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ผู้จัดพิมพ ์ ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)



ค�าน�า

 ส�ำนกังำนกองทนุสนบัสนนุกำรสร้ำงเสรมิสขุภำพ (สสส.) ได้สนบัสนนุ

โครงกำรปี 2558 จ�ำนวน 65 โครงกำร เพื่อด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไข 

อุบัติเหตุจรำจรในระดับพื้นที่ โดยสนับสนุนแผนงำนสนับสนุนกำรป้องกัน

อุบัติเหตุจรำจรในระดับจังหวัด (สอจร.) ให้มีบทบำทเป็นกลไกในกำรจัดกำร 

ประสำน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตำมหนุนเสริมให้โครงกำรดังกล่ำว 

ได้ด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร และมีเป้ำหมำยเพื่อ

ลดกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตของประชำชนที่ใช้รถใช้ถนน เพ่ือให้เกิดควำม

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งในปี 2558 มีกำรด�ำเนินงำนโครงกำรทั้ง  

4 ภูมิภำค แบ่งออกเป็น 7 กลุ่มประเด็น ตำมกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับประโยชน์

และกลุ่มเป้ำหมำยที่มีส่วนร่วมในกำรสร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนน ประกอบ

ด้วย 1) ประเด็นกำรบังคับใช้กฎหมำย  2) ประเด็นชุมชน/ท้องถิ่น  3) ประเด็น

เดก็ เยำวชน สถำนศกึษำ  4) ประเดน็มำตรกำรองค์กำรและสถำนประกอบกำร 

5) ประเดน็กำรพฒันำภำคเีครอืข่ำย 6) ประเดน็กำรพัฒนำกลไก สร้ำงเครือข่ำย 

ศปถ. และ 7) กำรประเมินผล
 

 สรุปผลงำน 65 โครงกำรนี้เป็นกำรสรุปผลงำนที่เกิดขึ้น เพื่อชี้ให้เห็น

ว่ำใครท�ำอะไร ทีไ่หน อย่ำงไร เพือ่ใคร และเกดิผลลพัธ์อย่ำงไรบ้ำง มข้ีอค้นพบ 

และเกิดควำมต่อเนื่อง/ขยำยผลอย่ำงไร ซึ่งเป็นกำรรวบรวมผลกำรด�ำเนิน

งำนของกลุ่มคนท�ำงำนที่มำร่วมกันด�ำเนินงำนสร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนน  

เพือ่ให้ผูอ่้ำนทีม่คีวำมสนใจ หรอืมส่ีวนเกีย่วข้องกบักำรร่วมสร้ำงควำมปลอดภยั

ทำงถนน ได้ศึกษำและน�ำไปปรับใช้ได้
 

 ผู ้เขียนขอพระขอบคุณทุกท่ำนที่มีส ่วนเกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนิน

งำนโครงกำรทั้ง 65 โครงกำร ที่ร่วมกันด�ำเนินงำนลดบำดเจ็บ เสียชีวิตให ้



คนไทยปลอดภัยในกำรเดินทำง และผู้เขียนหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำกำรสรุปผล

กำรด�ำเนินงำนโครงกำร 65 โครงกำรนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ำนไม่มำก 

ก็น้อย

 ด้วยจิตคำรวะ

 พรทิพภา สุริยะ
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เกริ่นน�า

 ส�ำนักงำนกองทนุสนบัสนนุกำรสร้ำงเสรมิสขุภำพ (สสส.) ได้สนบัสนนุ

แผนงำนสนับสนุนกำรป้องกันอุบัติเหตุจรำจรในระดับจังหวัด (สอจร.)  

เพื่อด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจรำจร โดยใช้กระบวนกำรขับ

เคลื่อนตำมยุทธศำสตร์ 6 ด้ำน ประกอบด้วย ด้ำนกำรบังคับใช้กฎหมำย 

(Law Enforcement) ด้ำนวิศวกรรม (Engineering) ด้ำนกำรให้ควำมรู้  

กำรประชำสัมพันธ์ (Education)  ด้ำนกำรมีส่วนร่วมและกำรสร้ำงอ�ำนำจ 

แก่ชุมชน (Empowerment) ด้ำนกำรบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน (Emer-

gency Medical Service) และด้ำนกำรประเมินผล (Evaluation) ซึ่ง สอจร. 

ได้ร่วมด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุจรำจรกับภำคีเครือข่ำย 

ในระดับจังหวัด อ�ำเภอและต�ำบล ซึ่งสอจร.มียุทธศำสตร์ในกำรขับเคลื่อน

งำนใน 5 ด้ำน (มังกร 5 หัว) คือ 1. พัฒนำและขยำยทีมงำนสหสำขำวิชำชีพ  

2. พัฒนำระบบข้อมูลข่ำวสำร ให้เกิดกำรน�ำไปใช้ประโยชน์ 3. มำตรกำร 

องค์กรผลักดันให้เกิดควำมปลอดภัยทำงถนน 4. ผลักดันนโยบำยสำธำรณะ 

เพื่อจัดกำรกับปัญหำควำมเสี่ยงหลัก 5. กำรสื่อสำรสำธำรณะ เพื่อสร้ำง 

กำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งเน้นกำรบูรณำกำรงำนร่วมกันกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมดตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่นขึ้นไปจนถึงระดับจังหวัด โดยมีกำรท�ำงำน

ร่วมกันของแกนน�ำ เครือข่ำยที่มำจำกสหสำขำวิชำชีพ โดยใช้หลัก INN  

(ศ.นพ.ประเวศ วะสี, 2547) ซึ่งเริ่มจำก (1) กำรพัฒนำศักยภำพแกนน�ำ  

(Individual) (2) กำรสร้ำงกลุ่มคนท�ำงำน (node) (3) ขยำยตัวเป็นเครือ

ข่ำยคนท�ำงำน (Network) โดยอำศัยกลไกกำรสนับสนุนจำกพ่ีเล้ียง สอจร. 

และภำคีเครือข่ำยมำร่วมกันด�ำเนินงำน ด้วยจิตอำสำเชื่อมไปยังภำรกิจ 

ของแต่ละหน่วยงำน เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อน กระตุ ้น สนับสนุนให ้

ทกุองค์กรสำมำรถด�ำเนนิงำนป้องกนัอบุตัเิหตทุำงถนนได้ ซึง่เน้นกำรมบีทบำท
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ส�ำคัญในกำรด�ำเนินงำน ใน 3 ประเด็น คือ

 1. ท�ำให้กระบวนกำรท�ำงำนของจังหวัดเกิดทีมและผลักดันงำนลงสู่

พืน้ท ีเกดิกำรปฏบิตังิำนอย่ำงจรงิจงั เกดิกระบวนกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ ขยำย

ภำคีเครือข่ำย และน�ำไปสู่กำรขยำยผลสู่พื้นที่อื่นได้

 2. เน้นให้เกดิกำรมส่ีวนร่วมในกำรท�ำงำนกบัท้องถิน่ ทกุระดบั(เทศบำล 

อบจ อบต.) เพรำะท้องถิ่นมีควำมส�ำคัญในชุมชน และมีงบประมำณสนับสนุน

จำกท้องถิ่นเอง

 3. กำรเพิ่มศักยภำพของคนท�ำงำนในพื้นที่ ภำคีเครือข่ำย และพี่เลี้ยง 

สอจร. ของแต่ละจังหวัด สอจร. จึงมีภำรกิจด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพ ทักษะ

กำรท�ำงำน กำรจัดอบรม เน้นให้เกิดกระบวนกำรถอดบทเรียน สังเครำะห์และ

จัดกำรควำมรู้ เพื่อต่อยอดกำรท�ำงำนต่อไป 

 โดยในแต่ละปี ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(สสส.) จะสนับสนุนให้องค์กร หน่วยงำน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ด�ำเนินงำน 

ป้องกันและแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุจรำจร ทั้งในเชิงประเด็น เชิงพื้นที่  

เพื่อพัฒนำโครงกำรในระดับจังหวัดและพัฒนำโครงกำรประเภทนวัตกรรม 

ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุจรำจรข้ึน โดยให้มีกำรเชื่อมประสำน 

บูรณำกำรงำนร่วมกันของแต่ละหน่วยงำน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่  

เพื่อให้เกิดพลังในกำรขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุจรำจรได้อย่ำง 

แท้จริง ลดกำรบำดเจ็บ เสียชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนนได้อย่ำงปลอดภัย
 

 ในปี 2558-2559 ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริม 

สุขภำพ(สสส.) ได้สนับสนุนโครงกำรจ�ำนวน 65 โครงกำรจำกท้ัง 4 ภูมิภำค 

ผ่ำนแผนงำนสนับสนุนกำรป้องกันอุบัติเหตุจรำจรในระดับจังหวัด (สอจร.)  

ซึ่งด�ำเนินงำน 12 เดือน ในช่วงเดือนมิถุนำยน 2558 – พฤษภำคม 2559 ขึ้น 

โดยจ�ำแนกประเภทโครงกำร ดังนี้
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สรุปผลงาน 65 โครงการ ปี 2558-2559

(พัฒนาจังหวัด/นวัตกรรม/เชิงประเด็น)

ประเภท/ประเด็น

ภูมิภาค

รวม
เหนือ

กลาง/

ตะวันออก
อีสาน ใต้

1. กำรบังคับใช้กฎหมำย 4 - 1 1 6

2. ชุมชน/ท้องถิ่น 1 1 6 5 13

3. เด็ก/เยำวชน 4 6 6 2 18
4. มำตรกำรองค์กร 1 1 2 1 5

5. พัฒนำภำคีเครือข่ำย - 2 6 0 8

6. สร้ำงกลไก เครือข่ำย ศปถ. 1 5 5 3 14

7. กำรประเมินผล - - - 1 1

รวม 11 15 26 13 65
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สรุปผลงาน 65 โครงการ ปี 2558-2559
(พัฒนาจังหวัด/นวัตกรรม/เชิงประเด็น)
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สรุปผลงาน 65 โครงการ ปี 2558-2559

(พัฒนาจังหวัด/นวัตกรรม/เชิงประเด็น)

สรุปรวมผลงาน 65 โครงการ

  1. ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย
 

 โครงกำรท่ีได้รับกำรสนับสนุนได้มีกำรด�ำเนินงำนในประเด็นกำร

บังคับใช้กฎหมำย โดยควำมร่วมมือของเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจ และภำคีเครือข่ำย  

คณะท�ำงำนจังหวดั เป็นหลกัในกำรด�ำเนนิงำน จ�ำนวน 6 โครงกำร ประกอบด้วย

 1) โครงกำรบังคับใช้กฎหมำยโดยใช้กล้อง CCTV จังหวัดขอนแก่น

 2) โครงกำรสร้ำงเสริมวัฒนธรรมควำมปลอดภัยโดยใช้ CCTV เพ่ือ

กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนที่ยั่งยืนจังหวัดเชียงรำยปี 2558 

– 2559

 3) โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรใช้งำนกล้อง CCTV เพ่ือปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรม กำรกระท�ำผิดกฎจรำจร ในเขต Safety zone เทศบำลเมือง

ตำก จังหวัดตำกปี พ.ศ.2558 – 2559

 4) โครงกำรเมำแล้วขับ จับจริงนะ จ.เชียงใหม่

 5) โครงกำร รัฐ-รำษฎร์ ร่วมใจลดอุบัติภัย สวมใส่หมวกกันน็อก 

จ.ล�ำพูน

 6) โครงกำรนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 

เปอร์เซ็นต์ ทั้งผู้ขับขี่ และผู้โดยสำรหรือผู้ซ้อนท้ำยรถจักรยำนยนต์ ต�ำรวจภูธร

จังหวัดนครศรีธรรมรำช
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สรุปผลงาน 65 โครงการ ปี 2558-2559
(พัฒนาจังหวัด/นวัตกรรม/เชิงประเด็น)

สรุปรวมผลงาน 65 โครงการ 
 

1.ประเด็นการบังคับใชกฎหมาย 

 โครงการที่ไดรับการสนับสนุนไดมีการดําเนินงานในประเด็นการบังคับใชกฎหมาย โดยความรวมมือ

ของเจาหนาที่ตํารวจ และภาคีเครือขาย คณะทํางานจังหวัด เปนหลักในการดําเนินงาน จํานวน 6 โครงการ 

ประกอบดวย 

1) โครงการบังคับใชกฎหมายโดยใชกลอง CCTV จังหวัดขอนแกน 

2) โครงการสรางเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยโดยใช CCTV เพื่อการปองกันและแกไขปญหา

อุบัติเหตุทางถนนที่ย่ังยืนจังหวัดเชียงรายป 2558 – 2559 

3) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใชงานกลอง CCTV เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การกระทําผิดกฎ

จราจร ในเขต Safety zone เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตากป พ.ศ.2558 – 2559 

4) โครงการเมาแลวขับ จับจริงนะ จ.เชียงใหม 

5) โครงการ รัฐ-ราษฎร รวมใจลดอุบัติภัย สวมใสหมวกกันน็อก จ.ลําพูน 

6) โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต ทั้งผูขับข่ี และผูโดยสาร

หรือผูซอนทายรถจักรยานยนต ตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

การบังคับใช้กฎหมาย
พื �นที�ดาํเนินการ

• นําเทคโนโลยี กล้อง CCTV มาใช้ (ขอนแก่น เชียงราย ตาก)
• จบัเมา  (เชียงใหม่) 

• ปรับหมวกนิรภยั (นครศรีธรรมราช)

• เสริมสร้างวินยัสวมหมวกนิรภยั (ลําพนู)สิ�งที�ทาํ

• สื�อสารประชาสมัพนัธ์

• อบรมให้ความรู้

• ตกัเตอืน  จบั-ปรับ  สง่ใบสั�งทาง ปณ.

• สร้างความร่วมมือ/ MOU
• เฝ้าระวงั ตั �งดา่นตรวจ ตั �งจดุสกดัใน
ชุมชน ทีมตรวจเคลื�อนที�

• กําหนดเขต Safety Zone
• สรุปผล ปรับปรุงพฒันาวิธีการ

• ประชาชนตื�นตัว ปรับพฤติกรรมกระทาํ

ผิดกฎจราจร ไม่ฝ่าฝืนกฎจราจร

• ลดเมา  เพิ�มหมวก

• อุบัติเหตุลดลง

• เกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

ผลที�เกิด/การเปลี�ยนแปลงที�พบ
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สรุปผลงาน 65 โครงการ ปี 2558-2559

(พัฒนาจังหวัด/นวัตกรรม/เชิงประเด็น)

สรุปผลงานโครงการ

1. โครงการ: บังคับใช้กฎหมายโดยใช้กล้อง CCTV จังหวัดขอนแก่น

❖ ผู้รับผิดชอบโครงกำร: พ.ต.ท.ปรัชญำมำศ  ไชยสุระ  สถำนีต�ำรวจภูธร 

เมืองขอนแก่น

❖ งบประมาณทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุจาก สอจร. (สสส.): จ�ำนวน 478,100 บำท 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน: มิถุนำยน  2558 - พฤษภำคม  2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย:

 1.  ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ที่สัญจรไปมำ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

 2.  ผู ้ฝ่ำฝืนและถูกด�ำเนินคดีตำมกฎหมำย แล้วน�ำข้อมูลประสบกำรณ์ 

ที่ได้รับไปแจ้งยังบุคคลอื่น

 3.  เป็นโครงกำรน�ำร่องให้กับสถำนีต�ำรวจในสังกัดต�ำรวจภูธรภำค 4  

ในกำรน�ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรบังคับใช้กฎหมำย

❖ วัตถุประสงค์:

 1.  เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุท่ีจะเกิดข้ึนจำกกำรฝ่ำฝืนกฎจรำจร 

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

 2.  เพื่อปลูกฝังจิตส�ำนึกให้ผู ้ขับขี่ ผู ้ใช้รถ ใช้ถนน ตระหนักในเร่ือง 

กำรเคำรพกฎจรำจร ไม่ฝ่ำฝืนเครื่องหมำย หรือสัญญำณจรำจร  

ที่น่ำจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

 3.  เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจบังคับใช้กฎหมำยให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด

 4.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรท�ำงำนและควำมปลอดภัยของเจ้ำหน้ำที่
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สรุปผลงาน 65 โครงการ ปี 2558-2559
(พัฒนาจังหวัด/นวัตกรรม/เชิงประเด็น)

❖ กิจกรรม:

 1.  ส�ำรวจจุดเสี่ยง ที่มีผู้ฝ่ำฝืนกฎจรำจรและน่ำจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

 2.  ศึกษำเทคโนโลยีด้ำนกล้อง CCTV จำกหน่วยงำนของต�ำรวจ ที่มีกำร 

น�ำกล้อง CCTV มำใช้งำนด้ำนกำรกวดขันวินัยจรำจร

 3.  จัดหำระบบดังกล่ำวมำติดตั้งใช้โดยปรับให้เหมำะสมกับพื้นที่

 4.  มอบหมำยผู้รับผิดชอบ ในกำรด�ำเนินกำรเพื่อให้เป็นไปตำมข้อกฎหมำย

เกี่ยวกับกำรใช้รถใช้ถนนต่ำงๆ 

 5.  วำงระบบกำรจัดเก็บเอกสำร ใบสั่ง กำรเบิกจ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็น

ระบบตรวจสอบได้  โดยจัดเอกสำรให้เป็นหมวดหมู่  รำยเดือน  รำยปี

 6.  ฝึกอบรม หรอืจดัหำเจ้ำหน้ำท่ี เพือ่ด�ำเนินกำรทำงด้ำนธรุกำรจรำจรเกีย่ว

กบักำรค้นข้อมลูจำกทะเบยีนรถผูฝ่้ำฝืนได้อย่ำงเป็นระบบ มคีวำมถกูต้อง

ของข้อมูล กำรออกและส่งใบสั่ง พร้อมพยำนหลักฐำนเกี่ยวกับกำรกระ

ท�ำผดิ โดยส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรบัไปยงัภมูลิ�ำเนำของเจ้ำของ

รถ หรือผู้ครอบครองรถที่กระท�ำผิด

 7.  อบรมแกนน�ำชุมชนในเขตเทศบำลนครขอนแก่น เพือ่ช่วยประชำสมัพนัธ์

ให้กับชุมชนทรำบ

 8.  ตดิป้ำยประชำสมัพนัธ์โครงกำรในจดุท่ีจะบังคบัใช้กฎหมำยให้ประชำชน

ทรำบเพือ่ให้ผูข้บัขีป่ฏบิตัใิห้ถกูต้องตำมกฎจรำจร  รวมทัง้ประชำสมัพนัธ์

ทำงสื่อออนไลน์ต่ำงๆ 

 9.  ผู้บังคับบัญชำตรวจสอบ ควบคุมกำรปฏิบัติ ให้เป็นไปตำมระเบียบ ข้อ

กฎหมำย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร

 10. น�ำข้อมูลทีไ่ด้จำกกำรเกบ็รวบรวมสถติอิบุตัเิหต ุผูก้ระท�ำผดิมำน�ำเสนอ

คณะกรรมกำร ศปถ.จังหวัด เพื่อหำแนวทำงแก้ไขทุกเดือน
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สรุปผลงาน 65 โครงการ ปี 2558-2559

(พัฒนาจังหวัด/นวัตกรรม/เชิงประเด็น)

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1.  ติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณอุโมงค์ทำงลอดถนนมิตรภำพ และ 

สำมแยกท่ำพระ

 2.  มีกำรตั้งด่ำนกวดขันวิจัยจรำจรอย่ำงต่อเนื่องทุกวันบริเวณเขตเทศบำล

นครขอนแก่น  ตั้งแต่ 10.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น.

 3.  มีกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรบังคับใช้กฎหมำยจรำจร กำรสร้ำง

ควำมตระหนักด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน ผ่ำนทำงโปสเตอร์ ป้ำย

ประชำสัมพันธ์ เสียงตำมสำยในชุมชนและกำรสัมภำษณ์รำยกำรวิทยุ

 4.  มีตัวแทนชุมชนเขตเทศบำลนครขอนแก่น และชุมชนท่ำพระจ�ำนวน 

90 คนที่มีควำมรู้เกี่ยวกับสถำนกำรณ์อุบัติเหตุทำงถนนของจังหวัด

ขอนแก่น   กฎหมำยเกี่ยวกับจรำจร   ( พ.ร.บ.กำรจรำจรทำงบก พ.ศ.

2522  พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522  พ.ร.บ.ขนส่งทำงบก พ.ศ.2522  

พ.ร.บ.ทำงหลวง พ.ศ.2535)

 5.  แกนน�ำชุมชนทั้งสองแห่ง ให้ควำมรู ้กำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนน

ผ่ำนหอกระจำข่ำวในชุมชน เป็นแบบอย่ำงให้กับประชำชน เกี่ยวกับ 

กำรปฏิบัติตำมกฎจรำจร  โดยเฉพำะกำรสวมหมวกนิรภัย

 6. น�ำข้อมูลจำกกล้อง CCTV และกล้องดิจิตอลมำใช้ในกำรบังคับใช ้

กฎหมำย  น�ำข้อมูลจำกกล้อง CCTV และกล้องดิจิตอลมำค้นหำข้อมูล 

ผู้กระท�ำผิด (ขับรถเร็วกว่ำก�ำหนด กำรฝ่ำสัญญำณไฟแดง กำรจอดรถ 

ซ้อนคัน กำรขับรถย้อนศร) ส่งค�ำสั่งพร้อมหลักฐำนไปที่บ้ำนเพื่อให ้

มำจ่ำยค่ำปรับพร้อมทั้งประสำนงำนกับขนส่งเพื่อระงับกำรต่อทะเบียน

 7.  ข้อมูลกำรกระท�ำผิดกฎหมำย พบว่ำ ผู้ขับข่ีรถจักรยำนยนต์ถูกจับกุม

ด้วยข้อหำไม่สวมหมวกนิรภัย  เมำสุรำ  ไม่มีใบอนุญำตขับขี่  และขับ

รถย้อนศร  ตำมล�ำดับ  ส่วนรถยนต์กระท�ำผิดข้อหำไม่มีใบอนุญำตขับขี่  

ไม่คำดเข็มขัดนิรภัย  ขับรถย้อนศร  ไม่มีแผ่นป้ำยทะเบียน  และ 
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สรุปผลงาน 65 โครงการ ปี 2558-2559
(พัฒนาจังหวัด/นวัตกรรม/เชิงประเด็น)

เมำแล้วขับ  ตำมล�ำดับ

 8.  มีกำรเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระบบและมีกำรตรวจสอบกำรกระท�ำผิดซ�้ำ  

พร้อมทั้งมีมำตรกำรส�ำหรับผู้ท�ำผิดซ�้ำ  ดังนี้

  - บงัคบัใช้กฎหมำยทีเ่ข้มงวดมำกขึน้ โดยกำรเพ่ิมอตัรำค่ำปรับให้สูงขึน้  

  - เร่งรัดเวลำในกำรอำยัดทะเบียนรถหรือใบอนุญำตขับขี่ให้เร็วขึ้น

❖ ข้อค้นพบ:

 1. กำรใช้เทคโนโลยีเข้ำมำในกระบวนกำรบังคับใช้กฎหมำย ส่งผลให้

ประชำชนตื่นตัว และช่วยให้กำรท�ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจลด 

แรงเสียดทำนจำกประชำชนได้มำก 

 2. ประชำชนท่ีกระท�ำควำมผิดยังให้ควำมร่วมมือในกำรมำจ่ำยค่ำปรับ 

น้อยกว่ำจ�ำนวนที่ออกไปสั่ง

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล:

 1.  สภ.เมืองขอนแก่น มีกำรตั้งด่ำนตรวจผู ้กระท�ำผิดกฎจรำจรในเขต

เทศบำลนครขอนแก่น ในช่วง เวลำ 10.00-12.00 น. เวลำ 13.00 -15.00 

น. และ เวลำ 20.00-24.00 น. ทุกวัน

 2.  มีภำคีเครือข่ำยกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนจังหวัด

ขอนแก่น ที่เข้มแข็งในกำรให้กำรสนับสนุนกำรด�ำเนินติดตำมผล 

อย่ำงต่อเนื่องในพื้นที่เขตเทศบำลนครขอนแก่นและเขตท่ำพระ

 3.  มีแกนน�ำในชุมชนที่เป็นตัวอย่ำงในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยจรำจร  

โดยเฉพำะกำรสวมหมวกนิรภัย

 4.  มีระบบฐำนข้อมูลส�ำหรับบันทึกผู้กระท�ำผิด   

 5.  ผนวกกำรท�ำงำนของโครงกำรเข้ำไปเป็นส่วนหน่ึงของงำนประจ�ำ   

ก่อให้เกิดประสิทธิภำพกำรท�ำงำนและสร้ำงควำมยั่งยืน
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สรุปผลงานโครงการ
2. โครงการ: สร้างเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยโดยใช้ CCTV เพื่อการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่ยั่งยืนจังหวัดเชียงรายปี 2558 

- 2559

❖ ผู้รับผิดชอบโครงการ: นำยประจญ  ปรัชญ์สกุล  รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

เชียงรำย 

❖ ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ: - คุณสริยำ  ทวีกุล พี่เลี้ยงสอจร. 089-8507199

❖ งบประมาณที่ ได ้ รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.): จ�ำนวน  

654,500 บำท 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน: 1 ตุลำคม 2558– 30  กันยำยน  2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย: ประชำชน/ นักท่องเท่ียวชำวต่ำงชำติ ผู้ใช้รถใช้ถนน 

บนถนนเอเชีย สำยหลัก ช่วงตั้งแต่ รอยต่อของจังหวัดพะเยำ-เชียงรำย   

ที่บ้ำนแม่เย็น อ�ำเภอพำน จนถึง ชำยแดนอ�ำเภอแม่สำย มีจ�ำนวน 

ประมำณ 3,000,000 คน ต่อปี

❖ วัตถุประสงค์:

 1. เพ่ือเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนนให้ประชำชน/นักท่องเท่ียว 

ชำวต่ำงชำติ

 2. เพื่อใช้กล้อง CCTV และเทคโนโลยีอื่น มำใช้ในกำรบังคับใช้กฎหมำย

อย่ำงจริงจัง

❖ กิจกรรม:

 1. แต่งตัง้คณะท�ำงำนภำคเีครอืข่ำย เพือ่ให้เกดิระบบกำรจดักำรร่วมในพืน้ที่

 2. กำรประชมุของภำคเีครอืข่ำยระดบัอ�ำเภอ  เพือ่วเิครำะห์ปัญหำอบุตัเิหตุ  
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ปัญหำกำรจรำจร  และวำงแผนแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำร่วมกัน

 3. น�ำกล้อง CCTV ที่มีอยู ่ในพื้นที่มำเป็นเครื่องมือหลักในกำรท�ำงำน  

โดยกำรส�ำรวจกล้องที่มีอยู่เดิม  วิเครำะห์ควำมต้องกำรและติดตั้งเพิ่ม  

 4. ประชำสัมพันธ์  รณรงค์กำรขับขี่ปลอดภัยผ่ำนทำงช่องทำงต่ำงๆ

 5. บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง ผ่ำนกำรตั้งจุดตรวจ และใช้ข้อมูล 

กล้อง CCTV ส่งใบสั่งทำงไปรษณีย์ถึงผู้กระท�ำควำมผิด

 6. กำรประกำศวำระจังหวัด  ในกำรสร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนน

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. มีคณะท�ำงำนอย่ำงชัดเจน มีค�ำสั่งแต่งตั้งอย่ำงเป็นรูปธรรม เพ่ือ 

ด�ำเนินโครงกำร

 2. มีกำรส�ำรวจกล้อง CCTV ที่มีอยู ่เดิม และพิจำรณำติดตั้งเพิ่มเติม 

เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่เป้ำหมำย

 3. ประชำสัมพันธ์ สร้ำงควำมตระหนักในกำรขับข่ีปลอดภัย  ผ่ำนทำง 

บริบทของแต่ละพื้นที่ อำทิ กำรประชำสัมพันธ์ทำงวิทยุ กำรแจก 

แผ่นพับใบปลิว กำรจัดท�ำป้ำยค�ำเตือนบริเวณก่อนถึงจุดเส่ียง รวมถึง 

กำรติดป้ำยเตือนกำรก�ำหนดเขตกวดขันวินัยด้วยกล้อง CCTV

 4. แก้ปัญหำจุดเสี่ยงด้วยกำรน�ำข้อมูลที่มีอยู่มำวิเครำะห์ เพื่อหำแนวทำง

กำรแก้ไข โดยกระบวนกำรแก้ไขเป็นกำรด�ำเนินงำนผ่ำนกำรท�ำ 

ประชำพิจำรณ์ เพื่อให้คนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำ

 5. บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง ผ่ำนทำงกำรตั้งจุดตรวจ ตั้งจุดสกัด

ในหมู่บ้ำน ตั้งด่ำนชุมชนในชุมชน ครอบคลุมถนนสำยหลักและถนน 

สำยรอง

 6. ข้อมูลที่ได้จำกกล้อง CCTV ส่งผลให้เกิดกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำง 

เข้มข้น  มีกำรส่งใบสั่งทำงไปรษณีย์ไปยังผู้กระท�ำควำมผิด



13
สรุปผลงาน 65 โครงการ ปี 2558-2559

(พัฒนาจังหวัด/นวัตกรรม/เชิงประเด็น)

❖ ข้อค้นพบ

 1. กำรด�ำเนินงำนเป็นกำรท�ำงำนผ่ำนกำรขอควำมร่วมมือ กำรสนับสนุน 

จำกภำคส่วนต่ำงๆ ในพื้นที่ เช่น องค์กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

แขวงกำรทำง ภำคเอกชน  ธนำคำร ชมรม ฯลฯ โดยคณะท�ำงำน 

เป็นหน่วยงำนในกำรประสำนควำมร่วมมือต่ำงๆ

 2. มีกำรประสำนควำมร่วมมือกับต�ำรวจทำงหลวงพะเยำ เนื่องจำก 

มีพื้นที่ติดกัน  ท�ำงำนร่วมกันอย่ำงไม่แบ่งแยก

 3. กำรแก้ไขจุดเสี่ยงในพื้นที่  เน้นกำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล:

 1. มีกำรประกำศ วำระจังหวัดเชียงรำย เพ่ือขับเคล่ือนนโยบำยกำร

แก้ไขปัญหำกำรจรำจรที่แออัด โดยได้แต่งตั้งคณะท�ำงำนแก้ไขปัญหำ 

กำรจรำจรในเขตเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย เพื่อหนุนเสริม 

กำรขับเคลื่อนควำมปลอดภัยทำงถนนให้เข้มข้นมำกขึ้น โดยเฉพำะ 

ในพื้นที่เขตเมืองเชียงรำย

 2. ขอควำมร่วมมือจำกสถำนศึกษำต่ำงๆในกำรเข้มงวดให้นักเรียน/

นักศึกษำ  สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่

 3. จำกข้อมูลมีแนวโน้มกำรสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นอย่ำงชัดเจน   
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สรุปผลงานโครงการ

3. โครงการ: พัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานกล้อง CCTV เพื่อปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม การกระท�าผดิกฎจราจร ในเขต Safety zone เทศบาลเมอืงตาก 

จังหวัดตากปี พ.ศ.2558 - 2559

❖ ผูร้บัผดิชอบโครงการ: นำยบัณฑิต  ตัง้กมลศร ีอำจำรย์โรงเรยีนเทศบำล 1 

กิตติขจร

 พ.ต.ท.ไตรเทพ แพทย์รัตน์ สำรวัตรจรำจร สถำนีต�ำรวจภูธรเมืองตำก

 ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ: สถำนีต�ำรวจภูธรเมืองตำก อ.เมือง จ.ตำก

❖ งบประมาณที่ได ้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.): จ�ำนวน  

279,000 บำท 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน: 1 มิถุนำยน 2558–31 พฤษภำคม 2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย: ประชำชนผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่เขตเทศบำลเมืองตำก    

❖	 วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพกำรใช้งำนกล้อง CCTV ในกำรปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมกำรกระท�ำผิดกฎจรำจร

 2. เพื่อบริหำรจัดกำรข้อมูลจำก CCTV ในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง

จำกกำรใช้รถใช้ถนนของประชำชน

❖  กิจกรรม:

