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอเชียงของ/ ผู้จัดการการประปาเวียงเชียงของ 
ผู้จัดการบริษัทเชียงของสินธานี จ ากัด (สาขาเชียงของ) 
ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีนวิง มาร์เก็ตติ้ง สาขาเชียงของ 
ผู้จัดการบริษัทโตโยต้าเชียงของ/ ผู้จัดการบริษัทอีซูซุเชียงของ 
ประธานชมรม อปพร.อ าเภอเชียงของ / นายสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน
ทุกสถานีในพ้ืนที่/ ประธานชมรมการท่องเที่ยวอ าเภอเชียงของ 
นายสถานีขนส่งอ าเภอเชียงของ 

4. เลขานุการ หัวหน้าส านักงาน ปภ.สาขาเชียงของ 
5. ผู้ช่วยเลขานุการ ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอ าเภอเชียงของ 

เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน ปภ.สาขาเชียงของ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงท่ีได้รับมอบหมาย 

โดยภาคีเครือข่ายได้เข้ามาร่วมด าเนินงานโครงการและมีนายอ าเภอที่เข้มแข็ง ให้ความส าคัญ                 
ในงานป้องกันอุบัติเหตุจราจร โดยได้ก าหนดประกาศเป็นวาระอ าเภอ และลงพ้ืนที่ร่วมด าเนินกิจกรรมกับภาคี
เครือข่าย ทั้งนี้ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ให้อ าเภอเชียงของเป็น 
“เมืองท่องเที่ยวปลอดภัย” โดยมีการเตรียมการจัดกิจกรรม 
“เปิดฤดูกาลเชียงของเมืองท่องเที่ยวปลอดภัย” ขึ้นในเดือน
ธันวาคม 2560 ด้วย 

ทั้งนี้ในการด าเนินงานได้มีตัวแทนเยาวชนจากสภา
เด็กและเยาวชนเข้ามาร่วมเป็นคณะท างานใน ศปถ.อ าเภอ
เชียงของ  

 
เดินหน้า จับมือ ร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนน 
 ด้วยความตั้งใจของหัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาเชียงของ และ
ทีมงาน ภาคีเครือข่าย ที่ต้องการขับเคลื่อนงานเพ่ือการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับพ้ืนที่ดียิ่งขึ้น จึง
ได้ร่วมกันด าเนินงานโครงการตามกิจกรรม คือ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะท างาน จากตัวแทนหน่วยงาน องค์กร เข้ามาร่วมเป็นภาคีเครือข่าย

ขับเคลื่อนงาน ในการวางแผน ก าหนดกิจกรรม และติดตามประเมินผล ประชุม 2 เดือน/ครั้ง ส่งผล
ให้เกิดการประชุม 5 ครั้ง เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในเขตเมืองเชียงของ เกิดเป็นมติและ
ด ำเนินกำร เช่น  
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- เทศบาลต าบลเวียงและเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ  พิจารณาจัดท าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์
การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย  ป้ายเตือน  ป้ายลดความเร็ว  ป้ายจ ากัดความเร็ว  หรือป้าย
ตรวจจับความเร็ว  และท าจุดห้ามจอดรถ ขาวแดง หรือ ขาวเหลือง บริเวณทางร่วมทางแยก  
และจัดระเบียบการขายสินค้าบริเวณทางเท้าและผิวจราจรในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  โดยให้
ประสานงานสถานีต ารวจภูธรเชียงของ  และหมวดทางหลวงเชียงของ  ร่วมกันพิจารณา
ด าเนินการในจุดที่เหมาะสม 

- หมวดทางหลวงเชียงของ  พิจารณาติดตั้งแผงกั้นจราจร (แบริเออร์) บริเวณจุดเสี่ยง จุดอันตราย 
หรือจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  โดยให้พิจารณาตามหลักวิศวกรรมการจราจร หรือตามความ
เหมาะสม 

- สถานีต ารวจภูธรเชียงของด าเนินการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด  โดยให้เทศบาล
ต าบลเวียง เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ  และผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่  ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้
กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดบนถนนสายดังกล่าว 

- โรงเรียนทุกแห่งกวดขันและก าชับให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่ขับขี่รถจักรยานยนต์  
สวมหมวกนิรภัย 100 % เพ่ือสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม 

- ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส  สาขาเชียงของ  พิจารณา
จัดท าทางเข้า – ออก  แยกจุด   ให้ชัดเจนเพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ 

- ติดตั้งป้ายบังคับจ ากัดความเร็ว 60 กม./ชม. (ป้ายถาวร) 
ในจุดที่เหมาะสม ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ  ตั้งแต่หน้าหมวด
ทางหลวงเชียงของถึงทางเข้าท่าเรือบั๊ก  โดยให้หมวดทาง
หลวงเชียงของ  เทศบาลต าบลเวียง  และเทศบาลต าบล
เวียงเชียงของพิจารณาด าเนินการร่วมกัน 

- ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ  ตีเส้นขวางเตือนการจ ากัด
ความเร็ว  และท าทางม้าลายบนถนนในจุดที่ส าคัญ  ได้แก่  
หน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ  หน้าโรงเรียน
เชียงของวิทยาคม และหน้าตลาดวันพุธ    ติดตั้งสัญญาณ
ไฟจราจรบริเวณทางแยกเข้าบ้านดอนมหาวัน และก่อสร้าง
สะพานลอยหน้าโรงเรียนเชียงของวิทยาคม    

- จัดกิจกรรมประกาศวาระ “เชียงของเมืองปลอดภัยทาง
ถนน”  และเปิดจุดตรวจจ ากัด ความเร็ว  ในวันที่  12  มิถุนายน 2560  ณ  หน้าโรงเรียนเชียง
ของวิทยาคม  และขอให้ส่วนราชการ ภาคเอกชน ก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน  และทุกภาคส่วน
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ประชาสัมพันธ์วาระ “เชียงของเมืองปลอดภัยทางถนน” รณรงค์ให้ลดความเร็วในการขับขี่  และ
ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด 

- น าโครงสร้างสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอเชียงของเข้าเป็นคณะท างานศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนนอ าเภอเชียงของ 

2. จัดค่ำยแกนน ำเยำวชนเชียงของสมองเพชร โดยคัดเลือกตัวแทนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในพ้ืนที่อ าเภอ
เชียงของ ประกอบด้วย โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก  โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม  โรงเรียน
อนุบาลเชียงของ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์  โรงเรียนลูกรักเชียงของ  และโรงเรียนเชียงของวิทยาคม 
รวมจ านวน 6 แห่ง แห่งละประมาณ 80 คน รวม 480 คน เข้ามาเรียนรู้เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
ซึ่งแบ่งเป็น  6  รุ่น  รุ่นละประมาณ  80  คน /วัน  โดยให้แกนน าที่ได้ผ่านการอบรมแล้ว จัดท าสื่อ
รณรงค์ ประเภทต่าง ๆ  ตามความถนัด เพ่ือสร้างกระแสและความตระหนักในความปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนนในอ าเภอเชียงของ  โดยใช้ความรู้ที่ผ่านการเข้าค่ายอบรมในการใช้รถใช้ถนน  เช่น หนังสั้นชื่อเรื่อง 
“จุดเริ่มต้น” ละครเวที เต้นคับเวอร์แดนซ์รณรงค์สวมหมวกนิรภัย กล่าวสุนทรพจน์ ประกวดภาพวาด 
ค าขวัญ คลิปวีดีโอ ถ่ายภาพ  ประกวดร้องเพลง  รวมถึงการถ่ายทอดความรู้จากเพ่ือนถึงเพ่ือน  จาก
พ่ีสู่น้องในรูปแบบต่างๆ เช่น การร้องเพลง เล่นเกมส์ระดมความคิดเห็น และเยาวชนที่เข้าร่วมทุกคน 
ได้กล่าวค าปฏิญาณตนในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยก่อนจบการเข้าค่ายอบรมแกนน า 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. แกนน าเยาวชนด าเนินกิจกรรมหลังจากเข้าค่ายร่วมกับภาคีเครือข่ายในการขยายผลไปสู่ชุมชน  เช่น 
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ชุมชน  ขอความร่วมมือผู้น าชุมชนให้สัตยาบันในการเป็นผู้น าที่ดีใน
ด้านการใช้รถใช้ถนน  ฯลฯ เป็นต้น 
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* รณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง  โดย
นักเรียนในโรงเรียนพ้ืนที่เขตเมืองเชียงของ  บริเวณ
หน้าโรงเรียน  เพ่ือให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความตระหนักใน
การเคารพกฎจราจร  และการสัญจรอย่างปลอดภัย
จ ากัดความเร็วในเขตเมือง 60 กม./ช.ม. รณรงค์ทุกวัน
จันทร์  วันพุธ  และวันศุกร์  บริเวณหน้าโรงเรียน 
 

* รณรงค์ประชาสัมพันธ์   โดยสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอเชียงของ  ในรูปแบบเคาะประตูบ้าน  แจกสื่อ
ประชาสัมพันธ์  และท าความเข้าใจในชุมชนเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดข้ึนในชุมชน 

 
 
 
 

 
 
* รณรงค์ประชาสัมพันธ์  ผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์ NBT  ถ่ายท าสกู๊ปข่าว โดยประกาศวาระ “เชียงของเมือง

ปลอดภัยทางถนน” ให้เป็นวาระส าคัญของอ าเภอเชียงของ  โดยนายอ าเภอเชียงของ  ได้เล็งเห็นถึงปัญหาใน
พ้ืนที่  ที่เกิดจากอุบัติเหตุในเขตเมืองอ าเภอเชียงของ  จึงไห้มีการประกาศวาระ “เชียงของเมืองปลอดภัย
ทางถนน” โดยมีการณรงค์ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน  60 กม./ชม.  และให้มีการ 

* กวดขันวินัยจราจรอย่างเข้มข้นจริงจัง 
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* รณรงค์สร้างกระแส “ท าดีด้วยหัวใจ สวมหมวกนิรภัยเพ่ือแม่ (Helmet for Mom)”โดยจัดขบวน
รถจักรยานยนต์และรถยนต์ประชาสัมพันธ์ตามเส้นทางอ าเภอเมือง  อ าเภอเวียงชัย  อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง  
อ าเภอดอยหลวง  และอ าเภอเชียงของ  สิ้นสุดเส้นทางท่ีโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม  อ าเภอเชียงของ 

 
 
 
 
 
 

 
* ประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวในพ้ืนที่อ าเภอเชียงของ  ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ธุรกิจเอกชน 

ภาคการศึกษา ภาคประชาชน  เพื่อส่งเสริมและรณรงค์ขับข่ีปลอดภัย ผ่านกิจกรรม “เปิดฤดูกาลเชียงของ
เมืองท่องเที่ยวปลอดภัย” 

 
 
 
 
 
 

 
 

  ทั้งนี้หลังด าเนินงานโครงการ ได้มีการจัดท าโล่รางวัล และจัดท าใบประกาศเกียรติคุณมอบให้กับนักเรียนแกน
น าที่เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพ่ือนเยาวชนและรุ่นน้องต่อไป 
   
 
 
 
 
 
ผลิดอก ออกผล เห็นความส าเร็จระหว่างทาง 
 จากทีมงานและภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันด าเนินงานโครงการ ส่งผลให้เกิดการจัดการปัญหา
ร่วมกันในพื้นท่ีอ าเภอเชียงของ ทั้งในเรื่องการจัดการจุดเสี่ยง จุดอันตราย การสร้างกระแสประชาสัมพันธ์
ให้คนในอ าเภอและนักท่องเที่ยวได้ขับขี่อย่างปลอดภัยแล้ว ยังส่งผลให้กลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย
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หลักได้เรียนรู้ และมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยขึ้น กลายเป็นความภูมิใจของแกนน าที่สามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับกลุ่มเพ่ือนเยาวชนด้วยกันได้  
 แกนน าเยาวชนได้น าเสนอผลงานต่อที่ประชุมสามัญ  สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย 
เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนในระดับจังหวัด  ในการส่งเสริมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในกลุ่ม
เยาวชน สามารถสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนเกิดจิตส านึกท่ีดี 

 
 
 
 

 
และร่วมกิจกรรม “ถนนคนดี ประชารัฐร่วมใจ” ณ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  เพ่ือปลูกฝังและ

ส่งเสริมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในกลุ่มเยาวชน 
 
 
 
 
 
 
 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
แกนน ำเยำวชนได้น าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  ผ่านการฝึกอบรม

และปฏิบัติการในกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการขับขี่ที่ปลอดภัย สามารถ
น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ คือ 

ควำมรู้ : การปฐมพยาบาลให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างถูกต้องในเบื้องต้น การสวมหมวก
นิรภัยเพ่ือความปลอดภัย  การฝึกปฏิบัติขับขี่ปลอดภัย ความรู้ด้านกฎหมายจราจร สัญญาณจราจร และ
ได้รับการปลูกจิตส านึกผ่านการผลิตสื่อเพ่ือสร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ทักษะ : มีทักษะการขับขี่รถจักรยาน จักรยานยนต์ที่ปลอดภัย และเดินบนทางเท้าให้ปลอดภัย 
ควำมเปลี่ยนแปลง: เยาวชนเกิดความภูมิใจ กล้าคิด กล้าแสดงออก และสามารถเป็นวิทยากรร่วมกับ

เครือข่ายเหยื่อเมาไม่ขับในการให้ความรู้และเป็นแกนน าในการร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนน มีน้ าใจ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และให้อภัยในการใช้รถใช้ถนน สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เพ่ือนนักเรียนในโรงเรียน  คน
ในครอบครัว และในชุมชนของตนเองได้ 
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นอกจากกลุ่มเยาวชนแล้ว ทางทีมงานและภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันด าเนินการและติดตามผลจากมติที่
ประชุม คือ 

กำรจัดระเบียบทำงเดินเท้ำ  ร้านค้า  และจัดระเบียบการจอดรถในพ้ืนที่ชุมชน  ให้มีระเบียบ
เรียบร้อย ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุจากการกีดขวางการจราจร  และทางเท้า  น าโดยปลัดอาวุโสอ าเภอเชียง
ของ สถานีต ารวจภูธรเชียงของ หมวดทางหลวงเชียงของ  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ  เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ  
และเทศบาลต าบลเวียง  

กำรจัดกำรจุดเสี่ยงโดยแขวงทางหลวงเชียงราย ที่ 2 
พิจารณาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในเขตเมือง  โดยการ
ติดตั้งอุปกรณ์กั้นแบ่งช่องจราจรกลางถนน ติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรบริเวณทางเข้าหมู่บ้านดอนมหาวัน  ต าบลเวียง  อ าเภอ
เชียงของก่อสร้างสะพานลอย จ านวน 1 จุด ระหว่างหน้าโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ข้ามไปยังหน้า
ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสเชียงของ และก่อสร้างท่อระบายน้ าในถนนช่วงดังกล่าว บริเวณที่มีน้ าท่วมขัง
ในช่วงที่เกิดฝนตก มีการติดตั้งป้ายบังคับ ป้ายเตือน ป้ายแนะน า และอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุอ่ืน ๆ ในจุด
ที่เหมาะสม เพ่ือเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนซึ่งแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2  ได้รับไว้พิจารณา
และได้เข้าดูพ้ืนที่เพ่ือเตรียมการแก้ไขปัญหาต่อไป 

ทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากผู้น าชุมชน และท่านพระอาจารย์เอกชัย ศิริญาโน เจ้าอาวาสวัดใหม่
ศรีร่มเย็น ให้การสนับสนุนหมวกนิรภัย 

 
การเปลี่ยนแปลงที่พบ 

 เยาวชนแกนน าเข้ามามีบทบาทในการสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนนอ าเภอเชียงของ  ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้เพ่ิมโครงสร้างของ
คณะท างาน  โดยได้บรรจุสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอเชียงของเข้าร่วมเป็นคณะท างาน ฯ   

 โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนทั้งในระบบและนอกระบบ  มีแกนน าเยาวชนในการ
จัดการความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงให้ชุมชนเกิดความ
ตระหนัก  โดยการขับเคลื่อนผ่านกลไกคณะกรรมการระดับอ าเภอ 
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 นักเรียนแกนน าเยาวชนมีพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย 100% ซึ่งแกนน าเยาวชนทุกคนได้ให้
ค ามั่นสัญญาว่าจะสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์  ผ่านการกล่าวค าปฏิญาณตน
ร่วมกัน 

 สถิติข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน กลุ่มเยาวชนลดลง   
1) สถิติผู้บาดเจ็บ (Admid)  และผู้เสียชีวิต ที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน ทุกช่วงอายุ 

เปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2559  และ 2560  ของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ  ปรากฏผลดังนี้  

ปี จ านวนครั้ง บาดเจ็บ (Admid) เสียชีวิต 
2559 87 84 12 
2560 110 106 11 

เพ่ิมข้ึน/ลดลง (%) + 26.44% + 30.86% - 8.33% 
2) สถิติผู้บาดเจ็บทุกกรณีและผู้เสียชีวิต ที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน ช่วงอำยุไม่เกิน 20  ปี  

เปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2559 และ 2560  ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ  
ปรากฏผลดังนี้  

 
ปี บาดเจ็บ (Admid)  เสียชีวิต 

2559 372 2 
2560 355 1 

เพ่ิมข้ึน/ลดลง (%) - 0.95 % -50% 
 
 
จากข้อมูลสถิติทั้งดังกล่าว  จะเห็นได้ว่าจ านวน

ครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ  และผู้บาดเจ็บในทุกช่วงอายุ
โดยรวมมีอัตราเพ่ิมขึ้น  มากกว่า  25%  เมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่เป็นเยาวชน
กลับมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่เป็นไปใน
ทิศทางท่ีดีขึ้น 
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ปัจจัยความส าเร็จ สู่ความย่ังยืน 
1. ผู้บริหาร ผู้น าองค์กรให้ความส าคัญและร่วมกันขับเคลื่อนจนเกิดกลไกการท างาน จากการน า

ข้อมูลความจริงมาวิเคราะห์ น าไปสู่การวางแผน ปฏิบัติการติดตามผล และมีการก าหนดให้เป็น
นโยบายและวาระอ าเภอ เพ่ือสร้างการรับรู้สู่การปฏิบัติร่วมกันในทุกระดับ 

2. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีมงาน เน้นการท างานร่วมกันแบบกัลยาณมิตร โดยมีหัวหน้าปภ.
สาขาเป็นมือเชื่อมประสานชักชวนให้ภาคีเข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนงานจนก่อเกิดเป็นรูปธรรม ทั้ง
ในระดับอ าเภอ ต าบลและชุมชน 

3. การให้ความรู้ ความเชื่อมั่นกับกลุ่มแกนน าเยาวชนในการท ากิจกรรม ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจ
ให้กับเยาวชน เกิดความภูมิใจจากสิ่งที่ตนเองได้ลงมือท า และส่งเสริมให้เป็นค่านิยมส่งต่อรุ่นสู่รุ่น
ในการเป็นต้นแบบที่ดีต่อไป 

4. การจัดการข้อมูลที่ดี โดยน าข้อมูล 3 ฐานในระดับอ าเภอมาวิเคราะห์ร่วมกันเพ่ือน าไปสู่การ
ค้นหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

5. การเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมรับรู้
สถานการณ์ปัญหาและให้บทบาทเข้ามาร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการปัญหา  โดยการก าหนด
เป้าหมายร่วมกัน 
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15. เครือข่ายป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน อ าเภอเวียงป่าเป้า 
 

         อ าเภอเวียงป่าเป้า เป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงราย เป็นอ าเภอที่อยู่ทางใต้สุดของจังหวัด
เชียงราย มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ซึ่งรองจากอ าเภอเมืองเชียงราย และอ าเภอแม่สรวย มีลักษณะเป็นที่ราบสลับ
กับเทือกเขาตลอดทั้งแนว มีเทือกเขาที่สูงที่สุดของจังหวัด เป็นอันดับ 5-6 ของประเทศ เป็นอ าเภอเดียว
ของจังหวัด ที่มีต้นก าเนิดแม่น้ าไหลย้อนกลับขึ้นไปและไปรวมกับแม่กก มีประชากรอาศัยอยู่ในพ้ืนที่หลาย
เชื้อชาติ เช่น อาข่า ม้ง ไตลื้อ ขมุ มูเซอ แม้ว เย้า อพยพมาจากสิบสองปันนา ทางตอนใต้ของประเทศจีน
บางส่วนอพยพมาจากจังหวัดเชียงใหม่  
 

 
 

   อ าเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย เป็นพื้นที่รอยต่อของ 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย และ
ล าปาง  มีถนนทางหลวงสาย 118 เชียงใหม่-เชียงราย เป็นทางสัญจรผ่านเข้าสู่เมืองท่องเที่ยว เชียงใหม่-
เชียงราย ซึ่งลักษณะถนนบางช่วง โค้ง คดเค้ียวลาดชัน นอกจากนี้ทางราบส่วนใหญ่ มีช่องจราจร 2 หรือ 4 
เลน ส่วนในเขตชุมชนจะมีลักษณะโครงข่ายถนนเป็นก้างปลา มีซอยเชื่อมถนนทางหลวงเป็นส่วนใหญ่ จึง
ท าให้มียานพาหนะสัญจรไปมาจ านวนมาก  และมีพฤติกรรมขับรถเร็วเกินกว่าก าหนด ท าให้เกิดอุบัติเหตุ
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ทางถนนบ่อยครั้ง ซึ่งจากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนในอ าเภอเวียงป่าเป้า (ข้อมูลโรงพยาบาลอ าเภอเวียง
ป่าเป้า) ที่ผ่านมาพบว่า ปี 2558 มีผู้ได้รับอุบัติเหตุจ านวน 1,229 ราย และเสียชีวิตจ านวน 28 ราย และปี 
2559 มีผู้ได้รับอุบัติเหตุจ านวน 1,201 ราย และเสียชีวิตจ านวน 25 ราย จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า 

- ผู้บาดเจ็บมีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ แต่อัตราความรุนแรงเสียชีวิตยังค่อนข้างสูง  
- ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนพบมากที่สุด ช่วงอายุ 55 ปี ถึง< 60 ปี คิดเป็นร้อยละ16.98 
- สถานที่เกิดเหตุ เป็นถนนทางหลวงสาย 118 เชียงใหม่-เชียงราย คิดเป็นร้อยละ 81.63 
- ต าบลที่เกิดเหตุส่วนใหญ่เกิดในต าบลป่างิ้ว คิดเป็นร้อยละ 26.53 
- ลักษณะถนนที่เกิดเหตุส่วนใหญ่เป็นทางตรงของถนนทางหลวง คิดเป็นร้อยละ 69.39 
- ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรส่วนใหญ่เป็นผู้ขับข่ี คิดเป็นร้อยละ 73.58 
- ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ใช้หมวกนิรภัย คิดเป็นร้อยละ 74.29 
- ผู้โดยสารไม่ใช่หมวกนิรภัย คิดเป็นร้อยละ 100 
- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตเกิดจากการข้ามถนน โดยขับเลี้ยวตัดหน้าเดินหรือวิ่ง คิดเป็น

ร้อยละ 24.49 
การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนในอ าเภอเวียงป่าเป้า ถึงแม้จะมีการด าเนินการมาทุกปี 

โดยต ารวจเป็นหน่วยงานหลัก จนกระท่ังปี 2558 เริ่มด าเนินการโดยใช้คณะกรรมการศูนย์ป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนนระดับอ าเภอ ซึ่งมีภาคีเครือข่ายระดับอ าเภอ ด าเนินการป้องกันแก้ไขตามบทบาทหน้าที่
ประกอบด้วย หลายภาคส่วน แต่ยังไม่มีผู้รับผิดชอบเป็นแกนน าเครือข่ายในชุมชน ต าบล หมู่บ้าน ซึ่งเป็น
หน่วยส าคัญในการขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที ่ 

เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนักมีจิตส านึกในการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน 
ดังนั้นทางโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ได้เล็งเห็นความส าคัญจึงได้จัดท าโครงการเครือข่ายป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุทางถนนในชุมชน อ าเภอเวียงป่าเป้าขึ้น โดย คุณเอกกมล วงศ์ชัย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ได้เป็นแกนหลักส าคัญในการขับเคลื่อนชักชวน เชื่อมภาคีเครือข่ายและ
ผู้น าชุมชนเข้ามาร่วมด าเนินการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ(1) พัฒนาแกนน าเครือข่ายป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับอ าเภอ  (2) เพ่ือพัฒนาแกนน าเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนระดับต าบล ครอบคลุม 7 ต าบล 93 หมู่บ้าน โดยใช้ศักยภาพในพ้ืนที่ ผู้น าชุมชน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรอิสระ ซ่ึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) 
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ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานสร้างความปลอดภัยทางถนน 
ในการด าเนินงานโครงการได้มีภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมขับเคลื่อนงานสร้างความปลอดภัยทาง

ถนนในอ าเภอเวียงป่าเป้า ดังนี้ 
 แกนน ำภำคีเครือข่ำยระดับอ ำเภอ 

1. นายอ าเภอ  
2. ปลัดฝ่ายป้องกันความม่ันคง  
3. ผู้ก ากับสถานีต ารวจ  
4. ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยสาขา   
5. ขนส่งสาขาอ าเภอเวียงป่าเป้า  
6. แขวงการทางแม่สวย  
7. สาธารณสุขอ าเภอ  
8. ผู้อ านวยการโรงพยาบาล  
9. สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สจ.)  

10.  ผู้อ านวยการสถานศึกษามัธยม  
11. วิทยาลัยการอาชีพ 
12. โรงเรียนขยายโอกาส  
13. โรงเรียนประถมศึกษา  
14. นายกเทศมนตรี  
15. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
16. ประธานก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอเวียงป่าเป้า  
17. องค์กรอิสระงดเหล้า 
18. ส่วนราชการทุกภาคส่วน 

 กลุ่มแกนน ำภำคีเครือข่ำยระดับต ำบล 
1. ก านัน 7 ต าบล  
2. ผู้ใหญ่บ้าน 7 ต าบล 
3. ต ารวจบ้าน 7 ต าบล 
4. อาสาสมัครป้องกันภัย 7 ต าบล 

5. อป.พร. 7 ต าบล  
6. สถานศึกษา 7 ต าบล  
7. ภาคเอกชน 7 ต าบล  
8. องค์กรอิสระ 7 ต าบล 

กำรด ำเนินงำน ทีมงานภาคีเครือข่ายได้ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือพัฒนาแกนน าเครือข่ายระดับอ าเภอ และต าบลทั้ง7 ต าบล และเพ่ือให้เกิด ศปถ.อ าเภอ โดยใช้ค าสั่ง
สองส่วนคือระดับอ านวยการ และระดับปฏิบัติการ 

โดยในการด าเนินงานที่ผ่านมา ภาคีเครือข่ายมีทุนเดิมที่ดี เพราะได้ด าเนินการป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุทางถนนมาเป็นประจ าทุกปีอยู่แล้ว โดยต ารวจเป็นหน่วยงานหลัก ไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์ และมี
ผู้น าองค์กรที่เข้มแข็ง และเป็นแกนขับเคลื่อนทุกประเด็น มีนวัตกรรมดีๆ เช่น บ้านติดดาว เรื่องอุบัติเหตุก็
เป็นหนึ่งในนั้น รวมประเด็นการจัดการขยะ สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นอ่ืนๆ ที่เป็นปัญหาในชุมชน จะถูก
น ามาล าดับความส าคัญ  ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากองค์กรในอ าเภอทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี 

 

สานพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนจากระดับอ าเภอสู่ต าบล 
โครงการเครือข่ายป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน อ าเภอเวียงป่าเป้า มีเป้าหมาย

ส าคัญในการใช้ศักยภาพบุคลากรในพ้ืนที่ เช่น ผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรอิสระขับเคลื่อน
ให้ประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนักมีจิตส านึกในการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนเพ่ือให้
ครอบคลุมทั้ง 7 ต าบล โดยก าหนดกิจกรรมการด าเนินงานไว้ 8 กิจกรรมด้วยกัน คือ 
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1) แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับอ าเภอ 
2 ครั้ง ด าเนินการโดยการจัดประชุมเพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางการท างานเพ่ือน ามาปรับใช้ ดังนี้ 

1. การใช้สารสนเทศ ข้อมูล สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิต  
2. วิเคราะห์ จุดเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่ส าคัญ  เมาไม่ขับ ในแต่พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  
3. วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและเสียชีวิตในพ้ืนที่  
4. ก าหนดแนวทาง มาตรการการแก้ไขทั้งระยะเร่งด่วน และระยะยาว ทั้งในช่วงเทศกาลและ

ปกติ เน้นการแก้ไขจุดเสี่ยง ด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก 
5. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา  ด้านมาตรการ

ทางกฎหมาย และการแพทย์ฉุกเฉิน   
6. การกวดขันวินัยจราจร โดยเฉพาะช่วงเทศกาล 
ทั้งนี้คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอเวียงป่าเป้า ได้ทบทวนบทบาท

หน้าที่และแต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้รับทราบและเข้าใจถึงเป้าหมายการด าเนินงาน
โครงการ โดยร่วมกันวางแผนงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 2) ลงพื้นที่แสวงหาตัวแทนต าบลและอบรมเสริมความรู้ ด้วยการประสานงานกับปลัดฝ่าย
ป้องกันอ าเภอ โดยอ าเภอเป็นผู้ด าเนินการออกหนังสือถึงก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ครบ 7 ต าบล ประกอบด้วย 
ก านัน /ผู้ใหญ่บ้าน /ผู้ช่วย อสม /ต ารวจบ้าน/อป.พร.ฯลฯ เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความรู้ โดยใช้
กิจกรรมกลุ่มเป็นเวลา 1 วัน โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นแกนน าในชุมชน 7 ต าบล  93 หมู่บ้านๆ ละ 3 คน 
รวมจ านวน 279 คน โดยเน้นเนื้อหาในการอบรมเสริมความรู้ ดังนี้ 

 เรื่องกฎหมายและความปลอดภัยทางถนน  
 การปฐมพยาบาล และสิทธิและการเยียวยา  
 สร้างความตระหนักการขับขี่ปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่   
 การแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย 
 การใช้หมวกนิรภัยในผู้ขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัย  
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 หลังผ่านการอบรม  แกนน าเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน สามารถวิเคราะห์จุดเสี่ยง หรือ
จุดที่ควรป้องกัน ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้งถนนในหมู่บ้าน และถนนทางหลวง และแก้ไขจุดเสี่ยงใน
พ้ืนที่ได้ และสิ่งส าคัญแกนน าสามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่เป็นอย่างดี 
เนื่องจากผู้น า (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต ารวจบ้าน อสม.) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากชุมชน สามารถ
ประสานงานได้รวดเร็ว มีสายบังคับบัญชาคือฝ่ายปกครองอ าเภอ 

3) อบรมให้ความรู้ในโรงเรียน จ ำนวน 6 แห่ง และวิทยำลัยเทคนิค 1 แห่ง รวมจ ำนวน                 
840 คน โดยภำคีต ำรวจร่วมกับเจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำล ซึ่งเน้นเรื่องกำรขับขี่ปลอดภัย วินัยจรำจรและกำร
สร้ำงควำมตระหนักกำรขับขี่ปลอดภัย กำรสวมหมวกนิรภัย โดยใช้ภำพสื่อสะเทือนใจ โดยจัดจ ำนวน                    
3 ครั้งๆ ละ 1 วัน 

 
4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียน และมอบรางวัล ซึ่งวัตถุประสงค์หลักต้องการให้ภาคี 

เครือข่ายได้มาน าเสนอผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ด้านการป้องกันอุบัติเหตุจราจร โดยมีตัวแทนจาก
หน่วยงานที่เข้าร่วมถอดบทเรียนจ านวน 63 คน เพื่อแลกเปลี่ยนบอกเล่าถึงวิธีการด าเนินงาน ความส าเร็จ 
ข้อจ ากัด บทเรียนที่พบในการด าเนินงาน และได้คัดเลือกหน่วยงานที่มีผลงานดีรับมอบใบประกาศเกียรติ
คุณและโล่รางวัลส าหรับองค์กร เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเป็นแกนน าขับเคลื่อนงานต่อไป 
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5) ประชุมติดตามผล ลงพ้ืนที่นิเทศติดตาม โดยมีตัวแทนต าบลและเครือข่ายร่วมประชุมทุก 3 
เดือน เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานในแต่ละต าบล โดยให้แต่ละต าบลน าเสนอผลการด าเนินงานตนเอง 

นอกจากนี้หลังจากได้มีการประชุม น าข้อมูลมาเสนอแลกเปลี่ยนและร่วมกันวิเคราะห์แล้ว พบว่า
ในพ้ืนที่มีจุดเสี่ยง จุดอันตรายที่เป็นจุดเกิดเหตุบ่อยครั้ง ทางคณะกรรมการจึงได้ลงพ้ืนที่แก้ไขจุดเสี่ยง 
แก้ไขจุดอันตราย 

ซึ่งในการด าเนินงาน ได้มีการจัดการใน 2 ส่วน คือ ส่วนวางแผนและส่วนลงมือปฏิบัติการ  
1. ส่วนวางแผน คือ การประชุม ศปถ.อ าเภอและเครือข่าย ที่เป็นกิจกรรมที่ให้หน่วยงานที่มีส่วน

เกี่ยวข้องการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ได้เข้ามาร่วมบูรณาการด าเนินงานด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรม    
2. ส่วนลงมือปฏิบัติการ เป็นการท ากิจกรรมเชิงรุกที่เข้าไปด าเนินการกับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างวินัยจราจร  โดยมีเครื่องมือที่ส าคัญคือการสร้างมาตรการองค์กร  มาตรการ
ชุมชน ซึ่งให้ผู้น าชุมชนเข้ามามีบทบาทที่ส าคัญเพ่ือให้ชุมชนเกิดความตระหนักและดูแลตนเอง 
 
ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง 

1. เกิดแกนน ำเครือข่ำยควำมปลอดภัยทำงถนนในระดับอ ำเภอ และแกนน ำชุมชน ซึ่งได้มีกำร 
น ำเสนอสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุบำดเจ็บและเสียชีวิตทำงถนน ในที่ประชุมประจ ำเดือนของหัวหน้ำส่วน
รำชกำรทุกเดือนและร่วมกับวิเครำะห์กับต ำรวจเจ้ำของพ้ืนที่ ในกรณีบำดเจ็บและเสียชีวิต ได้แก่ เพศ อำยุ 
วันเวลำ สถำนที่ ลักษณะถนน ที่เกิดเหตุ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง(คน ถนน รถ และสิ่งแวดล้อม) และมี
ข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขเร่งด่วน 

2. เกิดแกนน ำในกำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนควำมปลอดภัยทำงถนนในพ้ืนที่  มีกำรวิเครำะห์
จุดเสี่ยง จุดอันตรำย แล้วหำแนวทำงกำรจัดกำรแก้ไขจุดเสี่ยงในพื้นที่ได้ 

3. เกิดกำรกวดขันวินัยจรำจร กำรอบรมให้ควำมรู้ 
กำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ กำรขับขี่ปลอดภัย  

(หมวก เมำ ขับเร็ว) ร่วมกับ อสม.อป.พร. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และทุกภำคส่วน 

4. เกิดมำตรกำรป้องกันกำรขับขี่ปลอดภัย 10 รสขม 
ตลอด 365 วัน  

5. เกิดกำรให้ควำมรู้เรื่องกำรเช่ำเหมำรถที่ปลอดภัย 
6. เกิดกำรส ำรวจกำรใช้หมวกนิรภัยในชุมชน 
7. ผู้น ำชุมชนทุกหมู่บ้ำน 93  หมู่บ้ำน ประกำศกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนตระหนักถึงอันตรำย

ที่เกิดจำกอุบัติเหตุทำงถนน โดยเฉพำะในช่วงเทศกำล 
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8. มีการตรวจจับผู้ขับขี่ที่ดื่มแอลกอฮอล์ในถนนของหมู่บ้าน โดยต ารวจ ทหาร เป็นผู้ตรวจผู้ขับขี่
ที่เมาแล้วขับช่วงเทศกาล และด าเนินการตามมาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจัง ท าให้อุบัติเหตุลดลงเป็น
อย่างมาก 

9. มีการแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย ติดตั้งไฟกระพริบเตือนบริเวณจุดเสี่ยงและไฟส่องสว่างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  7 จุด ทันท่วงที และแก้ไขจุดเสี่ยงในอีกหลายจุด เช่น 

 แขวงการทางแม่สรวย ทาสีแดงพ้ืนถนน บริเวณจุดเสี่ยงบริเวณดอยนางแก้ว และตี
เส้นถนนบริเวณถนนบ้านแม่ขะจาน 

 มีการทาพ้ืนถนนสีแดง และมีสัญลักษณ์บริเวณหน้าโรงเรียน 1 แห่ง หน้าโรงเรียนป่า
งิ้ววิทยา 

 มีการท าทางม้าลายข้ามถนนบริเวณหน้าตลาด แม่ขะจาน  ป่างิ้ว และหัวเวียง 
 แขวงการทางแม่สรวย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ติดตั้งไฟส่องสว่างใน

พ้ืนที่จุดเส่ียง เช่น ปากทางพร้าว โค้งวัดศรีสุพรรณ และได้ ติดตั้งไฟกระพริบบริเวณ
ทางเชื่อม ทางแยกที่ส าคัญ  

 องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี ได้ติดตั้งไฟกระพริบ บริเวณทางแยกเข้าหมู่บ้าน 7 
จุด 

 มีการตั้งกรวยและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเส้นกลางถนน และจัดระบบจราจรทางถนน
บริเวณบ้านแม่ขะจาน เนื่องจากการจราจรติดขัดเป็นเวลานานถึง 2 ชั่วโมง มีการใช้
แผงกั้นทางเชื่อมถนนทางหลวง 2 จุด และเปิดใช้ทางเลี่ยงระบายยวดยาน 

 น าป้ายโฆษณาออกตามแยกซอยต่างๆ ซึ่งบดบังทัศนียภาพการมองเห็นของผู้ขับขี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 หลังจากการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่า จุดเสี่ยงได้รับการแก้ไข ท าให้ไม่เกิดอุบัติเหตุและ
เสียชีวิตเลย นอกจากนั้นสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน มีจ านวนผู้บาดเจ็บ (Admit) และเสียชีวิต จาก
อุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ลดลงจากปี 2559 ซึ่งมีผู้เสียชีวิต 25 ราย แต่
ปี 2560 มีผู้เสียชีวิต 19 ราย ลดลงไป 6 ราย 
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ปัจจัยความส าเร็จ 
           การด าเนินงานของอ าเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย ในการสร้างเครือข่ายป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุทางถนนในชุมชน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนน ได้มีความส าเร็จเกิดขึ้นมากมายโดยมี
เงื่อนไขของความส าเร็จเกิดจากปัจจัย ดังนี้ 

1) ผู้บริหารระดับอ าเภอ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ ให้ความส าคัญในการด าเนินงานป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

2) มีการบูรณาการข้อมูลสถิติ โดยเฉพาะข้อมูลการเสียชีวิต ซึ่งมีการวิเคราะห์หาสาเหตุเชิงลึก
ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ต ารวจ โรงพยาบาลฯ เพื่อให้เกิดความตระหนักต่อปัญหาในพ้ืนที่ที่
เกิดข้ึน และทราบว่าเกิดในพ้ืนที่ที่หน่วยงานใดรับผิดชอบ 

3) มีการบูรณาการความร่วมมือกันของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน อาสาสมัคร มูลนิธิ 
ท าให้การด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

4) มีการก าหนดมาตรการองค์กร/หมู่บ้าน  ซ่ึงเป็นส่วนช่วยให้เกิดความส าเร็จ เนื่องจากเป็น
มาตรการที่ชุมชนได้คิดขึ้นมาด้วยคนในพ้ืนที่เอง 

5) มีข้อมูลจุดเสี่ยง จุดอันตรายที่ชัดเจน โดยการร่วมกันส ารวจค้นหาในพ้ืนที่และน าเสนอข้อมูลจุด
เสี่ยงให้คนในพ้ืนที่ได้รับทราบ 

6) ประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีความตระหนักและระมัดระวังการขับข่ี 
โดยเฉพาะเมาแล้วขับ เนื่องจากมีการตรวจจับผู้ขับขี่ที่ดื่มแอลกอฮอล์ในถนนของหมู่บ้าน โดย
เจ้าหน้าทีต่ ารวจร่วมกับหน่วยงานทหาร ตั้งด่านตรวจผู้ขับข่ีที่เมาแล้วขับในช่วงเทศกาล และ
ด าเนินการตามมาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจัง เกิดกระแสการบอกต่อลดปัญหาคนเมาแล้วขับ
บนถนน 

7) คณะท างานใช้หลักการ 5 ช 5 ส มาใช้ในการท างาน จึงท าให้กระบวนการด าเนินงานสามารถ
ด าเนินงานได้ง่ายขึ้น 

ความส าเร็จเหล่านี้ จึงถือได้ว่าเป็นการก้าวเดินในการท างานเชิงรุกของอ าเภอเวียงป่าเป้า โดยเฉพาะการ
ท างานร่วมกับแกนน า คนในชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ภายในอ าเภอเวียงปาเป้า ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญในการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
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16. พญาเม็งรายน าร่ององค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน 
 

อ าเภอพญาเม็งราย เป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงราย แยกการปกครองออกมาจากอ าเภอ
เทิง ชื่ออ าเภอถูกตั้งขึ้นตามพระนามของพญามังราย หรือพญาเม็งราย พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักร
ล้านนา อ าเภอพญาเม็งรายตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไป
ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับ
อ าเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอเวียงเชียง
รุ้งและอ าเภอเชียงของ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอ
ขุนตาลและอ าเภอเทิง ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอเทิง ทิศ
ตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอเวียงชัย โดยแบ่งเขตการ
ปกครองย่อยออกเป็น 5 ต าบล คือ ต าบลแม่เปา  ต าบล
แม่ต  า ต าบลไม้ยา  ต าบลเม็งราย ต าบลตาดควัน 
 อ าเภอเม็งราย แม้ว่าจะไม่ได้เป็นพ้ืนที่ที่เกิด
อุบัติเหตุทางถนนในปริมาณมาก เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนใน
จังหวัดเชียงราย แต่จากการเก็บสถิติการให้บริการผู้ป่วย
อุบัติเหตุย้อนหลัง ในปี 2557 มีจ านวนอุบัติเหตุจราจร 
421 ราย เสียชีวิต 4 ราย ปี 2558 มี 334 ราย เสียชีวิต 
7 ราย และ ปี 2559 มี 493 ราย เสียชีวิต 5 ราย จะเห็น
ว่ามีแนวโน้มผู้บาดเจ็บ และมีความรุนแรงของการเกิด
อุบัติเหตุเพ่ิมมากขึ้นในแต่ละปี และเมื่อดูในช่วงอายุพบว่า ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุน้อยกว่า 18 ปี ร้อยละ 
31.1 มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่รถก่อนเกิดอุบัติเหตุ คิดเป็นร้อยละ 88.8 ไม่สวมหมวกกันน๊อคหรือคาด
เข็มขัดนิรภัย และพาหนะของผู้ประสบเหตุคือจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 78.2 จากสถิติช่วงอายุจะ
พบว่าอยู่ในกลุ่มของวัยรุ่น และขาดการป้องกันตนเองก่อนเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นแนวทางการป้องกันปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนให้เกิดความยั่งยืนของอ าเภอพญาเม็งราย จึงเน้นในกลุ่มช่วงอายุที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุด  
ได้แก่ วัยรุ่น 
 จากสถิติช่วงอายุจะพบว่า อยู่ในกลุ่มของวัยรุ่น และขาดการป้องกันตนเองก่อนเกิดอุบัติเหตุ 
โดยส่วนใหญ่เป็นนักเรียน ซึ่งโรงเรียนก็เป็นองค์กรหนึ่งที่ควรมีการก าหนดมาตรการด้านความปลอดภัย
ทางถนน ในการควบคุมดูแลคนในองค์กรทั้งครูและนักเรียนและเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ โรงพยาบาลก็เป็นอีก
องค์กรหนึ่ง ที่นอกเหนือจากจะเป็นต้นแบบในด้านสุขภาพแล้ว ด้านพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยก็ควร
เป็นแบบอย่างที่ดีด้วย ดังนั้นทางโรงพยาบาลพญาเม็งราย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดท าระบบข้อมูล การบาดเจ็บ 
เสียชีวิต จึงทราบดีถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ จึงได้ชักชวนภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมด าเนินงาน
โครงการพญาเม็งรายน าร่ององค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน โดยมี นายด ารงค์  ช่วยแก้ไข  พยาบาล
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วิชาชีพช านาญการ   โรงพยาบาลพญาเม็งราย เป็นแกนก าลังส าคัญหลักในการชักชวน เชื่อมประสานภาคีเครือข่ายใน
อ าเภอเข้ามาร่วมด าเนินการขับเคล่ือนงานสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนา ศปถ.
อ าเภอ ให้มีระบบกลไกในการขับเคล่ือนงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรอย่างเป็นรูปธรรม  2) เพ่ือสร้างองค์กร
น าร่อง (โรงพยาบาล,โรงเรียน) ต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน และมีเป้าหมายในการด าเนินงาน เพ่ือให้
เกิดโครงสร้าง ศปถ.อ าเภอ ในการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการด าเนินงานองค์กรน าร่อง ด้านความ
ปลอดภัยทางถนน  รวมถึงการมีองค์กรน าร่อง ด้านความปลอดภัยทางถนนในเขตอ าเภอพญาเม็งราย 4 
องค์กร ได้แก่ โรงพยาบาลพญาเม็งราย โรงเรียนพญาเม็งรายวิทยาคม โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม และ 
โรงเรียนแม่ต  าวิทยาคม 
 
ภาคีเครือข่าย ร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 การขับเคลื่อนการด าเนินการ ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายหลายฝ่าย และได้มีการจัดตั้ง 
คณะกรรมการด าเนินงาน แบ่งออกเป็น 2 คณะ ได้แก่  
 1. คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอพญาเม็งราย (ศปถ.อ.) 
ประกอบด้วย นายอ าเภอพญาเม็งราย ด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการ ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการ
ความปลอดภัยทางถนน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ศปถ.อ าเภอพญาเม็งราย ประกอบด้วย เกษตร
อ าเภอพญาเม็งราย สาธารณสุขอ าเภอพญาเม็งราย พัฒนาการอ าเภอพญาเม็งราย ปศุสัตว์อ าเภอพญาเม็ง
ราย สัสดีอ าเภอพญาเม็งราย ท้องถิ่นอ าเภอพญาเม็งราย สรรพกรอ าเภอพญาเม็งราย ผู้จัดการธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพญาเม็งราย ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอพญาเม็งราย 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาทุกแห่ง รองผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรพญาเม็งรายที่
รับผิดชอบงานจราจร นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย จังหวัดเชียงรายสาขาเชียงของ ประธานศูนย์ประสานงาน อปพร.อ าเภอพญาเม็งราย 
ปลัดอ าเภองานป้องกัน ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการ 
 โดยมีขอบเขตหน้าที่ส าคัญ 9 ประการ ได้แก่ 1) จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และ
งบประมาณในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของอ าเภอ และประสานแผนปฏิบัติการ แผนงาน และ
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอพญาเม็งราย ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงราย 2) ด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตอ าเภอพญาเม็ง
ราย 3) เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการและรายงาน
การด าเนินงานให้คณะกรรมการ ศปถ.จังหวัดเชียงราย 4) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตอ าเภอพญาเม็งราย 5) จัดให้มีศูนย์ข้อมูลและสถิติ
อุบัติเหตุทางถนนของอ าเภอพญาเม็งราย 6) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์การด าเนินงานต่อ
สาธารณะ 7) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ศปถ.จังหวัดเชียงราย เพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทางหรือ
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มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ าเภอ 8) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะท างานเพ่ือปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ตามเห็นสมควร 9) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการ ศปถ.
จังหวัดเชียงราย มอบหมาย  
 2. คณะท างานขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี อ าเภอพญาเม็ง
ราย จังหวัดเชียงราย โดยแบ่งองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ออกเป็น 7 ฝ่าย ประกอบด้วย 
  1) การขับเคล่ือนแผนงานสร้างจิตส านึกและวัฒนธรรมความปลอดภัย ประกอบด้วย 
ท้องถ่ินอ าเภอพญาเม็งราย เป็นหัวหน้าคณะท างาน, สาธารณสุขอ าเภอพญาเม็งรายหรือผู้แทน, ผู้แทน
สถานีต ารวจภูธรพญาเม็งราย, นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง, หัวหน้าส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ, ผู้แทนผู้อ านวยการสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาทุก
แห่ง และผู้แทนโรงพยาบาลพญาเม็งราย เป็นคณะท างาน 
  2)  การขับ เคลื่ อนแผนงานจัดท า
ประชาคมเพ่ือก าหนดกติกา/ ธรรมนูญหมู่บ้านหรือ
ชุมชนประกอบด้วย ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานปกครอง ด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้า
คณะท างาน ,  พัฒนาการอ า เภอพญาเม็ งราย , 
สาธารณสุขอ าเภอพญาเม็งราย, ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง, ก านันทุกต าบล, ปลัดอ าเภองาน
ป้องกันอ าเภอพญาเม็งราย, หัวหน้าป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ท้องถิ่นทุกแห่ง เป็นคณะท างาน 
  3) การขับเคล่ือนแผนงานการจัดตั้งด่านชุมชน เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันป้องปรามผู้มี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละพ้ืนที่ ประกอบด้วย ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานปกครอง ด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้าคณะท างาน, สัสดีอ าเภอพญาเม็งราย, สาธารณสุขอ าเภอ
พญาเม็งราย, ผู้แทนสถานีต ารวจภูธรพญาเม็งราย, ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง, ปลัดอ าเภอ
งานป้องกันอ าเภอพญาเม็งราย และหัวหน้าป้องกันบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น ทุกแห่ง เป็นคณะท างาน 
  4) การขับเคลื่อนแผนงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ประกอบด้วย ท้องถิ่นอ าเภอพญาเม็งราย ด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้าคณะท างาน, ผู้แทนแขวงทางหลวง
เชียงราย ที่ 2, ผู้แทนสถานีต ารวจภูธรพญาเม็งราย, สาธารณสุขอ าเภอพญาเม็งราย, นายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และนายช่างโยธา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เป็นคณะท างาน 
  5) การขับเคล่ือนแผนงานบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ “1ร. 2ส. 3ข. 4ม. (10รสขม)” 
และมาตรการ “เมา จับ ยึด” ประกอบด้วย ผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรพญาเม็งราย ด ารงต าแหน่งเป็น
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หัวหน้าคณะท างาน, สัสดีอ าเภอพญาเม็งราย, ปลัดอ าเภอผู้รับผิดชอบงานประจ าต าบล, สาธารณสุข
อ าเภอพญาเม็งราย, ผู้อ านวยการสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ทุกแห่ง, ท้องถิ่นอ าเภอพญาเม็งราย และ
รองผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรพญาเม็งรายที่รับผิดชอบงานจราจร เป็นคณะท างาน 
  6) การขับเคลื่อนแผนงานตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุและการเยียวยา ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพญาเม็งราย ด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้าคณะท างาน, สาธารณสุขอ าเภอพญาเม็ง
ราย, ท้องถิ่นอ าเภอพญาเม็งราย, ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล ทุกแห่ง และ
พยาบาลผู้ประสานงานด้านอุบัติเหตุและด้านฉุกเฉิน โรงพยาบาลพญาเม็งราย เป็นคณะท างาน  
  7) การขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการข้อมูลสถิติและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
ประกอบด้วย ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรพญาเม็งราย ด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้าคณะท างาน, หัวหน้า
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ, สาธารณสุขอ าเภอพญาเม็งราย, ผู้แทน
โรงพยาบาลพญาเม็งราย, แขวงการทางเชียงรายที่ 1, ผู้แทนก านันทุกต าบล, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทุกแห่ง, ผู้แทนหมวดการทางเวียงเชียงรุ้ง, ผู้แทนหมวดการทางเทิง, ปลัดอ าเภองานป้องกันอ าเภอพญา
เม็งราย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นคณะท างาน 
 นอกจากนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน เพ่ิมเติม โดยมีขอบเขต
หน้าที่สอบสวนตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ สอบสวนการเสียชีวิตทุกราย สอบสวนเหตุการณ์ที่น่าสนใจ เช่น รถตู้ 
รถสาธารณะ รถนักเรียน รถบรรทุก คนนั่งกระบะท้าย เป็นต้น โดยร่วมสอบสวนกับคณะกรรมการจาก  
สหวิชาชีพ 

 
 
รวมพลัง ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 จากการแต่งตั้งคณะท างาน เพ่ือด าเนินการ โดยมีแนวคิดส าคัญ คือ การสร้างการมีส่วนร่วม 
สร้างการเป็นต้นแบบที่ดี และคาดหวังเรื่องการขยายผลต่อไป โดยได้ด าเนินการท ากิจกรรม 9 กิจกรรม
หลัก ได้แก่  
 1. การเตรียมความพร้อม ประชุมชี้แจงโครงการแก่ คณะกรรมการ ศปถ.อ าเภอประชุมตัวแทน
องค์กรต้นแบบ โดยได้ด าเนินการจัดประชุม 2 ครั้ง ในครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์ส าคัญ คือ เพ่ือทบทวน
บทบาทหน้าที่ของตนเอง และรับทราบความเป็นมาของการด าเนินการตามโครงการ และครั้งที่ 2 มี
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วัตถุประสงค์ส าคัญ คือ เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจและติดตามความก้าวหน้าในโครงการ และเพ่ือการ
ปรึกษาหารือวาระอ่ืนๆ ซึ่งคณะท างานได้น าเสนอแนวคิดรูปแบบการด าเนินโครงการ  
 ผลลัพธ์ที่ได้นอกเหนือวัตถุประสงค์หลัก คือ การได้รับคณะท างานเพ่ิมขึ้นแล้ว ยังมีเครือข่าย
ต ารวจเข้ามาร่วมในภาคี รับผิดชอบดูแลเรื่องความเรียบร้อยในการใส่หมวกกันน็อค ปรึกษาหารือเร่ือง
ปัญหารถแต่งซ่ิง รถดัดแปลง และทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องจุดเสี่ยงทุกจุดของอ าเภอพญาเม็งราย จากนั้น
จึงคัดเลือกจุดเสี่ยงส าคัญที่เกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุด 3 อันดับแรกมา เพ่ือก าหนดแนวทางแก้ไขจุดเสี่ยง 
 2. จัดตั้งคณะกรรมการ ของแต่ละองค์กรเพ่ือก ากับติดตามด าเนินงานของ 4 องค์กร ได้แก่ 
โรงพยาบาลพญาเม็งราย โรงเรียนพญาเม็งรายวิทยาคม โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม โรงเรียนแม่ต  าตาดควัน
วิทยาคม โดยผลลัพธ์ที่ได้เพ่ิมเติม คือ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ิมเติม คือ คณะกรรมการสอบสวน
อุบัติเหตุทางถนน 
 3. การจัดท าป้ายถาวรประชาสัมพันธ์โครงการ และจัดท าป้ายถาวรรณรงค์สวมหมวกกันน็อค/ 
คาดเข็มขัดนิรภัย โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น คือ องค์กรอ่ืนๆ ได้มีการขอและจัดท าป้าย เพ่ือติดในหน่วยงานของ
ตนเองเพ่ิมข้ึนจากองค์กรน าร่อง 4 หน่วย  
 
 
 
 
 
 
 
 4. การประชาสัมพันธ์โครงการ จากการประชาสัมพันธ์และน าเสนอผลการด าเนินการแล้ว 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น โดยไม่ได้คาดหวังไว้ตั้งแต่แรก คือ การขยายตัวของเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ โดย มี
องค์กรเข้ามาร่วมด าเนินการอีก 4 องค์กรในอ าเภอ ได้แก่ ที่ว่าการอ าเภอ โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง 
สถานีต ารวจ และ อปท.ทุกแห่ง ขอเข้าร่วมองค์กรความปลอดภัยทางถนน และร่วมให้สัตยาบันองค์กรที่
เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กร คาดเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกนิรภัย 100% 
 5. การจัดสิ่งแวดล้อมด้านการจราจรของแต่ละองค์กร เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรการองค์กร
ด้านความปลอดภัยทางถนน เช่น ติดประกาศมาตรการให้ทราบทั่วกัน ทาสีพ้ืนถนนให้ชัดเจน จัดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์สื่อสารเรื่องความปลอดภัยทางถนน มีป้ายเตือนการรักษาวินัยทางจราจร ทางเข้า -ออก 
ป้ายระบุจุดจอดรถแต่ละกลุ่มบุคคล ป้ายรณรงค์สวมหมวกกันน็อค/ คาดเข็มขัดนิรภัย เป็นต้น 
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 6. การเสริมความรู้ใน 4 องค์กร ในเรื่อง กฎหมายและความปลอดภัยทางถนน การปฐม
พยาบาล สิทธิและการเยียวยา การฝึกขับขี่ปลอดภัย การท าใบขับข่ี 
 
 
 
 
 
 