 1. แต่งตั้งคณะท�ำงำนโครงกำรระดับจังหวัด

 2. ประชุมคณะท�ำงำนออกแบบกำรท�ำงำนร่วมกันเพื่อก�ำหนด Safety 

Zone

 3. ประชำสัมพันธ์แจ้งประชำชนให้รับทรำบอย่ำงต่อเนื่อง                            
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 4. ด�ำเนินกำรตำมแผนกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯโดยใช้ CCTV  

 5. ด�ำเนินกำรเก็บข้อมูล CCTV 

 6. เฝ้ำระวัง ติดตำมผล รวบรวมผล วิเครำะห์ผล ประเมินผล

❖  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. มีคณะท�ำงำนเพื่อขับเคลื่อนงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม

 2. ก�ำหนดเขต safety zone  โดยเลือกแยกทำงหลวง  จนถึงแยกสะพำน

ตำกสินฝั่งหน้ำจวนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  เขตเทศบำลเมืองตำกเป็นพื้นที่

เป้ำหมำย  

 3. ก�ำหนดแผนกำรท�ำงำน “ถ่ำยจริง  แจ้งจริง  ปรับจริง” กำรปรับในกรณี

น้ีเป็นกำรปรบัทศันคต ิ ไม่ได้เป็นกำรปรบัเงนิ   มเีป้ำหมำยอยำกจะปรบั

เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ขับขี่

 4. ประชำสัมพันธ์โครงกำรผ่ำนทำงสื่อต่ำงๆ ในจังหวัด อำทิ ป้ำย

ประชำสัมพันธ์  วิทยุ อสมท.  วิทยุท้องถิ่น  

 5. ติดตั้งกล้อง digital  เพื่อถ่ำยภำพบริเวณดังกล่ำว วันละ 1 ชั่วโมง  แล้ว

น�ำเอำข้อมูลท่ีได้มำจัดกำร  วิเครำะห์ดูสถิติและผู้กระท�ำผิดซ�้ำ เพื่อ

แจ้งข้อมูลไปยังผู้ครอบครองรถหรือผู้ขับขี่ได้รับทรำบ โดยกำรออกเป็น

จดหมำยเชิญเพื่อให้มำพบเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจ

 6. ปรับพฤติกรรมผู้กระท�ำผิดที่มำรำยงำนตัว  โดยให้ควำมรู้เกี่ยวกับ

กฎหมำยและกำรขับขี่ปลอดภัย  พร้อมทั้งให้โอกำสในกำรปรับ

พฤติกรรมโดยไม่ปรับเงิน

 7. ติดตำมผล  กำรท�ำผิดซ�้ำ  สถิติกำรสวมหมวกนิรภัย
   

❖  ข้อค้นพบ :

 1. ส�ำนักงำนเทศบำลเมืองตำก ส่งเสริมพฤติกรรมของประชำชนให้สวม

หมวกนิรภัยทุกครั้ง ที่มีกำรขับขี่หรือซ้อนท้ำยรถจักรยำนยนต์ เพื่อลด
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ควำมสูญเสียในชีวิตและลดกำรบำดเจ็บของร่ำงกำย 

 2. มีนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัยในหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัด

เทศบำล ให้แต่ละโรงเรียน มีมำตรกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย

ทำงถนน เพือ่เสรมิสร้ำงพฤตกิรรมกำรสวมหมวกนริภยัและป้องกนักำร

บำดเจ็บจำกอุบัติเหตุทำงถนน

❖  ความต่อเนื่อง/ขยายผล

 1. ผู ้สวมหมวกนิรภัยทั้งผู ้ขับขี่และผู ้ โดยสำรมีอัตรำเพิ่มขึ้นอย ่ำง 

ชัดเจน  เป็นอันดับ 1  ของภำคเหนือ

 2. มีระบบกำรจัดเก็บข้อมูลผู้กระท�ำผิดอย่ำงเป็นระบบ  มีกำรเก็บสถิติ 

แนวโน้มกำรกระท�ำผิด และกำรกระท�ำผิดซ�้ำ

 3. มีกำรส่งข้อมูลผู ้กระท�ำผิดไปยังขนส่ง เพื่อให้พิจำรณำไม่ต่อภำษ ี

ประจ�ำปี  
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สรุปผลงานโครงการ

4. โครงการ: เมาแล้วขับ จับจริงนะ จ.เชียงใหม่

❖ ผู้รับผิดชอบโครงการ: นำยธนำ  นวลปลอด ส�ำนักงำนป้องกันและ 

บรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเชียงใหม่

 ท่ีอยู ่ เบอร ์โทรติดต ่อ: ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

จังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

❖ งบประมาณที่ ได ้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.): จ�ำนวน  

999,465 บำท 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน: 1 มิถุนำยน – 30 พฤษภำคม 2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ขับข่ีรถจักรยำนยนต์ท่ีมีพฤติกรรมเมำแล้วขับ ในพื้นที่ 

9 อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ อ�ำเภอสันก�ำแพง อ�ำเภอดอยสะเก็ด 

อ�ำเภอสำรภี อ�ำเภอหำงดง อ�ำเภอแม่ริม อ�ำเภอแม่แตง อ�ำเภอสันทรำย  

และอ�ำเภอฝำง

❖ วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อป้องปรำมและสกัดผู้ขับขี่รถจักรยำนยนต์ที่มีพฤติกรรมเมำแล้วขับ  

มิให้ออกสู่ท้องถนน

 2. เพื่อลดอัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกำล

 3. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเมำแล้วขับของผู ้ขับขี่รถจักรยำนยนต์ใน 

จังหวัดเชียงใหม่ให้ ลด ละ และเลิกพฤติกรรมดังกล่ำว

❖ กิจกรรม:

 1. ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ ให้ประชำชนได้รับทรำบ โดยขอควำมร่วมมือ

จำกส�ำนกังำนประชำสมัพนัธ์จงัหวดัเชยีงใหม่และสถำนวีทิยกุระจำยเสยีง
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แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ในกำรจัดรำยกำรวิทยุประชำสัมพันธ์

โครงกำรกำร จัดท�ำป้ำยไวนิลประจ�ำจุดตรวจ และกำรแถลงข่ำวประจ�ำ

สัปดำห์

 2. จัดตั้งทีมออกตรวจเคลื่อนที่ ประกอบด้วย เจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจ อำสำสมัคร

คุมประพฤติ วันละ 9 จุด     จุดละ 7 คน

 3. ด�ำเนินกำรออกตรวจและสกัดผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเมำแล้วขับ ในพื้นที่ 9 

อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ อ�ำเภอสันก�ำแพง อ�ำเภอดอยสะเก็ด 

อ�ำเภอสำรภี อ�ำเภอหำงดง อ�ำเภอแม่ริม อ�ำเภอแม่แตง อ�ำเภอสันทรำย 

และอ�ำเภอฝำง โดยใช้วิธีสุ่มเวลำ และสถำนที่ เพื่อเป็นกำรป้องปรำม

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน -  30 กันยำยน 2558 (รวม 122 วัน)

 4. แถลงข่ำวผลกำรด�ำเนินกำรทุกวันอังคำร ในกำรแถลงข่ำวส่ือมวลชน

ประจ�ำสัปดำห์จังหวัดเชียงใหม่

 5. สรุปผลกำรด�ำเนินโครงกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรศูนย์อ�ำนวยกำร

ควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัดเชียงใหม่เดือนละ 1 ครั้ง

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. มีกำรตั้งด่ำนตรวจเพื่อสกัดผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเมำแล้วขับ ในพื้นที่

อ�ำเภอเป้ำหมำย 9 อ�ำเภอ  อย่ำงต่อเนื่อง  ใช้วิธีกำรสุ่มเวลำและสถำนที่  

โดยมีเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจเป็นผู้ด�ำเนินกำร

 2. จัดตั้งด่ำนชุมชนให้ภำคประชำชน  หน่วยงำนในท้องถิ่นมำร่วมกัน 

ด�ำเนินงำนในลักษณะ social sanction ควบคุมผู ้มีพฤติกรรม 

เมำแล้วขับไม่ให้ใช้ยำนพำหนะไปสู่ท้องถนน ลดควำมเสี่ยงที่จะเกิด

อันตรำยต่อตนเองและผู้อื่น

 3. ผลจำกกำรตั้งด่ำน  พบว่ำ ส่วนใหญ่มีกำรจับกุมลดลง  ซึ่งอำจจะเป็นผล 

มำจำกกำรมีด่ำนชุมชนที่สกัดไม่ให้ผู ้มีพฤติกรรมเมำขับข่ียวดยำน 

ออกนอกพื้นที่
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 4. ผลติส่ือ spot  โฆษณำ  เพือ่ประชำสมัพนัธ์รณรงค์ “เมำไม่ขบั”  และเผย

แพร่ไปตำมสถำนวีทิยตุ่ำงๆ ในเชยีงใหม่ รวมถงึเผยแพร่ผ่ำนวทิยอุอนไลน์

ทำงอินเตอร์เน็ต  และสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย กรุงเทพ

มหำนครฯ

 5. สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย  จังหวัดเชียงใหม่  เป็นหน่วย

งำนหลักในกำรประชำสัมพันธ์โครงกำร “เมำแล้วขับ จับจริงนะ”  โดย

กำรประชำสมัพนัธ์ผ่ำนรำยกำรวทิย ุ“จรำจรเพือ่ชมุชน”  ทำงสถำนวีทิยุ

กระจำยเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz  ทุกวัน

จันทร์ถึงศุกร์ เวลำ 16.00 – 17.00 น. 

 6. มีกำรจัดท�ำป้ำยโฆษณำ ประชำสัมพันธ์รณรงค์กำรเมำไม่ขับ ติดตำม 

แหล่งชุมชนและสถำนที่รำชกำร

❖ ข้อค้นพบ : 

 1. ได้รบักำรสนบัสนนุเครือ่งมอืตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล์ในลมหำยใจแบบ

คัดกรองของห้องปฏิบัติกำรวิจัยฟิสิกส์ประยุกต์ภำควิชำฟิสิกส์และวัสดุ

ศำสตร์  คณะวิทยำศำสตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

 2. ได้รับกำรสนบัสนนุกำรท�ำป้ำยประชำสมัพนัธ์  ป้ำยรณรงค์เมำไม่ขบั  ดืม่

ไม่ขับ จำกภำคเอกชนในพื้นที่

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล:

 1. ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนน  

เป็นประธำนในกำรติดตำมงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ

 2. มีกำรใช้มำตรกำรอื่นๆมำสนับสนุน อำทิ กำรบังคับใช้กฎหมำยเกี่ยว

กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพำะกำรจ�ำหน่ำยสุรำให้กับเยำวชน  

มำตรกำร 10 รสขม  
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 3. จดัท�ำข้อตกลงกำรสวมหมวกนริภยัในองค์กร 100% ระหว่ำงผูว่้ำรำชกำร

จังหวดักับองค์กรส่วนรำชกำรในจงัหวดัเชยีงใหม่จ�ำนวน 293 หน่วยงำน  

 4. มีกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุและมำตรกำรในกำร

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนอย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำงรำยกำรวิทยุ

จรำจรเพื่อกระตุ้นและสร้ำงจิตส�ำนึกในกำรขับขี่

 5. มีโครงกำรค้นหำองค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100% ของจังหวัด

เชียงใหม่เพื่อรับรำงวัลเชิดชูเกียรติจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่
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5. โครงการ: รัฐ-ราษฎร์ ร่วมใจลดอุบัติภัย สวมใส่หมวกกันน็อก จ.ล�าพูน

❖ ผู้รับผิดชอบโครงการ: พันต�ำรวจโทอนุวัตร  ค�ำสำร

 ที่อยู่เบอร์โทรติดต่อ: สถำนีต�ำรวจภูธรเวียงหนองล่อง จังหวัดล�ำพูน

❖ งบประมาณที่ได ้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.): จ�ำนวน  

99,000 บำท 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน: 1 มิถุนำยน  2558 – 31 พฤษภำคม  2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย:

 1. กลุ่มอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน ซึ่งได้มีกำรจัดตั้งไว้แล้ว  

จะเป็นกลุ่มตัวอย่ำงและต้นแบบในกำรรณรงค์จ�ำนวน 712 คน

 2. กลุ่มข้ำรำชกำรและผู้น�ำชุมชนในพื้นท่ีอ�ำเภอเวียงหนองล่อง จะใช้เป็น 

กลุ่มตัวอย่ำงในกำรรณรงค์ในพื้นท่ี 3 ต�ำบล ประกอบด้วย ต�ำบล 

หนองล่อง วังผำง และหนองยวง จ�ำนวน 24 หมู่บ้ำน

 3. ผูใ้ช้รถใช้ถนนในพืน้ทีอ่�ำเภอเวยีงหนองล่อง จะเป็นกลุม่เป้ำหมำยส�ำคญั

ที่จะต้องมีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรขับข่ีอย่ำงปลอดภัยโดยกำร 

สวมใส่หมวกกันน็อก

❖ วัตถุประสงค์:

 1. วัตถุประสงค์หลัก: เพื่อเสริมสร้ำง รณรงค์ ให้มีกำรสวมใส่หมวกกันน็อก

ขณะขบัขีแ่ละโดยสำรรถจกัรยำนยนต์ของประชำชนในพืน้ทีอ่�ำเภอเวยีง

หนองล่อง 

 2. วัตถุประสงค์รอง

 1) เพื่อสร้ำงภำคีในกำรรณรงค์โดยกลุ่มตัวแทนภำคประชำชน อำสำ

สมัคร เป็นตัวอย่ำงที่ดีในกำรขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อก
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 2) เพื่อให้มีกำรประชำสัมพันธ์ เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ

 3) เพื่อให้เกิดกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง

❖ กิจกรรม:

 1. กำรอบรมกฎหมำยจรำจร วินัยจรำจรในกำรขับขี่รถ

 2. กำรรณรงค์/ประชำสัมพันธ์โครงกำร

 3. กำรจัดท�ำสปอตเผยแพร่ผ่ำนสื่อวิทยุชุมชน  และเสียงตำมสำย

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. อบรมกฎหมำยจรำจรให้กับ อสม.อ�ำเภอ จ�ำนวน 150  คน จำกต�ำบล

หนองล่อง  ต�ำบลวังผำง  ต�ำบลหนองยวง  เพื่อให้เป็นแกนน�ำในหมู่บ้ำน

และเป็นเครือข่ำยเฝ้ำระวังอุบัติเหตุทำงถนนในพื้นที่

 2. อสม.ได้รับควำมรู้ในเรื่อง พ.ร.บ.จรำจรทำงบก พ.ศ.2522 และแก้ไข

เพิ่มเติม พ.ร.บ.ขนส่งทำงบก  พ.ร.บ.คุ ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ   

กำรแก้ไขจุดเสีย่ง/จดุอนัตรำยโดยกำรมส่ีวนร่วมของชมุชน กำรช่วยเหลอื

ผู้ประสบอุบัติเหตุทำงถนน

 3. สร้ำงกระแสในพื้นท่ีโดยกำรมอบหมวกนิรภัยให้กับ อสม.ที่เข้ำร่วม 

อบรม พร้อมท้ังมีขบวนรณรงค์ไปตำมพื้นที่ของตนเอง โดยเริ่มต้นจำก

สถำนีต�ำรวจภูธรเวียงหนองล่อง

 4. จัดท�ำสปอตวิทยุ บันทึกลงในแผ่น DVD เพื่อน�ำไปแจกจ่ำยให้กับสถำนี

วิทยุชุมชนในพื้นที่  เสียงตำมสำยของเทศบำล  และเสียงตำมสำยของ

หมู่บ้ำน   เพื่อประชำสัมพันธ์ต่อ

❖ ข้อค้นพบ : 

 1. มีกำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัท

กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ  จ�ำกัด สำขำล�ำพูน  ให้กำรสนับสนุน

หมวกนิรภัยที่ได้มำตรฐำนในรำคำ 99 บำท  เทศบำลต�ำบลวังผำง 
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เทศบำลต�ำบลหนองล่อง และเทศบำลต�ำบลหนองยวง ให้กำรสนับสนุน

สถำนที่ในกำรจัดกิจกรรม  ตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ในพื้นที่ให้

บริกำรตรวจสภำพรถและสนับสนุนกำรจัดท�ำป้ำยรณรงค์ในพื้นที่

 2. เกิดเครือข่ำยของหน่วยงำนในพื้นที่  ไม่ว่ำจะเป็นภำคสำธำรณสุข 

(ส�ำนกังำนสำธำรณสขุอ�ำเภอเวยีงหนองล่อง  รพ.เวยีงหนองล่อง  รพ.สต. 

3 แห่งในพื้นที่) ท้องถิ่น  (อ�ำเภอ เทศบำล  ก�ำนัน  ผู้ใหญ่บ้ำน) สถำน

ศึกษำ (ส�ำนักงำนพื้นที่กำรประถมศึกษำล�ำพูน เขต 2  ศูนย์พัฒนำเด็ก

เล็กของเทศบำลต�ำบล 3 แห่ง) และผู้ประกอบกำรตัวแทนจ�ำหน่ำยรถ

จักรยำนยนต์ในพื้นที่อ�ำเภอเวียงหนองล่อง

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล :

 1. ผู้ขับขี่รถจักรยำนยนต์กว่ำร้อยละ 80  มีกำรสวมหมวกนิรภัย

 2. มกีำรท�ำป้ำยรณรงค์กำรขบัขีป่ลอดภยั  กำรสวมหมวกนริภยัเพ่ิมขึน้โดย

เทศบำล

 3. มีแผนจะให้แต่ละชุมชนได้จัดท�ำแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน

ของตนเอง

 4. จัดท�ำสื่อเพิ่มเติม  เพื่อเผยแพร่ในช่วงเทศกำล
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สรุปผลงานโครงการ

6. โครงการ: นครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ 

ทั้งผู้ขับขี่ และผู้โดยสารหรือผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ต�ารวจภูธรจังหวัด

นครศรีธรรมราช

❖ ผู้รับผิดชอบโครงการ: พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์

 ทีอ่ยูเ่บอร์โทรตดิต่อ: สถำนตี�ำรวจภูธรจงัหวดันครศรธีรรมรำช  ถ.รำชด�ำเนนิ  

อ.เมือง จ.นครศรีธรรมรำช  โทรศัพท์  075-341054  

❖ งบประมาณที่ ได ้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.): จ�ำนวน  

700,000 บำท 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน: มิถุนำยน 2558 – พฤษภำคม 2559

❖ กลุ ่มเป้าหมาย: ผู ้ขับขี่ และผู ้ซ ้อนท้ำยรถจักรยำนยนต์ ในจังหวัด

นครศรีธรรมรำช

❖ วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อลดจ�ำนวนกำรบำดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตของผู้ขับข่ีและผู้โดยสำร

จำกกำรใช้รถจักรยำนยนต์

 2. ถอดชดุควำมรู ้ท้ังปัจจยัควำมส�ำเรจ็และโอกำสพฒันำ ของโครงกำรเพือ่

ต่อยอดในพื้นที่อื่นๆ

❖ กิจกรรม:

 1. ในช่วงแรกของโครงกำร เป็นกำรด�ำเนินกำรมำตรกำรประชำสัมพันธ์ 

  - อบรมครูแม่ไก่ (ต�ำรวจจรำจรสถำนีละ 5 นำย)

  - ลงนำมข้อตกลงมำตรกำรองค์กรทั้ง 4 ภำคส่วน (ภำครัฐ ภำคเอกชน 

อปท/ท้องถิ่นและชุมชน)
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  - ประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ

 2. มำตรกำรบังคับใช้กฎหมำย 

  - ปล่อยขบวนรถจักรยำนยนต์โดยมีผู้ขับขี่และผู้โดยสำรที่สวมหมวก

นิรภัย 100%

  - จับคนขับขี่ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยและเปรียบเทียบปรับตำมกฎหมำย

  - ในช่วงแรกจับผู้ซ้อนท้ำยที่ไม่สวมหมวกนิรภัยและให้ไปชมภำพยนตร์

เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่สถำนีต�ำรวจเพื่อสร้ำงควำมตระหนัก   แต่ในระยะ

ต่อไปหำกกระท�ำผิดจะมีกำรจับปรับทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ำย

  - ใช้ข้อมูลจำกระบบ CCTV  มำควบคุมผู้กระท�ำผิด

  - ตั้งกลุ่มไลน์นครปลอดภัย  โดยมีต�ำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมรำช

เข้ำร่วมเพื่อรำยงำนและติดตำมผล

 3. ประเมินผล  โดยดูอัตรำกำรสวมหมวกนิรภัย  กำรจับกุมผู้กระท�ำผิด

กฎหมำยจรำจร  ข้อมูลกำรบำดเจ็บ กำรตำย  จำกกำรเกิดอุบัติเหตุ  

 4. ประกวดสถำนีต�ำรวจภูธร ท่ีมีผลกำรด�ำเนินงำนดีเด่น/พัฒนำกำร 

กำรสวมหมวกนิรภัยดีเด่น

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. มีครูแม่ไก่จ�ำนวน 160 นำย จำกสถำนีต�ำรวจ 32  แห่ง  ซึ่งมีทั้งเจ้ำ

หน้ำที่ต�ำรวจจรำจร  เจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจป้องกันปรำบปรำม  ท�ำหน้ำที่ให้ 

ควำมรู ้ ปลูกฝัง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้ำงจิตส�ำนึกในกำรสวม 

หมวกนิรภัย

 2. ครูแม่ไก่  ลงพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของตนเอง  ให้ควำมรู้ และผลัก

ดันให้เกิด“นครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100%”  

ทั้งผู ้ขับขี่และผู ้โดยสำรหรือผู ้ซ้อนท้ำยรถจักรยำนยนต์  ผ่ำนทำง 

กำรอบรม กำรประชุม ฯลฯ
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 3. ท�ำบันทึกข้อตกลง MOU  

  - MOU ระหว่ำงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด กับหัวหน้ำส่วนรำชกำร  เอกชน 

ท้องถิ่น ชุมชน รวม 184 แห่งโดยใช้มำตรกำรองค์กร  และเป็นต้น

แบบในกำรขับข่ีและซ้อนท้ำยโดยสวมหมวกนริภยั ทัง้ในระดับจงัหวดั

และระดับอ�ำเภอ

  - MOU  ระหว่ำงผู้บังคับกำรต�ำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมรำช กับ

หวัหน้ำสถำนตี�ำรวจในสงักดั จ�ำนวน 32 สถำนรีณรงค์สวมหมวกนริภยั 

โครงกำร “นครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100%” ทั้ง

ผู้ขับขี่และผู้โดยสำรหรือผู้ซ้อนท้ำยรถจักรยำนยนต์

  - MOU  ระหว่ำงนำยอ�ำเภอ กับหัวหน้ำหน่วยรำชกำร  เอกชน ท้องถิ่น  

ชุมชนระดบัอ�ำเภอจ�ำนวน 23 อ�ำเภอ  32 สถำนตี�ำรวจ  ในกำรด�ำเนนิ

โครงกำร“นครปลอดภัยทุกวันทุกวัยสวมหมวกนิรภัย 100%” ทั้งคน

ขบัและผูน่ั้งซ้อนท้ำย เพือ่ควำมปลอดภัยของผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสำร เพือ่

ลดกำรตำย ลดกำรพิกำรทำงสมองอย่ำงยั่งยืน

  - MOU  คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมรำช  ร่วมผลักดันโครงกำร โดย

มมีำตรกำรคอื 1)คณะสงฆ์สวมหมวกนริภยัเมือ่ซ้อนท้ำยจกัรยำนยนต์ 

2) รถใหม่จะเจิมเข็มขัดและหมวกนิรภัย 3)พุทธำภิเสกยันต์สติ๊กเกอร์

ตดิหมวกนริภยั 4) แสดงธรรมในงำนศพ  เกีย่วกบักำรสวมหมวกนริภยั 

 4. มีกำรรวมพลคนใส่หมวกในภำคีเครือข่ำยทั้ง 4 ภำคส่วน ร่วมกันปล่อย

ขบวนรถจกัรยำนยนต์รณรงค์ โดยมผีูขั้บข่ีและผูโ้ดยสำร (ซ้อนท้ำย) สวม

หมวกนิรภัย 100%

 5. มมีำตรกำรบังคบัใช้กฎหมำยอย่ำงชดัเจน  มกีำรตรวจจบัผูไ้ม่สวมหมวก

นิรภัยพร้อมทั้งบันทึกข้อมูลที่เกิดขึ้น   

 6. กำรส�ำรวจอัตรำกำรสวมหมวกนิรภัยจ�ำนวน 23 อ�ำเภอของจังหวัด

นครศรีธรรมรำช ภำยหลังกำรด�ำเนินโครงกำร พบว่ำมีอัตรำกำร 
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สวมหมวกนิรภัยของผู ้ ขับข่ีเดี่ยวท่ีร ้อยละ 66.5 อัตรำกำรสวม 

หมวกนิรภัยของผู้ขับขี่ที่มีผู้ซ้อนท้ำยอยู่ที่ร้อยละ 57.2

❖ ข้อค้นพบ : 

 1. ใช้กำรรณรงค์สร้ำงเข้ำใจให้เกดิควำมตระหนกัก่อนจะบงัคบัใช้กฎหมำย

 2. รณรงค์โดยใช้สือ่ทุกแขนง  และทกุระดบัตัง้แต่ผูบ้รหิำรจนถงึระดบัชมุชน  

รวมถงึพระสงฆ์ในกำรรณรงค์กำรสวมหมวกนริภยัทัง้ผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสำร

 3. มีกำรให้ควำมรู้ควบคู่ไปกับกำรบังคับใช้กฏหมำย

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล:

 1. ร่วมเป็นภำคีในกำรขับเคลื่อนในกำรท�ำงำนทุกภำคส่วน  ท�ำให้เกิดแรง

กระเพื่อมที่มีพลังในจังหวัด

 2. มชีดุควำมรูท้ีม่ำจำกกำรถอดบทเรยีนกำรท�ำงำนของโครงกำร ซ่ึงสำมำรถ

น�ำไปขยำยผลในพื้นที่อื่นได้

ประมวลภาพ ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย

 

2. รณรงคโดยใชสือ่ทุกแขนง  และทกุระดับต้ังแตผูบริหารจนถึงระดับชุมชน  รวมถึงพระสงฆในการ

รณรงคการสวมหมวกนิรภัยทั้งผูขับข่ีและผูโดยสาร 

3. มีการใหความรูควบคูไปกับการบังคับใชกฏหมาย 

 ความตอเน่ือง/ขยายผล: 

1. รวมเปนภาคีในการขับเคลื่อนในการทํางานทกุภาคสวน  ทําใหเกิดแรงกระเพื่อมทีม่ีพลังในจงัหวัด 

2. มีชุดความรูที่มาจากการถอดบทเรียนการทํางานของโครงการ  ซึ่งสามารถนําไปขยายผลในพ้ืนที่อื่นได 

 

ภาพประกอบ 
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2. รณรงคโดยใชสือ่ทุกแขนง  และทกุระดับต้ังแตผูบริหารจนถึงระดับชุมชน  รวมถึงพระสงฆในการ

รณรงคการสวมหมวกนิรภัยทั้งผูขับข่ีและผูโดยสาร 

3. มีการใหความรูควบคูไปกับการบังคับใชกฏหมาย 

 ความตอเน่ือง/ขยายผล: 

1. รวมเปนภาคีในการขับเคลื่อนในการทํางานทกุภาคสวน  ทําใหเกิดแรงกระเพื่อมทีม่ีพลังในจงัหวัด 

2. มีชุดความรูที่มาจากการถอดบทเรียนการทํางานของโครงการ  ซึ่งสามารถนําไปขยายผลในพื้นที่อื่นได 

 

ภาพประกอบ 
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  2. ประเด็นชุมชน/ท้องถิ่น

 โครงกำรที่ด�ำเนินงำนในประเด็นชุมชน/ท้องถิ่น มีเป้ำหมำยผู้ที่ได้รับ

ผลประโยชน์จำกโครงกำรเป็นประชำชนในระดับพื้นที่/ชุมชน โดยมีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่(อปท.) หน่วยงำนในระดบัพืน้ทีเ่ข้ำมำมส่ีวนร่วม หนนุเสริม

ในกำรด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนน มีท้ังหมดจ�ำนวน 

13 โครงกำร ประกอบด้วย

 1) โครงกำร: พฒันำกำรจดัเกบ็ข้อมลูอบุตัเิหตทุำงถนน เพือ่สร้ำงชมุชน

ปลอดภัยทำงถนน 53 หมู่บ้ำน จ.อุตรดิตถ์

 2) โครงกำร: นวัตกรรมชุมชนเข้มแข็งป้องกันและลดอุบัติเหตุจรำจร

ในพื้นที่อ�ำเภอท่ำหลวง ลพบุรี

 3) โครงกำร: ชมุชนร่วมใจสร้ำงควำมปลอดภยัทำงถนน อบต.โนนโหนน 

จ.อุบลรำชธำนี

 4) โครงกำร: เสริมสร้ำงเครือข่ำยอำสำจรำจรในกำรป้องกันแก้ไข

ปัญหำอุบัติเหตุทำงถนน จ.บึงกำฬ

 5) โครงกำร: พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรปัญหำอุบัติเหตุในชุมชนแบบ

มีส่วนร่วม จ.อุบลรำชธำนี

 6) โครงกำร: ขับเคลื่อน พลังชุมชนเพื่อ ควำม ปลอดภัย ทำงถนนของ

คนในชุมชน อ�ำเภอน�้ำพอง จ.ขอนแก่น

 7) โครงกำร: เสริมสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนกำรด�ำเนินงำนป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุทำงถนนของภำคี

เครือข่ำยสู่กำรขับเคลื่อนงำนระดับชุมชนจังหวัดมหำสำรคำม ประจ�ำปี 2558

 8) โครงกำร: จุดตรวจชุมชนเพื่อควำมปลอดภัยบนถนนใน อบต./

หมู่บ้ำน/ชุมชน  หนองบัวล�ำภู

 9) โครงกำร: ควำมปลอดภัยทำงถนน : ชุมชนน�ำร่องหมวกนิรภัย 

100% Node ภำคใต้ตอนบน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ระยะที่ 2
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 10)  โครงกำร:ควำมปลอดภยัทำงถนน  ชมุชนน�ำร่องสวมหมวกนริภยั 

100% จังหวัดสงขลำ

 11)  โครงกำร: ควำมปลอดภยัทำงถนน : ชมุชนน�ำร่องสวมหมวกนริภยั 

100 เปอร์เซ็นต์ จ.ตรัง

 12)  โครงกำร:พัฒนำควำมปลอดภัยทำงถนนที่ใช้ชุมชนเป็นฐำน 

โดยมุ่งเน้นกำรสวมหมวกนิรภัย 100% (จังหวัดชุมพร)

 13)  โครงกำร:ชุมชนต้นแบบวัฒนธรรมควำมปลอดภัยกำรใช ้

รถจักรยำนยนต์พื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ (จังหวัดปัตตำนีและนรำธิวำส)

 กำรด�ำเนินงำนเน้นกำรมีส่วนร่วมของชุมชน โดยให้มีส่วนร่วม 

ในกำรคิด วำงแผน ลงมือปฏิบัติและติดตำมประเมินผล และร่วมรับ 

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้คนในชุมชนลดกำรบำดเจ็บ เสียชีวิตลง  

และมีปริมำณกำรสวมหมวกนิรภัยเพิ่มมำกขึ้น มีกำรจัดกำรข้อมูลเพ่ือน�ำ 

ข้อมูลมำจัดกำรกับปัญหำอุบัติเหตุจรำจรในชุมชนได้

 การดําเนินงานเนนการมีสวนรวมของชุมชน โดยใหมีสวนรวมในการคิด วางแผน ลงมือปฏิบัติและ

ติดตามประเมินผล และรวมรับผลประโยชนที่เกิดข้ึน สงผลใหคนในชุมชนลดการบาดเจ็บ เสียชีวิตลง และมี

ปริมาณการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มมากข้ึน มีการจัดการขอมูลเพื่อนําขอมูลมาจัดการกับปญหาอุบัติเหตุจราจรใน

ชุมชนได 

ชุมชน/อปท. เน้นการสร้างการมีส่วนร่วม (ร่วมคิด วางแผน ร่วมทาํ ร่วมรับผลประโยชน์)

พื �นที�ดาํเนินการ: อุตรดิตถ์ ลพบุรี อุบลราชธานี บึงกาฬ ขอนแก่น มหาสารคาม 
หนองบัวลําภู สุราษฏร์ธานี สงขลา ตรัง ชุมพร ปัตตานี นราธิวาส

•  สื�อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจร่วมกัน

• อบรมให้ความรู้ สร้างแกนนํา ทมี อส.จร.