 7. การนิเทศ ติดตามงาน ประเมินผล เพ่ือช่วยติดตามให้ข้อเสนอแนะ ตรวจเยี่ยมให้ก าลังใจ
หน่วยงานที่เข้าร่วมด าเนินการ และน าเสนอผลการด าเนินงานในเวที ศปถ.อ าเภอ 
 8. การเก็บข้อมูลเชิงสถิติ และเชิงคุณภาพ โดยองค์กรมีการส ารวจรถจักรยานยนต์ รถยนต์ 
จ านวนรถทั้งหมด การจัดท า พรบ. ส ารวจจ านวนหมวกกันน็อค ความต้องการของผู้ต้องการซื้อหมวก
กันน็อคใหม่ เพ่ือจัดหาให้เพียงพอต่อความต้องการ จัดเก็บสถิติการสวมหมวกกันน็อคหรือคาดเข็มขัด
นิรภัย 
 9. การถอดบทเรียน มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ เพื่อเป็นเวทีน าเสนอผลการด าเนินงาน 
และเพ่ือร่วมท าพิธีให้สัตยาบัน ในการท างาน ผลลัพธ์ที่ดี คือ องค์กรน าร่องและองค์กรอ่ืนๆ ได้ร่วมให้
สัตยาบันการเป็นองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน และองค์กรได้น าเสนอผลงานและการถอดบทเรียน 
มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณ 
 ผลลัพธ์ที่ได้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์หลัก คือ กิจกรรมการคืนข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ของแต่ละต าบลที่ทางโรงพยาบาลเก็บสถิติไว้ โดยแจ้งให้ทราบในประเด็นต าบลที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ช่วง
ระยะเวลาที่เกิด พฤติกรรมของผู้ขับขี่ จุดเสี่ยงที่มักเกิดอุบัติเหตุซ้ าๆ เป็นต้น ส่งผลให้เกิดการรวมพลังการ
แก้ปัญหาใน 4 เรื่อง ได้แก่ 1) ผู้น าชุมชนประกาศกระตุ้นเตือนผู้ใช้รถใช้ถนน ตระหนักถึงอันตราย 2) การ
จัดท าป้ายเตือนเสริมในบริเวณจุดเสี่ยง จุดตัด ทางร่วม ทางแยก เพ่ือให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ 3) การย้าย
การต้ังด่านชุมชน ไปในจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ และเข้มงวดในช่วงเวลา 16.00-20.00 น. และ 4) การ
แก้ไขจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 3 อันดับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริเวณทางแยกที่มีผู้คนพลุกพล่าน ทางโค้งมืด
ไม่มีไฟส่องสว่าง ให้มีการติดตั้งแท่งแบริเออร์กั้นทางจราจร ติดตั้งป้ายชะลอความเร็ว ติดตั้งไฟส่องสว่าง 
เป็นต้น  
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จากการด าเนินงานตามกิจกรรมโครงการแล้วนั้น ยังมีกิจกรรมที่ภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมด าเนินงาน
ขับเคลื่อนสร้างความปลอดภัยทางถนนด้วย เช่น 

1. การตั้งด่านชุมชนบริเวณท่ีเป็นจุดเสี่ยงและเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือโค้งตลาดน้ าร่องเบี้ย และ
ให้ความรู้การช่วยฟ้ืนคืนชีพเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ประจ าด่านชุมชน และผู้ประกอบการ
ค้าขายในตลาดน้ าร่องเบี้ย  

2. ภาคีเครือข่ายมาร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลต่างๆ ไม่ใช่เฉพาะช่วง 7 วัน
อันตรายเท่านั้น 

3. มีการสุ่มส ารวจองค์กรน าร่อง เพ่ือตรวจเช็คว่ามีสถิติการคาดเข็มขัดและสวมหมวกนิรภัย 
จ านวนมากน้อยเพียงใด และผลปรากฏพบว่า มีจ านวนผู้สวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัด
อยู่ใน คิดเป็นร้อยละ 90-100 

4. มีการแก้ไขปัญหารถแต่งซิ่งของนักเรียน ที่น าไปฝากไว้ตามบ้านของชาวบ้านที่อยู่ใกล้
สถานศึกษา โดยคณะท างานติดตามประเมินผล ได้ลงพ้ืนที่และเรียกเจ้าของรถมาตักเตือน 
และชี้ให้เห็นผลกระทบที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้ 

5. ภาคเอกชนเข้ามาร่วมแจกหมวกกันน็อค  โดยมี การสนับสนุนจากบริษัทAIA จ านวน 300 
ใบ  ธกส.สาขาพญาเม็งราย สนับสนุนหมวกกันน๊อค 30 ใบ และร่วมเดินรณรงค์สวมหมวก
กันน็อค   

6. มีการสอบสวนอุบัติเหตุ โดยทีมสอบสวนของอ าเภอ ในรายที่เสียชีวิตทุกราย และจุดเสี่ยงที่
เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

 

 
 

เกิดความส าเร็จ เห็นการเปลี่ยนแปลง 
 ในการด าเนินงานโครงการนี้ จะเห็นได้ชัดว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญใน 4 ลักษณะ ได้แก่  

1. เกิดองค์กรน าร่องด้านความปลอดภัยทางถนน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพญาเม็งราย   
โรงเรียนพญาเม็งรายวิทยาคม  โรงเรียนไม้ยาวิทยาคมและ โรงเรียนแม่ต  าตาดควันวิทยาคม 

2. เกิดการขยายเครือข่าย โดยมีองค์กรอื่นๆ ในอ าเภอ ขอเข้าร่วมด าเนินการองค์กรด้านความ 
ปลอดภัยทางถนน เช่น ต ารวจ โรงเรียนขยายโอกาส  1 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง และ
หน่วยงานในอ าเภอพญาเม็งราย มีการท าสัตยาบันร่วมกัน เพ่ือเป็นองค์กรต้นแบบด้านความปลอดภัยทาง
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ถนน และได้มีการน าเสนอผลการด าเนินงานร่วมกัน พร้อมรับมอบประกาศเกียรติคุณจากนายอ าเภอพญา
เม็งราย 

3. สถิติการสวมหมวกกันน็อค 100% เกิดข้ึนในพื้นท่ีเป้าหมาย และอัตราการเกิดอุบัติเหตุ 
ลดลง 50% ในช่วง 7 วันอันตราย อัตราการเสียชีวิต 0% คงท่ี 
 4. เกิดกระแสการสวมหมวกกันน็อค แบบเต็มใบในหมู่นักเรียนวัยรุ่น 
 5. มีการตั้งด่านแบบบูรณาการ และมีกระบวนการวิเคราะห์ ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนจุด
สกัดหรือตั้งด่าน ในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง จุดอันตราย ที่เคยเกิดอุบัติเหตุซ้ าสูงสุด 3 อันดับแรก ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับจากโรงพยาบาลมากขึ้น ส่งผลให้สามารถลดอุบัติเหตุลงได้ 
 
บทเรียนสู่ความส าเร็จ 
 ในการด าเนินโครงการฯ คณะผู้ด าเนินโครงการมุ่งหวังให้เกิดระบบการบริหารจัดการข้อมูล, มี
ระบบสนับสนุนองค์กรน าร่อง, เกิดองค์กรโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนจ านวน 3 โรงเรียน 
และเกิดองค์กรโรงพยาบาลต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน จ านวน 1 แห่ง โดยความส าเร็จที่เกิดขึ้น
จากโครงการมีมากกว่าที่คาดหวังไว้ นั่นคือ มีการขยายผลการด าเนินโครงการ โดยหน่วยงานเข้าร่วมและ
ให้สัตยาบันการเป็นองค์กรปลอดภัยทางท้องถนน 100% ขยายตัวเพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่ มีสถิติของการเกิด
อุบัติเหตุที่ลดลง มีกระแสการสวมหมวกกันน็อคแบบเต็มใบในหมู่นักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย และการตั้ง
ด่านถูกปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น ซึ่งผลส าเร็จดังกล่าว เกิดข้ึนจากเงื่อนไข ดังนี้  
 1. การด าเนินโครงการมีการบูรณาการด้านข้อมูล ทั้งในเชิงสถิติและเชิงคุณภาพมากขึ้น ดังจะ
เห็นได้ว่าเงื่อนไขที่ส าคัญ ในการด าเนินโครงการ คือ 1) การแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน เช่น ข้อมูลจาก
โรงพยาบาลที่เก็บกับผู้ประสบอุบัติเหตุในทุกเคส ข้อมูลการสอบสวนเรื่องการจับปรับผู้กระท าความผิด
หรือผู้ประสบอุบัติเหตุทางท้องถนน เป็นต้น ท าให้ทราบทั้งสถิติและสาเหตุการเกิด ส่งผลให้ผู้น าชุมชนมี
ข้อมูลที่จะน าไปเตือนกับลูกบ้าน การเปลี่ยนแปลงจุดตั้งด่านไปยังพ้ืนที่ที่ เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง มีการ
ปรับเปลี่ยนกายภาพและสิ่งอ านวยความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ 2) การสนับสนุนด้านองค์ความรู้ เช่น 
กฎหมายและความปลอดภัยทางถนน การปฐมพยาบาล สิทธิและการเยียวยา การฝึกขับขี่ปลอดภัย การ
ท าใบขับขี่ ท าให้ผู้ขับข่ีเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเมื่อมีความรู้เพ่ิมมากขึ้น 
 2. การมีเครือข่ายท่ีเพิ่มข้ึน ส่งผลให้การขยายตัวของโครงการครอบคลุมในพ้ืนที่มากขึ้น โดยมี
เงื่อนไขจากการเข้มงวดกวดขันทางกฎระเบียบ การประชาสัมพันธ์ การขอความร่วมมือกระจายตัวไปใน
หน่วยงานระดับต่างๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวไม่เน้นการลงโทษ แต่เน้นการช่วยกันหาทางแก้ไข เช่น 
ปัญหาเรื่องไม่มีหมวกกันน็อค ได้มีการส ารวจความต้องการ ท าให้มีผู้สนใจมากขึ้น  และขอรับหมวก
กันน็อค ต ารวจกวดขันเรื่องการแต่งรถซิ่ง และน าไปฝากไว้ตามบ้านต่างๆ ได้มีการยึดรถและให้ผู้ปกครอง
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มารับคืนไป เป็นต้น ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองการเกิดกระแสการสวม
หมวกกันน็อคแบบเต็มใบในกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งเป็นไปตามผลที่คาดหวังของโครงการ  
 3. คณะท างานมีการปรับเปลี่ยนและแก้ไขปัญหาตาม
สถานการณท์ี่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินโครงการ นั่นคือในการประชุม
จัดตั้ งคณะท างาน จะเห็นได้ ว่ าเงื่อนไขแห่งความส าเร็จ  คือ 1) 
คณะท างานควรเป็นคนเดิมเพ่ือให้การด าเนินงานสามารถท าได้อย่าง
ต่อเนื่อง 2) ผู้ที่มาเป็นคณะท างานควรมีบทบาทที่เกี่ยวข้องและสามารถ
ตัดสินใจได้ ดังนั้นในการจัดตั้งการประชุมแต่ละครั้งจะมีการเน้นย้ าและ
ให้ความส าคัญกับผู้ที่มาเข้าร่วม เพ่ือให้โครงการสามารถด าเนินการได้ตามแผน 3) การเผชิญปัญหาเรื่อง
ผู้รับผิดชอบหลักอยู่ในช่วงใกล้เกษียณ ท าให้งานมีความล่าช้า และไม่เป็นไปตามแผนงาน คณะท างานจึง
ได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ว่างตรงกัน 
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17. บูรณาการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอเชียงดาว 
 

อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่  มี
ภูมปิระเทศปกคลุมด้วยภูเขาสูง  มีอาณาเขต
ติดต่อรัฐฉาน ประเทศพม่า และอ าเภอไชย
ปราการ ด้านทิศเหนือ  ทิศตะวันออกติดต่อ
กับอ าเภอไชยปราการและอ าเภอพร้าว  ทิศ
ใต้ติดต่อกับอ าเภอแม่แตง  ทิศตะวันตก
ติดต่อกับอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
และอ าเภอเวียงแหง   

อ าเภอเชียงดาวมีพ้ืนที่ 1,882.1 ตารางกิโลเมตร  แบ่งออกเป็น 7 ต าบล 83 หมู่บ้าน ประชากร 
92,588 คน (พ.ศ.2560)  ด้วยลักษณะภูมิประเทศดังกล่าว  รวมถึงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เริ่มเป็นที่
นิยมของนักท่องเที่ยวธรรมชาติ  ท าให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพ่ิมขึ้นในแต่ละปี จากสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุในอ าเภอเชียงดาว ในปี พ.ศ.2559 เกิดอุบัติเหตุจราจร 119 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ (Admit) 
จ านวน 132 คน มีผู้เสียชีวิต 15 คน  เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของการเกิดอุบัติเหตุ  พบว่า 

- ช่วงอายุของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต มากกว่า 50 ปี ขึ้นไป มีมากถึง 26 %     
- ผู้ประสบเหตุเป็นคนในพ้ืนที่ 71 %  
- ยานพาหนะท่ีเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ เป็นรถจักรยานยนต์ 68 %  
- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ คือ เมาสุรา 35 % บาดเจ็บรุนแรงเพราะไม่สวมหมวกนิรภัย 34 %  
- ประเภทถนนที่เกิดเหตุ  พบว่าเป็นทางหลวง 67 % เป็นทางตรง 69 %  
- ปัจจุบันอัตราการสวมหมวกนิรภัย 30 % และมีจุดเสี่ยงจุดอันตราย จ านวน 9 จุด 
ข้อมูลจากส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว ที่กล่าวมา

นั้น  ประกอบกับการที่ประเทศไทยประกาศให้เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยมีเป้าหมาย
ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่ ากว่า 10 คนต่อประชากร 100,000 คน ภายในปี พ.ศ. 2563  
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายใน
อ าเภอเชียงดาว มาร่วมขับเคลื่อนสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยมี นายเรืองฤทธ์ิ ผลดี  นางสาว
กัญจณิศย์ วันชัย และนายยุทธศักดิ์ ศิริวัฒนศิลป์ จากส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่ สาขาเชียงดาว เป็นแกนหลักส าคัญในการขับเคลื่อนงาน โดยมีวัตถุประสงค์ 1)เพ่ือขับเคลื่อน
และส่งเสริมการท างานร่วมกันของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอเชียงดาว และภาคี
เครือข่าย 2) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนด้านความปลอดภัยทางถนน

อำ�เภอเชียงด�ว
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อ าเภอเชียงดาว 3) เพ่ือลดจ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน และ                   
4) เพ่ือส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์  และมีเป้าหมายในการด าเนินงานโครงการนี้ 
คือ 1)เกิดภาคีเครือข่ายเพ่ือวิเคราะห์และบูรณาการการท างานร่วมกันในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) พัฒนา
ศักยภาพแกนน าชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยทางถนน  3) จ านวนการเกิดอุบัติเหตุ 
ผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง และจุดเสี่ยงได้รับการแก้ไข 4)จ านวนการสวมหมวก
นิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์เพ่ิมขึ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานกองทุนสนับสนุน         
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านแผนงานสนับสนุนการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด                   
(สอจร.) 
 
ทุนเดิมในพื้นที ่

ปี พ.ศ. 2557 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านแผนงาน
สนับสนุนการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.)   ให้ด าเนินโครงการน าร่องป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานใน 10 อ าเภอน าร่อง ซึ่งจากการด าเนินโครงการ
ดังกล่าว ท าให้เกิดภาคีเครือข่ายในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในอ าเภอเชียงดาว   เกิดการท างานอย่าง
เป็นระบบมากยิ่งขึ้น  ส่งผลให้มีจ านวน   ผู้สวมหมวกนิรภัยเพ่ิมขึ้นจากปี 2556 เป็น 11.5 % จ านวนครั้ง
ของการเกิดอุบัติเหตุลดลง 4 % จ านวนผู้บาดเจ็บลดลง 28 % และจ านวนผู้เสียชีวิตลดลง 5 % 

การด าเนินโครงการดังกล่าว  เป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญของการท างานในระดับอ าเภอที่มีการด าเนิน
กิจกรรมนอกเหนือจากหน้าที่หรือกิจกรรมประจ าที่ด าเนินงานในแต่ละปี   ส่งผลให้เป็นต้นทุนที่ดีในการ
ท างานด้านความปลอดภัยทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง 

 
ภาคีเครือข่าย ร่วมขับเคลื่อนงาน  
 ในการท างานโครงการบูรณาการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอเชียงดาว   ได้ใช้เครือข่ายเดิมที่
มีอยู่ในพ้ืนที่  ได้แก่  คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอเชียงดาว   โดยมี
นายอ าเภอเชียงดาว  เป็นผู้อ านวยการศูนย์ฯ  ปลัดอ าเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  และผู้
ก ากับสถานีต ารวจภูธรเชียงดาว เป็นรองผู้อ านวยการศูนย์ฯ ผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรนาหวาย  
ปลัดอ าเภอทุกคน  สาธารณสุขอ าเภอเชียงดาว ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงดาว นายกเทศมนตรีต าบล
ทุกแห่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง ก านันทุกต าบล เป็นคณะกรรมการ และมีปลัดอ าเภอ
หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงเป็นคณะกรรมการและเลขานุการ  ส่วนหัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทา                
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 คณะกรรมการชุดดังกล่าว  มีหน้าที่ในการอ านวยการ มอบหมาย เร่งรัด ก ากับดูแล ตรวจสอบ 
และติดตามประเมินผล การด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน  และ
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ  จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในด้านที่เก่ียวข้อง  ได้แก่ 

1. ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน มีผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรเชียงดาว
เป็นประธาน  รองผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเชียงดาว รองผู้ก ากับการสถานีต ารวจนาหวาย ปลัดอ าเภอ
ฝ่ายความมั่นคง  เป็นเลขานุการ  มีหน้าที่ 

- ประสานการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- พิจารณาจัดตั้งจุดตรวจร่วม ตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายและอ านวยความสะดวกในการ

เดินทาง โดยบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
- ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ เพ่ือรับทราบปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

และเปน็ขวัญก าลังใจของผู้ร่วมปฏิบัติงานตามจุดตรวจเป็นประจ าทุกวัน 
- รายงานผลการปฏิบัติงานและอุปสรรคให้ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทาง

ถนนอ าเภอเชียงดาวทราบ 
2. ฝ่ายจัดการข้อมูล  มีปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง และหัวหน้าฝ่ายป้องกันสาธารณภัย 

สนง.ปภ.สาขาเชียงดาว สมาชิก อส.ที่ได้รับมอบหมาย เป็นเลขานุการ  มีหน้าที่ 
- รายงานข้อมูลจากจุดตรวจหน้าตู้ยามแก่งปันเต้า และจุดตรวจหน้า สภ.นาหวาย และ

โรงพยาบาลเชียงดาว ตามแบบรายงาน ปภ.บอ. 1-4 
- ให้เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายประชุมพิจารณาข้อมูล ตามแบบฟอร์ม ปภ.บอ.2-4 ให้ถูกต้องตรงกัน 
- พิมพ์แบบรายงาน ปภ.บอ. 1-4 เสนอผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน

อ าเภอเชียงดาว แล้วรายงานผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด
เชียงใหม่ วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติงานและสรุปปัญหาของหน่วยงานต่างๆ 
ในแต่ละวัน รวมทั้งสรุปรายงานในภาพรวมเก่ียวกับอุบัติเหตุทางถนน  

- ประสานงานและจัดท าข้อมูล เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสื่อมวลชน 
3. คณะท างานโครงการบูรณาการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอเชียงดาว มีหัวหน้าส านักงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว  เป็นประธาน ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่าย
ความมั่นคง หัวหน้าส านักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่แตงหรือผู้แทน เป็นรองประธาน  
คณะท างานประกอบด้วย สารวัตรป้องกันและปราบปราม สถานีต ารวจภูธรเชียงดาวและนาหวาย หัวหน้า
หมวดทางหลวงเชียงดาว หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลเชียงดาว ผู้แทนส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเชียงดาว ผู้แทนโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ก านันทุกต าบล หัวหน้างานป้องกัน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่ง ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจ ากัด สาขาฝาง ประธานมูลนิธิกู้ภัยเชียง
ดาว นายสถานีวิทยุคนชนบทเรดิโอ 95.75 MHz.  มีหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย 
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สนง.ปภ.จ.เชียงใหม่ สาขาเชียงดาว เป็นเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ สนง.ปภ.จ.เชียงใหม่ สาขาเชียงดาวทุก
ท่าน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  มีหน้าที่ 

- ประสานการท างานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อน
โครงการฯ  

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนด้านความปลอดภัยทางถนน
อ าเภอเชียงดาว 

- รวบรวม เก็บข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ ประเมินผลเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแก่หน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ และประชาชน 
4. คณะอนุกรรมการด้านวิศวกรรมจราจร  มีปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงเป็นประธาน

กรรมการ  คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง  
สารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีต ารวจภูธรเชียงดาวและนาหวาย  หัวหน้าหมวดทางหลวงเชียงดาว 
ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเชียงดาว  สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่เขตเชียงดาว  นายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ก านันทุกต าบล และมีหัวหน้าส านักงาน ปภ.จ.เชียงใหม่ สาขาเชียงดาว เป็น
เลขานุการ มีหน้าที่ก าหนดแนวทางประสานการปฏิบัติ ตรวจสอบ และพัฒนาระบบวิศวกรรมจราจรให้
เกิดความปลอดภัย ปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงที่เกิดจากการก่อสร้างรุกล้ าเส้นทางที่จะเป็นสาเหตุให้เกิด
อุบัติเหตุทางถนน 

5. คณะท างานด่านชุมชนอ าเภอเชียงดาว พ.ศ.2560  มีปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
ปกครอง เป็นประธาน  ผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรเชียงดาวและนาหวายเป็นรองประธาน  คณะท างาน
ประกอบด้วย สาธารณสุขอ าเภอเชียงดาว  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงดาว  ประธานชมรมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอเชียงดาว  มีปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง และหัวหน้าส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว เป็นเลขานุการ   มีหน้าที่พิจารณาการตั้งด่าน
ชุมชนในช่วงเทศกาลส าคัญเพ่ือบังคับใช้กฎหมายและอ านวยความสะดวกในการเดินทาง  ตรวจเยี่ยมด่าน
ชุมชน และรายงานผลการปฏิบัติงานและอุปสรรคให้กับผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทาง
ถนนอ าเภอเชียงดาวทราบ 
 
ประสานความร่วมมือ และท ากิจกรรมไปด้วยกัน 
 หลังจากได้เชื่อมประสานภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมด าเนินการโครงการ และมีการจัดตั้ง
คณะท างาน มอบหมายภารกิจแล้ว ภาคีเครือข่ายได้ร่วมกับคณะท างาน ด าเนินการ ดังนี้ 

1. การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอเชียงดาวและภาคี 
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เครือข่าย  เป็นกลไกการท างานที่ให้คนที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมกัน
ปรึกษาหารือวางแนวทางการท างาน  นอกจากนี้ยังเป็นการติดตามผลการท างานที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
สถิติผู้กระท าความผิด   
 ในการประชุม ได้ร่วมกันประชุมทั้งหมด  10  ครั้ง  ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนงาน การสร้างความ
ปลอดภัยทางถนนในพ้ืนที่อ าเภอเชียงดาวอย่างต่อเนื่อง  มีการด าเนินกิจกรรมอย่างครอบคลุมและมีการ
ติดตามผลการท างานอย่างต่อเนื่อง 

 

 2.จัดอบรมอาสาจราจรประจ าต าบล/ชุมชน มีเป้าหมายเพ่ือสร้างเครือข่ายแกนน าส าหรับ  
การรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักถึงอันตรายจากอุบัติเหตุทางถนน และร่วมปฏิบัติงาน             
ในการตั้งด่านชุมชนในพ้ืนที่อ าเภอเชียงดาว   โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร สิทธิ พรบ.
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535   การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนน  

การอบรมดังกล่าว ได้รับความสนใจ จากอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อาสาจราจร (อส.จร.)  ของสถานีต ารวจภูธรเชียงดาว กองร้อยอาสารักษา
ดินแดนอ าเภอเชียงดาว ที่ 6 และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนรวมทั้งหมด 60 คน  ซึ่ง
ส่งผลให้ในอ าเภอเชียงดาว มีเครือข่ายอาสาจราจรที่จะร่วมปฏิบัติงานกับสถานีต ารวจภรเชีย งดาว ใน
ชั่วโมงเร่งด่วนและในงานเทศกาลส าคัญต่างๆ 
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 3.ตั้งด่านชุมชนในช่วงเทศกาลส าคัญ จากมติของที่ประชุม ศปถ.อ าเภอเชียงดาว  ที่ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดตั้งด่านชุมชนอย่างน้อย 1 จุด ในพ้ืนที่หรือเส้นทางที่มีสถิติการเกิด
อุบัติเหตุสูง ให้มีการตั้งด่านชุมชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์จ านวน 6 ด่านในพื้นท่ี   

 โดยแต่ละด่านประกอบด้วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อาสาจราจร (อส.จร.)  และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าหน้าที่คัด
กรองกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น เมาแล้วขับ เพ่ือป้องปรามและตักเตือนหรือแนะน าไม่ให้ผู้มีพฤติกรรม
ขับข่ีที่มีความเสี่ยงออกมานอกหมู่บ้าน  พร้อมทั้งแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ สร้างความปลอดภัยทางถนน
ให้คนในพ้ืนที่และผู้ใช้รถใช้ถนนที่เดินทางผ่านในพ้ืนที่  และยังมีคณะท างานด่านชุมชนอ าเภอเชียงดาว 
ออกตรวจเยี่ยมด่านชุมชนพร้อมกับ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอเชียงดาว 
เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจและให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมด้วย 

ผลจากการตั้งด่าน ท าให้ไม่มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นในพ้ืนที่ต าบลแม่นะ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2561 และช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 (7 วัน อันตราย) 

 

  
 

 4.สร้างแกนน านักเรียนด้านความปลอดภัยทางถนน  โครงการได้ร่วมมือกับโรงเรียนเชียงดาว
วิทยาคม  ในการด าเนินกิจกรรมมาตรการความปลอดภัยทางถนน  มีการด าเนินการ ดังนี้ 

- มีการฝึกอบรมให้กับนักเรียนแกนน าจากโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เกี่ยวกับกฎหมาย
รถยนต์/ขนส่งสิทธิ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทางถนน  กฎหมายจราจร/การอ านวยการจราจร  โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็น สถานีต ารวจภูธรเชียงดาว โรงพยาบาลเชียงดาว สาธารณสุขเชียงดาว บริษัทกลาง
คุม้ครองผู้ประสบภัยจากรถจ ากัด สาขาฝาง 

- แกนน าโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ร่วมท าประชาคมผู้ปกครองด้านความปลอดภัยทางถนน 
ตามประกาศวาระอ าเภอเชียงดาว ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อ าเภอเชียงดาว 
มีผู้เข้าร่วมถึง 900 คน ส่งผลให้ผู้ปกครองทราบถึงวาระอ าเภอเชียงดาว เรื่อง มาตรการสร้าง
ความปลอดภัยทางถนนอ าเภอเชียงดาว มีความตระหนักถึงอันตรายจากอุบัติเหตุทางถนน 
และร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

- รณรงค์ให้เด็กนักเรียนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาเรียน สวมใส่หมวกนิรภัยทุกครั้ง 
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- จัดตั้งชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา ซึ่งจะมีชั่วโมงของชมรมทุกวันอังคาร เพ่ือขับเคลื่อน
การด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
จ ากัด สาขาฝาง และส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว 

- แกนน าของโรงเรียนเชียงดาว จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนน ภายใต้ แนวคิด 
เด็กคิด เด็กท า เด็กน าเสนอ โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับเยาวชนในสถานศึกษา ได้แก่ 
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงดาว   โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
เชียงดาว โดยเป็นการให้ความรู้ในเรื่องการสวมใส่หมวกนิรภัย กฎหมายจราจรเบื้องต้น การ
แสดงบทบาทสมมุติ เล่นเกม และกิจกรรมต่างๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนและเด็ก
นักเรียนเป็นอย่างดี  

 
 

 
 

5.ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัยทางถนน ได้ด าเนินการในหลายรูปแบบโดย
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ 

- จัดรายการวิทยุประชาสัมพันธ์สร้างความปลอดภัยทางถนน ตามประกาศวาระอ าเภอเชียง
ดาว โดยสถานีวิทยุคนชนบท เรดิโอ 95.75 MHz.และประชาสัมพันธ์ใน Social media 
(Line) 

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักถึงอันตรายจากอุบัติเหตุทางถนน  รณรงค์การสวมหมวก
นิรภัยในการขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ และการคาดเข็มขัดนิรภัยในการขับรถยนต์
และเคารพกฎจราจร 

- เดินขบวนประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัยทางถนน เนื่องในวันต่อต้านยา
เสพติดโลก อ าเภอเชียงดาว 

- ร่วมกับเทศบาลต าบลปิงโค้ง  จัดท าโครงการรณรงค์และส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยขณะขับ
ขี่รถจักรยานยนต์ ประจ าปี 2560  ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปางมะเยา 

- ร่วมกับนักเรียนแกนน าโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ประชาสัมพันธ์ โดยการแจกแผ่นพับในที่
ชุมชนตลาดสดเทศบาลต าบลเชียงดาว และตลาดสดเทศบาลต าบลเมืองงาย 
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- มอบหมวกนิรภัย จ านวน 40 ใบ ให้แก่ เด็กนักเรียนและประชาชนในพ้ืนที่จากโครงการ 
“ผู้ว่าห่วงหัว”    ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

6.จัดเวทีประชาคมชุมชนด้านความปลอดภัยทางถนน เพ่ือให้เกิดการรับรู้ถึงวาระอ าเภอเชียง
ดาว 

เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน  ได้มีการจัดเวทีประชาคมชุมชนขึ้น 2 ครั้ง   
ครั้งที่ 1  ท าร่วมกับแกนน าโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมท ากับผู้ปกครอง ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมมากถึง 

900 คน ส่งผลให้การท าประชาคมดังกล่าว  เน้นไปท่ีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายจากอุบัติเหตุทางถนน   
ครั้งที่ 2  จัดเวทีประชาคมชุมชนต าบลเมืองงาย  ณ หอประชุมเทศบาลต าบลเมืองงาย มี

ผู้เข้าร่วม 80 คน ส่งผลให้สามารถเปิดเวทีแลกเปลี่ยนให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความ
ปลอดภัยทางถนนในพื้นที่   

ในเวทีดังกล่าว มีการแลกเปลี่ยนจุดเสี่ยงในพ้ืนที่ต าบลเมืองงาย และแนวทางการแก้ไขจุดเสี่ยงแต่
ละจุด  รวมถึงมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  

1. ป้ายเตือน ป้ายบังคับ ป้ายบอกทาง ป้ายประชาสัมพันธ์ ควรเพิ่มอักษรให้เหมาะสมกับประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ คือ ท าป้ายที่เป็นภาษาพม่าและภาษาไทใหญ่ 

2. มีการเพ่ิมป้ายจ ากัดความเร็ว ทล.1178 ช่วงถนนสี่ช่องจราจร และถนนภายในชุมชน 
3. ติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็ว ทล.1178 ช่วงถนนสี่ช่องจราจร 
4. ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ิมความเข้มงวดในการตรวจจับรถจักรยานยนต์ ที่มีการดัดแปลงไม่ให้เกิด

ความปลอดภัย และส่งเสียงรบกวน เช่น รถที่ดัดแปลงท่อไอเสียให้มีเสียงดัง ตัดกระจกมองหลัง
ออก และเปลี่ยนล้อรถให้เล็กลง เป็นต้น 

 
ผลผลิต ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

 เกิดรูปแบบการท างานที่ชัดเจนในพื้นท่ี  โดยมีการแต่งตั้งคณะท างานในแต่ละด้านซึ่งเป็น
คณะท างานที่มาจากสหสาขาวิชาชีพที่หลากหลายและครอบคลุม 

 มีประกาศอ าเภอเชียงดาว เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน และมีองค์กรที่ร่วม
ลงนาม MOU บูรณาการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอเชียงดาว 32 องค์กร ถือว่าเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการขับเคลื่อนงาน 
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 มีข้อมูลการท างานจากคณะท างานแต่ละฝ่าย โดยเฉพาะฝ่ายข้อมูล ที่มีการคืนข้อมูล น าเสนอ 
และมีการตรวจนับจ านวนผู้สวมหมวกนิรภัยก่อน-ระหว่าง-หลังโครงการ เปรียบเทียบผลลัพธ์ที่
เกิดข้ึน 

 มีการปรับปรุงจุดเสี่ยงในพ้ืนที่  ด้วยวิธีการต่างๆ  ได้แก่ ติดตั้งเสาหลักอ่อน/ไฟกระพริบ  ป้าย
เตือน  ป้ายรณรงค์   การทาสีพ้ืนถนนสีแดงบริเวณทางโค้ง และท าลูกระนาด  เพ่ือลดความเร็ว  
การปรับทัศนะวิสัยในการขับขี่ให้ดีขึ้น โดยการตัดต้นไม้  ย้ายป้ายริมทาง  

 เกิดโครงการขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ่  เพ่ือเป็นการแก้ไขจุดเสี่ยงอย่างถาวร  อาทิ 
 โครงการก่อสร้างถนนใหม่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 กม. 104 – 110 บริเวณสะพาน

บ้านหัวโทถึงบริเวณช่วงเขตติดต่ออ าเภอเชียงดาว และอ าเภอไชยปราการ บ้านหัวโท 
ต าบลปิงโค้ง  

 โครงการก่อสร้างเกาะกลางถนน บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 บริเวณด่านแก่งปันเต๊า 
หมู่ที่ 10 ต าบลแม่นะ  

 โครงการติดไฟกระพริบจุดกลับรถทุกจุด รวมทั้งหมด 8 จุด บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
107 ตั้งแต่ กม. 64 – 70 ต าบลแม่นะ  

 โครงการก่อสร้างเกาะกลางถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 (บายพาส) กม. 3 – 4 
บริเวณห้าแยกบ้านถ้ า ต าบลเชียงดาว 

 โครงการก่อสร้างเกาะกลางถนน บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1178 ต าบลเมืองงาย 
อ าเภอเชียงดาว ช่วง กม. 3 - 5 (ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของถนนสี่ช่องจราจร จนถึงจุดสิ้นสุด)  

 มีกิจกรรมรณรงค์ และจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดเสี่ยง
ต่างๆ/ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุคนชนบทเรดิโอ 95.75 MHz./ประชาสัมพันธ์ใน Social 
media (Line) 

 มีการเตรียมความพร้อมและลดความรุนแรงเมื่อเกิดเหตุ  โดยการฝึกอบรมการใช้เครื่องตัดถ่าง  
การเตรียมรถฉุกเฉิน การประสานงานเมื่อเกิดเหตุ รวมถึงมีการลงนามบันทึกความร่วมมือ 
(MOU) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการด าเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันในพื้นที่  เพื่อให้มีบริการการแพทย์ฉุกเฉินครอบคลุมทุกพ้ืนที่
และน าส่งผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนข้ามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

 

ผลจากการด าเนินงาน 
1. การตั้งด่านชุมชนในช่วงเทศกาลส าคัญ ท าให้สามารถลดอุบัติเหตุในพ้ืน และให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม

ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ยกตัวอย่าง การตั้งด่านชุมชนของเทศบาลต าบลแม่นะ ใน
พ้ืนที่ต าบลแม่นะ ท าให้ไม่มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นในพ้ืนที่ต าบลแม่นะ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2561 (ช่วง 7 วันอันตราย)   
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2. การปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง บนถนน ทล.107, 1359, 1178 ในพื้นท่ีอ าเภอเชียงดาว ท าให้สถิติการ
เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่จุดเสี่ยง ในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 44.74 (ข้อมูล : ศปถ.ชม.) 

3. การตั้งจุดตรวจบูรณาการ 3 จุด /จุดบริการประชาชน 12 จุด /ด่านชุมชน 6 จุด ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 2561 อ าเภอเชียงดาว ท าให้อุบัติเหตุทางถนนลดลงร้อยละ 42.86 ผู้บาดเจ็บลดลงร้อยละ 
66.67 และผู้เสียชีวิตคงท่ี 1 ราย จากเทศกาลปีใหม่ 2560 (ข้อมูล : ศปถ.ชม.) 

4. การมีอาสาจราจรปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ท าให้อุบัติเหตุในพื้นที่ลดลง และคนในพ้ืนที่เคารพกฎจราจร
มากขึ้น  

5. จ านวนผู้สวมหมวกนิรภัยในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น หลังจากด าเนินโครงการฯ  โดยมีจ านวนผู้สวม
หมวกนิรภัยร้อยละ 58.78  

6. จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนปี 2560 เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 จ านวน 30 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
25.21  ผู้บาดเจ็บเพ่ิมขึ้นจากปี 2559 จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.61 และผู้เสียชีวิต
เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.67 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่
อ าเภอเชียงดาว ปี 2560 เกิดจากการขับรถเร็วเกินก าหนด ร้อยละ 48.99 เมาสุรา ร้อยละ 34.23 
(ข้อมูล : ศปถ.ชม.) 

7. มีสมาชิกอาสาจราจรปฏิบัติงานร่วมกับ อาสาสมัครจราจรของสถานีต ารวจภูธรเชียงดาว 
8. มีนักเรียนแกนน าในการท างานอย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบันมี 2 รุ่น  
 

 
 
 
 
 
 
ปัจจัยที่ก่อเกิดความส าเร็จ 

1. การประชุมคณะกรรมการ ศปถ.อ าเภอ ทุกเดือน ท าให้คณะกรรมการฯ ได้มาพบปะ พูดคุย
แลกเปลี่ยน ร่วมกันวิเคราะห์ และชักชวนภาคีเครือข่ายอ่ืนเข้ามาร่วมประชุมในคณะกรรมการฯ 
ศปถ.อ าเภอ ส่งผลให้ร่วมกันคิด วิเคราะห์ วางแผน ลงมือปฏิบัติ และน ามาทบทวนสรุปผล  

2. การลงพ้ืนที่จัดเวทีประชาคมชุมชน ท าให้มีเครือข่ายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน 
และคนในชุมชน เพ่ิมมากขึ้น เป็นการสร้างเครือข่ายในระดับพ้ืนที่ ชุมชน ให้คอยเฝ้าระวัง ขับเคลื่อน
งานร่วมกัน 
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3. การติดต่อประสานการท างานทาง lineกลุ่ม ท าให้สามารถป้องกัน สนับสนุน ช่วยเหลือ อุบัติเหตุ
ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ได้รวดเร็วขึ้น มีบรรยากาศของการร่วมด้วยช่วยกัน ท างานแบบเกื้อหนุน กัลยาณมิตร
ต่อกัน 

4. มีกระบวนการติดตามประเมินผลหลากหลายวิธี  ดังนี้ 
 ติดตามผ่านทางการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอเชียง

ดาว ที่ให้ผู้ที่รับผิดชอบได้มารายงานผลการท างาน และร่วมกันประเมินผลที่เกิดขึ้น 
 ติดตามผลจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่   
 ติดตามผลด้วยการวัดจ านวนผู้สวมหมวกนิรภัย  มีการตรวจนับจ านวนผู้สวมหมวกนิรภัยก่อน

เริ่มโครงการฯ พบว่า มีผู้สวมหมวกนิรภัยในพื้นท่ีอ าเภอเชียงดาว ร้อยละ 36.22 ไม่สวม
หมวกนิรภัยร้อยละ 63.78  ภายหลังการด าเนินโครงการฯ ได้มีการสุ่มตรวจนับจ านวนผู้สวม
หมวกนิรภัยในพื้นท่ีอ าเภอเชียงดาว พบว่าจ านวนผู้สวมหมวกนิรภัยในพื้นท่ีอ าเภอเชียงดาว 
(ถนนทางหลวง 1359 ช่วงเวลา 07.00 – 09.00 น. และช่วงเวลา 15.00 – 17.00 น.) 
เพ่ิมข้ึนจากการสุ่มตรวจนับเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 ร้อยละ 58.78 

 ประเมินผลด่านชุมชนตามแบบบันทึกด่านชุมชนของ กท.สส. 
 
บทเรียนข้อจ ากัด  

1. หัวหน้าส่วนราชการ/แกนน าภาคีเครือข่าย มีการโยกย้ายต าแหน่ง ท าให้ขาดความต่อเนื่องในปฏิบัติงาน 
2. การเมืองท้องถิ่น ท าให้เจ้าหน้าต ารวจบังคับใช้กฎหมายได้ไม่เต็มที่ 
3. คนในพ้ืนที่ เป็นคนต่างด้าวและกลุ่มชาติพันธุ์จ านวนมาก เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุ ในพ้ืนที่

ถึงร้อยละ 11 
4. ถนนทางหลวงหมายเลข 107 ที่ผ่านอ าเภอเชียงดาว เป็นถนน 2 ช่องทางจราจร ไม่มีเกาะกลาง

ถนน ไม่มีไฟส่องสว่าง บางจุดไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ มีโค้งอันตรายหลายจุด และเป็นทางผ่านไปสู่
อ าเภอฝาง ไชยปราการ แม่อาย เวียงแหง พร้าว ท าให้ปริมาณรถที่วิ่งผ่านมีจ านวนมาก และยัง
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดเชียงใหม่ 

5. ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ควรให้ส านักงานขนส่งจังหวัด เพ่ิมความ
เข้มงวดในการออกใบอนุญาตขับขี่ ให้กับประชาชน โดยเฉพาะคนต่างด้าวและกลุ่มชาติพันธุ์  
และควรให้มีหน่วยงานหลักที่รับผิดงานด้านความปลอดภัยทางถนน มีองค์กรเฉพาะมีบทบาท
ภารกิจหลักในการขับเคลื่อน และ ควรให้บทบาท งบประมาณกับส่วนราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนมากข้ึน 
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18. ชุมชนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน ต าบลสันทราย อ าเภอฝาง 
 

อ าเภอฝาง เคยเป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงราย แต่ถูกโอนมาสังกัดจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 
24 เมษายน พ.ศ. 2468 ด้วยเหตุผลเรื่องการคมนาคมและการ
ติดต่อราชการ  ปัจจุบันเป็นอ าเภอทางตอนเหนือของจังหวัด
เชียงใหม่  มี พ้ืนที่ส่ วนใหญ่ เป็นภู เขาสูง มี เนื้อที่ทั้ งหมด 
888.164 ตารางกิโลเมตร แบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 8 
ต าบล 119  หมู่บ้าน ได้แก่ ต าบลเวียง ม่อนปิ่น แม่งอน แม่สูน 
สันทราย แม่คะ แม่ข่า โป่งน้ าร้อน มีประชากรทั้ งหมด  
118,324 คน (พ.ศ.2560)   มีอาณาเขตติดต่อกับรัฐฉาน 
ประเทศพม่าและอ าเภอแม่อาย ทางทิศเหนือ  ทิศตะวันออก
ติดกับอ าเภอแม่อาย  ทิศใต้ติดกับอ าเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย และอ าเภอไชยปราการ ทิศตะวันตกติดกับรัฐฉาน 
ประเทศพม่า 

 
โดยมีทางหลวงหมายเลข 107 (ถนน

โชตนา) เป็นถนนสายหลักในการเดินทาง 
มายังอ าเภอฝาง ท าให้มีรถเป็นจ านวนมากที่
ใช้เส้นทางนี้ และเป็นที่แน่นอนว่า จ านวน
อุบัติเหตุต้องมีจ านวนมากขึ้นด้วย และจาก
สถิติการเกิดอุบัติ เหตุในอ าเภอในปี พ.ศ. 
2559 มีจ านวนการเกิดอุบัติเหตุจ านวน 318  
คร้ัง จ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บ จ านวน 310 คน 
และสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ มีผู้เสียชีวิต
จ านวน 35 คน(ข้อมูล: รพ.ฝาง)  

พบว่าส่วนใหญ่เกิดอุบัติเหตุบริเวณ
ต าบลสันทราย ซึ่งอยู่ทิศใต้ของอ าเภอฝาง ห่างจากตัวอ าเภอฝาง ระยะทาง 7 กิโลเมตร จากข้อมูลที่เกิด
อุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ต าบลสันทราย พบว่า 

 
 

อำ�เภอฝ�ง
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ปี จ านวนอุบัติเหตุ (ครั้ง) ผู้บาดเจ็บ (ราย) ผู้เสียชีวิต (ราย) 
2558 300 359 2 
2559 
(มกราคม-มิถุนายน) 

106 107 1 

         ** ข้อมูลจากกู้ชีพทรายเงินและบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาฝาง 
 

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจร ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนน ได้แก่ การไม่สวม
หมวกนิรภัย การเมาแล้วขับ การขับรถเร็ว การไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร การตัดหน้ากระชั้นชิดและเร่ือง
ของสภาพแวดล้อมอย่างวิศวกรรมจราจรหรือจุดเสี่ยงจุดอันตรายต่างๆ ยังคงมีอยู่ในพ้ืนที่ของต าบลสัน
ทราย อ าเภอฝาง 

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 
สาขาฝาง ได้เล็งเห็นความส าคัญของการป้องกันอุบัติเหตุจราจร จึงได้ร่วมกับภาคี เครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนงาน โครงการชุมชนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนของต าบลสันทราย อ าเภอฝาง ขึ้น โดย
มี นายธีรเดช  ขัติยะ นักวิเคราะห์นโยบายแผนช านาญการพิเศษ และทีมงาน ปภ. เป็นแกนส าคัญในการ
เชื่อมประสานให้เกิดการด าเนินงานป้องกันและสร้างความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่  ซึ่งได้เลือก
ต าบลสันทราย  ให้มาเป็นต้นแบบความปลอดภัยทางถนนของอ าเภอฝาง โดยมี วัตถุประสงค์การ
ด าเนินงาน คือ 1)เพ่ือส่งเสริมให้เกิดภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนใน
ระดับพ้ืนที่  โดยประชาชนในชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่มี
ส่วนร่วม 2) เพ่ือให้ประชาชนในต าบลสันทรายอ าเภอฝาง มีความรู้ความเข้าใจทางด้านวินัยจราจรและการ
ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย  3) เพ่ือสร้างชุมชนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน จ านวน 2 แห่ง  โดย
ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 

ทุนเดิมในพื้นที่  
 ด้วยสภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่  หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก ได้แต่
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง  ได้มีการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง   ผ่านทางการท างานในระดับอ าเภอของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
ระดับอ าเภอ   
 ส าหรับในเขตพ้ืนที่ต าบลสันทราย  พบว่า งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบล
สันทราย ได้มีการด าเนินโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยปลอดภัย 100 % มาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือปลูกฝัง 
สร้างจิตส านึก ให้กับผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ให้มีความปลอดภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ โดย
เทศบาลต าบลสันทรายเป็นองค์กรต้นแบบ  ที่ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง สวมหมวกนิรภัย 
100%  เกิดเป็นกระแสการสวมหมวกนิรภัยขึ้น ในพ้ืนที่ต าบลสันทราย  ท าให้สถิติการเกิดอุบัติ เหตุ  
ส าหรับผู้ขับข่ีและซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ลดความสูญเสียทางด้านสมองเป็นที่พึงพอใจ 
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 จากการด าเนินโครงการดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการท า MOU และเกิดการท างานร่วมกันเป็น
เครือข่าย  เช่น เทศบาลต าบลสันทราย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สถานีต ารวจภูธร ฝาง 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง  หมวดการทางฝาง แขวงการทาง
เชียงใหม่ที่ 1 กรมทางหลวง เกิดเครือข่ายการท างานความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนที่ที่ประกอบด้วยสห
สาขา 
 

ภาคีเครือข่าย ร่วมขับเคลื่อนงาน  
 การขับเคลื่อนการท างานของพ้ืนที่ต าบลสันทราย  ประกอบด้วย ระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ  
ในระดับจังหวัดได้รับความร่วมมือจากคณะท างานด้านการประเมินผลและระบบสารสนเทศของจังหวัด 
ท าหน้าที่ให้ข้อมูล  ให้ค าแนะน า และเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินโครงการ 
 ส่วนการด าเนินงานเป็นหน้าที่ของเครือข่ายระดับอ าเภอ  ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อ าเภอฝาง  และยังมีการแต่งตั้งคณะท างานโครงการชุมชนต้นแบบด้านความ
ปลอดภัยทางถนนของต าบลสันทราย อ าเภอฝางประกอบด้วย  
หน่วยงาน คณะท างาน 
ส านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 
สาขาฝาง 

- หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง 
- นางสาววันวิสา  ยศสว่าง สนง.ปภ.จ.เชียงใหม่ สาขาฝาง                 
- เจ้าหน้าที่ สนง.ปภ.จ.เชียงใหม่ สาขาฝาง ทุกคน  

ฝ่ายปกครองและความมั่นคง - ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ที่ท าการปกครองอ าเภอฝาง 
- ปลัดอ าเภอประจ าต าบลสันทราย 
- รองนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย (นายกันตพงษ์ แก่นกล้า) 
- ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในต าบลสันทรายทุกคน  
- ปลัดเทศบาลต าบลสันทราย  
- หัวหน้างานป้องกัน เทศบาลต าบลสันทราย  
- ผู้แทนสถานีต ารวจภูธรฝาง 

ขนส่งและทางหลวง - ผู้แทนส านักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง 
- ผู้แทนหมวดทางหลวงฝาง 

สาธารณสุข - ผู้แทนโรงพยาบาลอ าเภอฝาง  
- ผู้แทนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอฝาง 
- ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) บ้านสองแคว  
- ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) บ้านห้วยงูใน  

บริษัทกลาง - ผู้แทนบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด สาขาฝาง   
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มีบทบาทหน้าที่ คือ 
1. อ านวยการประสานการปฏิบัติงานกับทุกภาคส่วนเพ่ือให้การขับเคลื่อนโครงการชุมชนต้นแบบ

ด้านความปลอดภัยทางถนนของต าบลสันทราย อ าเภอฝาง บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
2. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ในการป้องกันและ

ลดอุบัติทางถนนในพื้นที่ต าบลสันทราย       
3. รวบรวมข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาและก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในพ้ืนที่ต าบลสันทรายประเมินผล เพ่ือหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
4. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์การด าเนินงานตามตามโครงการต่อสาธารณชน  

 
ร่วมเดินหน้า ท ากิจกรรมไปด้วยกัน 
 จากวัตถุประสงค์โครงการชุมชนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน ต าบลสันทราย อ าเภอฝาง   
มีการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

1. ถอดบทเรียนการด าเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ของชุมชนด าเนินการจัดประชุมภาคี 
เครือข่ายและชุมชน   ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองอ าเภอฝาง สถานีต ารวจภูธรฝาง  ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ขนส่งฝาง  หมวดทางหลวงฝาง โรงพยาบาลฝาง และ
ประชาชนต าบลสันทราย    กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเริ่มต้นโครงการพร้อมทั้งหารือแนวทางการท างาน
ร่วมกัน  โดยได้ผลจากด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานโครงการฯ 
2. ภาคีเครือข่ายและชุมชนต าบลสันทราย รับทราบรายละเอียดการด าเนินโครงการ 
3. มีการก าหนดเป้าหมายของต าบลสันทราย ที่จะเป็นชุมชนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน

ลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตให้ลดลงเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2559 
4. มีการน าเสนอและได้ข้อมูลจุดเสี่ยงในพ้ืนที่ต าบลสันทรายจ านวน 10 จุด เพ่ือด าเนินการแก้ไข 
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2. ผลักดันและร่วมสร้าง “ชุมชนต้นแบบ” ด้านความปลอดภัยทางถนน   โดยการจัดเวที
ประชาคม 

ประสานพลังมวลชน สร้าง “ชุมชนต้นแบบ”  ด้านความปลอดภัยทางถนน  ซึ่งการประชาคมดังกล่าว 
ก่อให้เกิดแนวทางการท างานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายคนท างานและคนในชุมชนต้นแบบ  พร้อมทั้งได้
ข้อมูลจุดเสี่ยงในพ้ืนที่ส าหรับด าเนินการ  เช่น 

ข้อค้นพบจากเวทีประชาคม แนวทางการด าเนินงานแก้ไข 
1.ต าบลสันทรายมีจุดเสี่ยง โค้งแม่มาว ถนนโชตนาทาง
หลวงหมายเลข 107 ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 149 ถึง 150 
จากตัวเมืองเชียงใหม่มาอ าเภอฝางเป็นทางโค้งและเป็น
สะพานท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ไม่มีป้ายจ ากัดความเร็ว
เป็นทางโค้งที่พ้ืนผิวของถนนไม่รับโค้ง เวลาฝนตกถนนลื่น 
ทัศนะวิสัยในการมองเห็นไม่ค่อยชัดเจน ไฟส่องสว่างไม่
เพียงพอ ไม่มีสัญญาณไฟชะลอความเร็ว 

ขอความร่วมมือคนในชุมชน และให้ผู้น า
ชุมชนช่วยสื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้ทุกคน
ตระหนักถึงอุบัติ เหตุที่จะเกิดขึ้น  หากไม่
ปฏิบัติตามกฎจราจร 

2.คนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่สวมหมวกนิรภัยเพราะเห็นว่า
เดินทางไม่ไกล  อยู่ในเขตชนบท 

ให้บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
จ ากัด จัดหาและจ าหน่ายหมวกนิรภัยให้แก่
คนในชุมชน ในราคาถูก ใบละ 99 บาท 

3.ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร  ไม่เข้าใจเรื่องสิทธิประโยชน์
จาก พ.ร.บ.รถยนต์  พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ พ.ร.บ.
ประกันภัย 

1. ด าเนินการจัดท าป้ายสะท้อนแสงบอก
ทิศทางเตือนให้ระวังไม่ให้มีการกระท าผิด 

2. ให้ผู้น าชุมชน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ภัย
บนท้องถนน อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

3. แจ้งสิทธิประโยชน์จาก พ.ร.บ.ประกันภัย 
เพ่ือให้เข้าใจและให้เกิดความตระหนักให้
ท า พ.ร.บ.อย่างต่อเนื่อง 
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3. สร้างมาตรการความปลอดภัยทางถนนในชุมชนต าบลสันทรายมีเป้าหมาย เพ่ือปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงในชุมชน  แบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนของโรงเรียนวัดนันทา
ราม ชุมชนต าบลสันทราย และผู้สูงอายุในต าบลสันทราย มีการด าเนินการดังนี้ 

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากอุบัติเหตุทางถนน 
2. เพ่ิมทักษะการขับขี่ที่ถูกต้อง เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ 
3. สร้างทศันคติเกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย ว่าเป็นการช่วยลดความรุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุ 

  

  
 

4. จัดอบรมอาสาจราจรในชุมชนต าบลสันทราย  เป็นการอบรมเพ่ือสร้างแกนน าของแต่ละหมู่บ้าน 
รวมทั้งหมด 17 หมู่บ้าน  เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึง
การด าเนินการเมื่อเกิดเหตุ    

             ภายหลังการอบรม  อาสาจราจรดังกล่าวได้เข้าร่วมด าเนินการด่านชุมชนที่ด่านชุมชนบ้าน
ห้วยงูนอก  ด่านชุมชนบ้านสันต้นดู่ และด่านชุมชนบ้านหนองเขียว 

 
 
 
 
 
 
 

5. การด าเนินการตั้งด่านชุมชนในช่วงเทศกาลส าคัญ  ตั้งด่านเพ่ือเป็นการป้องปราม เฝ้าระวังไม่ให้
ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ไม่ให้มาอยู่บนท้องถนนหรือออกสู่ถนนใหญ่   ด่านชุมชนที่ตั้ งขึ้น
ประกอบด้วยสหสาขาวิชา  ไม่ว่าจะเป็น เทศบาลต าบลสันทราย ฝ่ายปกครอง  ก านัน  
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ผู้ใหญ่บ้าน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในพ้ืนที่  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)  และอาสาจราจรของหมู่บ้านที่ได้รับการอบรมแล้ว 
จ านวนทั้งสิ้น 30 ท่าน/ด่าน  ด าเนินการตั้งด่านในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตรายจ านวน  3  
ด่าน  ได้แก่   
1. ด่านของชุมชนบ้านห้วยงูนอก  หมู่ที่ 4 
2. ด่านของชุมชนบ้านสันต้นดู่ หมู่ที่ 8 
3. ด่านของชุมชนบ้านสันหนองเขียว หมู่ที่ 13 
การตั้งด่านดังกล่าว นอกจากจะเป็นการเชื่อมโยงการท างานร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาแล้ว             

ในการสร้างความปลอดภัยทางถนนแล้ว ยังช่วยป้องกันและเฝ้าระวังภัยอื่นๆท่ีจะเข้ามาในชุมชนอีกด้วย 

 
 

 
 
ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น   
 การด าเนินโครงการฯ  มีผลผลิตที่เกิดขึ้น ทั้งจากการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ และผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงาน คือ  

1. เกิดภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของต าบลอ าเภอฝาง ได้แก่ สถานี
ต ารวจภูธรฝาง โรงพยาบาลฝาง สาธารณสุขอ าเภอฝาง หมวดทางหลวงฝาง ส านักงานขนส่ง
จังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ที่ท าการปกครองอ าเภอฝาง บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
เทศบาลต าบลสันทราย สถานศึกษา และส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่ สาขาฝาง ที่มีการบูรณาการท างานร่วมกันในลักษณะภาคีเครือข่ายอย่างเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพผ่านกลไกของศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอฝาง (ศปถ.ฝาง) 
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2. มีชุมชนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนอ าเภอฝาง จ านวน 3 ชุมชน ได้แก่  
- ชุมชนบ้านห้วยงูนอก หมู่ที่ 4  
- ชุมชนบ้านสันต้นดู่ หมู่ที่ 8  
- ชุมชนบ้านสันหนองเขียว หมู่ที่ 13 ต าบลสันทราย 

3. เกิดอาสาสมัครจราจรในทุกหมู่บ้านของต าบลสันทราย 
4. ประชาชนในต าบลสันทราย จ านวน 2 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนชั้น ม.1 – ม.3 ของโรงเรียนวัดนันทา

ราม ต าบลสันทราย จ านวน 100 คน และผู้สูงอายุของศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลสันทราย 
จ านวน 100 คน รวม 200 คน ที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจด้านการใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัย เพิ่มข้ึนร้อยละ 80  

5. อัตราการสวมหมวกนิรภัย ในผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในต าบลสันทราย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 80 โดยมี
ข้อมูลรายละเอียด ดังนี้ 
- ประชากร 17 หมู่บ้าน จ านวน 10,013 คน มีรถจักรยานยนต์ 3,461 คัน คิดเป็น 34.56% 

ของประชากร 
- รถจักรยานยนต์ 3,461 คัน มีหมวกนิรภัย 2,750 ใบ คิดเป็น 79.46% 
- มีความต้องการหมวกนิรภัย เพ่ิมเติม 711 ใบ คิดเป็น 20.54% 

6. อัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของต าบลสันทรายลดลง เม่ือเทียบกับปี 
พ.ศ.2559  

ปี พ.ศ. จ านวนอุบัติเหตุ (ครั้ง) ผู้บาดเจ็บ(ราย) ผู้เสียชีวิต (ราย) 
2559 197 197 7 
2560 181 181 3 
สรุป ลดลง 8.12% ลดลง 8.12% ลดลง 57.14% 

 
ดอกผลที่เกิดขึ้นระหว่างทาง 
 ในการด าเนินงานโครงการ ได้จัดท ากิจกรรมตามแผนงาน แต่ระหว่างการด าเนินงาน ก่อให้เกิด
กิจกรรมร่วมกันของภาคีเครือข่าย เพ่ิมเติม เพ่ือหนุนเสริมการท างานให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 

กิจกรรม ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
1.จัด ปภ.สัญจรปลอดภัย รุ่นที่ 6 ใน
วันที่ 22 มิ.ย.60 ซึ่งจัดโดยศูนย์ ปภ.
เขต 10 ล าปาง ด าเนินโครงการกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือ 1 ให้แก่เครือข่าย 
อปท. ใน พ้ืนที่  ส่ วนราชการและ

 เครือข่ายอปท.ในพ้ืนที่ ส่วนราชการและนักเรียนโรงเรียน
บ้านเวียงฝางมีความรู้ความเข้าใจ ตามสถานีเรียนรู้ 5 สถานี 
ประกอบด้วย      

1.การป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนน 2. การป้องกัน
และระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 3. วาตภัย อุทกภัยและดินถล่ม                   
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กิจกรรม ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
นักเรียนจากโรงเรียนบ้านเวียงฝาง 
จ านวน 325 คน ณ โรงเรียนบ้าน
เวียงฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่   

4.แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม และ 5. ไฟป่าและหมอกควัน 
เพ่ือให้ได้รับรู้ และรู้จักป้องกันตนเองจากสาธารณภัยที่อาจจะ
เกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษาและประชาชน แบบประชารัฐ ใน
การแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. การประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลการด าเนินงานป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน จังหวัดเชียงใหม่ 
ในวันที่     11 สิงหาคม 2560 ณ 
โรงแรม        ฮอลิ เดย์การ์ เ ด้น 
แอนด์  รี สอร์ท      อ า เภอเมือ ง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 เทศบาลต าบลสันทรายน าเสนอผลการด าเนินงานโครงการ
ชุมชนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนของต าบลสันทราย 
อ าเภอฝาง เผยแพร่ให้ภาคีเครือข่ายได้รับทราบ        

  

3. วันที่ 30 ธ.ค.60 ตรวจเยี่ยม ให้
ก าลังใจจุดบริการนักท่องเที่ยวของ 
อบต.แม่งอน อ.ฝาง  

 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 
สาขาฝาง ได้ตรวจเยี่ยมจุดบริการนักท่องเที่ยวของอบต.แม่
งอนโดยจัดเจ้าหน้าที่ หน่วยกู้ชีพกู้ภัยและ อปพร.อ านวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวจ านวนมากที่สัญจรขึ้นสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวดอยอ่างขางในเทศกาลปีใหม่ 2561  

  ได้ร่วมตรวจตราการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ.
และ อปพร.ที่ร่วมปฏิบัติงานด่านชุมชน ของ ทต.สันทราย                
อ.ฝาง จ านวน 3 จุด เพ่ือเฝ้าระวัง ยับยั้ง ตักเตือนผู้มี
พฤติกรรมเสี่ยงเกิดอุบัติ เหตุตามโครงการเตรียมชุมชน
ต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนของต าบลสันทราย 
อ าเภอฝาง 

 
การติดตามประเมินผลสู่ความส าเร็จ 

โครงการมีการก าหนดกิจกรรมประเมินผลการด าเนินงานอย่างชัดเจน เพ่ือให้มีกระบวนการ
ติดตามงานอย่างเป็นรูปธรรม  การประเมินผลมีการด าเนินงาน โดย 

1. ติดตามผ่านทางการประชุมศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอฝาง   
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2. จัดท าแบบสอบถามหลังจากการอบรม โดยคณะท างานได้จัดท าแบบสอบถาม จ านวน 10 ข้อ 
แจกจ่ายผู้เข้าอบรม ก่อนการอบรม และหลังการอบรม  ซึ่งพบว่า ก่อนการอบรมผู้เข้าอบรมตอบ
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.5 หลังจากฝึกอบรมให้ความรู้แล้วสามารถท าแบบสอบถามได้คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 8.0 แสดงว่าการอบรมท าให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนเพ่ิมมากขึ้น 

3. ส ารวจข้อมูลจ านวนรถจักรยานยนต์  การสวมหมวกนิรภัย และความต้องการหมวกนิรภัย  ใน
การท าประชาคม  เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายหลังการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย
ทางถนน 

4. จัดอาสาจราจรเฝ้าสังเกตการณ์การสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในต าบลสันทราย 
จ านวน 3 จุด ได้แก่ ชุมชนบ้านห้วยงูนอก ชุมชนบ้านสันต้นดู่ และชุมชนสันหนองเขียว ในห้วง
เดือนพฤศจิกายน 2560  และในห้วงเดือนมกราคม 2561  

5. ประเมินผลด่านชุมชนตามแบบบันทึกด่านชุมชนของกระทรวงสาธารณสุข 
6. การนิเทศงานจาก สอรจ. เพื่อติดตามและให้ค าแนะน าในการด าเนินโครงการ 
7. การน าเสนอผลการด าเนินงานในเวทีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการประชุม ศปถ.อ าเภอ  ศปถ.จังหวัด 

และเวทีของ ศอจร. 
จากการด าเนินงานโครงการ ได้เชื่อมประสานภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมขับเคลื่อน ด้วยการประชุม 

วางแผน ปฏิบัติการร่วมกัน และมีการติดตามประเมินผล เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาให้สามารถ
จัดการกับปัญหาอุบัติเหตุจราจร และสร้างป้องกันการเกิดเหตุ โดยการให้ทุกภาคส่วน หน่วยงาน  
ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหา ซึ่งจะที่ผ่านมาถือเป็นปรากฏการณ์ความร่วมมือที่ดี 
แต่ยังคงต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นให้ลดเจ็บ ตาย ของคนในพ้ืนที่ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



207ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ
สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560

ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสรา้งความปลอดภัยของ 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ปี 2560 

199 

 

 
 

19. ชาวสะเมิงร่วมใจสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ อ าเภอสะเมิง จังหวดัเชียงใหม ่
 

 อ าเภอสะเมิง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวจังหวัดเชียงใหม่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของอ าเภอเป็นทิว
เขาสูง อากาศเย็นเกือบทั้งปี ประกอบด้วยชุมชนชาวไทยภูเขาจ านวนมาก  มีอาณาเขตติดต่อทางด้าน
เหนืออ าเภอแม่แตง  และอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ทิศตะวันออกติดกับอ าเภอแม่ริมและอ าเภอหาง
ดง  ทิศใต้ติดต่อกับอ าเภอแม่วาง  และทิศตะวันตก
ติดต่อกับอ าเภอแม่แจ่มและอ าเภอกัลยาณิวัฒนา   
จากที่ตั้งและสภาพภูมิประเทศดังกล่าว ที่ยังคง
ความเป็นธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์ มีทิวเขาสูง 
รวมทั้งเป็นแหล่งปลูกพันธุ์ไม้เมืองหนาวและสตรอ
เบอร์รี่แหล่งส าคัญของประเทศไทยอีกด้วย  สิ่ง
เหล่านี้ส่งผลให้อ าเภอสะเมิงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่
นิยมในฤดูหนาว  รวมถึงยังเป็นเส้นทางเชื่อมโยงกับ
อ าเภออ่ืนๆ อีกด้วย 
 อ าเภอสะเมิงประกอบไปด้วย 5 ต าบล 
45 หมู่บ้าน  จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุ ปี พ.ศ. 2560 ของอ าเภอสะเมิง พบว่า มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่สวมหมวกนิรภัย มีถึงร้อยละ 83  โดยเฉพาะในต าบลสะเมิงใต้ มีสถิติ
ผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยมากที่สุด  นอกจากปัญหาการไม่สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายแล้ว  ยังพบ
สถานการณ์เก่ียวกับอุบัติเหตุทางถนนในอ าเภอสะเมิง ดังนี้ 

1) มีจุดเสี่ยง จุดอันตรายที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนน แล้วยังไม่ได้รับการแก้ไข 
2) ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่มีวินัยจราจร ไม่เคารพหรือปฏิบัติตามกฎจราจร 
3) สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

 ซึ่งที่ผ่านมาทางศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอสะเมิง  ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว 
และได้เชื่อมประสานให้หน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่ เข้ามาร่วมด าเนินงานโครงการมาตรการองค์กรสวมหมวก
นิรภัย โดยการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ แต่ยังไม่เกิดผลเท่าที่ควร ดังนั้นทางส านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่(ปภ.) สาขาสะเมิง  โดยมีนายวรวิทย์ อินต๊ะใจ หัวหน้าส านักงาน ปภ. และ
นางสาวศิรินารถ บุญอาษา เจ้าหน้าที่ สนง.ปภ. มาเป็นแกนส าคัญในการขับเคลื่อนและชักชวนภาคี
เครือข่ายเข้ามาร่วมขับเคลื่อนงานโครงการ “ชาวสะเมิงร่วมใจสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ อ าเภอสะ
เมิง จังหวัดเชียงใหม่” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) 
ผ่านแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด(สอจร.)   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการท างานร่วมกับศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอสะเมิง (ศปถ.
อ าเภอสะเมิง) บูรณาการขับเคล่ือนการท างานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของอ าเภอสะเมิง

อำ�เภอสะเมิง
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ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  2) เพ่ือท าการส ารวจจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล สถิติการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่
และซ้อนท้าย จักรยานยนต์ในเขตเทศบาลต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิงจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งในเชิงคุณภาพ
และปริมาณซึ่งจะน าไปสู่การวางแผนปฏิบัติการให้ประชาชนในอ าเภอสะเมิงสวมหมวกนิรภัยเพ่ิมขึ้น 3)
เพ่ือให้ความรู้ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่และซ้อนท้าย จักรยานยนต์มีการรับรู้และตื่นตัวในการสวม
หมวกนิรภัยตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน   4) เพ่ือสร้างองค์กรต้นแบบ
ให้ผู้ขับขี่ จักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย 100เปอร์เซ็นต์ 5) เพ่ือให้ผู้ขับขี่และซ้อนท้าย จักรยานยนต์สวม
หมวกนิรภัยทุกครั้งเพ่ือลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจากการขับขี่และซ้อนท้าย
จักรยานยนต์ 
 

ภาคีเครือข่าย ร่วมขับเคลื่อนงาน  
 การด าเนินงานโครงการฯ  มีเครือข่ายที่มาร่วมกันขับเคลื่อน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับอ าเภอ และ
ระดับต าบล   ซ่ึงในระดับอ าเภอ เป็นการขับเคลื่อนงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอ
สะเมิง (ศปถ.อ าเภอสะเมิง)  มีนายอ าเภอสะเมิง เป็นประธานกรรมการ ตามค าสั่งอ าเภอสะเมิงที่ 
104/2560 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 ภาคีเครือข่ายระดับต าบล มีการแต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับต าบล                      
ในทุกต าบล ได้แก่  ศปถ.ทต.สะเมิงใต้ ศปถ.อบต.สะเมิงเหนือ  ศปถ.อบต.บ่อแก้ว  ศปถ.อบต.แม่สาบ  ศปถ.
อบต.ยั้งเมิน 
 

ประสานพลัง ท าไปด้วยกัน 
 หลังการมีการแต่งตั้งคณะท างานทั้งในระดับอ าเภอ และระดับต าบล  เพ่ือขับเคลื่อนงานให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการนั้น คณะท างานและภาคีเครือข่ายได้มีการขับเคลื่อนงาน
ร่วมกัน คือ 

1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอสะเมิง มีการจัดประชุม 
5 ครั้ง  แต่ละครั้งมีคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเข้าร่วมอย่าง
ต่อเนื่อง  ส่งผลให้เกิดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทางถนน อาทิ 

 เกิดแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 
 ได้ส ารวจจุดเสี่ยงโดยขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส ารวจจุดเสี่ยงในพ้ืนที่

ของตนเอง 
 มีการตั้งจุดตรวจเพ่ือกวดขันวินัยจราจร 
 มีการติดตามผลการด าเนินโครงการฯ  
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2.ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ สร้างความตระหนัก  ซ่ึงมีเป้าหมายเพ่ือสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้น
ในพ้ืนที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักเรียนโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม  ซึ่งเป็นโรงเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  และคนในชุมชน  

มีการด าเนินการใน  2 กิจกรรมหลัก ได้แก่  
1. การจัดอบรมนักเรียนโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม จ านวน 250 คน เพ่ือให้ตระหนักถึงการขับขี่

ปลอดภัย เน้นการสวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อน   รวมถึงความรู้ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  ภายหลังจากการอบรมยังเปิดโอกาสให้นักเรียน ที่อายุถึงเกณฑ์
สอบใบขับขี่อีกด้วย ซึ่งท าให้นักเรียนได้เรียนรู้การขับขี่ที่ปลอดภัย  พรบ.จราจร  และเกิด
กระแสความตื่นตัวในการสวมหมวกนิรภัย 

  
 
 
 
 
 
 

2. การประชาสัมพันธ์ ผ่านการติดตั้งป้ายรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย100% ทั้งผู้ขับข่ีและ               
ผู้ซ้อนท้าย  โดยด าเนินการติดตั้งในย่านชุมชน กระจายทั่วทั้งอ าเภอ จ านวน 10 ป้าย   

  
 
 นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอ าเภอ  อาทิ การประชาสัมพันธ์
การขับขี่ปลอดภัยและการสวมหมวกนิรภัย ร่วมกับอ าเภอในโครงการศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอยิ้มเคลื่อนที่   
ขบวนรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย โดยนักเรียนโรงเรียนสะเมิงวิทยาคม เป็นต้น 
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 3.ส ารวจและจัดเก็บข้อมูล เพ่ือเปรียบเทียบการด าเนินการ ก่อน - หลัง การด าเนินโครงการ  
ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนโรงเรียนสะเมิงวิทยาคม จ านวน 4 คน  เป็นผู้ช่วยเก็บแบบสอบถามจ านวน 
100 ชุด  ด าเนินการเก็บข้อมูลก่อนท าโครงการ  ระหว่างท าโครงการ และหลังท าโครงการ  พบว่า 
ประชาชนได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่และซ้อนท้ายจักรยานยนต์  จาก
ป้ายรณรงค์มากที่สุด และมาตรการที่ท าให้ประชาชนจะสวมหมวกนิรภัยมากที่สุด คือ มาตรการทาง
กฎหมาย (ตรวจจับ ปรับตามกฎหมาย) และพบว่าสถิติการสวมหมวกนิรภัย ดังนี้ 
 

รายละเอียด 
/วันที่ท าการส ารวจ 

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 
สวมหมวกนิรภัย 

(ร้อยละ) 

ผู้ซ้อนขี่รถจักรยานยนต์ 
สวมหมวกนิรภัย 

(ร้อยละ) 
ก่อนท าโครงการฯ 
(29 พ.ค. 2560) 

9 2 

ระหว่างท าโครงการฯ 
(15 ก.ย. 2560) 

47 12 

หลังท าโครงการฯ 
(19 มี.ค. 2561) 

64 27 

  

 จะเห็นได้ว่า เมื่อท าโครงการชาวสะเมิงร่วมใจสวมหมวกนิรภัย 100  เปอร์เซ็นต์ มีจ านวน
ประชาชนที่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่และซ้อนท้ายจักรยานยนต์เพ่ิมมากขึ้น แม้ว่าจะยังไม่ครบ 100%  
แต่ก็มีอัตราการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ  และมีแนวโน้มจะเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง   
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 4. การใช้มาตรการทางกฎหมายและการเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุ เป็นการด าเนินงานเชิงรุกทั้ง
การป้องปรามผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง  โดยสนับสนุนให้มีการตั้งจุดตรวจการสวมหมวกนิรภัยเดือนละ 1 ครั้ง  
โดยสถานีต ารวจภูธรสะเมิง   เมื่อพบผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยแล้วไม่ท าการปรับ  แต่เปลี่ยนเป็นการอบรม
วินัยจราจรข้างถนนแทน เพ่ือให้ความรู้และเป็นการเปิดโอกาสให้ปรับปรุง
ตัว   ในกรณีที่ไม่มีเงินซื้อหมวกนิรภัยได้มีการด าเนินการจัดท ากองทุน
หมวกนิรภัย เพ่ือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เพ่ือให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
สามารถมีหมวกนิรภัยไว้ใช้ 
 นอกจากนี้ ให้มีการออกสืบสวนและเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุ เฉลี่ย
เดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือน ำสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุ มำวิเครำะห์ ก ำหนดแนวทำง
และสำมำรถน ำผลไปปรับปรุงและแก้ไขจุดเสี่ยงได้ 
 
ดอกผลที่เกิดขึ้นระหว่างทาง  
 จากการด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้มีการด าเนินงานตามแผน นอกจากนั้นยังได้มีการต่อ
ยอดจากการประชุมของคณะท างาน ศปถ.อ าเภอ พบว่าเกิดการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
จราจรขึ้น ดังนี้ 

1. การแก้ไขจุดเสี่ยงในพื้นที่   จากผลการออกสืบสวนและเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุโดย
เครือข่าย  

ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วย EMS ในพ้ืนที่ ฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ปภ. เฉลี่ยเดือน
ละ 1 ครั้ง แล้วน าผลที่ได้ไปน าเสนอในเวทีประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
อ าเภอสะเมิง  ซึ่งส่งผลให้เกิดการแก้ไขจุดเสี่ยงในพื้นที่   เช่น 

 หมวดการทางสะเมิง แขวงการทางเชียงใหม่ ที่ 2 ร่วมแก้ไขจุดเสี่ยง ด้วยการติดป้ายสัญลักษณ์
และปรับทัศนะวิสัยในการมองเห็นบริเวณบ้านน้ าริน หมู่ที่ 2 ต าบลสะเมิงใต้  ติดป้ายสัญลักษณ์
ในพ้ืนที่ชุมชน เพ่ือให้เกิดความระมัดระวังในการขับรถ (บริเวณโรงเรียน) 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ าเภอสะเมิง ย้ายเสาไฟฟ้าบริเวณทางโค้งอันตรายในหมู่บ้าน
แม่สาบ ต าบลสะเมิงใต้  ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงที่มีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  แก้ไขจุดเสี่ยงบริเวณสามแยก ด้วยการติดตั้งกระจกโค้งบ้านแม่
สาบ หมู่ที่ 1 ต าบลสะเมิงใต้ 

 รื้อถอนป้ายที่บดบังการมองเห็น บริเวณสี่แยกหน้าสะเมิงรีสอร์ท  ต าบลสะเมิงใต้ 
 คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอสะเมิงร่วมกันน าข้อมูลมาวาง

แผนการด าเนินการแก้ไข เพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนนในอ าเภอสะเมิง 
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  นอกจากกิจกรรมที่ด าเนินในโครงการแล้ว  ยังพบว่า หน่วยงานราชการต่างๆในพ้ืนที่  มีความ
ตื่นตัว  เกิดการด าเนินมาตรการองค์กรของตนเองในการสวมหมวกนิรภัย 100% ขึ้น  ได้แก่  

 ปกครองอ าเภอสะเมิง  
 ส านักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่ริม ส่วนแยกสะเมิง ร่วมเป็นหน่วยงานต้นแบบ

การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยเจ้าหน้าที่ของส านักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
สาขาสะเมิง ทุกท่านที่ขับขี่จักรยานยนต์ จะร่วมกันสวมหมวดนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่
รถจักรยานยนต์ เพ่ือเป็นหน่วยงานต้นแบบของอ าเภอสะเมิง และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมกับโครงการฯ 

    
 

 เกิดการประชาสัมพันธ์โครงการไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่โครงการฯ 
 เกิดกองทุนหมวกนิรภัย เพื่อมอบหมวกให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ขาดแคลนหมวกนิรภัย  

 
กิจกรรมสู่ผลงานเด่น 
 โครงการชาวสะเมิงร่วมใจสวมหมวกนิรภัย 100%  มีเป้าหมายหลัก คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ขับขี่ของคนในอ าเภอสะเมิง  ให้สวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่ทั้งผู้ขี่และผู้ซ้อนให้ได้ 100%   จึงมีการด าเนินกิจกรรม
ที่หลากหลาย  ไม่ว่าจะเป็น 
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 การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย และการสร้างวินัยจราจรใน
การขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 

 การรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับและคนซ้อนโดยนักเรียนสะเมิงวิทยาคม   
 การอบรมวินัยจราจรข้างถนนแทนการเสียค่าปรับแก่ผู้ขับข่ีและซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของ

สถานีต ารวจภูธรสะเมิง ท าให้ประชาชนตื่นตัว 
 กองทุนหมวกนิรภัยเพื่อผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ท าให้ประชาชนในพื้นท่ีที่ขาดแคลนหมวกนิรภัย

ได้มีหมวกนิรภัยที่มีมาตรฐาน ราคาถูกใช้ และเพ่ิมปริมาณหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น 
 การจัดหาหมวกนิรภัยให้นักเรียนของโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมที่ขับขี่จักรยานยนต์มาโรงเรียน 

เพ่ือให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการสวมหมวกนิรภัย 100% 
 จากผลดังกล่าวถือเป็นการด าเนินกิจกรรมที่ช่วยสอดประสานซึ่งกันและกัน  ส่งผลให้อัตราการ
สวมหมวกนิรภัยในพื้นท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ 
 
ภาคีเครือข่ายร่วมสมทบ  
 จากความร่วมมือที่เกิดขึ้นของภาคีเครือข่าย ท าให้การด าเนินกิจกรรมเป็นความร่วมมือระหว่าง
โครงการฯ กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส่งผลให้มีการน างบประมาณมาใช้ร่วมกัน  เช่น 

1. งบประมาณจากองค์กรปกครองท้องถิ่นในการปรบัปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงในพ้ืนที่  และอบรมนักเรียนขับขี่ปลอดภัย 
2. งบประมาณจากปกครองอ าเภอในการด าเนินโครงการองค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ 
3. งบประมาณจากหมวดการทางสะเมิง แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 ในการประชุมแก้ไขจุดเสี่ยง 

 
ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
1. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการท างานร่วมกับศปถ.อ าเภอสะ
เมิง  บูรณาการขับเคลื่อนการ
ท างานด้านการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน อ าเภอ สะเมิง ให้
เกิดผลเป็นรูปธรรม 
 

1.มีค าสั่ ง  ศปถ.อ าเภอสะเมิง 
และมี 
การประชุมคณะกรรมการ ศปถ.
อ าเภอสะเมิง อย่างสม่ าเสมอ 
2. กิจกรรมการออกสืบสวน และ
เก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และจุด
เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที ่

- คณะท างานรับทราบปัญหา
และแนวทา งแก้ ไ ขปัญห า
ร่วมกัน 
- เกิ ดความร่ วมมื อ ในการ
ท างานระหว่างหน่วยงาน 

2. เพ่ือท าการส ารวจ จัดเก็บ วิเคราะห์
ข้อมูล สถิติการสวมหมวกนิรภัยของผู้
ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ใน

มีการส ารวจและเก็บข้อมูล ผู้ขับ
ขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ 

ท าให้ทราบข้อมูลของผู้ขับขี่
และ 
ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ว่ามี
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วัตถุประสงค์ กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
เขตเทศบาลต าบลสะเมิงใต้ ทั้งในเชิง
คุณภาพและปริมาณ ซึ่งจะน าไปสู่การ
วางแผนปฏิบัติการให้ประชาชนสวม
หมวกนิรภัยเพ่ิมขึ้น 

เหตุผลในการสวมและไม่สวม
หมวกนิรภัย ทั้งก่อน/ระหว่าง/
หลังด าเนินกิจกรรมในขั้นตอน
ต่าง ๆ 

3 . เ พ่ื อ ใ ห้ ค ว า ม รู้  ร ณ ร ง ค์ 
ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ขับขี่และซ้อน
ท้ายรถจักรยานยนต์ การรับรู้และ
ตื่นตัวในการสวม 
หมวกนิรภัยตามนโยบายของรัฐบาล
ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

1.การฝึกอบรมให้ความรู้นักเรียน
เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย 
2. การกวดขันวินัยจราจร และการ
อบรมวินัยจราจรข้างถนนแทนการ
จ่ายค่าปรับ 
3. การจัดกองทุนหมวกนิรภัย 
เพ่ือจัดหาหมวกนิรภัยให้แก่ผู้ขับ
ขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่
ขาดแคลน 
4. การรณรงค์ให้ผู้ขับขี่และซ้อน
ท้ายรถจักรยานยนต์ 

1.  นั ก เรี ยน ประชาชน ไ ด้
ท ร า บ แ ล ะ ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ความส าคัญของการสวมหมวก
นิ ร ภั ย ใ น ก า ร ช่ ว ย ล ด ก า ร
บาด เจ็ บและ เสี ย ชี วิ ตจาก
อุบัติเหตุทางถนน 
2.จ านวนผู้ขับขี่และซ้อนท้าย
รถจักรยานยนต์สวมหมวก
นิรภัยมากขึ้น 

4. เพื่อสร้างองค์กรต้นแบบให้ผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย 
100 เปอร์เซ็นต ์

มติ ศปถ.อ าเภอสะเมิง เห็นชอบ
ให้ สถานที่ ที่ว่าการอ าเภอสะเมิง 
เ ป็ นองค์ ก รต้ นแบบ  เ พ่ื อ ให้
ข้ า ร า ช ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ
ประชาชนที่มาติดต่อราชการใน
พ้ืนที่ ที่ว่าการอ าเภอสะเมิง ที่ขับ
ขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง เพ่ือเป็น
แ บ บ อย่ า ง ใ ห้ แ ก่ ป ร ะ ช า ช น
โดยทั่วไป 

ท าให้ข้าราชการและประชาชน
ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าพ้ืนที่ 
ที่ว่าการอ าเภอสะเมิง ต้องสวม
หมวกนิรภัยทุกครั้ง 

5.  เ พ่ื อ ให้ ผู้ ขั บขี่ แ ละซ้ อนท้ า ย
รถจักรยานยนต์ สวมหมวกนิรภัย
ทุกครั้ง เพ่ือลดการบาดเจ็บ และ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจาก

1. การตั้งจุดตรวจกวดขันวินัย
จราจรแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 
(สถานีต ารวจภูธรสะเมิง) และท า
การอบรมวินัยจราจรแก่ผู้ไม่สวม

1. ท าให้ประชาชนตื่นตัวและ
สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่
และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ 
2. ท าให้มีปริมาณหมวกนิรภัย
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วัตถุประสงค์ กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
ก า ร ขั บ ขี่ แ ล ะ ซ้ อ น ท้ า ย
รถจักรยานยนต์ 

หมวกนิรภัยแทนการเสียค่าปรับ 
2. การตั้ งกองทุนหมวกนิรภัย 
เ พ่ื อ จ า ห น่ า ย ใ ห้ ผู้ ขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์ แทนการเสีย
ค่าปรับ เพ่ือเพ่ิมปริมาณหมวก
นิรภัยให้เพิ่มมากขึ้น 

เพ่ิมมากขึ้น แต่ปัญหาการขาด
แคลนหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่
และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
ในพ้ืนที่อ าเภอสะเมิง 

 
ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

1. นักเรียนโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะมาเรียนหนังสือ ได้รับหมวก
นิรภัยที่ได้มาตรฐาน จ านวน 200 ใบ 

2. มีกองทุนหมวกนิรภัย เบื้องต้นมีหมวกนิรภัย เพื่อหมุนเวียนในกองทุน จ านวน 135 ใบ 
3. มีการจัดตั้ง ศปถ.อ าเภอสะเมิง เพื่อขับเคลื่อนงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอ าเภอ

สะเมิง และ ศปถ.อปท. จ านวน 5 แห่ง 
4. มีการปรับปรุง/แก้ไขจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนน จ านวนอย่างน้อย 5 จุด  
5. ประชาชนผู้ขับข่ีและซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มีการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มมากข้ึน อย่างมี

นัยส าคัญ  โดยพบว่า ก่อนท าโครงการผู้ขับข่ีและซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย 9 
เปอร์เซ็นต์ระหว่างท าโครงการผู้ขับข่ีและซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย 47 
เปอร์เซ็นต์  และหลังท าโครงการผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย 64 
เปอร์เซ็นต์ 
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บทเรียนความส าเร็จและข้อค้นพบ 
1. อ าเภอสะเมิงเป็นสังคมชนบท ประชาชนรู้จักและคุ้นเคยกับหน่วยราชการ การบังคับใช้กฎหมาย

อย่างเข้มงวดกวดขันท าได้ยาก ดังนั้น การใช้มาตรการทางกฎหมายอาจต้องผ่อนปรน การตักเตือน 
ก ากับ และใช้มาตรการทางสังคมแทนการบังคับใช้กฎหมายจะได้รับการยอมรับ ให้ความร่วมมือ
มากกว่า 

2. การประชาสัมพันธ์ โดยผ่านผู้น าชุมชน  เช่น ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  โดยใช้การพูดปากต่อปากได้ผล
และเข้าถึงชุมชนมากกว่าการใช้สื่อประเภทอ่ืน 

3. การปลูกฝังพฤติกรรมในเชิงบวกผ่านระบบการศึกษา ผู้น าชุมชน หมู่บ้าน และ อปท. สามารถท า
ได้ครอบคลุมทั่วถึง 

4. การท างานแบบแนวราบและไม่เป็นทางการ  จะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมและเชื่อมเครือข่ายได้ด ี
5. การใช้ application line  มาใช้ในการติดต่อสื่อสาร  แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการท างานร่วมกัน  

ภายใต้ชื่อกลุ่ม “ศปถ.อ าเภอ” ท าให้การท างานสะดวก เป็นปัจจุบัน  และเป็นแนวราบมากยิ่งขึ้น 
 
ติดตามประเมินผล 
 จากเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้ที่ต้องการให้มีการสวมหมวกนิรภัย 100%  การติดตามผลการ
ท างาน จึงได้จัดให้มีกิจกรรมในการติดตามการสวมหมวกนิรภัย   โดยก าหนดให้มีการส ารวจ เก็บข้อมูล 
และวิเคราะห์ข้อมูล  ผ่านทางการใช้แบบส ารวจตัวอย่าง 100 ชุด  3 ครั้ง คือ ก่อนด าเนินโครงการ 
ระหว่างการด าเนินโครงการ และหลังการด าเนินโครงการ  ซึ่งผลจากแบบสอบถามท าให้คณะท างาน
โครงการฯ สามารถประเมินการรับรู้  ความตระหนัก และทิศทางในการสวมหมวกนิรภัยของคนในอ าเภอ 
เพ่ือน ามาปรับรูปแบบการณรงค์ให้เหมาะสม   ซึ่งส่งผลให้ท้ายสุดหลังจากการด าเนินโครงการมีอัตราการ
สวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 64 
 นอกจากนี้ยังได้มีการประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ ทุก ๆ 2 เดือน  และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลพร้อมติดตามผลการแก้ปัญหาจุดเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนนอ าเภอสะเมิงอีกด้วย 
 
แนวทางการขยายผลสู่ความยั่งยืน 

1. การจัดตั้งกองทุนหมวกกันนิรภัย และการจ าหน่ายหมวกในราคาถูกให้แก่ประชาชน รวมถึงการ
บังคับใช้กฎหมายในการให้ซื้อหมวกนิรภัยแทนการเสียค่าปรับ ส่งผลให้เพ่ิมปริมาณการสวมหมวก
กันนิรภัยของประชาชนได้ดี 
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2. การขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนให้เกิดความต่อเนื่อง จ าเป็นต้องใช้กลไก ศปถ.
อ าเภอ ที่มีนายอ าเภอเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบาย และทีมงานที่เข้มแข็งเห็นเป้าหมายและให้
ความส าคัญร่วมกัน 

3. การขยายองค์กรต้นแบบในการสวมหมวกนิรภัยในชุมชน ควรให้แกนน าชุมชน (ก านัน  
ผู้ใหญ่บ้าน) เป็นตัวอย่าง  และสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเนื่อง 

4. การกวดขันวินัยจราจร ตั้งจุดตรวจ ตักเตือน ส่งผลให้เกิดการสวมหมวกนิรภัย 100% ได้ 
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20. ภาคีเครือข่ายร่วมด้วยช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร อ าเภอสิชล  
  
 อ าเภอสิชล เป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจากอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราชไป
ทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ประมาณ 65 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 703.1 ตร.กม. มี
ประชากร (ณ พ.ศ.2560) จ านวน 88,884 คน  มีความหนาแน่น 126.41 คน/ตร.กม.  แบ่งออกเป็น 9 
ต าบล 106 หมู่บ้าน  (ข้อมูลจากวิกิพีเดีย) 
 อ าเภอสิชล  มีลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบ
ชายฝั่งทะเล ทางด้านทิศตะวันตกของอ าเภอ 
เ ป็ น ที่ ร า บ สู ง แ ล ะ มี ป่ า ไ ม้  ( เ ทื อ ก เ ข า
นครศรีธรรมราช) พ้ืนที่ค่อยๆ ลาดต่ าลงมาเป็นที่
ราบ ตอนกลางเ ป็นที่ ราบ ลุ่ม ทางด้านทิศ
ตะวันออกจดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย มีอาณาเขต
ติดต่อทางทิศเหนือจดอ าเภอขนอม  ทิศใต้จด
อ าเภอท่าศาลา  ทิศตะวันออกจดอ่าวไทย ทิศ
ต ะ วั น ต ก จ ด อ า เ ภ อ น บ พิ ต า   จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช และอ า เภอกาญจนดิษฐ์ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีถนนสายหลัก ในความ
รับผิดชอบของกรมทางหลวง จ านวน 3  สาย  ระยะทางทั้งหมด  48 กิโลเมตร ถนนสายรอง ในความ
รับผิดชอบของ หน่วยงานต่าง ๆ รวม  325 สาย  ระยะทางท้ังหมด 34,065  กิโลเมตร 
 จากลักษณะภูมิประเทศ  แหล่งที่ตั้ง และจ านวนประชากรดังกล่าว  ส่งผลให้มีปริมาณการใช้รถ
ใช้ถนนหนาแน่น  มีการใช้ความเร็วสูง   จากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาล
สงกรานต์ 3 ปี ย้อนหลัง  พบว่า  การบาดเจ็บมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ยานพาหนะที่เกิดมากที่สุด คือ 
รถจักรยานยนต์ รองลงมาเป็นรถยนต์ พฤติกรรมเสี่ยง คือ ขับรถประมาท  ขับรถเร็วเกินก าหนด  เมาสุรา  
ไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ ช่วงเวลา 10.00 -22.30 น. ผู้บาดเจ็บมี
ช่วงอายุ 15-60 ปี การบาดเจ็บมักจะเกิดบริเวณ แขน ขา ศีรษะ บริเวณจุดเกิดเหตุส่วนใหญ่เป็นถนนทาง
หลวงแผ่นดิน   ถนนกรมทางหลวง นอกนั้นเป็นถนนในชุมชนหมู่บ้าน  จากสภาพปัญหาดังกล่าว ทาง
ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดนครศรีธรรมรำช สำขำสิชล  ได้เล็งเห็นความส าคัญจึงได้
ด าเนินโครงการภาคีเครือข่ายร่วมด้วยช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรอ าเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช ขึ้น โดยมี นายโสภณ ทองไสย หัวหน้าปภ.สาขาสิชล และนางเพ็ญจันทร์ แซ่หลี เป็น
แกนก าลังส าคัญในการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมขับเคลื่อนงาน โดยมี วัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) 
ให้ปัจจัยเสี่ยงหลักในพ้ืนที่ได้รับการแก้ไข เช่น จุดเสี่ยง การสวมหมวกนิรภัย 2) เพ่ือเกิดการแลกเปลี่ยน

อำ�เภอสิชล
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เรียนรู้ จัดการความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครศรีธรรมราช 3)เพ่ือให้
เกิดกลไกเชิงระบบในงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับพ้ืนที่ และเชื่อมโยงการด าเนินการระหว่างพ้ืนที่
ด าเนินการกับ ศปถ.จังหวัด 
 
ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงาน  
 จากปัญหาอุบัติเหตุในพ้ืนที่  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช 
สาขาสิชล  จึงได้ด าเนินโครงการภาคีเครือข่ายร่วมด้วยช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรอ าเภอสิชล 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับอ าเภอ  ไม่ว่าจะ
เป็นหน่วยงานด้านความปกครอง ได้แก่ ที่ท าการปกครองอ าเภอสิชล  สถานีต ารวจภูธรสิชล  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานด้านคมนาคม ได้แก่ หมวดทางหลวงสิชล  หมวดทางหลวงชนบทสิชล  
หมวดทางหลวงท่าศาลา  หน่วยงานด้านสาธารณสุข  ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุ ขอ าเภอสิชล  
โรงพยาบาลอ าเภอสิชล  โดยมีส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช  สาขาสิ
ชล  เป็นโซ่ข้อกลางในการประสานให้หน่วยงานต่างๆ มาท างานร่วมกัน   และได้ก าหนดให้มีกิจกรรมเพ่ือ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร ดังนี้  

1) ประชุมทีมแกนน าระดับอ าเภอ 
2) จัด เวทีแลกเปลี่ ยน เรียนรู้ เ พ่ือถอด

บทเรียนการท างาน 
3) พัฒนาศักยภาพแกนน า ผ่านทางการ

เรียนรู้จากพ้ืนที่อ าเภอพิปูนที่ประสบ
ความส าเร็จ ด้วยการใช้วิธีการท างาน
ตามกลยุทธ์ 5 ส 5 ช   

4) ลงพื้นที่สอบสวนอุบัติเหตุ 
5) ติดตามประเมินผล   
6) น าเสนอผลสรุปที่ประชุม ศปถ.จังหวัด และ ศปถ.อ าเภอ 

ซ่ึงการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  จะอยู่ภายใต้การประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆที่เก่ียวข้อง   ท างานเป็นเครือข่ายภายใต้การประสานงานของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช  สาขาสิชล และมีโครงสร้างคณะท างานในการขับเคลื่อน โดยมี ผู้ก ากับฯสิชล
เป็นหัวหน้าคณะท างาน มีทีมคณะท างานแบ่งออกเป็นทีมข้อมูล และทีมสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน 
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ประสานพลังภาคี ร่วมด้วยช่วยกัน 
 คณะท างานและภาคีเครือข่าย ได้มีการด าเนินกิจกรรมเพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ประชุมทีมแกนน า ภาคีเครือข่ายระดับอ าเภอ  เป็นการท างานร่วมกันระหว่างเครือข่ายใน
แนวราบ ซึ่งในระหว่างการด าเนินโครงการมีการประชุม 4 ครั้ง ในแต่ละครั้งเกิดการผลักดัน ให้มีการ
ด าเนินงานที่จะขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนนของอ าเภอสิชล ดังนี้ 

 ครั้งที่ 1 ได้ลงความเห็นให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ การขับเคลื่อนงานความ
ปลอดภัยทางถนนอ าเภอสิชล  ที่มีฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายสอบสวนอุบัติเหตุ และฝ่ายบูรณา
การข้อมูล 3 ฐาน  เพ่ือให้มีอ านาจหน้าที่เป็นรูปธรรมในการท างาน 

 ครั้งที่ 2  ได้เรียนรู้การขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน จากเครือข่ายอ าเภอท่าศาลา ท า
ให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานท างานในระดับอ าเภอ และการส่งต่อเรื่องที่
นอกเหนืออ านาจหน้าที่รับผิดชอบไปยังในระดับจังหวัดต่อไป 

 ครั้งที่ 3  ปรึกษาหารือ เพ่ือแก้ไขจุดเสี่ยงชุมชนบ้านต้นเหรียง  หลังจากที่ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
จุดเสี่ยงแล้ว ได้น ามาร่วมกันก าหนดแนวทางการแก้ไขเป็น 3 ระยะ  ระยะเร่งด่วน ระยะ
กลาง และระยะยาว  โดยจะด าเนินงานระยะเร่งด่วนทันที  ส่วนในระยะกลางและระยะ
ยาวที่ต้องเสนอของบประมาณก็จะด าเนินการน าเสนอและขออนุมัติควบคู่กันไป 

 ครั้งที่ 4  ได้ก าหนดการท างานโดยก าหนดให้มีการบังคับใช้กฎหมายให้มีความเข้มข้น  
พร้อมๆกับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ หอกระจายข่าวในพ้ืนที่ เพ่ือให้ประชาชนได้รู้
ข้อมูลและแนวทางปฏิบัติที่ถูกกฎหมายจราจร 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการท างานร่วมกัน  ผ่านการประชุมแบบ “กินข้าวเล่าเรื่อง
อุบัติเหตุ” เป็นการร่วมกันติดตามผลการท างานที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งเรียนรู้วิธีการท างานร่วมกัน  โดยใช้
บรรยากาศที่ไม่เป็นทางการ  ผ่านทางการพูดคุยในวงกินข้าวร่วมกัน 
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3. การสอบสวนอุบัติเหตุ  ได้มีการด าเนินการสอบสวนอุบัติเหตุในกรณีต่างๆ  ท าให้ทราบถึง
สาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุ  และก่อให้เกิดการแก้ไขอย่างเป็นระบบตามมา เช่น 

กรณีอุบัติเหตุ สาเหตุ แนวทางการแก้ไข 
“เดินตามรอยศพ”  
บ้านต้นเหรียง 
(เป็นการรวมตัวกันท างาน 
เก็บข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุใน
พ้ืนที่ไว้อย่างละเอียด) 

ก า ร ขั บ ร ถ ด้ ว ย ค ว า ม
ประมาท และลักษณะถนน
ที่มีระยะมองเห็นที่แคบ 

- ติดป้ายเตือน 
- ประชาสัมพันธ์ให้เดินทางอย่าง

ระมัดระวัง 
- ประสานกับการไฟฟ้าในการย้ายเสาไฟ

เพ่ือให้เกิดการมองเห็นได้ชัดเจนมาก
ขึ้น 

“แม่พิมพ์ของชาติ”   
บ้านต้นเหรียง 
(มีรถวิ่งข้ามเลนมาชนรถคณะ
ครูเสียชีวิต บาดเจ็บ) 

เมาแล้วขับ พาหนะมีอายุ
การใช้งานยาวนาน 

บังคับใช้กฎหมายให้มีความเข้มข้นมาก
ขึ้น 

“ถอนรากถอนโคน” หมู่  5 
ต าบลทุ่งปรังสามแยกวัดสุชน  
(มีรถขับมาด้วยความเร็วหลุด
โค้งชนต้นไม้) 

เป็นทางแยกเข้าสู่ชุมชน  
ถนนเป็นทางโค้ง  ผู้ขับขี่
ขับรถด้วยความเร็วท าให้
หลุดโค้งได้ง่ายมองไม่เห็น
รถที่ออกมาจากแยก 

 หมวดทางหลวงสิชล ตั้งงบประมาณใน
การป้องกันบริเวณสามแยกวัดสุชน 

 ติดตั้งราวกั้น(การ์ดเลน) 
 ติดตั้งป้ายเตือนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
 ติดตั้งป้ายหยุดบริเวณแยกส่วนที่เป็น

ถนนสายรอง 
 กวดขันการขับรถเร็วเกินกว่าก าหนด 
 การดัดแปลงสภาพรถ 

4. การบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน  ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลจากต ารวจ  โรงพยาบาลและบริษัท
กลางฯ  เพ่ือให้ได้ข้อมูลเพียงชุดเดียวที่มีความถูกต้อง ครอบคลุม  โดยได้ก าหนดการท างานร่วมกันให้มี
การส่งรายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ จ านวนการบาดเจ็บ และจ านวนการตายของแต่ละหน่วยงานทุก
วันที่ 3 ของเดือนถัดไป  

5. ประชุมเชิงปฏิบัติการแกนน า ในการท างานโครงการภาคีเครือข่ายร่วมด้วยช่วยกันป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุจราจรอ าเภอสิชล โดยเน้นการขับเคลื่อนการท างานในแนวราบ  มีการสร้างบรรยากาศการ
ประชุมให้คนท างานเกิดพลัง โดยการเปิดพ้ืนที่ให้คนท างานได้มีโอกาสมาร่วมกันเรียนรู้  รับทราบข้อมูลที่
เป็นจริง  และร่วมกันวางแผนการท างานร่วมกัน ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้เป็นการสร้างเครือข่ายการ
ท างานระดับ อปท. โดยการเชิญแกนน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ในเขตอ าเภอสิชล  แห่งละ 
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4-5 คน มาเรียนรู้และระดมความคิดเห็น เพ่ือเสนอแนวทางการท างานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็น
รูปธรรม     

ผลจากการประชุมดังกล่าว ท าให้ได้ข้อมูลจุดเสี่ยงในพ้ืนที่  แผนการแก้ปัญหาจุดเสี่ยงและยังได้ 
เครือข่ายการท างานที่เป็นกัลยาณมิตรกันด้วย 

      
 

 
 
 
 

6. จัดท ามาตรการองค์กร  โดยมีการท า MOU  เรื่องมาตรการองค์กร ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสิ
ชล กับ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล  และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  ในมาตรการสวมหมวกนิรภัย 100%  
 
 
 
 
 
 
ร่วมด้วยช่วยกันจัดการจุดเสี่ยง 
 การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในอ าเภอสิชล  พบกระบวนการส าคัญที่น ามาใช้ในการท างาน 
คือการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน  โดยเป็นการท างานในแนวราบในการหาข้อมูลที่
ถูกต้องเป็นปัจจุบันมาใช้ในการท างาน  ดังจะเห็นได้จากการแก้ไขจุดเสี่ยงชุมชนบ้านต้นเหรียง 
 การแก้ปัญหาของชุมชนบ้านต้นเหรียง   เป็นการท างานร่วมกันระหว่างผู้น าชุมชน  ชมรมผู้ใช้
รถใช้ถนน ต าบลเสาเภา  และเครือข่ายระดับอ าเภอ โดยเริ่มต้นจากการท าแผนที่เดินดินชุมชนบ้านต้นเห
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เหรียง  เพ่ือเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  ลักษณะทางกายภาพของถนน  ลักษณะชุมชน  ต าแหน่งการ
เกิดอุบัติเหตุ  แล้วน าข้อมูลดังกล่าวมาร่วมกัน วิเคราะห์ ค้นหาแนวทางการแก้ไขจุดเสี่ยง   

โดยจะเห็นได้จากการท าแผนที่ ท าให้เห็นภาพจุดเสี่ยง  แนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างชัดเจน  
ก่อให้เกิดการแก้ไขจุดเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 

1. ระยะเร่งด่วน  เป็นการแก้ไขจุดเสี่ยงที่สามารถลงมือท า
ได้ทันที  ได้แก่  การบังคับใช้กฎหมาย ไม่ให้ขับรถเร็ว
โดยมีการตั้งด่าน  ปรับพื้นท่ีเลื่อนเสาไฟฟ้าเพ่ือให้มีระยะ
มองเห็นชัดเจนมากขึ้น 

2. ระยะกลางและระยะยาว  เป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ทางกายภาพของถนน ที่ต้องอาศัยงบประมาณตาม
ช่วงเวลาจากส่วนกลาง  ซึ่งมีหมวดทางหลวงท่าศาลา
เป็นเจ้าภาพ ในการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจร
เพ่ือความปลอดภัยในทางหลวงหมายเลข 401 ดอนสิ
ชล-ท่าแพ 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง 
 การท างานของโครงการภาคีเครือข่ายร่วมด้วยช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรอ าเภอสิชล 
จังหวัดนครศรีธรรมราช   ผลลัพธ์ที่ส าคัญที่เกิดขึ้นคือ การสร้างภาคีเครือข่ายการท างาน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการสร้างเครือข่ายการท างานในแนวราบที่มีความรู้  ความเข้าใจ และมีวิธีการท างานที่จะสร้างให้เกิด
ความปลอดภัยทางถนนขึ้นในระดับชุมชน  และขยายเป็นระดับอ าเภอ  สิ่งเหล่านี้จะเป็นรากฐานที่ส าคัญ
ที่จะฝังรากให้มีความปลอดภัยทางถนนเกิดขึ้นในอ าเภอสิชล 
 นอกจากนี้   ผลจากการท างานยังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในอ าเภอ  ทั้งการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ  พฤติกรรมคน และกระบวนการท างาน ดังนี้ 
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 มีการบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุ 3 ฐาน จากต ารวจ  โรงพยาบาลและบริษัทกลางฯ  โดยตั้ง Data 
center ที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสิชล มีการ update ข้อมูลทุกเดือน 

 มีทีมสืบสวนอุบัติเหตุ ลงพ้ืนที่พร้อมนักวิชาการ ท าการสืบสวนและเขียนรายงานแนวทางป้องกัน
และแก้ไขให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 มีแผนที่เดินดิน ที่แสดงลักษณะทางกายภาพของถนนในชุมชน  ต าแหน่งที่เกิดอุบัติเหตุ  ที่
สามารถน ามาเป็นข้อมูลในการท างาน วางแผนด าเนินการได้ 

 มีการแก้ไขจุดเสี่ยง  โดยปรับปรุงถนน เพ่ือให้มีทัศนวิสัยดีขึ้น  มีการตีเส้นแบ่งช่องทางจราจรที่
ชัดเจน   มีการย้ายเสาไฟที่กีดขวาง   การติดป้ายเตือนก่อนถึงจุดเสี่ยง  การติดป้ายหยุดบริเวณ
แยก  ติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็ว ตามท่ีกฎหมายก าหนดที่ 90  กม./ชม. และติดตั้งมาตรการบนผิว
ทาง เช่น Red Anti-Skid ก่อนถึงทางโค้ง Optical Speed Bar 

 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ขับขี่  โดยการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้นมากขึ้น  ผ่าน
ทางการตั้งด่านตรวจจับกุม ผู้ที่ขับขี่เร็วกว่ากฎหมายก าหนด  ดัดแปลงสภาพรถ  ไม่สวมหมวก
นิรภัย ฯลฯ 

 มีมาตรการองค์กรร่วมกับสถานศึกษาในการสวมหมวกนิรภัย 100% ส่งผลให้มีอัตราการสวม
หมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น 
 

พลังเสริมจากพี่เลี้ยง 
พ่ีเลี้ยงจาก สอจร. เป็นกลไกส าคัญในการท างานเพราะนอกจากจะเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการใน

การสอบสวนอุบัติเหตุและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาแล้ว   ยังเป็นกลไกที่ช่วยเสริมสร้างการท างาน
ภายใต้กลยุทธ์ 5 ช (ชง ชวน/เชื่อม เชียร์ เช็ค ช้อน) ซึ่งในปีที่ผ่านมา พ่ีเลี้ยงจาก สอจร. ได้จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สัญจรเพ่ือให้เป็นเวทีที่เสริมสร้างพลังในการท างาน  โดยให้เครือข่ายในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 4 อ าเภอ  ได้แก่ อ าเภอฉวาง  อ าเภอทุ่งใหญ่  อ าเภอสิชล  และอ าเภอพิปูน ได้มา
แลกเปลี่ยนและเติมเต็มความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน  ซึ่งการได้เข้าร่วมเวที
แลกเปลี่ยนดังกล่าว ท าให้คนท างานได้เรียนรู้เทคนิคการท างานไม่ว่าจะเป็น 5 ส 5 ช การสอบสวน
อุบัติเหตุและการเขียนรายงาน  การจัดการข้อมูลส่งผลให้การท างานของอ าเภอสิชลมีความชัดเจนและ
เพ่ิมศักยภาพของคนท างานให้มากขึ้น  และยังสร้างพลังใจในการท างาน ด้วยการท าให้ไม่รู้สึกว่าท างานอยู่
เพียงคนเดียวอีกด้วย 

นอกจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้ว ยังมีเวทีเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะท างานระดับอ าเภอ
กับคณะท างานขับเคลื่อนระดับจังหวัด  เพ่ือให้ระดับจังหวัด อาทิ แขวงทางหลวง  ได้รับทราบข้อมูลและ
ความต้องการในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุ 
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ปัจจัยความส าเร็จ 

1. ทีมท างานเชิงรุกในแนวราบ มีการเชื่อมโยง สร้างเครือข่ายคนท างานในทุก อปท.  โดยเฉพาะ
ในชุมชนบ้านต้นเหรียงและทุ่งใส  คนในชุมชนให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูล 
การวางแผนการท างานร่วมกัน  รวมถึงได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที ่

2. มีการใช้ขอ้มูล(สารสนเทศ) มาใช้ในการท างาน  ซึ่งนอกเหนือจากข้อมูล 3 ฐานแล้ว ยังมีการ
จัดท าแผนที่จุดเสี่ยงในชุมชน(แผนที่เดินดิน) เพ่ือให้ทราบข้อมูลที่เป็นจริงและน าข้อมูลมา
แก้ไขจุดเสี่ยงที่เกิดข้ึน 

3. อปท. แต่ละแห่งให้ความส าคัญ  เมื่อได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับจุดเสี่ยงหรือข้อมูลเกี่ยวกับ
การเกิดอุบัติเหตุแล้ว มีการน าเอาแนวทางการสร้างความปลอดภัยทางถนนมาบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น เทศบาลต าบลทุ่งใส 

4. มีการสนับสนุนองค์ความรู้จากพ่ีเลี้ยงสอจร.  นักวิชาการที่ช านาญด้านวิศวกรรมจราจร ซึ่ง
ท าให้มีแนวทางการแก้ไขจุดเสี่ยงที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ภายใต้พ้ืนฐานของความรู้ทางวิชาการ 

5. มีการติดตามการท างานในการประชุมต่างๆ  รวมถึงมีการใช้ application Line มาใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างทีมงานอย่างต่อเนื่อง 

ถึงแม้การท างานจะได้รับความร่วมมือด้วยดี แต่ก็มีข้อจ ากัดที่พบ คือ ศปถ.อ าเภอและฝ่าย
ปกครองยังให้ความส าคัญในการงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนน้อยกว่าประเด็นการท างานอ่ืน และ
บุคลากรในการท างานด้านนี้มีน้อย ส่งผลให้การท างานบางส่วนล่าช้า  นอกจากนี้แกนน าหลักอย่าง
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีงานป้องกันอุบัติภัยอ่ืนที่เร่งด่วนมา
แทรก  ส่งผลให้บางกิจกรรมล่าช้าไม่ได้เป็นไปตามแผนงาน 
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แนวทางสู่ความยั่งยืน 
1. การแก้ไขจุดเสี่ยงจากการท าให้ข้อมูลมีพลัง สามารถชี้แจงให้เห็นความจริงและแนวทางใน

การแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดการจัดการปัญหา และเสนอของบประมาณเพ่ือ
ปรับปรุงเส้นทางได้ เช่น ทางหลวงแผ่นดินสาย 401 ช่วงผ่านบ้านต้นเหรียง ต าบลเสาเภา 
อ าเภอสิชล   

2. การบรรจุแผนความปลอดภัยทางถนนเข้าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล  ท าให้มี
งบประมาณรองรับในการด าเนินงาน และมีคนท างานในพ้ืนที่ชัดเจนก่อให้เกิดความต่อเนื่อง 

3. ขยายมาตรการองค์กรสวมหมวกนิรภัย 100% เข้าไปยังหน่วยงานอื่น  
4. มีทีมคณะท างานที่รับผิดชอบแต่ละคณะ และมีพ่ีเลี้ยง นักวิชาการช่วยสนับสนุนองค์ความรู้ 
5. มีคณะท างานที่ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง แล้วน าข้อมูลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวบรวม

ผลแล้วน าเสนอต่อที่ประชุมคณะท างานจังหวัด และอ าเภออย่างสม่ าเสมอ 
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21. ขับเคลื่อนเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนอ าเภอเทพา 
  

 อ าเภอเทพา  เป็นประตูสู่พ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 7 ต าบล 69 หมู่บ้าน                             
มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 70,863 คน (ข้อมูลฐาน
ประชากรกลางปี 2560)  พ้ืนที่ 978 ตารางกิโลเมตร  มี
เส้นทางหลัก 2 สาย คือ ถนนสาย 43 ช่วงเทพา – 
ปัตตานี รอยต่ออ าเภอเทพาและอ าเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี ซึ่งเป็นถนนสายหลัก ถนนสาย 42 หรือ 408 
รอยต่ออ าเภอเทพา–อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 
รอยต่ออ าเภอเทพา–อ าเภอสะบ้าย้อย และรอยต่อ
อ าเภอเทพา–อ าเภอนาทวี รวมทั้งยังมีถนนสายรองอ่ืน 
เช่น ถนนสาย 4085 และถนนสายใน ซึ่งเชื่อมต่อกับ
ถนนหลักและถนนรองเหล่านี้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งแต่อุบัติเหตุเล็กน้อยไปจนถึง
ระดับรุนแรง และมีอุบัติเหตุใหญ่บ่อยครั้ง  
 จากสถิติพบว่า การเกิดอุบัติเหตุถึง 60% เป็นคนนอกพ้ืนที่ และ 40% เป็นคนในพ้ืนที่ ปัญหา
เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่เร็วเกินกว่าที่ก าหนด  เมาสุรา  ประมาท   ที่ส าคัญคือ การ
ไม่สวมหมวกนิรภัยและไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ส่งผลให้เกิดความรุนแรงของการเกิดเหตุ  มีการเสียชีวิตในที่
เกิดเหตุในอัตราสูง 

 จากการจัดเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุ โดย รพ.
เทพา สสอ.เทพา สภ.เทพา และ สภ.ห้วยปลิง พบว่า 
การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมีแนวโน้มสูงขึ้น  
ในปี 2560 คิดเป็นอันดับที่ 7 จาก 16 อ าเภอของ

จังหวัดสงขลา  เมื่อคิดเป็นอัตราการเสียชีวิตเป็น 31 คนต่อแสนประชากร ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย
ของจังหวัดสงขลาที่ก าหนดไว้ที่ 18 คนต่อแสนประชากร เหล่านี้ เป็นปรากฏการณ์ที่ทาง
หน่วยงานที่เก่ียวข้องของอ าเภอเทพา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดสงขลา สาขาเทพา ได้ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหา โดยมี นายอชิตพล  พุ่มเกื้อ  
หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาเทพา  และนางรจนา  พูล
สวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เข้ามาด าเนินงานอย่างจริงจังร่วมกับภาคี
เครือข่ายในพ้ืนที่ โดยมีเป้าหมายในการด าเนินงาน คือ1)เกิดภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งระดับ ศปถ.
อ าเภอ  ศปถ.ท้องถิ่น  โดยมีการบูรณาการร่วมกับคณะกรรมการสุขภาพอ าเภอ (DHB) 2)ผลักดัน
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ให้จุดเสี่ยงได้รับการแก้ไข 3)มีแนวทางในการด าเนินงานจัดการกับปัญหาอุบัติเหตุจราจรที่ผ่าน
การสังเคราะห์แล้ว  

ภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนงาน  
 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาเทพา  มีภารกิจหลักในการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารภัยของประเทศไทยในทุกด้าน  และเป็นเจ้าภาพหลักในการแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุในพ้ืนที่อ าเภอเทพา  โดยรับหน้าที่ในการขับเคลื่อนโครงการฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุ
จราจรระดับจังหวัด(สอจร.)  
 อ าเภอเทพาได้ออกค าส่ังอ าเภอเทพา แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทาง
ถนนอ าเภอเทพา(ศปถ.อ.เทพา)  และคณะท างานสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนอ าเภอเทพา คณะกรรมการ
และคณะท างานทั้งสองคณะ ประกอบไปด้วยตัวแทนจากระดับอ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน   โดยมีบทบาท
และหน้าที่ในการท างานที่แตกต่างกันไป  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอเทพา (ศปถ.อ.เทพา) 
- มีนายอ าเภอเป็นประธานกรรมการ 
- กรรมการแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายที่หนึ่งเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง  และฝ่ายที่สองเป็น

กรรมการที่ระบุตัวบุคคล   
- บทบาทหน้าที่ :  

1) จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนของอ าเภอ และประสานแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของ
จังหวัด 

2) ด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตอ าเภอ 
3) เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และ

รายงานการด าเนินงานให้คณะกรรมการ ศปถ.จังหวัดทราบ 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในเขตอ าเภอ 
5) จัดให้มีศูนย์ข้อมูลและอุบัติเหตุทางถนนอ าเภอ 
6) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์การด าเนินงานต่อสาธารณะ 
7) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ศปถ.อ.เทพา เพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทาง หรือ

มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ าเภอ 
8) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ที่เห็นควร 
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9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการ ศปถ.จังหวัด มอบหมาย 
2. คณะท ำงำนสืบสวนอุบัติเหตุทำงถนนอ ำเภอเทพำ 

- มีคณะที่ปรึกษา ประกอบด้วย นายอ าเภอ  สสอ.เทพา  ผกก.สถานีต ารวจภูธรเทพา ผกก.
สถานีต ารวจภูธรห้วยปลิง และ ผอ.รพ.เทพา 

- ประธาน คือ ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง 
- กรรมการ ประกอบไปด้วย กรรมการโดยต าแหน่งและกรรมการที่ระบุบุคคล  กรรมการโดย

ต าแหน่ง ได้แก่ รองผู้ก ากับการหรือสารวัตรที่รับผิดชอบงานจราจร สภ.เทพา และ สภ.ห้วย
ปลิง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะกอม หรือผู้แทน  หัวหน้า ปภ.จังหวัดสงขลา สาขา
เทพา  

- บทบาทหน้าที่ :  
1) ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ด าเนินการสืบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
2) รวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  น าเสนอข้อมูลต่อศูนย์

อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
อ าเภอเทพา (ศปถ.อ.เทพา) 

3) วิเคราะห์ และติดตามประเมินผลการด าเนินงาน พร้อมด าเนินการแก้ไขปรับปรุงบริเวณ
จุดเสี่ยง  

4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
นอกจากนี้  ยังมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ าเภอเทพา และศูนย์ความ

ปลอดภัยคมนาคมอ าเภอเทพาที่มามีส่วนร่วมขับเคลื่อนสร้างความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นในอ าเภอ
เทพาอีกด้วย 

     
 
ทุนเดิมในพื้นที่  
 นอกจากคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนน ที่มีหน้าที่ด าเนินงานด้านป้องกันความ
ปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์อย่างต่อเนื่อง   ในพ้ืนที่อ าเภอเทพา ยังมี
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ าเภอ (District Health Board : DHB) ที่ขับเคลื่อน
โดยภาคสาธารณสุข  ประกอบด้วย ความร่วมมือของทั้ง 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายวิชาการ
(สาธารณสุข) และภาคเอกชน ตัวแทนภาคประชาชนในพ้ืนที่   มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
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พ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า โดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เน้นหนักในผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เด็กปฐมวัย 
อุบัติเหตุ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ขยะและสิ่งแวดล้อมคณะกรรมการดังกล่าวได้ด าเนินการด้านที่เกี่ยวข้องอย่าง
เป็นรูปธรรม  ในด้านอุบัติเหตุมีการลงพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องอุบัติเหตุทางถนน ณ บ้านปากบาง
สะกอม ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ส่งผลให้ทราบสาเหตุ  แนวทางความต้องการของชุมชนใน
พ้ืนที่  ท าให้เป็นฐานในการท างานได้เป็นอย่างดี  และยังพบว่าในพ้ืนที่มีกลุ่มจิตอาสา ศูนย์ความปลอดภัย
คมนาคมอ าเภอเทพา ที่ท างานด้านดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง 
 ส่วนด้านการสนับสนุนงบประมาณ นอกจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ที่ให้การสนับสนุนโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนเทพา  ที่มีส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยสงขลา สาขาเทพาเป็นผู้รับทุนแล้ว   โครงการฯ ยังได้เชื่อมประสานท ากิจกรรม
ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ  โดยหน่วยงานนั้นเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณด้วย  ได้แก่ 

- กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ เพ่ือประกอบการขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ที่วิทยาลัย
ชุมชนสงขลา  งบประมาณจากวิทยาลัยชุมชนสงขลา 

- โครงการ “Safety Life Safety Road” เป็นการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยและน าความรู้จาก
กิจกรรมการเสริมสร้างวินัยจราจรไปขยายผล โดยการส่งต่อความรู้ให้กับน้องๆ นักเรียนบ้านบา
โหย ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา  งบประมาณจากวิทยาลัยชุมชนสงขลา 
นอกจากนี้แล้ว  ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขจุดเสี่ยงเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น   

จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่  งบพัฒนาจังหวัดงบกระทรวงสาธารณสุข  และงบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นต้น 

 
สานพลัง ขับเคลื่อนงาน 

 กิจกรรมของโครงการที่ได้วางแผนไว้มีทั้งการตั้งรับและการด าเนินการเชิงรุก  ได้วางแผน
กิจกรรม โดยก าหนดเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ พร้อมทั้งตัวชี้วัด   ซึ่งทางโครงการได้มีการ
ด าเนินกิจกรรมครบถ้วนทุกกิจกรรม  แต่ระยะเวลาที่จัดกิจกรรมอาจจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่
เกิดข้ึนท าให้ล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ พบว่า มีกิจกรรมที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
1.  เ พ่ื อ ส ร้ า ง แล ะกร ะตุ้ น ภ าคี
เครือข่ายในอ าเภอให้ด าเนินการ
ขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและ
ลดอุบัติ เหตุทางถนนของอ าเภอ
เทพาอย่างเ ป็นระบบ โดยผ่าน
กระบวนการประชุม น าเสนอข้อมูล

- การประชุมภาคีเครือข่าย  
- การประชุมคณะท างาน

สืบสวนอุบัติเหตุ 
- การถอดบทเรียนฯ 
 

- มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
หน่วยงาน/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

- มีการด าเนินการต่อเนื่องตามมติที่
ประชุม 

- เกิดการท างานอย่างมีระบบ  มีการ
น าเสนอปัญหา/พิจารณาแนวทาง
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
และก าหนดแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา 

แก้ไขร่วมกัน ด าเนินการแก้ไข 
ติดตาม และรายงานผล 

2. เพ่ือให้เกิดแนวทางแก้ไขปัญหา
จุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ 

- การประชุมคณะท างาน
สืบสวนอุบัติเหตุทางถนน
อ าเภอเทพา และลงพื้นที่
สืบสวนการเกิดอุบัติเหตุ 
จ านวน 7 ครั้ง 

- การอบรมวินัยจราจรให้กลุ่ม
ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 

- ข้อมูลสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 
- จุดเสี่ยงได้รับการแก้ไขแล้วจ านวน 

5จุด 
- อัตราการสวมหมวกฯ ในกลุ่ม

นักเรียน นักศึกษา เพ่ิมข้ึน 
 

3. เพ่ือจัดการความรู้ ถอดบทเรียน 
ให้เกิดแนวทาง เพ่ือน าไปขยายผล
ในการจัดการในอนาคต 

สัมมนาถอดบทเรียนการป้องกัน
และแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 

 

ได้รับทราบสภาพการจราจรในอดีต 
สภาพปัญหาอุบัติเหตุ การด าเนินการ
เพ่ือแก้ไขปัญหาในปัจจุบันและอนาคต 

 
 การด าเนินงานเชิงรุก ในการสร้างความตระหนักและความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่   
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่เน้นไปที่กลุ่มนักเรียน  นักศึกษา  ซึ่งเป็นเยาวชน มีการ
ด าเนินการผ่านทางการจัดอบรมวินัยจราจรให้กลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ มีกลยุทธ์ในการท างาน ดังนี้ 

 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน โดยเน้นจากวิทยาลัยชุมชนสงขลา  นักเรียน กศน. และ
เครือข่ายซึ่งเป็นเยาวชนที่ก าลังเริ่มต้นขับขี่รถจักรยานยนต์ 

 ประสานกับส านักงานขนส่งจังหวัดสงขลา สาขานาทวี เพ่ือให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมน าชั่วโมง
การอบรมในครั้งนี้ ไปประกอบการขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ โดยไม่ต้อง
ไปอบรมที่ส านักงานขนส่งอีก 

 จัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายทั้งการฟังบรรยายและการฝึกปฏิบัติ ได้แก่ กิจกรรมการ
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยอุบัติเหตุ กฎหมายจราจรเบื้องต้น การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น กฎหมายรถยนต์ กฎหมายทางหลวง และกฎหมายจราจรทางบก การขับรถอย่าง
ปลอดภัย จิตส านึกและมารยาทในการขับรถ ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความ
ช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล และการสาธิตและฝึกปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัย  
 เมื่ออบรมแล้ว  มีการถอดบทเรียนเพ่ือให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมได้ทบทวนตัวเองว่าได้เรียนรู้
อะไรจากการอบรมและน าเอาไปใช้ต่อ 
 เกิดการต่อยอดจากการอบรม โดยมีการจัดกิจกรรมโครงการ Safety Life Safety Road 
โดยวิทยาลัยชุมชนสงขลา เพ่ือรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยและถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการ
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เข้าร่วมกิจกรรมการการเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบาโหย ต.บาโหย 
อ.สะบ้าย้อย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พ่ีท าให้น้อง  มีการพูดคุยให้ความรู้กันเองระหว่างเยาวชน
ด้วยกันซึ่งเข้าใจกันง่ายข้ึน  เกิดความเป็นกันเอง  ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลลัพธ์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง 
 การด าเนินโครงการก่อให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ในพ้ืนที่อย่างหลากหลาย  ไม่ว่าจะเป็นด้าน
กายภาพ ด้านโครงสร้าง/กระบวนการท างาน  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะส่งผลต่อการสร้างความ
ปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง 

ด้านกายภาพ 
 มีการปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือให้ลดความเสี่ยง  เช่น ตัดต้นไม้เพ่ิมแสงสว่าง การปรับปรุงผิวถนน 

เปลี่ยนเส้นแบ่งช่องทางจราจรเป็นเส้นทึบ (ห้ามแซง) ต่อเนื่องจากสะพานจนถึงสิ้นสุดโค้ง 
 การจัดท าป้ายลดความเร็วในเขตชุมชนที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ป้ายเตือนทางโค้งสัญลักษณ์

เตือนสีแดงบนพ้ืนถนน 
 มีแผนระยะยาวในการขยายไหล่ทางหรือขยายถนน 
ด้านพฤติกรรม 
 จัดระเบียบการจอดรถบริเวณริมถนน 
 จัดหากรวยยางสะท้อนแสงประจ าไว้กับรถบรรทุกไม้ยางทุกคัน และให้วางไว้ให้ผู้ใช้รถใช้ถนน

สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เมื่อมีการจอดรถริมถนนทุกครั้ง 
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 มีการประชาสัมพันธ์ในระดับพ้ืนที่ เพื่อรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ผ่าน
ทางการประชุมประจ าเดือน  โดยใช้สื่อสถานีวิทยุเป็นช่องทางในการสื่อสาร   

ด้านกระบวนการท างาน  
 มีการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
 มีการจัดท าแผนแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในระดับต าบล ระดับอ าเภอ โดยมีคณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ าเภอเป็นผู้ด าเนินการ 
 รพ.เทพา มีการประชุมคณะกรรมการในการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุทุก 2 เดือน 
 เกิดกระบวนการสอบสวนอุบัติเหตุที่เป็นรูปธรรม ประกอบด้วยทีมสหสาขา และก าหนดการ

สืบสวนเมื่อมีผู้เสียชีวิต 1 รายขึ้นไป หรือมีผู้บาดเจ็บ 10 รายขึ้นไป  หรือเป็นเหตุการณ์ที่เป็นที่
สนใจของสังคม โดยก าหนดระยะเวลาสืบสวนหลักจากเกิดอุบัติเหตุแล้ว 1 สัปดาห์ 

 มีแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุในพ้ืนที่อ าเภอเทพา โดยใช้แบบ ปภ.บอ.3 และ ปภ.บอ.4  
พร้อมทั้งเพ่ิมรายละเอียดตามความต้องการของพ้ืนที่ 

 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยทางถนนอ าเภอเทพา ในช่องทาง Face book 
 มีกลุ่มไลน์ “วาระอุบัติเหตุเทพา” ในการสื่อสารด้านอุบัติเหตุทางถนนและนัดหมายการท างาน 
จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน มีผลมาจากการท างานร่วมกันของหลายหน่วยงานในอ าเภอ

เทพา   โดยเป็นการท างานอย่างมีส่วนร่วมและบูรณาการการท างานในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี  ดังจะเห็นได้

จากกระบวนการสอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น  ที่ใช้ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน  ไม่ว่าจะเป็นการให้
ข้อมูลจาก รพ.เทพา ทีมกู้ภัย  อบต. ต ารวจ  ผู้เห็นเหตุการณ์  การลงพ้ืนที่ส ารวจเส้นทางและสภาพถนน
ร่วมกัน  หลังจากได้สาเหตุแล้ว ก็มีกระบวนการหาแนวทางการแก้ปัญหาและติดตามผล  ซึ่งสิ่งเหล่านี้
กลายเป็นแนวทางการท างานของอ าเภอเทพาที่เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม 
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บทเรียนความส าเร็จจากการท างาน 
 ความส าเร็จที่เกิดขึ้นเกิดจากความตระหนักและรับรู้ว่า “อุบัติเหตุทางถนน” เป็นปัญหา  ต้อง
หาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยไม่ต้องรอให้หน่วยงานอื่นหรือหน่วยเหนือมาสั่งการ  แต่จะช่วยเหลือท างาน
แก้ปัญหากันเองในพ้ืนที่  หากมีปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ จึงจะหาช่องทางส่งต่อจังหวัดต่อไป 
 ความส าเร็จมาจากการร่วมกันท างานโดยอาศัยเทคนิคกลยุทธ์ 5 ส. 5 ช. (สารสนเทศ สุดเสี่ยง 
สุดคุ้ม สหสาขา ส่วนร่วม  และเชื่อม ชง ชม/เชียร์ ช้อน เช็ค)  โดยมีเทคนิคการท างานคือ 

 การท างานร่วมกันที่ไม่มี “หัวโต๊ะ” ไม่มีล าดับชั้น สร้างความสัมพันธ์แนวราบก่อให้เกิด
บรรยากาศการท างานที่เป็นกันเอง 

 คนท างานเป็นเจ้าภาพการท างานร่วมกัน  มีการแบ่งงานกันท า พ่ึงพาอาศัยกัน ท าไปด้วยกัน 
เรียนรู้ไปด้วยกัน ส่งผลให้การท างานเป็นทีมท่ีเข้มแข็งมากกว่าท างานโดดเดี่ยว  

 เครือข่าย เป็นพลังของการพัฒนาองค์กร 
 ยอมรับความแตกต่างและความอิสระทางวัฒนธรรมองค์กร 

นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการหนุนเสริมจากพ่ีเลี้ยงของ สอจร. ที่ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา ให้ความรู้
ทางด้านวิชาการเพ่ิมเติม  คอยเชื่อมกับหน่วยงานต่างๆ ที่ในบางคร้ังโครงการยังไม่สามารถเชื่อมโยงได้  
ให้สามารถเชื่อมโยงการท างานร่วมกัน 
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ปัจจัยความส าเร็จ /ปัญหาอุปสรรค และข้อจ ากัด 
หัวข้อ ข้อค้นพบ 

เงื่อนไขปัจจัย
ความส าเร็จ 

 การมีส่วนร่วมของคณะท างาน  ความเป็นกันเอง ท างานแบบแนวราบ 
 การรับรู้ ตระหนักถึงปัญหา 
 เครือข่าย มีการท างานที่เข้มแข็ง 
 คนในพ้ืนที ่มีความตระหนักถึงปัญหาอุบัติเหตุและมีความต้องการที่จะแก้ปัญหา 
 มีเครื่องมือที่ใช้ ความรู้ทางระบาดวิทยา/ระบบการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ/  5 ส. 5 

ช. 
ปั ญ ห า
อุปสรรค 

บางหน่วยงานยังไม่แสดงบทบาทหน้าที่และให้ความร่วมมือเท่าที่ควร การบูรณา
การจึงยังไม่ครอบคลุมและยังคงใช้เวลาในการเชื่อม โดยทีมงานต่อไป 

ข้อจ ากัด  สถานการณ์ภัยพิบัติและปัญหาความมั่นคงในพ้ืนที่ ท าให้ท างานนี้ล่าช้าไปบ้าง 
 แต่ละหน่วยงานมีภารกิจหลักของตนเอง  ต้องท างานภารกิจหลักก่อน บางครั้ง

อาจจะมีงานเร่งด่วนหรือนโยบายที่ต้องด าเนินการก่อน 
 การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการผู้ปฏิบัติ ผู้บริหาร มีผลต่อความต่อเนื่องและการ

รับรู้ความส าคัญแตกต่างกัน 
 ความยืดหยุ่นในการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงานมีน้อย การ

ด าเนินการเพ่ือจะแก้ไขปัญหาในบางเรื่องไม่อาจด าเนินการได้ เนื่องจากไม่
สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ดังนั้นงบประมาณของโครงการฯ ยังมีความ
จ าเป็นในการเชื่อมหน่วยงานเข้ามาร่วมกันขับเคลื่อน 

 
ติดตามประเมินผล 

ในการสอบสวนอุบัติเหตุแต่ละครั้ง  มีการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและติดตามผลการแก้ไข
ผ่านทางการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอเทพา (ศปถ.อ.เทพา)  ที่
ถึงแม้จะมีการประชุมเพียง 2 ครั้ง  แต่ก็มีกระบวนการติดตามในเชิงราบ     

ส าหรับกิจกรรมเชิงรุกท่ีจะเสริมสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมโดยการสร้างวินัยจราจร มีการติดตาม
อัตราการสวมหมวกนิรภัย  พบว่า  

หน่วยงาน 
อัตราการสวมหมวกนิรภัย 

ก่อนการอบรม หลังการอบรม การเปลี่ยนแปลง 
วิทยาลัยชุมชนสงขลา 32.67% 68.67% เพ่ิมข้ึน 36.00% 
กศน.อ.เทพา 44.84% 52.63% เพ่ิมข้ึน  7.79% 
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แนวทางการขยายผลเพื่อความย่ังยืน 
 จากพ้ืนฐานการท างานของโครงการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างานเกี่ยวกับ
อุบัติเหตุทางถนนของอ าเภอเทพา  ส่งผลให้ทางพ้ืนที่มีแนวทางการในการท างานต่อ  ดังนี้ 

 จัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุแบบบูรณาการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลครอบคลุมทุกด้าน  ซึ่งจะส่งผลต่อการ
สอบสวนอุบัติเหตุ เพ่ือหาสาเหตุและหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

 ด าเนินการสืบสวนการเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มา
ขับเคลื่อนให้มีการแก้ไขจุดเสี่ยง โดยจะส่งต่อวิธีการแก้ไขจุดเสี่ยงให้กับท้องถิ่นซึ่งมีงบประมาณ
ด าเนินการเป็นผู้รับผิดชอบต่อ 

 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือให้การท างานคล่องตัวและทันต่อเหตุการณ์มากยิ่งข้ึน 
 เพ่ิมกิจกรรมแก้ไขหรือส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม  โดยการประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกให้กับ

นักเรียน นักศึกษา เพ่ือจะได้ขยายผลต่อไปยังผู้ปกครอง 
 การจัดท าองค์กร/ชุมชน/สถานศึกษา ต้นแบบความปลอดภัยทางถนน 

 
บทเรียนสู่ข้อเสนอแนะ 

 อ าเภอเทพาเด่นเรื่องการท าให้องค์กรท้องถิ่นเข้ามาท าการสอบสวนอุบัติเหตุจราจร หากมีการ
ขยับต่อเนื่องจนกลายเป็นโมเดลระดับประเทศต่อไป จะเป็นการขยายผลให้ท้องถิ่นตระหนักและ
เป็นหน่วยงานส าคัญในการดูแลจัดการปัญหา 

 กระบวนการประชุมที่สม่ าเสมอ จะเป็นตัวกระตุ้นจากข้างล่างขึ้นข้างบนได้ดี  จึงควรจะมี
งบประมาณสนับสนุนเพื่อให้เครือข่ายได้มาพบปะ แลกเปลี่ยน และบูรณาการท างานร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง 

 สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนในการเรียนการสอนในสถานศึกษาทุกระดับชั้น 
เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมที่เหมาะสม 

 ทีมกู้ชีพควรเพ่ิมทักษะในการเก็บข้อมูลร่วมกับคณะท างานสอบสวนอุบัติเหตุ พ่ีเลี้ยงหรือ
คณะท างานอาจมีคู่มือในการสืบสวนฯ ให้กับทีมกู้ชีพ และควรมีนักวิชาการร่วมให้ค าแนะน า 

 หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง บ ารุงรักษา ถนน ต้องมีการติดตามสภาพปัญหาจากการ
ใช้เส้นทางนั้นด้วย พร้อมรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
เพ่ือให้เกิดการท างานแบบครบวงจร 
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22. ขับเคลื่อนเครือข่ายเสริมสร้างวินัยจราจรอ าเภอระโนด 
อ าเภอระโนดตั้งอยู่บนคาบสมุทรสทิงพระ ทางทิศเหนือสุดของจังหวัดสงขลา มีอาณาเขตติดต่อกับ

เขตการปกครองข้างเคียง คือ ทิศเหนือติดต่อกับอ าเภอหัวไทร (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ทิศตะวันออก
จรดอ่าวไทย  ทิศใต้ติดต่อกับอ าเภอสทิงพระ และอ าเภอกระแสสินธุ์  ทิศตะวันตกติดต่อกับอ าเภอควน
ขนุน (จังหวัดพัทลุง) 

 
 

อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา เป็นอีกอ าเภอที่มีปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่มีความรุนแรงมากขึ้น 
จากการส ารวจสถิติพบว่า อุบัติเหตุทางถนนในอ าเภอระโนดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสภาพปัญหา
ประกอบด้วย (1) จุดตัดทางแยกถนนสายหลักและสายรองมีจ านวนมาก และไม่มีสัญญาณไฟจราจร 
(2)การจราจรคับคั่ง (3) พฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะของประชาชนในพ้ืนที่ไม่เคารพกฎจราจร ไม่สวม
หมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ขับรถเร็ว และประมาท (3)เครือข่ายในพ้ืนที่ขาดความร่วมมือและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ 
ซึ่งจากข้อมูล สถานีต ารวจภูธรระโนด และโรงพยาบาลระโนด พบว่า ในปี 2558 มีการเกิดอุบัติเหตุ
จ านวน 110 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 127 ราย และเสียชีวิตจ านวน 6 ราย และในปี 2559 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
สูงขึ้นเป็น 159 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 150 ราย และเสียชีวิตจ านวน 13 ราย 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ท าให้มีความจ าเป็นต้องยกระดับการท างานด้านการขับเคลื่อนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและเพ่ือสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในอ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา    

ทำงส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดสงขลำ สำขำระโนด โดยนายคงศักด์ิ  คง
ปาน หัวหน้า ปภ.สำขำระโนด และนายธนขวัญ  ปิ่นทอง ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรจัดกำรปัญหำ

อำ�เภอระโนด
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ร่วมกับภำคีเครือข่ำย จึงได้ด ำเนินงำนโครงการการขับเคลื่อนเครือข่ายเสริมสร้างวินัยจราจรอ าเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ผ่าน
แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด(สอจร.) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) สร้างทีม
และพัฒนาเครือข่ายให้สามารถพัฒนาแนวทางการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน (2) ด าเนินการแก้ไข
จุดเสี่ยงในเขตพ้ืนที่อ าเภอระโนด (3) เสริมสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา/สถานประกอบการ (4) ลด
อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลง ซึ่งมีเป้าหมายที่ส าคัญ เพ่ือ1) เกิดทีมงานและมีเครือข่ายร่วมกัน
ด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร  2) ทีมงานได้รับการพัฒนาและยกระดับการท างานมี
กลไกขับเคลื่อน ติดตามการด าเนินงานอย่างเข้มข้น จริงจัง ต่อเนื่อง 3) มีการจัดการจุดเสี่ยง และเกิด
มาตรการองค์กร ที่ร่วมกันป้องกันแก้ไข ท าให้ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 4) เกิดการ
จัดการความปลอดภัยในโรงเรียน/โรงงาน (มีมาตรการ/ข้อตกลง/หมวกนิรภัย/เข็มขัด/การจอดรถ) โดย
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้ร่วมด าเนินงานโครงการประกอบด้วย ภาคีเครือข่ายคณะท างานการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนอ าเภอระโนด  /นักเรียนโรงเรียนสามบ่อวิทยา พนักงานบริษัทไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ 
จ ากัด /ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอระโนด  
 

สานเครือขา่ย ร่วมขับเคลื่อน สร้างความปลอดภัยทางถนน 
ทั้งนี้ในกำรด ำเนินงำนได้ประสำนควำมร่วมมือจำกภำคีเครือข่ำยในอ ำเภอระโนด ซึ่งมำจำกแต่ละ

หน่วยงำน กลำยเป็นทีมสหสำขำวิชำชีพ เข้ำมำร่วมขับเคลื่อนงำน คือ 
1. หมวดการทางสทิงพระ 
2. ต ารวจภูธรระโนด 
3. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอระโนด 
4. โรงเรียนสามบ่อวิทยา 
5. อบต.ท่าบอน 
6. อบต.ปากแตระ 
7. อบต.พังยาง 

8. โรงพยาบาลระโนด 
9. เทศบาลต าบลบ่อตรุ 
10. เทศบาลต าบลปากแตระ 
11. กู้ภัยอินทนิล 
12. สถานีวิทยุ ทูซีเรดิโอ 93.75 MHz 
13. ชมรม อสม. อ าเภอระโนด 
14. ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดสงขลา สาขาระโนด 
ภำคีเครือข่ำยอ ำเภอระโนดโดยส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันและ

แก้ปัญหำอุบัติเหตุทำงถนน 
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เดินหน้า ขับเคลื่อนไปด้วยกัน 
 หลังจาก ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาระโนด ได้รับบทบาท
เป็นผู้เชื่อมประสาน ชักชวนภาคีเครือข่ายให้เข้ามาร่วมขับเคลื่อนงานไปด้วยกัน จึงได้ด าเนินการกิจกรรม 
ดังนี้ 

1. ประชุมชี้แจงโครงการและแต่งตั้งคณะท างาน “โครงการการขับเคลื่อนเครือข่ายเสริมสร้าง
วินัยจราจรอ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา จ านวน 27 คน และได้มีการประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอระโนด จ านวน 3 ครั้ง ซึ่งส่งผลให้เกิดข้อเสนอ
สู่แนวทางปฏิบัติ คือ 
 ภำคีเครือข่ำยที่เข้ำร่วมประชุม ได้รับทรำบถึงเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ในกำร

ด ำเนินงำนของโครงกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยเสริมสร้ำงวินัยจรำจรอ ำเภอระโนด 
 ได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา แล้วร่วมกันค้นหาแนวทำงป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทำงถนน เรื่องกำรจัดกำรจุดเสี่ยงจุดอันตรำยในพ้ืนที่  
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 ภาคีเครือข่ายร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติการกับรถรับ-ส่งนักเรียนและผู้โดยสารให้

ปลอดภัย 
โดยประชุมหำแนวทำงเพ่ือแก้ปัญหำรถ รับ –ส่ง นักเรียนที่นักเรียนมีพฤติกรรมห้อยโหน
เกิน หรือหยอกล้อกันระหว่ำงนั่งรถ ซึ่งได้ให้ทำงโรงเรียนเป็นผู้ควบคุมก ำกับดูแล จัด
ระเบียบควำมปลอดภัยบริเวณหน้ำโรงเรียน และตรวจสอบกำรเดินทำงของนักเรียนให้
ปลอดภัย ซึ่งได้แบ่งแยกประเภทกำรเดินทำงมำโรงเรียนของนักเรียน หำกพบนักเรียนที่
ขับรถจักรยำนยนต์มำให้โรงเรียนมีมำตรกำรเข้มงวดในกำรใส่หมวกนิรภัย 

2. ส ารวจพื้นที่เสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน และร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยภาคีเครือข่ายได้ร่วมกัน
รวบรวมจุดเสี่ยง จุดอันตราย แล้ววิเคราะห์อุบัติเหตุในระดับพ้ืนที่ อปท. จากข้อมูลของทางโรงพยาบาล 
ต ารวจ โดยการประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาจุดเสี่ยงและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ จ านวนคร้ั ง ซึ่ง
ภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันลงพ้ืนที่ไปตรวจสอบในพ้ืนที่เสี่ยงจริง เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ให้เห็นกายภาพที่
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ชัดเจนอีกครั้ง แล้วน าข้อมูลกลับมาวิเคราะห์ร่วมกันในห้องประชุม เพ่ือค้นหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน  ซึ่งในการลงพื้นท่ีและร่วมวิเคราะห์ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แขวง
ทำงหลวงชนบทสงขลำ สภ.ระโนด  ฯลฯ ซึ่งค้นพบว่ามีจุดเสี่ยง จุดอันตรายที่ส าคัญและเร่งด่วนในการ
แก้ไข จ านวน 6 จุด  โดยการแก้ไขปัญหาในขั้นแรก คือด าเนินการตัดหญ้าบริเวณจุดเสี่ยงสี่แยก และรื้อ
ป้ายโฆษณาที่บดบังการมองเห็น ในส่วนการแก้ไขทางกายภาพทางโครงสร้าง เช่น โค้งคอสะพาน โค้งรี
สอร์ท ได้น าเสนอที่ประชุมและท าบันทึกเพ่ือเสนอหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ จัดสรรงบประมาณมา
ด าเนินการแก้ไข ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการ 

 
3. เสริมสร้างวินัยจราจรในโรงเรียนและโรงงาน โดยการจัดอบรมเสริมสร้างวินัยจราจรใน

โรงเรียนและโรงงาน และจัดประชุมเพ่ือติดตามประเมินผล  จ านวน 4 ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
พนักงานและนักเรียน จากสถานศึกษาและสถานประกอบการ คือ โรงเรียนสำมบ่อวิทยำ บริษัทไทยยู
เนี่ยน ฟีดมิลล์ จ ำกัด  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออบรมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์
อย่ำงปลอดภัย และควำมรู้ด้ำนพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ ตลอดจนให้ตระหนักถึงควำม
ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยำนยนต์ 
 ในการเสริมสร้างอบรมวินัยจราจร ได้มี อสม. เข้ามามีส่วนร่วมเป็นแกนน าเครือข่ายในการ
ถ่ายทอด สร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัยทางถนน  ส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ 
และมีมาตรการให้เป็นต้นแบบการสวมหมวกนิรภัย 100% ขึ้น  ส่งผลให้เกิดการตื่นตัว ตระหนักถึง
ความส าคัญของการสวมหมวกนิรภัย  นอกจำกนั้นยังมีกำรจัดกำรจรำจรที่ปลอดภัย เช่น กำรก ำหนดจุด
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จอดรถ มกีำรทำสีเส้นจรำจร และจัดท ำสัญลักษณ์ป้ำยจรำจรให้มีควำมชัดเจน อบรมให้ควำมรู้ส่งเสริมให้
ปฏิบัติตำมกฎจรำจร  

 

 
 
 
 
 

4. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   โดยให้สื่อท้องถิ่น (สถำนีวิทยุทูซี เรดิโอ)  ช่วยเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์  โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายเสริมสร้างวินัยจราจรอ าเภอระโนด และรณรงค์การสวม
หมวกนิรภัย เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับรู้ และเชิญชวนให้ปฏิบัติตามกฎ
จราจร มีการส่ือสารประชาสัมพันธ์ถึงจุดเสี่ยงและการแก้ไขจุดเสี่ยงในพ้ืนที่ ส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนที่ มี
ความตระหนักในเรื่องการสวมหมวกนิรภัยมากขึ้น  
 
ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง 

ผลจากการด าเนินกิจกรรมในโครงการฯ ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ดังนี้  
1. เกิดทีมท างานและเครือข่าย มีการเชื่อมประสานงานเพ่ือแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรได้มากข้ึน 
2. ประชาชนมีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น 
3. จุดเสี่ยงบนท้องถนนได้รับการแก้ไขบางส่วน เช่น ตัดต้นไม้ที่บดบังทัศนวิสัย ติดป้ายเตือนทางโค้ง  
4. อุบัติเหตุทางถนน ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุในอ าเภอระโนดลดลง 

 นอกจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามแผนงาน ยังมีผลลัพธ์ที่นอกเหนือจากแผนงาน  เกิดการต่อ
ยอดจากการเชื่อมภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมด าเนินการขับเคลื่อนงานไปด้วยกัน คือ 
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 เกิดการส ำรวจและวิเครำะห์จุดเสี่ยงในพ้ืนที่อ ำเภอระโนด ส่งผลให้ได้รับความร่วมมือ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบถนนในแต่ละสายเข้ามาร่วมวางแผนงาน และ
รับข้อเสนอมติไปด าเนินการต่อไป เช่น แขวงทำงหลวงชนบทจังหวัดสงขลำ ด ำเนินกำร
ตัดหญ้ำและแก้ไขบริเวณจุดเสี่ยง /เทศบำลต ำบลระโนด ได้ทำสีขำวแดงฟุตบำทให้มี
ควำมชัดเจนมำกขึ้น บริเวณถนนประชำอุทิศเพ่ือไม่ให้มีรถจอดบริเวณทางแยกหน้า
ตลาด 

 เจ้าหน้าที่ต ารวจจาก สภ.ระโนด จัดท าโครงการครู 5 นาที หน้าเสาธง ให้ความรู้ด้าน
กฎหมายจราจร อาทิตย์ละ 2 วัน จ านวน 33 โรงเรียน ในเขตรับผิดชอบ สภ.ระโนด 

 เกิดการจัดตั้งกลุ่มไลน์ จ านวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสร้างวินัยจราจรระโนด (สมาชิก 38 คน) 
และ กลุ่มภาคี ปภ.ระโนด (สมาชิก 27 คน) เพ่ือใช้ในกำรสื่อสำร รับรู้ข่ำวสำรกำรเกิด
อุบัติเหตุ กำรให้ควำมช่วยเหลือให้ทันท่วงที กำรร่วมกิจกรรมด้ำนป้องกันอุบัติเหตุทำง
ถน 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพังยำง มีควำมตื่นตัวในกำรสร้ำงควำมปลอดภัยด้ำนถนนให้แก่
ชุมชน มีการก าหนดมาตรการและเป็นอปท.ต้นแบบด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน 
สำมำรถขยำยผลไปยังชุมชนอ่ืนๆ ได้ 

 เกิดกำรจัดกำรจุดเสี่ยง(โค้งรีสอร์ท) ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง สื่อมวลชนให้ควำมสนใจลง
พ้ืนที่หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหำจุดเสี่ยงอย่ำงเร่งด่วน แนวโน้มกำรเกิด
อุบัติเหตุลดลงจนไม่มีอุบัติเหตุเกิดข้ึนอย่ำงเห็นได้ชัดเจน 

 ระบบแสงสว่าง ถนนสาย ทล.408 และ ทช.สข.4083 ได้รับการแก้ไข 
 ภาคเอกชน บริษัทวิริยะประกันภัยให้ความสนใจร่วมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย และ

ความปลอดภัยทางถนน ได้มอบหมวกนิรภัยส าหรับเด็ก และผู้ใหญ่ 3 ครั้ง จ านวน 150 
ใบ (วันปีใหม่ สงกรานต์ และให้คณะท างานรณรงค์แก่เด็ก 4 โรงเรียน ( รร.บ้านระโนด
ธัญเจริญ, รร.วัดจาก,  รร.วัดสีหยัง, รร.คลองแดนวิทยา ) และมอบแผงกั้นจรำจรชนิดน้ ำ
(แบริเออ) ให้แก่ รพ.ระโนด เพ่ือกั้นเกำะกลำงทำงเข้ำออก รพ. 

 
ปัจจัยความส าเร็จ 
 1. การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการร่วมวางแผนและด าเนินงานในพ้ืนที่  เพรำะทีมมี
เป้ำหมำยเดียวกันในกำรช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนน ถึงแม้จะมีอุปสรรคบ้ำง แต่ทีมก็
มิได้ท้อถอย และมีกำรให้ก ำลังใจซึ่งกันและกัน เนื่องจำกเครือข่ำยมีควำมหลำกหลำยมำจำกสหสำขำ
วิชำชีพ ท ำให้ได้รับควำมร่วมมือจำกทุกหน่วยงำน มีกำรประสำนงำนกันง่ำยขึ้น เนื่องจำกใช้ควำมสัมพันธ์
ส่วนบุคคล โดยมีแกนน ำหลักของทีมคือ ปภ.ระโนด/รพ.ระโนด/สภ.ระโนด/กู้ภัยอินทนิล และมีแนวร่วม
ท้องถิ่นในพื้นที ่
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 2. มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการ และร่วมแก้ไขปัญหาอย่างสม่ าเสมอ 
ต่อเนื่อง 
 3. มีการใช้สื่อ Social เช่น ไลน์ เฟสบุค ท าให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
 
จากบทเรียนสู่ข้อเสนอแนะ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานขับเคลื่อนเครือข่ายเสริมสร้างวินัยจราจรอ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา เกิด
ความต่อเนื่องยั่งยืน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงควรมีการด าเนินการ ดังนี้ 

1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรให้นโยบายและบทบาทหน้าที่กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดท าแผนงาน โครงการและจัดสรรงบประมาณ เพ่ือตอบสนองการแก้ไข
ปัญหาจุดเสี่ยงบนถนนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ และสามารถด าเนินการสร้างเสริมความ
ปลอดภัยทางถนนให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้ 

2. ให้มีนโยบายและงบประมาณ ส่งเสริมผลักดันให้หน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย เช่น 
ต ารวจ ขนส่ง ด าเนินงานเชิงรุกในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนโดยการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง 

3. ให้มีการใช้สื่อ Social ในการกระตุ้น ประชาสัมพันธ์ และการด าเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงในทุก
พ้ืนที่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสื่อสาร สร้างการรับรู้และร่วมกันจัดการปัญหาอย่างทันท่วงที 
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23. พัฒนาศักยภาพเพ่ือขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียน  
อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

 
อ าเภอสทิงพระ เป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด พ้ืนที่การ

ปกครองออกเป็น 11 ต าบล ประกอบด้วย ต าบลจะทิ้งพระ ต าบลกระดังงา ต าบลสนามชัย ต าบลดีหลวง 
ต าบลชุมพล ต าบลคลองรี ต าบลคูขุด ต าบลท่าหิน ต าบลวัดจันทร์ ต าบลบ่อแดง และต าบลบ่อดาน (ที่มา: 
https://th.wikipedia.org/อ าเภอสทิงพระ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอสทิงพระ มีสภาพพ้ืนที่เป็นชุมชนกึ่งเมือง และชุมชนชนบทผสมผสานกัน มีถนนสายหลักที่
เชื่อมระหว่างอ าเภอระโนดและอ าเภอสิงหนคร คือ ทางหลวง 408 เป็นถนน 4 ช่องจราจร อีกทั้งมีถนน
สายรอง มีทางแยก ทางร่วมอีกหลายเส้นทาง สภาพผิวถนนส่วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐาน มีน้ าท่วมขัง แสง
สว่างไม่เพียงพอ ป้ายจราจรมีไม่ครบถ้วนและไม่ชัดเจน ต้นไม้เกาะกลางถนนบดบังทัศนียภาพใน
การจราจร ในถนนสายหลักมีช่องทางให้รถจักรยานยนต์สามารถตัดผ่านได้หลายแห่งเป็นปัญหาใหญ่ที่
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ประกอบกับพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ระมัดระวัง ผู้สัญจรไปมามีทั้งคนในพ้ืนที่ ที่
ประกอบอาชีพท าตาลโตนดและท านา และในชุมชนยังมีการใช้รถควบคู่กับการเลี้ยงสัตว์ เส้นทางยังเป็น
ถนนแคบๆ นอกจากนั้นยังมีคนต่างถิ่นสัญจรเข้ามาไม่คุ้นชินเส้นทางและไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร รวมถึง
พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของเด็กเยาวชนนักเรียน ที่ขับขี่รถตั้งแต่อายุยังน้อย และไม่สวมใส่
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หมวกนิรภัย ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นหลัก และมีจ านวน
รถยนต์เพ่ิมมากขึ้นในทุกปีติดต่อกันตลอดมา ดังนั้นถนนหมายเลข 408 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักระหว่าง
จังหวัด จึงมีรถที่ใช้เส้นทางดังกล่าวจ านวนมากและใช้ความเร็วเกินก าหนด และมีรถบรรทุกที่บรรทุก
น้ าหนักเกิน หรือมีสภาพไม่พร้อมใช้งาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุท าให้สูญเสียทั้งชีวิต และ
ทรัพย์สิน  

จากสถิติปัญหาพบว่า นักเรียน นักศึกษาที่ไม่สวมหมวกนิรภัยได้รับบาดเจ็บ ปี พ.ศ. 2558 
จ านวน 12 ราย ปี พ.ศ. 2559 จ านวน 9 ราย ทางเทศบาลต าบลสทิงพระ จึงได้เล็งเห็นความส าคัญของ
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในต าบลสทิงพระ โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษาซึ่งเป็นก าลังส าคัญของ
ประเทศชาติ จึงได้เชื่อมภาคีเครือข่ายมาร่วมด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ือขับเคลื่อนความ
ปลอดภัยทางถนนในโรงเรียน อ าเภอสทิงพระ จังหวั ดสงขลาขึ้น โดยมีนายจักร์  อุยยะพัฒน์ 
ปลัดเทศบาลต าบลสทิงพระ นางอภิญญา มีชัยชนะ รองปลัดเทศบาลต าบลสทิงพระ นายวิทย์ สุขขัง 
หัวหน้าส านักปลัด เป็นแกนหลักส าคัญในการขับเคลื่อน และเชื่อมภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมด าเนินการ 
ประกอบด้วยทีมงานเทศบาลต าบลสทิงพระ ต ารวจ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสทิงพระ ผอ.กองช่าง 
และครูช านาญการพิเศษและผู้ด าเนินรายการวิทยุชุมชน โดยมุ่งเน้นที่จะปลูกฝังทัศนคติและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ในการขับขี่และใช้ยานพาหนะอย่างปลอดภัยให้แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้มีวินัย รู้กฎหมาย 
สามารถขยายไปสู่การปฏิบัติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่รถให้ปลอดภัยได้ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) 
เพ่ือสร้างภาคีเครือข่าย ทีมงาน อนุกรรมการในการส ารวจ วิเคราะห์ปัญหา เพ่ือน ามาหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาความปลอดภัยทางถนน 2) เผยแพร่ความรู้ให้กับนักเรียนที่เข้ารับการอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง 3) สร้างแกนน านักเรียนต้นแบบเพ่ือเป็นแบบอย่างด้านวินัยจราจร ขับขี่ที่
ปลอดภัย พร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูล ปัญหา อุปสรรค เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไขป้องกัน และ  4) 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างกระแสให้เกิดการรับรู้ และกระตุ้นจิตส านึกในการขับขี่ปลอดภัย ให้กับ
นักเรียน นักศึกษา โดยมีเป้าหมาย คือ 1) เกิดภาคีเครือข่าย ทีมงาน อนุกรรมการระดับต่าง ๆ ในการ
ท างาน เกิดการจัดการความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนระดับอ าเภอ 2) นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 2 โรงเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างดี  3) เกิดแกนน านักเรียน 
นักศึกษาเพ่ือเป็นต้นแบบจ านวนโรงเรียนละ 20 คน และ 4) พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของนักเรียนมีการ
ใช้หมวกนิรภัย 100 % โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ผ่านแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) 

 
ภาคีเครือข่ายกับการขับเคลื่อนงาน 

ทุนเดิมในพ้ืนที่ มีการปฏิบัติงานจราจรของสถานีต ารวจภูธรที่มีการตั้งด่าน ตักเตือน และภาคี
เครือข่ายในระดับอ าเภอได้มีการขับเคลื่อนงานในช่วงเทศกาลร่วมกันกับแกนน าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 11 แห่ง และ อปพร. และใช้งบจากเทศบาลเฉพาะงบค่าใช้สอย ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการจราจร ได้ตลอดปี 

ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมส าคัญในการด าเนินงานนี้ ซึ่งเป็นเครือข่ายทั้งในระดับจังหวัด อ าเภอ 
ต าบล หมู่บ้าน ประกอบด้วย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สถานีต ารวจภูธรอ าเภอสทิงพระ ปภ.วิทยาเขต
สงขลา โรงพยาบาลสทิงพระ โรงเรียนสทิงพระวิทยา แขวงการทางสทิงพระ และบริษัทกลางฯ โดยมี ปภ.
สาขาระโนดเป็นพ่ีเลี้ยง  

โดยได้มีการประชุมชี้แจงร่วมกันเพ่ือทราบถึงความเป็นมาของโครงการฯ ได้ร่วมกันวางแผนงาน น า
วัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียน มา
ก าหนดออกแบบกิจกรรมที่มีอยู่ในแผนงานโครงการ พร้อมทั้งคัดเลือกคณะกรรมการขับเคลื่อนงานความ
ปลอดภัยทางถนนในโรงเรียนอ าเภอสทิงพระ จากจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 37 คน มาเป็นคณะกรรมการ
จ านวน 11 ท่าน ซึ่งมีค าสั่งแต่งตั้งโดยนายกเทศมนตรีต าบลสทิงพระ เป็นผู้ลงนาม  

ภาคีเครือข่ายมีบทบาทหน้าที่ร่วมกัน ประชุมวางแผนติดตามงาน สร้างเครือข่าย อบรมให้ความรู้ 
จัดท าประชาคมเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์แก้ไขจุดเสี่ยง และสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งแกนน านักเรียน 

   
ตั้งวงคุยแล้วท าไปด้วยกัน  

 หลังจากแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียนอ าเภอสทิงพระ 
เรียบร้อยได้เริ่มต้นด าเนินการ ดังนี้  

1. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียนอ าเภอสทิงพระ จ านวน 2 
ครั้งเพ่ือก าหนดบทบาท หน้าที่ และส ารวจตรวจสอบจุดเสี่ยงในเขตพ้ืนที่ เตรียมแผนที่ประกอบ เพ่ือมา
วิเคราะห์จุดเสี่ยง หาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยมีผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลสทิงพระ ซึ่งมีบทบาท
หลักในการตรวจสอบจุดเสี่ยง จุดอันตราย พร้อมท าแผนที่และถ่ายภาพมาประกอบแล้วน าเข้าพิจารณาใน
ที่ประชุม 
 ในการประชุมครั้งที่ 2 ได้มีการเตรียมความพร้อม วางแผนงานในการฝึกอบรมเสริมสร้างวินัย
จราจรในโรงเรียนที่เป็นเป้าหมายใน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนสทิงพระวิทยาและโรงเรียนในเมือง โดยได้
ก าหนดวันเวลาและแผนการฝึกอบรม  
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2. ฝึกอบรมให้ความรู้กับนักเรียน โรงเรียนสทิงพระวิทยา และโรงเรียนในเมือง เพ่ือเสริมสร้าง
วินัยจราจรในโรงเรียน และสร้างแกนน านักเรียนต้นแบบ ได้เป็นต้นแบบเผยแพร่ความรู้ให้กับเด็กนักเรียน 
โดยมีเน้นให้เป็นแกนน านักเรียน เพ่ือส่งเสริมให้มีการสวมหมวกนิรภัย 100% ในโรงเรียน ซึ่งมีการอบรม
ให้ความรู้นักเรียน 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1 โรงเรียนสทิงพระวิทยา นักเรียนเข้ารับการอบรม จ านวน 153 คน 
และครั้งที่ 2 โรงเรียนในเมือง มีนักเรียนเข้ารับการอบรมจ านวน 100 คน และมีนักเรียนที่สมัครเข้ามาเป็น
แกนน านักเรียน โรงเรียนละ 20 คน รวมเป็น 40 คน ซึ่งในการอบรมได้รับการสนับสนุนวิทยากร จาก โรง
พยาบาลสทิงพระ  สถานีต ารวจภูธรสทิงพระ วิทยาลัยป้องกันภัย วิทยาเขตสงขลา บริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัย เพ่ืออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายจราจร การขับขี่อย่างปลอดภัยโดยฝึกปฏิบัติจริงตาม
ฐานเรียนรู้  การปฐมพยาบาล  วินัยจราจรและสิทธิประโยชน์ 
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 หลังการอบรมนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้อง และได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร ข้อปฏิบัติวินัยจราจรที่ถูกต้อง นอกจากนี้ทางโรงเรียนสทิงพระวิทยา 
ได้มมีาตรการในเรื่องความปลอดภัยทางถนน ให้นักเรียนสวมหมวกนิรภัยขับขี่รถมาโรงเรียนทุกครั้ง ส่งผล
ให้พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยเพ่ิมขึ้น แต่ก็มีนักเรียนบางคนที่ยังไม่เห็นความส าคัญในการสวมหมวก
นิรภัย ทางโรงเรียนได้มีการตักเตือน เพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส่วนนักเรียนที่ผู้ปกครองมาส่งจะให้
ความรู้แล้วให้สื่อสารบอกผู้ปกครองในการสวมหมวกนิรภัย โดยมีการประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับให้ความรู้ 

3. การแก้ไขจุดเสี่ยง โดยภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันส ารวจจุดเสี่ยง มีผู้อ านวยการกองช่างเทศบาล
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้เตรียมการ วางแผนออกส ารวจจุดเสี่ยง และเมื่อได้ข้อมูลจุดเสี่ยงแล้ว ได้น ามา
จัดท าเป็นแผนที่และระบุจุดเสี่ยงที่พบ โดยมีคณะกรรมการได้ร่วมกันวิเคราะห์จุดเสี่ยง หาแนวทางในการ
แก้ไขจัดการจุดเสี่ยง โดยลงไปในพ้ืนที่จริงซึ่งมี ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมวิเคราะห์หา
แนวทางในการแก้ไข 
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ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  
ในการด าเนินงานสามารถตอบวัตถุประสงค์ของโครงการได้ดี จนเกิดผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ เกิด

ความรู้ความเข้าใจร่วมกัน ภาคีได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์และตื่นตัวในภารกิจหน้าที่ และเกิดแกนน านักเรียน
จ านวน 40 คน มีจ านวนผู้สวมหมวกนิรภัยเพ่ิมมากขึ้นในโรงเรียน สถิติอุบัติเหตุจราจรในภาพรวมอ าเภอ 
มีผู้เสียชีวิตลดลง และเกิดช่องทางสื่อสารกันทางกลุ่มไลน์ ระหว่างเครือข่ายไม่ต้องอาศัยหนังสืออย่างเป็น
ทางการ ซึ่งจะเห็นได้จากภาคีเครือข่ายที่เข้ามาขับเคลื่อนสร้างความปลอดภัยร่วมกัน คือ 

 สถานีต ารวจภูธรสทิงพระ ได้ด าเนินการติดตั้งป้ายห้ามจอดซ้อนคัน มีการจัดตั้งจุดตรวจ การ
ตั้งกรวยจราจรสี่แยก ยูเทิร์น ในชั่วโมงเร่งด่วน ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และ
อ านวยการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน  

 แขวงการทาง ได้ด าเนินการจัดท าเส้นจราจรที่ชัดเจน ทาสีขาวแดง ขาวด า ปรับภูมิทัศน์เกาะ
กลาง จัดระเบียบทางเท้าบริเวณชุมชน ร่วมกับเทศบาล ท าให้ทัศนะวิสัยในการขับขี่ดีขึ้น 
อย่างไรก็ตาม พบปัญหาการวางแผงลอยบริเวณริมฟุตบาท นอกจากจอดรถซ้อนคัน แม่ค้าที่
วางหาบริมทางท าให้เกิดความเสี่ยงเพราะคนต้องลงมาเดินบนผิวทาง ทางเทศบาลจึงร่วมกับ
สถานีต ารวจและแขวงการทาง จัดท าหนังสือเชิญผู้ประกอบการร้านค้ามาประชุมท าความ
เข้าใจ ขอความร่วมมือในการตั้งแผงพ้นเขตฟุตบาท เพ่ือก่อให้เกิดความปลอดภัยของ                   
คนเดินเท้า 

 โรงพยาบาลสทิงพระมีส่วนร่วม ในการอบรมทีมกู้ชีพกู้ภัย เพ่ือให้ได้รับความรู้ ทราบถึง
วิธีการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างถูกต้อง มีการจัดซ้อมแผนอุบัติเหตุร่วมกับเทศบาลกรณี
เกิดอุบัติเหตุหมู่ มีสถานีต ารวจร่วมด้วย มูลนิธิฯกู้ชีพต่างๆ และเข้าร่วมส ารวจจุดเสี่ยง 
รวมถึงการสะท้อนข้อมูลอุบัติเหตุที่เก็บได้จากการส ารวจผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา 

 ภาคเอกชน คือ สถานีวิทยุสทิงพระเรดิโอ ได้ร่วมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และท าความเข้าใจ
เกีย่วกับกฎจราจร รณรงค์การใช้รถใช้ถนน เคารพกฎหมายจราจร โดยมีนักจัดรายการทุกคน
ในสถานีช่วยกันรณรงค์ ซึ่งนักจัดรายการ/ดีเจมีหลายช่วงวัย ท าให้พูดคุยได้หลากหลายตรง
กับหลายกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้รับกระแสตอบรับค่อนข้างดี และหัวหน้าสถานีได้เข้ามาเป็น
คณะกรรมการในการขับเคลื่อนโครงการฯ จึงช่วยสื่อสารประชาสัมพันธ์ได้มาก ซึ่งมีแนวคิด
ขยายผลจากจุดเล็กๆ ในระดับเทศบาล แล้วขยายไปยังพื้นท่ีอ่ืนๆ ในต าบล อ าเภอต่อไป  

 เทศบาลต าบลสทิงพระ ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าภาพหลักงานนี้ ได้มีการจัดท าสรุปสถิติในภาพรวม
อ าเภอ พบว่า จ านวนครั้งเปรียบเทียบระหว่างปี 2559-2560 มีผู้เสียชีวิตลดลง หากแต่
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จ านวนการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มข้ึน ซึ่งทางเทศบาลได้น าข้อมูลน าเข้าต่อที่ประชุมอย่างสม่ าเสมอ
เพ่ือหาแนวทางร่วมกับภาคีเครือข่ายในลดอุบัติเหตุทางถนน 

นอกจากนี้จากข้อมูลจุดเสี่ยงที่ได้วิเคราะห์ร่วมกัน ท าให้สามารถจัดการแก้ไขจุดเสี่ ยงบางจุดได้
ทันทีโดยใช้งบประมาณของเทศบาล เช่น การเพ่ิมไฟสว่างทางแยก ติดตั้งไฟกระพริบหน้า
โรงเรียน มีป้ายเตือน การติดตั้งกระจกสะท้อน การปรับปรุงทัศนวิสัยบริเวณไหล่ทางโดยการตัด
หญ้า กิ่งไม้ที่บดบังการมองเห็น 

 
ดอกผล ที่เกิดขึ้นระหว่างทาง 

1. คณะท างานมีการท างานในแนวราบ สามารถสื่อสารพูดคุยกันได้ทันทีผ่านช่องทางกลุ่มไลน์ ไม่
ต้องอาศัยหนังสืออย่างเป็นทางการเหมือนก่อนมีโครงการฯ และขยายผลเครือข่ายไปยังโรงเรียน 
2 แห่ง มีกลุ่มไลน์เพ่ือสื่อสาร รายงานผลระหว่างกลุ่ม 

2. คณะกรรมการโครงการเกิดการตื่นตัว รับรู้และเข้าใจในบทบาทการท างาน เกิดการขยายผลเชื่อม
ไปยังหน่วยงานให้เข้ามาร่วมด าเนินงาน 

3. เกิดแกนน านักเรียนใน 2 โรงเรียน จ านวน 40 คน มีนักเรียนที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้
จ านวน 253 คน ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการขับขี่ มีการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น  

4. เกิดมาตรการในเรื่องความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียนสทิงพระวิทยา และโรงเรียนในเมือง 
5. สถิติอุบัติเหตุจราจรในภาพรวมของอ าเภอ มีผู้เสียชีวิตลดลง  
6. เกิดการจัดการระเบียบทางเท้า โดยการท าความเข้าใจขอความร่วมมือกับแม่ค้าให้ตั้งแผงขายให้

พ้นเขตริมทางเดิน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 

 
บทเรียนที่พบ 

1. ปัจจัยความส าเร็จ คือ การท างานแบบบูรณาการ และการท าไปตามหน้าที่ผ่านการประชุม
คณะท างาน มีการประสานงานแบบไม่เป็นทางการ มีการใช้งบประมาณจากหน่วยงานมาสมทบ 
รวมถึงการใช้ช่องทางสื่อสารแบบไม่เป็นทางการทั้งทางโทรศัพท์และ Line 
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2. การติดตามหนุนเสริมจากพ่ีเลี้ยง สอจร. ทางทีมได้รายงานความก้าวหน้าและประสานอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมกับหน่วยงานในจังหวัดได้ดี ทั้ง ปภ./ บ.กลาง/ 
รพ./ สภ.  ซึ่งทางพ่ีเลี้ยงจะเป็นผู้เชื่อมงานในระดับอ าเภอ(นายอ าเภอ) เพ่ือน าเสนอข้อมูล ผลการ
ด าเนินงาน 