• จัดเก็บข้อมูล (การบาดเจ็บ เสียชีวิต จุดเสี�ยง

พฤติกรรมเสี�ยง) สรุป วิเคราะห์ คืนข้อมูลชุมชน

• จัดทาํประชาคม ข้อตกลง มาตรการชุมชน 

• รณรงค์ส่งเสริมให้สวมหมวกนิรภัย ขับขี�

ปลอดภัย

• ตั �งจุดตรวจชุมชน / สกัดเมา-หมวก

• จัดการจุดเสี�ยง จุดอันตรายในชุมชน

•  ประกวดชุมชนต้นแบบ

• สรุปบทเรียน ประเมินผล แลกเปลี�ยนเรียนรู้

ผลที�เกิด/การเปลี�ยนแปลงที�พบ

• มีการนําข้อมูลมาจดัการปัญหา

• เกิดการแก้ไขจุดเสี�ยง จดุอนัตราย

• เกิดเครือข่าย แกนนํา อส.จร Change Agent

• เกิดมาตรการชุมชน /กติกา ข้อตกลง

• ชุมชน /ท้องถิ� นมีส่วนร่วมในการจัดการ

ปัญหาอุบติัเหตุจราจร(ลงทุนลงแรง รู้สึกเป็น

เจ้าของ)

• พฤติกรรมเสี�ยงลดลง เพิ� มการสวมหมวก

นิรภยั  การบาดเจบ็/อุบติัเหตลุดลง

• เกิดชุมชนต้นแบบด้านความปลอดภยัทาง

ถนน

สิ�งที�ทาํ

 

สรุปผลงานโครงการ 

1) โครงการ: พัฒนาการจัดเก็บขอมูลอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสรางชุมชนปลอดภัยทางถนน 53 หมูบาน  

จ.อุตรดิตถ 

 ผูรับผิดชอบโครงการ: 

1. นายสุรชัย ธัชกวิน  ผูเช่ียวชาญกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2. พ.ต.ท.ชูศักด์ิ ชัยหัง  สารวัตรอํานวยการ สถานีตํารวจวังกะพี้จังหวัดอุตรดิตถ 

3. นายสุรชัย สินสวัสด์ิ  กรรมการผูจัดการ หจก.สุรชัยวัฒนา 

 งบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.): จํานวน 885,000 บาท  

 ระยะเวลาดําเนินงาน: มิถุนายน 2558 – พฤษภาคม 2559 

 กลุมเปาหมาย: 
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สรุปผลงานโครงการ

1) โครงการ: พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสร้างชุมชน

ปลอดภัยทางถนน 53 หมู่บ้าน จ.อุตรดิตถ์

❖ ผู้รับผิดชอบโครงการ:

 1. นำยสุรชัย ธัชกวิน  ผู้เชี่ยวชำญกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

 2. พ.ต.ท.ชูศักดิ์ ชัยหัง  สำรวัตรอ�ำนวยกำร สถำนีต�ำรวจวังกะพี้ 

จังหวัดอุตรดิตถ์

 3. นำยสุรชัย สินสวัสดิ์  กรรมกำรผู้จัดกำร หจก.สุรชัยวัฒนำ

❖ งบประมาณที่ได ้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.): จ�ำนวน  

885,000 บำท 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน: มิถุนำยน 2558 – พฤษภำคม 2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย:

 1. ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ประชำชนและเยำวชน 

ในพื้นที่หมู ่บ้ำน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หมู ่บ้ำนละ  

15-20 คน

 2. คณะท�ำงำนเสริมสร้ำงชุมชนปลอดภัยทำงถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ตำมค�ำสัง่จงัหวดัอตุรดติถ์ทีจ่ะเสนอให้แล้วเสร็จภำยในเดือน มถินุำยน 

2558

 3. ต�ำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ท�ำกำรปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ ส�ำนักงำน

สำธำรณสุขจังหวัดอุตรดิตถ ์ ส�ำนักงำนขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ ์  

แขวงทำงหลวงอุตรดิตถ์ท่ี 1 แขวงทำงหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 แขวง 

ทำงหลวงชนบทจังหวัดอุตรดิตถ์ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ 
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และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ส�ำนักงำน

กีฬำและกำรท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ บริษัทกลำงคุ ้มครองผู ้

ประสบภัยจำกรถจังหวัดอุตรดิตถ์ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัด

อุตรดิตถ์ หอกำรค้ำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธำน อปพร.จังหวัดอุตรดิตถ์  

เครือข ่ำยองค์กรงดเหล้ำ ชมรมแมลงปอปีกแก้ว หน่วยกู ้ภัย 

น�้ำปำด หน่วยกู ้ภัยวังยำง หน่วยกู ้ภัยคอรุม ชมรมจักรยำนเพื่อ 

สุขภำพอุตรดิตถ์ หจก.สุรชัยวัฒนำ หจก.รวยอนันต์น�้ำปำด 

 4. ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัดอุตรดิตถ์

❖ วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อจัดตั้งหมู่บ้ำนชุมชนต้นแบบด้ำนกำรจัดกำรควำมปลอดภัยทำง

ถนนในระดับหมู่บ้ำน/ชุมชน จ�ำนวน 4 แห่ง ในพื้นที่ 4 มุมเมือง  

ให้มี “วัฒนธรรมควำมปลอดภัยทำงถนน”

 2. เพื่อให้มีหมู่บ้ำนน�ำร่องในกำรรับรู้วิธีกำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนน 

ในอ�ำเภอ 9 อ�ำเภอ จ�ำนวน 49 หมู่บ้ำน/ชุมชน

 3. เพื่ อพัฒนำกำรจัดระบบกำรจัดเก็บข ้อมูลอุบัติ เหตุทำงถนน  

ผู ้จัดเก็บข ้อมูล สำระส�ำคัญของข ้อมูล วิธีกำรในระดับชุมชน 

ให้เป็นชุมชนต้นแบบ 4 มุมเมือง

 4. เพื่อน�ำไปสู ่กำรก�ำหนดเป็นแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดอุตรดิตถ ์

ประจ�ำปี พ.ศ.2560-2563 ระดับอ�ำเภอ ให้สำมำรถลดอุบัติเหตุ 

ทำงถนนได้ตำมแนวทำง “ทศวรรษแห่งควำมปลอดภัยทำงถนน”  

โดยเชิญส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  

ร่วมด�ำเนินกำรตลอดโครงกำร ร่วมศึกษำกระบวนกำร  ร่วมสร้ำง 

แบบเรียนข้อก�ำหนดว่ำจะต้องด�ำเนินกำรในกิจกรรมอะไรบ้ำง   

แล้วน�ำไปเสนอของบประมำณในกำรด�ำเนินกำรให้หมู่บ้ำน/ชุมชน

ปลอดภัยในปี 2560 – 2563  ให้ได้ครบทุกหมู่บ้ำน
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❖ กิจกรรม:

 1. จัดพิธีลงนำมควำมร่วมมือและแถลงข่ำวโครงกำรฯ
 2. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ควำมปลอดภัยทำงถนนหมู่บ้ำน
 3. ส�ำรวจจัดเก็บข้อมูลพื้นฐำน ตำมแบบเก็บข้อมูล ข.1/1 ข.1/2 และสรุป

ข้อมูลตำมแบบสรุปข้อมูล ข.2
 4. จัดตั้งคณะกรรมกำรศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุหมู่บ้ำน
 5. รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนให้โครงกำรฯรับทรำบ

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. มกีำรลงนำมควำมร่วมมอืระหว่ำงหน่วยงำนทัง้ภำครัฐและเอกชนในกำร
ด�ำเนินโครงกำรฯ ได้แก่ รพ.อุตรดิตถ์  อ.เมืองอุตรดิตถ์  บ.อุตรดิตถ์
ฮอนด้ำนคำร์  บ.ไทยน�ำ้ทิพย์จ�ำกดั ห้ำงหุน้ส่วนจก�ำกดัพชิยัเฟอร์นเิจอร์  
ชุมชนปลอดภัย Rode safety บ้ำนหำดกรวด ต.หำดกรวด อ.เมือง  
ต.ผำจุก อ.เมือง  ต.แสนตอ  อ.น�้ำปำด ต.คอรุม อ.พิชัยสถำนีต�ำรวจ
ภูธรเมืองอุตรดิตถ์  โตโยต้ำพิชัย อ.พิชัย

 2. มีศูนย์เรียนรู้กำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนหมู่บ้ำนในทุกอ�ำเภอ 
(9 อ�ำเภอ) 49 หมู่บ้ำน

 3. มีชุมชนต้นแบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยทำงถนน ได้แก่ 1) ชมรม
คนกลำงแดด สภ.เมืองอุตรดิตถ์  อ�ำเภอเมือง  2) ชุมชนกู้ภัยวังยำง
ปลอดภัย บ้ำนวังยำง ต�ำบลผำจุก อ�ำเภอเมือง  3) ชุมชนผู้ค้ำริมทำง
ปลอดภัย บ้ำนห้วยไคร้น้อย ต�ำบลแสนตอ  อ�ำเภอน�้ำปำด  4)ชุมชน
กู้ภัยคอรุมปลอดภัย บ้ำนปำกคลองคอรุม ต�ำบลคอรุม อ�ำเภอพิชัย   
5) ชมรมถนนปลอดภัยวิทยำลัยอำชีพพิชัย

 4. มีคณะกรรมกำรศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุหมู ่บ ้ำน  
ประกอบด้วยผู้อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนหมู่บ้ำน  สำยตรวจ
ควำมปลอดภัยทำงถนนหมู่บ้ำน รักษำควำมปลอดภัยหมู่บ้ำน  สื่อสำร  
ฝ่ำยวิศวกรกำรทำง-พัฒนำถนนหนทำง-ไฟฟ้ำและแสงสว่ำงหมู่บ้ำน  
ฝ่ำยปกครองดูแลร้ำนซ่อม ปรับแต่งจักรยำนยนต์ ฝ่ำยตรวจสอบ
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อบุตัเิหตทุำงถนนและสถติ ิ ฝ่ำยประสำนกำรปฏบิตักิบัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและส่วนรำชกำร

 5. มีกำรส�ำรวจและเก็บข้อมูลรำยหมู่บ้ำน 53  หมู่บ้ำน
 6. มีข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทำงถนนรำยวันของแต่ละอ�ำเภอ ข้อมูลควำม

บกพร่องของวิศวกรรมจรำจรและกำรแก้ไขปัญหำ ข้อมูลควำมเส่ียง 
พฤติกรรมเสี่ยงและกำรแก้ไขปัญหำ

 7. เกิดแกนน�ำผูป้ฏบัิตงิำนในระดบัโครงกำร ระดบั 4 มมุเมอืง  ระดบัอ�ำเภอ  
 8. เกิดทีมนักเก็บสถิติข้อมูล และทีมสืบสวนอุบัติเหตุประจ�ำอ�ำเภอ  

ต�ำบล หมู่บ้ำน และชุมชน
 9. สถิติอุบัติเหตุทำงถนนของหมู่บ้ำนที่ร่วมด�ำเนินโครงกำรลดลงร้อยละ 

50 ทุกหมู่บ้ำน

❖ ข้อค้นพบ : 

 1. ฝึกอบรมหมู่บ้ำนต้นแบบ 4 แห่ง  โดยคัดเลือกจำกหมู่บ้ำนที่มีสถิติ
อุบัติเหตุสูง

 2. กำรฝึกอบรมชุมชนปลอดภัยได้รับงบประมำณจำกงบพัฒนำจังหวัด
อุตรดิตถ์  โดยมีส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด
อุตรดิตถ์  ด�ำเนินกำรในเดือน ตุลำคม 2557 – กุมภำพันธ์ 2558

 3. กิจกรรมหมวกกันน็อคของหนู ได้รับกำรสนับสนุนหมวกนิรภัยจำก  
หจก.สุรชัยวัฒนำ เพื่อมอบให้กับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก และ อบต.ที่เข้ำ
ร่วมโครงกำร

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล:
 1. มีแบบเรียนวิชำ “กำรจัดตั้งหมู่บ้ำนต้นแบบในกำรป้องกันและลด

อุบัติเหตุทำงถนน” เพื่อให้ที่อื่นๆได้น�ำไปใช้ต่อได้
 2. มทีมีท�ำงำน ทัง้คณะท�ำงำนและทมีจดัเกบ็ข้อมลูทีจ่ะด�ำเนนิกำรต่อเนือ่ง
 3. มีต้นแบบกำรท�ำงำนในระดับชุมชน เพื่อเป็นตัวอย่ำงให้ชุมชนอื่นๆ   

และขยำยต่อให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด
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สรุปผลงานโครงการ

2) โครงการ: นวตักรรมชมุชนเข้มแขง็ป้องกนัและลดอบุตัเิหตจุราจรในพืน้ที่

อ�าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

❖ ผู้รับผิดชอบโครงการ: นำงสำวมำลี  เกื้อกิจ

 ที่อยู่เบอร์โทรติดต่อ: โรงพยำบำลท่ำหลวง  อ�ำเภอท่ำหลวง  จังหวัดลพบุรี

 โทรศัพท์ 036 646345  โทรศัพท์มือถือ 0854449056

❖ งบประมาณที่ ได ้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.): จ�ำนวน  

200,000 บำท 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน: 1 มิถุนำยน 2558 –  31 พฤษภำคม 2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย: นำยอ�ำเภอ ปลัดฝ่ำยปกครอง องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล 

6 ต�ำบล ต�ำรวจ แขวงกำรทำงล�ำพญำไม้ ทำงหลวงชนบทส�ำนักงำน

สำธำรณสุขอ�ำเภอท่ำหลวง โรงพยำบำลส่งเสริมระดับต�ำบล อำสำสมัคร

สำธำรณสุขอ�ำเภอท่ำหลวง นักเรียนมัธยมท่ำหลวงวิทยำ นักเรียนมัธยม

ชัยบำดำลพิทยำ  ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้น�ำชุมชน

❖ วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อพัฒนำระบบบริกำรในกำรป้องกัน และแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุจรำจร  

มีกำรวิเครำะห์ วำงแผนแก้ไขและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ ในเขต 

พื้นที่ทั้ง 6 ต�ำบล ของอ�ำเภอท่ำหลวง ได้แก่ ต�ำบลหนองผักแว่น  

เทศบำลต�ำบลบ้ำนท่ำหลวง ต�ำบลหัวล�ำ ต�ำบลซับจ�ำปำ ต�ำบล 

แก่งผักกูด ต�ำบลทะเลวังวัด

 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบริหำรจัดกำรหน่วยงำน องค์กร โรงเรียน 

และโรงงำนที่ เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน  
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ในพื้นที่อ�ำเภอท่ำหลวง จังหวัดลพบุรี ให้ช่วยขับเคล่ือนแผนงำน  

แนวทำงมำตรกำรในกำรลดอัตรำกำรบำดเจ็บ

 3. เพื่อช่วยกระตุ้นและเสริมสร้ำงให้องค์กรปกครองท้องถ่ิน มีส่วนร่วมใน

กำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในพื้นท่ีอ�ำเภอท่ำหลวง โดยมีกำร

ประกวดนวัตกรรมกำรป้องกันอุบัติเหตุจรำจรทั้ง 6 ต�ำบล

 4. เพื่อบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน ของหน่วยงำน และ

ภำคเีครอืข่ำยในกำรป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุำงถนนในพืน้ทีท่ัง้ 6 ต�ำบล

ของอ�ำเภอท่ำหลวง จังหวัดลพบุรี

❖ กิจกรรม:

 1. จดัประชมุคณะท�ำงำนขับเคลือ่นกำรป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุำงถนนใน

พื้นที่อ�ำเภอท่ำหลวง

 2. จัดท�ำข้อมูลจดุเสีย่งโดยกำรเกบ็ข้อมลู  และน�ำข้อมลูทีไ่ด้มำวเิครำะห์ร่วม

กับทมีผูน้�ำชมุชนทัง้ก�ำนนั ผูใ้หญ่บ้ำน องค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบล ต�ำรวจ 

ครู ตัวแทนโรงงำน โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพระดับต�ำบล แขวงกำร

ทำงล�ำพญำไม้ ทำงหลวงชนบท  เพื่อหำแนวทำงกำรแก้ไข

 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้กับอำสำสมัครสำธำรณสุขอ�ำเภอท่ำหลวง  

เพือ่ให้มคีวำมรูเ้กีย่วกบักำรปฐมพยำบำล  กำรเคลือ่นย้ำยผูบ้ำดเจบ็จำก

อุบัติเหตุจรำจร  

 4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้กับนักเรียนมัธยมเพื่อพัฒนำพฤติกรรมกำร

ป้องกันอุบัติเหตุจรำจร

 5. จดัประกวดนวตักรรมชมุชนเข้มแข็งป้องกนั/ลดอบุติัเหตุจรำจร ในอ�ำเภอ

ท่ำหลวง จังหวัดลพบุรี
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❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. ชุมชนทั้ง 6 ต�ำบล มีข้อมูลและแผนกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ 

ของตนเอง  เกิดเป็นนวัตกรรมที่เหมำะกับพื้นที่ของแต่ละต�ำบล  อำทิ  

  - ต�ำบลหนองผักแว่น มีนวัตกรรมท�ำด่ำนชุมชน เพ่ือป้องปรำม 

ในช่วงเทศกำลปีใหม่และสงกรำนต์ส�ำหรับผู ้ที่ เมำแล้วขับขี่รถ 

ออกนอกหมู่บ้ำน รถจักรยำนยนต์ที่ไม่มีไฟท้ำยซึ่งทำงด่ำนชุมชน 

จะมีกำรให้ยืมหมวกนิรภัยและมีกำรติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 

ให้ที่ท้ำยรถ 

  - เทศบำลต�ำบลบ้ำนท่ำหลวง เป็นองค์กรต้นแบบในกำรสวมหมวกนริภยั 

100% โดยเจ้ำหน้ำท่ีจะได้สวมหมวกกันหมวกนิรภัย 100% รวมถึง 

ผู้ที่มำรับบริกำรที่เทศบำลต�ำบลบ้ำนท่ำหลวงและมีกำรรณรงค์ใน

ชุมชนตลำดท่ำหลวง ซึ่งได้ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินระดับจังหวัด

เรียบร้อยในปี 2559

  - ต�ำบลหัวล�ำ ได้เริ่มรณรงค์ให้อำสำสมัครสำธำรณสุขของต�ำบล 

สวมหมวกนิรภัย 100% โดยมีกำรตรวจสอบในวันประชุม อสม. 

ทุกครั้งและให้ประธำน อสม.สุ ่มตรวจประเมินสมำชิก อสม. 

ในตลำดของต�ำบลหัวล�ำให้สวมหมวกนิรภัย 100%

 2. เกิดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้กับอำสำสมัครสำธำรณสุขและ 

นักเรียน  ส่งผลให้ผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมตระหนักเกี่ยวกับกำรป้องกัน

อุบัติเหตุทำงถนน  มีกำรจัดกำรรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%  

กับผู้เข้ำร่วมอบรม  

 3. ในปี พ.ศ.2559 จ�ำนวนยอดกำรเกิดอุบัติเหตุและอัตรำกำรเสียชีวิต 

ลดน้อยลง ในช่วง 8 เดือน หลังจำกกำรด�ำเนินโครงกำร โดยจ�ำนวน 

ผู ้บำดเจ็บจำกอุบัติ เหตุจรำจรทำงถนน ของอ�ำ เภอท ่ำหลวง  

เหลือเพียง 820 คน ซึ่งลดลงจำกปี พ.ศ.2558 ที่มียอดผู้บำดเจ็บ  
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1,001 คน (เก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลำเดียวกัน)

 4. เกิดคณะท�ำงำนอ�ำเภอที่มีควำมเข้มแข็งและเป็นภำคีที่เข้ำร่วมประชุม

ร่วมกันอย่ำงสม�่ำเสมอ  โดยมีนำยอ�ำเภอและหัวหน้ำส่วนรำชกำร 

ต่ำงๆคอยสนับสนุนกำรท�ำกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งสำมำรถ 

ขยำยผลกำรด�ำเนินงำนไปสู่ในระดับท้องถิ่นจ�ำนวน 6 พ้ืนที่ โดยมี  

2 พื้นที่หลัก คือ ต�ำบลหัวล�ำและต�ำบลหนองผักแว่น เป็นพื้นที่ 

ต้นแบบในกำรขยำยผลกำรท�ำงำนไปสู่ต�ำบลอื่นๆ

❖ ข้อค้นพบ :

 1. กำรท�ำงำนกับแกนน�ำชุมชนระดับต�ำบล ค�ำสั่งต ้องออกมำจำก 

ส่วนรำชกำร (นำยอ�ำเภอ) เพื่อช่วยสร้ำงควำมกระตือรือร้นในกำร 

ท�ำงำนและเกิดควำมภำคภูมิใจในกำรท�ำงำน

 2. ท�ำให้คนในชุมชนรู้สึกถึงควำมเป็นเจ้ำของปัญหำอุบัติเหตุทำงถนน 

ร่วมดัน  ด้วยกำรน�ำคนในชุมชนมำร่วมกันวิเครำะห์จุดเสี่ยงใน 

ระดับต�ำบล

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล:

 1. เกิดต้นแบบกำรท�ำด่ำนชุมชน  ของต�ำบลหนองผักแว่น  ที่เป็นต้นแบบ 

ให้ต�ำบลอื่นน�ำไปเป็นแบบอย่ำง ซึ่งทำงองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล 

ท่ำหลวงได้น�ำไปเป็นแบบอย่ำงแล้วในช่วงเทศกำลสงกรำนต์

 2. เกิดภำคีเครือข่ำยของอ�ำเภอท่ำหลวง ท่ีมีกำรเชื่อมประสำนงำน 

ในกำรป้องกันอุบัติเหตุจรำจรและขยำยไปยังกำรดูแลผู้ป่วย  ผู้บำดเจ็บ  

ผู้พิกำรในพื้นที่อย่ำงต่อเนื่อง
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สรุปผลงานโครงการ

3) โครงการ: ชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน อบต.โนนโหนน 

จ.อุบลราชธานี

❖ ผู้รับผิดชอบโครงการ: นำยวิวัฒน์ ค�ำศรี และนำงสุขอรุณ ด่ำนจอมฟอน 

องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลโนนโหนน อ�ำเภอวำรินช�ำรำบ จังหวัด

อุบลรำชธำนี  โทรศัพท์ 045 474281

❖ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.) : จ�ำนวน  

210,000  บำท 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน : มิถุนำยน 2558 – พฤษภำคม 2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย: 

 1. ประชำชนในเขตต�ำบลโนนโหนน  จ�ำนวน  6 หมู่บ้ำน  

 2. รวมจ�ำนวน  1,012  หลังคำเรือน  ประชำกร จ�ำนวน  3,776 คน

 3. พนักงำน เจ้ำหน้ำท่ีหน่วยงำนรำชกำรในพื้นที่  ได้แก่ องค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลโนนโหนน  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบลนำโหนนน้อย  

จ�ำนวน  65  คน

 4. ครู นักเรียน โรงเรียนในพื้นที่ต�ำบลโนนโหนน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน 

บ้ำนโนนโหนน (อ่อนอุปกำร)  โรงเรียนบ้ำนคอนสำย  โรงเรียนบ้ำน 

นำโหนนน้อย จ�ำนวน  400  คน

 5. ครู เด็กเล็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียน  3 ศูนย์  จ�ำนวน 

150 คน

 6. เจ้ำหน้ำที่ พนักงำน บริษัทก้ำวหน้ำไก่สด จ�ำกัด  จ�ำนวน 3,000 คน
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❖ วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือทุกภำคส่วนในเขตต�ำบลโนนโหนนทั้งหน่วยงำน

รำชกำร  โรงเรียน ผู้น�ำหมู่บ้ำน ในกำรร่วมเป็นภำคีเครือข่ำยด้ำนสร้ำง

เสริมควำมปลอดภัยและลดอุบิติเหตุบนท้องถนน

 2. เพือ่ร่วมกันแก้ไข ก�ำจดัจดุเสีย่งทีท่�ำให้เกดิอบุตัเิหต ุให้สำมำรถลดควำม

เสี่ยงจำกอุบัติเหตุที่เกิดกับประชำชนได้

❖ กิจกรรม: 

 1. จัดประชุมประชำคมต�ำบล  เพื่อท�ำควำมเข้ำใจกับชุมชนถึงสถำนกำรณ์

อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนในพื้นท่ีระดมควำมคิด ค้นหำปัญหำ วิเครำะห์ปัจจัย

เสี่ยงและแนวทำงแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุ จัดกระบวนกำรเลือกทีมงำน    

เฟ้นหำแกนน�ำชำวบ้ำนร่วมเป็นคณะท�ำงำน

 2. จัดกิจกรรมกำรรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

 3. จดัเวทสีญัจร ใน 6 หมูบ้่ำน เป้ำหมำยเพือ่สร้ำงส�ำนกึ ควำมตระหนกัและ

กำรเข้ำมำมส่ีวนร่วมในเรือ่งควำมปลอดภยัทำงถนนและร่วมกนัค้นหำจดุ

เสี่ยงทั้งถนนสำยหลักและสำยรองในชุมชน

 4. จดัท�ำสือ่ประชำสมัพนัธ์สร้ำงจติส�ำนกึ ให้กบัประชำชนเช่นกำรท�ำสปอร์ต

ในแบบท้องถิ่นเปิดตำมหมู่บ้ำนใช้สื่อเสียงตำมสำย ไวนิลรณรงค์ ฯ

 5. อบต.โนนโหนนและชุมชนร่วมกนัด�ำเนินกำรแก้ไขจดุเสีย่ง ถนนสำยหลกั

และถนนสำยรองในหมู่บ้ำนเป้ำหมำย เช่น กำรจัดท�ำป้ำยจรำจร  ป้ำย

สัญลักษณ์  ปรับภูมิทัศน์ที่เป็นจุดเสี่ยง  

 6. จดัเวทรีะดมควำมคดิเหน็หำมำตรกำรทำงสงัคมของต�ำบลโนนโหนน เพือ่

ตั้งกฎข้อบังคับต�ำบลในกำรสวมหมวกนิรภัย และวินัยจรำจรต่ำงๆ 

 7. จัดอบรมวินัยจรำจรให้กับอำสำสมัครลดอุบัติเหตุ  กลุ่มเป้ำหมำย อป

พร. และแกนน�ำประชำชน  และแต่งตัง้เป็นแกนน�ำประจ�ำหมูบ้่ำนในกำร 

สอดส่องดูแลควำมปลอดภัยทำงถนน และให้ค�ำแนะน�ำกับประชำชน
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 8. จัดท�ำข้อมูลปัญหำด้ำนอุบัติเหตุ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลกำรเกิด

อุบัติเหตุ  แผนที่เส้นทำง  ข้อมูลพื้นที่เสี่ยง  

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. มคีณะกรรมกำรโครงกำรชมุชนร่วมใจสร้ำงควำมปลอดภยัทำงถนนต�ำบล

โนนโหนนจ�ำนวน 49 คน ประกอบด้วยคณะผูบ้รหิำร พนกังำนส่วนต�ำบล 

ผู้น�ำหมู่บ้ำน อำสำสมัคร ตัวแทนภำคเอกชน ตัวแทนประชำชน โดยมี

ที่ปรึกษำระดับอ�ำเภอและจังหวัดที่มำจำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง อำทิ 

ปภ.อุบลรำชธำนี  สสจ.  สปสช.เขต 10 อุบลรำชธำนี  ส�ำนักงำนขนส่ง

จังหวัดอุบลรำชธำนี  ต�ำรวจ 

 2. กำรประชมุประชำคมต�ำบลท�ำให้ได้รบัข้อมลูเกีย่วกบัจุดเส่ียง  พร้อมทัง้

ร่วมกันหำสำเหตุและแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำกำรเกิดอุบัติเหตุ  

 3. กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%  โดยกำรขับขี่

มอเตอร์ไซค์และสวมหมวกนิรภัยไปตำมถนนสำยหลักและสำยรอง

ในหมู่บ้ำน ระยะทำง 20 กม. พร้อมทั้งมีกำรอบรมเทคนิคกำรขับขี่

รถจักรยำนยนต์อย่ำงปลอดภัย กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นและกำรจัด

นิทรรศกำรให้ควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน ณ โรงเรียนบ้ำนโนน

โหนน (อ่อนอุปกำร)

 4. มีสื่อประชำสัมพันธ์ที่หลำกหลำย  ในกำรรณรงค์สร้ำงควำมปลอดภัย

ทำงถนน ไม่ว่ำจะเป็น แผ่นพบั สติก๊เกอร์สวมหมวกนริภยั 100% มป้ีำย

มำตรกำรควำมปลอดภยัทำงถนน ธงญีปุ่่นให้ควำมรูก้ฎจรำจร และวนิยั

จรำจร  สปอร์ตเสียงโฆษณำประชำสัมพันธ์

 5. องค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลโนนโหนนและชมุชนร่วมกนัแก้ไขจดุเสีย่งโดย

กำรจัดท�ำป้ำยจรำจร  ป้ำยสัญลักษณ์  ติดกระจกโค้ง  ปรับภูมิทัศน์

 6. ร่วมกนัตัง้กฎข้อบังคบัต�ำบลและมำตรกำรเพือ่ลดอบุติัเหตุทำงถนนต�ำบล

โนนโหนน ได้แก่ ห้ำมขับรถย้อนศร  ผู้ขับขี่รถจักรยำนยนต์ต้องสวม
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หมวกนิรภัยทั้งผู้ขับและผู้ซ้อน  เมำไม่ขับ  ตรวจสภำพรถให้พร้อมก่อน

ขับขี่  ห้ำมขับขี่บนเส้นทำงห้ำมใช้รถ เช่น เกำะกลำงถนน ห้ำมบรรทุก

เกินจ�ำนวนที่กฎหมำยก�ำหนด (ซ้อนสำม) หำกผู้ใดฝ่ำฝืนจะถูกปรับเงิน

ครั้งละ 50 บำท

 7. มีอำสำสมัครลดอุบัติเหตุหมู ่บ ้ำนละ 3 คน ช ่วยสอดส่องดูแล  

ประชำสัมพันธ์  เก็บข้อมูลกำรใช้รถ  ข้อมูลอุบัติเหตุ และร่วมตั้งด่ำน

ชุมชนในหมู่บ้ำน  โดยอำสำเหล่ำนี้มีควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมำย

จรำจร  วินัจจรำจรที่ได้รับจำกกำรอบรม

 8. เกิดศูนย์ข้อมูลทำงถนน ต�ำบลโนนโหนน  ที่ท�ำหน้ำที่เผยแพร่ข้อมูล

ข่ำวสำรด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนนให้ชุมชน  ให้ยืมหมวกนิรภัย และ

ท�ำหน้ำที่รวบรวมข้อมูลสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุ

❖ ข้อค้นพบ:

 1. กำรอบรมและจดันทิรรศกำรในกำรรณรงค์ได้รบัควำมร่วมมอืจำกหน่วย

งำนที่เกี่ยวข้อง

  - บริษัทเกียรติสุรนนท์(จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์) สนับสนุนกำรอบรม

เทคนิคกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์อย่ำงปลอดภัย

  - รพ.วำรินช�ำรำบ สนับสนุนกำรอบรมกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น 

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

  - ปภ.จังหวัดอุบลรำชธำนี ส�ำนักงำนขนส่ง สสจ.บริษัทกลำงฯ   

จัดนิทรรศกำรให้ควำมรู้

 2. ใช้พิธีกรรมทำงศำสนำมำสนับสนุนกำรรณรงค์โดยมีพิธีรดน�้ำมนต ์

เพื่อควำมเป็นสิริมงคลในกำรขับขี่
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❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล : 