3. ในการติดตามประเมินนักเรียนแกนน าต้นแบบ โรงเรียนละ 20 คน ได้ก าหนดให้มีประธาน
โรงเรียนละ 1 คน มีการเชิญประชุมร่วมกับหน่วยงาน เพ่ือให้นักเรียนแกนน าร่วมแลกเปลี่ยนผล
การด าเนินงานซึ่งส่งผลให้เกิดความต่อเนื่องการท างานในโรงเรียน ท าให้แกนน าเกิดการ
ขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การให้ความรู้หน้าเสาธง การสื่อสารผ่านกลุ่มไลน์ มีการแจ้งเหตุ 

4. การติดต่อสื่อสารและท างานแบบบูรณาการ สามารถจัดการกับปัญหาได้ทันที เช่น การจัดการจุด
เสี่ยงจากการรวบรวมสถิติข้อมูลของโรงพยาบาลและต ารวจ  
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24. โครงการด่านซ้ายถนนปลอดภัย (Next Step) 
 

อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วยภู เขาสลับซับซ้อน มีพ้ืนที่
ระหว่างหุบเขา บางแห่งเป็นที่ราบสูง ลุ่มๆ ดอนๆ โดยเฉพาะที่ตั้งอ าเภอมีภูเขาขนาบอยู่ทั้งสามด้าน คือ
ด้านทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก และมีที่ราบแคบๆ ยาวไปทางทิศเหนือ ซึ่งมีเทือกเขาอยู่ทั้งสอง
ข้าง พ้ืนที่ทางทิศตะวันออก ทิศใต้และทิศตะวันตก มีภูเขาสูงมาก ภูเขาส่วนมากเป็นภูเขาดินและภูเขา
ทราย เฉลี่ยมีพ้ืนที่ราบประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่ทั้งหมด  

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อ าเภอด่านซ้าย นับว่าจะทวี
ความรุนแรงมากยิ่งข้ึน เนื่องจากอ าเภอด่านซ้ายมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสถานที่ ที่เป็นที่เคารพ
สักการะ เกิดกระแสความนิยมทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็น
ต้นแบบเมืองแห่งจักรยาน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ มีการท่องเที่ยว
อย่างต่อเนื่องของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดและอ าเภอข้างเคียง เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าการเกษตรที่
ส าคัญ เช่น น้ ายางพารา ดังนั้นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปกติและช่วงเทศกาลส าคัญๆ 
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน การสร้างจิตส านึกร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย จึงเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล และของทุกกระทรวง โดยก าหนดให้ความปลอดภัยทางถนนเป็น 
“วาระแห่งชาติ” ซึ่งทุกหน่วยงานต้องให้ความส าคัญและขับเคลื่อนภารกิจให้บังเกิดผลส าเร็จในทางปฏิบัติ
อย่างจริงจัง โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด 
 โครงการ “ด่านซ้ายถนนปลอดภัย Next Step” จึงเกิดข้ึนจากแนวคิดที่สานต่อเพ่ือเชื่อมภาคี
เครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกันสร้างความปลอดภัยทางถนนให้กับคนในพ้ืนที่และสัญจร
ไปมาโดยมี นางสาวชญาภา  ค าแก้ว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานป้องกันและบรรเทาสา

อ าเภอด่านซ้าย 

อำ�เภอด่�นซ้�ย



256 ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ
สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560

ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสรา้งความปลอดภัยของ 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ปี 2560 

245 

 

 
 

ธารณภัยจังหวัดเลยสาขาด่านซ้าย และนางสาวพรพิไล  นิยมถิ่น พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ซึ่งเป็น
ก าลังส าคัญหลัก ร่วมกับคณะท างานและภาคีเครือข่าย เพ่ือขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้
โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด(สอจร.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ(1)พัฒนาและ
สร้างเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับอ าเภอด่านซ้ายให้เกิดความยั่งยืน (2)เพ่ือ
เสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะนักเรียนมัธยม (3) ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยใน
ผู้ใช้รถจักรยานยนต์  โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มเยาวชนระดับมัธยมในพ้ืนที่  มูลนิธิ สมาคม และ
ผู้ประกอบการรถรับ-ส่ง นักเรียนอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
 
รวมพลังภาคีด่านซ้าย สร้างความปลอดภัยทางถนน 

ในการขับเคลื่อนงานสร้างความปลอดภัยทางถนน มีภาคีเครือข่ายที่ส าคัญทั้งในระดับจังหวัด 
อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามาร่วมเป็นคณะท างานโครงการ ประกอบด้วย 

1. ส านักงานขนส่งจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย 
2. ส านักงานแขวงทางหลวงเลยที่ 2 ด่านซ้าย 
3. ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอด่านซ้าย 
4. สถานีต ารวจภูธรด่านซ้าย 
5. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอด่านซ้าย 
6. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ด่านซ้าย 
7. ปลัดอ าเภอฝ่ายความมั่นคง อ าเภอด่านซ้าย 
8. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ าเภอด่านซ้าย 
9. มูลนิธิสว่างคีรีธรรม อ าเภอด่านซ้าย 
10. เจ้าหน้าที่ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย 

 นอกจากนั้นแล้ว ยังได้มีการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายอ่ืนๆ มาร่วมด าเนินงานด้วย ได้แก่ สถานี
ต ารวจภูธรโคกงาม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 และมูลนิธิข่าวภาพ 

โดยทีมงานอ าเภอด่านซ้ายมีทุนเดิมในพื้นที่ท่ีส าคัญ คือ การมีภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นคนในพ้ืนที่(คน
ด่านซ้าย)ถึงร้อยละ 90 มาร่วมบูรณาการท างานเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรร่วมกัน โดยมี
ความหวังและเป้าหมายต้องการท าให้อ าเภอด่านซ้ายปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจร 
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แนวคิดสู่ความปลอดภัยทางถนน คนด่านซ้าย 
 โครงการด่านซ้ายฯ เป็นโครงการหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนของภาคีเครือข่ายใน
อ าเภอด่านซ้าย เพ่ือลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
29 มิถุนายน 2553 ที่ก าหนดให้ปี พ.ศ. 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่ง
ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดอัตรา
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน โดยการมีส่วนร่วมระหว่างภาคส่วน
ต่างๆ ในพ้ืนที่ ส าหรับแนวทางการด าเนินกิจกรรม โครงการฯ ได้น า
หลัก 2P2R ซึ่งเป็นหลักการสากลมาปรับใช้ในการด าเนินงานด้านการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในพ้ืนที่ ดังนี้ 
 Prevention การป้องกัน เช่น ลดการดื่มสุรา ควบคุมการใช้ความเร็วของยานพาหนะ ปรับปรุง

ซ่อมแซมถนน ตรวจสอบจุดเส่ียง จัดท าและปรับปรุงป้ายจราจร และก ากับดูแลรถจักรยานยนต์และ
รถโดยสารสาธารณะ 

 Preparedness การเตรียมความพร้อม เช่น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับ
ประชาชนและตระหนักถึงปัญหาอุบัติเหตุทางถนน แนะน าเส้นทาง
การเดนิทาง และการจัดพื้นที่เล่นน้ าสงกรานต์ (Zoning) 

 Response การรับมือ เช่น การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ 
พยาบาล และทีมกู้ชีพกู้ภัย เพ่ือให้การช่วยเหลือและเข้าถึงผู้
ประสบอุบัติเหตุให้รวดเร็ว 

 Recovery การฟ้ืนฟู เช่น ติดตาม และน าข้อมูลสถิติมาวิเคราะห์ เพ่ือก าหนดแนวทางในการแก้ไข
ปรับปรุง ระเบียบ กฎหมาย การฟ้ืนฟู และเยียวยาผู้ประสบอุบัติเหตุ 

 
ร่วมท า สร้างการเปลี่ยนแปลง 
  ในการด าเนินงาน ภาคีเครือข่ายได้ร่วมมือกันท ากิจกรรมเพ่ือช่วยกันสร้างความปลอดภัยให้กับ
คนในพ้ืนที่และสัญจรไปมาในการเดินทาง โดยได้ด าเนินการท ากิจกรรม ดังนี้ 

1. ประชุมคณะท ำงำนโครงกำรฯ เพ่ือท ำควำมเข้ำใจเป้ำหมำย วิเครำะห์สถำนกำรณ์ สภำพปัญหำ
อุบัติเหตุจรำจรในอ ำเภอด่ำนซ้ำย และร่วมกันวำงแผน ก ำหนดแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุ
ในพ้ืนที่ และถอดบทเรียน ติดตำมผลจำกกำรปฏิบัติกำร จ ำนวน 4 ครั้ง 

2. จัดอบรมเยำวชน “เพำะกล้ำตำโขนน้อย EMS DANSAI JUNIOR 2560” เพ่ือเป็นกำรเพิ่มพูน
ทักษะและควำมรู้ให้กับเยำวชนในช่วงปิดเทอม แล้วเป็นก ำลังส ำคัญในกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่
ประชำชนในภำวะฉุกเฉินเร่งด่วน กรณีเกิดอุบัติเหตุและอ่ืนๆ 
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3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมอาสาสมัคร กู้ชีพเยาวชน “เพ่ือนเตือนเพ่ือน” อ าเภอด่าน
ซ้าย จังหวัดเลย เพื่อเพ่ิมศักยภาพ ทักษะความรู้แก่เยาวชนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และเสริมสร้าง
เยาวชนให้มีทัศนคติในการช่วยเหลือบุคคลอื่น  

 
 
 
 
 
4. จัดอบรมแก่ผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน “โครงการรถรับ-ส่งนักเรียนปลอดภัย 2560” เพ่ือ

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยรถรับ-ส่งนักเรียน 
และเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียนที่
โดยสารรถรับ-ส่งนักเรียน 

5.จัดอบรมแก่เยาวชน ก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น “มาตรการปลอดภัยใส่ใจสวม
หมวกนิรภัย อ าเภอด่านซ้าย 2560” เพ่ือสร้างจิตส านึกในการมีวินัยจราจรอันจะน าไปสู่การลด
อุบัติเหตุในพื้นที่อ าเภอด่านซ้าย  

6.โครงการถนนปลอดภัย-ถนนสีขาว เพ่ือเสริมสร้างวินัยจราจร ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรลด
การสูญเสียชีวิตร่างกายจากอุบัติเหตุจราจร   

7. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 เพ่ือรณรงค์
ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตระหนัก
ถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์  

8. การทบทวนและสรุปถอดบทเรียนการด าเนินงานโครงการ 
 
ดอกผลแห่งความส าเร็จ สู่การเปลี่ยนแปลง 

ผลจากการด าเนินกิจกรรมในโครงการฯ ท าให้เกิดรูปธรรม 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการบริหาร
จัดการความปลอดภัยทางถนน (2) ด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย และ (3) ด้านยานพาหนะและ
ผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย โดยสรุป ดังนี้  

1. เกิดการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาคีส่วนต่างๆ ในพ้ืนที่ ในการแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุจราจร อาทิ ส านักงานขนส่งจังหวัด สถานีต ารวจภูธร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาล 
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สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย มูลนิธิ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ โดยมีการ
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบมากขึ้นเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลอุบัติเหตุในแต่ละปี 

2. เยาวชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปที่เข้ารับการ
อบรมมีทัศนคติในการช่วยเหลือบุคคลอ่ืน มีความรู้และทักษะเพ่ิมขึ้น ทั้งด้านการช่วยเหลือผู้ประสบ
อุบัติเหตุ การดูแลขั้นต้น ณ จุดเกิดเหตุ และการช่วยเหลือล าเลียงขนย้ายผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง 

3. เยาวชนที่ผ่านการอบรมมีทัศนคติในการช่วยเหลือบุคคลอื่น สามารถใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาค
เรียนมาท ากิจกรรมเป็นจิตอาสาในโรงพยาบาล โดยท าหน้าที่คัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นต้น และปฐม
พยาบาลได้อย่างถูกต้อง 

4. ผู้ประกอบการรถรับจ้าง-รับส่งนักเรียนเกิดความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน และเกิดการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยรถรับ-ส่งนักเรียน ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 
และเกิดกลุ่มแกนน าชมรมรถรับส่งนักเรียนขึ้น 

5. ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มีการปฏิบัติตามวินัยจราจร 
โดยการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง 

6. เกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง มีการตั้งจุดตรวจเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน เช่น ตรวจใบอนุญาตขับขี่ ตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ ตรวจสภาพรถบรรทุกสิ่งของ เป็นต้น 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนร่วมกันจัดการแก้ไขจุดเสี่ยงในพื้นที่ เช่น ตัดหญ้า เก็บขยะ ตัด
ต้นไม้ที่บดบังวิสัยทัศน์ในการมองเห็นของผู้ใช้รถใช้ถนน เป็นต้น 

8. อุบัติเหตุจราจรในพ้ืนที่อ าเภอด่านซ้ายลดลง อัตราการเสียชีวิตเป็นศูนย์ 
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ปัจจัยความส าเร็จ 
1. ภาคีเครือข่ายและทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมและบูรณาการการท างานร่วมกันทั้งร่วมวางแผนและ   

ลงมือปฏิบัติการในพ้ืนที่ 
2. คณะท างาน ทีมงานมีเป้าหมายเดียวกัน ท างานเป็นทีม มีการติดตามความก้าวหน้าการ

ด าเนินการ และร่วมแก้ไขปัญหาอย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่อง  
3. พ่ี เ ลี้ ย ง ให้ ค าปรึ กษา  แนะน า  ติ ดตามหนุน เ สริ ม  ช่ วย เหลื อตลอดระยะ เ วลาการ 

 ด าเนินงาน มีการติดตาผลงานร่วมกันทั้งการประชุมคณะท างาน ประชุมศปถ.อ าเภอ และสื่อสาร
ผ่านช่องทางโซเซียล (ไลน์ เฟสบุค) 
ทั้งนี ้ผลจากการติดตาม  ท าให้คณะท างานสามารถประเมินสถานการณ์ แก้ไข และปรับแผนการ

ด าเนินกิจกรรม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโครงการในภาพรวม  
 

แนวทางสู่ความต่อเนื่องย่ังยืน 
 “โครงการด่านซ้ายถนนปลอดภัย Next Step” จะยังคงด าเนินการต่อไปทุกปี เพ่ือให้เกิดความ
ต่อเนื่องยั่งยืน โดยคณะท างานและภาคีเครือข่าย  นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกัน
ด าเนินงานในทุกช่วงเวลา จนกลายเป็นภารกิจปกติ ที่ต้องช่วยกันดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของผู้ที่ใช้รถใช้ถนน ในอ าเภอด่านซ้าย 

 
บทเรียนสู่การพัฒนาให้ต่อเนื่อง 
 เพ่ือให้การด าเนินโครงการ “ด่านซ้ายถนนปลอดภัย Next Step” ในระยะต่อไปมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ควรมีการด าเนินการดังนี้ 

1. ด้านบุคลากร ควรบูรณาการบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการด าเนินงาน  
 และก าหนดบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานของบุคลากรให้มีความชัดเจน 

2. ด้านข้อมูล ควรน าข้อมูลสถิติด้านต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 3 ปี 
ย้อนหลังมาวิเคราะห์หาสาเหตุ ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง มาตรการด าเนินงานให้ความชัดเจน เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนการด าเนินงานต่อไป 
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3. ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ ควรจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และ 
 ซ่อมแซมเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีช ารุดให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ 

4. ด้านการบริหารจัดการ เพ่ือให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ควรให้ความส าคัญกับ  
 ผู้บริหารทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น ควรสร้างความเข้าใจและชี้ให้เห็นถึงความส าคัญและ
ผลกระทบที่เกิดจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือให้ผู้บริหารได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญในการ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่มากขึ้น 

5. ด้านพฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนน ควรให้ความรู้ประชาสัมพันธ์และดึงการมีส่วนร่วม การใช้สื่อด้าน
ต่างๆ ทั้งทางวิทยุและส่ือท้องถ่ินต่างๆ เพ่ือเสนอข่าวและเทคนิควิธีการใช้ถนนอย่างปลอดภัย และ 
มีการอธิบายรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบศักยภาพทักษะของผู้ขับขี่ ผู้ช่วยผู้ขับขี่ผู้โดยสารและการ
ช่วยเหลือเมื่อประสบเหตุอุบัติเหตุ อุบัติภัยต่างๆ นอกจากนั้นยังใช้สื่อกระจายไปถึงสถาบันการศึกษาทุก
ระดับ ตั้งแต่ระดับ อนุบาล ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และการศึกษานอกโรงเรียน ในพ้ืนที่
ด้วย เพ่ือสร้างกระแสการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยในตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
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25. ภาคีทุ่งใหญ่ ร่วมใจลดอุบัติภัยทางถนนแบบบรูณาการ อ าเภอทุ่งใหญ่   
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 อ าเภอทุ่งใหญ่ ตั้งอยู่ทิศตะวันตกสุดของจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในทิศเหนือติดกับอ าเภอถ้ า
พรรณรายและอ าเภอฉวาง  ทิศตะวันออกติดต่อกับอ าเภอนาบอนและอ าเภอทุ่งสง ทิศใต้ติดต่อกับอ าเภอ
บางขันและอ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่  ส่วนทิศ
ตะวันตกติดต่อกับอ าเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 
และอ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จาก
แหล่งที่ตั้งดังกล่าว ท าให้อ าเภอทุ่งใหญ่เป็น
เส้นทางเชื่อมระหว่างจังหวัด  มีการคมนาคม
สะดวก อีกทั้ งยังมีสถานศึกษาตั้ งแต่ระดับ
อนุบาลถึงอุดมศึกษา ส่งผลให้มีบริษัทต่างๆ เข้า
มาล งทุ น ใน พ้ื นที่ อ ย่ า งมากมาย  ทั้ ง ด้ า น
การเกษตรและอุตสาหกรรม ส่งผลให้มีผู้คน
สัญจรเข้าออกอ าเภอเป็นปริมาณมาก 

อ าเภอทุ่งใหญ่มีถนนสายหลัก 7 สาย 
และมีถนนสายรองเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านและต าบล ถนนสายหลักเป็นเส้นทางที่โค้งและแคบ ส่งผลให้มี
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนบ่อยครั้งและมีความรุนแรง จากข้อมูลโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ มีอัตราการตายสูง  
ในระหว่างปี 2557-2559 มีการเกิดอุบัติเหตุ  1,521 ครั้งต่อปี  เฉลี่ย 126 ครั้งต่อเดือน และ 4-5 ครั้งต่อ
วัน มีผู้เสียชีวิต 15-20 คนต่อปี  เฉลี่ย 1-3 คนต่อเดือน  และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบของการเกิด
อุบัติเหตุ  พบว่า 

- 85.27% ของผู้บาดเจ็บเป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
- 82% ของผู้บาดเจ็บไม่สวมหมวกนิรภัย   
- 10.53% ของผู้ประสบเหตุมีประวัติการดื่มสุรา   
- ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ช่วงเวลา 10.00 น.-22.30 น    
- 55.6% ของการเกิดอุบัติเหตุเกิดบนถนนสายรองในหมู่บ้าน 
- 70% ของการบาดเจ็บที่รุนแรงและเสียชีวิตเกิดบนถนนสายหลัก   
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่ผู้ที่ประสบเหตุเป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์  มีอัตราการสวม

หมวกนิรภัยน้อย  มีประวัติการดื่มสุรา และพบอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายหลักที่เป็นจุดเสี่ยงเดิม
ซ้ าๆ  สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรจะต้องให้ความส าคัญและด าเนินการแก้ไขเพ่ือสร้างสังคมปลอดภัยทางถนนให้
เกิดข้ึนในอ าเภอทุ่งใหญ่ 

อำ�เภอทุ่งใหญ่
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ทางส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช  สาขาทุ่งใหญ่  ได้เล็งเห็น
ปัญหาดังกล่าว โดยมีนายธเนศวร คงหอม และนางยุวธิดา พงศ์สว่าง เป็นแกนส าคัญหลักในการ
ขับเคลื่อนให้เกิดโครงการในพื้นท่ีขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ผ่านแผนงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด(สอจร.) เพ่ือด าเนินโครงการภาคีทุ่ง
ใหญ่ร่วมใจลดอุบัติภัยทางถนนแบบบูรณาการ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ (1)เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเสริมพลัง
ให้คณะท างานความปลอดภัยทางถนนอ าเภอทุ่งใหญ่ได้ด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนอย่างมีประสิทธิภาพ(2) เพ่ือเสริมสร้างผลักดันให้เกิดมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน 
ร่วมกับภาคีเครือข่ายอ าเภอทุ่งใหญ่  เช่น ศูนย์อ านวยความปลอดภัยทางถนนอ าเภอทุ่งใหญ่  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการ  สถานศึกษา (3) เพ่ือจัดการความรู้ถอดบทเรียน ให้เกิดการ
ค้นหาองค์ความรู้ใหม่ๆในการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับอ าเภอ (4) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนของประชาชนในอ าเภอทุ่งใหญ่  เช่น การสวมหมวก
นิรภัย  การคาดเข็มขัดนิรภัย (5) เพ่ือลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจราจรอ าเภอทุ่งใหญ่ 
 
พลังภาคีเครือข่าย ร่วมขับเคลื่อนงาน  
 การขับเคลื่อนงานสร้างความปลอดภัยทางถนนในอ าเภอทุ่งใหญ่  มีการด าเนินงานผ่านทางศูนย์
ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอ(ศปถ.อ าเภอ) ที่ตั้งขึ้นตามมติของส านักนายกรัฐมนตรี  
ด าเนินงานเน้นหนักในช่วงเทศกาล แต่ยังไม่เพียงพอที่จะช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนลงได้  ทางส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช  สาขาทุ่งใหญ่  ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว  จึงได้
สานพลังเชื่อมภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมด าเนินการ  โดยแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติ เหตุทางถนนอ าเภอทุ่งใหญ่ มีนายอ าเภอทุ่งใหญ่ เป็นประธาน  และมีค าสั่ งแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอทุ่งใหญ่ โดยมีหัวหน้าส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช  สาขาทุ่งใหญ่  เป็นหัวหน้าคณะท างานฯ และมี
คณะท างานฯ 2 คณะ คือ 

คณะที่หนึ่ง  ทีมข้อมูลสารสนเทศ รับผิดชอบบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุ จัดท าข้อมูล 3 ฐานของ
อ าเภอทุ่งใหญ่ ทุกเดือน และมีการตั้ง Data center ที่โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ 

คณะที่สอง ทีมสอบสวนอุบัติเหตุ ท าหน้าที่ลงพ้ืนที่ พร้อมนักวิชาการสาธารณสุขและเขียนรายงาน 
ข้อเสนอแนะแนวทางป้องกันและแก้ไข เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าสู่การแก้ไขและน าเข้าแผน/โครงการ
ของหน่วยงาน 
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ประสานพลัง ลงมือท าไปด้วยกัน 
 โครงการได้วางแผนด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้  โดยได้มีการด าเนินกิจกรรมที่สร้างความปลอดภัยทาง
ถนน  ได้แก่  

1) จัดประชุมภาคีเครือข่ายงานอุบัติเหตุ อ าเภอ             
ทุ่งใหญ่   ซึ่งเป็นเวทีที่ท าให้คนท างานในอ าเภอทุ่งใหญ่ ได้มี
โอกาสมาแลกเปลี่ยนข้อมูลและวิธีการท างานซึ่งกันและกัน รวมทั้ง
ยังเป็นเวที Update ข้อมูลและติดตามผลการด าเนินงานของผู้เกี่ยวข้องอีกด้วย 
 ในช่วงระยะเวลาการด าเนินโครงการ มีการจัดประชุมภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง  7 ครั้ง  ใน
แต่ละครั้ง ก่อให้เกิดแนวทางการท างานเพ่ือสร้างความปลอดภัยทางถนน  เช่น 

1. กระบวนการท างาน  มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  และการปรับค าสั่งคณะกรรมการ ศปถ. 
เพ่ือให้เหมาะกับบริบทการท างานของอ าเภอ 

2. แนวทางการท างาน   มีการวางแผนการท างานร่วมกันในประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
ท างานในช่วงเทศกาล  การตั้งด่าน  การบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน  การแก้ไขจุดเสี่ยงการ
รณรงคส์ื่อสารประชาสัมพันธ์ 

3. มีการ Update ข้อมูล เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ  สามารถเข้าถึงและได้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน   

4. มีการติดตามผลการด าเนินงาน 
2) การบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน กระบวนการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่มีประสิทธิภาพ  คือ 

การใช้ 5ส มาท างาน ซึ่งได้แก่ สารสนเทศ  สุดเสี่ยง  สุดคุ้ม สหสาขา และส่วนร่วม   การตั้งต้นที่มี
ประสิทธิภาพ คือ “สารสนเทศ”  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสามารถน ามาวิเคราะห์ได้
อย่างเป็นระบบ ทางโครงการจึงได้ด าเนินการจัดการข้อมูลอุบัติเหตุ   โดยมีชุดข้อมูล 3 ฐานของอ าเภอ 
คณะอนุกรรมการข้อมูล  ก าหนดบทบาทหน้าที่ในการบูรณาการฐานข้อมูลที่จ าเป็นในระดับอ าเภอ โดย
เลือกใช้แหล่งข้อมูลจาก 3 แหล่ง คือ  ข้อมูล 43 แฟ้ม (Accident)จากโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ข้อมูลจาก สภ.
ทุ่งใหญ่  ข้อมูลจากบริษัทกลางฯ มีศูนย์ข้อมูล (Data  center) ที่โรงพยาบาลทุ่งใหญ่  ก าหนดส่งข้อมูล
ทุกวันที่ 5 และรายงานข้อมูลทุกวันที่  15 ของเดือน 

ผลจากการจัดการข้อมูล 3 ฐาน ท าให้ได้ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริง ข้อมูลการตาย 
ซึ่งท าให้ได้ทราบสถิติที่แท้จริง พร้อมทั้งมีการคืนข้อมูลให้กับชุมชน ในการประชุมระดับต าบลและการท า
ประชาคมหมู่บ้าน ปลุกกระแสความตื่นตัวจนสร้างแรงกระเพ่ือมให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนได้ 
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3) การส ารวจจุดเสี่ยง โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ประจ าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลทุกแห่งในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งใหญ่ ที่รับผิดชอบงานควบคุมป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนน ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) ทุกหมู่บ้าน ออกส ารวจและรายงานจุดเสี่ยง
ตามถนนสายหลักและถนนสายรองในหมู่บ้าน ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่อ าเภอ รวมทั้งจุดเสี่ยงจากการเกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง ส่งผลจากการส ารวจได้จุดเสี่ยงทั้งหมด 67 จุด หลังจากการส ารวจ ได้มีการน าจุดเสี่ยง
ต่าง ๆ มาร่วมกันวิเคราะห์โดยทีม ศปถ. ส่งผลให้สามารถแก้ไขจุดเสี่ยงได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งจุดเสี่ยง
จากจุดเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง หรือเกิดอุบัติเหตุใหญ่ 

4) การตั้งด่านชุมชน จากนโยบายของภาครัฐที่ให้ด าเนินการในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์
ปลอดภัยจากอุบัติภัยทางถนน  ก าหนดให้เป็น 7 วันอันตราย โดยให้แต่ละจังหวัดลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุ
ทางถนน บังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มข้น เพ่ือเข้มงวดกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้ง
ควบคุมการจ าหน่าย การดื่ม และการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การตั้งด่านชุมชนบนเส้นทางสายรอง 
และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เป็นมงคลต่างๆ  เช่น สวดมนต์ข้ามปี แต่ทั้งนี้การตั้งด่านชุมชนถือเป็น
กลวิธีหนึ่งในการสร้างให้เกิดความปลอดภัยทางถนน 

การตั้งด่านชุมชนของอ าเภอทุ่งใหญ่  เป็นการตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรร่วมกับด่านบริการ
ประชาชน  โดยเน้นการกวดขันวินัยจราจร  เป็นการท าให้ผู้ที่มี
ความเสี่ยง เช่น วัยรุ่น  นักเมาแล้วขับ  ไม่มาขับขี่รถบนท้องถนน  
ด้วยการหน่วงเหนี่ยว ตักเตือน ควบคุมดูแล  รวมถึงการใช้ “คุก
ระก า” เข้ามาเป็นเครื่องมือสร้างกระแส สร้างความกลัวให้กับ
ผู้กระท าผิดด้วย ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมในการควบคุมคนเมาแล้วขับ
ไว้ได้ดี โดยทางชุมชนได้น าไม้ “ต้นระก า” มาล้อมรอบเป็นพ้ืนที่
สี่เหลี่ยมจ ากัด  หากพบเห็นคนเมาท่ีก าลังออกจากหมู่บ้านหรือขับ
รถผ่านด่านก็จะน าคนเมามาพักไว้ในพ้ืนที่ที่เตรียมไว้ ที่ชื่อว่า “คุก
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ระก า” เมื่อสร่างเมาถึงจะให้กลับบ้าน หรือมีญาติมารับ นวัตกรรมควบคุมคนเมานี้ ส่งผลให้คนในชุมชนได้
สื่อสารปากต่อปากว่าไม่ให้เมาแล้วขับเพราะจะต้องไปอยู่ในคุกระก า 

5) การจัดท ามาตรการองค์กรและรณรงค์สวมหมวกนิรภัย กระบวนการที่ส าคัญอีกประการ คือ
การสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสม  เน้นไปที่การสวมหมวกนิรภัย 100%  โดยใช้มาตรการองค์กรมาเป็น
เครื่องมือในการท าให้คนในองค์กรตระหนักและปฏิบัติตาม 

การจัดท ามาตรการองค์ได้ด าเนินงานในภาคสาธารณสุขและภาคการศึกษา  โดยมีการอบรมให้
ความรู้กับบุคคลากรของโรงพยาบาลและนักเรียน  เพ่ือให้ความรู้และสร้างข้อตกลงร่วมกัน  พร้อมทั้งมีกฎ
กติกาปฏิบัติร่วมกัน คือ    

 โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ประกาศมาตรการ “องค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100%” 
 โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100% มีการติดป้ายรณรงค์ การตั้งด่านตรวจ จับ

ปรับหน้าโรงพยาบาล   และขยายไปสู่ชุมชนในเขตเทศบาลท่ายาง กลุ่ม อสม.  อปพร. และ
ประชาชนทั่วไป  โดยก าหนดมาตรการให้ผู้รับบริการที่ใช้รถจักรยานยนต์แล้วไม่สวมหมวกนิรภัย 
ให้จอดรถไว้ด้านหน้าและเดินเข้าโรงพยาบาล  จะไม่สามารถขับขี่รถเข้ามาในโรงพยาบาลได้  
และมีการควบคุมการสวมหมวกนิรภัย โดยพนักงานรักษาความปลอดภัย(รปภ.)ควบคู่กับการใช้
กล้อง CCTV ภายในโรงพยาบาล 

 โรงเรียนต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100% ในโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม และโรงเรียนทุ่งสังวิทยา
นอกจากจะมีการอบรมและข้อตกลงร่วมกันแล้ว  ยังมีการท าโทษนักเรียนที่ไม่สวมหมวกนิรภัย
โดยการให้ลุกนั่ง หรือวิดพื้นอีกด้วย 

 การด าเนินการจัดระเบียบกลุ่มจักรยานยนต์รับจ้างในเขตเทศบาลท่ายาง อ าเภอทุ่งใหญ่  ในการ
ขับข่ีปลอดภัยและการสวมหมวกนิรภัย 100%   ทั้งคนขับและนั่งซ้อนท้าย   

 
การอบรมให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัยและรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100%  
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การรณรงค์และการจัดท ามาตรการองค์กรบริเวณโรงพยาบาล  

(ไม่มีหมวกให้จอดรถด้านหน้าแล้วเดินเข้า) 
 

 
การใช้มาตรการลงโทษนักเรียนที่ขับข่ีรถจักรยานยนต์ โดยไม่สวมหมวกนิรภัยในโรงเรียนน าร่อง 
 

 
จัดระเบียบกลุ่มจักรยานยนต์รับจ้างในการขับขี่ปลอดภัยและการสวมหมวกนิรภัย 100%  

ทั้งคนขับและนั่งซ้อน 
 
ผลลัพธ์กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

โครงการภาคีทุ่งใหญ่ร่วมใจลดอุบัติภัยทางถนนแบบบูรณาการอ าเภอทุ่งใหญ่  จังหวั ด
นครศรีธรรมราช ได้สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับการท างานด้านความปลอดภัยทางถนนของอ าเภอทุ่ง
ใหญ่ในหลายภาคส่วน  ไม่ว่าจะเป็นการท างานเป็นทีมของภาคีเครือข่ายแล้ว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
เช่น 

1. ได้ข้อมูล(สารสนเทศ) ส าหรับการด าเนินงาน  ได้แก่ การบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน เพ่ือให้เป็น
ข้อมูลเดียวกัน ส่งผลให้เกิดข้อมูลที่ชัดเจนทั้งจ านวนผู้เสียชีวิตและจ านวนการเกิดอุบัติเหตุ พร้อม
ทั้งมีการเก็บข้อมูลจุดเสี่ยงในพ้ืนที่ ที่เป็นความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ท าให้ได้ข้อมูลจุดเสี่ยงในพ้ืนที่ 67 จุด 
ส่งผลให้สามารถน าเอาข้อมูลจุดเสี่ยงมาวิเคราะห์และตัดสินใจในการเลือกแก้ไขจุดเสี่ยงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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2. ได้เครือข่ายการท างานอุบัติเหตุทางถนนที่มาจากสหสาขาวิชาชีพ  รวมถึงขยายทีมงานไปยังภาค
ประชาชน อาทิ ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง  นักเรียน  เป็นต้น 

3. มีทีมสอบสวนอุบัติเหตุเชิงลึก ประกอบด้วย สหสาขาวิชาชีพ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอบสวน
อุบัติเหตุทางถนน 100% มีการวิเคราะห์ เขียนรายงานและน าเสนอ ศปถ.อ าเภอ น าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะ รวมทั้งเชื่อมประเด็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที ศปถ.จังหวัด และ
เป็นพื้นที่ต้นแบบของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

4. ได้วิธีการท างานเพ่ือสร้างความปลอดภัยทางถนนตามบริบทของพ้ืนที่ตนเอง  ได้แก่ การตั้งด่าน
ชุมชนที่ควบคู่ไปกับด่านบริการประชาชน  ที่เน้นการป้องปรามผู้ขับขี่ที่มีความเสี่ยง  ที่จะ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เมาแล้วขับขี่  วัยรุ่นที่ใช้ความเร็วเกินก าหนด   พร้อม
ทั้งเตรียม “คุกระก า” ไว้เป็นที่พักให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงในการจะเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย 

5. มีการแก้ปัญหาจุดเส่ียงทางกายภาพ  ที่มาจากการพิจารณาร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ ศปถ.
อ าเภอ คณะท างาน  และประชาชนในพ้ืนที่   โดยในส่วนที่สามารถด าเนินการได้ทันทีจะมีการ
ด าเนินการโดยผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่  ส าหรับในบางกรณีมีการส่งต่อเรื่องไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หรือมีการจัดท าโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุนไปยังหน่วยเหนือ ในระดับ
จังหวัดหรือส่วนกลาง  และในส่วนการแก้ปัญหาจุดเสี่ยงที่สามารถด าเนินการได้ทันที มีดังนี ้  

- การติดป้ายจ ากัดความเร็ว  
- การทาสีแดงลงบนพ้ืนถนน เพ่ือสร้างความตระหนักว่าพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวมีความเสี่ยง 

อันตราย ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ 
- การซ่อมไฟส่องสว่าง  ตัดแต่งกิ่งไม้ เพ่ือให้มีทัศนวิสัยที่ดีข้ึน 
- การติดตั้งไฟกระพริบบริเวณทางแยก ติดตั้งไฟสปอต์ไลด์ส่องสว่าง 
- การปรับผิวจราจร  เกลี่ยดินขยายไหล่ทาง 
- จัดตั้งกรวยล้มลุก 

 
 
 
 
 
 

 
ในบางจุดต้องมีการแก้ไขระดับโครงสร้าง ใช้งบประมาณค่อนข้างมาก ได้มีการน าเสนอ/จัดท า
โครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณและได้เกิดการแก้ไขจุดเสี่ยง ดังนี้  
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- การแก้ปัญหาโค้งรูปตัวเอส หน้าโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ มีการขยายถนนเป็นสี่ช่องจราจร  
เริ่มด าเนินการในเดือนธันวาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 

- จุดเสี่ยงหักศอกโค้งวังหิน (ถนนทุ่งใหญ่-พระแสง) มีการขยายไหล่ทางและสร้างเกาะ
กลางถนน เสร็จสิ้นในเดือนพฤศจิกายน 2560 

- จุดเสี่ยงแยกเข้าร้านภูตะวัน  ถนนทุ่งใหญ่-หลักช้าง มีการปรับผิวถนน ขยายไหล่ทาง
และยกป้ายโฆษณาออกเพ่ือไม่ให้บดบังทัศนวิสัย 

6. มีการสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสม ผ่านทางกระบวนการต่างๆ  เช่น 
- การก าหนดมาตรการสวมหมวกนิรภัยในองค์กร 
- การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%   
- คืนข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และจุดเสี่ยงให้กับชุมชน ส่งผลให้คนในชุมชนเกิดความ

ตระหนักร่วมกันให้ความคิดเห็นเกิดประชาคมในการแก้ปัญหาจุดเสี่ยง 
 

  

 ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าการด าเนินการในการแก้ไขจุดเสี่ยงต่าง   จ าเป็นจะต้องใช้งบประมาณในการ
ด าเนินงาน  แต่งบประมาณของโครงการภาคีทุ่งใหญ่ร่วมใจลดอุบัติภัยทางถนนแบบบูรณาการอ าเภอทุ่ง
ใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นเพียงงบประมาณในการจัดกระบวนการเพ่ือเชื่อมให้เกิดการท างาน
เท่านั้น การด าเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงที่ต้องใช้งบประมาณเป็นการน าเอางบประมาณของหน่วยงานมา
ด าเนินการ โดยมีหน่วยงานที่ใช้งบประมาณของตนเอง ดังนี้ 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่ อบต.ปริก  เทศบาลท่ายาง  เทศบาลทุ่งสัง 
- หมวดทางหลวง  ทั้งหมวดทางหลวงทุ่งใหญ่ และหมวดทางหลวงนาบอน 
- แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราช 

 

บทเรียนความส าเร็จ 
 การตั้งด่านชุมชนบนเส้นทางสายรองเป็นวิธีการหนึ่งที่ทางภาครัฐส่วนกลางก าหนดให้เป็น
เครื่องมือที่ใช้ในช่วง 7 วันอันตราย ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์   ซึ่งในปี 2557-2558 เทศบาล
ทุ่งสังได้ออกแบบ “คุกระก า”  ขึ้น เพ่ือน ามาใช้ในด่านชุมชนของตัวเอง  ใช้เป็นสถานที่กักกัน/หน่วง
เหนี่ยวนักเที่ยว นักดื่มที่มึนเมาและขับขี่ให้สร่างเมา  แล้วจึงปล่อย  ซึ่งการก่อเกิด “คุกระก า” สามารถ
สร้างกระแส “หากเมาอาจจะต้องนอนคุกระก า” ขึ้นในพ้ืนที่เทศบาลทุ่งสังได้ 
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ในปี 2560-2561  ทีมอนุกรรมาการ ศปถ.อ าเภอทุ่งใหญ่ จึงได้น า “คุกระก า” มาใช้ร่วมกับการ
ตั้งด่านชุมชนในพ้ืนที่ อบต.กุแหระ  และอบต.กรุงหยัน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดจ านวนการบาดเจ็บและตาย
ของคนในพื้นที่ลง   

การตั้งด่านของอ าเภอทุ่งใหญ่  เป็นการตั้งด่านชุมชนที่ประยุกต์ไปกับด่านบริการประชาชนในช่วง
เทศกาล  ควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมาย  การป้องปรามกลุ่มวัยรุ่นและนักเมาแล้วขับ  กวดขันวินัย
จราจร  ซึ่งเรียกไดว้่าเป็นใช้ทั้งไม้นวมและไม้แข็ง    มีการท า MOU ร่วมกับชุมชนก่อน แล้วจึงมีมาตรการ
ป้องปรามอย่างเข้มแข็ง ไม่เน้นการจับกุมแต่เป็นการหน่วงเหนี่ยวเพ่ือให้อาการบรรเทา เมา แล้วมีสติใน
การขับขี่รถก่อน จึงจะปล่อยกลับบ้านได ้

 
  “คุกระก า”  ที่ให้ผู้ที่เมาแล้วขับได้พักก่อนจะปล่อยตัว 

 
“ด่านชุมชนคนบางรูป” เกิดขึ้นเฉพาะกิจในช่วงเทศกาลมีผูน้ าทอ้งถ่ิน (นายก อบต.ก านันผู้ใหญ่บ้าน)  

มาดูแล 

 
“ด่านตรวจและบังคับใช้กฎหมาย” ในช่วงเทศกาลเน้นการกวดขันวินัยจราจร 

 

การติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผล  ใช้กลวิธีที่หลากหลายขึ้นกับบริบทที่แตกต่างกันไป  อาทิ 

- จุดเสี่ยง  มีการติดตามข้อมูลจุดเสี่ยงแต่ละจุดที่แก้ไขแล้ว ว่ามีอุบัติเหตุเกิดข้ึนอีกหรือไม่
และรายงานให้กับคณะกรรมการ ศปถ.อ าเภอ  และชุนชนเจ้าของพ้ืนที่ได้รับทราบ 
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- มาตรการองค์กรในโรงพยาบาล  มีการก าหนดกฎ กติกา และให้พนักงานรักษาความ
ปลอดภัยเป็นผู้ติดตาม ควบคุมให้สวมหมวกนิรภัย 

- มาตรการองค์กรในโรงเรียน  มีการติดตามโดยครูและเจ้าหน้าที่ต ารวจ  มีการตั้งด่านเพ่ือ
บังคับใช้กฎหมาย   

- ใช้เทคนิค 5 ช. ในการน าเสนอเรื่องราวดีๆ ผ่านทาง social network  เพ่ือเป็นตัวอย่าง
ให้กับคนอ่ืนๆ ได้ปฏิบัติตาม 
 

 
 

แนวทางการขยายผล 
หลังจากที่ในปีที่ผ่านมา เน้นการเก็บข้อมูลและแก้ไขจุดเสี่ยงทางกายภาพแล้ว  กิจกรรมที่จะ

ด าเนินการต่อไป จะเป็นการเน้นการสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสม พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายคนท างานให้
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ   โดยมีกิจกรรมที่จะด าเนินการ ได้แก่ 

1. กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัยครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
2. อบรมนักเรียนในสถานศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
3. สร้างทีมสอบสวนในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองทันเวลา มีตัวแทนจากเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ที่

รับผิดชอบงานด้านอุบัติเหตุและ อสม.เป็นแกนน าหลัก 
4. จัดตั้งด่านชุมชน ให้ครอบคลุมแล้วมีประสิทธิภาพ 
5. จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันอุบัติ เหตุซ้ าให้กับทีมกู้ชีพและทีมสอบสวนอุบัติ เหตุ  เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการท างานและลดความสูญเสียเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
 
ข้อจ ากัดที่พบ 

การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารส่งผลให้การท างานขาดความต่อเนื่อง บางหน่วยงานผู้บริหารยังไม่ให้
ความส าคัญ  ด าเนินการแก้ไขโดยผลักดันให้เกิดการบูรณาการอุบัติเหตุให้เป็นงานประจ าของทุกภาคส่วน 
ซึ่งจะท าให้งานป้องกันอุบัติเหตุแทรกเข้าไปกับเนื้องานประจ า  เกิดการท างานที่ชัดเจน  แม้เปลี่ยน
นโยบายหรือผู้บริหารก็ยังต้องท างานด้านป้องกันอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง   
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26. พลังเครือข่าย ถนนปลอดภัย อ าเภอฉวาง 
 
 อ าเภอฉวาง  เป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 10 ต าบล 84 หมู่บ้าน  
มีประชากร 73,229 คน ตั้งอยู่ตรงกลางของเขตรอยต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ท าให้เปน็เขตพ้ืนที่คมนาคม
เส้นทางผ่านมีถนนสายหลัก 3 สาย และมีถนนสายรองเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านและต าบล  ปริมาณรถ
นอกจากจะเป็นการสัญจรภายในอ าเภอแล้ว ยังมีการสัญจรผ่านเข้ามาในพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก สภาพถนน
สายหลักเป็นเส้นทางท่ีโค้งและแคบ ท าให้เกิดอุบัติเหตุจราจรบ่อยครั้งและมีความรุนแรง  มีการตายสูง   

การเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ใ น พ้ื น ที่ อ า เ ภ อฉ ว า ง  จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช มีสาเหตุหลักมา
จากผู้ขับขี่ยานพาหนะ  ไม่ว่าจะเป็น
ร่างกายอ่อนเพลีย ง่วงนอน หรือ
หลับใน สุขภาพไม่ดี มีโรคประจ าตัว 
มีความบกพร่องทางด้านจิตใจและ
อารมณ์ เช่น มีอารมณ์หงุดหงิด 
ฉุน เฉียว  และขาดความรู้ ความ
ช านาญ ประสบการณ์ในการใช้รถใช้ถนน การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับ เช่น ขับรถเร็ว ขับรถ
ตัดหน้ารถอ่ืนระยะกระชั้นชิด ขับรถล้ าช่องทางเดินรถ ขับรถแซงซ้าย หรือแซงขวาในที่คับขัน ขับรถ
ตามหลังคนอื่นอย่างกระชั้นชิด ฝ่าฝืนป้ายหยุดขณะออกจากทางร่วม ขับรถย้อนศรทางเดินรถ ขับรถฝ่าฝืน
เครื่องหมายจราจร หยุดรถโดยกระชั้นชิด การไม่รู้จักป้องกันตนเอง ขับรถด้วยความประมาทเลินเล่อ การ
ไม่สวมหมวกนิรภัยในกรณีผู้ขับขี่หรือซ้อนท้ายจักรยานยนต์  การไม่คาดเข็มขัดนิรภัยในกรณีผู้ขับขี่หรือ
ผู้โดยสารรถยนต์ ความเร่งรีบในการเดินทาง เสพยากระตุ้นประสาท ดื่มสุราขณะขับรถ การใช้โทรศัพท์
หรืออุปกรณ์สื่อสารขณะขับขี่ เป็นต้น ส าหรับเรื่องการดื่มสุรานั้น จากสถิติของสถาบันนิติเวชวิทยา กรม
ต ารวจ ปี พ.ศ. 2532 พบว่าผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจากการจราจร มีประวัติการดื่มสุราจ านวน 288 คน 
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 77.12 

 
 นอกจากนี้ยังมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพของถนน ที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชน ถนนไม่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาช่าง หรือการเสื่อมสภาพของถนนที่เป็นไปตามการใช้งาน รวมทั้ง
ความไม่สมบูรณ์ ความไม่พร้อมของอุปกรณ์ประกอบรถที่น ามาใช้งานบนท้องถนน  เหล่านี้เป็นปัจจัยเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อ าเภอฉวาง 
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สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของอ าเภอฉวาง ปี 2557 - 2559 มีอุบัติเหตุเกิดเฉลี่ยเดือนละ105 
ครั้ง หรือปีละประมาณ 1,270 ครั้ง มีคนเจ็บ(Admit) 10 % Refer12 % ส่วนใหญ่เกิดจาก
รถจักรยานยนต์ รองลงมาจะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลและอ่ืนๆ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลในปี 2559 ที่ผ่านมาพบว่า พฤติกรรมและสาเหตุส่วนใหญ่ของคน
ผู้บาดเจ็บเป็นเพศชาย 65% หญิง 35% มีพฤติกรรมเสี่ยง คือ การไม่สวมหมวกนิรภัย ดื่มแล้วขับ  ขับรถ
เร็ว เป็นต้น ผู้บาดเจ็บอยู่ในช่วงอายุ 15 - 60 ปี คิดเป็น 55% และอายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็น 33% การ
บาดเจ็บมักจะเกิดบริเวณ แขน ขา ศีรษะ จุดที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นถนนทางหลวงแผ่นดิน 75% 
รองลงมาเป็นถนนในชุมชนหมู่บ้าน จุดเกิดเหตุจะเป็นบริเวณทางโค้ง ทางแยก ทางร่วม เป็นต้น 

ข้อมูลเหล่านี้เป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่อ าเภอฉวาง  ซึ่งได้มีความพยายามผลักดันแก้ไข
ปัญหาอย่างต่อเนื่อง แต่พบว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบยังท างานอย่างแยกส่วนตามหน้าที่ของตัวเอง 
ส่งผลให้การท างานไม่เป็นองค์รวม ขาดพลังกลไกลในการขับเคลื่อนงาน ดังนั้นทางด้านนายวินัย ตันติธน
พร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง  และนางสาวเพ็ญประภา เชาวนะ พยาบาล
วิชาชีพ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และมีข้อมูลสถิติการ
บาดเจ็บ เสียชีวิต  จึงได้เข้ามาเป็นแกนน าหลักในการเชื่อมชักชวน นายอ าเภอ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
เข้ามาด าเนินงานโครงการเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนสาขาฉวาง  ปี 2560 จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย
ผ่านแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด(สอจร.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินงาน  คือ 1) เพ่ือให้เกิดกลไกเชิงระบบในงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับพ้ืนที่ และเชื่อมโยงการ
ด าเนินการระหว่างพ้ืนที่ด าเนินการกับ ศปถ.จังหวัด2)เพ่ือเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครศรีธรรมราช และ 3)เพ่ือให้ปัจจัยเสี่ยงหลักในพ้ืนที่
ได้รับการแก้ไข เช่น จุดเสี่ยง การสวมหมวกนิรภัย 

 
ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงาน 
 การขับเคลื่ อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติ เหตุทางถนน อ าเภอฉวาง จั งหวัด
นครศรีธรรมราช ใช้กลไกการท างานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอ (ศปถ.
อ าเภอ) โดยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฯ มีนายอ าเภอฉวาง เป็นประธานและมีหนังสือค าสั่งแต่งตั้ง 

1. คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอฉวาง (ศปถ.อ.ฉวาง) โดยมี
หัวหน้า ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหัวหน้าคณะท างาน มี
ตัวแทนจากสถานีต ารวจภูธรฉวาง สถานีต ารวจภูธรไม้เรียง หัวหน้าฝ่ายป้องกันสาธารณภัย สน.ปภ.จ.นศ. 
สาขาพิปูน แขวงทางหลวงชนบท  ปลัดอ าเภอฝ่ายความม่ันคง  นักวิชาการสาธารณสุข และพยาบาล
วิชาชีพ เป็นคณะท างาน  มีหน้าที่ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ แผนงานโครงการและของบประมาณในการ
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ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของอ าเภอฉวางในด้านต่างๆ ทั้งการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การค้นหาสาเหตุ จุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทาง
ถนน  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์การด าเนินการต่อสาธารณะ   รวมถึงเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการ ศปถ.อ าเภอ และ/หรือ ศปถ.จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทางหรือ
มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของอ าเภอฉวาง 

2. คณะท างานสอบสวนอุบัติเหตุอ าเภอฉวาง มีปลัดอ าเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อ าเภอฉวาง เป็นประธาน  มีกรรมการที่ระบุตัวบุคคลที่มีความสามารถในสหสาขาต่างๆ ได้แก่ ด้าน
สาธารณสุข ต ารวจ มูลนิธิฯ ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดอ าเภอผู้รับผิดชอบประจ า
ต าบล ปลัดอ าเภอฝ่ายความมั่นคง  สถานีต ารวจภูธร  มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุเชิงปริมาณ
และคุณภาพ  เพ่ือน าเสนอข้อมูลต่อศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนอ าเภอและชุมชน รวมถึงการวิเคราะห์และติดตามการแก้ปัญหาจุดเสี่ยง  

ทั้งนี้ในการท างาน จึงได้มีคณะท างานที่ส าคัญข้ึนมา  2 ทีม คือ 
1. ทีมข้อมูลสารสนเทศ มีการบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุ จัดท าข้อมูล 3 ฐานของอ าเภอฉวาง ทุก

เดือน ตั้ง Data center ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง 
2. ทีมสอบสวนอุบัติเหตุ ลงพ้ืนที่ พร้อมนักวิชาการสาธารณสุขและเขียนรายงาน ข้อเสนอแนะ

แนวทางป้องกันและแก้ไข เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าสู่การแก้ไขและน าเข้าแผน/โครงการของ
หน่วยงาน 
 
รวมพลงั ขับเคลื่อนเครือข่าย 
 จากการแต่งตั้งคณะท างาน และเชื่อมประสานค้นหาคนท างานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเข้า
มาเป็นทีมงานแล้ว เพ่ือร่วมมือด าเนินกิจกรรมไปด้วยกัน ดังนี้ 

1) จัดเวทีประชุมศูนย์ป้องกันความปลอดภัยทางถนนอ าเภอฉวาง  และประชุมคณะท างาน
ป้องกันอุบัติเหตุจราจร  ซึ่งการประชุมถือเป็นกลไกที่เปิดพ้ืนที่ให้คนท างานได้มีโอกาสมาสร้างเครือข่าย
การท างานร่วมกัน มีการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่  และหาแนวทางในการแก้ปัญหา
ร่วมกัน  โดยทางโรงพยาบาลร่วมกับต ารวจได้น าเสนอข้อมูลในเวทีเป็นข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
ไม่ว่าจะเป็น 

- สถิติการเกิดอุบัติเหตุประจ าเดือน 
- สถิติการจับกุม 10 มาตรา ของ สภ.ฉวาง และ สภ.ไม้เรียง 
- ผลการสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุ  สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 
- ผลการด าเนินโครงการฯ  การจัดกิจกรรม  การตั้งด่าน ฯลฯ 
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2) การบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน  ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของประเทศไทย มีแหล่งข้อมูลหลักจาก 3 
แหล่ง ได้แก่ ข้อมูลจากโรงพยาบาล  ต ารวจ  และจากบริษัทกลางฯ  ซึ่งมีข้อมูลบางส่วนที่ไม่ตรงกันจาก
นิยามและวิธีการเก็บที่ต่างกัน จึงได้มีการบูรณาการข้อมูล 3 ฐานของอ าเภอฉวาง โดยเลือกใช้แหล่งข้อมูล
จาก 3 แหล่ง คือ  ข้อมูล 43 แฟ้ม (Accident) จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ข้อมูลจาก สภ.
ฉวาง สภ.ไม้เรียง  ข้อมูลจากบริษัทกลาง โดยทีมคณะอนุกรรมการข้อมูล ท าหน้าที่ในการบูรณาการ
ฐานข้อมูลที่จ าเป็นในระดับอ าเภอ   ตั้งศูนย์ข้อมูล (Data  center) ที่โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชฉวาง 
ก าหนดส่งข้อมูลทุกวันที่ 30 /31 ของทุกเดือน และรายงานข้อมูลทุกวันที่ 1 ของเดือน เพ่ือน าข้อมูลคืนสู่
เวทีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และเวทีประชุมก านันผู้ใหญ่บ้านของทุกเดือน 

3) การส ารวจจุดเสี่ยง   การน าเอาข้อมูลมาใช้ในการแก้ไขปัญหาอุบัติ เหตุทางถนนเป็น
กระบวนการที่ส าคัญในการด าเนินงาน โดยเฉพาะการรู้จักสภาพพ้ืนที่และจุดเสี่ยงของอ าเภอ  ซึ่งจะ
สามารถน าเอาข้อมูลที่ได้มาวางแผนการท างานต่อไปได้   

การส ารวจจุดเสี่ยงของอ าเภอฉวาง เริ่มต้นจากการน าเอาข้อมูลสามฐานที่มีการบูรณาการแล้ว  มา
ค้นหาจุดที่เกิดอุบัติเหตุเพื่อออกส ารวจ  เก็บข้อมูลจุดเสี่ยงและน าเสนอให้กับผู้เกี่ยวข้อง ในการจัดการจุด
สี่ยงด าเนินการโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต) ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอฉวาง 
ที่รับผิดชอบงานควบคุมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
ทุกหมู่บ้าน ออกส ารวจและรายงานจุดเสี่ยงตามถนนสายหลักและถนนสายรองในหมู่บ้าน ครอบคลุมพ้ืนที่
ทั้งอ าเภอ และมีทีมชุดสอบสวนลงพ้ืนที่เมื่อมีเหตุเกิดข้ึน 
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4) เวทีคืนข้อมูล การสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เป็นกลวิธีการท างานที่สร้าง
ความตระหนั กซึ่ ง จะสามารถสร้ า ง ให้ เ กิ ดการ
เปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ได้  โดยทีมอนุกรรมการ ศปถ.
อ าเภอ ได้จัดให้มีการคืนข้อมูลทุกเดือน  ผ่านทางการ
ประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน  การประชุม ศปถ. และ
หัวหน้าส่วนทุกเดือน   
 การคืนข้อมูลเหล่านี้    ส่งผลให้ทุกคนได้
ทราบข้อมูล สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่อ าเภอ
ฉวาง และมีการหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันจากทุก
ภาคส่วน ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ทีม ศปถ.อ าเภอได้
เข้าร่วมประชุมก านันผู้ ใหญ่บ้าน จ านวน 6 ครั้ ง 
ประชุม ศปถ.และหัวหน้าส่วนทุกเดือน  

 
 
 