 1. อบต.โนนโหนน ได้ลงนำม MOU  โครงกำรส่งเสริมมำตรกำรองค์กรเพื่อ

ควำมปลอดภัยทำงถนน จังหวัดอุบลรำชธำนี  ส่งผลให้เกิดกำรให้ควำม

ส�ำคัญในกำรสร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนนให้เกิดขึ้น

 2. มอีำสำสมัครลดอบัุตเิหตปุระจ�ำหมูบ้่ำนทกุหมูบ้่ำน  ท�ำหน้ำทีเ่กบ็ข้อมลู

เกี่ยวกับอุบัติเหตุและกำรขับขี่ผิดกฎข้อบังคับต�ำบล  พร้อมส่งข้อมูลให้

กับผู้บริหำร
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สรุปผลงานโครงการ

4) โครงการ: เสริมสร้างเครือข่ายอาสาจราจรในการป้องกันแก้ไขปัญหา

อุบัติเหตุทางถนนจังหวัดบึงกาฬ

❖ ผู้รับผิดชอบโครงการ: พันต�ำรวจโท สันติสุข  สุทธิกุลสมบัติ  ต�ำรวจภูธร

จังหวัดบึงกำฬ

❖ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.) : จ�ำนวน  

330,000 บำท 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน : มิถุนำยน 2558 – พฤษภำคม 2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย: พื้นที่ชุมชนในเขตจังหวัดบึงกำฬ จ�ำนวน  2 อ�ำเภอๆ ละ 

50 คน (100 คน)

❖ วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อพัฒนำเครือข่ำยฝ่ำยปฏิบัติกำรให้เป็นอำสำจรำจร ท�ำหน้ำที ่

เป ็นผู ้ช ่วยต�ำรวจ และให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชนโดยยึด 

หลักกำรมีส่วนร่วมของชุมชน

 2. เพือ่ให้อำสำจรำจรท�ำหน้ำท่ีจดัระเบียบกำรจรำจร รกัษำควำมปลอดภยั 

คัดกรองพฤติกรรมเสี่ยง สร้ำงกำรรับรู้ วินัยในกำรใช้รถใช้ถนนอย่ำง 

ถูกต้องและปลอดภัยในชุมชน ในสถำนศึกษำ โดยกำรมีส่วนร่วม 

ของชุมชน

❖ กิจกรรม: 

 1. ประชุมคณะกรรมกำรจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน�ำร่อง 

เพื่อติดตำมผลกำรด�ำเนินกำร

 2. ฝึกอบรมอำสำจรำจร ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน�ำร่อง  
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10 ท้องถิ่น

 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน�ำร่อง 10 

ท้องถิ่น

 4. ประชุมคณะท�ำงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำน

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. มอีงค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้ำเป็นองค์กรน�ำร่อง 10 แห่ง  จำกอ�ำเภอ

ปำกคำด 1 แห่ง  อ�ำเภอเมืองบึงกำฬ 2 แห่ง อ�ำเภอพรเจริญ 1 แห่ง 

อ�ำเภอเซกำ 1 แห่ง อ�ำเภอบึงโขงหลง 1 แห่ง อ�ำเภอศรีวิไล 1 แห่ง 

อ�ำเภอโซ่พิสัย 1 แห่ง อ�ำเภอพรเจริญ 1 แห่ง และอ�ำเภอบุ่งคล้ำ 1 แห่ง

 2. มีกำรอบรมให้กบัตวัแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น�ำร่อง 10 แห่ง 

แห่งละ 10 คน จ�ำนวนรวม 100 คน

 3. อบรมอำสำจรำจรต้นแบบ 3  วันโดยผู้เข้ำร่วมอบรมได้รับกำรเรียนรู้ 

ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ ดังนี้

  - กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ.จรำจรทำงบก พ.ศ.2522  

พ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกฮอล์  พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522  พ.ร.บ.ขนส่ง

ทำงบก พ.ศ.2522  พ.ร.บ.สงเครำะห์ผู้ประสบภัย กฎหมำยเกี่ยวกับ

กำรคุ้มครองอุบัติเหตุ   

  - กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น

  - กำรขับขี่อย่ำงปลอดภัย

  - ผลกระทบที่เกิดจำกอุบัติเหตุจรำจร

  - เทคนคิกำรต่อสูป้้องกนัตวัในระยะประชดิด้วยมอืเปล่ำ และด้วยอำวธุ

  - กำรฝึกวิชำทหำร : กำรฝึกระเบียบแถวอยู่กับที่ ฝึกระเบียบแถว

เคลื่อนที่

  - กฎจรำจร/เครื่องหมำย/สัญญำณจรำจร
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  - กำรควบคุมและจัดระเบียบกำรจรำจร

  - ฝึกกำรใช้สัญญำณควบคุมกำรจรำจร

  - บทบำทหน้ำที่อำสำจรำจร

  - กำรตรวจค้นตัวบุคคล

  - กำรตรวจค้นยำนพำหนะ

  - กำรจับกุม

 4. ผู ้ผ ่ำนกำรอบรมได ้ร ่วมด�ำเนินกำรกับท ้องถิ่น โดยให ้องค ์กร 

ส่วนท้องถิ่นร่วมกับสถำนีต�ำรวจในพื้นที่เป็นผู ้ก�ำหนดแนวทำงกำร

ปฏิบตังิำน  มตีวัแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และต�ำรวจพีเ่ลีย้ง 

ของสถำนีต�ำรวจเป็นผู้ประสำนงำน ให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำและร่วม 

ปฏิบัติ งำนกับอำสำสมัครจรำจร เพื่อป ้องกันผลกระทบทำง 

กฎหมำยและควำมเสียหำยที่จะเกิดกับตัวอำสำสมัครจรำจร

 5. กำรด�ำเนินงำนของอำสำจรำจร เป็นกำรบริกำรอ�ำนวยควำมสะดวก 

และควำมปลอดภัยด้ำนกำรจรำจรร่วมกับต�ำรวจพี่เลี้ยงบริเวณ 

จุดเสี่ยง  ทำงร่วมทำงแยก หน้ำสถำนศึกษำ จัดกำรจรำจรในเขตชุมชน  

งำนรัฐพิธี งำนประเพณีต่ำงๆบริเวณแหล่งชุมชน ตลำดนัดชุมชน   

งำนฌำปนกิจศพ

 6. อำสำจรำจรบำงส่วนร่วมกับต�ำรวจพี่เลี้ยงออกให้ควำมรู ้ชุมชน  

หมู่บ้ำน เกี่ยวกับกำรป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุและกำรจัดกำรจรำจร

 7. กำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของอำสำจรำจรโดยใช้กำรสังเกต กำร

สัมภำษณ์ และกำรตอบแบบสอบถำม จำกหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน  

สถำนศึกษำ ท้องถิ่นและประชำชนทั่วไปในพื้นที่

 8. ผลกำรประเมินพบว่ำ ด้ำนกำรอ�ำนวยควำมสะดวกจรำจร ด้ำน

กำรป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุทำงถนน และด้ำนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำน  

(อำสำจรำจร)  ประชำชนมีควำมพึงพอใจระดับมำก และมีกำรเสนอ
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แนะให้เพิม่ป้ำยหรอืเครือ่งหมำยจรำจรตำมจดุเสีย่งต่ำงๆ และสญัญำณ 

ไฟจรำจรเตือนควรดูแลรักษำให้มีสภำพใช้กำรได้อยู่ตลอดเวลำ

❖ ข้อค้นพบ:

 1. ใช้รูปแบบหลักสูตร“อำนนท์โมเดล” มำเป็นหลักสูตรในกำรฝึกอบรม

อำสำสมัครต้นแบบเกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ  

 2. กำรอบรมใช้ระเบียบ ข้อบังคับ ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ เรื่อง  

ก�ำหนดคุณสมบัติ  รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรฝึกอบรมหลักสูตร  หน้ำที่  

เครื่องแบบและเครื่องหมำยอำสำจรำจร พ.ศ.2555

 3. ได้รับงบประมำณเพิ่มเติมจำกจังหวัดบึงกำฬและองค์กำรบริหำร 

ส่วนจังหวัดบึงกำฬให้จัดกำรฝึกอำสำสมัครต�ำรวจหญิง (กองร้อย 

น�้ำหวำน) เพื่อช่วยเหลือเจ้ำหน้ำท่ีต�ำรวจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ป้องกัน

ปัญหำอำชญำกรรม ยำเสพติดและอุบัติเหตุจรำจร จ�ำนวนรวม  

480 คน

 4. สถติคิดอีำญำในพืน้ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน�ำร่องท่ีมอีำสำจรำจร

ลดลง

 5. ฐำนข่ำวยำเสพติดขยำยวงกว้ำงขึ้นกว่ำเดิม

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล : 

 1. มีกำรประชุมติดตำมควำมก้ำวหน้ำเป็นประจ�ำทุกเดือน

 2. มีกลุ่มไลน์ “อำสำจรำจร ภ.จว.บึงกำฬ” ใช้ในกำรติดต่อส่ือสำร  

ขอค�ำปรึกษำ แนะน�ำ  รำยงำนเหตุและรำยงำนผลกำรปฏิบัติ
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สรุปผลงานโครงการ

5) โครงการ: พัฒนารูปแบบการจัดการปัญหาอุบัติเหตุในชุมชนแบบม ี

ส่วนร่วม จ.อุบลราชธานี

❖ ผู้รับผิดชอบโครงกำร: นำยสอำด มุ่งสิน วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี 

สรรพสิทธิประสงค์ 224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี 

34000  โทรศัพท์ 045-255462, 045-255709 มือถือ 086-0942828

❖ งบประมาณที่ได ้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.):  จ�ำนวน  

397,000 บำท 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน: มิถุนำยน  2558 - พฤษภำคม 2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย:

 1. ผู้น�ำชุมชนทุกหมู่ ประกอบด้วยก�ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน สมำชิกเทศบำล 

ประชำชนทั่วไป

 2. ประชำชนผู้ได้รับผลกระทบจำกอุบัติเหตุในชุมชน

 3. ตัวแทนกลุ่มองค์กรต่ำงๆในชุมชน

 4. ตัวแทนพระสงฆ์จำกวัดในพื้นที่

 5. ตัวแทนครูโรงเรียนประถมศึกษำและมัธยมศึกษำในพื้นที่

❖ วัตถุประสงค์: เพื่อสร้ำงรูปแบบกำรป้องกันและควบคุมกำรเกิดอุบัติเหตุ 

ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม

 1. เพื่อประเมินกำรมีส่วนร่วมของกำรด�ำเนินงำนระดับต�ำบลและระดับ

จังหวัด

 2. เพื่อประเมินผลลัพธ์ของกำรป้องกันและควบคุมกำรเกิดอุบัติเหตุ 

ในชุมชน
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 3. เพื่อประเมินควำมคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบกำรป้องกันและควบคุมกำร

เกิดอุบัติเหตุในชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

❖ กิจกรรม:

 1. จัดเวทีประชำคมรำยหมู่บ้ำนทุกหมู่บ้ำน

 2. คัดเลือกตัวแทนชุมชน  เพื่อเข้ำร่วมอบรมและเรียนรู้กำรจัดกำรปัญหำ

อุบัติเหตุของชุมชน

 3. อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดกำรปัญหำอุบัติเหตุในชุมชนแบบมุ่งผล

สัมฤทธิ์ให้กับตัวแทนแต่ละหมู่บ้ำน

 4. จดัท�ำร่ำงเอกสำรแนวทำงกำรจดักำรปัญหำอบุตัเิหตใุนชมุชนเพือ่เสนอ

ต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

 5. จัดเวที Kick off ขับเคลื่อนระดับต�ำบล โดยควำมร่วมมือกันระหว่ำง

ผู้น�ำชุมชนทุกหมู่บ้ำน เทศบำล/องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลโรงเรียนระ

ถมศึกษำ โรงเรยีนมธัยมศกึษำ วดัในพืน้ที ่ชมรมอำสำสมคัรสำธำรณสขุ

ประจ�ำหมู่บ้ำนและกลุ่มองค์กรในชุมชนและประชำชนทั่วไป

  - ประกำศวำระต�ำบลว่ำว่ำด้วยกำรจัดกำรปัญหำอุบัติเหตุแบบยั่งยืน

  - กำรน�ำเสนอเส้นทำงกำรพัฒนำ) จำกระดับหมู่บ้ำนสู่ระดับต�ำบล

  - กำรลงนำมควำมร่วมมอื(MOU) ระหว่ำงหน่วยงำนและองค์กรในชมุชน

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. กำรจัดเวทีประชำคมระดับหมู่บ้ำน  ท�ำให้ได้ข้อมูล

  - อัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุในรอบ 5 ปีที่ผ่ำนมำของแต่ในชุมชน

  - ภำพรวมพบว่ำ ผลกระทบจำกกำรเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตร้อยละ 

9.46  และพิกำรตลอดชีวิตร้อยละ 10.83

  - ผูป้ระสบอบัุตเิหตรุ้อยละ 75 เป็นเพศชำยและอยูใ่นวยัท�ำงำน  สำเหตุ

ที่ส�ำคัญของกำรเกิดอุบัติเหตุคือกำรดื่มสุรำ  

  - กำรขับขี่รถจักรยำนยนต์มีอุบัติเหตุมำกถึงร้อยละ 72.55
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  - จุดเสี่ยงที่ส�ำคัญคือ ทำงร่วมทำงแยก  ทำงโค้ง  ทำงที่มีจุดอับสำยตำ  
ผิวถนนที่ขรุขระ และเส้นทำงที่ไฟส่องสว่ำงไม่เพียงพอ ตำมล�ำดับ

 2. ตวัแทนชุมชนได้เรยีนรูแ้ละพฒันำทกัษะกำรจดักำรปัญหำอบุตัเิหตทุำง
ท้องถนนในชุมชน  ดังนี้

  - ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุด้วยกำรเรียนรู้กฎจรำจร
  - ควำมรู้และทักษะกำรแจ้งเหตุ
  - ควำมรูแ้ละทักษะกำรประเมนิสภำพและกำรช่วยเหลอืเบือ้งต้นทกัษะ

กำรดำมกระดูและกำรห้ำมเลือดโดยใช้วัสดุที่หำได้ในท้องถิ่น
  - ควำมรู้และทักษะกำรกู้ชีพเบื้องต้น  
 3. เกิดแนวทำงปฏิบัติส�ำหรับหน่วยงำนรำชกำรในต�ำบลโพธิ์ใหญ่ในกำร

จัดกำรปัญหำอุบัติเหตุ 
  - รพ.สต.ต�ำบลโพธิใ์หญ่ท�ำหน้ำทีใ่ห้ควำมรูเ้พือ่ป้องกนัและควบคมุกำร

เกดิอบุตัเิหตรุ่วมกบัภำคเีครอืข่ำยต่ำงๆในชมุชน  และจดักจิกรรมสร้ำง
จิตส�ำนึกกำรมีส่วนร่วมกำรจัดกำรปัญหำอุบัติเหตุ

  - อบต.โพธิใ์หญ่ท�ำหน้ำทีเ่ชือ่มต่อระบบกำรรบัแจ้งเหตแุละส่งต่อผูป่้วย
ไปรับกำรรักษำในสถำนพยำบำลที่เหมำะสมกับสภำพกำรบำดเจ็บ

  - องค์กรก�ำนันผู้ใหญ่บ้ำนต�ำบลโพธิ์ใหญ่ท�ำหน้ำที่กระจำยข่ำวสำรกำร
เกิดอบุตัเิหตลุงไปสูป่ระชำชน  เพือ่ให้เกดิกำรตระหนกัและเหน็ควำม
ส�ำคัญของกำรป้องกัน

  - ศูนย์รับแจ้งเหตุ 1669  ท�ำหน้ำที่รับแจ้งเหตุและวินิจฉัยสั่งกำรให้เจ้ำ
หน้ำที่ออกไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ

 4. เกิดข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพให้มีควำม
ปลอดภัย อำทิ ปรับปรุงผิวกำรจรำจร ขยำยผิวจรำจร ปรับปรุงจุด
ตัดถนน ตัดแต่งกิ่งไม้ข้ำงถนนที่บดบังสำยตำ ติดตั้งสัญญำณเตือนและ
สัญญำณจรำจร  ติดตั้งไฟส่องสว่ำงและกระจกนูนบริเวณทำงโค้ง ทำง
ร่วม ทำงแยก
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 5. มีมำตรกำรสร้ำงจิตส�ำนึกควำมรับผิดชอบต่อปัญหำอุบัติเหตุ   

  - ประชำชนทกุคนมหีน้ำทีใ่นกำรระมดัระวงัตนเองไม่ให้เป็นต้นเหตุของ

กำรเกิดอุบัติเหตุ

  - พ่อแม่ผู้ปกครองมีหน้ำที่ในกำรกระตุ้นเตือน  ป้องปรำมและควบคุม

พฤติกรรมเสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุของสมำชิกในครอบครัว

❖ ข้อค้นพบ:

 1. ใช้กลยุทธ์ “บวร”  บ้ำน  วัด  โรงเรียน  เป็นเป้ำหมำยในกำรระดม

ประชำชนเข้ำในขบวนรณรงค์

 2. ผสมผสำนกจิกรรมเดนิรณรงค์เข้ำกบัประเพณวีฒันธรรมท้องถิน่กำรท�ำ

สังฆทำน

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล:

 1. มีกำรประกำศวำระต�ำบล

 2. มีกำรลงนำมควำมร่วมมือว่ำด้วยกำรจัดกำรปัญหำอุบัติเหตุแบบมีส่วน

ร่วมของเครือข่ำยภำคี 4 เส้ำ ได้แก่  วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี  

สรรพสทิธปิระสงค์  องค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลโพธิใ์หญ่  โรงพยำบำลส่ง

เสริมสุขภำพต�ำบลโพธิ์ใหญ่และองค์กรก�ำนันผู้ใหญ่บ้ำนต�ำบลโพธิ์ใหญ่

 3. มีมำตรกำรป้องกันสำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุในชุมชน  ได้แก่

  - ก�ำหนดให้มีกำรห้ำมจ�ำหน่ำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันพระ

  - ก�ำหนดให้งำนบุญทุกประเภทเป็นงำนบุญปลอดเหล้ำ

  - ก�ำหนดมำตรกำรลงโทษในกรณีขับรถขณะมึนเมำ  ท�ำผิดครั้งที่ 1 ให้

ว่ำกล่ำวตักเตือน ครั้งที่ 2 เป็นต้นไปให้ปรับเป็นเงิน 200 บำทและ 

ท�ำกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

 4. มีกำรสื่อสำรและเก็บข ้อมูลในชุมชนอย ่ำงต ่อเนื่อง เช ่น กำร

ประชำสัมพันธ์   Line  แบบบันทึกข้อมูลกำรเกิดอุบัติเหตุ  
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สรุปผลงานโครงการ
6) โครงการ: ขับเคลื่อน พลังชุมชนเพื่อ ความ ปลอดภัย ทางถนนของคน 

ในชุมชน อ�าเภอน�้าพอง ขอนแก่น

❖ ผู้รับผิดชอบโครงการ: นำงฐิติมำ   แสนโชติ   โรงพยำบำลน�้ำพอง

❖ งบประมาณที่ได ้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.):  จ�ำนวน  

200,000 บำท 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน: มิถุนำยน 2559 – พฤษภำคม 2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย: ประชำชน 12 หมู่บ้ำน ใน 12 ต�ำบล อ�ำเภอน�้ำพอง

❖ วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อให้ประชำชนในชุมชนอ�ำเภอน�้ำพองมีแนวทำงกำรป้องกันอุบัติเหตุ

ทำงถนน

 2. เพื่อให้ประชำชนในชุมชนอ�ำเภอน�้ำพองมีกำรขับเคลื่อนในกำรใช้กฎ 

ของชุมชนป้องกันอุบัติเหตุทำงถนน

 3. เพื่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในชุมชน

❖ กิจกรรม:

 1. ประชุมเครือข่ำยป้องกันอุบัติเหตุอ�ำเภอน�้ำพอง ชี้แจงวัตถุประสงค์

โครงกำร และปัญหำด้ำนอุบัติเหตุ 

 2. ประชุมแกนน�ำหมู่บ้ำน 12 หมู่บ้ำน คัดเลือก ชุมชนโดยใช้เกณฑ์  

มีจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตหรือเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

 3. พำแกนน�ำชุมชนเยี่ยมชมพื้นที่ตัวอย่ำงที่ท�ำจุดเสี่ยงในชุมชนและ 

วิธีกำรจัดกำรจุดเสี่ยงใน หมู่บ้ำนหนองหญ้ำรังกำ

 4. ประชุมแกนน�ำ 12 หมู่บ้ำน หำจุดเสี่ยง ข้อมูลอุบัติเหตุทำงถนน 

และวิเครำะห์ปัญหำ สำเหตุ ของกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนในหมู่บ้ำน

 5. พี่เลี้ยงและแกนน�ำชุมชนน�ำข้อมูลอุบัติเหตุทำงถนน ไปสะท้อนข้อมูล

โดยกำรท�ำประชำคมในหมู ่บ้ำนเพื่อในประชำชนในชุมชนร่วมกัน 
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หำทำงแก้ไขปัญหำและข้อตกลงในกำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนน

 6. จัดท�ำมติข้อตกลงในกำรใช้มำตรกำรชุมชนป้องกันอุบัติเหตุโดยมี 

ผู ้น�ำในชุมชนและกรรมกำรในชุมชนร่วมรับฟัง ในกำรใช้ข้อตกลง 

เพื่อกำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนในหมู่บ้ำน

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. เกดิโครงสร้ำงกำรด�ำเนนิงำนป้องกนัและแก้ไขปัญหำอบุติัเหตุทำงถนน

ระดับอ�ำเภอ  โดยมีนำยอ�ำเภอเป็นประธำน

 2. เกิดกำรจัดกำรข้อมูล (รวบรวม วิเครำะห์ ค้นหำ) จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ 

ทำงถนนในระดับอ�ำเภอ

 3. มีกำรวิเครำะห์จุดเสี่ยงจำกข้อมูลที่ได้มีกำรรวบรวม ลงพื้นที่ ท�ำ

ประชำคมท่ีรับฟังควำมเห็นและข้อมูลจำกประชำชน  เครือข่ำยใน

พืน้ที ่  รวมถงึกำรจดัล�ำดบัควำมรนุแรงของจดุเสีย่ง เพือ่คดัเลอืกจดุเสีย่ง 

ที่ต้องกำรแก้ไขเป็นอันดับแรก

 4. เกิดแผนพัฒนำด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนนเพื่อแก้ปัญหำใน 12 ต�ำบล  

ที่มีจุดเสี่ยง  แต่ละต�ำบลมีแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำเป็น 3 ระยะ

  - ระยะสั้น สำมำรถแก้ไขได้ทันที เลือกใช้วิธีกำรปรับภูมิทัศน์เพื่อไม่ให้

บดบังสำยตำผู้ขับขี่ กำรตีเส้นพื้นที่เพื่อเตือนให้ทรำบถึงแหล่งชุมชน

  - ระยะกลำง  เป็นกำรด�ำเนินงำนที่ต้องอำศัยเวลำในกำรด�ำเนิน

กำรพร้อมท้ังใช้งบประมำณจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น  

กำรติดตั้งป้ำยเตือน กำรติดตั้งป้ำยสัญญำณจรำจร  กำรติดตั้ง 

ไฟกระพริบ กำรซ่อมพื้นถนน กำรท�ำลูกระนำดชะลอควำมเร็ว    

กำรอบรมพฤติกรรมกำรขับขี่อย่ำงปลอดภัย

  - ระยะยำว อำจจะต้องใช้งบประมำณสูงในกำรด�ำเนินงำน อำทิ กำร

ขยำยถนน กำรขยำยสะพำน กำรติดตั้งไฟส่องสว่ำง และกำรขยำย

ไหล่ทำง  เป็นต้น
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 5. เกดิกำรแก้ไขจดุเสีย่งทีไ่ด้รบัควำมร่วมมอืจำกคนในชมุชน  อำท ิ ชมุชน

ตลำดจัดพื้นที่จอดรถในตลำด ต�ำบลล�ำน�้ำพองเข้ำไปหำแนวทำงกำร

แก้ไขปัญหำกำรขนส่งอ้อย เศษอ้อยตกลงบนถนน กับโรงงำนน�้ำตำล   

ต�ำบลหญ้ำลังหำห้ำมรถเข้ำออกในวันพระเพื่อลดอุบัติเหตุ

 6. เกิด Change Agent ทั้งในระดับนโยบำยและระดับปฏิบัติกำร   

จำกทั้ง 12 ต�ำบลของอ�ำเภอน�้ำพอง จ�ำนวน 60 คน

❖ ข้อค้นพบ:

 1. เกณฑ์กำรคัดเลือกจุดเสี่ยง พิจำรณำจำก จุดเสี่ยงที่เกิดแล้วมีผู้เสีย

ชีวิต เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งแต่ไม่มีผู้เสียชีวิต จุดที่ผู้ขับขี่หรือผู้ใช้ถนน 

มีควำมรู ้สึกกลัวเมื่อต้องขับข่ี ข้อมูลกำรบำดเจ็บจำก รพ.น�้ำพอง   

และข้อมูลกำรเสียชีวิตจำกสถำนีต�ำรวจน�้ำพอง

 2. มีกำรใช้งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรท�ำ 

ป้ำยเตือน  ป้ำยสัญญำณจรำจร ป้ำยบอกทำงโค้ง ฯลฯ

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล:

 1. ชุมชนหญ้ำลังกำมีแผนเรื่องกำรสร้ำงมำตรกำรให้เกิดเป็นข้อบังคับ 

ร่วมกันของชุมชนทุกหมู่บ้ำน

 2. Chang Agent ของแต่ละต�ำบลได้มีโอกำสมำพูดคุย  ท�ำงำนร่วมกัน 

มำกขึ้น  เกิดเป็นเครือข่ำยกำรท�ำงำน

 3. องค์กรส่วนท้องถิ่นมีแผนจะจัดสรรงบประมำณด้ำนกำรป้องกัน 

อุบัติเหตุ
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7) โครงการ: เสริมสร้างความร่วมมือด้านการด�าเนินงานป้องกันและ 

ลดอุบัติเหตุทางถนนของภาคีเครือข่ายสู่การขับเคลื่อนงานระดับชุมชน

จังหวัดมหาสารคาม ประจ�าปี 2558

❖ ผู ้รับผิดชอบโครงการ: นำยกฤษณ์ โพธิ์ศรี ส�ำนักงำนสำธำรณสุข 

จงัหวดัมหำสำรคำม ถนนเลีย่งเมอืงบำยพำสมหำสำรคำม-ร้อยเอด็ อ.เมอืง 

จ.มหำสำรคำม 44000 เบอร์โทรศพัท์ 0 4377 7971- 3 และ 0 4377 7975 

มือถือ 0862346335

❖ งบประมาณที่ได ้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.): จ�ำนวน  

346,600 บำท 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน: มิถุนำยน 2558-  พฤษภำคม 2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย:

 1. ผู้บริหำรระดับสูงของจังหวัดและผู้มีอ�ำนำจในกำรสั่งกำรด้ำนนโยบำย

ด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน ตำมค�ำสั่งแต่งตั้งของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

 2. คณะท�ำงำนระดับจังหวัด จ�ำนวน 15-20 คน

 3. ผู้บริหำรระดับอ�ำเภอ ต�ำบลและผู้มีอ�ำนำจในกำรสั่งกำรด้ำนนโยบำย

ด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนนระดับอ�ำเภอ ของพ้ืนที่ 5 อ�ำเภอ คือ 

อ�ำเภอโกสุมพิสัย  บรบือ  กุดรัง  เชียงยืนและพยัคฆภูมิพิสัย

 4. ผู้รับผิดชอบงำนด้ำนควำมปลอดภัย ทำงถนนในระดับอ�ำเภอ อ�ำเภอ 

ละ 5-7 คน

 5. แกนน�ำภำคประชำสังคมและ ภำคประชำชน สื่อมวลชนนักข่ำว 

จำกสื่อท้องถิ่น ผู้ประกอบกำรที่จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์  

❖ วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อเสริมสร้ำงพลังควำมร่วมมือของทุกภำคส่วนในกำรบูรณำกำร 
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กำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน

 2. เพื่อเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทำงถนน

 3. เพ่ือให้คนในชุมชนตระหนักและสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัย 

ในกำรใช้รถใช้ถนน

 4. เพื่อลดอุบัติ เหตุทำงถนน ลดอัตรำกำรบำดเจ็บและเสียชีวิต 

ของประชำชนในชุมชน

❖ กิจกรรม:

 1. ประชุมคณะกรรมกำรระดับจังหวัดและระดับอ�ำเภอของพื้นที่  

3 อ�ำเภอต้นแบบปี 2557 เพือ่วำงกรอบกำรท�ำงำนในฐำนะอ�ำเภอพีเ่ลีย้ง 

 2. จัดท�ำค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะท�ำงำนเพื่อขับเคลื่อนภำคี

เครือข่ำย(สร้ำงทีมแกนน�ำ)

 3. ค้นหำผู ้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงในแต่ละองค์กร ทั้งในภำครำชกำร  

ภำคประชำสังคม ในระดับอ�ำเภอและต�ำบล  เพื่อประชุมวิเครำะห์ 

สังเครำะห์และรวบรวมแนวคิดของทุกฝ่ำยแบบมีส่วนร่วม ประชุม 

ถอดบทเรียนเพื่อจัดท�ำแนวทำงกำรด�ำเนินงำนในระดับอ�ำเภอ 

และต�ำบลของทั้ง 5 อ�ำเภอ

 4. ส�ำรวจข้อมูลกำรใช้ยำนพำหนะของประชำชนในชุมชนในพื้นที ่

รับผิดชอบจัดท�ำฐำนข้อมูลด้ำนกำรใช้ยำนพำหนะ และสถิติกำรเกิด

อุบัติเหตุของประชำชนในชุมชน ให้เป็นปัจจุบันครอบคลุมทุกต�ำบล

 5. คัดเลือกหมู่บ้ำนในต�ำบลเป้ำหมำยของต�ำบลน�ำร่องของ 5 อ�ำเภอ 

ประชุมชำวบ้ำนเพื่อท�ำประชำคม กำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย 

บนท้องถนน ค้นหำจุดเสี่ยงและร่วมกันจัดท�ำมำตรกำรทำงสังคม

ที่เกิดจำกข้อเสนอแนะของประชำชนในหมู ่บ้ำน ในกำรป้องกัน 

กำรเกิดอุบัติเหตุและแก้ปัญหำอุบัติเหตุในชุมชน
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 6. อบรมให ้ควำมรู ้ เพื่อสร ้ำงควำมตระหนักและสร ้ำงวัฒนธรรม 

ควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนนส�ำหรับประชำชน แกนน�ำอำสำ

จรำจรในหมูบ้่ำนและกำรอบรมปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมกำรขบัขีป่ลอดภยั 

ในกลุ่มเสี่ยงของแต่ละพื้นที่

 7. ติดตำมรวบรวมผลกำรด� ำ เนินงำนตำมมำตรกำรทำงสั งคม 

และเกบ็รวบรวมสถิตกิำรสวมหมวกนริภัย พฤติกรรมกำรขบัขีป่ลอดภยั 

สถิติกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน รำยงำนผลต่อนำยอ�ำเภอในเวท ี

กำรประชุมระดับอ�ำเภอและผู ้รับผิดชอบระดับอ�ำเภอสรุปผล 

รำยงำนต่อกรรมกำรเวทีควำมมั่นคงจังหวัดมหำสำรคำม ทุกเดือน

 8. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้  แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ ติดตำม 

ควำมก้ำวหน้ำโครงกำร  

 9. จัดเวทีสรุปผลงำน

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะท�ำงำนเพื่อขับเคลื่อนภำค ี

เครือข่ำยประจ�ำแต่ละอ�ำเภอ  รวม 13 อ�ำเภอ

 2. มีกำรส�ำรวจข้อมูลและจัดท�ำฐำนข้อมูลด้ำนกำรใช้ยำนพำหนะ  

และสถิติกำรเกิดอุบัติ เหตุของประชำชนในชุมชนโดย อสม.  