5) จัดตั้งด่านชุมชนในระดับอ าเภอ มีการด าเนินการตั้งด่าน ซึ่งท ามาตั้งแต่ปี 2557-2558 ซึ่งตั้ง
ด่านชุมชน จ านวน 2 ด่าน ในเขตพ้ืนที่อ าเภอฉวาง ได้แก่ ด่านสี่แยกควนสงสาร  และด่านสี่แยกบ้านนาเส  
โดยด่านดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามค าสั่ง “ด่านชุมชน” ที่จังหวัดก าหนดให้จัดตั้งขึ้น    
 และในปี 2559-2561  ทีมอนุกรรมการ ศปถ.อ าเภอฉวาง ได้มีมติให้ขยายด่านชุมชนออกไปให้
ครอบคลุมตามความต้องการของแต่ละ อปท.  จึงได้ก าหนดเพ่ิมเติมด่านชุมชนเป็น 9 ด่าน  โดยเน้นให้
ด่านชุมชนท าหน้าที่สกัดคนเมาในพ้ืนที่ของตนเอง  แต่ละด่านสามารถก าหนดกฎกติกาของตนเองได้ 
เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง  ซึ่งผลจากการตั้งด่านชุมชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พบว่ามีอุบัติเหตุ
ลดลง 46%  และหลังจากด าเนินการ ได้มีการถอดบทเรียนการตั้งด่านและน าเอากระบวนการที่ประสบ
ความส าเร็จมาด าเนินการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมทั้งก าหนดแนวทางการตั้งด่านเพ่ือให้มีความ
ต่อเนื่องยั่งยืน 
 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้เพ่ิมด่านชุมชนเป็น 10 ด่าน  และก าหนดแนวทางการตั้งด่านให้มุ่ง
เป้าไปที่เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี  ก าหนดให้ทุกด่านท าหน้าที่สกัดไม่ให้เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี มาขับขี่รถบน
ท้องถนน  โดยให้แต่ละด่านท าหน้าที่สกัดและติดต่อผู้ปกครองมารับ   ผลจากการตั้งด่านส่งผลให้ลด
จ านวนการเกิดอุบัติเหตุ ลดจ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในพ้ืนที่  
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6) การสร้างเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม โดยเน้นส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย  ผ่านทางการสร้าง
มาตรการองค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100% และรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% นอกจากการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางกายภาพ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแล้ว  ทางทีมงานโครงการฯ ยังได้มีการ
ด าเนินการเพ่ือสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมและสร้างให้เกิดความปลอดภัย  โดยเน้นไปที่การสวมหมวก
นิรภัย 100% อีกด้วย โดยการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  ดังนี้ 

1) ก าหนดมาตรการองค์กร  โดยผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวางประกาศ 
มาตรการ “องค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100%” มีการด าเนินการ 2 ระยะ ระยะประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์และระยะบังคับใช้กฎหมาย  โดยพนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาล เก็บข้อมูลน าเสนอ
ให้ฝ่ายบริหารของโรงพยาบาล   มีกฎให้ส่งเจ้าหน้าที่ของ รพ.ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยเข้ารับการอบรมกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ และมีผลกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ซึ่งหลังจากมีการตักเตือนรายบุคคล พบว่า 
เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวางสวมหมวกนิรภัย 100% 

2) ก าหนดมาตรการองค์กรในอ าเภอ ให้ผู้ที่มาติดต่อราชการต้องสวมหมวกนิรภัย 100% 
3) สร้างโรงเรียนต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100% ในโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกและโรงเรียน

สามัคคีนุกูล โดยมีการเข้าไปอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุให้กับนักเรียน  และมี
มาตรการก ากับดูแลความประพฤติ เช่น หากพบว่าไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่
รถจักรยานยนต์ จะจดชื่อส่งห้องปกครอง และอบรมผู้ที่ไม่สวมหมวก รวมถึงขั้นเชิญ
ผู้ปกครองมารับทราบและให้ช่วยดูแลตักเตือน 

4) กลุ่มมอเตอร์ไซด์รับจ้างเขตอ าเภอฉวาง สร้างกฎกติกาของกลุ่มและสวมหมวกนิรภัย 
100% ทั้งคนขับและคนซ้อน  รวมถึงได้รับความรู้จากหน่วยขนส่งจังหวัดนครศรีฯ สาขา
ทุ่งสง 

5) จัดกิจกรรมรณรงค์รวมหมวกนิรภัย 100% ร่วมกับภาคเอกชน เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชน
ทั่วไปหันมาสวมหมวกนิรภัยเพิ่มมากขึ้น 
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6) บังคับใช้กฎหมายเรื่องการสวมหมวกนิรภัยให้เข้มข้นมากขึ้น  ผ่านทางการตั้งด่านบูรณา
การร่วมตรวจจับหมวกนิรภัย 

 

 
 

การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% 
 

 
 

การให้ความรู้เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ 
 

 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบนโยบายสวมหมวกนิรภัยในโรงเรียน 100%  
ณ รร.ฉวางรัชดาภิเษก 
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ดอกผล ผลิบาน รับความส าเร็จ เห็นการเปลี่ยนแปลง 
โครงการเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนสาขาฉวาง ปี 2560 จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ทีมได้

ร่วมกันสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอ าเภอฉวางนั้น จะพบว่าสิ่งที่เกิดข้ึน มีดังนี้ 
1. ได้ข้อมูล(สารสนเทศ) ส าหรับการด าเนินงาน  ได้แก่ การบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน โดยใช้ ID เลข

บัตรประชาชน เพ่ือให้เป็นข้อมูลเดียวกัน และน ามา ส ารวจ วิเคราะห์ค้นหาจุดเสี่ยง พบจุดเสี่ยง
หลัก จ านวน 24 จุด โดยความร่วมมือจาก อสม.ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน  และคนในชุมชน 

2. เกิดเครือข่ายการท างานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน นอกเหนือจากคณะกรรมการ ศปถ.อ าเภอที่
เป็นโครงสร้างในแนวดิ่ง หากแต่ได้ทีมเครือข่ายที่ท างานในรูปแบบแนวราบ เป็นกัลยาณมิตรที่ดี
ต่อกัน  และเกิดทีมใหม่เข้ามาร่วม เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ผู้บริหารโรงเรียนในพ้ืนที่  
ฯลฯ 

3. มีทีมสอบสวนอุบัติเหตุเชิงลึก ประกอบด้วย สหวิชาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอบสวนอุบัติเหตุ
ทางถนน 100% มีการวิเคราะห์ เขียนรายงานและน าเสนอ ศปถ.อ าเภอ น าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ตามข้อเสนอแนะ รวมทั้งเชื่อมประเด็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที ศปถ.จังหวัด และได้เป็นพ้ืนที่
ต้นแบบของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

4. ได้วิธีการท างานเพ่ือสร้างความปลอดภัยทางถนนตามบริบทของพ้ืนที่ตนเอง  ได้แก่ การตั้งด่าน
ชุมชน   

5. เกิดการแก้ปัญหาจุดเส่ียงทางกายภาพให้เกิดความปลอดภัย โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน เช่น    
- การขยายขอบเลนถนน ตีเส้นจราจร เพ่ิมความยาวเกาะกลางถนน  ติดตั้งไฟเกาะกลางถนน 

โดยได้รับเงินปรับปรุงจากห้างเทสโกโลตัส จ านวน 2.4 ล้าน (ไม่ได้ใช้งบประมาณจากส่วน
ราชการ)  

- มีการจัดการจุดเสี่ยงสี่แยกควนสงสาร ที่เดิมเมื่อมีฝนตกหนักจะมีดินสไลด์ลงมาผิวถนน มีน้ า
ขัง โคลนท าให้เกิดอุบัติเหตุทุกครั้งที่ฝนตก แต่หลังจากวิเคราะห์จุดเสี่ยงแล้วได้มีการแก้ไขท า
ก าแพงหินกั้นดินไม่ไห้ไหลลงมาได้ 
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- มีการติดป้ายเตือนบริเวณท่ีเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง บริเวณทางโค้ง ติดป้ายจ ากัดความเร็ว 
ขีดสีตีเส้นจราจรใหม่ ให้ทางเอกทางโทมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และปรับผิวทางท่ีช ารุด 

6. มีการสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสม ผ่านทางกระบวนการต่างๆ  เช่น ก าหนดให้บังคับใช้มาตรการ
สวมหมวกนิรภัย และการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%  ส่งผลให้อัตราการสวมหมวกนิรภัย
เพ่ิมข้ึน  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวางสวมหมวกนิรภัย 100% ผู้รับบริการสวม
หมวกนิรภัย 90%  และประชาชนในเขตเทศบาลต าบลฉวาง สวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน 
 

บทเรียนความส าเร็จ 
โครงการเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนสาขาฉวาง ปี 2560 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสบ

ความส าเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงที่เกิดขึ้นในอ าเภอ  มีการแก้ไขจุดเสี่ยงในพ้ืนที่ จ านวนทั้งหมด15 จุด  ซึ่ง
แต่ละจุดมีการแก้ไข โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจของ รพ.สต.ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
ฉวาง ที่รับผิดชอบงานควบคุมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) ทุกหมู่บ้าน ออกส ารวจและรายงานจุดเสี่ยงตามถนนสายหลักและถนนสายรองในหมู่บ้าน
ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่อ าเภอ รวมทั้งจุดเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  

หลังจากการส ารวจ ได้มีการน าข้อมูลของจุดเสี่ยง มาน าเสนอในการประชุมศูนย์ป้องกันความ
ปลอดภัยทางถนนอ าเภอฉวาง ซึ่งนอกจากจะเป็นการน าเสนอข้อมูลแล้ว  ที่ประชุมดังกล่าว ยังเป็นการ
หารือถึงแนวทางการแก้ไขจุดเสี่ยงในแต่ละจุด  และได้มีการก าหนดแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม     

หลังจากการแก้ไขแล้ว มีการติดตามผลการแก้ไข โดยสถิติการเกิดอุบัติเหตุของแต่ละจุดเสี่ยง   
และหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ก็มีการลงไปเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

จะเห็นได้ว่า กระบวนการแก้ไขจุดเสี่ยงในพ้ืนที่อ าเภอฉวางเป็นการแก้ไขจุดเสี่ยงแบบ 5 ส. 
(สารสนเทศ  สุดเสี่ยง  สุดคุ้ม สหสาขา และส่วนร่วม) คือ มีการใช้ข้อมูลจุดเสี่ยง สถิติการเกิดอุบัติเหตุมา
เป็นข้อมูลในการท างาน  มีการเลือกจุดเสี่ยงที่เป็นปัญหามาจัดการก่อน   มีการท างานร่วมกันระหว่าง
ทีมสหสาขาวิชาชีพที่ครอบคลุมทั้ง 5E เพ่ือร่วมกันคัดเลือกวิธีการแก้ไขที่คุ้มค่า และชักชวนชุมชนมาเป็น
ส่วนร่วมในการท างาน  เหล่านี้ถือเป็นกลวิธีการท างานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  เมื่ อผนวกกับ
การติดตามผลการท างานแก้ไขจุดเสี่ยงในแต่ละจุด และมีการรายงานผลในการประชุมก็ยิ่งส่งผลให้การ
ท างานแก้ไขจุดเสี่ยงในพื้นที่อ าเภอฉวาง มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
 
การติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการฯ  มีการเก็บข้อมูลหลัก 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูล
ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร และข้อมูลผู้สวมหมวกนิรภัย 
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จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า การด าเนินโครงการฯ ประสบความส าเร็จ  ทั้งการลดจ านวน

ผู้ได้รับบาดเจ็บจาก 1,541 คน ในปี 2557  เหลือเพียง 827 คน ในปี 2560  อีกทั้งยังมีอัตราการสวม
หมวกนิรภัยที่เพ่ิมขึ้นเป็น 67% ในส่วนของมาตรการองค์กรที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ได้
ก าหนดให้ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์ทั้งผู้โดยสารและนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซด์สวมหมวกนิรภัย 100% มีการเก็บ
ข้อมูลโดยพนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาล  และน าเสนอให้กับฝ่ายบริหารของโรงพยาบาล
เพ่ือแก้ไขโดยการตักเตือน และส่งเจ้าหน้าที่ไปรับความรู้จากต ารวจ  ซึ่งส่งผลให้มีการสวมหมวกนิรภัย 
100% ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง  ส าหรับมาตรการในโรงเรียน  ทางทีมงาน ศปถ.อ าเภอ   
ท าหน้าที่ประสานงานติดตามกับผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการเป็น               
โรงเรียนต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100% 
 เมื่อติดตามผลแล้วจะมีการรายงานในการประชุมศูนย์ป้องกันความปลอดภัยทางถนนอ าเภอ
ฉวางแต่ละครั้ง  และยังมีกระบวนการคืนข้อมูลให้กับตัวแทนจากท้องถิ่นทุกเดือน ผ่านทางการประชุม
ก านันผู้ใหญ่บ้าน  ประชุม ศปถ.และหัวหน้าส่วน เพ่ือให้ทุกคนได้ทราบข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุและการ
ท างานป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่อ าเภอฉวาง และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาจากความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนต่อไป 
 แต่ทั้งนี้ในการท างานก็พบข้อจ ากัด คือ สถาบันการศึกษาและหัวหน้าส่วนบางองค์กร ยังไม่ให้
ความส าคัญ เพราะมองว่าไม่ใช่ภารกิจหลัก ไม่ใช่หน้าที่รับผิดชอบตนเอง ท าให้ไม่ได้รับความร่วมมือในการ
ติดต่อประสานงานเพ่ือร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน หากแต่ทีมงานก็ไม่ท้อถอยยังคงด าเนินงานต่อไป  
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27. แม่สอดร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน 
 

อ าเภอแม่สอด เป็นอีกอ าเภอหนึ่งของจังหวัดตาก ซึ่งเป็นพ้ืนที่ชายแดนฝั่งตะวันตกของจังหวัด
ตาก สภาพส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนมีพ้ืนที่ราบประมาณร้อยละ 20 และร้อยละ 80 เป็นพ้ืนที่ปก
คลุมไปด้วยป่าโปร่ง  ป่าดงดิบ และป่าสน ภูเขา 
บริเวณนี้เป็นทิวเขาถนนธงชัยที่ต่อลงมาจากทาง
ตอนใต้ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่ 
ทอดผ่านจังหวัดตาก ลงไปจนเชื่อมต่อกับทิวเขา
ตะนาวศรี จังหวัดกาญจนบุรี พ้ืนที่ลาดเอียงลงไป
ทางทิศตะวันตกสู่ แม่น้ า เมย ซึ่ ง เป็น เขตแดน
ธรรมชาติที่กั้นระหว่างประเทศไทย กับประเทศ
เมียนมาร์  และเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่ง
มี เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก – 
ตะวันตก พาดผ่าน จึงท าให้การท่องเที่ยว และการ
ขนส่งสินค้ามีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท า
ให้มีสภาพการจราจรหนาแน่น เสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ นอกจากนั้นยังมีแรงงานต่างด้าวที่เป็นชาวเมียนมาร์มาใช้แรงงานในพ้ืนที่จ านวนมาก สถิติการ
เกิดอุบัติเหตุมีเพ่ิมข้ึนทุกปี 

 
จากข้อมูลอุบัติเหตุของโรงพยาบาลแม่สอด 

ปรากฏสถิติการเกิดอุบัติเหตุและมียอดผู้เสียชีวิตและ
บาดเจ็บ พบว่า สถิติการเกิดอุบัติเหตุของอ าเภอแม่
สอด ย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2553-2557 มีคนเจ็บ 
(Admit) เฉลี่ยปีละ 746 ราย ส่วนใหญ่เกิดจาก
รถจักรยานยนต์ รองลงมาเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล และ
อ่ืนๆ ซึ่งมีแนวโน้ม เพ่ิมขึ้นในอนาคต โดยพฤติกรรม
และสาเหตุส่วนใหญ่ของผู้บาดเจ็บเป็นเมาสุรา ไม่
สวมหมวกนิรภัย  และมีผู้เสียชีวิต จากอุบัติเหตุ
จราจร เฉลี่ยปีละ 12 ราย สาเหตุส่วนใหญ่จาก
รถจักรยานยนต์และรถยนต์เช่นกัน จุดที่เกิดอุบัติเหตุ
ส่วนใหญ่เป็นถนนทางหลวงแผ่นดิน นอกนั้นเป็นถนน

อำ�เภอแม่สอด
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ในชุมชนหมู่บ้าน จุดเกิดเหตุจะเป็นบริเวณทางโค้ง ทางแยกทางร่วม  
ดังนั้นส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดตำก สำขำแม่สอด  ได้มองเห็น

ความส าคัญในเรื่องของการลดอุบัติเหตุทางถนนที่จะต้องขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์  เพ่ือให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงได้บูรณาการการท างานร่วมกับทุกองค์กรภาคีเครือข่าย ได้จัดท า
โครงการ “แม่สอดร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน” ขึ้น โดยมี นายณัฐพล  สุวรรณเวช นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนช านาญการ เป็นก าลังส าคัญในการเชื่อมชวนภาคีเข้ามาร่วมด าเนินการ เพ่ือสร้างความ
ปลอดภัยทางถนนให้กับคนที่ใช้ชีวิตและสัญจรไปมาในพ้ืนที่อ าเภอแม่สอด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) 
สร้างภาคีเครือข่ายในการท างานร่วมขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนอ าเภอแม่สอด 2) เพ่ือสร้างศูนย์
ข้อมูลอุบัติเหตุจราจรในเขตพ้ืนที่อ าเภอแม่สอด 3) เพ่ือสร้างหมู่บ้านและสถานศึกษาต้นแบบความปลอดภัย
ทางถนนในเขตพ้ืนที่อ าเภอแมส่อด ในการลดอุบัติเหตุ ลดจุดเสี่ยงในเขตอ าเภอแม่สอด 4) เพ่ือส่งเสริมการ
สวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 5) เพ่ือลดจ านวนอุบัติเหตุผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนน โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
และประชาชนทั่วไปในอ าเภอแม่สอด 

 

ภาคีร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน 
 ในการด าเนินงานที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนในอ าเภอแม่สอด ล้วนแต่มีความตั้งใจและให้ความ
ร่วมมือในการขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีภาคี
หลักส าคัญประกอบด้วย  

1. อ าเภอแม่สอด 
2. สถานีต ารวจภูธรแม่สอด 
3. โรงพยาบาลแม่สอด 
4. สัสดีอ าเภอแม่สอด 
5. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย แม่สอด 
6. แขวงการทางตากที่ 2 แม่สอด 
7. วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

     9. บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาแม่สอด                        
10. ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก สาขาแม่สอด 

 
ประสานพลัง แล้วร่วมกันด าเนินงาน 

อ าเภอแม่สอดได้วางแนวทางในการด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน ดังนี้ (1) การพัฒนา
ภาคีเครือข่ายการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอ าเภอแม่สอด  (2) การพัฒนาระบบข้อมูลด้าน
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ความปลอดภัยทางถนนอ าเภอแม่สอด (3)การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% และปลูกฝัง 
สร้างจิตส านึกในสถานศึกษาให้มีโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน และ(4)การสร้างหมู่บ้าน
ต้นแบบในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ที่จะสามารถขยายผลไปสู่
หมู่บ้าน/ชุมชนอ่ืน หรือส่วนราชการต่างๆ ในพ้ืนที่อ าเภอเป็นมาตรการ
องค์กรต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนต่อไป โดยได้จัดกิจกรรม ดังนี้ 

 
 
1. จัดตั้งคณะท างานโครงการแม่สอดร่วมใจ

สร้างความปลอดภัยทางถนน ภายใต้การอ านวยการของ
คณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและลด
อุบัติ เหตุทางถนนในพ้ืนที่อ า เภอแม่สอด เ พ่ือเสนอ
แนวทางและประเด็นการแก้ปัญหา การติดตามงาน ใน
การประชุมของคณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ อ าเภอแม่
สอด  ซึ่งมีการประชุมภาคีเครือข่ายจ านวน 4 ครั้ง ได้มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน มีคณะท างานที่
เตรียมการวางแผน ก าหนดบทบาทหน้าที่ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการและหาแนวทางใน
การด าเนินงานต่อไปให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล  

จากผลการประชุมคณะท างาน ได้มีการมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาระบบข้อมูลด้านความปลอดภัย
ทางถนน Data center  โดยสร้างทีม MIS เพ่ือเก็บข้อมูลความปลอดภัยทางถนน วิเคราะห์ความเสี่ยงทาง
ถนนในพ้ืนที่ อ าเภอแม่สอด ส่งผลให้มีการตั้งศูนย์ในการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลและการรายงาน
ข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง และมีการน าเสนอข้อมูล รายงานข้อมูล เพ่ือออกสอบสาเหตุใน
พ้ืนที่ที่เกิดเหตุ แล้วน าเข้าที่ประชุมคณะท างานได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุและแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
รวมถึงการก าหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในพ้ืนที่อ าเภอแมส่อดต่อไป 

2. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกับผู้น าตัวแทนหมู่บ้าน เพ่ือสร้างเสริมให้เกิด
หมู่บ้านปลอดภัยและหมู่บ้านตัวอย่างลดอุบัติเหตุทางถนนของอ าเภอแม่สอด  คณะท างานฯ ได้จัดท า
ประชาคมกับหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ และมีการประกวดหมู่บ้านต้นแบบความปลอดภัยทางถนน โดย
การมอบทุนในการด าเนินการหมู่บ้านละ 2,000 บาท เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดความร่วมมือ 10 หมู่บ้าน 
และมีการจัดพิธีมอบโล่หมู่บ้านตัวอย่างด้านความปลอดภัยในที่ประชุมคณะท างานขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อ าเภอแม่สอด 
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3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องด้านงานความปลอดภัย
ทางถนน ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยเชิญทีมสห
สาขาวิช าชีพที่ เ กี่ ย วข้อ งด้ านความ
ปลอดภัยทางถนน มาร่วมหาแนวทาง
ป้องกัน โดยการจัดการประชุมใหญ่เพ่ือ

รับทราบข้อมูล ปัญหา อุปสรรค แนวทางปรับปรุงแก้ไขในเรื่องความปลอดภัยทางถนนของอ าเภอแม่สอด
ในภาพรวมทั้งอ าเภอ จ านวน 2 ครั้ง   โดยมีภาคีเครือข่ายหลักเข้ามาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประกอบด้วย ตัวแทนจากโรงพยาบาลแม่สอด สภ.แม่สอด แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย แม่สอด บ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาแม่สอด  และ
ส านักงาน ปภ.ตาก สาขา แม่สอด เพ่ือเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงภารกิจ หน้าที่ของแต่ละ
หน่วยงาน และชี้แจ้งผู้เข้าร่วมถึงแนวทางการติดต่อขอความช่วยเหลือจากทางราชการ 

    
 

3. ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่เยาวชน/นักศึกษา โดยจัด
ฝึกอบรมให้ความรู้กับกลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรแม่สอด และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
จ านวน 2 ครั้ง ๆ ละ 100 คน เพ่ือท าหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดี
แล้วขยายผลการสร้างวินัยจราจร ภายในสถานศึกษา ซึ่ง
หลังจากผ่านการอบรมแล้ว สถานศึกษาแต่ละแห่งได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษาสร้างความปลอดภัยทางถนน 
และก าหนดครูอาจารย์ ให้มีหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแล เข้มงวด
ตามมาตรการความปลอดภัยทางถนน มีบทลงโทษกับผู้ที่ไม่
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ปฏิบัติตามกฎจราจร และสถานศึกษามีแผนและงบประมาณในการสนับสนุนในการด าเนินการด้ านความ
ปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและขยายผล
ไปยังสถานศึกษาอ่ืนๆ ต่อไป 

นอกจากนี้นักศึกษาได้มีการประกวดคลิปวีดิโอความยาวไม่เกิน 6 นาที ทีมละไม่เกิน 10 คน 
ภายใต้หัวข้อ “แม่สอดร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน”  โดยประสานความร่วมมือ
สถาบันการศึกษาประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดล่วงหน้า 1 เดือน ส่งใบสมัคร
และผลงาน เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน ภายใน 7 วัน ก่อนวันเริ่มด าเนินโครงการฝึกอบรมการ
ปลูกฝังและสร้างจิตส านึก ของแต่ละสถาบัน UPLOAD ผลงานใน YouTube เพ่ือเป็นการเผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์ผลงาน และเสริมสร้างการรณรงค์ไปสู่สาธารณชน    ซึ่งมีผลการประกวด ดังนี้  (1) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรแม่สอด มีทีมนักศึกษาส่งคลิปวีดิโอเข้าประกวดจ านวน 30 คลิป โดย
คลิปที่ชนะการประกวด ชื่อ “เตือน” และ(2) วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มีทีมนักศึกษาส่งคลิปวีดิโอเข้า
ประกวดจ านวน 4 คลิป โดยคลิปที่ชนะการประกวด ชื่อ “จุดจบ”  ทั้งนี้มีคลิปวีดิโอทั้งหมดที่ส่งเข้า
ประกวดจ านวน  34 คลิ ป  ผ่ าน
ช่องทาง YouTube ในชื่อว่า “แม่
สอดร่วมใจสร้างความปลอดภัยทาง
ถนน”  

 
4. จัดเวทีคืนข้อมูลและ

สร้างมาตรการร่วมกันกับสหสาขา เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานป้องกันและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน โดยการจัดประชุมใหญ่เสวนาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
อ าเภอแม่สอด เชิญหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย ก านัน/ผู้ใหญ่ 
และตัวแทนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการหรือผู้ที่สนใจ และสรุปผลการ
ด าเนินการสร้างหมู่บ้านปลอดภัย และหมู่บ้านตัวอย่างลดอุบัติเหตุทาง
ถนน เพ่ือเป็นการสะท้อนผลลัพธ์ของการด าเนินงานให้ศูนย์อ านวยการ
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตาก ผู้บังคับบัญชาของภาคีเครือข่าย 
นายอ าเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับทราบ   

 
ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง 

1. เกิดภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างเป็นรูปธรรมและ
ความต่อเนื่อง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานด าเนินการที่ชัดเจน และมีเครือข่ายใน
ระดับ 
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ชุมชนหมู่บ้าน จ านวน 10 หมู่บ้าน 
2. เกิดกระแสตื่นตัวในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับชุมชนทั้ง 10 หมู่บ้าน และใน

สถาบันการศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรแม่สอด และวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
3. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้จากการอบรมและค้นคว้าหาความรู้ เพื่อจัดท าคลิป

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันอุบัติเหตุจราจร และเป็นแกนน าในการสื่อสารบอกต่อ และ
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพ่ือนนักศึกษา 

4. เกิดผลงานใน YouTube เพ่ือเป็นการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงาน และเสริมสร้างการ
รณรงค์ไปสู่สาธารณชน จ านวน 34 คลิป มีชื่อว่า“แม่สอดร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน” 

5. เกิดการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในหมู่บ้านที่ด าเนินการ และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
 
ปัจจัยความส าเร็จ 

6) ภาคีเครือข่ายจากสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
ของตนเองร่วมกัน และน ามาค้นหาแนวทางแก้ไข โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการร่วมคิด ร่วม
วางแผน ร่วมปฏิบัติการ และวัดผลการด าเนินงานร่วมกัน ซึ่งลักษณะการด าเนินงานท าควบคู่ไปกับ
โครงสร้างการท างานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอ (ศปถ.อ) 

7) มีการบูรณาการ การท างานที่หลากหลาย จากชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีต ารวจ 
และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการก าหนดให้แต่ละหน่วยงานมีบทบาทในการด าเนินงานตาม
กิจกรรมที่ก าหนดในแผนงาน แล้วน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเมินผลการด าเนินงานร่วมกัน  เพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

8) หัวหน้าส านักงาน ปภ.สาขา และหน่วยงานที่เป็นทีมเลขาฯ ศปถ.อ าเภอ มีบทบาทเป็นกลไก
ที่ส าคัญในการขับเคลื่อนงาน และประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เข้ามามี
กระบวนการสร้างความปลอดภัยทางถนนร่วมกัน โดยใช้กลยุทธ์ 5 ส / 5ช /PDCA และมีการสื่อสารกัน
อย่างต่อเนื่อง ทั้งการประชุม การสื่อสารผ่านช่องทาง Line  

9) มีการน าข้อมูลมาวิเคราะห์และวางแผนเพื่อ“ท าเรื่องเล็กๆ ใกล้ตัว และมีความเป็นไปได้ เห็น
ความส าเร็จก่อน”  

10) คณะท างานฯ ได้ติดตามผลการด าเนินการหมู่บ้านเป้าหมาย แห่งละ 2 ครั้ง ในเดือน
มิถุนายน และเดือนพฤศจิกายน 2560 รวม 14 ครั้ง  และมีการสรุปรายงานผลต่อที่ประชุมศูนย์
อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตาก 
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บทเรียนสู่ความต่อเนื่องย่ังยืน 
โครงการแม่สอดร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนนได้สร้างเชื่อม และชักชวนภาคีเครือข่ายใน

ระดับอ าเภอเข้ามาร่วมขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนอ าเภอแม่สอด  ส่งผลให้เกิดศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ
จราจรในเขตพ้ืนที่อ าเภอแม่สอด รวมถึงสร้างหมู่บ้านและสถานศึกษาต้นแบบความปลอดภัยทางถนนในเขต
พ้ืนที ่เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ซึ่งส่งผลให้
จ านวนอุบัติเหตุผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง อีกทั้งสถานศึกษามีแผนและ
งบประมาณในการสนับสนุนด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาด้วย ทั้งนี้หากต้องการให้เกิดความ
ต่อเนื่องยั่งยืน จึงควรมีข้อปฏิบัติดังนี้  

1. ผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมควรเป็นผู้ที่มีอ านาจตัดสินใจ และไม่ควรเปลี่ยนตัวผู้มาประชุม
ในแต่ละครั้ง 

2. ภาคีท่ีเกี่ยวข้องควรเพิ่มการส่งมอบข้อมูล และความต่อเนื่องในการท างานของคณะกรรมการ 
3. ในการประชุม ปฏิบัติการควรมีกระบวนการสร้างแรงจูงใจหรือมาตรการในการกระตุ้นให้ทุก

หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการรู้สึกเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนงานสร้างความปลอดภัยทางถนนใน
ชุมชน 

4. ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน ควรด าเนินกิจกรรมให้เกิดความต่อเนื่อง โดยถือเป็นภารกิจหนึ่งที่ต้องท า
ประจ าจนกลายเป็นเรื่องปกติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนอุปกรณ์ งบประมาณใน
ส่วนที่ส าคัญให้กับชุมชน หมู่บ้าน 

5. ในการด าเนินงานควรจัดเวทีรับฟังข้อเสนอจากภาคีเครือข่าย ตัวแทนชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือ
ทราบถึงผลการด าเนินงาน และข้อจ ากัดปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน จะได้ช่วยกันหา
แนวทางในการช่วยเหลือสนับสนุนต่อไป 

6. นักเรียน นักศึกษา ควรมีการให้ความรู้และท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความตระหนัก 
จิตส านึกในการใช้รถใช้ถนน 

7. ภาคีเครือข่ายควรมีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ทั้งการสื่อสารผ่านวิทยุชุมชน ป้ายเตือน  ฯลฯ 
และมี 2-3 ภาษา เพ่ือให้ชาวต่างชาติได้ทราบถึงกฎระเบียบ และขับขี่รถได้อย่างถูกต้องมีวินัย 
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28. ลดปัจจัยเส่ียงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสู่ถนนสีขาว อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับ
อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอ าเภอนบพิต า ทางทิศเหนือ  ทิศตะวันออกติดกับอ าเภอนบพิ
ต าและอ าเภอพรหมคีรี  ทิศใต้ติดกับอ าเภอลานสกาและอ าเภอฉวาง  และทิศตะวันตกติดกับอ าเภอฉวาง
และอ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   มีพื้นท่ี 404.76 ตร.กม. มีประชากร 29,216 คน ณ พ.ศ.2560  
มีการแบ่งเขตการปกครองเป็น 5 ต าบล 43 หมู่บ้าน  
4 เทศบาล และ 2 องค์การบริหารส่วนต าบล 
 อ าเภอพิปูนมีถนนสายหลักตัดผ่านถึง  4  
เส้นทาง  ได้แก่   

1.ถนนหมายเลข 4194  สายจันดี-กะทูน   
2.ถนนหมายเลข 4224 สายพิปูน-ห้วยปริก  
3.ถนนหมายเลข 4020 สายพิปูน-ทานพอ  
4.ถนนหมายเลข 4023 สายนางเอ้ือย-บ้าน

ต้นโพธิ์   
ส่งผลให้มีการใช้ยวดยานพาหนะหรือการใช้

รถใช้ถนนในการขนส่งที่ค่อนข้างเยอะด้วยลักษณะ
ของภูมิประเทศที่ห้อมล้อมไปด้วยภูเขา ส่งผลให้ถนน
มีลักษณะคดเคี้ยวตามสภาพภูมิประเทศ  ประกอบ
กับวัฒนธรรมที่คนพิปูนไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง   มีพฤติกรรมไม่สวมหมวกนิรภัยถึง 90%  ส่งผลให้เกิด
อุบัติเหตุทางถนนทุกวัน  โดยเฉพาะกับยานพาหนะประเภทจักรยานยนต์ จากข้อมูลของโรงพยาบาลพิปูน  
ในปี พ.ศ. 2559 มีสถิติของการเกิดอุบัติเหตุจ านวน  632  ครั้ง  มีผู้บาดเจ็บ (Admit)   484  คน พบว่า มี
ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุและผู้ขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัย    ขับรถเร็วเกินก าหนด  ยานพาหนะไม่
ปลอดภัย  มึนเมาสุรา ความประมาท  เส้นทางมีจุดเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากมีความคดเคี้ยวตาม
ลักษณะภูมิประเทศ  
 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช  สาขาพิปูน  ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร จึงได้เชื่อมประสานเครือข่ายเข้ามาร่วม
ด าเนินงานโครงการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดลดอุบัติเหตุทางถนน  อ าเภอพิปูน โดยมีคุณเยาวภา พูลพิพัฒน์ 
หัวหน้าส านักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาพิปูน และคุณนฤมล สุขศาลา 
เป็นแกนน าส าคัญในการขับเคลื่อน โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ  (สสส.) ผ่านแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด(สอจร.) โดยได้มีเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์  ดังนี้ (1) เพ่ือขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอพิปูน  ให้มีการ

อำ�เภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมร�ช
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ขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมแก้ไขและลดปัญหาอุบัติเหตุร่วมกัน  (2)เพ่ือสร้างภาคี
เครือข่ายในการท างานร่วมกันในด้านความปลอดภัยทางถนน  (3) แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพ้ืนที่  (4) เพ่ือลด
การเกิดอุบัติเหตุ  จ านวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตในพ้ืนที่อ าเภอพิปูน (5) เพ่ือรณรงค์สร้างจิตส านึกและ
ตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนนให้กับประชาชน/เยาวชน ในพ้ืนที่อ าเภอพิปูน 
 

ขับเคลื่อนเครือข่าย ร่วมสนับสนุนงาน 
 การด าเนินงานสร้างความปลอดภัยทางถนนอ าเภอพิปูน ได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 2 ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่ง
ท าให้เกิดกิจกรรมการรวมตัวการท างานในพ้ืนที่  นอกเหนือจากภารกิจในช่วงเทศกาล 7 วันอันตรายของ
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอพิปูน  ซึ่งส่งผลให้เพ่ิมต้นทุนการท างาน
ในพ้ืนที่ 
 ในการด าเนินโครงการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน สู่ถนนสีขาว อ าเภอพิปูน  
จังหวัดนครศรีธรรมราช   กลไกส าคัญในการขับเคลื่อนงาน ได้แก่ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอพิปูน  ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับอ าเภอ  
โดยมีนายอ าเภอพิปูน เป็นประธาน และมีกลไกที่ส าคัญในปีนี้  ได้แก่ ความร่วมมือจากกลุ่มก านัน/
ผู้ใหญ่บ้าน ในอ าเภอพิปูน ที่เป็นแกนน าหลัก ในการเป็นแม่ข่ายในการประชาสัมพันธ์โครงการให้เข้าถึง
ประชาชนในอ าเภออย่างทั่วถึง  และกลุ่มเด็กนักเรียนจากโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ และโรงเรียน
จุฬาภรณ์พิชญาคารที่เป็นกระบอกเสียง ในการสวมหมวกนิรภัยทั้งกับกลุ่มนักเรียนด้วยกันและขยายไปยัง
กลุ่มผู้ปกครอง 
 นอกจากนี้แล้ว  ยังได้รับการสนับสนุนจาก ศปถ.จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยท่าน พล.ต.ต.วัน
ไชย  เอกพรพิชญ์ ผู้บังคับการต ารวจภูธรนครศรีธรรมราช  ที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินโครงการอีกด้วย 
 ในการด าเนินโครงการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสู่ถนนสีขาว อ าเภอพิปูน จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) นั้น   โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

1) ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯระดับอ าเภอ  เดือนละ 1  ครั้ง 
2) จัดฝึกอบรมเพ่ือสร้างทัศนคติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส  ซึ่ง

เป็นกลุ่มนักเรียนที่ขับข่ีรถมอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนจ านวน  1 แห่ง   
3) ส ารวจจุดเสี่ยงบนถนน ในพ้ืนที่อ าเภอพิปูน เพ่ือน ามาวิเคราะห์ แล้วก าหนดแนวทางแก้ไข

ปัญหาอย่างเป็นระบบ            
4) การจัดท ามาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนที่อ าเภอพิปูน ร่วมกับ

คณะท างานภาคีเครือข่าย  อ าเภอพิปูน  เพ่ือวางแนวทางน าไปด าเนินการป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุทางถนน    



293ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ
สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560

ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสรา้งความปลอดภัยของ 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ปี 2560 

280 

 

 
 

5) รณรงค์  ประชาสัมพันธ์และร่วมท าประชาคมหมู่บ้าน  พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ใน
ชุมชนหมู่บ้านซึ่งเป็นจุดเสี่ยง  จุดอันตราย  ในพ้ืนที่  เพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ประชาชนในพื้นท่ี   

6) จัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้การท างานด้านความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย  กู้
ชีพ  กู้ภัย  เป็นการสร้างองค์ความรู้และเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน และการช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุทางถนนเพื่อเป็นการลดการสูญเสียต่อชีวิต 

 แต่ในการด าเนินงานเพ่ือสร้างความปลอดภัย  มีบางกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ  ซึ่งพบว่า 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ได้ด าเนินการภายในอ านาจหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานตัวเอง ดังนี้ 

1) งบประมาณจาก ศปถ.อ าเภอพิปูน จัดกิจกรรมในช่วงเทศกาล 7 วันอันตราย 
2) ติดตั้งกล้องวงจรปิด 8 ตัว เพื่อใช้ในการควบคุมวินัยจราจร ใช้งบประมาณจาก สภ.พิปูน 
3) การปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือเพ่ิมวิสัยทัศน์  ลดจุดเสี่ยง เช่น การตีเส้นจราจร การตัดแต่งกิ่งไม้ 

การจัดท าป้ายจราจร  ใช้งบประมาณจาก อปท. ในพ้ืนที่อ าเภอพิปูน 
4) การแก้ไขจุดเสี่ยงในพื้นที่ ใช้งบประมาณจากหมวดทางหลวงช้างกลาง 
5) การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการใช้งบประมาณจากโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 

 ถือได้ว่าเป็นการเติมเต็มเพ่ือให้โครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
 
กิจกรรมน าสู่ผลลัพธ์ 
 จากแผนที่ตั้งไว้ในการด าเนินกิจกรรม  พบว่าโครงการได้มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  มี
กิจกรรมที่เกิดข้ึนในพื้นท่ีหลากหลาก เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายของโครงการ  ได้แก่ 

1. การจัดประชุม ศปถ.อ าเภอพิปูน  มีการด าเนินงาน 4 ครั้ง  ในแต่ละครั้ง ได้มีเป้าหมายการ
ประชุมที่ชัดเจน   ซึ่งก่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงหรือแผนการด าเนินงานตามมาหลังจากการประชุม  
นอกจากนี้  การประชุมยังเป็นช่องทางในการติดตามการด าเนินงานที่ผ่านมาแล้วอีกด้วย 

การประชุมดังกล่าว  มีนายอ าเภอพิปูน เป็นประธาน  มีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่เข้าร่วม 
อาทิ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรพิปูน  ภาคสาธารณสุข (สาธารณสุขอ าเภอ  โรงพยาบาล) องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ (เทศบาล  อบต. ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน)  โรงเรียน  มูลนิธิในพ้ืนที่  รวมไปถึง
หน่วยงานระดับจังหวัด อาทิ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช  บริษัท
กลางฯ  หมวดทางหลวงช้างกลาง ขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช  ฯลฯ  
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 ผลที่เกิดขึ้น จากการประชุม ศปถ.อ าเภอพิปูน เป็นพ้ืนที่ที่ท าให้หน่วยงานต่างๆ ในอ าเภอ ได้มี
โอกาสมาพูดคยุกัน เกี่ยวกับสถานการณ์อุบัติเหตุของอ าเภอ  หาสาเหตุ  และแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ
ร่วมกัน  ซึ่งส่งผลให้เกิดมาตรการหรือแนวทางการด าเนินการจากท่ีประชุม เช่น 

 เกิดการบูรณาการข้อมูล  3 ฐาน  ด้านการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อ าเภอพิปูน 
 เกิดแนวคิดในการส ารวจจุดเสี่ยงพ้ืนที่อ าเภอพิปูน 
 เกิดการประสานในแนวราบ ในการประสานงานโครงการ 
 เกิดแนวทางการท างานเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนนของอ าเภอพิปูนในหลากหลายรูปแบบ อาทิ 

การด าเนินโครงการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสู่ถนนสีขาว อ าเภอพิปูน จังหวัด
นครศรีธรรมราช การแก้ไขจุดเสี่ยงต่างๆ  การตั้งด่านชุมชน เป็นต้น 

2. จัดฝึกอบรมเพ่ือสร้างทัศนคติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน ผ่านทางกิจกรรม“ลด
เวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  ด้านความปลอดภัยทางถนน” ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร โดยได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นวิทยากร ในการให้ความรู้เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับนักเรียน  
ได้แก่  เจ้าหน้าที่ต ารวจจากสถานีต ารวจภูธรพิปูน บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาทุ่งสง
โรงพยาบาล   พิปูน  วิทยากรกู้ชีพเทศบาลต าบลเขาพระ  ปลัดฝ่ายความมั่นคงอ าเภอพิปูน 

หลังจากที่ได้ให้ความรู้แล้ว  ยังผลักดันให้มีการก่อตั้ง “คณะกรรมการความปลอดภัยทางถนน
โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร”  เพ่ือให้เป็นแกนน าในการสร้างความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียน  โดย
การสร้างมาตรการองค์กร  ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในกลุ่มเด็กและเยาวชน  รวมถึงการสร้างให้เกิด
ชุมชน เยาวชนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนอีกด้วย 
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3. ส ารวจและแก้ไขจุดเสี่ยงในท้องที่อ าเภอพิปูน   โดยการจัดกิจกรรมส ารวจจุดเสี่ยง  และน าเอา
ข้อมูลจุดเสี่ยงมาน าเสนอ เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันในการประชุม ศปถ.พิปูน  ซึ่งแนวทาง
การแก้ไขจุดเสี่ยงด้วยวิธีการหลากหลาย  ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมแก้ไขจุดเสี่ยง ตลาดนัดวันพุธ ต.เขา
พระ  โดยการจัดท าป้ายเตือนในเขตชุมชน    แก้ไจจุดเสี่ยงสามแยกพรุเถี๊ยะ ต.เขาพระ โดยการวางแท่น
บาร์ริเออร์เป็นเกาะกลาง  ตีเส้นแบ่งช่องจราจร  ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงทางกายภาพ  

   
 

4. การจัดท ามาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนที่อ าเภอพิปูน การแก้ไขจุดเสี่ยง
ทางกายภาพ เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุด้านหนึ่งเท่านั้น  แต่หากจะให้ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพต้องมีการแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงควบคู่กันไปด้วย    

คณะท างานโครงการฯ ได้เลือกเอาวิธีการจัดท ามาตรการองค์กร มาเป็นเครื่องมือในการสร้างเสริม
พฤติกรรมที่เหมาะสม  โดยได้ประสานงานกับโรงเรียนจุฬาภรณ์ พิชญาคาร  ซึ่งเป็นโรงเรียนในระดับ
ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนต้น   ให้ด าเนินการจัดท ามาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนขึ้น    

การด าเนินการสร้างมาตรการองค์กรในโรงเรียน  เริ่มต้นด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็กและ
บุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน จากวิทยากรหลากหลายสาขา  และหลังจากการให้
ความรู้ได้มีมาตรการองค์กรต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน การสวมหมวกนิรภัย 100% ขึ้น 
ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีการสวมหมวกนิรภัยในเด็กและเยาวชน 100% เกิดกลุ่มเยาวชน
ต้นแบบ เกิดคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียน ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ   

นอกจากท าในโรงเรียนกับเด็กและเยาวชนแล้ว  ยังได้มีการจัดท ามาตรการองค์กรต้นแบบความ
ปลอดภัยทางถนนกับประชาชนทั่วไป ผ่านทางการให้ความรู้ ปลูกฝังพฤติกรรมที่เหมาะสมเ พ่ือก่อให้เกิด
เป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่อ าเภอพิปูน 
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5. รณรงค์  ประชาสัมพันธ์เพื่อปรับพฤติกรรมเสี่ยง ผ่านทางกระบวนการและเวทีต่างๆ อาทิ 
การติดป้ายเตือน  การติดป้ายประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัย การให้ความรู้ในโรงเรียน  

รวมถึงมีการจัดกิจกรรมกิจกรรมพิปูนปลอดภัย  ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน  สวมหมวกนิรภัย 
100% ณ ศาลาประชาคมพิปูน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานด้านความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับภาคีเครือข่าย  กู้ชีพ  
กู้ภัย  เป็นการสร้างองค์ความรู้และเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน และการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางถนน 
เพ่ือเป็นการลดการสูญเสียต่อชีวิต โดยการจัดกิจกรรมโครงการภาคีเครือข่ายร่วมด้วยช่วยกันป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน  ที่ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลเขาพระ  /กิจกรรมกินข้าวเล่าเรื่อง   
ซึ่งการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นเวที ที่ให้ผู้ที่เก่ียวข้องและมีประสบการณ์ตรงในการท างานด้านความ
ปลอดภัยทางถนนได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างาน  ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนว
ทางการท างานที่มีประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน 
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กิจกรรมตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 
วัตถุประสงค์ กิจกรรมที่ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

1.เพ่ือขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางถนนอ าเภอพิ
ปูน  ให้มีการขับเคลื่อนให้เกิด
ประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วม
แก้ ไขและลดปัญหาอุบัติ เหตุ
ร่วมกัน 

- จัดประชุม ศปถ.อ าเภอพิปูน 
- จัดประชุมคณะท างานฯ 

เกิ ดการขับ เคลื่ อน ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและการมีส่วน
ร่ ว ม แ ก้ ไ ข แ ล ะล ด ปั ญ ห า
อุบัติเหตุร่วมกัน 

2.  เพ่ือสร้างมาตรการองค์กร
ด้านความปลอดภัยทางถนนใน
อ าเภอพิปูน 

-จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู้ 
-จัดกิจกรรมความปลอดภัยทางถนนใน
โรงเรียน 
-จัดกิจกรรมลงนาม MOU ในหน่วยงาน
ราชการในพ้ืนที่อ าเภอพิปูน 
-จัดกิกรรมมาตรการองค์กรด้านความ
ปลอดภัยทางถนนในอ าเภอพิปูน 

เกิดมาตรการองค์กรด้ าน
ความปลอดภัยทางถนนใน
อ าเภอพิปูน 

3.แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพ้ืนที่ -จัดกิจกรรมกินข้าวเล่าเรื่องอุบัติเหตุ 
-จัดกิจกรรมลงพื้นท่ีส ารวจจุดเสี่ยง 
-จัดกิจกรรมแก้ไขจุดเสี่ยง 
-จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อุบัติเหตุ 

-จุดเสี่ ยงในพ้ืนที่ ได้รับการ
แก้ไข 
 

4.เพ่ือรณรงค์สร้างให้จิตส านึก
และตระหนักถึงความปลอดภัย
ทางถนน  ให้กับประชาชน/
เยาวชนในพื้นท่ีอ าเภอพิปูน 

-จัดกิจกรรมป้ายประชาสัมพันธ์สวมหมวก
นิรภัย 
-จัดท าแผ่นสปอตประชาสัมพันธ์สวม
หมวกนิรภัย 
-จัดกิจกรรมรณรงค์ พิปูนขับขี่ปลอดภัย  
ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน สวมหมวก
นิรภัย 100% 

-ประชาชนมีการสวมหมวก
นิรภัยเพิ่มขึ้น 
-สถิติการเกิดอุบัติ เหตุและ
เสียชีวิตลดลง 

 
ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง 

โครงการมีกิจกรรมหลัก คือ การจัดประชุม  พร้อมๆกับการท ากิจกรรมที่หลากหลายในการสร้าง
ความปลอดภัยทางถนน  ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการท างานด้านความปลอดภัยทางถนนในอ าเภอพิปูน 
ดังนี้ 
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1. คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอพิปูน ได้มีเวทีพบปะพูดคุย
แลกเปล่ียนการด าเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยใช้ศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนนอ าเภอพิปูน เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

2. มีการท างานประสานงานในแนวราบ เพ่ือสร้างความปลอดภัยทางถนน  ส่งผลให้การท างานง่าย
และเร็วขึ้น 

3. เกิดการบูรณาการข้อมูล  3 ฐาน  ด้านการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อ าเภอพิปูน 
4. เกิดการส ารวจจุดเสี่ยงพ้ืนที่อ าเภอพิปูน และมีการแก้ไขจุดเสี่ยงในพื้นที ่
5. เกิดมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน โดยเริ่มในโรงเรียนและขยายไปยังชุมชน  เน้น

การสวมหมวกนิรภัย 100% 
6. เกิดการขับเคลื่อนรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100% ขึ้น ในอ าเภอพิปูน 
7. มีการท า MOU องค์กรความปลอดภัยทางถนนในพื้นท่ีอ าเภอพิปูน เพ่ือสร้างจิตส านึก สร้างความ

ตระหนักให้กับเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานต่างๆในอ าเภอ ให้มีจิตส านึกขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ  เมา
ไม่ขับ  ไม่ขับรถด้วยความเร็วเกินกฎหมายก าหนด ไม่ตัดหน้ากระชั้นชิด  สวมหมวกนิรภัย 100%  
โดยมุ่งหวังให้เกิดความปลอดภัยต่อตัวเจ้าหน้าที่เองและเป็นแบบอย่างกับประชาชน 

8. มีการตั้งด่านชุมชน เพ่ือขับเคล่ือนงานของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน 
โดยได้รับงบประมาณจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น/เทศบาล  ส่งผลให้มีด่านชุมชนที่ปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน มีแสงสว่างเพียงพอ มีวัสดุ อุปกรณ์ครบถ้วน  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

9. คนท างานความปลอดภัยทางถนนได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนข้อมูล และวางแผนการท างานร่วมกัน
อย่างเป็นทางการผ่านทางการประชุมและไม่เป็นทางการผ่านทางการกินข้าวเล่าเรื่อง  ส่งผลให้
การท างานเป็นไปทั้งระดับบนลงล่างและระดับแนวราบ 
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ปัจจัยเงื่อนไขความส าเร็จ 
 ความส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการของอ าเภอพิปูน คือ ความตั้งใจ ความร่วมมือจาก
ภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร  ได้แก่ นายอ าเภอ  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจ  หมวดการ
ทางช้างกลาง  สาธารณสุขอ าเภอพิปูน  และระดับผู้ปฏิบัติการ   ที่มาร่วมมือท างานร่วมกัน  ส่งผลให้มี
การท างานทั้งในระดับบนลงล่าง  และระดับแนวราบ   
 การท างาน มีทั้งในรูปแบบเป็นทางการ ผ่านทางการประชุม และไม่เป็นทางการผ่านทางการ
สื่อสารในกลุ่ม Line  มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล  update ข้อมูลกันอย่างสม่ าเสมอ 
 ถึงแม้ว่าจะมีการท างานร่วมกันเป็นอย่างดี  แต่ในการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงหรือการรณรงค์
บางอย่างจ าเป็นต้องใช้งบประมาณ  บางครั้งต้องใช้ข้อมูลและจัดท าแผนงานตั้งเรื่องเพ่ือขออนุมัติ
งบประมาณตามข้ันตอน ซึ่งท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในทันท ี 
 
กระบวนการหนุนเสริมสู่การขยายผล 

การท างานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานกองทุนสนับสนุนสุขภาพ  พบว่าไม่
เพียงแต่ให้งบประมาณเพ่ือด าเนินการ  แต่ยังได้รับองค์ความรู้ ความช่วยเหลือ  ค าแนะน า จากแผนงาน
สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุระดับจังหวัด (สอจร.)  เกี่ยวกับการประสานงาน   Update องค์ความรู้ 
วิธีการ แนวทางการท างานผ่านทางการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในคณะท างานด้านความปลอดภัยทาง
ถนน 

จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการผ่านทางแบบสอบถามและประเมินด้วย
คณะท างาน  พบว่า โครงการฯ ก าลังสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้น  
ในอ าเภอพิปูน  เริ่มมีการตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน  มีอัตราการสวมหมวกนิรภัยเพ่ิมขึ้น  ซึ่งได้มี
การเสนอแนวทางเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  โดยผลักดันให้เข้าไปในการเรียนการสอนของนักเรียนตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาลเพ่ือสร้างจิตส านึกตั้งแต่เด็ก  และจะท าให้เกิดเป็นนิสัย  พฤติกรรมที่เหมาะสมยั่งยืนต่อไป 
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ปัจจัยเงื่อนไขความส าเร็จ 
 ความส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการของอ าเภอพิปูน คือ ความตั้งใจ ความร่วมมือจาก
ภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร  ได้แก่ นายอ าเภอ  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจ  หมวดการ
ทางช้างกลาง  สาธารณสุขอ าเภอพิปูน  และระดับผู้ปฏิบัติการ   ที่มาร่วมมือท างานร่วมกัน  ส่งผลให้มี
การท างานทั้งในระดับบนลงล่าง  และระดับแนวราบ   
 การท างาน มีทั้งในรูปแบบเป็นทางการ ผ่านทางการประชุม และไม่เป็นทางการผ่านทางการ
สื่อสารในกลุ่ม Line  มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล  update ข้อมูลกันอย่างสม่ าเสมอ 
 ถึงแม้ว่าจะมีการท างานร่วมกันเป็นอย่างดี  แต่ในการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงหรือการรณรงค์
บางอย่างจ าเป็นต้องใช้งบประมาณ  บางครั้งต้องใช้ข้อมูลและจัดท าแผนงานตั้งเรื่องเพ่ือขออนุมัติ
งบประมาณตามข้ันตอน ซึ่งท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในทันท ี 
 
กระบวนการหนุนเสริมสู่การขยายผล 

การท างานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานกองทุนสนับสนุนสุขภาพ  พบว่าไม่
เพียงแต่ให้งบประมาณเพ่ือด าเนินการ  แต่ยังได้รับองค์ความรู้ ความช่วยเหลือ  ค าแนะน า จากแผนงาน
สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุระดับจังหวัด (สอจร.)  เกี่ยวกับการประสานงาน   Update องค์ความรู้ 
วิธีการ แนวทางการท างานผ่านทางการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในคณะท างานด้านความปลอดภัยทาง
ถนน 

จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการผ่านทางแบบสอบถามและประเมินด้วย
คณะท างาน  พบว่า โครงการฯ ก าลังสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้น  
ในอ าเภอพิปูน  เริ่มมีการตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน  มีอัตราการสวมหมวกนิรภัยเพ่ิมขึ้น  ซึ่งได้มี
การเสนอแนวทางเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  โดยผลักดันให้เข้าไปในการเรียนการสอนของนักเรียนตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาลเพ่ือสร้างจิตส านึกตั้งแต่เด็ก  และจะท าให้เกิดเป็นนิสัย  พฤติกรรมที่เหมาะสมยั่งยืนต่อไป 
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29. เพ่ิมศักยภาพ เช่ือมภาคีเครือข่าย ลดอุบัติเหตทุางถนนอ าเภอไชยา 
 

 จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนบน ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศ  มี
ประชากรหนาแน่นอันดับ 59 ของประเทศ  ส าหรับอ าเภอไชยาเป็นเมืองเก่าแก่ที่เชื่อว่าเป็นที่ตั้งของ
อาณาจักรศรีวิชัยในสมัยโบราณ  อีกทั้งในปัจจุบันยังเป็นที่ตั้งของพระบรมธาตุไชยา  สวนโมกขพลาราม  
แหล่งผลิตผ้าไหมพุมเรียง  แหล่งผลิตไข่เค็มไชยา  เหล่านี้ส่งผลให้เกิดการคมนาคมที่คับคั่งโดยเฉพาะ
ในช่วงวันหยุด  ซึ่งส่งผลต่อปัญหาอุบัติเหตุทางถนนตามมา  จากข้อมูลโรงพยาบาลไชยา  เมื่อปี  พ.ศ.
2559  มีสถิติของการเกิดอุบัติเหตุจ านวน  876  ครั้ง  มีผู้บาดเจ็บ(Admit)  896 คน  และมีผู้เสียชีวิต  
18  คน ซึ่งพบว่าปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมาจากสาเหตุ อาทิ  ผู้ขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัย    
ขับรถเร็วเกินก าหนด  ยานพาหนะไม่ปลอดภัย  มึนเมาสุรา ความประมาท  เส้นทางมีจุดเสี่ยงที่ก่อให้เกิด
อุบัติเหตุ เนื่องจากเส้นทางมีความคดเคี้ยวตามลักษณะภูมิประเทศ ประกอบกับพ้ืนที่อ าเภอไชยา มีถนน
สายหลักตัดผ่านถึง  2  เส้นทาง  ได้แก่ ถนนทางหลวงหมายเลข  401  ซึ่งเป็นเส้นทางเลียบฝั่งตะวันออก
และถนนสาย  41(สายเอเชีย)  ซึ่งเส้นทางหลักในการสัญจรเพ่ือเป็นการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าสู่
จังหวัดในภาคใต้  ส่งผลให้มีการใช้ยวดยานพาหนะหรือการใช้รถใช้ถนนในการขนส่งที่ค่อนข้างมาก    ซึ่ง
เป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดอัตราการของเกิดอุบัติเหตุที่ค่อนข้างสูง 

 
 

 ทั้งนี้ทางส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี  สาขาท่าชนะ  ได้
เล็งเห็นความส าคัญในการสร้างความปลอดภัยทางถนน จึงได้ด าเนินงานโครงการเพ่ิมศักยภาพและเชื่อม
ภาคีเครือข่ายแก้ไขและลดอุบัติเหตุทางถนน  อ าเภอไชยา  ขึ้น โดยมี นายวีรวัฒน์  ศิริกุลพิพัฒน์ หัวหน้า
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี  สาขาท่าชนะ และทีมงานเป็นแกนหลักส าคัญใน

จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี
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การเชื่อมประสาน ชักชวนภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนเพ่ือสร้างความปลอดภัยทางถนนใน
อ าเภอไชยา โดยมีเป้าหมายเพ่ือ(1)ขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอไชยา  ให้มี
การขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมแก้ไขและลดปัญหาอุบัติเหตุร่วมกัน  (2) เพ่ือสร้าง
ภาคีเครือข่ายในการท างานร่วมกันในด้านความปลอดภัยทางถนน (3) เพ่ือแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพ้ืนที่ (4) 
เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ  จ านวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตในพ้ืนที่ไชยา (5) เพ่ือรณรงค์สร้างให้จิตส านึก
และตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนนให้กับ  ประชาชน/เยาวชน ในพ้ืนที่อ าเภอไชยา 
 

ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงาน 
 แกนน าหลักในการขับเคลื่อนงานในอ าเภอ ได้แก่ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย
ทางถนน ที่มีหน้าที่หลักในการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่ตั้งข้ึนตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554 ซึ่งมีโครงสร้างในการท างานดังนี้ 
ประธานคณะกรรมการ นายอ าเภอไชยา 
รองประธานกรรมการ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรไชยา 
คณะกรรมการ ฝ่ายสาธารณสุข : ผู้อ านวยการ รพ.ไชยา  สาธารณสุขอ าเภอไชยา 

ฝ่ายปกครอง : ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง  สารวัตรใหญ่สถานี
ต ารวจภูธรโมถ่าย สัสดีอ าเภอไชยา  
ฝ่ายศึกษา : ผอ.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี  ผอ.โรงเรียนไช
ยาวิทยา ผอ.วิทยาลัยการอาชีพไชยา  ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอไชยา  ผอ.โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา 
ฝ่ายคมนาคม : นายสถานีรถไฟไชยา  ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา 
หัวหน้าหมวดการทางท่าฉาง  
ฝ่ายสังคม : พัฒนาการอ าเภอไชยา  วัฒนธรรมอ าเภอไชยา 
ฝ่ายท้องถิ่น : นายกเทศมนตรีต าบลตลาดไชยา  ต าบลพุมเรียง  ต าบลเวียง  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็ด ต าบลป่าแหว ก านันทุกต าบล  
ฝ่ายจิตอาสา : ประธาน อปพร.อ าเภอไชยา  ประธานหน่วยกู้ภัยกุศลศรัทธา 
ศูนย์ไชยา 

กรรมการ/ 
เลขานุการร่วม 

ปลัดอ าเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง 
หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาท่า
ชนะ 
รองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีต ารวจภูธรไชยา 

ก ร ร ม ก า ร /
ผู้ช่วยเลขานุการ 

นักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอไชยา ที่ได้รับมอบหมาย 
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โดยมีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้ 
1. จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ของอ าเภอ และประสานแผนปฏิบัติการ แผนงาน และโครงการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอ าเภอให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด 

2. ด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตอ าเภอ 
3. เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการและรายงาน

ผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการ ศปถ.จังหวัดทราบ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
5. จัดให้มีศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของอ าเภอ 
6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์การด าเนินงานต่อสาธารณะ 
7. เสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ ศปถ.จังหวัด เพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทางหรือมาตรการ

เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับต าบล 
8. แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ ตามท่ีเห็นสมควร 
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการ ศปถ.จังหวัดมอบหมาย 

 ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าว  ได้แต่งตั้งคณะท างานสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนระดับอ าเภอขึ้น  
เพ่ือให้ท าหน้าที่จัดท าข้อมูลสถิติอุบัติเหตุจราจรที่เกิดขึ้นในอ าเภอไชยา ด าเนินการประมวลผล ศึกษา 
วิเคราะห์หาสาเหตุ  ปัจจัยเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุและน าข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้แก้ปัญหาอุบัติเหตุของ
อ าเภอ โดยมีคณะท างาน ดังนี้ 
ประธาน นายอ าเภอไชยา 
รองประธาน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลไชยา 
คณะท างาน ฝ่ายสาธารณสุข : สาธารณสุขอ าเภอไชยา  

ฝ่ายความมั่นคง : หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี สาขาท่าชนะ สารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีต ารวจภูธรไช
ยา ปลัดอ าเภอฝ่ายความม่ันคง 
ฝ่ายคมนาคม : ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา หัวหน้าหมวดทางหลวง
ท่าชนะ/ท่าฉาง 
ฝ่ายท้องถิ่น : นายกเทศมนตรีเทศบาลแห่งพ้ืนที่ นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลแห่งพ้ืนที่ ก านันแห่งพ้ืนที่ ผู้ใหญ่บ้านแห่งพ้ืนที่ 

คณะท างาน/เลขานุการ หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลไชยา 
ค ณ ะ ท า ง า น /
ผู้ช่วยเลขานุการ 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน ปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาท่าชนะ ที่ได้รับมอบหมาย 



304 ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ
สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560

ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสรา้งความปลอดภัยของ 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ปี 2560 

290 

 

 
 

 นอกจากนี้แล้ว  ในพ้ืนที่อ าเภอไชยายังมีการด าเนินโครงการเพ่ือสร้างความปลอดภัยทางถนน
ให้เกิดข้ึนในพื้นท่ี ดังนี้ 

1) ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี  สาขาท่าชนะ  ด าเนินโครงการ
เพิ่มศักยภาพเชื่อมภาคีเครือข่ายแก้ไขและลดอุบัติเหตุทางถนนอ าเภอไชยา  โดยได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

2) สถานีต ารวจภูธรไชยา  ด าเนินการโครงการส่งเสริมสวมหมวกนิรภัย 100 %  โดยใช้งบประมาณ
ของหน่วยงาน 

3) โรงเรียนไชยาวิทยา ด าเนินโครงการความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา 
4) วิทยาลัยการอาชีพไชยา ด าเนินการรณรงค์เน้นย้ าการสวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษา 

 
สานพลัง แล้วบูรณาการท าไปด้วยกัน 
 โครงการเพ่ิมศักยภาพ เชื่อมภาคีเครือข่ายแก้ไขและลดอุบัติเหตุทางถนนอ าเภอไชยา  ได้
ก าหนดกิจกรรมดังนี้  

1) จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
2) ส ารวจจุดเสี่ยงบนถนนสายหลัก  สายรองและในชุมชนหมู่บ้าน  พร้อมทั้งตรวจสอบพ้ืนที่กรณี

เกิดอุบัติเหตุ 
3) จัดอบรมให้ความรู้  ด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
4) สร้างจิตส านึกให้ผู้ขับข่ีได้ตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน  โดยการจัดท าป้ายเตือนและสื่อ

ประชาสัมพันธ์  ติดตั้งตามจุดเสี่ยงต่างๆ 
5) อบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย  อาสาสมัครกู้ชีพ-กู้ภัย/แกนน าชุมชน  ผู้ปฏิบัติงานด้าน

อุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่  อ าเภอไชยา  
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ทั้งนี้กิจกรรมที่วางแผนไว้เป็นการด าเนินกิจกรรมเพ่ือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 5 
ประการ  ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
1 . เ พ่ื อ ขั บ เ คลื่ อ นศู น ย์
ปฏิบัติการความปลอดภัย
ทางถนนอ าเภอไชยา  ให้
มีการขับเคลื่ อนให้ เกิด
ประสิทธิภาพและเป็น
การบูรณาการการมีส่วน
ร่วมป้องกันแก้ไขและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการ
ความปลอดภัยทางถนน  อ าเภอไชยา
และภาคีเครือข่าย  เดือนละ  1  ครั้ง  
จ านวน  6  ครั้ง 

1.มีการขับเคลื่อน คณะกรรมการฯ  
อย่างต่อเนื่อง 
2.มีการบูรณาการร่ วมกันระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ  ที่ เกี่ยวข้องในการ
ขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยทางถนน 

2. เพ่ือสร้างภาคีเครือข่าย
ในการท างานร่วมกันใน
ด้านความปลอดภัยทาง
ถนน  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.แต่งตั้งคณะท างานสืบสวนอุบัติเหตุ
ทางถนน อ าเภอไชยา 
2.ลงพ้ืนที่ส ารวจตรวจสอบข้อมูลจุด
เกิดอุบัติเหตุที่ท าให้มีผู้เสียชีวิต  จุด
เสี่ยง  จุดอันตรายในพื้นท่ีอ าเภอ 
ไชยา 
3.ประชุมคณะท างานสืบสวนฯ ร่วม
ประมวลผลปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุ  จุด
เสี่ยง จุดอันตราย เพ่ือน ามาเป็นแนว
ทางแก้ไขอย่างเป็นระบบ 
4.อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
อาสาสมัครกู้ชีพ กู้ภัย และผู้ปฏิบัติงาน
ด้านทางถนน 

1.มีชุดท างานในพ้ืนที่ ในการขับเคลื่อน
ด้านอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นระบบ
และเป็นรูปธรรม 
2.น าผลสรุปจากการตรวจสอบพื้นท่ีของ
ชุดคณะท างานสืบสวนฯ เสนอที่ประชุม 
ศปถ.อ.ไชยาโดย ผลักดันให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินแก้ไข 
3.จุดเสี่ยง จุดอันตรายได้รับการแก้ไข 
4.สถิติของการเกิดอุบัติ เหตุ จ านวน
ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ลดลงภายหลัง
จากด าเนินโครงการฯ 
 

3.  เ พ่ือแก้ ไขปัญหาจุ ด
เสี่ยงในพ้ืนที่ 
 

1.ส ารวจจุดเสี่ ยงบนถนนสายหลัก  
สายรองและในชุมชนหมู่บ้าน  พร้อม
ทั้งตรวจสอบพ้ืนที่กรณีเกิดอุบัติเหตุ 

1.ได้ข้อมูลจุดเสี่ยงในพ้ืนที่ 
2.จุดเสี่ยง จุดอันตรายได้รับการแก้ไข 

4.  เ พ่ื อ ล ด ก า ร เ กิ ด
อุ บั ติ เ ห ตุ   จ า น ว น
ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตใน
พ้ืนที่ไชยา 

1.จัดอบรมให้ความรู้   ด้ านความ
ปลอดภัยทางถนนให้กับสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา 
2.สร้างจิตส านึกให้ผู้ขับขี่ได้ตระหนักถึง

1.สถิติจ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ 
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต   ลดลงเมื่ อ
เปรียบเทียบจากข้อมูลของ  ปีพ.ศ.  
2559 และปีพ.ศ.  2560  ซึ่งเป็นปี
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วัตถุประสงค์ กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
 ความปลอดภัยทางถนน  โดยการ

จัดท าป้ายเตือนและสื่อประชาสัมพันธ์  
ติดตั้งตามจุดเสี่ยงต่างๆ 

ด าเนินการโครงการฯ   
2.เกิดการตระหนักรับรู้  รับทราบใน
ด้านอุบัติเหตุทางถนนมากขึ้น  ท าให้
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนที่ดีข้ึน 

5 . เ พ่ื อ ร ณ ร ง ค์ ส ร้ า ง
จิตส านึกและตระหนักถึง
ความปลอดภัยทางถนน
ให้กับประชาชน/เยาวชน
ในพ้ืนที่อ าเภอไชยา 

1.จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านความ
ปลอดภัยทางถนนให้กับนัก เรี ยน 
โรงเรียนไชยาวิทยา 
2.ประชุมและจัดท าประชาคมกับ
ประชาชนในชุมชน  ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้  สร้างทัศนคติและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมด้านทางถนน  พร้อมติดตั้ง
ป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพ่ือเป็น
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ภายในหมู่บ้าน 2 แห่ง ซึ่งมีข้อมูลจุด
เสี่ยง จุดอันตรายในพื้นที ่

1.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนใน
การสวมหมวกนิรภัยมากขึ้น และสร้าง
แกนน านักเรียนด้านความปลอดภัยทาง
ถนน 
2.ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมกันใน
การป้องกัน แก้ไขอุบัติเหตุทางถนนใน
ชุมชุนและจุดเสี่ยง จุดอันตรายมีการ
แก้ไข 
3.ลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน 
 

 
ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง 
 การด าเนินงานโครงการเพ่ิมศักยภาพเชื่อมภาคีเครือข่ายแก้ไขและลดอุบัติเหตุทางถนนอ าเภอ
ไชยาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในพื้นที่อ าเภอไชยา  ดังนี้ 

1. เกิดกระบวนการท างานร่วมกันของภาคีเครือข่าย 
 มีการแต่งตั้งคณะท างานสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนระดับอ าเภอไชยา 
 ภาคีท่ีเกี่ยวข้องร่วมวิเคราะห์และก าหนดจุดเสี่ยงในพ้ืนที่อ าเภอไชยา 
 มีการส่งต่อข้อมูลการสืบสวนอุบัติเหตุเพ่ือให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการแก้ไข 
 มีระบบการท างานเมื่อเกิดอุบัติเหตุของเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการอ านวยความ

สะดวกการสัญจรบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ  การปฐมพยาบาลให้กับผู้ประสบภัย ระบบการ
บัญชาการเหตุการณ์เม่ือเกิดภัยทางถนน  การใช้เครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัยในงานด้านถนน 

2. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 
 มีการแก้ไขจุดเสี่ยง 
 มีการติดตั้งป้ายเตือนจุดเสี่ยงในเขตชุมชน 
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 ติดตั้งไฟส่องสว่าง 
3. การประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน 

 นักเรียนของโรงเรียนไชยาวิทยาที่ขับข่ีรถจักรยานยนต์ตระหนักถึงความส าคัญของการสวม
หมวกนิรภัย 

 โรงเรียนไชยาวิทยามีแกนน านักเรียน 20 คน เพื่อด าเนินการชมรมถนนปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

 มีมาตรการความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียนไชยาวิทยา 
 
บทเรียนกระบวนการท างาน 
 การขับเคลื่อนสร้างความปลอดภัยทางถนนของอ าเภอไชยา  ใช้กลไกการประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอมาขับเคลื่อนการท างาน   โดยใช้เวทีการประชุมเป็น
ที่ก าหนดแนวทางการท างานในระดับอ าเภอ  มีการ update ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ  จุดเสี่ยง  และ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นปัจจุบัน  รวมถึงเป็นเวทีในการติดตามผลการท างานร่วมกันอีกด้วย 
 นอกจากนี้  ยังได้มีกระบวนการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการท างาน และสร้างความปลอดภัย
ทางถนนให้เกิดขึ้นในอ าเภอไชยา  ไม่ว่าจะเป็น 

 การลงพ้ืนที่ส ารวจจุดเสี่ยงและตรวจสอบกรณีเกิดอุบัติเหตุ  ส่งผลให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน  สามารถน ามาใช้ในการวางแผนการด าเนินงานแก้ไขจุดเสี่ยงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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 การจัดอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา  โดย
ได้ด าเนินการให้กับนักเรียนโรงเรียนไชยาวิทยา ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและกฎ
จราจร  รวมถึงยังได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องอีกด้วย   
ผลจากการอบรมส่งผลให้นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  มีการสวมหมวกนิรภัยเพ่ิม
มากขึ้นหลังจากฝึกอบรม  และยังได้มีแกนน านักเรียนจ านวน 20 คน มาเป็นแกนน าในการ
สร้างถนนปลอดภัยในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 การพัฒนาศักยภาพของกู้ชีพ กู้ภัย แกนน าชุมชน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ลดการสูญเสียเมื่อเกิดเหตุ  โดยการให้ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  
ระบบบัญชาเหตุการณ์ในที่เกิดอุบัติเหตุเพ่ือป้องกันการเกิดเหตุซ้ าซ้อนภายหลัง การเพ่ิม
ทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ    

 
 
 
 
 
 

 

 การจัดท าสื่อรณรงค์รณรงค์ประชาสัมพันธ์  ติดตั้งในชุมชุน  หมู่บ้าน  ที่เป็นจุดเสี่ยง จุด
อันตราย  ได้แก่  การติดป้ายเตือน  ป้ายหยุด  พร้อมทั้งให้ความรู้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลของ
การเกิดอุบัติเหตุให้กับประชาชนได้รับทราบ 
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เงื่อนไขปัจจัยความส าเร็จ  
 การด าเนินงานนี้ สามารถช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุลงได้  เป็นผลมาจากปัจจัยในพื้นท่ี  ดังนี้ 

 มีการใช้ข้อมูลมาวางแผนด าเนินการ  โดยการส ารวจจุดเสี่ยง   การลงพ้ืนที่สืบสวนอุบัติเหตุ  
และน าผลข้อมูลที่ได้มาน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  ระดับอ าเภอ  เพ่ือวาง
แผนการแก้ไขจุดเสี่ยงและปัญหาร่วมกัน  

 มีการติดตาม รายงานผลการท างานผ่านการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความ
ปลอดภัยทางถนน 

 มีการท างานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่  
 นักเรียนมีพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยเพ่ิมข้ึน หากพบนักเรียนที่ไม่สวมหมวกนิรภัย จะ

ด าเนินการตักเตือน พูดคุยท าความเข้าใจ  โดยแกนน านักเรียน และอาจารย์ที่ดูแล 
 ประชาชน คนในชุมชนมีศักยภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ มีวินัยในการขับข่ีรถอย่างปลอดภัย  

 
 
 
 
 
 

ข้อจ ากัดในพื้นที่ 
 บางหน่วยงานยังไม่ให้ความส าคัญกับการประชุม  ส่งผลให้ไม่เข้าร่วมประชุมหรือส่งผู้ที่ไม่ได้มี

หน้าที่รับผิดชอบโดยตรงมาร่วมประชุม 
 ยังขาดการบูรณาการข้อมูลร่วมกันอย่างเป็นระบบ   
 ขาดความรู้และผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมจราจรในการสืบค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทาง

ถนน 
 ติดขัดเรื่องของงบประมาณในการแก้ไขจุดเสี่ยง 
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30. สภ.ภูเรือ..กวดขันและเสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตทุางถนนอย่างยั่งยืน  
อ าเภอภูเรือ เป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดเลย ซึ่งเป็นอ าเภอท่องเที่ยวและแหล่งผลิ ตไม้ดอกไม้

ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ในพ้ืนที่บนหุบเขาโดยมีลักษณะภูมิประเทศล้อมรอบด้วยภูเรือ           
ทั้ง 4 ด้าน มีถนนที่คดเค้ียวซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนบ่อยครั้ง 

     
 

 จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อ าเภอภูเรือ นับว่าจะทวี
ความรุนแรงมากยิ่งข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 เนื่องจากอ าเภอภูเรือ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งอ าเภอภูเรือมีการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
ตลอดทั้งปี  
 โดยเฉพาะในช่างเทศกาลส าคัญต่างๆ เช่น ปีใหม่ งานดอกไม้เมืองหนาว สงกรานต์ และ
เทศกาลงานผีตาโขน ที่มีการใช้รถใช้ถนนกันเป็นจ านวนมาก  ประกอบกับ นโยบายต ารวจภูธร ภาค ๔ 
ก าหนดให้ทุกหน่วยงานให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนงานป้องกันอุบัติเหตุตลอดปี ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นตลอด 365 วัน และในส่วนของด่านชุมชนจะต้องปฏิบัติงานป้องกันอุบัติเหตุ
อย่างเป็นรูปธรรม ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องมีผลงานการป้องกันอุบัติเหตุเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลงาน
ดีเด่นประจ าปี และต ารวจภูธรจังหวัดเลย มีนโยบายก าชับให้ทุกสถานีต ารวจในสังกัด ด าเนินการกวดขัน
จับกุมรถจักรยานยนต์ที่ดัดแปลงส่วนควบ และแข่งกันในทางสาธารณะ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย และ
สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนทั่วไป 

ดังนั้น สถานีต ารวจภูธรภูเรือ จึงได้จัดท าโครงการกวดขันวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
สถานีต ารวจภูธรภูเรือ ขึ้น โดยมี ร้อยต ารวจตรีค าพงษ์เทพ บุญศรี และพันต ารวจตรีบุญชัย สิมพลา 
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานโครงการนี้  โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้ใช้รถ
ใช้ถนนเคารพกฎหมายจราจร สร้างจิตส านึกและวัฒนธรรมการรักความปลอดภัย และเพ่ือให้สถิติ
อุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อ าเภอภูเรือ ปี 2560 ลดลง 
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ดีเด่นประจ าปี และต ารวจภูธรจังหวัดเลย มีนโยบายก าชับให้ทุกสถานีต ารวจในสังกัด ด าเนินการกวดขัน
จับกุมรถจักรยานยนต์ที่ดัดแปลงส่วนควบ และแข่งกันในทางสาธารณะ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย และ
สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนทั่วไป 

ดังนั้น สถานีต ารวจภูธรภูเรือ จึงได้จัดท าโครงการกวดขันวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
สถานีต ารวจภูธรภูเรือ ขึ้น โดยมี ร้อยต ารวจตรีค าพงษ์เทพ บุญศรี และพันต ารวจตรีบุญชัย สิมพลา 
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานโครงการนี้  โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้ใช้รถ
ใช้ถนนเคารพกฎหมายจราจร สร้างจิตส านึกและวัฒนธรรมการรักความปลอดภัย และเพ่ือให้สถิติ
อุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อ าเภอภูเรือ ปี 2560 ลดลง 

อำ�เภอภูเรือ



312 ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ
สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560

ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสรา้งความปลอดภัยของ 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ปี 2560 

297 

 

 
 

 โครงการกวดขันและเสริมสร้างวินัยจราจรเพ่ือป้องกันอุบัติ เหตุทางถนนอย่างยั่งยืนมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ิมความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ 10 ข้อหลักกับผู้ใช้รถใช้
ถนน โดยเน้นหนักในข้อหาขับรถเร็ว เมาแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่คาดเข็มขัดนิ รภัย (2) เพ่ือให้
สถิติอุบัติเหตุในภาพรวมของอ าเภอภูเรือลดลง (3) เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและวินัยจราจรให้กับผู้ใช้รถ
ใช้ถนน (4) สนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเลย และให้การ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานป้องกันอุบัติเหตุเป็นรูปธรรม  โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่รับผิดชอบในเขต
อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย จ านวน 6 ต าบล 47 หมู่บ้าน          
 
ภาคีเครือข่าย ร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนน 

ภาคีเครือข่ายที่มาร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการฯ ประกอบด้วย 
1. สถานีต ารวจภูธรภูเรือ 
2. อ าเภอภูเรือ 
3. ส านักงานสาธารสุขอ าเภอภูเรือ 
4. โรงพยาบาลภูเรือ 
5. ท้องถิ่นอ าเภอภูเรือ 
6. สัสดีอ าเภอภูเรือ 
7. พัฒนาการอ าเภอภูเรือ 
8. เกษตรอ าเภอภูเรือ 

9. ปศุสัตว์อ าเภอภูเรือ 
10.สรรพากรอ าเภอภูเรือ 
11. โรงเรียนภูเรือวิทยา 
12. โรงเรียนชุมชนภูเรือ 
13. ทางหลวงอ าเภอภูเรือ 
14. เทศบาลต าบลภูเรือ 
15. เทศบาลต าบลร่องจิก 
16. องค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่งในพ้ืนที่ 

 ในการด าเนินงานโครงการมีทุนเดิมในพ้ืนที่ที่ส าคัญ คือ การมีภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นคนในพ้ืนที่ 
มาร่วมบูรณาการการท างานเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรในพ้ืนที่ 
 
เดินหน้า สานพลังสร้างความปลอดภัยทางถนน 
 ในการด าเนินงานได้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพ่ือด าเนินงานโครงการฯ 

        1. ประชุมคณะท างาน เพ่ือท าความเข้าใจถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีน า
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมสถิติการจับกุมประจ าเดือน แยกแต่ละพ้ืนที่
ต าบล มาเปรียบเทียบวิเคราะห์ปัญหา เพ่ือค้นหาแนวทางการ
ด าเนินงานป้องกันอุบัติ เหตุจราจร  ทั้งนี้ผลจากการประชุม
คณะท างาน ทีมงานได้เพ่ิมความเข้มงวด กวดขันวินัยจราจร โดย
การจับกุมตามมาตรการ 10 ข้อหาหลัก เน้นหนัก 4 ข้อหาส าคัญ 
ได้แก่ การขับรถเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด, เมาแล้วขับ, การไม่สวมหมวกนิรภัย และการไม่คาดเข็มขัด
นิรภัยและมีการรายงานผลการปฏิบัติการกวดขันวินัยจราจร 10 ข้อหาหลัก เพ่ือเปรียบเทียบกับห้วงเดือน
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ที่ผ่านมา รวมถึงการวิเคราะห์กลุ่มเสี่ยงซึ่งเป็นเยาวชน จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดหารายชื่อผู้
เข้ารับการอบรมตามจ านวน  3 รุ่น  คือ รุ่นที่ 1 นักเรียนโรงเรียนภูเรือวิทยา  รุ่นที่ 2 ผู้น าหมู่บ้าน ผู้น า
กลุ่มต่างๆในพ้ืนที่อ าเภอภูเรือ  และรุ่นที่ 3 ผู้บริการรถรับ – ส่งนักเรียน และรถบริการนักท่องเที่ยว  และ
ไดอ้อกค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานให้มีโครงสร้าง บทบาทท่ีชัดเจนเอื้อกับการด าเนินงาน 
 2. อบรมให้ความรู้ นักเรียนโรงเรียนภูเรือวิทยา ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6  
จ านวน  208  คน โดยมีนายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอ าเภอภูเรือ ให้ความส าคัญเข้าร่วมกิจกรรม โดย
คาดหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้ถึงการขับขี่อย่างปลอดภัยและการสวมหมวกนิรภัย เพ่ือเป็นการป้องกัน
อุบัติเหตุ รวมถึงการสร้างจิตส านึกและวินัยจราจร  
 จากการอบรมให้ความรู้นักเรียนจ านวน 208 คน ส่งผลให้นักเรียนได้ทราบถึงวิธีการขับขี่ที่
ปลอดภัยจากทีมวิทยากร   และได้เรียนรู้เกี่ยวกับ พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ กฎหมาย พรบ.จราจรทางบก 
2522  พรบ.รถยนต์ 2522 และได้ฝึกการใช้สัญญาณมือ เพ่ือช่วยเหลือและบริการประชาชนด้านงาน
จราจร และส่งผลให้เกิดกฎกติกาขึ้นในสถาบันศึกษา มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนในโรงเรียน
ที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมเพ่ิมอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
            3. อบรมผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่มต่างๆ ในพ้ืนที่อ าเภอภูเรือ จ านวน  205  
คน เพ่ือให้รับทราบถึงการขับข่ีอย่างปลอดภัยและการสวมหมวกนิรภัยเพ่ือเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ และ
เป็นการสร้างจิตส านึกและวินัยจราจรให้กับผู้เข้ารับการอบรม  และให้ผู้น าชุมชนน าความรู้ไป
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ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านรับทราบ รวมถึงการป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและ
ครอบครัว  
 จากการอบรมให้ความรู้ผู้น าชุมชน ส่งผลให้ทราบถึงวิธีการขับขี่ที่ปลอดภัยจากทีมวิทยากร   
และได้เรียนรู้เกี่ยวกับ พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ กฎหมาย พรบ.จราจรทางบก   พรบ.รถยนต์ 2522 และ
ได้รู้จักการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถอย่างปลอดภัย  และติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่ 
เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนน  เช่น  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด พนักงานสอบสวนเจ้าของ
คดี  ฯลฯ 
 และได้น าความรู้ไปรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในหมู่บ้านได้ทราบถึงบทบาทของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจจราจร ในการกวดขันวินัยจราจร กับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจราจร 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. อบรมผู้ขับขี่รถรับ-ส่งนักเรียน และรถบริการนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่อ าเภอภูเรือ เพ่ือให้เกิด
จิตส านึกการมีวินัยจราจร รับทราบถึงความส าคัญของการขับขี่ที่ปลอดภัย และมีความรู้ในการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ ซึ่งมีผู้ขับขี่รถ
รับ-ส่งนักเรียน และผู้ขับขี่รถบริการนักท่องเที่ยว  เข้าร่วม
อบรมจ านวน  210  คน ส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึง
การขับขี่ที่ปลอดภัยและเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมาย พรบ. ปี 2522 
และกฎหมายพรบ.ขนส่ง ในการจดต่อทะ เบียนรถยนต์
สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และอนาคตมีแผนจะขยายผล
การด าเนินงานโครงการ โดยการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ใช้รถใช้
ถนนรถการเกษตร (รถอีแต๊ก) เพ่ือช่วยลดอุบัติเหตุทางถนน
ควบคู่ด้วย 
 นอกจากการอบรมให้ความรู้ในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียน
เยาวชน  แกนน าชุมชน และผู้ขับขี่รถรับส่งนักเรียนแล้ว ยังได้
ประสานขอความร่วมมือให้แกนน าชุมชน ก านันผู้ใหญ่บ้านได้
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ช่วยประชาสัมพันธ์ ประกาศเสียงตามสายให้ประชาชนในหมู่บ้านรับทราบ มีการเดินรณรงค์ติดป้ายให้
ทราบอย่างทั่วถึงในการกวดขันจับกุมของเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรของ สภ.ภูเรือ โดยมีการประกาศวันดีเดย์
กวดขันจับกุมผู้กระท าความผิดกฎหมายจราจร และ พ.ร.บ.อ่ืนๆ อย่างเข้มงวดโดยเริ่มวันที่ 1 สิงหาคม 
2560 เป็นต้นไป และมีกิจกรรมเสริมเป็นการรณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% ใน
พ้ืนที่อ าเภอภูเรือ เพ่ือให้รับทราบถึงการขับขี่อย่างปลอดภัยและการสวมหมวกนิรภัยเพ่ือเป็นการป้องกัน
อุบัติเหตุ สร้างจิตส านึกและวินัยจราจรให้กับผู้เข้ารับการอบรม 

  

 
        4.จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหัวหน้าส่วนราชการ ในพ้ืนที่อ าเภอภูเรือ เพ่ือ

สร้างความร่วมมือและความรับผิดชอบร่วมกันในการสร้างวินัยจราจรให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยมี
ผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานต่างๆ จ านวน 120  คน โดยมีนายอ าเภอภูเรือ ผู้ก ากับการ สัสดี นายก อปท.ใน
พ้ืนที่อ าเภอภูเรือ ซึ่งมวีัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความร่วมมือและรับผิดชอบร่วมกันในการสร้างวินัยจราจรแก่
บุคลากรในองค์กร ให้มีจิตส านึกในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และเพ่ือเป็นการสร้างสังคม
ต้นแบบการมีวินัยจราจรในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร
กับบุคลากรในองค์กร 

ในการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือส่งผลให้ ได้
ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในองค์กร ในการสร้างวินัย
จราจร ในการใช้รถใช้ถนน และได้ทราบถึงบทลงโทษใน
กรณีที่กระท าผิดมาตรการขององค์กรที่ก าหนดไว้ใน
หน่วยงาน ซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนและ
หน่วยงาน ในการปฏิบัติตนตามกฎหมายจราจร 

 
ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง 
 เนื่องจากอ าเภอภูเรือ เป็นเมืองท่องเที่ยวจึงมผีู้ใช้รถใช้ถนนจ านวนมาก ผู้กระท าผิดจึงมีจ านวนมาก
ตามมา สถิติการจับกุม 10 ข้อหาหลักจึงสูงขึ้น หากแต่หลังท ากิจกรรมภายในโครงการนี้แล้ว พบว่า                     
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ปี 2560 สถิติผลการจับกุม ตามมาตรการ 10 ข้อหลัก ลดลงเมื่อเปรียบเทียบก่อนด าเนินการตามโครงการ 
เช่น 
 1. สถิติผลการจับกุม กลุ่มนักเรียน ผู้น าชุมชน ประชาชนลดลง เนื่องจากได้รับความ
ร่วมมือในการป้องกันอบุัติเหตุทางถนน และรักษาวินัยจราจรเป็นอย่างดี 
 2. ปี พ.ศ. 2560 สถิติผลการจับกุมตามมาตรการ 10 ข้อหลักลดลง โดยเฉพาะในข้อหา
ไม่สวมหมวกนิรภัย เมาแล้วขับ และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 
 3. ประชาชนในพ้ืนที่ให้ความร่วมมือในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและรักษาวินัย
จราจรอย่างดี มีการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรมากข้ึน เช่น รถโดยสารรับ-ส่งนักเรียน มีมาตรการไม่ให้เด็ก
ห้อยโหนหรือขึ้นนั่งบนหลังคารถ ไม่มีผู้ขับขี่รถที่มีพฤติกรรมเมาแล้วขับ เป็นต้น ท าให้อุบัติเหตุ การ
บาดเจ็บ และการเสียชีวิตลดลง 
 4. หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ โดยนายอ าเภอภูเรือ ตระหนักถึงความส าคัญในการรณรงค์
ให้บุคลากรในหน่วยงานตนเองรักษาวินัยจราจร โดยการรณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 
100% 

 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 นายอ าเภอให้ความส าคัญ และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการร่วมวางแผน
และด าเนินงานในพ้ืนที่ และมีการประชุมสรุปผล ติดตามผลงานร่วมกัน 

 มีการแต่งตั้งคณะท างานอย่างเป็นทางการเพื่อวางแผน สนับสนุน ปฏิบัติการตามแผนและติดตาม
การด าเนินงานโครงการฯ เป็นระยะๆ ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีการขับเคลื่อนงานตามโครงสร้างหรือค าสั่ง 

 มีการเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้หัวหน้าส่วนราชการเห็น
ความส าคัญของปัญหาอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ โดยการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
กับส่วนราชการในพ้ืนที่ ซึ่งจะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบในการสร้างวินัยจราจร
และดูแลป้องกันบุคลากรในองค์กรให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน  

 ผู้รับผิดชอบหลักเป็นต ารวจภูธรภูเรือ ได้มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด
และมีการประชาสัมพันธ์ประกาศดีเดย์ก่อนด าเนินการกวดขัน จริงจัง  มีการจัดชุดปฏิบัติการสาย
ตรวจจราจร และชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ เพ่ือปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลโดยจัดเป็น
กลุ่มไลน์ ติดต่อประสานงานหรือแจ้งข่าวสาร เก็บข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ รวบรวมเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมา ซึ่งจากการติดตามประเมินผลท าให้คณะท างานสามารถประเมินสถานการณ์ แก้ไข 
และปรับแผนการด าเนินกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโครงการในภาพรวม  
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บทเรียนสู่ข้อเสนอแนะ 
 เพ่ือให้การด าเนินโครงการ “กวดขันและเสริมสร้างวินัยจราจรเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
อย่างยั่งยืน” ในระยะต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรมีการด าเนินการ ดังนี้ 

4. การด าเนินงานควรบูรณาการบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้บริหารให้การสนับสนุน
การด าเนินงาน และก าหนดบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานของบุคลากรให้มีความชัดเจน มี
หนังสือสั่งการขอความร่วมมือจากหน่วยงานโดยตรง เป็นการประสานความร่วมมือและส่ง
ตัวแทนองค์กรเข้าร่วมด าเนินการ โดยมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบตรงเฉพาะงานความ
ปลอดภัยทางถนน 

5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลควรน าข้อมูลสถิติด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางถนน 
(ข้อมูล 3 ฐาน) มาร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขอย่างจริงจัง
และจัดท าแผนปฏิบัติการระยะสั้น กลาง ยาวและมีระบบโครงสร้างติดตามประเมินผล 

6. การบริหารจัดการเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารทุกระดับ ควรให้ความส าคัญโดยเฉพาะใน
ระดับจังหวัด  อ าเภอ  และท้องถิ่น ควรมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบและให้การสนับสนุน
การด าเนินงาน รวมถึงสร้างความเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 
ให้กับผู้บริหาร คณะท างานได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถน เพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่มากข้ึน 

7. ผู้ใช้รถใช้ถนน ควรได้รับความรู้และมีส่วนในการการประชาสัมพันธ์ ผ่านการใช้สื่อด้านต่างๆ 
ทั้งทางวิทยุและสื่อท้องถิ่นต่างๆ เพ่ือเสนอข่าวและเทคนิควิธีการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 

8. กลุ่มเยาวชนควรมุ่งเน้นให้ความรู้ สร้างความตระหนัก จิตส านึก ผ่านการลงมือท า เป็น
แบบอย่างที่ดี เพ่ือให้นักเรียน เยาวชนเกิดจิตส านึกได้อย่างแท้จริง 
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31. พระแสงเดินทางปลอดภัย ร่วมมือร่วมใจ มีวินัยจราจร สร้างความปลอดภัยทางถนน 
 
 อ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นอ าเภอที่ตั้ง
ทางทิศใตข้องจังหวัด  มีเขตติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและ
จังหวัดกระบี่  โดยทิศเหนือติดกับอ าเภอเคียนซา  ทิศตะวันออก
ติด กับอ า เภอ เวี ยงสระ และอ า เภอถ้ าพรรณรา  จั งหวั ด
นครศรี ธ ร รมราช   ทิ ศ ใต้ ติ ดกั บอ า เภอทุ่ ง ใหญ่  จั งหวั ด
นครศรีธรรมราช  อ าเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่  และอ าเภอชัย
บุรี  ทิศตะวันตกติดกับอ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่  และ
อ าเภอพนม   มีพ้ืนที่ทั้งหมด 950 ตารางกิโลเมตร มีประชากร
เม่ือปี 2560 จ านวน 69,369 คน  ความหนาแน่นประชากร 
73.02 คน/ตร.กม.ประกอบด้วย 7 ต าบล 74 หมู่บ้าน 
 เส้นทางคมนาคมของอ าเภอพระแสง   เป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่างอ าเภอ และเชื่อมระหว่าง
จังหวัด  โดยมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44 สายอ่าวลึก-หินโงก  (ถนนเซาท์เทิร์น) เชื่อมระหว่างอ่าวไทย
กับอันดามัน  เป็นถนน 4 ช่องจราจร  และยังมีถนนสายอ่ืนที่มี 2 ช่องจราจรในพ้ืนที่   ส าหรับข้อมูลสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 - 2559 ดังนี้         

ปี จ านวนอุบัติเหตุ 
(ครั้ง) 

ผู้บาดเจ็บ (Admit) 
(คน) 

ผู้เสียชีวิต 
(คน) 

2558 192 192 12 
2559 96 89 17 

 
โดยเมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของการเกิดอุบัติเหตุ พบว่า 
 ช่วงอายุของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ต่ ากว่า 20 ปี มากที่สุด คิดเป็น 39 %  
 ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ถึง  82 %  
 ยานพาหนะท่ีเกี่ยวข้องเป็นรถจักรยานยนต์ถึง 75%  
 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากขับรถเร็วกว่าก าหนด 35 % เมาสุรา 22 % ตัดหน้า

กระชั้นชิด 15%  
 ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุ  พบว่า ถนน อบต./หมู่บ้าน และถนนทางหลวงสถิติใกล้เคียงกัน  
 มีอัตราการสวมหมวกนิรภัยอยู่ท่ี 15-20 % 

 จะข้อมูลสถิติดังกล่าว  จะเห็นได้ว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุมีแนวโน้มลดลง แต่อัตราการตายกลับ
เพ่ิมขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นผลจากการไม่สวมหมวกนิรภัย ความเร็ว ส่งผลให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุมีความรุนแรง

อำ�เภอพระแสง
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เพ่ิมขึ้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะด าเนินการสร้างเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมส าหรับการขับขี่ทางถนน
ให้เกิดข้ึนในอ าเภอพระแสง 

ทางส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี  สาขาพระแสง  ได้ เล็งเห็น
ความส าคัญในการจัดการปัญหาอุบัติเหตุจราจร โดยมี ดร.วันสาด ศรีสุวรรณ หัวหน้าส านักงานปภ.
สาขาพระแสง และคุณวีระพันธ์ บุญทน เข้ามาเป็นแกนน าส าคัญในการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายใน
อ าเภอพระแสง เข้ามาร่วมด าเนินโครงการพระแสงเดินทางปลอดภัย ร่วมมือร่วมใจ มีวินัยจราจรสร้าง
ความปลอดภัยทางถนน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ(1) ขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
อ าเภอพระแสง ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และเป็นกลไกสร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือท างานร่วมกันใน
ด้านความปลอดภัยทางถนน 
(2)สร้างหมู่บ้าน/ชุมชน และโรงเรียนต้นแบบ ให้ประชาชนและนักเรียนมีวินัยจราจร เพ่ือความปลอดภัย
ทางถนนในเขตพ้ืนที่อ าเภอพระแสง (3) ลดการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ที่เป็นจุดเสี่ยงทางถนนอ าเภอพระแสง 
(4) ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทาง (5) ลดจ านวนผู้บาดเจ็บ
(Admit) และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย และภาพรวมของอ าเภอพระแสง  ซึ่ง
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ผ่านแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด(สอจร.) 
 
ภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนงาน 
 การด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ หากมีเพียงส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่ ง
เป็นเจ้าภาพหลักเพียงหน่วยงานเดียวคงไม่สามารถด าเนินงานได้  การท างานจึงเชื่อมประสานเครือข่ายใน
การขับเคลื่อนงานร่วมกัน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานอย่างเป็นทางการเพ่ือให้มีอ านาจ 
หน้าที่ทางกฎหมายในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
คณะท างาน ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอพระแสง  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ศปถ.อ าเภอ) 
คณะท างานหมู่บ้าน/ชุมชนมี
วิ นั ย จ ร า จ ร ส ร้ า ง ค ว า ม
ปลอดภัยทางถนน 

ประธาน นายอ าเภอพระแสง 
รองประธาน 1.ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรพระแสง 

2.สารวัตรใหญ่สถานีต ารวจภูธรบางสวรรค์ 
แ ต่ ง ตั้ ง ขึ้ น เ พื่ อ ใ ห้ ด า เ นิ น
โครงการ “พระแสงเดินทาง
ปลอดภัย ร่วมมือร่วมใจ มีวินัย
จราจร สร้างความปลอดภัย
ทางถนน” โดยก าหนดตั ว
บุคคลเพื่อด าเนินงานในแต่ละ
หมู่บ้าน  จ านวน 5 แห่ง ได้แก ่

กรรมการ 1.รองผู้ก ากับการป้องกันปราบปรามสถานตี ารวจภูธรพระแสง 
2.สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีต ารวจภูธรบางสวรรค์ 
3.สาธารณสุขอ าเภอพระแสง 4. สัสดีอ าเภอพระแสง 
5.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระแสง  
6.ท้องถิ่นอ าเภอพระแสง 
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คณะท างาน ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอพระแสง  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ศปถ.อ าเภอ) 

คณะท างานหมู่บ้าน/ชุมชนมี
วิ นั ย จ ร า จ ร ส ร้ า ง ค ว า ม
ปลอดภัยทางถนน 

7.หัวหน้า ปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง 
8.ผอ.ส านักงานบ ารุงทางสุราษฎร์ธานีที่ 3 หรือผู้แทน 
9.นายกเทศมนตรีต าบลย่านดินแดง 
10.นายกเทศมนตรีต าบลบางสวรรค์ 
11.นายก อบต.อิปัน   12.นายก อบต.สินปุน 
13.นายก อบต.บางสวรรค์  14.นายก อบต.ไทรขึง 
15.นายก อบต.สินเจริญ  16.นายก อบต.ไทรโสภา 
17.นายก อบต.สาคู 
18.นายอรุณ  ปาลรังษี (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
19.นายนิยม  สะอาดแก้ว (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
20.ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมทุกแห่ง 
21.ปลัดอ าเภอทุกคน 
22.ประธานมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทร์ 
23.ประธานมูลนิธิกุศลศรัทธาพระแสง 
24.ประธาน อปพร. อ าเภอพระแสง 

1.บ้านควนนิยม ต าบลสินปุน 
2. ชุ ม ช น บ้ า น ย่ า น ดิ น แ ด ง 
ต าบลอิปัน  
3.บ้านต้นไทร ต าบลไทรโสภา 
4.บ้านบางรูป ต าบลสินเจริญ 
5.บ้านกลางดง ต าบลสาคู  
บทบาทหน้าที่ 
1.ดูแล แนะน า ประชาชนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือระเบียบแบบ
แผนเกี่ยวกับการจราจรของ
ทางราชการ 
2.ส ารวจจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนในพื้นที่และเสนอแนว
ทางแก้ไข 
3.จัดท ามาตรการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ให้
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน มี
วิ นั ย จ ร า จ ร  ส ร้ า ง ค ว า ม
ปลอดภัยทางถนน 

ก ร ร ม ก า ร /
เลขานุการ 

ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง  

ก ร ร ม ก า ร /
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ปลัดอ าเภองานป้องกัน  

อ านาจหน้าที่ 1.จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณ
ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของอ าเภอ ประสาน
แผนปฏิบัติการ แผนงาน และโครงการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด 
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คณะท างาน ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอพระแสง  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ศปถ.อ าเภอ) 

คณะท างานหมู่บ้าน/ชุมชนมี
วิ นั ย จ ร า จ ร ส ร้ า ง ค ว า ม
ปลอดภัยทางถนน 

2.ด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตอ าเภอ 
3. เร่ งรัด  ติดตามและประเมินผลการด า เนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการและรายงานการด าเนินงาน
ให้คณะกรรมการ ศปถ.จังหวัด ทราบ 
4.ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
5.จัดให้มีศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนในอ าเภอ 
6.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์การด าเนินงานต่อ
สาธารณะ 
7.เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ศปถ.จังหวัด เพื่อ
พิจารณาก าหนดแนวทางหรือมาตรการเก่ียวกับการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ าเภอ 
8.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่ ตามที่เห็นสมควร 
9.ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการ ศปถ.จังหวัด มอบหมาย 

 
ทุนเดิมในพื้นที่  
 ในพ้ืนที่อ าเภอพระแสงมีการด าเนินการขับเคลื่อนถนนปลอดภัยผ่านทางการท างานของ ศปถ.
อ าเภอ  ที่แต่งตั้งขึ้นตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 
2554  เน้นหนักในการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์  
นอกจากนี้ในปี 2558  ได้เริ่มมีการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเวลานอกเหนือจาก
เทศกาล  โดยการด าเนินโครงการ “พระแสงสัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน” ซึ่งได้รับทุน
สนับสนุนจาก สสส. และเป็นจุดเริ่มต้นการด าเนินงานในการร่วมกันแก้ไขจุดเสี่ยง และเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม   
 
กิจกรรม ร่วมด าเนินการ 

ในการด าเนินงานโครงการฯ นั้น มีกิจกรรมที่ต้องท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
จ านวน 4 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอพระแสง และ
ภาคีเครือข่าย 6 ครั้ง เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอ าเภอพระแสง 
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 กิจกรรมที่ 2 สร้างโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน(ระดับประถมศึกษา) 4 
โรงเรียน 
 กิจกรรมที่ 3 หมู่บ้าน/ชุมชน มีวินัยจราจร สร้างความปลอดภัยทางถนน 5 แห่ง  
 ซึ่งได้มีการด าเนินการตามกิจกรรมครบทั้ง 3 กิจกรรม  ถึงแม้ว่าในเชิงปริมาณการประชุม
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจะน้อยกว่าที่ตั้งไว้  แต่หากพิจารณาถึงผลที่ได้จาก
การประชุม จะเห็นได้ว่าเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงและติดตามการท างานของภาคส่วนต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
ส่งผลให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอพระแสง 
ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และเป็นกลไกสร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือท างานร่วมกันในด้านความปลอดภัย
ทางถนน 
 กิจกรรมสร้างโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับประถมศึกษาและกิจกรรม
หมู่บ้าน/ชุมชน มีวินัยจราจรสร้างความปลอดภัยทางถนน  เป็นการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างต้นแบบ
ชุมชนความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการสร้างให้ประชาชนและ
นักเรียนมีวินัยจราจร  โดยการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการ
เดินทาง  ซึ่งจะลดการเกิดอุบัติเหตุเหตุในพ้ืนที่ที่เป็นจุดเสี่ยงและลด
จ านวนผู้บาดเจ็บ (Admit) และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในอ าเภอ
พระแสง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1)ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทาง
ถนนอ าเภอพระแสงและภาคีเครือข่ายสามารถด าเนินการได้ 4 ครั้ง  
โดยแต่ละครั้งได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม   ในการประชุมแต่ละครั้ง มีกระบวนการที่ท าให้เกิดการขับเคลื่อนเครือข่าย 
ดังนี้ 

 การน าเสนอแนวทางการด าเนินโครงการและร่วมกันคัดเลือก
โรงเรียน ชุมชน/หมู่บ้าน  ที่จะเป็นต้นแบบ 

 มีการส ารวจจุดเสี่ยง และหาแนวทางการแก้ไขจุดเสี่ยง
ร่วมกัน 

 เกิดการจัดการแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย 
 
2) สร้างโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน (ระดับประถมศึกษา)คณะกรรมการ 

ศปถ.อ าเภอพระแสง ด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษา 4 แห่ง  ได้แก่  
1. โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ต.สินเจริญ 
2. โรงเรียนวัดบางสวรรค์ ต.บางสวรรค์   
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3. โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 ต.สาคู  
4. โรงเรียนวัดสามพัน ต.ไทรขึง 
ด าเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้กับผู้ปกครองและนักเรียน  ให้มีความตระหนักและเข้าใจเกี่ยวกับ

การเกิดอุบัติเหตุ ผลกระทบที่จะเกิดกับตนเองและครอบครัว รวมถึงชุมชนและสังคม  เรียนรู้กฎหมาย
จราจร  พร้อมทั้งร่วมกันค้นหาแนวทางที่จะสร้างความปลอดภัยทางถนนที่เกิดขึ้น  โดยก าหนดให้ครู
ส ารวจพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง  เพื่อน าเสนอเป็นมาตรการองค์กร 

มาตรการองค์กรที่เกิดขึ้น จากข้อมูลและข้อตกลงของโรงเรียนและผู้ปกครอง  ได้แก่ 
1. ปฏิบัติตามกฎจราจรและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด ในการใช้รถใช้ถนน 

รักษา 
วินัยจราจร ขับรถให้ถูกกฎหมาย 

2. ปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดี มีจิตส านึกรักความปลอดภัย เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และมีน้ าใจต่อผู้ใช้
รถใช้ถนน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนน 

3. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง อาทิ ขับรถเร็ว เมาแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 
ฯ 

4. มีส่วนร่วมในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านความปลอดภัยทางถนนของ โรงเรียน และชุมชน
เพ่ือให้เป็นบุคลากรต้นแบบ 

5. มีส่วนร่วมในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนัก และตรวจตราป้องปราม ผู้มี
พฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ 

   
3) หมู่บ้าน/ชุมชน มีวินัยจราจร สร้างความปลอดภัยทางถนน  คณะกรรมการ ศปถ.อ าเภอ

พระแสง ด าเนินการคัดเลือกหมู่บ้าน 5  แห่ง เพื่อสร้างให้เป็นหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ ได้แก่  
1. หมู่ที่ 8 บ้านควนนิยม ต.สินปุน  
2. หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านย่านดินแดง ต.อิปัน 
3. หมู่ที่ 4 บ้านต้นไทร ต.ไทรโสภา 
4. หมู่ที่ 4 บ้านบางรูป ต.สินเจริญ  
5. หมู่ที่ 1 บ้านกลางดง ต.สาคู 
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ด าเนินกิจกรรมโดยการจัดการประชุมร่วมกับผู้น าและคนในชุมชน  ให้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
จราจร  สร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากอุบัติเหตุ และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หรือลดความรุนแรง 
โดยการบังคับใช้กฎหมายจราจร   ทั้งนี้  ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานของหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือให้เป็นผู้
ขับเคลื่อนสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ 

 

 
 
ผลการเปลี่ยนแปลง 
 ผลการด าเนินโครงการ  พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในพ้ืนที่อ าเภอพระแสงในการสร้าง
ความปลอดภัยทางถนน  ได้แก่ 

1. การท างานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอพระแสงมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
มีการท างานนอกเหนือจากช่วงเทศกาล 

2. มีการส ารวจจุดเสี่ยงโดย อปท. และน าเสนอข้อมูลให้กับ ศปถ.อ าเภอพระแสงได้รับทราบ 
3. ถนนหรือโครงสร้างทางกายภาพ ที่เป็นจุดเสี่ยงได้รับการแก้ไข และจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือ

กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น 
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 การปรับลักษณะทางกายภาพ อาทิ การติดตั้งลูกระนาดเตือนให้ลดความเร็ว  ซ่อมแซม
ไฟฟ้าส่องสว่างติดตั้งป้ายเตือน  ติดตั้งสัญญาณไฟ  ตัดแต่งต้นไม้ริมทาง รื้อถอนป้าย
โฆษณาท่ีบดบังทัศนวิสัย 
 การบังคับใช้กฎหมาย  โดยการตั้งจุดตรวจ  หรือการติดตั้งกล้อง CCTV 
 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การจัดระเบียบการจอดรถบริเวณหน้าตลาด   

4. มีการขอความร่วมมือจากภาคเอกชน ในการรณรงค์หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงที่จะท า
ให้เกิดอุบัติเหตุ  อาทิ   
 รณรงค์ให้ผู้ประกอบการโรงงาน ในอบต.สาคู อบรมแรงงานต่างด้าว ให้ความรู้กฎหมาย

จราจร   
 ขอความร่วมมือโรงงานปาล์มน้ ามันปาล์ม เอส พี โอ อะโกรอินดัสทรี่ ท าความสะอาด

ถนนเดือนละหนึ่งครั้ง  เพ่ือล้างคราบน้ ามันปาล์มบริเวณหน้าโรงงาน รวมถึงท าป้ายเตือน  
 ขอความร่วมมือสถานประกอบการในพ้ืนที่ ในการใช้

รถบรรทุกวัสดุหรือพืชผลทางการเกษตร ต้องใช้ผ้าหรือ
วัสดุอื่นปกคลุมผูกรัดหรือมีภาชนะรองรับเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้รั่วไหลหรือตกหล่นลงบนพื้นผิวถนน 

5. เกิดต้นแบบทั้งในโรงเรียนและในหมู่บ้าน  ที่มีมาตรการ
องค์กรในการสร้างความปลอดภัยทางถนน 

6. มีข้อมูลจุดเสี่ยงในพ้ืนที่  รวมไปถึงสถิติการสวมหมวกนิรภัย
ของโรงเรียนและหมู่บ้านต้นแบบเพื่อเป็นข้อมูลในการวาง
แผนการด าเนินกิจกรรมหรือท าโครงการต่อไป 

 
ปัจจัยความส าเร็จ 
 การด าเนินโครงการพบว่า  มีกลวิธีการท างานที่ก่อให้เกิดความส าเร็จหลายอย่าง อาทิ 

1. การใช้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอ เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนโครงการ  
ส่งผลให้เกิดการท างานแบบบูรณาการ  มีบทบาทและหน้าที่ชัดเจน 

2. การแต่งตั้งคณะท างานของหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ  มีเป้าหมายในการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
3. ผู้บริหารทั้งในระดับอ าเภอ  ท้องถิ่น หมู่บ้าน สถานศึกษา ให้ความส าคัญกับการด าเนินการ

ป้องกนัและลดอุบัติเหตุทางถนน 
4. การส่งต่อข้อมูลจุดเสี่ยงและแนวทางการแก้ไขให้กับผู้รับผิดชอบได้ทราบ  ผ่านทางการประชุม 

ศปถ.อ าเภอ   
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5. การปรับปรุงจุดเสี่ยงโดยอาศัยงบประมาณและหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ จ าเป็นต้องมี
ข้อมูลจากคณะท างานสนับสนุน จะท าให้ข้อมูลและการขออนุมัติแก้ไขปรับปรุงมีน้ าหนักมากขึ้น 
และมีคนของหน่วยงานเข้ามาร่วมเป็นคณะท างานของโครงการ/ศปถ.อ าเภอด้วย 

 
การติดตามประเมินผล 
 โครงการใช้การติดตามผลการด าเนินงานผ่านทางการท างานของโครงการและในการประชุม
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอพระแสงและภาคีเครือข่าย  โดยในที่ประชุม
จะมีการรายงานจุดเสี่ยงและการแก้ไขจุดเสี่ยง   หากจุดใดยังไม่สามารถแก้ไขได้มีการรายงานถึงปัญหา
และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
 ผลการด าเนินโครงการพบว่า ในช่วงด าเนินโครงการมีผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นแต่มีผู้เสียชีวิตลดลง 

ข้อมูล 1 มี.ค. 59 – 28 ก.พ. 
60 

1 มี.ค. 60 – 28 ก.พ. 
61 

ผล 

จ านวนผู้บาดเจ็บ (admit) 95 คน 115 คน เพ่ิมข้ึน 21.06% 
จ านวนผู้เสียชีวิต 20 คน 7 คน ลดลง 65% 
 นอกจากนี้ยังมีการส ารวจข้อมูลผู้สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนในโรงเรียนและหมู่บ้าน
ต้นแบบ  เพื่อน าเอาข้อมูลมาวิเคราะห์  วางแนวทางการท างานต่อไปอีกด้วย 
 
บทเรียนสู่ความย่ังยืน 

1. สนับสนุน/ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่  ที่มีปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
ทางถนนให้มีศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.อปท.) เพ่ือเป็นกลไกการท างาน
ในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 

2. ด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีการท างานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยอาศัยขบวนการกลไกโดย
ใช้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอในการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง 

3. รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ตลอดทั้งปีและต่อเนื่อง รวมทั้งมีการติดตาม
และประเมินผลโดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินการ 

4. สร้างจิตส านึกให้ประชาชนทั้งผู้ใช้รถใช้ถนนให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรมากยิ่งขึ้นพร้อมๆ
กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 

5. เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบรรจุกฎหมายจราจรเข้าเรียนในหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษา 
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32. เคียนซารวมพลังร่วมใจ ทุกวัน ทุกวัย สร้างความปลอดภัยทางถนน 
  