ประจ�ำชุมชน

 3. มีกำรอบรมจุดเสี่ยงจรำจรให้กับแกนน�ำ และ อสม. ส่งผลให้ผู้เข้ำร่วม

อบรมเข้ำใจถึงลักษณะของจุดเสี่ยง วิธีกำรเก็บข้อมูล และสำมำรถ 

ส�ำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่ของตนเองได้

 4. มีกำรส�ำรวจจุดเสี่ยงของแต่ละอ�ำเภอรวม 13 อ�ำเภอ ท�ำให้ทรำบถึง 

รำยละเอียดข้อมูลของแต่ละจุดเสี่ยง และน�ำไปสู่แนวทำงกำรแก้ไข
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 5. ทีมสหสำขำวิชำชีพ และภำคีเครือข่ำย ศปถ.ระดับจังหวัดและระดับ

อ�ำเภอ  ลงพืน้ท่ีสอบสวนกรณีอุบัตเิหตหุมู ่ เพือ่น�ำเอำข้อมลูมำวเิครำะห์

หำสำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุและก�ำหนดแนวทำงกำรป้องกัน

 6. น�ำเสนอข้อมลูกำรบำดเจบ็จำกกำรจรำจรทำงถนน และน�ำเสนอแนวทำง

กำรแก้ไขปัญหำจดุเสีย่งเบือ้งต้นให้กบัคณะกรรมกำรระดบัอ�ำเภอได้รบั

ทรำบ และพิจำรณำแก้ไขปัญหำร่วมกัน

❖ ข้อค้นพบ: กำรแก้ไขปัญหำเป็นกำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง  โดยน�ำข้อมูลที่ได้จำกกำรประชุมไปจัดท�ำมำตรกำร หรือ

ปรับปรุงพื้นที่ตำมอ�ำนำจหน้ำที่ของตนเอง  เช่น  รพ.วำปีปทุม ติดตั้ง

ป้ำยเตือนเขตชุมชนลดควำมเร็วหน้ำ รพ.   อบต.หนองแสงติดตั้งกรวย

จรำจรหน้ำศูนย์เด็กเล็กหน้ำ อบต.หนองแสง เป็นต้น

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล:

 1. แต่ละอ�ำเภอมีคณะท�ำงำนจำกสหสำขำในกำรร่วมกันด�ำเนินงำนแก้ไข

ปัญหำอุบัติเหตุจรำจร

 2. มคีณะท�ำงำนอย่ำงเป็นทำงกำร  มรีปูแบบกำรประชมุเพ่ือติดตำมงำนที่

ชัดเจน
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8) โครงการ: จุดตรวจชุมชนเพ่ือความปลอดภัยบนถนนใน อบต./ 

หมู่บ้าน/ชุมชน  จังหวัดหนองบัวล�าภู

❖ ผู้รับผิดชอบโครงการ: พ.ต.อ.ชำญเดช  ศรีสังข์  ต�ำรวจภูธรจังหวัด

หนองบัวล�ำภู

❖ งบประมาณที่ ได ้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.): จ�ำนวน  

488,800 บำท 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน: มิถุนำยน  2558 - พฤษภำคม 2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย: อำสำจรำจรชุมชน   จังหวัดหนองบัวล�ำภู

❖ วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อพัฒนำศักยภำพของอำสำจรำจรชุมชนในด้ำนกำรจัดกำรจรำจร 

บนถนนในอบต./หมู่บ้ำน/ ชุมชน

 2. เพื่อสร้ำงมำตรกำรบูรณำกำรกำรบังคับใช้กฎหมำยให้เข้ำกับสภำพ

แวดล้อมในชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน

 3. เพื่อเป็นจุดสกัดหรือหยุดผู ้ ท่ีท�ำผิดหรือฝ่ำฝืนกฎจรำจร ลดกำร 

บำดเจ็บ เสียชีวิต จำกอุบัติเหตุบนถนนใน อบต./หมู่บ้ำน/ชุมชน

 4. เพื่อเผยแพร่กำรด�ำเนินกำรจุดตรวจชุมชน เพื่อควำมปลอดภัย 

บนถนนที่เป็นแบบอย่ำงขยำยผลสู่ต�ำรวจภูธรภำค 4

❖ กิจกรรม:

 1. ประชุมคณะท�ำงำนจังหวัด เพื่อชี้แจงโครงกำร

 2. อบรมให้ควำมรู้ต�ำรวจพี่เลี้ยงเรื่องสุภำพบุรุษจรำจร  

 3. ฝึกอบรมให้ควำมรู ้เรื่องกำรตั้งจุดตรวจ กฎหมำยจรำจร กำรแจ้ง 
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ข้อกล่ำวหำและบทลงโทษ ส�ำหรับผู ้กระท�ำผิดกฎจรำจร ให้กับ 

อำสำจรำจรชุมชน

 4. ส�ำรวจจุดเสี่ยงและจัดท�ำมำตรกำรชุมชน

 5. ตั้งจุดสกัดควบคุมตำมมำตรกำรของชุมชน

 6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ำยป้องกันอุบัติเหตุระดับจังหวัด

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. มีต�ำรวจพี่เลี้ยงเกิดขึ้นในกำรท�ำงำน 13 คน

 2. มีอำสำสมัครจรำจรที่เข้ำใจเรื่องกำรตั้งจุดตรวจ  กฎหมำยจรำจร กำร

แจ้งข้อกล่ำวหำ และบทลงโทษจ�ำนวน 260 คน  สำมำรถเป็นผู้ช่วยเจ้ำ

หน้ำที่ต�ำรวจในกำรปฏิบัติงำนตั้งจุดตรวจถูกกฎหมำยได้

 3. ได้ข้อมูลจุดเสี่ยงบนถนนสำยรองเส้นทำงจรำจรในเขตพื้นที่จังหวัด

หนองบัวล�ำภู  ที่มีข้อมูลครบถ้วน  น�ำมำพิจำรณำตั้งจุดตรวจ

 4. ตั้งจุดตรวจชุมชน  13 จุด   ครบทุกอ�ำเภอ

 5. มกีำรท�ำประชำคมประชำชน  เพือ่เป็นเวทรีบัฟังควำมต้องกำรเรือ่งควำม

ปลอดภัยบนถนนในชุมชน   

 6. ท�ำพนัธะสญัญำ  ก�ำหนดมำตรกำรองค์กรวำงระเบยีบ  กติกำ กำรป้องกนั

และแก้ไขอุบัติเหตุทำงถนนของแต่ละหมู่บ้ำน/ชุมชน

 7. มีแผนกำรตั้งจุดตรวจชุมชนอย่ำงชัดเจน  ตอบสนองควำมต้องกำรของ

ชุมชน

 8. มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงจุดตรวจทั้ง 13  แห่ง  

 9. สถิติกำรเกิดอุบัติเหตุในภำพรวมของจังหวัดลดลง 17.20%  ส่งผลให้ผู้

เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุลดลงตำมไปด้วย

 10. ประชำชนในจังหวัดจ�ำนวน 94.6%  ได้รับควำมสะดวกในกำรจัดกำร

จรำจร



61
สรุปผลงาน 65 โครงการ ปี 2558-2559

(พัฒนาจังหวัด/นวัตกรรม/เชิงประเด็น)

❖ ข้อค้นพบ : 

 1. กำรอบรมให้ควำมรู้ต�ำรวจพี่เลี้ยงเรื่องสุภำพบุรุษจรำจร  ได้รับกำร

สนับสนุนงบประมำณจำกภำคีเครือข่ำยจังหวัดหนองบัวล�ำภู 

 2. อำสำสมัครจรำจรส่วนใหญ่มักจะเป็นต�ำรวจบ้ำนด้วย  ท�ำให้ครอบคลุม

กำรท�ำงำนช่วยเหลือชุมชน

 3. ประชำชนในชุมชนเกิดควำมตื่นตัว ให้ควำมส�ำคัญมองเห็นว่ำเป็น

บทบำทของคนในชุมชนต้องร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุ

ทำงถนนในชุมชน

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล:

 1. มีอำสำจรำจรที่มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำยจรำจรอย่ำงชัดเจน  

 2. มีมำตรกำร/พันธะสัญญำที่มำจำกควำมต้องกำรของแต่ละชุมชน  
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สรุปผลงานโครงการ
9) โครงการ:ความปลอดภัยทางถนน : ชุมชนน�าร่องหมวกนิรภัย 100% 

Node ภาคใต้ตอนบน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 2

❖ ผู้รับผิดชอบโครงการ: นำยวิทยำ  ประจง ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำ

สำธำรณภัยจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

❖ งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.): งบอนุมัติจ�ำนวน 

400,000บำท (ใช้จริง 119,350 บำท)

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน: มิถุนำยน 2558 – พฤษภำคม 2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย: ชุมชน โรงเรียน/สถำนศึกษำ สถำนประกอบกำร และ 

หน่วยงำนองค์กรภำครัฐและเอกชนในเขตเทศบำลนครเกำะสมุย อ�ำเภอ

เกำะสมุย และเทศบำลเมืองท่ำข้ำม  อ�ำเภอพุนพิน  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

❖ วัตถุประสงค์:

 วัตถุประสงค์หลัก

 1. เพื่อลดกำรบำดเจ็บพิกำรทำงสมองจำกอุบัติเหตุรถจักรยำนยนต์

 2. เพื่อเพิ่มอัตรำกำรสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่เป้ำหมำย

 3. เพื่อให้เกิดกำรปรับปรุงแก้ไขปัจจัยเสี่ยงของกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน

ในพื้นที่เป้ำหมำย

 วัตถุประสงค์รอง

 1. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมปลอดภัยทำงถนนระดับชุมชน โรงเรียน  

สถำนประกอบกำร และหน่วยงำนองค์กรภำครัฐ เอกชน

 2. เพื่อสร้ำง/พัฒนำทีม และเกิดกำรด�ำเนินงำนในรูปแบบคณะท�ำงำน 

แต่ละภำคส่วน เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมสร้ำงศักยภำพ

ระหว่ำงกันในพื้นที่ 
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❖ กิจกรรม:

 1. จัดประชุมคณะกรรมกำรรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งผู้ขับขี่และ 

ผู ้ซ้อนท้ำยพื้นท่ีเขตเทศบำลนครเกำะสมุย อ�ำเภอเกำะสมุย และ 

เทศบำลเมืองท่ำข้ำมอ�ำเภอพุนพิน ระดับจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

 2. ประชำสัมพันธ์รณรงค์สร้ำงกำรมีส่วนร่วมกำรสวมหมวกนิรภัย 100% 

ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ำยพื้นที่เทศบำลนครเกำะสมุย

  - ประชำสัมพันธ ์ทำงสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย  

สมุย FM 96.75 MHz และสปอตโฆษณำ

  - ติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์รณรงค์ 3 ภำษำ  รอบพื้นที่อ�ำเภอเกำะสมุย

  - รณรงค์แบบเคำะประตูบ้ำน  และแจกแผ่นพับใบปลิว

  - จัดอบรมให้ควำมรู ้แก่นักเรียน บุคลำกรในสถำนศึกษำ ได้แก่  

ศนูย์กำรศกึษำ กศน.เกำะสมยุ โรงเรยีนเกำะสมยุ โรงเรียนทปีรำษฎร์

พิทยำ  และวิทยำลัยนำนำชำติกำรท่องเที่ยวเกำะสมุย

 3. กำรบงัคบัใช้กฎหมำยกำรสวมหมวกนริภยั 100% ผูข้บัขีแ่ละผูซ้้อนท้ำย

ในพื้นที่เขตเทศบำลนครเกำะสมุย

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. มีกำรจัดตั้งคณะท�ำงำนขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรรณรงค์สวมหมวก

นิรภัย 100% ในพื้นที่

 2. มีกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรขับเคลื่อนกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์  

กำรบังคับใช้กฎหมำยและกำรประเมินผล

 3. อ.เกำะสมุย เน้นกำรประชำสัมพันธ์และกำรบังคับใช้กฎหมำย  

โดยก�ำหนดวันดีเดย์บังคับใช ้กฎหมำยสวมหมวกนิรภัย 100%  

ในวันที่ 1 มีนำคม 2559

 4. อ.พุนพิน  ใช้แผนกำรขับเคลื่อนรณรงค์ประชำสัมพันธ์ส่งเสริม 

กำรสวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ำยในพื้นที่  มีกำรท�ำ
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ป้ำย ก�ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยที่สำมำรถรณรงค์ได้ก่อน เช่น กลุ่มชุมชน  

โรงเรียน  โรงงำน เป็นต้น

 5. เทศบำลเมืองท่ำข้ำม อ.พุนพิน จัดโครงกำรหนูน้อยวัยใสสวมหมวก

นิรภัยป้องกันอุบัติเหตุ และรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งผู้ขับขี่

และผู้ซ้อนท้ำย โดยให้เจ้ำหน้ำที่จรำจรสถำนีต�ำรวจภูธรพุนพินให ้

ควำมรู้แก่นักเรียนหน้ำเสำธงทุกเช้ำ

 6. หลังกำรด�ำเนินงำน พื้นที่เทศบำลนครเกำะสมุยมีกำรสวมหมวก

นิรภัยเพิ่มขึ้นเป็น 50% จำกเดิมมีเพียง 24% ส�ำหรับเทศบำลเมือง 

ท่ำข้ำม อ�ำเภอพุนพิน มีอัตรำกำรสวมหมวกนิรภัย 80% จำกเดิมที่มี

จ�ำนวน 70%

❖ ข้อค้นพบ : 

 1. ได้รับงบประมำณสนับสนุนกำรด�ำเนินโครงกำรจำกหน่วยงำนอื่น 

ในท้องถิ่น  ได้แก่

  - ส�ำนักงำนขนส่งจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  2,000,000 บำท

  - องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  200,000 บำท

  - ท้องถิ่น  300,000  บำท

 2. ได้รับกำรสนับสนุนกำรรณรงค์จำกภำคเอกชนและภำครัฐหลำย 

หน่วยงำน ได้แก่

  - สวท. FM 96.75 MHz สมุย  สนับสนุนเวลำโฆษณำและจัดรำยกำร

วิทยุประชำสัมพันธ์

  - บริษัทบ้ำนดอนปิยะกลกำล จ�ำกัด สุรำษฎร์ธำนี สนับสนุนป้ำย

ประชำสัมพันธ์

  - วิทยำลัยนำนำชำติกำรท่องเที่ยวเกำะสมุย  ให้กำรสนับสนุนกำรแปล

ข้อควำมและประชำสัมพันธ์
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  - ผู้จัดกำรโรงพิมพ์สมุยอักษรเกำะสมุย  สนับสนุนสติกเกอร์รณรงค์ลด

ควำมเร็ว

  - ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  สำขำ

เกำะสมุย สนับสนุนรถยนต์ส�ำหรับแห่ประชำสัมพันธ์รณรงค์

  - ส�ำนักงำนขนส่งจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  สำขำเกำะสมุยให้กำรสนับสนุน

วิทยำกรอบรมให้ควำมรู้แก่โรงเรียน/สถำนศึกษำ

  - เทศบำลเกำะสมุยให้กำรสนับสนุนสถำนที่  โต๊ะ  เก้ำอี้ ในกำรจัด

กิจกรรม

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล:

 1. จงัหวดัสรุำษฎร์ธำน ี มกีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรรณรงค์สวมหมวกนริภยั 

100%  คณะท�ำงำนขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำร  รวมถึงมีแผนปฏิบัติกำร

ขับเคลื่อนที่ชัดเจน ส่งผลให้สำมำรถด�ำเนินงำนได้อย่ำงต่อเนื่องและ

ชัดเจน

 2. มกีำรบงัคบัใช้มำตรกำรกฎหมำย  พร้อมทัง้ลงนำม MOU ระหว่ำงเครือ

ข่ำยภำครัฐและเอกชนในพืน้ทีเ่กำะสมยุ เพือ่ให้สวมหมวกนริภยั 100%

 3. มีสื่อส�ำหรับประชำสัมพันธ ์อย ่ำงต ่อเนื่อง ทั้งสปอตวิทยุ ป ้ำย

ประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ
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สรุปผลงานโครงการ

10) โครงการ:ความปลอดภัยทางถนน ชุมชนน�าร่องสวมหมวกนิรภัย  

100% จังหวัดสงขลา

❖ ผู้รับผิดชอบโครงกำร: ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด

สงขลำ

❖ งบประมาณที่ได ้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.): จ�ำนวน  

314,300 บำท (ใช้จริง 265,850.00 บำท)

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน: มิถุนำยน 2558 – พฤษภำคม 2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย: ประชำชนในเขตเทศบำลเมืองเขำรูปช้ำง และเทศบำล 

ต�ำบลนำทวี

❖ วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมปลอดภัยทำงถนนระดับชุมชน/โรงเรียน/ 

สถำนประกอบกำร

 2. เพื่อสร้ำง/พัฒนำทีมและเกิดกำรด�ำเนินงำน ในรูปคณะท�ำงำน  

แต ่ละภำคส่วน เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และเสริมศักยภำพ 

ระหว่ำงกันในพื้นที่ 

 3. เพ่ือให้เกิดกำรปรับปรุงแก้ไขปัจจัยหลักของกำรเกิดอุบัติเหตุจรำจร 

ในพื้นที่ชุมชน กลุ่มเป้ำหมำย

 4. เพื่อลดกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุจรำจรในพื้นที่ชุมชน 

กลุ่มเป้ำหมำย และภำพรวมของจังหวัด

❖ กิจกรรม:

 1. จัดตั้งและประชุมคณะท�ำงำนเทศบำลเมืองเขำรูปช้ำงและเทศบำล 
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ต�ำบลนำทวี

 2. กำรส�ำรวจพฤติกรรมกำรสวมหมวกนิรภัยก่อนด�ำเนินงำน และ 

หลังด�ำเนินงำน

 3. อบรมให้ควำมรูใ้ห้กบัตวัแทนภำคประชำชน  โรงเรยีน และส่วนรำชกำร

ในพื้นที่อ�ำเภอละ 1 ครั้ง

 4. รับฟังควำมคิดเห็นจำกประชำชนในพื้นที่เป้ำหมำย พร้อมจัดท�ำ  

MOU

 5. รณรงค์ประชำสัมพันธ์กำรสวมหมวกนิรภัย 100 % และมำตรกำร 

ควำมปลอดภัยทำงถนนจ�ำนวน 6 มำตรกำร ดังนี้

  - ผู้ขับขี่และซ้อนท้ำยรถจักรยำนยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง

  - ผู้ขับรถยนต์และผู้โดยสำรต้องคำดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง

  - ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนและขณะขับ/ขับข่ียำนพำหนะ 

ทุกชนิด

  - ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ำที่กฎหมำยก�ำหนด 

  - ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับ/ขับขี่ยำนพำหนะทุกชนิด

  - ปฏิบัติตำมกฎจรำจรอย่ำงเคร่งครัด

 6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงจังหวัดสงขลำ พัทลุง  ตรัง และสตูล

 7. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์สู่สำธำรณะ

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. มีกำรประชุมขับเคลื่อนโครงกำรควำมปลอดภัยทำงถนน เพื่อก�ำหนด

พื้นที่เป้ำหมำยและมอบหมำยกำรท�ำงำน

 2. มีมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภยัทำงถนนในชมุชน  พร้อมทัง้ลงนำม MOU 

ในพื้นที่เป้ำหมำยในเขตอ�ำเภอเมืองเขำรูปช้ำง  และอ�ำเภอนำทวี

 3. เกิดเครือข่ำยควำมปลอดภัยทำงถนนระดับชุมชน ประกอบด้วย  

เทศบำล โรงพยำบำล สถำนีต�ำรวจ อสม. และประชำชนในชุมชน   
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เพื่อร่วมกันแก้ไขปัจจัยหลักของกำรเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่

 4. มีกำรอบรมให้ควำมรู้กับภำคประชำชน โรงเรียน  ส่วนรำชกำรในพื้นที่

เกี่ยวกับโครงกำรสร้ำงมำตรกำรองค์กรรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%  

กำรแก้ไขจุดเสี่ยงกำรเกิดอุบัติเหตุ (Black Spot)  โครงกำรด่ำนชุมชน

และกำรใช้สื่อออนไลน์เพื่อควำมปลอดภัยทำงถนนในชุมชน

 5. มีกำรประชำสัมพันธ์มำตรกำรองค์กรรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%  

ทำงช่องทำงต่ำงๆ  ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดนิทรรศกำรเรื่องควำมปลอดภัย

ทำงถนน องค์กรต้นแบบด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน  ชมุชนน�ำร่องสวม

หมวกนิรภัย 100%

 6. มีกำรรณรงค์กำรสวมหมวกนิรภัย 100% โดยกำรแจกใบปลิว   

แผ่นพับ จุลสำร กำรเล่นเกมส์ตอบปัญหำชิงรำงวัล ในแหล่งชุมชน  

อำทิ บริเวณตลำดนัด  และโครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่

 7. ผลจำกกำรด�ำเนินโครงกำรท�ำให้ในเขตพื้นที่เทศบำลเมืองเขำรูปช้ำง 

มีอัตรำกำรสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น 50% 

❖ ข้อค้นพบ : 

 1. จังหวัดสงขลำมีวำระจังหวัดในกำรรณรงค์ส่งเสริมกำรสวมหมวก

นิรภัย 100% ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดสงขลำ  ภำยใต้แคมเปญ  

“สงขลำมหำสนุก  เมืองสวย น�้ำใส  ขับขี่ปลอดภัย  ใส่ใจนักท่องเที่ยว”

 2. มีกำรลงนำม MOU โครงกำร “ส่งเสริมำตรกำรองค์กรเพื่อควำม 

ปลอดภัยทำงถนนจังหวัดสงขลำ (ห่วงใครให้ใส่หมวก)” ระหว่ำงศูนย์

อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัดสงขลำ ร่วมกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดสงขลำ (139 แห่ง) มีเป้ำหมำย 

เพื่อส่งเสริมให้ข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำง ในหน่วยงำนรวมถึง

ประชำชนในพื้นท่ี ปฏิบัติตนและให้ควำมร่วมมือในกำรป้องกันและ 

แก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนและสร้ำงมำตรกำรองค์กรด้ำนควำม
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ปลอดภัยทำงถนนในหน่วยงำน

 3. มูลนิธิป้องกันอุบัติเหตุแห่งเอเชีย (AIP) มีกำรด�ำเนินโครงกำรเดินทำง

ปลอดภัยในโรงเรียน (Street  Wise Project Launch Ceremony) 

กับโรงเรียน 6 แห่งของจังหวัดสงขลำ
   

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล:

 1. จังหวัดให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนน โดย 

ก�ำหนดมำตรกำรควำมปลอดภัย 6 มำตรกำร ได้แก่ ผู ้ขับขี่และ 

ซ้อนท้ำยรถจักรยำนยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกคร้ัง ผู้ขับรถยนต ์

และผู ้โดยสำรต้องคำดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล์ก่อนและขณะขับข่ียำนพำหนะทุกชนิด ไม่ขับรถเร็ว 

เกินกว่ำที่กฎหมำยก�ำหนด  ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่ยำนพำหนะ

ทุกชนิด และปฏิบัติตำมกฎจรำจรอย่ำงเคร่งครัด

 2. เทศบำลเมืองเขำรูปช ้ำงได ้รับรำงวัลด ้ำนควำมปลอดภัย 3 ปี   

สำมำรถเป็นตัวอย่ำงท่ีดีในกำรเป็นต้นแบบระดับควำมปลอดภัย 

ทำงถนนระดับชุมชน

 3. มีกำรแก้จุดเสี่ยงทำงกำยภำพในระดับจังหวัดอย่ำงต่อเนื่อง  อำทิ   

กำรติดตั้งระบบสัญญำณไฟจรำจรหน้ำมหำวิทยำลัยรำชภัฎสงขลำ   

กำรก่อสร้ำงวงเวียนบริเวณศูนย์กำรเรียน โรงเรียนวรนำรีเฉลิม  

สงขลำติดตั้ง Optical  speed bars บนทำงโค้งอันตรำยทำงหลวง

หมำยเลข 414 ฯลฯ
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สรุปผลงานโครงการ

11) โครงการ: ความปลอดภัยทางถนน : ชุมชนน�าร่องสวมหมวกนิรภัย  

100 เปอร์เซ็นต์ จ.ตรัง

❖ ผู้รับผิดชอบโครงการ: นำยสมเกียรติ  อินทรค�ำ หัวหน้ำส�ำนักงำนป้องกัน

และบรรเทำสำธำรณภัย จังหวัดตรัง

❖ งบประมาณที่ได ้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.):  จ�ำนวน  

317,600 บำท (ใช้จริง 259,994.75 บำท)

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน: เดือน มิถุนำยน 2558 – พฤษภำคม 2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย: พื้นที่เทศบำลต�ำบลนำโยงเหนือ อ�ำเภอนำโยง และพื้นที่

เทศบำลต�ำบลโคกหล่ออ�ำเภอเมือง  จังหวัดตรัง

❖ วัตถุประสงค์:

 1. เพือ่สร้ำงเครอืข่ำยควำมปลอดภยัทำงถนนระดับชมุชน/โรงเรยีน/สถำน

ประกอบกำร

 2. เพื่อสร้ำง/พัฒนำทีมและเกิดกำรด�ำเนินงำน ในรูปคณะท�ำงำน แต่ละ

ภำคส่วน เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมศักยภำพระหว่ำงกันใน

พื้นที่ 

 3. เพือ่ให้เกดิกำรปรบัปรงุแก้ไขปัจจยัเสีย่งหลกัในประเดน็หมวกนริภยัของ

กำรเกิดอุบัติเหตุจรำจรในพื้นที่ชุมชนกลุ่มเป้ำหมำย

 4. เพือ่ลดกำรบำดเจบ็ทีศ่รีษะและเสยีชวีติทีเ่กดิอบุติัเหตุจำกกำรขับข่ีและ

ซ้อนท้ำยรถจกัรยำนยนต์ในพืน้ทีช่มุชนกลุม่เป้ำหมำย และภำพรวมของ

จังหวัด
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❖ กิจกรรม:

 1. จัดตั้งและประชุมคณะท�ำงำน

 2. อบรมให้ควำมรู ้สร้ำงควำมเข้ำใจระหว่ำงตวัแทนภำคประชำชน โรงเรยีน 

และส่วนรำชกำรในพื้นที่เป้ำหมำย

 3. ประชุมพื้นที่เป้ำหมำย - รับฟังควำมคิดเห็นประชำชนพร้อมจัดท�ำข้อ

ตกลง MOU ในพื้นที่เป้ำหมำย

 4. สร้ำงสรรค์กิจกรรมรณรงค์ประชำสัมพันธ์สวมหมวกนิรภัย 100 

เปอร์เซ็นต์ โดยชุมชน

 5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงจังหวัดสงขลำ ตรัง พัทลุง และสตูล

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. จังหวัดตรังแต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรควำมปลอดภัยทำงถนน : 

ชุมชนน�ำร่องสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์  พื้นที่เทศบำลต�ำบล

นำโยงเหนือ  อ�ำเภอนำโยง และเทศบำลต�ำบลโคกหล่อ  อ�ำเภอเมือง 

จงัหวดัตรงัแห่งละ 3 คณะ ได้แก่ 1) คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำร  2) คณะ

กรรมกำรด�ำเนินงำน 3) คณะกรรมกำรประเมิน

 2. คณะกรรมกำรของแต่ละเทศบำลได้วำงแผนด�ำเนินกิจกรรมเพื่อกำร

ป้องกัน แก้ไข ส่งเสริมและสนับสนุนกำรสวมหมวกนิรภัย 100%  

  - เทศบำลต�ำบลนำโยงเหนือ  มีค�ำสั่งคณะกรรมกำรชุมชน  และมีคณะ

กรรมกำรหมู่บ้ำนให้ท�ำหน้ำที่สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรขับ

เคลื่อนกำรสวมหมวกนิรภัย 

  - เทศบำลต�ำบลโคกหล่อ เน้นกำรด�ำเนินงำนในกำรประชำสัมพันธ์   

สร้ำงควำมตระหนัก ผ่ำนทำงต�ำรวจ วิทยุชุมชน ป้ำยรณรงค์    

นอกจำกนี้ยังเน้นกำรมีส่วนร่วมของชุมชนโดยกำรให้จัดท�ำข้อตกลง  

ข้อบัญญัติของชุมชน
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 3. ชุมชนหนองไทร  ชุมชนหนองเหรียง  ชุมชนหน้ำท่ำควำม  ชุมชน 

พุทธสิหิงค์ และนักเรียนโรงเรียนบ้ำนหนองไทร  พื้นที่เทศบำลต�ำบล

นำโยง  อ�ำเภอนำโยง จ�ำนวน 160 คน  เข้ำร่วมอบรมโครงกำรเสริม

สร้ำงควำมร่วมมือ ขับเคลื่อนชุมชนปลอดภัยจำกอุบัติเหตุทำงถนนได้

รับควำมรู้เกี่ยวกับกำรขับขี่รถเพื่อกำรใช้รถใช้ถนนอย่ำงปลอดภัย กำร

จัดท�ำใบอนุญำตขับขี่ กฎหมำยจรำจร เรื่องเล่ำ บทเรียน ประสบกำรณ์

จำกกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน กำรสร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนนโดยใช้

พลงัมำตรกำรองค์กร กำรขบัเคลือ่นตำมนโยบำยของรฐับำล และระดม

ควำมคิดในกำรก�ำหนดจุดเสี่ยง และหำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ

 4. อำสำสมคัรสำธำรณสขุประจ�ำหมูบ้่ำน (อสม.) หมูท่ี ่1 -12 พืน้ทีเ่ทศบำล

ต�ำบลเทศบำลต�ำบลโคกหล่อ อ�ำเภอเมืองตรัง รวมจ�ำนวน 100 คนเข้ำ

ฝึกอบรมโครงกำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือ ขับเคลื่อนชุมชนปลอดภัย

จำกอุบัติเหตุทำงถนนได้รับควำมรู้เกี่ยวกับกำรขับขี่รถเพื่อกำรใช้รถใช้

ถนนอย่ำงปลอดภัย กำรจัดท�ำใบอนุญำตขับขี่ กฎหมำยจรำจร เร่ือง

เล่ำ บทเรียน ประสบกำรณ์จำกกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน กำรสร้ำง

ควำมปลอดภยัทำงถนนโดยใช้พลงัมำตรกำรองค์กร กำรขบัเคล่ือนตำม

นโยบำยของรัฐบำล และระดมควำมคิดในกำรก�ำหนดจุดเสี่ยง และหำ

แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ

 5. ประชุมรับฟังควำมคิดเห็นจำกประชำชน  เพ่ือท�ำควำมเข้ำใจ  ควำม

ต้องกำร  ส่งผลให้ทรำบควำมคิดเห็นและข้อมูลจำกคนในชุมชน  อำทิ

  - สถำนศึกษำในเทศบำลต�ำบลนำโยงเหนือ  อ�ำเภอนำโยง ต้องกำรให้

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำจัดอบรมเกี่ยวกับวินัยจรำจรกับนักเรียนและ

ผู้ปกครอง   

  - ชมุชนเสนอให้มกีำรกวดขันวนิยัจรำจรในกำรสวมหมวกนริภยั   มกีำร

จับจริง  โดยให้ผู้น�ำท้องถิ่นสร้ำงควำมเข้ำใจกับกลุ่มวัยรุ่น
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  - ผู้น�ำชุมชนต้องเป็นผู้น�ำในกำรสวมหมวกนิรภัย

 6. จดักจิกรรมรณรงค์ประชำสมัพนัธ์สวมหมวกนริภยั 100 เปอร์เซ็นต์ โดย

ชุมชนพื้นที่เทศบำลต�ำบลนำโยงเหนือ สถำนศึกษำ อสม.พื้นที่เทศบำล

ต�ำบลโคกหล่อ อสม.พื้นที่เทศบำลต�ำบลนำโยงใต้ รวม จ�ำนวน 250 คน

เข้ำร่วมกำรรณรงค์

 7. พืน้ทีเ่ทศบำลต�ำบลนำโยงเหนอือตัรำกำรสวมหมวกนริภยัเพ่ิมขึน้ 17.41 

เปอร์เซ็นต์ (ข้อมูลกำรส�ำรวจก่อนด�ำเนินกำร 31.26 เปอร์เซ็นต์ และ

หลังด�ำเนินโครงกำรฯ 48.67 เปอร์เซ็นต์)