 อ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอ าเภอที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  มี
พ้ืนที่ 583.6 ตารางกิโลเมตร  มีจ านวนประชากร 48,795 คน (พ.ศ.2560) มีความหนาแน่นประชากร 
83.61 คน/ตร.กม.  มีพ้ืนที่ติดต่อด้านทิศเหนือกับอ าเภอคีรี
รัฐนิคม อ าเภอพุนพิน และอ า เภอบ้านนาเดิม  ทิศ
ตะวันออกติดต่อกับอ าเภอบ้านนาสารและอ าเภอเวียงสระ  
ทิศใต้ติดต่อกับอ าเภอพระแสง  และทิศตะวันตกติดต่อกับ
อ าเภอพนมมีเขตการปกครอง 5 ต าบล 52 หมู่บ้าน  ต าบล
ที่ใหญ่ที่สุดได้แก่ ต าบลบ้านเสด็จ มีทั้งหมด 20 หมู่บ้าน  
รองลงมาเป็นต าบลพ่วงพรมคร  ต าบลเคียนซา  ต าบลเขา
ตอก และต าบลอรัญคามวารี  ตามล าดับการเดินทางมีถนนสาย 44  (เซาเทิร์น) ตัดผ่านอ าเภอ  เป็นถนน
ที่มีเกาะกลางและไหล่ทาง รถบรรทุกสินค้าขนาดเล็กใหญ่ แล่นผ่านเป็นจ านวนมากและขับด้วยความเร็ว 
 ส าหรับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของอ าเภอเคียนซา  จากข้อมูลของส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง  พบว่า 

ปี พ.ศ. การเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
(ครั้ง) 

จ านวนผู้บาดเจ็บ 
admit (คน) 

จ านวนผู้เสียชีวิต 
(คน) 

2258 57 58 ไม่มี 
2259 124 125 5 

 เมื่อพิจารณาถึงข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุและสาเหตุแล้ว พบว่า  
 ช่วงอายุของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ต่ ากว่า 20 ปี  คิดเป็น 32 %  
 ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่และพ้ืนที่ใกล้เคียงรวม 87 %  
 ยานพาหนะท่ีเกีย่วข้องเป็นรถจักรยานยนต์ 100%  
 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ เกิดจาก เมาสุรา 24 % ขับรถเร็วกว่าก าหนด 18 % 

จักรยานยนต์ ไม่ปลอดภัย 14% ตัดหน้ากระชั้นชิด 44 %  
 ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุ  เป็นถนนในเขต อบต./หมู่บ้าน  
 อัตราการสวมหมวกนิรภัยน้อยมาก  คิดเป็น 10% ทั้งผู้ขับข่ีและซ้อนท้าย 

 จากสภาพโดยรวมจะพบว่า ประชาชนในและนอกพ้ืนที่บางส่วน ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร 
ขับรถด้วยความเร็วเกินก าหนด   ผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะเดินทางสวมใส่หมวกนิรภัยมีจ านวนน้อย 
บางครั้งขับขี่รถจักรยานยนต์ย้อนศร มึนเมาสุราในขณะขับรถ ประกอบกับถนนสายหลักและสายรอง ส่วน
ใหญ่เป็นถนนสองช่องจราจร ไป-กลับ ไม่มีเกาะกลาง ไหล่ทางแคบ ลักษณะขึ้นเนินลงเนิน สลับทางโค้ง 

อำ�เภอเคียนซ�
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ตรงบริเวณโค้งมีทางแยก และถนนทางหลวงหมายเลข 44 (เซาเทิร์น) มีรถบรรทุกสินค้าขนาดเล็กใหญ่ขับ
ด้วยความเร็ว และบางครั้งรถจักรยานยนต์จะขับย้อนศร  ไม่กลับรถตรงจุดยูเทิร์น 

ดังนั้นส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง   โดย นาย
วีระพันธ์  บุญทน และ นายวันสาด ศรีสุวรรณ พร้อมกับทีมงาน ภาคีเครือข่ายได้เล็งเห็นความส าคัญถึง
การสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยด าเนินงานโครงการเคียนซารวมพลังร่วมใจ ทุกวัน ทุกวัย สร้าง
ความปลอดภัยทางถนน ขึ้นใน พ้ืนที่อ าเภอเคียนซา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับ
จังหวัด (สอจร.) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ(1) ขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอเคียน
ซา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นกลไกสร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือท างานร่วมกันในด้านความปลอดภัยทาง
ถนน (2) เพ่ือสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน และโรงเรียนต้นแบบ ให้ประชาชนและนักเรียนมีวินัยจราจรเพ่ือความ
ปลอดภัยทางถนนในเขตพ้ืนที่อ าเภอเคียนซา (3) เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ที่เป็นจุดเสี่ยงทางถนน
อ าเภอเคียนซา (4) เพ่ือส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทาง (5) 
เพ่ือลดจ านวนผู้บาดเจ็บ(Admit) และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย และภาพรวม
ของอ าเภอเคียนซา 
 

ความร่วมมือภาคีเครือข่าย 
 จากปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ที่มีจ านวนอุบัติเหตุเพ่ิมขึ้น  มีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น  ส่งผลให้ใน
อ าเภอเคียนซา ได้เริ่มด าเนินการตามมาตรการของรัฐบาลในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทาง
ถนนอ าเภอเคียนซา (ศปถ.อ าเภอ) โดยมีนายอ าเภอเป็นผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทาง
ถนนอ าเภอ  มีหน่วยงานในพื้นท่ีเป็นกรรมการ  มีรายละเอียดดังนี้ 

6. ประธานกรรมการ นายอ าเภอเคียนซา 
7. รองประธาน

กรรมการ 
ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเคียนซา  
ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง 

8. กรรมการ รองผู้ก ากับหรือสารวัตรหรือรองสารวัตรที่รับผิดชอบงานจราจร 
ท้องถิ่นอ าเภอเคียนซา  /สัสดีอ าเภอเคียนซา 
สาธารณสุขอ าเภอเคียนซา/ หัวหน้าหมวดการทางอ าเภอเคียนซา 
ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเคียนซา 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเสด็จ  ต าบลเคียนซา 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุกต าบล 
หัวหน้าหน่วยกู้ภัยอ าเภอเคียนซา 
สมาชกกองอาสารักษาดินแดนอ าเภอเคียนซาทุกนาย 

9. เลขานุการ ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง 
10.ผู้ช่วยเลขานุการ ปลัดอ าเภอฝ่ายความมั่นคง 
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 มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
1. จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ของอ าเภอและประสานแผนปฏิบัติการ แผนงานและโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตอ าเภอให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด 

2. ด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด 
3. เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการและรายงาน

การด าเนินงานให้คณะกรรมการ ศปถ.จังหวัดทราบ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขต

อ าเภอ 
5. จัดให้มีศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของอ าเภอ 
6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์การด าเนินงานต่อสาธารณะ 
7. เสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ ศปถ.จังหวัด เพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทางหรือมาตรการ

เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ าเภอ 
8. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ ตามท่ีเห็นสมควร 
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการ ศปถ.จังหวัดมอบหมาย 

และเมื่อมีการด าเนินโครงการ “เคียนซารวมพลังร่วมใจ ทุกวัน ทุกวัย สร้างความปลอดภัยทาง
ถนน” จึงได้มีการจัดตั้งคณะท างานหมู่บ้าน/ชุมชน มีวินัยจราจร สร้างความปลอดภัยทางถนนขึ้น ใน
หมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่ บ้านสุธรรมเจริญพัฒนา  ต าบลเคียนซา  บ้านควนสามัคคี ต าบลพ่วงพรมคร  บ้าน
ทับใหม่ ต าบลบ้านเสด็จ ขึ้น เพื่อให้ท าหน้าที่ ดังนี้ 

1. ดูแล แนะน า ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการจราจรของทางราชการ 

2. ส ารวจจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่และเสนอแนวทางแก้ไข 
3. จัดท ามาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ ให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน มีวินัย

จราจร สร้างความปลอดภัยทางถนน 
คณะท างานดังกล่าว  เป็นการแต่งตั้งโดยระบุตัวบุคคลคนท างาน  เพ่ือให้คนท างานได้มีฐานะทาง

กฎหมายในการท างานในพ้ืนที่ 
 
ทุนเดิมในพื้นที่  
 การท างานร่วมกันของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอเคียนซา  ที่มีการ
ด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 ในการจัดการ รณรงค์ ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 7 วันอันตราย ใน
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เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์  ถือเป็นการเริ่มต้นการท างานด้านความปลอดภัยทางถนนในอ าเภอ  ถึงแม้
จะท างานร่วมกันในช่วงสั้นๆ แต่ก็ท าให้ทราบว่าใคร หน่วยงานใดท างานด้านใดที่จะเสริมซึ่งกันและกัน   
 นอกจากนี้  ทุนเดิมที่ส าคัญ คือ ประสบการณ์การท างานของส านักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง  ที่ได้ด าเนินโครงการ “พระแสงสัญจรปลอดภัย ร่วมใจลด
อุบัติเหตุทางถนน” เมื่อปี 2558  ที่มีรูปแบบการด าเนินงานที่ดึงภาคีเครือข่ายทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร มูลนิธิ ประชาชนในพ้ืนที่ เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ในการแก้ไขปัญหา โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นบทเรียนและทุนที่ส าคัญท่ีน ามาใช้ในการด าเนินโครงการ 
 นอกจากนั้น การด าเนินโครงการ “เคียนซารวมพลังร่วมใจ ทุกวัน ทุกวัย สร้างความปลอดภัย
ทางถนน” ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แต่การจะ
ด าเนินการเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายในการสร้างความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้น ในพ้ืนที่จ าเป็นจะต้องอาศัย
ทรัพยากรจากหลายฝ่าย  ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรในอ าเภอ ได้แก่ 

 โครงการของ สภ.เคียนซา รณรงค์เรื่องการสวมหมวกนิรภัย 100%   
 อ าเภอเคียนซาสนับสนุนสถานที่ในการจัดประชุม  
 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม  ท้องถิ่น (บ้านสุธรรมเจริญพัฒนา  บ้านควนสามัคคี  บ้านทับ

ใหม่) สนับสนุนสถานที่จัดอบรมหมู่บ้าน/ชุมชน มีวินัยจราจร สร้างความปลอดภัยทางถนน 
 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีสนับสนุนวิทยากรและสถานที่ในการจัดอบรมนักเรียนแกนน า 

 
เดินหน้ากิจกรรม ลงมือท าไปด้วยกัน 
 โครงการ“เคียนซารวมพลังร่วมใจ ทุกวัน ทุกวัย สร้างความปลอดภัยทางถนน”มีกิจกรรมที่
วางแผนขึ้น เพ่ือให้ตอบสนองต่อเป้าหมายของโครงการที่จะสร้างความปลอดภัยทางถนนอ าเภอเคียนซา 3 
กิจกรรม ได้แก่  
 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอเคียนซาและ
ภาคีเครือข่าย 6 ครั้ง เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอ าเภอเคียนซา 
 กิจกรรมที่ 2 สร้างโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน (ระดับมัธยมศึกษา) 1 โรงเรียน 
 กิจกรรมที่ 3 หมู่บ้าน/ชุมชน มีวินัยจราจรสร้างความปลอดภัยทางถนน 3 แห่ง 
 ผลการด าเนินงาน  พบว่าโครงการได้ด าเนินการครบทุกกิจกรรม ส่งผลให้ท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังแผนภาพที่แสดงไว้ 
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วัตถุประสงค์โครงการ      กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 กิจกรรมที่ด าเนินงานจะเห็นได้ว่าแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนวางแผน และ2) ส่วนลงมือ  
ส่วนวางแผน คือ การประชุม ศปถ.อ าเภอและเครือข่าย ที่เป็นกิจกรรมที่ให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนได้มาบูรณาการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม    
 ส่วนลงมือ เป็นกิจกรรมเชิงรุกที่เข้าไปด าเนินการกับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
สร้างวินัยจราจร  โดยมีเครื่องมือที่ส าคัญคือการสร้างมาตรการองค์กร  
มาตรการชุมชน  ให้เกิดขึ้นเพ่ือให้ชุมชนเกิดความตระหนักและดูแลตนเอง 
 กิจกรรมสร้างโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน (ระดับ
มัธยมศึกษา) เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการอย่างครบวงจร  ตั้งแต่การอบรม  สร้าง
แกนน า และจัดท ามาตรการองค์กร   โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

หมู่บ้าน/ชุมชน มีวินัยจราจร 
สร้างความปลอดภัยทางถนน 

เพ่ือขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทาง
ถนนอ าเภอเคียนซา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
และเป็นกลไกสร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือท างาน
ร่วมกันในด้านความปลอดภัยทางถนน 

เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ที่เป็นจุดเสี่ยง
ทางถนนอ าเภอเคียนซาเพ่ือสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน 
และโรงเรียนต้นแบบ ให้ประชาชนและนักเรียนมี
วินัยจราจร เพ่ือความปลอดภัยทางถนนในเขต
พ้ืนที่อ าเภอเคียนซา 

เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ที่เป็นจุดเสี่ยง
ทางถนนอ าเภอเคียนซา 

เ พ่ื อส่ ง เส ริ มการสวมหมวกนิ รภั ย ในผู้ ใ ช้
รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทาง 

เพ่ือลดจ านวนผู้บาดเจ็บ(Admit) และเสียชีวิต 
จากอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย และ
ภาพรวมของอ าเภอเคียนซา 

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนนอ าเภอเคียนซา 

และภาคีเครือข่าย 

สร้างโรงเรียนต้นแบบ 
ด้านความปลอดภัยทางถนน  

(ระดับมัธยมศึกษา) 
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1. จัดประชุม/อบรม นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียน
เคียนซาพิทยาคม จ านวน 276 คน เพื่อสร้างทัศนคติ
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีวินัยจราจร เพื่อความ
ปลอดภัยทางถนน  มีเป้าหมายให้ทราบถึงสภาพปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุมีผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน และสังคม โดยเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ 
 กฎหมายจราจร 
 วิธีการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
 วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการฟ้ืนคืนชีพเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
 สิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
นอกจากนี้ทางแกนน า  ครู  ยังได้ร่วมกันส ารวจพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน  การขับขี่
รถจักรยานยนต์ การสวมหมวกนิรภัย เพื่อน าไปเสนอมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน   

2. สร้างแกนน าป้องกันอุบัติ เหตุทางถนนโดยน า
นักเรียนแกนน าจ านวน 45 คน และคณะครู  ผ่าน
การเรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน  การเ สียชี วิตจากอุบัติ เหตุทางถนน ณ 
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  และยังได้มีโอกาสพูดคุย
กับผู้ประสบอุบัติเหตุโดยตรง  ซึ่งส่งผลให้แกนน า
เหล่านี้มีความรู้  มีความตระหนัก และสามารถ
ถ่ายทอดผลกระทบของการเกิดอุบัติเหตุแก่เพ่ือนๆ
ในโรงเรียนได้ 

3. จัดท ามาตรการองค์กรเพ่ือการรณรงค์ป้องกันเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนน การสวมหมวกนิรภัยใน
ผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทาง ที่เกิดจากการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ของ
นักเรียน และครูก่อให้เกิด “มาตรการองค์กรในโรงเรียนการสวมหมวกนิรภัยของผู้ ใช้
รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทาง” ที่มีมาตรการ และการติดตามอย่างชัดเจน 
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กิจกรรมหมู่บ้าน/ชุมชน มีวินัยจราจรสร้างความปลอดภัยทางถนน  มีเป้าหมายเพ่ือหมู่บ้าน

จ านวน 3 แห่ง ในอ าเภอเคียนซา  ได้เรียนรู้  ตระหนักถึงปัญหาอุบัติเหตุทางถนน  และเมื่อผ่านการอบรม
แล้วเกิดการเรียนรู้ สร้างเป็นมาตรการชุมชนเพื่อดูแลเรื่องดังกล่าวด้วยตนเอง 

กิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะเป็นการให้ความรู้ สร้างความตระหนักแล้ว ยังท าให้เกิดความ
ต่อเนื่องด้วยการสร้างมาตรการและมีการแต่งตั้งคณะท างานอย่างเป็นทางการ  เพ่ือให้ท าหน้าที่ดูแล 
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่โดยการส ารวจจุดเสี่ยง  แล้วน าเสนอเพ่ือหาทางแก้ไข 

 

 
 

 นับได้ว่าทั้งสองกิจกรรมเป็นกิจกรรมเชิงรุก ที่มุ่งเป้าให้เป็นรากฐานที่ส าคัญของชุมชนในการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนต่อไป   ส่วนกิจกรรมจัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทาง
ถนนอ าเภอเคียนซาและภาคีเครือข่าย  แม้ว่าจ านวนการจัดประชุมจะน้อยกว่าที่ได้วางแผนไว้  เนื่องจาก
ติดภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่  แต่ก็ถือว่าได้ว่ากิจกรรมที่ท าให้เกิดการขับเคลื่อนการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลจุดเสี่ยง  ร่วมกันหาทางแก้จุดเสี่ยง และร่วมบูรณาการ
การท างานร่วมกัน 
 

ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น   
 การด าเนินงานของโครงการ  ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในพ้ืนที่อ าเภอเคียนซาในด้าน
การสร้างความปลอดภัยทางถนนในหลายด้าน  ได้แก่ 

 เกิดภาคีเครือข่ายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
 มีการส ารวจจุดเสี่ยงโดยชุมชน และน าเสนอข้อมูลให้กับชุมชนได้รับทราบ 
 ถนนที่เป็นจุดเสี่ยงได้รับการแก้ไข ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 

พื้นที่ การแก้ไขจุดเสี่ยง 
อบต.เคียนซา - จัดระเบียบการจอดรถบริเวณตลาดนัดถนนสายเคียนซา-พระแสง (สาย 4137) กม.ที่ 25 

- ติดป้ายเตือน และตัดหญ้าบริเวณเกาะกลาง ถนนสายเซาเทิร์น บริเวณตรงข้ามโรงงานไม้
ยางพาราเจ๊มิก 

ทต.เคียนซา ติดป้ายเตือนระวังอุบัติเหตุ บริเวณถนนสายเคียนซา-น้ าเกลี้ยง 3 จุด 
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พื้นที่ การแก้ไขจุดเสี่ยง 
ทต.บ้านเสด็จ - รณรงค์และติดป้ายเตือน เพ่ือให้รถที่แล่นจากซอยไปทางหลักได้รับทราบว่ามีสามแยก

ด้านหน้า บริเวณสามแยกซอยลุงโรจน์ 
- น าเสนอขอติดตั้งป้ายเตือน  การขยายถนน ท าลูกระนาด ในจุดเสี่ยงไปยังหน่วยงานที่

รับผิดชอบ (ทางหลวง) 
อบต.อรัญคาม ประสานงานร่วมกันระหว่าง อบต.กับหมวดทางหลวงเคียนซา ขอติดตั้งป้ายเตือนบริเวณ

แยกบ้านห้วยมุดไปถนนประชาชื่น บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยมุด และแยกบ้านหารด าไป
ถนนต าบล 

 

 เกิดกระบวนการสร้างให้เกิดความปลอดภัยทางถนนในอ าเภอ  ได้แก่ 
1) รณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนน  ภายใต้หัวข้อ “ขับรถมีน้ าใจ รักษาวินัยจราจร” 
2) มีการรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนในงานแข่งขันกีฬาภายใน ต.พ่วงพรมคร 
3) สภ.เคียนซา จัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกตรวจรักษาความปลอดภัย 
4) มีการตั้งจุดตรวจหลักและด่านชุมชนเพ่ืออ านวยความปลอดภัยในช่วงเทศกาล 

 เกิดโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนระดับมัธยมศึกษาข้ึนที่โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 
 เกิดหมู่บ้าน/ชุมชน ต้นแบบ มีวินัยจราจร สร้างความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนที่ 3 แห่ง ได้แก่  

บ้านสุธรรมเจริญพัฒนา ต.เคียนซา  บ้านควนสามัคคี ต.พ่วงพรหมคร บ้านทับใหม่ ต.บ้านเสด็จ 
ที่มีคณะท างานด าเนินการเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่  พร้อมทั้งมีมาตรการชุมชน 

 ผลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จ านวนผู้เสียชีวิต และจ านวนผู้บาดเจ็บ (admit) ลดลง 
 

รายการข้อมูล 
เทศกาลปีใหม่ 2560 
29 ธ.ค. 59 – 4ม.ค. 60 

เทศกาลปีใหม่ 2561 
29 ธ.ค.60 – 4 ม.ค. 61 

(เพิ่มข้ึน/ลดลง) 
% 

จ านวนผู้บาดเจ็บ (Admit) 7 คน 6 คน ลดลง 14.29% 
จ านวนผู้เสียชีวิต 0 คน 0 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต 

 

 ผลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน มีจ านวนผู้บาดเจ็บ (Admit) และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทาง
ถนนในพ้ืนที่อ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานีลดลงในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 และ 
2560 

 

รายการข้อมูล 
1 มี.ค. 59 – 28 ก.พ. 60 1 มี.ค. 60 – 28 ก.พ. 61 (เพิ่มข้ึน/ลดลง)% 

จ านวนผู้บาดเจ็บ (Admit) 128 คน 79 คน ลดลง 38.28% 
จ านวนผู้เสียชีวิต 3 คน 0 คน ลดลง 100% 

 

 อัตราการสวมหมวกนิรภัยของนักเรียนโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมเพ่ิมข้ึน 
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อัตรา ก่อนท าโครงการ หลังท าโครงการ การเปลี่ยนแปลง 
คน % คน % 

สวมหมวกนิรภัย 30 29.42 85 83.34 เพ่ิมข้ึน 53.93% 
ไม่สวมหมวกนิรภัย 72 70.59 17 16.67 ลดลง 53.92% 

 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
1) ใช้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอ(ศปถ.อ าเภอ) เป็นเครื่องมือกลไกขับเคลื่อนการ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ 
2) ผู้บริหารระดับอ าเภอ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ ให้ความส าคัญในการด าเนินงานป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน 
3) มีการบูรณาการความร่วมมือกันของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน อาสาสมัคร มูลนิธิ 

ท าให้การด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี 

4) มาตรการองค์กร/หมู่บ้าน  เป็นส่วนช่วยให้เกิดความส าเร็จ เนื่องจากเป็นมาตรการที่คิดขึ้นมาด้วย
คนในพ้ืนที่เอง 

5) การมีข้อมูลที่ชัดเจนโดยการร่วมกันส ารวจจุดเสี่ยงในพ้ืนที่และน าเสนอข้อมูลจุดเสี่ยงให้คนใน
พ้ืนที่ได้รับทราบ แล้ววิเคราะห์ค้นหาสาเหตุและแนวทางในการจัดการปัญหาจะสามารถแก้ไข
ปัญหาร่วมกันได้ดี 

6) มีการติดตามประเมินผล ในการด าเนินงานหลายรูปแบบ  ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น  
 ติดตามการแก้ปัญหาจุดเสี่ยง หรือการด าเนินงานผ่านทางการประชุม ศปถ.อ าเภอ 
 การติดตามโดยคณะท างานในพ้ืนที่หลังจากแต่งตั้งให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ/หมู่บ้าน

ต้นแบบ 
 การใช้แบบสอบถามหลังจากการอบรมในพ้ืนที่ 
 ติดตามผลจากสถิติอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ 

ซึ่งผลจากการติดตาม  ผู้ด าเนินโครงการได้น ามาใช้ประเมินสถานการณ์การด าเนินโครงการเพ่ือ
ปรับแก้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
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บทเรียนการท างานสู่ความต่อเนื่องย่ังยืน 
จากผลการด าเนินโครงการซึ่งก่อให้เกิดต้นแบบทั้งในสถานศึกษาและชุมชน  จะน าเอา

ความส าเร็จที่เกิดข้ึนมาสร้างเป็น “วัฒนธรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” ในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง
ตลอดทั้งปี  โดยจะขอการสนับสนุนและขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่  ที่มีปัญหา
เกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนน ให้มาร่วมกันท างาน โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในระดับ
ท้องถิ่น(ศปถ.อปท.) เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 ในการด าเนินงานเพ่ือรวมพลัง ร่วมใจ ทุกวัน ทุกวัย สร้างความปลอดภัยทางถนน ได้เกิดความ
ต่อเนื่องยั่งยืนนั้น เกิดบทเรียนเพ่ือเป็นข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต้องท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง บูรณาการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง     ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หาแนวทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม  โดยอาศัยขบวนการกลไก โดยใช้ศูนย์
ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอเคียนซาในการขับเคลื่อนงาน แล้วเชื่อมภาคีเครือข่าย
เข้ามาร่วมกันด าเนินงาน 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ควรจัดสรรงบประมาณหรือมีงบประมาณในการด าเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ โดยบูรณาการงานและงบประมาณร่วมกันกับภาคี
เครือข่าย โดยก าหนดเป้าหมายให้ตรงกันในการสร้าง “วัฒนธรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน” 

3. สร้างจิตส านึกให้ประชาชนทั้งผู้ใช้รถใช้ถนนให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรมากยิ่งขึ้น เน้นหนักไปที่
สถาบันครอบครัวผ่านทางเด็กเล็ก นักเรียน เยาวชน 

4. เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบรรจุกฎหมายจราจรเข้าเรียนในหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาจนถึงระดับชั้นอุดมศึกษา 

5. หน่วยงานที่มีอ านาจบังคับใช้กฎหมายจราจร ควรเข้มงวดกวดขันในการบังคับใช้กฎหมายจราจร
แก่    ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อให้ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับกฎหมายจราจร
เกรงกลัวที่จะไม่กระท าความผิดซ้ าอีก 

6. ให้มีการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ กระแสสังคมตั้งแต่ระดับครอบครัวถึงหน่วยงาน สถาบันให้
เกิดความตระหนักรู้ถึงการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 
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33. ถนนปลอดจุดเสี่ยงได ้ด้วยภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งอ าเภอชุมพวง 
อ าเภอชุมพวง แยกจากอ าเภอพิมาย เป็นกิ่งอ าเภอชุมพวง เมื่อปี พ.ศ. 2499 และตั้งเป็นอ าเภอชุม

พวงเมื่อปี พ.ศ. 2502 อ าเภอชุมพวงมีต้น "พลวง" มาก จึงเรียกว่า "ชุมพวง" และกลายมาเป็นชื่ออ าเภอใน
ที่สุด ซึ่งอ าเภอชุมพวงมีล าน้ ามูลไหลผ่าน นับว่าเป็นดินแดนที่มีความอุดม
สมบูรณ์แห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา 

อ าเภอชุมพวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด
นครราชสีมา มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังต่อไปนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอประทาย  และอ าเภอเมืองยาง ทิศ
ตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอล าทะเมนชัย ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอล าปลาย
มาศ (จังหวัดบุรีรัมย์) และอ าเภอห้วยแถลง ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
อ าเภอพิมาย โดยแบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 9 ต าบล 130 หมู่บ้าน มี
ประชากรจ านวน86,736 คน ประกอบด้วย ต าบลชุมพวง ต าบลประสุข 
ต าบลท่าลาด ต าบลสาหร่าย ต าบลตลาดไทร ต าบลโนนรัง ต าบลหนอง
หลัก ต าบลโนนตูม ต าบลโนนยอ (ข้อมูลจาก https://th.wikipedia.org/wiki) ซ่ึงมีถนนตัดผ่าน ดังนี้ 

1. ทิศเหนือพ้ืนที่ติดกับอ าเภอประทายและอ าเภอเมืองยาง  มีถนนทางหลวงหมายเลข 2285 ตัด
ผ่าน(ประทาย – ชุมพวง)   

2. ทิศตะวันตกเขตติดต่ออ าเภอพิมาย มีถนนทาง
หลวงหมายเลข 2226 ตัดผ่าน (วังหิน –  หนอง
นางด า) 

3. ทิศตะวันออกเขตติดต่อกับอ าเภอล าทะเมนชัย  มี
ถนนทางหลวงหมายเลข 2226 ตัดผ่าน  (วังหิน –  
หนองนางด า) 

4. ทิศใต้ติดต่อกับอ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
และอ าเภอห้วยแถลง  มีถนนทางหลวงหมายเลข
2073 (ชุมพวง – ล าปลายมาศ)และทางหลวง
หมายเลข 4043(ชุมพวง – ล าปลายมาศ) 

โดยมีถนนทางหลวงแผ่นดินสายหลักของอ าเภอ คือ สาย 2226 ผ่านใจกลางตัวอ าเภอ ท าให้เกิด
เป็นสี่แยกชุมพวง เพื่อเชื่อมไปยังอ าเภอข้างเคียงและต่อไปยังจังหวัดบุรีรัมย์ จากสถิติตั้งแต่ปี 2557-2559 
มีจ านวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ย ปีละ 893 ครั้ง จ านวนผู้บาดเจ็บ 985 ราย มีอัตราการเสียชีวิตคิด

อำ�เภอชุมพวง
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เป็นจ านวนเฉลี่ย 28.23 ต่อแสนประชากร จ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเกิดทั้งบนถนนสายหลักและถนน
สายรอง หรือถนนชนบท ซึ่งถนนสายรอง อุบัติเหตุที่เกิดบ่อยครั้ง สาเหตุมาจากการขี่รถจักรยานยนต์ไม่
ปลอดภัย ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับเร็ว และมีพฤติกรรมดื่มสุรา ขับขี่ด้วยความเร็วหลุดโค้ง ชนต้นไม้  ชน
ป้ายข้างทาง หรือพลิกคว่ าด้วยตนเอง เป็นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บเสียชีวิตและพิการ ส่งผลให้เกิดความ
สูญเสียทุกด้าน ส่วนถนนสายหลักอุบัติเหตุส่วนมากเกิดบริเวณถนนที่มีเส้นทางตรงต่อเนื่อง จากสถิติที่ไม่
เคยลดลงของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเลย  

ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.)อ าเภอชุมพวง ได้พยายามด าเนินการในการจัดการ
ปัญหาทั้งจัดการประชุมเรื่องสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนถนน ความสูญเสีย และจุดเสี่ยงบนถนนสายหลักในปี 
2557-2559 เพ่ือทบทวนเหตุการณ์ในจุดเสี่ยงที่เกิดเหตุบ่อยบนถนนสายหลัก และสายรอง แต่ยังขาดการ 
บูรณาการและขาดการก าหนดหน้าที่ในการท างานที่ชัดเจน  ทางด้านส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชุมพวง  
จึงได้เล็งเห็นความส าคัญในการน าข้อมูลมาสนับสนุนในการจัดการกับปัญหาอุบัติเหตุทางถนนรวมกับภาคี
เครือข่าย จึงได้จัดท าโครงการ ถนนปลอดจุดเสี่ยงได้  ด้วยภาคีเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง ขึ้น โดยมี นายละออ   
มะลิสิน    สาธารณสุขอ าเภอชุมพวง และนางสาวภาวิณี  โคลงพิมาย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   
เป็นแกนก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนงาน โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) สร้างเครือข่ายในพ้ืนที่ 9 ต าบล (สาธารณสุข ปกครอง ต ารวจ ขนส่งอ าเภอ กู้ภัยใน
พ้ืนที่ อาสาสมัครสาธารณสุข สถานศึกษา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาชุมพวง ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน) เพ่ือขับเคล่ือนงานสร้างความปลอดภัยทางถนนในอ าเภอชุมพวง และ 2)
แก้ไขปัญหาจุดเส่ียงในพ้ืนที่ เพ่ือลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนน โดยมีเป้าหมาย 
คือ 1)มีเครือข่ายน าร่องป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ 9 ต าบล  2)มีเครือข่ายอนุกรรมการชุดเล็กเพ่ือ
ขับเคลื่อนงานอุบัติเหตุผลักดันให้เกิดแผนงาน/ข้อตกลง/ข้อบัญญัติด้านความปลอดภัยทางถนนในทุก
ต าบล 3)มีการส ารวจจุดเสี่ยงในพ้ืนที่ทั้ง 9 ต าบล  

 
ภาคีเครือข่าย รวมตัวกันขับเคลื่อนงาน 

ภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมส าคัญในการด าเนินงานนี้
ประกอบด้วย สาธารณสุข ปกครอง ต ารวจ ขนส่งอ าเภอ กู้ภัยใน
พ้ืนที่ อาสาสมัครสาธารณสุข สถานศึกษา ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาสาขาชุมพวง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
กรรมการหมู่บ้าน จากการรวมตัวกันด าเนินงานเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรนั้น เมื่อมี
โครงการถนนปลอดจุดเสี่ยงได้ ด้วยภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง จึงได้ทบทวนและมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ศปถ.อ าเภอชุมพวงขึ้นล่าสุดในเดือน กรกฎาคม 2560  โดยมีนายอ าเภอเป็นประธาน  มีผู้ก ากับการสถานี
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ต ารวจภูธรชุมพวง และหัวหน้าปภ.จ.นม สาขาชุมพวง เป็นรองประธาน มีผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมพวง  
สาธารณสุขอ าเภอ พัฒนากรอ าเภอ เกษตรอ าเภอ  สัสดีอ าเภอ ท้องถิ่นอ าเภอ  นายกเทศมนตรีต าบล 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุกต าบล  หัวหน้าหมวดทางหลวง  หัวหน้าสว่นราชการ ปลัดอ าเภอ และ
ก านันทุกต าบลเป็นกรรมการ และมีปลัดอ าเภอฝ่ายความม่ันคงเป็นเลขานุการ และมีทีมเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล สาธารณสุข มูลนิธิฯ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ   

โดยมีบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญ คือ จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนงานในการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนนในอ าเภอชุมพวง มีการติดตามประเมินผล  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และภาค
ประชาชน  และจัดให้มีศูนย์ข้อมูล สถิติการเกิดอุบัติเหตุของอ าเภอชุมพวง พร้อมน าเสนอคืนข้อมูลให้
คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ 
 
ภาคีเดินหน้า ท ากิจกรรมร่วมกัน 
 หลังจากแต่งตั้งคณะกรรมการ และรวบรวมทีมคณะท างานได้แล้ว ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
เข้ามามีบทบาทในการก าหนดแผนงาน ประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และติดตามประเมินผล
ร่วมกัน คือ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ “โครงการถนนปลอดจุดเสี่ยงได้ ด้วยภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง” เพ่ือ 
ขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อ าเภอชุมพวง มีการประชุมทีม 2 เดือน
ครั้ง จ านวน 6 ครั้ง   

2. ประชุมคณะท างานอนุกรรมการ โครงการถนนปลอดจุดเสี่ยงได้ ด้วยภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจัดท าแผนปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 2 เดือนครั้ง 
จ านวน 6 ครั้ง ซึ่งหลังจากการประชุมคณะท างาน ส่งผลให้เกิดกิจกรรมร่วมกัน ดังนี้ 

 มีการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล และรายงานสถานการณ์และสถิติการเกิด
อุบัติเหตุ  

 มีการตั้งด่านชุมชน 36 ด่าน  และด่านครอบครัว 133 หมู่บ้าน และจัดตั้งจุดบูรณาการ
บริการประชาชน 1 จุด จุดบรกิาร 9 จุด 

 มีการจัดตั้งทีมเพ่ือสอบสวนเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางจราจร 
 มีการตั้งกลุ่ม Line เพ่ือติดต่อประสานงาน เมื่อเกิดอุบัติเหตุและร่วมกันหาทางป้องกัน 
 เกิดการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ โดยมอบหมายให้ทีมมูลนิธิกู้ภัยจัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบ  

มอบหมายให้ปลัดฝ่ายความมั่นคงเป็นผู้บัญชาการ  มอบหมายให้สภ.ชุมพวง และหมวดการทางชุมพวง
อ านวยความสะดวกการจราจร  มอบหมายให้รพ.ชุมพวงเตรียมการเรื่องรถพยาบาลและทีมงานที่ให้การ
ช่วยเหลือ เป็นต้น 
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 ได้ทีม RTI ระดับอ าเภอ 1  ทีมและระดับต าบล  9 ทีม (ทีมป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ทางถนน)และผู้ก่อการดีระดับอ าเภอ  1  ทีม 

 เกิดการส ารวจจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อ าเภอชุมพวง โดย ทีม ศปถ.ระดับ
ต าบล จ านวน 36 จุด และน าจุดเสี่ยงมาวิเคราะห์โดยทีมงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชุม
พวง แล้วเกิดการแก้ไขจุดเสี่ยง เช่น การจัดท าป้ายเตือน การน าข้อมูลเสนอให้หน่วยงาน
จัดสรรงบประมาณ ในการขยายช่องจราจรและทางระบายน้ า การติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
และไฟกระพริบ และมีบางพ้ืนที่ร่วมกันระดมทุนเพ่ือปรับผิวจราจรในหมู่บ้านเอง เป็นต้น 

 มีการส ารวจพฤติกรรมความเสี่ยงของประชาชนในพื้นที่ต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร เพ่ือจัด
กลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางจราจร(ไม่เสี่ยง เสี่ยง เสี่ยงมาก) 

 สนับสนุนให้หมู่บ้านท าประชาคมเพ่ือจัดท ากฎกติการ่วมกัน เช่น การตักเตือนเมื่อบุคคลใน
ครัวเรือนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางจราจร เช่น เมาแล้วขับ,ไม่สวมหมวกนิรภัย
,ขับข่ีเร็ว เป็นต้น  จากกิจกรรมนี้ พบว่า บางหมู่บ้านทางหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ถือกุญแจรถ 
และหากมีการตั้งวงดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แล้วและมีความต้องการที่จะซื้อเพ่ิม จะให้ผู้ที่
ไม่ดื่มไปซื้อหรือให้ร้านค้าเป็นผู้จัดส่งถึงที่แทน 

 ได้แนวทางการด าเนินงาน 3 ด่านประสานใจ โดยหากด่านครอบครัวไม่สามารถตักเตือนบอก
สมาชิกท่ีก าลังจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรได้ ให้ขอความช่วยเหลือไปยังด่าน
ชุมชนเพ่ือมาตักเตือนในพ้ืนที่ หรือเพ่ือสกัดกั้นผู้ที่เสี่ยงที่ด่านชุมชน  และถ้าด่านชุมชนไม่
สามารถตักเตือนหรือสกัดกั้นผู้ที่เสี่ยงได้ ให้เป็นหน้าที่ของด่านต ารวจในการใช้กฎหมายใน
การด าเนินการ 

 สถานีต ารวจภูธรชุมพวงให้จัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว จ านวน 1 ชุด เพื่อตั้งจุดชะลอความเร็วได้
ทันทีและตลอดเวลา 

 ให้ อปท. ด าเนินการติดตั้งป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ป้ายแนะน าเส้นทางเลี่ยงการจราจรที่
หนาแน่น และให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชน หอ
กระจายข่าวในการรณรงค์ไม่ดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะ ตั้งแต่
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

 จัดชุดปฏิบัติการร่วม ทหาร ต ารวจ ปกครอง ออกตรวจตราในจุดพ้ืนที ่ร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือ
สอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ ดูแลสถานที่ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวในพ้ืนที่ และให้จัดเวร
ยามออกตรวจดูเป็นระยะ ๆ   ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลปีใหม่ 
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3. คณะท ำงำนลงพื้นที่สอบสวนอุบัติเหตุ ใน 3 กรณี 
โดยการลงพ้ืนที่ส ารวจ  รวบรวม  ศึกษาวิเคราะห์จุดเสี่ยง 
เพ่ือก าหนดแนวทางแก้ไข และเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ซึ่ง
ได้ศึกษาลักษณะการเกิดอุบัติเหตุในด้านพฤติกรรมขับขี่ของ
บุคคล ความพร้อมของรถยนต์และสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นได้
มีการศึกษาถึงลักษณะการบาดเจ็บ  และการเสียชีวิตของผู้
ประสบอุบัติเหตุ  เมื่อได้ข้อมูลแล้วได้น าเสนอผลการสอบสวน
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบในที่ประชุม  และหามาตรการป้องกันแก้ไขต่อไป โดยส่วน
ใหญ่ในการแก้ไขคือการปรับปรุงทางกายภาพสิ่งแวดล้อม โดยการติดตั้งไฟสว่างให้เพียงพอต่อการมองเห็น
ในยามกลางคืน และขีดสีตีเส้นถนน ป้ายสัญญาณจราจรให้ชัดเจนต่อการมองเห็น 

 
4. จัดเวทีบันทึกควำมร่วมมือ (MOU) การด าเนินโครงการถนนปลอดจุดเสี่ยงได้ด้วยภาคีเครือข่ายที่

เข้มแข็งโดยมีเป้าหมายเพ่ือให้หน่วยงานและประชาชนในอ าเภอชุมพวง  เกิดการประสานความร่วมมือใน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง และร่วมกันพิจารณาก าหนดมาตรการต่าง 
ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างวินัยจราจรให้แก่ประชาชนทั่วไป  นอกจากนี้เป็นการให้ร่วมกัน
แก้ไขจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และรณรงค์ให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์สวมหมวก
นิรภัย 100% 

 
 
 
 
 
 
 

5. คณะกรรมการออกติดตามพื้นที่ เพ่ือสนับสนุนให้ค าแนะน า ก าลังใจต่อการด าเนินงานป้องกัน 
อุบัติเหตุจราจร ใน 9 ต าบล  โดยมีทีมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนอบต. อสม. และจิตอาสา ซึ่งเป็นการเยี่ยมเสริมพลังในการ
ปฏิบัติงานบริการประชาชนด้วยจิตอาสา เน้นการท างานเชื่อมประสานกันระหว่างด่านครอบครัวและด่าน
ชุมชน โดยเน้นให้ด่านชุมชนควบคุม ห้ามปรามผู้ที่มีพฤติกรรมในการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย ไม่ขับขี่ไปบนถนน
เส้นหลักได้ 
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6. จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานอุบัติเหตุ  เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ 
ด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของอ าเภอชุมพวงและ 
9 ต าบล และเพ่ือให้ประชาชนในอ าเภอชุมพวง  เกิดการ
ตื่นตัวให้ความร่วมมือในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนได้อย่างจริงจั ง  และเป็นการรณรงค์การขับขี่ที่
ป ล อ ด ภั ย ไ ม่ ป ร ะ ม า ท ใ ห้ ผู้ ขั บ ขี่ แ ล ะ ผู้ โ ด ย ส า ร
รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย 100 %   
 

ผลจากการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งผลให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านเวทีและนิทรรศการการแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บและการเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนของอ าเภอ และต าบลจากทั้งหมด  9  ต าบล(ต าบลชุมพวง,ต าบลโนนยอ,ต าบล
หนองหลัก,ต าบลประสุข,ต าบลตลาดไทร,ต าบลโนนรัง,ต าบลโนนตูม,ต าบลโคกหินช้าง,ต าบลท่าลาด) และ
มีการร่วมลงบันทึกความร่วมมือจากผู้บริหาร ผู้น าชุมชนจากทั้ง 9 ต าบล    

 

ดอกผล ที่เกิดขึ้นระหว่างทาง 
1. การค้นหาและจัดการจุดเสี่ยง โดยคณะท างานได้น าข้อมูลจุดเสี่ยงมาวิเคราะห์และหาแนว 

ทางการป้องกันและแก้ไข เพ่ือเสนอต่อที่ประชุม ศปถ.อ าเภอทุก 2 เดือน และหาข้อสรุปน าไปสู่การ
จัดการแก้ไขจุดเสี่ยง และติดตามผล มีการเปรียบเทียบก่อนและหลังการด าเนินงาน ส่งผลให้ได้จุดเสี่ยงใน
ทุกต าบลและเกิดการแก้ไขร่วมกัน ดังนี้ 
 ต าบลชุมพวง พบจุดเสี่ยงจ านวน  8  จุด ได้รับการแก้ไขแล้ว  5  จุด คือ 
1) สามแยกชุมพวงประทาย ได้มีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร 
2) จุดกลับรถ บริเวณสี่แยกไฟแดงอ าเภอชุมพวง มีการน าแบรีเออมาวางกั้นเพ่ือไม่ให้ตัดข้าม 
3) โค้งโรงเรียนอนุบาลอนันตะ มีการปรับขยายไหล่ทาง 
4) หน้าวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง มีการติดตั้งป้ายเตือน  และในช่วงเช้าวิทยาลัยการอาชีพชุมพวงจะ

มอบหมายให้แผนกรักษาความปลอดภัย น ากรวยจราจรไปตั้งบริเวณเส้นแบ่งเลนและจะติดตั้งไฟ
กระพริบที่กรวยเพ่ือเพ่ิมการมองเห็น  และทางหมวดการทางชุมพวงจะด าเนินการติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบเตือน บริเวณก่อนถึงวิทยาลัยการอาชีพชุมพวงและท าการตัดแต่งต้นไม้บริเวณไหล่ทางเพ่ือ
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เพ่ิมการมองเห็น 
5) ถนนชุมพวง – ล าปลายมาศ  บริเวณบ้านโรงพยาบาลชุมพวง มีการติดตั้งเสาจราจรล้มลุกและกรวย

จราจร ซ่ึงติดตัง้โดยโรงพยาบาลชมุพวง 
 
 
 
 
 

 
 
 ต าบลท่าลาด  พบจุดเสี่ยง จ านวน 3  จุด  ได้รับการแก้ไขแล้ว  3  จุด คือ 
 ต าบลประสุข  มีจุดเสี่ยงจ านวน 8  จุด  ได้รับการแก้ไข  4  จุด 

1. สี่แยกบ้านประสุข –บ้านประสุขชัย มีการตั้งป้ายบอกทาง โดย อบต.ประสุขเป็นผู้ด าเนินการ 
2. แยก  3  แพร่งบ้านวัดจันทร์มีการตั้งป้ายเตือนโดย อบต.ประสุข เป็นผู้ด าเนินการ 
3. ถนนบ้านหนองจิก  -  ชุมพวง  บริเวณบ้านดอนล าดวน  หมู่ 10 ต.ประสุขผิวจราจรขรุขระมีการ

แก้ไขแล้วด้วยการร่วมด้วยช่วยกันของประชาชนและผู้น า 
4. สี่แยกวัดเก่าประสุขผิวจราจรเรียบไม่ขรุขระได้รับการแก้ไขด้วยการตั้งป้ายเตือนโดย อบต.ประ

สุขเป็นผู้ด าเนินการ 

 
 ต าบลโนนรัง  มีจุดเสี่ยง  6 จดุ ได้รับการแก้ไขแล้ว  3  จุด 
1. ถนน ชุมพวง – ล าปลายมาศ  บริเวณโค้งบ้านหนองหว้าบูรพา ถนนที่มีทางร่วมทางแยก แต่ทางหลัก

เป็นทางโค้ง สามารถเชื่อมไปยังจ.บุรีรัมย์ได้  ได้รับการแก้ไขแล้ว โดยอบต.โนนรัง ท าการติดป้าย
เตือน 

2. ถนน ชุมพวง – ล าปลายมาศ  บริเวณโงวัดดงบัง ถนนมีลักษณะโค้งที่มีทางร่วมทางแยก สามารถ
เชื่อมไปยังจ.บุรีรัมย์ได้ ได้รับการแก้ไขแล้ว โดยหมวดการทางชุมพวงได้ติดสัญญาณไฟเตือน  และ
ติดตั้งกรวย  โดย สภ.ชุมพวงจัดก าลังพล ตรวจขันวินัยจราจร 
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3. ถนน ชุมพวง – ล าปลายมาศ  บริเวณบ้านร่มเย็นถนนมีลักษณะโค้ง สามารถเชื่อมไปยังจ.บุรีรัมย์ได้
ได้รับการแก้ไขโดยหมวดการทางชุมพวงได้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 

 
 ต าบลโนนยอ  มีจุดเสี่ยง  3  จุด  ได้รับการแก้ไขแล้ว 3 จุด 
1. ถนนวังหิน –  หนองนางด า บริเวณหน้าโรงงานเพชรธารา ถนนมีลักษณะตรงยาวติดต่อกันหลายกิโล
ท าให้รถที่สัญจรใช้ความเร็ว และบริเวณนี้ยังเป็นเขตชุมชนและมีโรงงานตั้งอยู่ สามารถเชื่อมไปยัง 
จังหวัดบุรีรัมย์ได้ ได้รับการแก้ไขโดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทเพชรธาราการติดกล้อง CCTV 
2. ถนนวังหิน –  หนองนางด า บริเวณบ้านดงน้อย ถนนมีลักษณะตรงยาวติดต่อกันหลายกิโล ท าให้รถที่
สัญจรใช้ความเร็ว และบริเวณนี้ยังเป็นเขตชุมชนและทางร่วมทางแยก ซึ่งสามารถเชื่อมไปยังจ.บุรีรัมย์ได้
ได้รับการแก้ไขโดยได้รับความร่วมมือจากอบต.โนนยอ ติดป้ายเตือน 
3. ถนนวังหิน –  หนองนางด า บริเวณบ้านโนนกระหวัน ถนนมีลักษณะตรงยาวติดต่อกันหลายกิโลเมตร
ท าให้รถที่สัญจรใช้ความเร็วและบริเวณนี้ยังเป็นเขตชุมชนและทางร่วมทางแยก แสงสว่างที่ไม่เพียงพอ 
ศปถ.อ.ชุมพวงได้ขอความร่วมมือไปยังหมวดการทางชุมพวงเพ่ือให้ติดตั้งไฟแสงสว่าง 
 

 
 ต าบลหนองหลัก  มีจุดเสี่ยง  3  จุด  ได้รับการแก้ไขแล้ว 3 จุด 
1. ถนนชุมพวง – ประทาย สี่แยกบ้านขุนละคร ถนนมีลักษณะตรงยาวติดต่อกันหลายกิโลเมตร ท าให้รถ

ที่สัญจรใช้ความเร็วและบริเวณนี้ ยังเป็นเขตชุมชนและทางร่วมทางแยก ซึ่งสามารถเชื่อมไปยังถนน
มิตรภาพและจ.บุรีรัมย์ได้ ได้แก้ไขด้วยการติดป้ายเตือน 

2. ถนนบ้านหนองหลัก – บ้านสุกร ถนนมีลักษณะโค้งร่วมกับทางร่วมทางแยก ได้แก้ไขด้วยการติดป้าย
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เตือน 
3. ถนนในหมู่บ้านสุกร ถนนมีลักษณะโค้งมีทางร่วมทางแยกได้แก้ไขด้วยการติดป้ายเตือน 

 
 ต าบลสาหร่าย  มีจุดเสี่ยง  3 จุด ได้รับการแก้ไขแล้ว  3 จุด  
ถนนมีลักษณะโค้งร่วมกับทางร่วมทางแยก ได้แก้ไขด้วยการติดป้ายเตือนและชุมชนในบริเวณนั้น น าโดย
ก านันต าบลสาหร่าย ได้จัดตั้งด่านชุมชน โดยมีการจัดเวรในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งรวมถึงการติดกล้องวงจร
ปิดในบริเวณดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 ต าบลโนนตูม  มีจุดเสี่ยง  1  จุด  ได้รับการแก้ไขแล้ว 
1. ถนนท่าลาด – ล าปลายมาศ บริเวณบ้านโนนตูมถนนมีลักษณะโค้งและมีทางร่วมทางแยก และมี

ชุมชน  สามารถเชื่อมไปยังจ.บุรีรัมย์ได้ได้รับการแก้ไขโดยอบต.โนนตูมได้ติดตั้งป้ายวินัยจราจร 
 ต าบลตลาดไทร มีจุดเสี่ยง 5จดุ 
1. ถนนบ้านหนองบัวบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองบัวถนนมีลักษณะตรงเป็นระยะหลายกิโลเมตร  ท า
ให้รถที่สัญจรจะมีความเร็วในการสัญจรมีทางร่วมทางแยก และมีชุมชน  สามารถเชื่อมไปยังจ.บุรีรัมย์ได้  
ได้รับการแก้ไขโดย อบต.ตลาดไทรได้ติดตั้งป้ายวินัยจราจร 
2. ถนนชุมพวง – ล าปลายมาศ  บริเวณบ้านหนองแวงน้อยถนนมีลักษณะตรงเป็นระยะหลายกิโลเมตร  
ท าให้รถที่สัญจรจะมีความเร็วในการสัญจรมีทางร่วมทางแยก และมีชุมชน  ได้รับการแก้ไขโดย อบต.
ตลาดไทรได้ติดตั้งป้ายวินัยจราจร 
3. ถนนชุมพวง – ล าปลายมาศ  บริเวณบ้านโนนดู่ถนนมีลักษณะตรงเป็นระยะหลายกิโลเมตร  ท าให้รถ
ที่สัญจรจะมีความเร็วในการสัญจรมีทางร่วมทางแยก และมีชุมชน  ได้รับการแก้ไขโดย อบต.ตลาดไทรได้
ติดตั้งป้ายวินัยจราจร 
4. ถนนชุมพวง – ล าปลายมาศ  บริเวณบ้านโนนดู่ถนนมีลักษณะโค้งมีทางร่วมทางแยกและมีชุมชนได้รับ
การแก้ไขโดย อบต.ตลาดไทรได้ติดตั้งป้ายวินัยจราจร 
5. ถนนชุมพวง – ล าปลายมาศ  บริเวณบ้านโนนดู่ถนนมีลักษณะโค้งมีทางร่วมทางแยก และมีชุมชน
ได้รับการแก้ไขโดย อบต.ตลาดไทรได้ติดตั้งป้ายวินัยจราจร 
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 2) การซ้อมแผนรับอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นการกระตุ้นสร้างความตระหนักให้กับประชาชน และ
เตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ สร้างการตื่นตัวและได้รับความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน 
 
 
 
 
    
 

3) การฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพและให้ความรู้ เยาวชนใน
สถานศึกษา และชุมชนได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอชุมพวงจ านวน 13 แห่ง ในการด าเนินการกิจกรรม
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการฝึกช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน โดยเด็ก
วัยเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการฝึกช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละ 80 และ
เด็กวัยเรียนมีทักษะในการฝึกช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานร้อยละ100 

4) ด่านครอบครัวและด่านชุมชน เริ่มด าเนินการโดยส ารวจข้อมูลในพ้ืนที่ เพ่ือจัดท าฐานข้อมูล
และจัดล าดับกลุ่มประชาชนที่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  จากนั้นท าการคืนข้อมูล
และท าประชาคม เพ่ือหาแนวทางท่ีเป็นมติร่วมกันหลังจากได้มติร่วมกันก็จะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน
เป็นระยะๆ 

จากนั้นจัดตั้งด่านชุมชนและจุดประสานงานด่านครอบครัว  โดยการจัดตั้งจุดที่จะตั้งด่านและ
จัดตั้งทีมประจ าจุด ซึ่งมีการแบ่งเวรยามที่ชัดเจน  โดยได้รับการสนับสนุนป้ายจุดประสานงานด่าน
ครอบครัวจากชมรมก านัน  ผู้ใหญ่บ้านอ าเภอชุมพวง  จ านวน  133 ป้าย เพ่ือให้ด่านครอบครัวและจุด
ประสานงานด่านครอบครัวมีรูปธรรม และท้ายสุดของกิจกรรมนี้  มีการติดตามการด าเนินงานของทีม
ต าบลโดยทีมอ าเภอ  และมีการสรุปผลการด าเนินงานเป็นรายวันในช่วงเทศกาล 



349ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัยของ
สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา” ปี 2560

ถอดบทเรียนโครงการรวมพลังสรา้งความปลอดภัยของ 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ปี 2560 

332 

 

 
 

 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
1. เกิดคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอและระดับต าบล  มีการ

ประชุมกันอย่างต่อเนื่อง  
2. มีการจัดเวทีบันทึกความร่วมมือ (MOU) การด าเนินโครงการถนนปลอดจุดเสีย่ง ได้ด้วยภาคีเครือข่ายที่

เข้มแข็ง และทีมคณะกรรมการ ศปถ.อ าเภอ ได้มีการออกติดตามพ้ืนที่การด าเนินงานป้องกัน
อุบัติเหตุใน 9 ต าบล 

3. คณะท างานทีมหลักได้ลงตรวจสอบพื้นที ่ที่เกิดอุบัติเหตุเพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข
ปัญหาแต่ละพ้ืนที่ มีการประเมินผลและน าปัญหา พร้อมแนวทางการการแก้จุดเสี่ยง มาน าเสนอ
ในเวที ศปถ.อ าเภอทุก 2 เดือน 

4. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการจุดเสี่ยงของพ้ืนที่โดยองค์กรท้องถิ่น จากการสรุปผลคืน
ข้อมลู 

5. สถิติจ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ  ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต  ลดลงเมื่อเปรียบเทียบจากข้อมูล
ของ  ปีพ.ศ.  2559  และปีพ.ศ.  2560  ซึ่งเป็นปีด าเนินการโครงการฯ   

6. เกิดธรรมนูญสุขภาพในประเด็นป้องกันอุบัติเหตุจราจร โดยได้รับความร่วมมือจากอ าเภอชุมพวง
เป็นหน่วยงานผู้ขับเคลื่อน โดยมีต าบลต้นแบบ  2  ต าบล ได้แก่ ต าบลชุมพวงและต าบลสาหร่าย   

7. เกิดการบูรณาการด่านชุมชน ด่านครอบครัว ในการดูแลประชาชนในชุมชนด้วยตัวชุมชนเอง 
8. เยาวชนได้รับความรู้เรื่องกฎหมายจราจรในสถานศึกษา(วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง,โรงเรียนชุม

พวงศึกษาโรงเรียนพิกุลทอง) จากการฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงการขับขี่
รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องและปลอดภัย และความส าคัญของการสวมหมวกนิรภัย 

9. การตั้งศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง, 
บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จ ากัด,ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา,บริษัทเกริกไกรเอ็นเตอร์ไพรส์, 
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อ า เภอชุมพวง  ร่ วมกันจัดตั้ งและให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้ งศูนย์การ เรียนรู้ โดยเน้น
หลักการ  "เรียนรู้แล้วน าไปปฏิบัติด้วย"  

10. จัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสาได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง จัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา  
ร่วมด้วยช่วยประชาชน  เพ่ือให้บริการตรวจและซ่อมยานยนต์ให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วง
เทศกาลสงกรานต์และปีใหม่โดยใช้พ้ืนที่ของปั้มน้ ามันปตท.สาขาชุมพวง 
 

บทเรียนจากข้อจ ากัดที่พบ 
- ประธาน ศปถ.อ าเภอ(นายอ าเภอ) มีการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถด าเนินงานต่อได้ ส่งผลต่อการ

ด าเนินงานโครงการ และท าให้คณะกรรมการมาประชุมไม่ต่อเนื่อง แผนงานชะลอ เกิดความล่าช้า 
ส่งผลให้กิจกรรมแผนงานสะดุดไม่เป็นไปตามแผนงาน ดังนี้ทีมกรรมการและเลขานุการจึงมีส่วน
ส าคัญในการขับเคลื่อนงาน และใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนงาน 
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