❖ ข้อค้นพบ :

 1. เครอืข่ำยลดอบัุตเิหตทุำงถนนจงัหวดัตรงั ได้เสรมิสร้ำงควำมรูก้ำรใช้รถ

ใช้ถนนอย่ำงปลอดภยัเสรมิสร้ำงวนิยัจรำจรให้กบันกัเรยีนและผูป้กครอง

โรงเรียนบ้ำนหนองไทร อ.นำโยง

 2. ส�ำนักงำนขนส่งจังหวัดตรัง หนุนเสริมจัดท�ำโครงกำร “บูรณำกำรด้ำน

ควำมปลอดภยัในกำรใช้รถใช้ถนนสูอ่�ำเภอต้นแบบอย่ำงยัง่ยนื” ในพ้ืนท่ี

อ�ำเภอนำโยง

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล:

 1. ผู ้บริหำรให้ควำมส�ำคัญ และมีแนวคิดในกำรพัฒนำให้พื้นที่เกิด 

ควำมปลอดภัย เช่น ให้เจ้ำหน้ำที่ของเทศบำลฯ สวมหมวกนิรภัย 

ทุกคนที่ขับข่ีรถจักรยำนยนต์ มีแนวคิดให้นักเรียนที่ศูนย์เด็กเล็ก 

ของเทศบำลฯ ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกคน และกำรจัดกำรหน้ำตลำด 

เป็นต้น

 2. เกิดกำรแก้ไขจุดเสี่ยง โดยชุมชนร่วมคิด และบูรณำกำรกับท้องถิ่น 

ในกำรแก้ไขปัญหำ
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สรุปผลงานโครงการ

12.) โครงการ:พฒันาความปลอดภยัทางถนนทีใ่ช้ชมุชนเป็นฐานโดยมุง่เน้น

การสวมหมวกนิรภัย 100% จังหวัดชุมพร

❖ ผู ้รับผิดชอบโครงการ: ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

จังหวัดชุมพร

❖ งบประมาณที่ได ้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.): จ�ำนวน  

1,400 บำท (อนมุตังิบประมำณ 438,800 บำท แต่เนือ่งจำกตดิภำรกจิหลกั 

จึงขอคืนเงินที่เหลือ) แต่ด�ำเนินงำนต่อโดยใช้งบปกติและได้รับสมทบ 

เป็นหมวกจำกส�ำนักงำนขนส่งจังหวัด

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน: 1  มิถุนำยน 2558 – 31  พฤษภำคม 2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย:

 1. พื้นที่ขยำยผล  หมู่ที่ 6  ต�ำบลท่ำแซะ  อ�ำเภอท่ำแซะ  จังหวัดชุมพร

 2. พื้นที่ชุมชน เขตเทศบำลเมืองชุมพร อ�ำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  

(43 ชุมชน)

 3. พืน้ทีข่ยำยผล  ศนูย์เดก็เลก็ต้นแบบในเขตอ�ำเภอทุง่ตะโก  จงัหวดัชมุพร  

3 แห่ง  ได้แก่ เทศบำลต�ำบลทุ่งตะไคร 2 แห่ง  และเทศบำลต�ำบล 

ปำกตะโก 1 แห่ง

❖ วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อส่งเสริมกำรสวมหมวกนิรภัย 100% ให้ชุมชนและศูนย์เด็ก

เล็กต้นแบบ ในพื้นที่ อ�ำเภอท่ำแซะ อ�ำเภอเมืองชุมพร และอ�ำเภอ 

ทุ่งตะโก

 2. เพื่อขับเคลื่อนกำรส่งเสริมกำรสวมหมวกนิรภัยไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำง 

เป็นรูปธรรม
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 3. เพื่อผลักดันให้ทุกภำคส่วนให้ควำมส�ำคัญในเรื่องกำรสวมหมวกนิรภัย

❖ กิจกรรม:

 กิจกรรมตามแผนที่ก�าหนดไว้

 1. จัดตั้งคณะท�ำงำนโครงกำรและประชุมอย่ำงน้อย 2 ครั้ง

 2. อบรมให้ควำมรู้ สร้ำงควำมเข้ำใจให้ประชำชนในพื้นที่เป้ำหมำย

 3. ประชุมพื้นที่เป้ำหมำย ท�ำข้อตกลงร่วมกันในชุมชน (MOU)

 4. สร้ำงสรรค์กิจกรรมรณรงค์ประชำสัมพันธ์สวมหมวกนิรภัย 100%  

โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน

 กิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง 

 อ�าเภอทุ่งตะโก

 1. จัดตั้งและประชุมคณะท�ำงำนศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ 3 แห่งในเขตอ�ำเภอ

ทุ่งตะโก ได้แก่  เทศบำลต�ำบลทุ่งตะไคร2 แห่ง  และเทศบำลต�ำบล 

ปำกตะโก 1 แห่ง

 2. ประชมุชีแ้จงท�ำควำมเข้ำใจกบัผูป้กครองในกำรรณรงค์สวมหมวกนริภยั 

100%

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 อ�าเภอทุ่งตะโก

 1. มีจ�ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ�ำนวน 40 คน จัดต้ังคณะท�ำงำนและมี

ควำมเข้ำใจโครงกำรทีจ่ะด�ำเนนิกำร มกีำรแลกเปลีย่นเสนอควำมคดิเหน็  

ปรับลักษณะกิจกรรมให้เหมำะสมส�ำหรับพื้นที่

 2. ขอสนับสนุนหมวกนิรภัยส�ำหรับเด็กจำกส�ำนักงำนขอส่งจังหวัดชุมพร  

เพื่อให้เด็กเล็ก 90 ใบ

 3. ติดป้ำยประชำสัมพันธ์รณรงค์สวมหมวกนิรภัยหน้ำศูนย์เด็กเล็ก 

ทั้ง 3 แห่ง
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 4. เก็บข้อมูลกำรสวมหมวกนิรภัยของนักเรียนที่เดินทำงมำศูนย์เด็กเล็ก  

พบว่ำ 80% ไม่สวมหมวกนิรภัย  เพรำะไม่มีหมวกนิรภัยส�ำหรับเด็ก  

และพบว่ำผู้ปกครองและเด็กเล็ก 2% เคยประสบอุบัติเหตุ

❖ ข้อค้นพบ : 

 1. กองบงัคบักำรต�ำรวจภธูรจงัหวดัชมุพรได้เข้ำร่วมอบรม “ครูแม่ไก่”  ใน

โครงกำร “ภำค 8 ปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100%”  

และน�ำเอำโครงกำรมำขบัเคลือ่นร่วมกบัโครงกำรชมุพรปลอดภยั ทุกวนั 

ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ำย  

 2. ผูว่้ำรำชกำรจงัหวดัชุมพรร่วมลงนำมบันทึกข้อตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมอื

ในกำรรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ตำมโครงกำร “ชุมพรปลอดภัย  ทุกวัน  

ทุกวัย  สวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสำรหรือผู้ซ้อนท้ำย

รถจักรยำนยนต์  ต�ำรวจภูธรจังหวัดชุมพร”

 3. ด�ำเนินโครงกำร “ชุมพรปลอดภัย  ทุกวัน  ทุกวัย  สวมหมวกนิรภัย 

100% ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสำรหรือผู้ซ้อนท้ำยรถจักรยำนยนต์  ต�ำรวจ

ภธูรจงัหวดัชมุพร”อย่ำงเข้มข้นโดยเน้นกำรประชำสมัพนัธ์  กำรให้ควำม

รู้กับประชำชน  เครือข่ำย ในอ�ำเภอทุ่งตะโก

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล: -
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13) โครงการ: ชุมชนต้นแบบวัฒนธรรมความปลอดภัยการใช้รถ

จักรยานยนต์พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส)

❖ ผูร้บัผดิชอบโครงการ: นำงบุญรอด  โพชะเรอืง  คณะท�ำงำนกองเลขำนกุำร  

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัดปัตตำนี

❖ งบประมาณที่ได ้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.):  จ�ำนวน  

710,000. บำท  

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน: กรกฎำคม 2558 – สิงหำคม 2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย:

 1. ผู้น�ำชุมชน จังหวัดปัตตำนี/นรำธิวำสและแกนน�ำนักเรียน นักศึกษำ  

ผู้น�ำศำสนำ กุสตำส 

 2. ภำคีเครือข่ำยขับเคลื่อนควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัดปัตตำนี/

นรำธิวำส

❖ วัตถุประสงค์:

 1. มุ่งเน้นให้เกดิวฒันธรรมในกำรใช้รถจกัรยำนยนต์อย่ำงปลอดภยั (Safety 

Culture) ต้นแบบ 2 ชุมชน 

 2. ขยำยภำคเครอืข่ำยกำรใช้รถจกัรยำนยนต์อย่ำงปลอดภยัโดยกำรมส่ีวน

ร่วมในกำรผลักดันให้เกิดแกนน�ำขยำยผลไปยังชุมชนและโรงเรียน

❖ กิจกรรม:

 1. ชุมชนต้นแบบวัฒนธรรมควำมปลอดภัยชุมชนเทศบำลต�ำบลยะรัง

 2. หมวกนิรภัยในโรงเรียนบนเส้นทำงศำสนำบินสู่โลกกว้ำง
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❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 จังหวัดปัตตานี

 1. เกิดชุมชนต้นแบบวัฒนธรรมควำมปลอดภัยกำรใช้รถจักรยำนยนต์ 5 

ชุมชน  ได้แก่ ชุมชนบินยำลิมอ  ชุมชนแนบำแด  ชุมชนตรอเซ  ชุมชน

ปำยอเมำะซเูมง็ และชมุชนปรำแว   มแีกนน�ำในแต่ละชมุชนจ�ำนวน 20 

คน/ชุมชน รวม 100 คน พร้อมทั้งมีประกำศแต่งตั้งอย่ำงเป็นทำงกำร

จำกเทศบำลต�ำบลยะรัง

 2. คณะท�ำงำนชุมชนต้นแบบวัฒนธรรมควำมปลอดภัยกำรใช ้รถ

จักรยำนยนต์จำก 5 ชุมชน ได้รับควำมรู ้เกี่ยวกับ “กำรขับขี่รถ

จักรยำนยนต์อย่ำงมีวินัยจรำจรและใบอนุญำตขับขี่รถจักรยำนยนต์” 

ผ่ำนทำงกำรอบรมในวันที่ 10 กันยำยน 2558  และน�ำไปขยำยผลกับ

ชุมชนของตัวเอง  ท�ำให้เกิด “ด่ำนชุมชนคนยะรัง” 

 3. ด่ำนชุมชนคนยะรัง  มีกำรท�ำงำนอย่ำงเป็นระบบ มีกำรก�ำหนดบทบำท

คณะท�ำงำนชุมชน   ดังนี้

  - เจ้ำหน้ำที่ประจ�ำด่ำนชุมชน

  - เจ้ำหน้ำที่เก็บข้อมูลอุบัติเหตุทำงถนน กำรสวมหมวกนิรภัย

  - บันทึกข้อมูลอุบัติเหตุทำงถนนให้ชุมชนทุกสัปดำห์ และรำยงำนผล 

ให้กับนำยกเทศมนตรี

  - ค้นหำจุดเสี่ยงในชุมชนทั้ง 5 ชุมชน  และหำแนวทำงแก้ไข

 4. ชุมชนในเทศบำลต�ำบลยะรัง  มีกำรก�ำหนดกติกำของชุมชน อำทิ   

ชุมชนปรำเว ก�ำหนดว่ำหำกพบคนไม่สวมหมวกนิรภัย 3 ครั้งติดต่อ

กันต้องเข้ำอบรม  ชุมชนปำยอเมำะซูเม็ง หำกพบว่ำขับรถไม่มี 

ใบอนุญำตขับขี่ 3 ครั้ง ต้องไปท�ำควำมสะอำดห้องน�้ำมัสยิดปำยอเมำะ

ซูเม็ง  เป็นต้น

 5. อบรมสร้ำงเสริมวิจัยจรำจรเมืองปัตตำนีให้กับแกนน�ำ จำก มอ. 
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วิทยำเขตปัตตำนี 50 คน  วินมอเตอร์ไซค์รับจ้ำง 50 คน และประชำชน
ในเขตเมือง 50 คน  

 6. จัดอบรมเพิ่มทักษะอำสำจรำจร ท�ำให้เกิดอำสำจรำจรในเขตอ�ำเภอ
เมือง 40 คน และเขตอ�ำเภอหนองจิก 40 คน ซึ่งเป็นอำสำจำกโรงเรียน
ศำสน์สำมคัค ีโรงเรยีนเตรยีมศกึษำวทิยำ วทิยำลยัเทคนคิกำญจนำภเิษก
ปัตตำนี และวนิมอเตอร์ไซค์และไปปฏบัิตงิำนในกำรอ�ำนวยควำมสะดวก
กำรใช้รถใช้ถนนในบริเวณพื้นที่สังกัด

 7. จัดแปลและพิมพ์หนังสือคู่มือสองภำษำ (ภำษำไทยและมลำยู) เรื่อง 
“หมวกนิรภัยปกป้องปลอดภัย” และ “ขับขี่รถจักรยำนยนต์แบบไหน
ชีวิตปลอดภัย”  ไปเผยแพร่ในโรงเรียน

 8. มีจ�ำนวนผู้สวมหมวกนิรภัยเพิ่มข้ึน ท้ังในเขตเทศบำลต�ำบลยะรังและ
อ�ำเภอเมือง

 จังหวัดนราธิวาส
 1. เทศบำลต�ำบลกำลิซำให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรขับขี่ปลอดภัยสวมหมวก

นิรภัยให้กับแกนน�ำชุมชน จำก 6 หมู่บ้ำน  น�ำไปสู่กำรจัดท�ำ “ด่ำน
ชุมชนคนกำลิซำ”

 2. มีกำรให้ควำมรู้กับแกนน�ำวินมอเตอร์ไซค์  ประชำชนและนักศึกษำ  
150 คน  เพื่อสร้ำงจิตส�ำนักในกำรสวมหมวกนิรภัย

 3. มีกำรพัฒนำสื่อกำรสวมหมวกนิรภัยด้วยกำรน�ำลิเกฮูลู มำจัดท�ำเป็น
วีดิโอ “ลิเกฮูลูสื่อควำมปลอดภัยทำงถนน”  เพื่อน�ำไปใช้เผยแพร่ในทุก
ระดบักำรศกึษำ (มหำวทิยำลยั วทิยำลยั มธัยมศกึษำ ประถมศกึษำและ
เด็กเล็ก)

 4. จัดอบรมเพิ่มทักษะอำสำจรำจรให้กับตัวแทนจำกโรงเรียนอัตตัร  
อิสลำมีห์  โรงเรียอัลยีหะ  โรงเรียนรำษฎร์พิทยำ  และโรงเรียนเมือง
นรำธิวำสรวม 80 คน แกนน�ำทั้งหมดน�ำควำมรู้ไปปฏิบัติงำนอ�ำนวย
ควำมสะดวกกำรใช้รถใช้ถนนในบริเวณพื้นที่สังกัด
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❖ ข้อค้นพบ : 

 1. กำรท�ำงำนในพื้นท่ี 3 จังหวัดชำยแดน  ในช่วงเดือนรอมฎอนจะพบ

ปัญหำในกำรปฏิบัติงำน 

 2. กำรท�ำด่ำนชุมชนมีเทศบำลและโรงพยำบำลเป็นแกนน�ำหลักในกำร

ท�ำงำน ท�ำให้งำนประสบควำมส�ำเร็จตำมเป้ำหมำย

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล:

 1. เกิดสื่อที่จะน�ำไปใช้ในกำรเผยแพร่  ไม่ว่ำจะเป็นหนังสือคู่มือสองภำษำ 

(ภำษำไทยและมลำยู) เรื่อง “หมวกนิรภัยปกป้องปลอดภัย” และ 

“ขับขี่รถจักรยำนยนต์แบบไหนชีวิตปลอดภัย”  คู่มือดูอำห์ก่อนใช้รถ

จักรยำนยนต์ วีดิโอลิเกฮูลู ซึ่งเป็นสื่อควำมปลอดภัยทำงถนน

 2. มีคู่มือสองภำษำเพื่อใช้ในกำรเผยแพร่/ท�ำงำนส่งเสริมควำมปลอดภัย

ทำงถนน

 3. เกิดแกนน�ำ  จิตอำสำ  และอำสำสมัครจรำจรที่มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ

เกี่ยวกับกำรเฝ้ำระวังกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน กฎ ระเบียบจรำจร

 จังหวัดปัตตานี

 1. มีแกนน�ำในกำรสร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนน ทั้งในระดับชุมชนที่

เทศบำลยะรัง และอ�ำเภอเมือง  

 2. มีนวัตกรรม “ตำสับปะรดวินมอเตอร์ไซค์เมืองตำนี”  เฝ้ำระวังกำรเกิด

อุบัติเหตุทำงถนน พร้อมแจ้งเหตุไปยังหน่วยกู้ชีพและต�ำรวจ  รวมถึงมี

ส่วนร่วมในกำรเก็บข้อมูลอุบัติเหตุ

 3. กำรน�ำสือ่คูม่อืสองภำษำเข้ำสูร่ะบบกำรเรยีนกำรสอนภำคปกติ และ ลง

สู่ชุมชน

 จังหวัดนราธิวาส

 1. มีแกนน�ำในกำรสร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนนในชุมชนที่เทศบำลต�ำบล

กำลิซำ
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 2. เกิด “ศูนย์เรียนรู ้ควำมปลอดภัยทำงถนนเคลื่อนที่” ด�ำเนินกำร 

โดย องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลกะลุวอเหนือและองค์กำรบริหำร 

ส่วนต�ำบลล�ำภู

ประมวลภาพ ประเด็นชุมชน ท้องถิ่น
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  3. ประเด็นเด็ก/เยาวชน และสถานศึกษา
 

 ในประเด็นเด็ก เยำวชน และสถำนศึกษำ เป็นกำรรวบรวมโครงกำร

ที่มีกำรด�ำเนินงำนเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นเด็กเล็ก เยำวชน ใน 

สถำนศึกษำ เพื่อสร้ำงจิตส�ำนึกด้ำนวินัยจรำจรและกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ในกำรขับขี่ให้มีควำมปลอดภัย โดยเด็กจะได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม ซึ่งสิ่งที่

เด็กนักเรียน ครู อำจำรย์ ผู้บริหำรโรงเรียน ภำคีเครือข่ำย ภำครัฐ เอกชน  

ภำคประชำสังคม ได้ร ่วมด้วยช่วยกันท�ำนั้น มีเป้ำหมำยเพื่อต้องกำร 

ปลูกฝังจิตส�ำนึกในกำรเดินทำงให้กับเด็กและเยำวชน ให้เกิดควำมปลอดภัย  

ลดกำรบำดเจ็บ เสียชีวิต ซึ่งมีทั้งหมด 18 โครงกำร ประกอบด้วย

 1)  โครงกำร: เด็กเวียงแหงร่วมลดอุบัติเหตุเมำไม่ขับ จ.เชียงใหม่

 2)  โครงกำร: นวตกรรมรังสรรค์สื่อสำรแนวรำบ จ.อุตรดิตถ์

 3)  โครงกำร: ร่วมคดิ ร่วมท�ำ ร่วมสำนควำมปลอดภยัทำงถนนเทศบำล

ต�ำบลแม่สำย จ.เชียงรำย

 4)  โครงกำร:โครงกำรองค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100%  

โครงกำรน�ำร่องของรำชภัฏล�ำปำง

 5)  โครงกำร: กำรสร้ำงควำมปลอดภัยบนท้องถนนโดยกำรม ี

ส่วนร่วมของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล ในพื้นที ่

อ�ำเภอจอมบึง จังหวัดรำชบุรี

 6) โครงกำร: เสริมสร้ำงวินัยกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์ เพ่ือควำม

ปลอดภัยให้กับเด็กอำชีวะ จ.ชลบุรี

 7)  โครงกำร: ชมรมเพชรคีรีอำสำพยำบำลสู ่กำรด�ำเนินงำนเชิง 

ป้องกันและลดอุบัติเหตุกำรจรำจรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

 8)  โครงกำร:กำรพัฒนำศูนย์เด็กเล็กและเยำวชนน�ำร่องในเขต 

เมืองและในเขตชนบทเพื่อสร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนน บำงจะเกร็ง 
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จ.สมุทรสงครำม

 9) โครงกำร: กำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้และสร้ำงวัฒนธรรม 

ควำมปลอดภัยทำงถนนของเยำวชนจังหวัดสมุทรสงครำม

 10) โครงกำร: เยำวชนรุ ่นใหม่ เคำรพกฎหมำย มีวินัยจรำจร  

อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

 11) โครงกำร:สตำร์ทอย่ำงมีสติ ขับข่ีอย่ำงมีวินัย สวมหมวกนิรภัย  

100 เปอร์เซ็นต์  จังหวัดขอนแก่น  

 12) โครงกำร: ขยำยผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน 

ในเขตเทศบำลต�ำบลท่ำช้ำง

 13) โครงกำร: เยำวชนอำสำจรำจรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนจังหวัด

สกลนคร

 14)  โครงกำร: เยำวชนอำสำจรำจร  จังหวัดอุดรธำนี

 15) โครงกำร: ภำคีเครือข่ำยสถำนศึกษำจังหวัดมหำสำรคำม 

ร่วมใจขยำยผลวัฒนธรรมควำมปลอดภัยทำงถนน  ประจ�ำปี 2558

 16)  โครงกำร :  ส ่ ง เสริ มกำรสวมหมวกนิ รภั ยส� ำหรับ เด็ ก 

จังหวัดขอนแก่น

 17)  โครงกำร: 5 ห่วง : หมวกนิรภัย 100% มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

เขตภำคใต้

 18) โครงกำร:โครงกำรเสริมสร้ำงพลังแก่นักเรียนในกำรป้องกัน 

ปัญหำอุบัติเหตุจรำจร  จังหวัดภูเก็ต
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โดยสรุปได้ดังนี้
โดยสรุปไดดังน้ี 

เดก็ เยาวชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นักเรียนระดับประถมและมัธยม

นักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวะ

และอุดมศึกษา

•อบรมให้ความรู้ / จัดค่ายเยาวชน/ ฐานเรียนรู้

• สํารวจเก็บข้อมูลพฤติกรรมเสี�ยง จุดเสี�ยง

• ผลิตสื�อ รณรงค์ (เด็กคิด/ออกแบบ/ผลิตสื�อเอง)

• พัฒนาศักยภาพแกนนํา สร้างอาสาจราจร ผู้ นําฯ

• เชื�อมผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย อปท. มีส่วนร่วม

• มาตรการองค์กรสวมหมวกในสถานศึกษา

(MOU) กําหนดกฎกติกา ข้อตกลง

• ปรับปรุงบริเวณสถานศึกษา/สนามเรียนรู้

• จัดแหล่งเรียนรู้ด้านจราจร/สถานีตํารวจย่อยใน

สถานศึกษา

• ประเมินผล สรุปบทเรียน แลกเปลี�ยนเรียนรู้

ผลที�เกดิ/การเปลี�ยนแปลงที�พบ

• เด็ก เยาวชน มีความรู้ เข้าใจและตระหนัก

• เกิดสื�อประชาสัมพันธ์ที�เหมาะสมกับวัย

• เกิดเครือข่าย แกนนํา ผู้นําการเปลี�ยนแปลง

• มีการจัดระเบียบในโรงเรียน/ที�จัดเก็บหมวก

• ศดล.มีหลักสูตร สื�อการสอน คู่มือ แผนสอน

• แทรกความรู้ในช่วงลดเวลาเรียนเพิ�มเวลารู้

• ครู อาจารย์มีศักยภาพและความรู้เพิ�มขึ �น

• เกิดความร่วมมือระหว่างเด็ก เยาวชน ครู 

ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย ชุมชน

• เกิดศูนย์การเรียนรู้ด้านวินัยจราจร

• มีการสวมหมวกนิรภัยเพิ�มขึ �น

• การบาดเจ็บ เสียชีวิตในเด็ก เยาวชนลดลง

สิ�งที�ทาํ

เกิดความรู้ เข้าใจ ตระหนัก มี

จติสํานึกด้านความปลอดภยั /

ลดบาดเจบ็ตายในเด็ก เยาวชน

พื �นที�: สุราษฏร์ธานี ภูเก็ต 
ขอ น แ ก่ น  อุ บล ส ก ล  อุ ดร 

มหาสารคาม ราชบุรี ชลบุรี 

เพชรบุรี สมุทรสงคราม สงิห์บุรี 

เชียงใหม่ อุตรดิตถ์  เชียงราย 

ลําปาง

 
 

สรุปผลงานโครงการ 

1) โครงการ: เด็กเวียงแหงรวมลดอุบัติเหตุเมาไมขับ จ.เชียงใหม 

 ผูรับผิดชอบโครงการ: นายชาญสิทธ์ิ  ฤทธิกะลัส 

 ท่ีอยูเบอรโทรติดตอ: ศูนยประสานงานชมรมสรางสุขเพื่อสังคม องคกรสาธารณประโยชน ลําดับที่ 1015  

261 หมู 3 ถนนเชียงใหม-แมริม ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม เชียงใหม 50180 โทรศัพท 052-003102 

 งบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.): จํานวน 103,430 บาท  

 ระยะเวลาดําเนินงาน: มิถุนายน 2558-พฤษภาคม 2559 

 กลุมเปาหมาย: กลุมแกนนําเยาวชน safe club(กลุมเยาวชนที่ทํางานกับศูนยประสานงานสรางสุขเพื่อ

สังคม มีประสบการณการทํางานแบบรวมคิดรวมทําโดยมีเด็กเปนศูนยกลางในประเด็นเรื่องเพศและยา

เสพติด)อําเภอเวียงแหง จ.เชียงใหม จํานวน 50 คน  

1. กลุมเยาวชนแกนนํา ตําบลเมืองแหง จํานวน 30 คน 

2. กลุมเยาวชนแกนนํา ตําบลเปยงหลวง จํานวน 20 คน   
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สรุปผลงานโครงการ

1) โครงการ: เด็กเวียงแหงร่วมลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับ จ.เชียงใหม่

❖ ผู้รับผิดชอบโครงการ: นำยชำญสิทธิ์  ฤทธิกะลัส

❖ ที่อยู ่ เบอร ์โทรติดต ่อ: ศูนย ์ประสำนงำนชมรมสร้ำงสุขเพื่อสังคม  

องค์กรสำธำรณประโยชน์ ล�ำดับที่ 1015 

 261 หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่-แม่ริม ต�ำบลดอนแก้ว อ�ำเภอแม่ริม เชียงใหม่ 

50180 โทรศัพท์ 052-003102

❖ งบประมาณที่ได ้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.): จ�ำนวน  

103,430 บำท
 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน: มิถุนำยน 2558-พฤษภำคม 2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มแกนน�ำเยำวชน safe club (กลุ่มเยำวชนที่ท�ำงำน 

กับศูนย์ประสำนงำนสร้ำงสุขเพื่อสังคม มีประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 

แบบร ่วมคิดร ่วมท�ำโดยมี เด็กเป ็นศูนย ์กลำงในประเด็นเ ร่ืองเพศ 

และยำเสพติด) อ�ำเภอเวียงแหง จ.เชียงใหม่ จ�ำนวน 50 คน 

 1. กลุ่มเยำวชนแกนน�ำ ต�ำบลเมืองแหง จ�ำนวน 30 คน

 2. กลุ่มเยำวชนแกนน�ำ ต�ำบลเปียงหลวง จ�ำนวน 20 คน  

❖ วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อส่งเสริมให้เยำวชนมีควำมรู ้มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับอุบัติเหตุจำก 

กำรเมำแล้วขับ  

 2. เพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของเยำวชนในกำรป้องกันและลดอุบัติเหต ุ

จำกกำรเมำแล้วขับ
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 3. เพื่อเผยแพร่ควำมคิดของเด็กและเยำวชนที่มีต่ออุบัติเหตุจำกกำร 

ดื่มสุรำ

❖ กิจกรรม:

 1. กลุ่มเยำวชน safe  club  วำงแผนกำรด�ำเนินงำนร่วมกับหน่วยงำน 

ที่เกี่ยวข้อง

 2. จัดค่ำยให้ควำมรู้กับแกนน�ำเยำวชน 1 ครั้งๆละ 2 วัน จ�ำนวน 50 คน

 3. ส�ำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลควำมคิดเห็นของกลุ่มเยำวชนในพ้ืนที่

อ�ำเภอเวียงแหง 200  คน   

 4. ประชุมวำงแผนกำรผลิตสื่อและด�ำเนินกำรผลิตส่ือตำมสำยงำน 

ที่แบ่งหน้ำที่รับผิดชอบ

 5. เผยแพร่สื่อภำยหลังจำกผ่ำนกระบวนกำรผลิตตำมขั้นตอน

 6. ประชุมสรุปผลกำรด�ำเนินงำน

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. จัดอบรม “โครงกำรเด็กเวียงแหงร่วมใจลดอุบัติเหตุเมำไม่ขับ” ให้กับ

ตวัแทนนกัเรยีนชัน้ ม.3 จำกโรงเรยีนเวยีงแหงวทิยำคม  โรงเรียนบ้ำนนำ

มน  โรงเรียนบ้ำนเปียงหลวง  อ.เวียงแหง  จ.เชียงใหม่  จ�ำนวน 50 คน

 2. นักเรียนที่เข้ำร่วมอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับกำรใช้รถ  ใช้ถนน  กฎหมำย

จรำจรและมำรยำทกำรขับขี่ที่ควรรู ้ ควำมปลอดภัยบนท้องถนน  

จุดเสี่ยงภัยอุบัติเหตุในอ�ำเภอเวียงแหง และกำรมีส่วนร่วมในกำร 

ลดอุบัติเหตุจำกกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 3. นักเรียนที่เข้ำร่วมอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับกำรผลิตส่ือ  ไม่ว่ำจะเป็น 

เทคนิคกำรผลิตสื่อหนังสั้น (story board กำรถ่ำยท�ำ กำรตัดต่อ   

กำรน�ำเสนอ)  กำรออกแบบโปสเตอร์  ป้ำยรณรงค์จุดเสี่ยง  

 4. ได้ควำมคิดเห็นของเยำวชนอ�ำเภอเวียงแหงเกี่ยวกับกำรเกิดอุบัติเหตุ 
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จำกเมำแล้วขับ จะป้องกัน/ลดอุบัติเหตุอย่ำงไร อยำกรับรู้สื่ออะไร  

อย่ำงไรที่จะจูงใจให้หันมำลดอุบัติเหตุจำกกำรเมำแล้วขับ

 5. มีกำรผลิตสื่อโดยน�ำเอำควำมคิดเห็นของเยำวชนมำเป็นข ้อมูล 

ในกำรวำงแผนกำรจัดท�ำสื่อ  เพื่อให้เข้ำถึงเยำวชนได้มำกที่สุด   

 6. ได้สำรคดีหนังสั้นที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับควำมคิดเห็นของเด็กในอ�ำเภอ 

เวียงแหง อำยุระหว่ำง 7-12 ปี ว่ำถ้ำต้องติดเกำะร้ำงกลำงทะเล 

จะเลือกอยู่กับผู้ชำยขี้เมำหรือสิงห์ขี้ยำ (บุหรี่)

 7. ได้ส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทโปสเตอร์รณรงค์ 1,000 ชุด และป้ำยคัตเอำท์

รณรงค์ เกี่ยวกับผลกระทบต่อเด็กและครอบครัว สังคม ชุมชน/ต้นเหตุ

แห่งทุกข์เพรำะเหล้ำ/ดีที่เลิก/แจ้งเตือนจุดเสี่ยง จุดอันตรำย ที่จะเผย

แพร่ในชุมชน

 8. มีกำรเผยแพร่สื่อในแหล่งต่ำงๆ ทั้งกำรติดป้ำยตำมจุดเสี่ยง เผยแพร่ 

ในโรงเรียน โรงพยำบำล สถำนท่ีรำชกำร ชุมชน และเผยแพร่ผ่ำน  

social network (Face book  Line  You tube)

❖ ข้อค้นพบ : 

 1. ผลิตสื่อเพื่อสื่อสำรกับเยำวชนด้วยงบประมำณจำกหน่วยงำนอื่น

 2. เชื่อมโยงกำรท�ำงำนในกำรผลิตสื่อกับมหำวิทยำลัยแม่โจ้

 3. สร้ำงกระแส กำรตื่นตัว ควำมตระหนักเกี่ยวกับควำมปลอดภัย 

ทำงถนนให้กับเด็กนักเรียนผ่ำนทำงกำรประกวดและโหวตโปสเตอร ์

ใน Face book

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล:

 1. มสีือ่รณรงค์ทัง้ในรปูแบบเคลือ่นไหวส�ำหรบัเผยแพร่ใน social network 

และป้ำยโปสเตอร์ส�ำหรับเผยแพร่

 2. เยำวชนในพื้นที่สำมำรถผลิตสื่อ รณรงค์ได้ด้วยตนเอง
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สรุปผลงานโครงการ

2) โครงการ: นวัตกรรมรังสรรค์สื่อสารแนวราบ จ.อุตรดิตถ์

❖ ผู้รับผิดชอบโครงการ: นำยสุรชัย สินสวัสดิ์

 ที่อยู่เบอร์โทรติดต่อ: กลุ่มเพื่อน สอจร.อุตรดิตถ์โทรศัพท์ 089-8569991 

www.facebook.com/อุตรดิตถ์ติดยิ้ม

❖ งบประมาณที่ ได ้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.): จ�ำนวน  

500,000 บำท
 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน: พฤษภำคม 2558 – เมษำยน 2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มเป้ำหมำยหลัก: เด็กเยำวชนแกนน�ำในพื้นที่ 9 อ�ำเภอ 

ใน จ.อุตรดิตถ์ ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนต้นแบบในกำรสวมหมวกนิรภัย

 กลุ่มเป้าหมายรอง: เด็ก เยำวชน ประชำชนทั่วไป ทั่วทั้งจังหวัดอุตรดิตถ์

กระจำยทุกภำคส่วน

❖ วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องควำมปลอดภัยทำงถนนครอบคลุม 

ทั้งจังหวัด

 2. เพ่ือสร้ำงแกนน�ำคนรุ่นใหม่ในกำรขยำยต่อองค์ควำมรู้ควำมปลอดภัย 

ทำงถนน

 3. เพื่อสร้ำงกระแสผ่ำนสื่อให้มีกำรรับรู้และติดตำมเรื่องควำมปลอดภัย 

ทำงถนนเพิ่มมำกขึ้น

 4. เพื่อสร้ำงพื้นที่วินัยจรำจรน�ำร่อง 100 เปอร์เซ็นต์ ในพ้ืนท่ี สภ.เมือง

อุตรดิตถ์

 5. เพื่อสร้ำงถนนสำยปลอดภัยสู่ AEC เส้นทำง  อุตรดิตถ์-ภูดู่ลำว  
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 6. เพื่อสร้ำงฐำนคนปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยของเด็กเล็กและเยำวชน 

ทุกวัย

 7. เพื่อให้เป็นแนวทำงในกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดอุตรดิตถ์  

(เพื่อให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง ได้น�ำแนวทำงไปเขียนเป็นแผน 

ปฏิบัติงำนในปีต่อไป)

❖ กิจกรรม:

 1. เสนอกิจกรรมให้ศนูย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภยัทำงถนนจงัหวดัอตุรดติถ์

ทรำบ

 2. เชื่อมข้อมูลกับส�ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์และภำคี 

เครือข่ำยสื่อมวลชนทุกแขนง

 3. จัดนิทรรศกำรในงำนอ�ำเภอยิ้ม (อ�ำเภอพบประชำชน)ทุกเดือน

 4. จัดนิทรรศกำรในงำนจังหวัดเคลื่อนท่ี (ส่วนรำชกำรพบประชำชน) 

ทุกเดือน

 5. จัดนิทรรศกำรในงำนกำชำดประจ�ำปี

 6. จัดนิทรรศกำรในช่วงรณรงค์ควำมปลอดภัยช่วงปีใหม่ 2559 และ 

ช่วงสงกรำนต์ปี 2559

 7. จัดช่องทำงรำยงำนสถำนกำรณ์อุบัติเหตุผ่ำนระบบสื่อสำร เฟสบุ๊ก

 8. จัดนิทรรศกำรเปิดตัวเส้นทำงจักรยำนจังหวัดอุตรดิตถ์ และเส้นทำง

จักรยำนสู่อินโดจีน

 9. จัดนิทรรศกำรในพื้นที่เทศบำลเมืองร่วมกับต�ำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์

 10. จัดชมรมคนกลำงแดดเพื่อสนับสนุนกิจกำรต�ำรวจจรำจร ในลักษณะ

อำสำจรำจร

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. เชื่อมโยงโครงกำรกับโครงสร้ำงกำรท�ำงำนควำมปลอดภัยทำงถนน 



91
สรุปผลงาน 65 โครงการ ปี 2558-2559

(พัฒนาจังหวัด/นวัตกรรม/เชิงประเด็น)

ของจังหวัด ผ่ำนทำงส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด

อุตรดิตถ์ น�ำเอำแผนงำนของโครงกำรเข้ำไปผนวกกับกำรท�ำงำนของ

จังหวัดผ่ำนทำงกำรร่วมจดันทิรรศกำรในกำรออกหน่วยจงัหวดัเคลือ่นที่

และอ�ำเภอยิ้ม

 2. จัดท�ำสือ่พืน้บ้ำนเพือ่เป็นเครือ่งมอืให้กบัเครอืข่ำยในพืน้ที ่ เช่น สติก๊เกอร์  

โปสเตอร์ สปอตโฆษณำ 

 3. สร้ำงเครือข่ำยให้มีศักยภำพในกำรสื่อสำร รณรงค์เกี่ยวกับควำม

ปลอดภยัทำงถนน ได้แก่ กำรอบรมเยำวชนสือ่ยิม้ปลอดภยัทำงถนน กำร

พัฒนำควำมรู้ภำษำอังกฤษให้กับต�ำรวจและอำสำจรำจรคนกลำงแดด   

เพื่อให้สำมำรถสื่อสำรกับนักท่องเที่ยวได้

 4. เกิดกำรท�ำงำนเชื่อมโยงกับสถำนศึกษำในจังหวัด 11 แห่ง  ท้ังใน 

ระดับประถม มัธยม อำชีวะ และมหำวิทยำลัยในกำรท�ำงำนป้องกัน

อุบัติเหตุและสร้ำงวินัยจรำจร

 5. จัดนิทรรศกำรเกี่ยวกับควำมปลอดภัยทำงถนนในกำรออกหน่วย 

จังหวัดเคลื่อนท่ีและอ�ำเภอยิ้ม ท่ีเป็นกำรสัญจรไปตำมอ�ำเภอต่ำงๆ 

ทุกเดือนโดยอำสำสมัครกลุ่มแมลงปอปีกแก้ว  

 6. น�ำเยำวชนไปจัดนิทรรศกำรเกี่ยวกับควำมปลอดภัยทำงถนนบริเวณ 

หน้ำอนุสำวรีย ์พระยำพิชัยดำบหักในช ่วงเทศกำลปีใหม ่ และ 

สงกรำนต์ 2559

 7. รำยงำนข่ำวจรำจร  กำรท�ำงำนของอำสำสมัครจรำจร ผ่ำน social 

media ของจังหวัด อำทิ Face book ข่ำวอุตรดิตถ์ ควำมจริง  

เป็นกลำง  ใกล้ตัวคุณ  Face book อุตรดิตถ์บ้ำนเรำ  

 8. ประสำนหำแนวทำงในกำรจัดกำรผู้ค้ำริมทำงหลวงหมำยเลข 117 ให้

ย้ำยจำกสถำนที่เดิมมำอยู่ในที่ใหม่  ลึกจำกถนน 30 เมตร เพ่ือควำม

ปลอดภัยพร้อมทั้งประชำสัมพันธ์ให้กับประชำขนได้รับทรำบ
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 9. ประชำสัมพันธ์เส้นทำงปั่นจักรยำนปลอดภัยส่งเสริมถนนสำย AEC  

สู่ด่ำนถำวรภูดู่

 10. ประชำสัมพันธ์เพื่อคืนพื้นท่ีถนนให้ทุกคนได้ใช้งำน ไม่น�ำสิ่งของวำง

กีดขวำงบนถนน

❖ ข้อค้นพบ

 1. กำรสร้ำงสื่อที่มำจำกคนในพื้นที่จะท�ำให้โดนใจ และเข้ำถึงคนในพื้นที่ 

ได้ดีกว่ำ

 2. กำรประชำสัมพันธ์  กำรน�ำเสนอเรื่องเดิมๆซ�้ำๆ  เป็นกำรสร้ำงให้เห็นว่ำ

ประเด็นนั้นเป็นเรื่องส�ำคัญและควรจะสนใจปฏิบัติตำม

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล:

 1. มีเครือข่ำยในสถำนศึกษำที่จะรณรงค์เผยแพร่สร้ำงควำมปลอดภัย 

ทำงถนน

 2. มสีือ่ทัง้ offline  และ online  ในกำรประชำสัมพันธ์สร้ำงควำมตระหนกั

เรื่องควำมปลอดภัยทำงถนน
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3) โครงการ: ร่วมคดิ ร่วมท�า ร่วมสานความปลอดภยัทางถนนเทศบาลต�าบล

แม่สาย จ.เชียงราย

❖ ผู้รับผิดชอบโครงกำร: นำยภวุฒิ  วงศ์ไชย

 ที่อยู่เบอร์โทรติดต่อ: เทศบำลต�ำบลแม่สำย  อ.แม่สำย จ.เชียงรำย

❖ งบประมาณที่ได ้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.): จ�ำนวน  

40,000 บำท
 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน: 1 มิถุนำยน 2558 – 30 เมษำยน 2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย: โรงเรียน ชุมชน เทศบำลต�ำบลแม่สำย
  

❖ วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในขับขี่รถของนักเรียน/ครู ผู้ปกครอง  

และคนในชุมชน

 2. เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจำกกำรจรำจรในชุมชน

 3. เพื่อจัดระเบียบกำรจรำจรในชุมชน โรงเรียน ให้มีปลอดภัยมำกยิ่งขึ้น

 4. เพื่อส่งเสริมและรณรงค์กำรขับขี่ปลอดภัยภำยในเขตและโรงเรียน 

ให้เป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึ้น

❖ กิจกรรม:

 1. จัดตั้งคณะท�ำงำนเพื่อด�ำเนินงำน

 2. อบรมสอนกำรขับขี่เพื่อเป็นกำรฝึกทักษะและปลูกฝังให้รู้ถึงกำรขับขี่

ปลอดภัย

 3. ก�ำหนดมำตรกำรควำมปลอดภัย/มำตรกำรองค์กร

 4. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในกำรสร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนนอำทิ หมวก

นิรภัย  ป้ำย
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❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. มีคณะท�ำงำนด�ำเนินกำรส�ำรวจสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่และ 

น�ำมำวิเครำะห์สำเหตุ  ผลกระทบ พร้อมทั้งก�ำหนดวิธีกำรในกำรแก้ไข

 2. อบรมวินัยจรำจรให ้กับนักเรียนในโรงเรียนเขตเทศบำลต�ำบล

แม่สำย จ�ำนวน 7 แห่ง ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับป้ำยจรำจร   

กฎหมำยจรำจร  

 3. โครงกำรอบรมวินัยจรำจร ยุวชนจรำจร โดยได้รับควำมร่วมมือจำก 

สถำนีต�ำรวจภูธรแม่สำย จัดอบรมยุวชนจรำจรเพ่ือสอนทักษะด้ำน 

กำรควบคุมจรำจร อำทิ สัญญำณนกหวีด สัญญำณมือ สัญญำณ 

ธงหยุด และเมื่ออบรมแล้วมีกำรสอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในกำรท�ำงำน  

(เสื้อสะท้อนแสง กรวยจรำจร นกหวีด  ถุงมือ ธงสัญญำณ) ส่งผลให ้

กำรจรำจรหน้ำโรงเรียนมีควำมปลอดภัย เป็นระเบียบ สร้ำงควำม 

ประทับใจและเป็นตัวอย่ำงให้กับผู้ใหญ่ 

 4. มำตรกำรองค์กร เทศบำลต�ำบลแม่สำยได้จัดต้ังมำตรกำรองค์กร 

ให้เป็นองค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อเป็นตัวอย่ำงให้กับ 

องค์กรอื่นๆ ในพื้นที่ โดยมีเป้ำหมำยคือให้บุคลำกรมีกำรสวมหมวก

นิรภัย 100% ซึ่งมีกำรด�ำเนินกำรเป็นไปด้วยดี ท�ำให้ได้รับเลือกเป็น 

องค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100%  เมื่อวันที่ 22 ธันวำคม 2557

 5. จัดอุปกรณ์ควำมปลอดภัยให้กับนักเรียน โดยมีโครงกำรห่วงใยแจก 

หมวกนริภยัให้น้องนักเรยีน  ได้รบักำรสนับสนนุจำกบรษิทักรนีวงิ  จ�ำกดั  

แจกหมวกนิรภัยกับนักเรียนโรงเรียนแม่สำยประสิทธิ์ศำสตร์ เพื่อให้

นักเรียนได้น�ำไปใช้  เป็นแบบอย่ำงให้กับประชำชนทั่วไป

❖ ข้อค้นพบ

 1. มีกำรด�ำเนินกำรร่วมกับเครือข่ำยภำคีเกี่ยวกับควำมปลอดภัยทำงถนน

มำอย่ำงต่อเนื่อง  อำทิ
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  1.1 มีกำรจัดกำรอบรมและสอบใบอนุญำตขับขี่นอกสถำนที่ป ีละ  

1 ครั้ง โดยประสำนกับส�ำนักงำนขนส่งจังหวัดเชียงรำย เพ่ือ 

อ�ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชนในพื้นที่และยังเป็นกำรให ้

ควำมรู้กับประชำชนในเรื่องกำรขับขี่ที่ปลอดภัย  มีประชำชน 

สนใจเข้ำร่วมอบรมและทดสอบ 122 คน  และสอบผ่ำน 95%

  1.2 โครงกำรสำนต่อควำมห่วงใย สวมใส่หมวกนิรภัย 100% เป็น

โครงกำรที่ท�ำร ่วมกับสถำบันพระปกเกล้ำ โรงเรียนแม่สำย

ประสิทธิ์ศำสตร์ และสถำนีต�ำรวจภูธรแม่สำยซึ่งเป็นโครงกำรที่ท�ำ

กับนักเรียน ให้ควำมรู้ ออกมำตรกำร แจกหมวกนิรภัยพร้อมทั้ง 

ก�ำหนดกฎ กติกำ  บทลงโทษเมื่อไม่สวมหมวกนิรภัย

 2. เทศบำลต�ำบลแม่สำยให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำงควำมปลอดภัย 

ทำงถนน มีกำรจัดตั้งโครงกำรด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนนและมีงบ

ประมำณของเทศบำลสนับสนุนเป็นประจ�ำทุกปี

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล:

 1. มกีำรด�ำเนนิกำรอย่ำงต่อเน่ืองด้ำนควำมปลอดภยัทำงถนน  ผ่ำนทำงกำร

ด�ำเนินโครงกำรหลำกหลำย ส่งผลให้ครอบคลุมกับประชำชนทุกช่วงวัย  

อำท ิ กำรจดัท�ำป้ำยจรำจรสองภำษำ  ได้แก่ภำษำไทยและภำษำเมยีนมำ   

ยุวชนจรำจร  เทศกิจอำสำ

 2. เกิดกำรต่อยอดของนักเรียนที่เข้ำร่วมอบรม ได้น�ำเอำควำมรู้ท่ีได้ไป

ด�ำเนินกำรในโรงเรียน  อำทิ กำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์กำรลดอุบัติเหตุ

ในโรงเรียน  กำรสวมหมวกนิรภัย

 3. เทศบำลต�ำบลแม่สำยตั้งงบประมำณส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำม

ปลอดภัยทำงถนนไว้ในเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีของ

เทศบำล
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4) โครงการ: องค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100% โครงการน�าร่องของ

ราชภัฏล�าปาง

❖ ผู้รับผิดชอบโครงการ: คุณธิดำรัตน์  ไชยยำสืบ  

 ที่อยู่เบอร์โทรติดต่อ: กองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฎล�ำปำง  

อ.เมือง จ.ล�ำปำง  โทรศัพท์ 089-9974495  

❖ งบประมาณที่ ได ้ รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.): จ�ำนวน  

918,000 บำท 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน: 1 กรกฎำคม 2558 – 30 มิถุนำยน  2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย: นักศึกษำ บุคลำกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคเหนือ 8 แห่ง 

และมหำวิทยำลัยรำชภัฏทั่วประเทศ

❖ วัตถุประสงค์:

 1) เพ่ือส่งเสริมกำรสร้ำงมำตรกำรองค์กรในกำรสวมหมวกนิรภัย 100% 

ส�ำหรบัผูใ้ช้รถจกัรยำนยนต์ในมหำวทิยำลยัรำชภฏัภำคเหนอื ทัง้ 8 แห่ง 

 2) เพื่อให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรสวมหมวกนิรภัยและกฎหมำยที่

เกี่ยวข้องในกำรขับขี่ และวินัยจรำจร ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคเหนือ 

ทั้ง 8 แห่ง

 3) เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยำนยนต์ใน

มหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง

❖ กิจกรรม:

 1. โครงกำรพธิลีงนำมบนัทกึข้อตกลงควำมร่วมมอืมหำวทิยำลัยรำชภฏัภำค

เหนือ (8 แห่ง) ในกำรรณรงค์กำรสวมหมวกนิรภัย 100%  กำรรณรงค์
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วินัยจรำจรแก่นักศึกษำ  และกำรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบท

เรียน ทั้ง 8 มหำวิทยำลัย 

 2. โครงกำรค่ำยรำชภัฏสร้ำงวินัยขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้ำงวินัยจรำจร

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. มีกำรลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) “รำชภัฏภำคเหนือ

ร่วมใจ  ขับขี่ปลอดภัย  สร้ำงวินัยจรำจร” ปีกำรศึกษำ 2558  ปีแห่งกำร

รณรงค์วินัยจรำจร  โดยมีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อรณรงค์และส่งเสริม

ให้มีกำรรณรงค์ขบัขีป่ลอดภยั  สร้ำงวนิยัจรำจรให้กบันกัศกึษำ บคุลำกร 

มหำวทิยำลยัรำชภฏักลุม่ภำคเหนอืทัง้ 8 แห่ง  (2) เพือ่เป็นกำรสร้ำงกำร

มส่ีวนร่วมของมหำวทิยำลยัรำชภฏักลุม่ภำคเหนอืทัง้ 8 แห่ง  มจิีตส�ำนกึ

และตระหนักถึงกำรป้องกันแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนน  ลดกำรเกิด

อุบัติเหตุ กำรบำดเจ็บและเสียชีวิต  และส่งเสริมกำรสวมหมวกนิรภัยให้

เกดิขึน้ภำยในองค์กร (3) เพือ่สร้ำงวฒันธรรมควำมปลอดภยัในกำรใช้รถ

ใช้ถนนที่ปลอดภัยของนักศึกษำ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

กลุ่มภำคเหนือทั้ง 8 แห่ง ให้มีพฤติกรรมกำรขับขี่ปลอดภัยในกำรใช้รถ

จักรยำนยนต์ และรถยนต์ได้ถูกต้องตำมกฎระเบียบกำรจรำจร  (4)เพื่อ

กำรบูรณำกำรให้นักศึกษำ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่ม

ภำคเหนือทั้ง 8 แห่ง ได้มีส่วนร่วมท�ำกิจกรรมด้ำนควำมปลอดภัยทำง

ถนนอย่ำงต่อเนือ่ง (5) เพือ่ร่วมสร้ำงมำตรกำรองค์กรในกำรรณรงค์ขบัขี่

ปลอดภัย  สร้ำงวินัยจรำจร  สร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนน ก�ำหนดเป็น

นโยบำย ค�ำสั่งมหำวิทยำลัย หรือประกำศของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่ม

ภำคเหนือทั้ง 8 แห่ง ในกำรด�ำเนินงำนและปฏิบัติตำมนโยบำย  มีกำร

ประเมินผลและตรวจสอบกำรด�ำเนินงำน

 2. อบรมเชิงปฏบัิตกิำรเครอืข่ำยอำสำสมคัรรกัควำมปลอดภยั “รำชภฎัภำค

เหนอืร่วมใจ ขบัขีป่ลอดภยั สร้ำงวนิยัจรำจร” ปีกำรศกึษำ 2558  ปีแห่ง
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กำรรณรงค์วินัยจรำจร  วันที่ 19-20 พฤศจิกำยน 2558  ณ เมืองจรำจร

จ�ำลองภำคเหนือ จ.พษิณุโลก  มนัีกศกึษำ บุคลำกร ตวัแทนมหำวทิยำลยั

รำชภัฏภำคเหนือ 8 แห่งเข้ำร่วมกิจกรรม 80 คน

 3. ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือองค์กรต้นแบบหมวกนิรภัย 100% 

“รำชภัฏร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย  สร้ำงวินัยจรำจร”  ปีกำรศึกษำ 2558  

ปีแห่งกำรรณรงค์วินัยจรำจร  มหำวิทยำลัยรำชภัฏทั่วประเทศประกอบ

ด้วย กลุ่มภำคเหนือ 8 แห่ง  กลุ่มรัตนโกสินทร์ 5 แห่ง  กลุ่มภำคกลำง  

9 แห่ง กลุ ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 แห่ง และกลุ่มภำคใต้  

5 แห่ง

 4. ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงกองก�ำลังรักษำควำมสงบ

เรียบร้อยกองทัพภำคที่ 3 กับ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคเหนือ   

มีวัตถุประสงค ์ เพื่อร ่วมสร ้ำงองค ์กรส ่งเสริมกำรรณรงค ์ขับขี่ 

ปลอดภัย สร้ำงวินัยจรำจร ให้ควำมส�ำคัญในกำรสร้ำงควำมปลอดภัย 

ทำงถนนให้กับก�ำลังพล และเจ้ำหน้ำที่กองกำลังรักษำควำมสงบ

เรียบร้อยกองทัพภำคที่ 3ทั้งในส่วน พลเรือน ต�ำรวจ ทหำรอำจำรย์  

เจ้ำหน้ำที่ และนักศึกษำในองค์กร 

 5. เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และถอดบทเรียน “รำชภัฎภำคเหนือ 

ร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้ำงวินัยจรำจร” ปีกำรศึกษำ 2558  ปีแห่ง 

กำรรณรงค์วินัยจรำจร  มหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคเหนือ 8 แห่ง 

ประกอบด้วยรองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ/อำจำรย์/บุคลำกร 

ผู้ปฏิบัติในส่วนงำนวินัยจรำจร และนักศึกษำ รวม 80 คน  

❖ ข้อค้นพบ

 1. ใช้บนัทกึข้อตกลงควำมร่วมมอืมำเป็นเครือ่งมอืในกำรชกัชวนหน่วยงำน 

/องค์กรต่ำงๆ ให้มำร่วมด�ำเนินกิจกรรม
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 2. ภำยหลังกำรท�ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ  มีกำรตั้งคณะกรรมกำร 

เพื่อด�ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน ก่อให้เกิดกำรผลักดันข้อตกลงให้เป็นไป 

ตำมเป้ำหมำย

 3. มหำวทิยำลยัแต่ละแห่งได้มโีอกำสท�ำงำน  ผลกัดนัโครงกำรภำยใต้บรบิท

ของแต่ละมหำวิทยำลัย เกิดกำรขับเคลื่อนที่ชัดเจน

 4. กำรจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้ ท�ำให้คณะท�ำงำนของแต่ละมหำวทิยำลัย

ได้มีโอกำสมำทบทวนงำนของตนเอง   วิเครำะห์ควำมส�ำเร็จ/ปัญหำ 

อุปสรรคของตนเอง และได้แลกเปลี่ยนกับมหำวิทยำลัยอื่นๆ

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล:

 1. เกิดองค์ต้นแบบในกำรส่งเสริมกำรสวมหมวกนิรภัย 100% กำรขับ

เคลื่อนในเชิงนโยบำยและร่วมกันแก้ปัญหำจนท�ำให้อุบัติเหตุลดลง  

ในกำรประชุมหน่วยงำน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันช่วยกันแก้ไขปัญหำ 

ที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง

 2. มีเครือข่ำยอำสำสมัครรักควำมปลอดภัย “รำชภัฏภำคเหนือร่วมใจ  

ขับขี่ปลอดภัย สร้ำงวินัยจรำจร” เกิดกำรร่วมมือกำรท�ำงำน รณรงค์

อย่ำงต่อเนื่อง

 3. เกดิเครอืข่ำย “องค์กรต้นแบบ สวมหมวกนริภยั 100%” ในมหำวทิยำลัย

รำชภัฏทั่วประเทศ

 4. มีกิจกรรมหลำกหลำยในกำรผลักดันให้องค ์กร/บุคลำกรมีวินัย 

จรำจร อำทิ กำรอบรม กำรประชำสัมพันธ์ กำรสร้ำงมำตรกำรขับขี่

ปลอดภัย  กำรแจกหมวกนิรภัย  กำรท�ำเครื่องหมำย/สัญลักษณ์จรำจร

ในมหำวิทยำลัย  กำรประกวด ฯลฯ
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สรุปผลงานโครงการ

5) โครงการ: การสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนโดยการมีส่วนร่วม 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบล ในพื้นที่อ�าเภอ

จอมบึง จังหวัดราชบุรี

❖ ผู ้รับผิดชอบโครงการ: ผศ.วรลักษณ์ กรรณวัฒน์ คณะครุศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฎหมู่บ้ำนจอมบึง

 ที่อยู่เบอร์โทรติดต่อ : มหำวิทยำลัยรำชภัฎหมู่บ้ำนจอมบึง จังหวัดรำชบุรี   

 เบอร์โทรศัพท์   032 -261790 ต่อ 3015  มือถือ  081 - 8564120

❖ งบประมาณที่ได ้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.):  จ�ำนวน  

379,700  บำท 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน: มิถุนำยน 2558 –  พฤษภำคม 2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย:

 1. ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลในพื้นที่

อ�ำเภอจอมบึง จังหวัดรำชบุรี  จ�ำนวน 8 ศูนย์ 16 คน

 2. ทีมหนุนเสริมนักวิจัย  จ�ำนวน 4 คน

❖ วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อพัฒนำศักยภำพครูผู ้ดูแลศูนย์พัฒนำเด็กด้ำนควำมปลอดภัย 

บนท้องถนนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล 

ในพื้นที่อ�ำเภอจอมบึง จังหวัดรำชบุรี

 2. เพื่อศึกษำสถำนกำรณ์จุดเสี่ยง พฤติกรรม และกำรจัดกำรเรียนรู ้  

ด้ำนควำมปลอดภัยบนท้องถนนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดองค์กำร

บริหำรส่วนต�ำบลในพื้นที่อ�ำเภอจอมบึง จังหวัดรำชบุรี
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 3. เพื่อศึกษำแนวทำงกำรสร้ำงควำมปลอดภัยบนท้องถนนให้กับศูนย์

พัฒนำเด็กเล็กสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลในพ้ืนท่ีอ�ำเภอจอมบึง  

จังหวัดรำชบุรีโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน

❖ กิจกรรม:

 1. ช้ีแจง ท�ำควำมเข้ำใจ  แนวทำงกำรด�ำเนินโครงกำรเพื่อให้กลุ่มเป้ำ

หมำยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (นำยก อบต. ผู้ปกครอง) เข้ำใจถึงโครงกำร 

และวำงบทบำทของตนเองผ่ำนทำงกำรจัดเวทีที่ เน ้นกำรพูดคุย  

ให้ข้อมูลและเปิดโอกำสให้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

 2. พัฒนำศักยภำพครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเพื่อให้ครูสำมำรถเขียนแผน  

จัดท�ำสื่อกำรเรียนกำรสอนได้

 3. เก็บข ้อมูล ศึกษำสถำนกำรณ์ควำมปลอดภัยบนท้องถนนของ 

ศูนย ์พัฒนำเด็ก เล็กสั งกัดองค ์กำรบริหำรส ่วนต� ำบลในพื้นที่ 

อ�ำเภอจอมบึง จังหวัดรำชบุรีโดยเชิญครูและผู้ปกครอง มำท�ำงำน 

ร่วมกัน

 4. จัดประชุมสรุปวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อก�ำหนดแนวทำงกำรสร้ำงควำม

ปลอดภัยบนท้องถนนให้กับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

 5. ทดลองปฏิบัติตำมแนวทำงกำรสร้ำงควำมปลอดภัยบนท้องถนน 

และร่วมกันแก้ไขจุดเสี่ยง

 6. ประชำสัมพันธ์โครงกำรโดยผ่ำนสื่อในชุมชน เช่น แผ่นพับ ป้ำยไวนิล 

โดยเฉพำะมำตรกำรจุดรับส่งเด็กเล็กที่ เหมำะสม และมีค�ำขวัญ 

ในกำรเชิญชวนให้ผู้ปกครองมำร่วมกันป้องกันอุบัติเหตุ

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. ครผููด้แูลศูนย์พฒันำเดก็เลก็ในพืน้ทีเ่ป้ำหมำย ได้รบักำรพฒันำศกัยภำพ

ด้ำนควำมปลอดภัยบนท้องถนน
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 2. ได้ฐำนข้อมลูสถำนกำรณ์ในเรือ่งจดุเสีย่ง พฤตกิรรม และกำรจดักำรเรยีน

รู้ด้ำนควำมปลอดภัยบนท้องถนนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดองค์กำร

บริหำรส่วนต�ำบลในพื้นที่อ�ำเภอจอมบึงจังหวัดรำชบุรี

 3. เกิดแนวทำงกำรจดักำรเรยีนรูเ้รือ่งกำรสร้ำงควำมปลอดภยับนท้องถนน

ให้กบัศนูย์พฒันำเดก็เลก็สงักดัองค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลในพ้ืนทีอ่�ำเภอ

จอมบึง จังหวัดรำชบุรี โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน

 4. เกิดศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท่ีสำมำรถเป็นต้นแบบในกำรด�ำเนินกำรสร้ำง

ควำมปลอดภยับนท้องถนนร่วมกบัชมุชนพืน้ทีน่�ำร่องกำรเรียนรู้ คอื ศนูย์

พฒันำเดก็เลก็ห้วยท่ำช้ำง ซึง่ได้ท�ำกำรจดัซือ้ส่ือกำรเรียนรู้เกีย่วกบัเร่ือง

ควำมปลอดภัยทำงถนน แนวทำงเดินส�ำหรับเด็กเล็กเพ่ือฝึกกำรปฏิบัติ

ตำมกฎจรำจร เป็นกำรปลูกจิตส�ำนึกให้กับเด็กเล็กอย่ำงต่อเนื่อง พร้อม

กันนี้ยังได้มีกำรจัดบอร์ดน�ำเสนอผลงำนของเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องจรำจร 

ซึ่งครูผู้ดูแลจะจัดกำรเรียนกำรสอนโดยให้เด็กมำระบำยสีไฟจรำจร ซ่ึง

จำกกระบวนกำรนี้ท�ำให้เด็กมีควำมรู้และสำมำรถปฏิบัติได้

 5. ได้ภำคีเครือข่ำยโรงเรียนที่พร้อมให้ควำมร่วมมือและท�ำงำนด้ำนควำม

ปลอดภัย ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนให้ควำมร่วมมือ เช่น โรงเรียนบ้ำนห้วย

ท่ำช้ำง

 6. ทีมคณะท�ำงำน มีวิธีคิดและมีกระบวนกำรท�ำงำนรูปแบบใหม่ๆ โดย

เฉพำะวิธีกำรในกำรออกแบบกระบวนกำรเรียนกำรสอน

❖ ข้อค้นพบ

 1. มคีวำมร่วมมอืกบัจงัหวดั/พืน้ท่ีอืน่ท่ีมโีครงกำรคล้ำยคลงึกนั  โดยจดักำร

อบรมพัฒนำศักยภำพครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็กร่วมกับครูศูนย์พัฒนำเด็ก

เล็กจังหวัดสมุทรสงครำม  ซึ่งส่งผลให้ได้เห็นตัวอย่ำงของศูนย์พัฒนำ

เด็กเล็กที่จัดโครงกำรด้ำนควำมปลอดภัย  เกิดแรงบันดำลใจที่จะไปท�ำ

ในศูนย์ของตนเอง
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 2. ควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของคณะท�ำงำนกับครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนำเด็ก

เลก็ เน่ืองจำกส่วนใหญ่จบกำรศกึษำมำจำกมหำวทิยำลยัรำชภฎัหมูบ้่ำน

จอมบึง ท�ำให้กำรประสำนงำนและกำรท�ำกิจกรรมร่วมกันท�ำได้ง่ำยขึ้น

 3. กำรปรบัสภำพบรบิทพืน้ท่ีภำยในศนูย์พฒันำเด็กเลก็ เช่น ทำสทีำงม้ำลำย 

สญัลกัษณ์ป้ำยสญัญำณจรำจร วงเวยีน จะช่วยเอือ้ต่อกำรสร้ำงกำรเรียน

รู้ให้กับเด็กเล็กได้ดี

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล:

 1. มีหลกัสตูร  กจิกรรม เครือ่งมอื/สือ่ ในกำรจดักำรเรยีนกำรสอนด้ำนควำม

ปลอดภัยบนท้องถนนที่มีกำรทดลองและใช้ได้จริงให้กับเด็กเล็ก  ที่ศูนย์

เด็กเล็กแห่งอื่นๆสำมำรถน�ำไปใช้ได้

 2. เกดิภำคเีครอืข่ำยโรงเรยีนทีพ่ร้อมให้ควำมร่วมมอืและท�ำงำนด้ำนควำม

ปลอดภัยของอ�ำเภอจอมบึงจังหวัดรำชบุรี   

 3. เกิดควำมร่วมมือกำรท�ำงำนด้ำนควำมปลอดภัยบนท้องถนนของ

มหำวิทยำลัยและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
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สรุปผลงานโครงการ

6) โครงการ: เสริมสร้างวินัยการขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อความปลอดภัย

ให้กับเด็กอาชีวะ จ.ชลบุรี

❖ ผู้รับผิดชอบโครงการ: พ.ต.อ.พิสิฏฐ  โปรยรุ่งโรจน์

 ที่อยู่เบอร์โทรติดต่อ: กองบังคับกำรต�ำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี อ�ำเภอเมือง 

จังหวัดชลบุรี  โทรศัพท์ 038-260990, 038-275576 

 มือถือ 081-2578828

❖ งบประมาณที่ ได ้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.): จ�ำนวน  

357,000 บำท 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน: 1 มิถุนำยน 2558 – 31 มีนำคม 2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย: นักศึกษำวิทยำลัยอำชีวศึกษำ/วิทยำลัยเทคนิคในจังหวัด

ชลบุรี จ�ำนวน 500 คน จำก สถำนศึกษำ 5 แห่ง

 1. นักศึกษำวิทยำลัยเทคนิคภำคตะวันออก (อี.เทค) จ�ำนวน  100 คน

 2. นักศึกษำวิทยำลัยอำชีวศึกษำชลบุรี จ�ำนวน  100 คน

 3. นักศึกษำวิทยำลัยเทคนิคชลบุรี จ�ำนวน  100 คน

 4. นักศึกษำวิทยำลัยเทคนิคพัทยำ จ�ำนวน  100 คน

 5. นักศึกษำวิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ จ�ำนวน  100 คน

❖ วัตถุประสงค์: เพื่อเสริมสร้ำงวินัยจรำจรและกำรขับขี่ปลอดภัยในนักศึกษำ

ระดับอำชีวะ

❖ กิจกรรม:

 1. เตรียมกำรและวำงแผนกำรอบรม

 2. อบรมนักศึกษำระดับอำชีวะตำมหลักสูตรที่ได้เตรียมกำรไว้
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 3. ติดตำมประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมกำรขับขี่ปลอดภัยและวินัยจรำจรท่ี

จดัท�ำขึน้ของผูเ้ข้ำรบักำรอบรมภำยหลงักำรฝึกอบรม โดยให้สถำนศกึษำ 

รำยงำนผลกำรเกิดอุบัติเหตุของนักศึกษำที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม ในช่วง  

3 เดือน  และ 6 เดือน

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. แต่งตั้งคณะท�ำงำนอย่ำงเป็นทำงกำรเพื่อด�ำเนินโครงกำร ตำมค�ำส่ัง 

ภ.จว.ชลบุรี ที่ 216/2558 ลงวันที่ 27 กรกฎำคม 2559 ส่งผลให้มี 

ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน  เป็นทำงกำร

 2. ฝึกอบรมกำรขับขี่ปลอดภัยให้กับ 5 วิทยำลัย ได้แก่ วิทยำลัยเทคนิค

สตัหีบ  วทิยำลยัเทคนคิชลบรุ ี วทิยำลยัเทคนคิภำคตะวนัออก  วทิยำลยั

เทคนิคพัทยำ วิทยำลัยอำชีวศึกษำชลบุรี จ�ำนวนรวมทั้งส้ิน 500 คน   

ในหัวข้อ

  - เรียนรู้ภำคทฤษฎีเกี่ยวกับกฎจรำจรและกำรขับขี่ปลอดภัย

  - ฝึกปฏิบัติกำรขับขี่ปลอดภัย

 3. ได้ข้อมูลเก่ียวกับกำรขับขี่จักรยำนยนต์ของนักศึกษำอำชีวะที่เข้ำร่วม

อบรม  ซึ่งพบข้อมูลที่ส�ำคัญ  อำทิ

  - มีนักศึกษำเพียง 11%  ที่มีใบขับขี่

  - นักศึกษำกว่ำ 40% พบว่ำเคยประสบอุบัติเหตุจำกกำรขับขี่รถ

จักรยำนยนต์  และพบว่ำมีถึง 10% ที่ประสบอุบัติเหตุมำกกว่ำ 2 ครั้ง

  - นักศึกษำ 67%  เคยฝ่ำฝืนกฎหมำยจรำจรโดยพบว่ำ  มีกำรย้อนศร  

ขับแซงซ้ำย  ฝ่ำฝืนสัญญำณไฟ  ฝ่ำฝืนเครื่องหมำยจรำจร  ตำมล�ำดับ

  - ก่อนกำรอบรมมีเพียง 2% ที่ตอบค�ำถำมเกี่ยวกับกฎและเครื่องหมำย

จรำจรได้มำกกว่ำ 5 ข้อ
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 4. กำรประเมินหลังกำรอบรม  พบว่ำ

  - มีกำรสวมหมวกนิรภัย 100%  จำกผู้เข้ำร่วมอบรม 500  คน จำกเดิม

ที่มีผู้สวมหมวกนิรภัยเพียง 227 คน  (คิดเป็น 45.4%)

  - หลังจำกอบรมมีกำรเกิดอุบัติเหตุลดลง  เหลือเพียง 20%

  - มีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรขับขี่ให้เหมำะสม 100%  ได้แก่ ขับขี่

รถจกัรยำนยนต์ในช่องจรำจรซ้ำยสดุ  ไม่ขบัรถโดยประมำทหวำดเสยีว   

ไม่ขับรถแซงซ้ำย  ไม่กลับรถบนสะพำนหรือที่คับขัน  และไม่ขับขี่รถ

ด้วยมือข้ำงเดียว/โทรศัพท์ขณะขับขี่

❖ ข้อค้นพบ

 1. บรษัิทฮอนด้ำให้กำรสนบัสนนุกำรอบรม  โดยสนบัสนนุวทิยำกร  อปุกรณ์  

สถำนที่ ฯลฯ

 2. มีกำรน�ำนโยบำยไปด�ำเนินกำรต่อในวิทยำลัย   ไม่ว่ำจะเป็น กำรส�ำรวจ

จ�ำนวนรถจักรยำนยนต์ กำรเฝ้ำระวงักำรขบัขีแ่ละกำรเข้มงวดวนิยัจรำจร

ในสถำบันกำรศึกษำเป็นต้น

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล:

 1. ผู้บริหำร/อำจำรย์จำกสถำบันกำรศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำร เห็นควำม

ส�ำคญัและรบันโยบำยไปด�ำเนนิกำรในกำรสร้ำงควำมปลอดภยั เช่น กำร

จัดสถำนที่จอดรถ กำรส�ำรวจจ�ำนวนรถจักรยำนยนต์ กำรเฝ้ำระวังกำร

ขับขี่และกำรเข้มงวดวินัยจรำจรในสถำบันกำรศึกษำ

 2. เกิดควำมร่วมมอืกนัระหว่ำงเจ้ำหน้ำทีต่�ำรวจและอำจำรย์ในสถำบนักำร

ศึกษำ
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7) โครงการ: ชมรมเพชรคีรีอาสาพยาบาลสู่การด�าเนินงานเชิงป้องกัน 

และลดอุบัติเหตุการจราจรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

❖ ผู้รับผิดชอบโครงการ: นำยไพโรจน์  จันทร /นำงสำวดวงพร  ตูวิเชียร

 ที่อยู่เบอร์โทรติดต่อ: มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี  

 โทรศัพท์มือถือ 083-6065219

❖ งบประมาณที่ ได ้ รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.): จ�ำนวน  

250,000 บำท (ใช้จริง 145,338.50 บำท)

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน: 1  มิถุนำยน 2558 – 31 พฤษภำคม 2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย: บุคลำกร นักศึกษำและคณำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

เพชรบุรี

❖ วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อศึกษำ ตรวจสอบ วิเครำะห์ หำสำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุ

 2. น�ำข้อมูลไปสู่กำรน�ำเสนอกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรแก้ไขปัญหำ 

และกำรป้องกันอุบัติเหตุ 

 3. เพื่อทบทวนกระบวนกำรท�ำงำนกำรป้องกันอุบัติเหตุกำรจรำจร 

ในรั้วมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

❖ กิจกรรม:

 1. กำรสร้ำงเครือข่ำยป้องกันและลดกำรสูญเสียจำกอุบัติเหตุจรำจร

  - ประชุมทบทวนสถำนกำรณ์ กระบวนกำรท�ำงำนด้ำนกำรลดอุบัติเหตุ

ของชมรมอำสำพยำบำล มหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรีุ จังหวดัเพชรบรีุ

  - ประชำสัมพันธ์ รณรงค์กำรสร้ำงกำรป้องกันอุบัติเหตุจรำจร กับชุมชน
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ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

  - ประชมุระดมสถำนกำรณ์กำรเกดิอบุตัเิหตขุองนกัศกึษำ และประชำชน

ทั่วไปร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

  - ประชุมทบทวนระดมสถำนกำรณ์กำรเกิดอุบัติเหตุและจุดเสี่ยงต่ำงๆ

ในกำรเกิดอุบัติเหตุบนถนนสำยเพชรบุรี-หำดเจ้ำส�ำรำญ และในพื้นที่

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

 2. กำรจัดประชุมเครือข่ำย

  - ประชุมเครือข่ำยป้องกันอุบัติเหตุและลดกำรสูญเสียจำกอุบัติเหตุ

  - จัดประชุมเครือข่ำยป้องกันอุบัติเหตุและลดกำรสูญเสีย (ภำค

ประชำชน)

 3. กำรเกบ็ข้อมลูจดุเสีย่งบรเิวณถนนสำยเพชรบรุ-ีหำดเจ้ำส�ำรำญและพืน้ที่

เป้ำหมำยตำมแบบมำตรฐำนทีอ่อกแบบร่วมกนัระหว่ำงภำควีชิำกำรและ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

 4. กำรอบรมพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวิเครำะห์จุดเสี่ยง  และกำร

ปฐมพยำบำลขั้นพื้นฐำน

 5. กำรจัดท�ำรำยงำนอุบัติเหตุ น�ำเสนอข้อมูลสู่หน่วยงำน และกำรหำ

มำตรกำรแก้ไขในระยะสั้น และระยะยำว ในกำรสร้ำงกำรป้องกัน

อุบัติเหตุจรำจร

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ 120 คน รับรู ้ควำมส�ำคัญปัญหำและวิธีกำร 

ด�ำเนินงำนของโครงกำร

 2. ได้ข ้อมูลจุดเสี่ยงภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี และถนน 

สำยเพชรบุรี-หำดเจ้ำส�ำรำญ

 3. แก้ไขจุดเสี่ยงใช้กระบวนกำร 5 ส.  เลือกแก้ไขจุดเสี่ยงทำงกำยภำพคือ

สภำพถนนและสิง่แวดล้อมในมหำวทิยำลยัก่อน  เนือ่งจำกสอดคล้องกบั 
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5 ส. มำกที่สุด  ไม่ว่ำจะเป็นสุดเสี่ยงเนื่องจำกนักศึกษำสัญจรผ่ำนทุกวัน   

สดุคุม้เนือ่งจำกสำมำรถแก้ไขได้ด้วยตนเองไม่ต้องประสำนกบัหน่วยงำน

ภำยนอก  ส่วนร่วมคือมีส่วนร่วมนักศึกษำได้มีส่วนร่วมในกำรเก็บข้อมูล 

(สำรสนเทศ) ด�ำเนินกำรน�ำเสนอและขอแก้ไขจุดเสี่ยงในมหำวิทยำลัย

จ�ำนวน 5 จุด  

 4. อบรมหลักสูตรกำรปฐมพยำบำลขั้นพื้นฐำนให้กับนักศึกษำท่ีสนใจ  

ส่งผลให้ผู ้เข้ำร่วมอบรมเข้ำใจและเรียนรู้เกี่ยวกับระบบบริกำรกำร

แพทย์ฉุกเฉิน กำรประเมินสถำนกำรณ์และประเมินผู้บำดเจ็บ หลักกำร

ปฐมพยำบำลและกำรดูแลบำดแผลเบื้องต้น กำรกู้ชีวิตเบื้องต้น  กำรยก

และเคลื่อนย้ำยผู้บำดเจ็บ กำรใช้วิทยุสื่อสำร

 5. อบรมหลักสูตร Road safety ให้กับนักศึกษำที่สนใจ  นักศึกษำได้

เรียนรู้ให้เรียนรู้กำรสังเกต ตรวจสอบ และประเมินจุดเสี่ยงต่ำงๆใน

มหำวิทยำลัยเพื่อหำทำงแก้ไขต่อไป

❖ ข้อค้นพบ

 1. กำรมีข้อมูลที่ชัดเจนส่งผลให้สำมำรถปรับปรุงแก้ไขได้อย่ำงชัดเจน   

เห็นได้จำกกรณีจุดเสี่ยงในมหำวิทยำลัย เมื่อมีข้อมูลท่ีชัดเจนได้มีกำร

ท�ำจดหมำยถึงอธิกำรบดี ก่อให้เกิดกำรปรับปรุงจุดเส่ียงทำงกำยภำพ

และประกำศระเบียบบังคับของมหำวิทยำลัยเกี่ยวกับกำรสวมหมวก

นิรภัย 100%

 2. มำตรกำรสวมหมวกนิรภัย 100%  มีขั้นตอนชัดเจน  มีกฎ  กติกำชัดเจน  

คือ 

  - จัดท�ำระเบียบบังคับใช้ในมหำวิทยำลัย

  - จัดท�ำป้ำยติดบอร์ดประกำศระเบียบให้ทรำบก่อนบังคับใช้ ส่วนของ

อำจำรย์ใช้จดหมำยเวียนแจ้งทรำบ

  - ให้สิทธิ รปภ. อำจำรย์เวรของคณะ  เป็นผู้รับผิดชอบในกำรจดรำยชื่อ
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ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง  

  - ผู ้ที่โดนจดชื่อจะถูกหักคะแนน โดยกรรมกำรมูลนิธิ นักเรียนทุน  

จะถูกหักคะแนนเป็นสองเท่ำ ส่วนอำจำรย์จะมีผลกับเรื่องเปอร์เซ็นต์

และขั้นเงินเดือนของอำจำรย์

  - ขั้นของกำรลงโทษ ครั้งแรกตักเตือน ครั้งที่สองตัด 10 คะแนน จำก 

100 คะแนน หำกหักถึง 50 จะมีกำรเชิญผู้ปกครอง และสุดท้ำย 

จะถูกพักกำรเรียน

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล:

 มีกำรสร้ำงวัฒนธรรมสวมหมวกนิรภัย 100% ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

เพชรบุรี โดยมีกำรตั้งกฎ กติกำ เกี่ยวกับกำรสวมหมวกนิรภัย กำรขับขี่

ปลอดภัย และจัดท�ำเป็นระเบียบบังคับใช้ในมหำวิทยำลัย
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สรุปผลงานโครงการ
8) โครงการ: การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กและเยาวชนน�าร่องในเขตเมือง

และในเขตชนบทเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน บางจะเกร็ง 

จ.สมุทรสงคราม

❖ ผู้รับผิดชอบโครงการ: นำงรจนำ  ชูสกุล

 ที่อยู่เบอร์โทรติดต่อ: เทศบำลต�ำบลบำงจะเกร็ง โทรศัพท์ 034-723749

❖ งบประมาณที่ได ้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.): จ�ำนวน  

420,550 บำท 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน: 1 กรกฎำคม 2558 -30 มิถุนำยน 2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย:

 1. โรงเรียนในพื้นที่ต�ำบลบำงจะเกร็งและต�ำบลบำงขันแตก อ�ำเภอเมือง 

จ.สมุทรสงครำม

 2. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ�ำนวน 6 ศูนย์

 3. เครือข่ำยชุมชน ผู้ปกครองในพื้นที่ 

❖ วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุ 

บนท้องถนนของเด็กและเยำวชนในพื้นที่

 2. เพ่ือสนับสนุนกระบวนกำรท�ำงำนแบบมีส่วนร่วมในกำรเก็บข้อมูล 

กำรเกิดอุบัติเหตุจรำจร โดยน�ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์หำสำเหต ุ

กำรเกิดอุบัติเหตุและค้นหำจุดเสี่ยง เพื่อเชื่อมโยงสู่กำรป้องกันและ 

แก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นระบบ

 3. เพื่อพัฒนำระบบกำรป้องกันอุบัติเหตุในสถำนศึกษำในพื้นที่ให้เกิด 

เป็นรูปธรรม
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❖ กิจกรรม:

 1. ประชุมคณะท�ำงำนโครงกำร

 2. ศึกษำสถำนกำรณ์กำรเกิดอุบัติเหตุสถิติกำรสูญเสียจำกอุบัติเหต ุ

ของเด็กในพื้นที่ โดยกำรประชำสัมพันธ ์โครงกำรฯประชุมระดม

สถำนกำรณ์กำรเกิดอุบัติเหตุของเด็กร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

และประชุมทบทวนระดมสถำนกำรณ์กำรเกิดอุบัติเหตุและจุดเส่ียง 

ต่ำงๆ ในกำรเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่

 3. กำรอบรมพัฒนำศักยภำพครูในเรื่องกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู ้

เรื่องกำรสร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนนให้กับเด็กโดยกำรกำรอบรม 

เชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพครูเครือข ่ำยลดกำรเกิดอุบัติ เหต ุ

เรื่องกำรออกแบบกระบวนกำรเรียนรู ้ทักษะกำรท�ำสื่อกำรเรียนรู ้ 

กำรป ้องกันอุบัติ เหตุทำงถนนและพัฒนำกิจกรรมเพื่อส ่งเสริม 

กำรสวมหมวกหมวกนิรภัยและขับขี่ปลอดภัยในเด็กเล็ก

 4. กำรสรุปข้อมูลและจัดท�ำข้อมูลอุบัติเหตุจำกกิจกรรมเด็กและเยำวชน

ในพื้นที่เป็นรำยงำนพร้อมน�ำเสนอข้อมูลสู ่หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

โดยจัดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมเยำวชนในกำรน�ำเสนอข้อมูล 

น�ำเสนอข้อมูลสู ่หน ่วยงำนที่ เกี่ยวข ้องและสรุปบทเรียนกำรท�ำ 

โครงกำร

 5. กำรจัดกิจกรรมรณรงค์กำรขับข่ีปลอดภัยและกำรสวมหมวกนิรภัย 

ในสถำนศึกษำและชุมชนกำรติดตำมประเมินกำรสวมหมวกนิรภัย 

ในเด็กเล็กและผู้ปกครองรวมทั้งชุดควำมรู้ในกำรขับเคลื่อนกิจกรรม

พัฒนำเด็กเล็กและเยำวชนชุมชนในเขตเมืองและนอกเขตเมือง 

ในกำรป้องกันอุบัติเหตุจรำจร
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❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. มีกำรประชุมเพื่อทบทวนกำรเกิดอุบัติเหตุ  รับทรำบสถำนกำรณ ์

กำรเกิดอุบัติเหตุ และจุดเสี่ยงในพื้นที่

 2. มีกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำงๆในชุมชน  เช่น  เสียงตำมสำย 

หมู่บ้ำน  เสียงไร้สำย อบต. วิทยุชุมชน  แผ่นพับป้ำยไวนิล

 3. บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ครูในสถำนศึกษำ 

ได้เรียนรู้

  - วิธีกำรออกแบบกระบวนกำรเรียนรู้

  - กำรท�ำสื่อกำรเรียนรู้  กำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนน

  - กิจกรรมเพื่อกำรส่งเสริมกำรสวมหมวกนิรภัยและขับขี่ปลอดภัย 

ในเด็กเล็ก

 4. ได้ข้อมูลและแนวทำงกำรสร้ำงควำมปลอดภัยบนท้องถนนที่จะน�ำไป

ทดลองปฏิบัติกำร

 5. ได้แผนกำรแก้ปัญหำเรื่องจุดเสี่ยง  จำกข้อมูลที่ร่วมกันวิเครำะห์

 6. มีกำรน�ำแนวทำงกำรสร้ำงควำมปลอดภัยบนท้องถนนไปทดลอง

ปฏิบัติ  ในกำรแก้ปัญหำจุดเสียง พฤติกรรมเสี่ยง และกำรจัดกำรเรียนรู้ 

เรื่องกำรรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในศูนย์เด็กเล็กทั้ง 6 แห่ง

 7. มีสื่อกำรเรียนรู ้และแนวปฏิบัติในกำรสร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนน 

อย่ำงเป็นรูปธรรม  ได้แก่  สมุดบันทึกกำรสวมหมวกนิรภัย  นวัตกรรม

ที่แขวนหมวกนิรภัย  กำรจัดท�ำเส้นทำงรับส่งเด็กเล็กอย่ำงปลอดภัย

❖ ข้อค้นพบ

 1. มีกำรประชุมครูในแต่ละศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต./เทศบำล และ 

เครือข่ำยของทั้ง 2 อบต. เพื่อเติมเต็มและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ 

ของแต่ละพื้นที่ และสรุปบทเรียนหลังท�ำกิจกรรม เพื่อน�ำบทเรียน 

ที่ได้ไปปรับใช้กับกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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 2. บรูณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกบัโครงกำรพฒันำและสนบัสนนุเครือข่ำยกำร

ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนระดับเยำวชนในจังหวัดสมุทรสงครำมมำตั้งแต่

ปี 2556 – ปัจจุบัน ท�ำให้มีควำมเข้ำใจกระบวนกำรด�ำเนินงำนในระดับ

หนึ่งและสำมำรถต่อยอดกำรท�ำงำนจำกเด็กเล็ก – ประถมศึกษำได้ เช่น 

โรงเรียนวัดบำงขันแตก โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคำรำม

 3. มี เพื่อนภำคี เครือข ่ำยในพื้นที่ ร ่วมกันขับเคลื่อนงำนในจังหวัด

สมุทรสงครำม เช่นต�ำรวจ ขนส่ง บริษัท กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำก

รถสำขำสมุทรสงครำม แกนน�ำชุมชน ผู้บริหำร อบต. เป็นต้น

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล:

 1. มีกำรพัฒนำศักยภำพของครูอย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถน�ำสื่อกำรเรียนรู้ไป

สอดแทรกได้กับกำรเรียนกำรสอนทุกกิจกรรม และมุ่งเน้นกำรท�ำเรื่อง

กำรสวมหมวกกนันอ็กเป็นหลกัให้กบัเดก็รุน่ใหม่ทีจ่ะเข้ำมำ และสำนต่อ

กำรสร้ำงกำรเรียนรู้ไปยังเด็กรุ่นแรกที่จะเข้ำเรียนในระดับอนุบำลและ

ประถมศึกษำร่วมกับโครงกำร 

 2. กระตุ้นให้เกิดจิตส�ำนึกเรื่องกำรสวมหมวกกันน็อกให้กับเด็กท่ีเข้ำร่วม

โครงกำรจนเป็นนิสัยในกำรปฏิบัติและให้ควำมรู้กับผู้ปกครองร่วมด้วย 

เพื่อส่งเสริมเรื่องกำรขับขี่ปลอดภัย

 3. มีสื่อและแผนกำรเรียนกำรสอนเรื่องกำรขับขี่ปลอดภัย กำรสวมหมวก

นริภยัในทกุวชิำทีเ่รยีน โดยกำรสร้ำงกำรเรยีนรู้ผ่ำนกำรระบำยสี กำรพูด

คุยเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ กำรทดลองขับขี่ในสนำมจ�ำลอง เป็นกำรเรียน

ปนเล่นเพื่อให้เหมำะกับพัฒนำกำรของเด็กเล็กและสอดแทรกเนื้อหำ

สำระสัญญำณไฟจรำจรและกำรใช้รถใช้ถนนอย่ำงปลอดภัย
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สรุปผลงานโครงการ

9) โครงการ: การสร้างกระบวนการเรยีนรูแ้ละสร้างวฒันธรรมความปลอดภยั

ทางถนนของเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม

❖ ผู้รับผิดชอบโครงการ: นำยสุรัตน์  ผุลละศิริ

 ท่ีอยู ่เบอร์โทรติดต่อ: ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรสงครำม 

ต.ลำดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงครำม โทรศัพท ์ 034-711571  

โทรศัพท์มือถือ 086-5408632

❖ งบประมาณที่ ได ้ รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.): จ�ำนวน  

499,000 บำท 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน: 1  มิถุนำยน  2558 - 31 พฤษภำคม 2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย:

 1. นักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ 3-6 และในโรงเรียนขยำยโอกำส ระดับ

มัธยมศึกษำปีที่ 1-3 

 2. พื้นที่ด�ำเนินกำรในโรงเรียนระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำจังหวัด

สมุทรสงครำมจ�ำนวน 20 แห่ง

  - ในโรงเรียนพื้นที่ด�ำเนินกำรเดิม จ�ำนวน 10 แห่ง

  - ขยำยเพิ่มในโรงเรียนใหม่ จ�ำนวน 10 แห่ง

❖ วัตถุประสงค์:

 1. เพ่ือสรุปบทเรียนกำรท�ำงำนของเครือข่ำยในเรื่องกำรจัดกระบวนกำร

เรียนรู้และสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัยทำงถนนส�ำหรับเยำวชน

 2. เพื่อสังเครำะห์ควำมรู้ท่ีได้จำกกำรสรุปบทเรียนมำก�ำหนดเป็นหลักสูตร

กระบวนกำรเรียนรู้และสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัยทำงถนนส�ำหรับ

เยำวชน
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 3. เพือ่พฒันำหลกัสตูรและทดลองปฏบัิตกิำรในกลุม่เดก็และเยำวชนในกำร

สร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัยทำงถนนส�ำหรับเยำวชน

❖ กิจกรรม:

 1. กำรประชุมคณะท�ำงำนโครงกำรและเครือข ่ำยกำรขับเคลื่อน 

กำรพัฒนำเด็กและเยำวชน

 2. สรุปบทเรียนจำกกำรท�ำงำนของเครือข่ำยในเร่ืองกำรจัดกระบวนกำร

เรียนรู้และสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัยทำงถนนส�ำหรับเยำวชน

 3. เวทีสังเครำะห์ควำมรู ้ที่ ได ้จำกกำรสรุปบทเรียนมำก�ำหนดเป็น 

หลักสูตรกระบวนกำรเรียนรู ้และสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัย 

ทำงถนนส�ำหรับเยำวชน

 4. จัดท�ำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนรู้และสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัย

ทำงถนนส�ำหรับเยำวชน

 5. ทดลองปฏิบัติกำรในเครือข่ำยคณะท�ำงำนด้ำนเด็กและเยำวชน

 6. สรุปบทเรียนจำกกำรจัดกิจกรรมตำมหลักสูตรที่ได้ทดลองปฏิบัติกำร 

ในกลุ่มเด็กและเยำวชน

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. มีกำรประชุมคณะท�ำงำนโครงกำรและเครือข่ำยกำรขับเคล่ือน 

กำรพฒันำเดก็และเยำวชน 6 ครัง้ ส่งผลให้มีกำรจัดเตรียมแผนกำรสอน  

สื่อกำรสอน และออกแบบกระบวนกำรให้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย

 2. มีกำรสรุปบทเรียนกำรท�ำงำนของเครือข่ำย 2 ครั้ง โดยมีกำรน�ำเสนอ 

ผลกำรด�ำเนินงำนป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนระดับเยำวชน    

หลังจำกนั้นเป็นกำรแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้รับระหว่ำงกำรด�ำเนินโครงกำร

พร้อมทั้งระดับควำมคิดเห็นในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรป้องกัน

อุบัติเหตุทำงถนนในสถำนศึกษำ
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 3. มีเวทีสังเครำะห์ควำมรู ้จำกกำรสรุปบทเรียน 2 ครั้ง  ส่งผลให ้

คณะท�ำงำนร่วมกบัครพูีเ่ลีย้งในโรงเรยีนทีด่�ำเนนิกำรเร่ืองควำมปลอดภยั

ทำงถนนทบทวนกำรด�ำเนินงำนในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ และร่วมกัน 

หำแนวทำงร่วมกันในกำรปรับปรุงกระบวนกำรสอนเพื่อให้นักเรียน 

รับรู้ในสิ่งที่ทีมวิทยำกรได้ถ่ำยทอดได้ดียิ่งขึ้น

 4. มีคู ่มือกำรเรียนกำรสอนกระบวนกำรเรียนรู ้และสร้ำงวัฒนธรรม 

ควำมปลอดภัยทำงถนนส�ำหรับใช้ในชั่วโมงสอนเสริม

 5. ทดลองน�ำเอำหลักสูตรไปสอนในโรงเรียน 11 โรงเรียน 3 ต�ำบล  

ของอ�ำเภอเมือง 

 6. ได้บทเรียนจำกกำรจัดกิจกรรมตำมหลักสูตรที่ได้ทดลองปฏิบัติกำร 

ในกลุ ่มเด็กและเยำวชน และน�ำเอำข้อมูลไปปรับเปลี่ยนรูปแบบ 

กำรอบรมเพื่อให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

❖ ข้อค้นพบ

 1. กำรท�ำงำนอย่ำงมีส ่วนร่วมของสหสำขำวิชำชีพ ทั้งสำธำรณสุข  

มูลนิธิสว่ำงเบญจธรรมจังหวัดสมุทรสงครำม บริษัทกลำงคุ ้มครอง 

ผู ้ประสบภัยจำกรถยนต์สำขำสมุทรสงครำม ฯลฯ ท�ำให้สำมำรถ 

บูรณำกำรกำรท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น กำรออกแบบ

กระบวนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรประสำนข้อมูล และกำรติดต่อ

ประสำนงำน เป็นต้น  

 2. กำรพัฒนำศักยภำพของทีมงำนเรื่องกระบวนกำรคิด วิเครำะห์  

กำรวำงแผนก่อนท�ำกิจกรรม และกำรสรุปบทเรียนหลังท�ำกิจกรรม  

กำรตั้งค�ำถำมเพื่อสร้ำงกำรเรียนรู้ ท�ำให้กำรด�ำเนินงำนมีประสิทธิภำพ 

และเอื้อต่อกำรประสำนงำน ติดตำม หนุนเสริม
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❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล:

 1. ครสูำมำรถน�ำกระบวนกำรไปสอดแทรกในกำรเรียนกำรสอน หรือพัฒนำ

เป็นหลักสูตรเรื่องกำรสร้ำงจิตส�ำนึกและวัฒนธรรมกำรขับขี่ปลอดภัย

เพื่อลดอุบัติเหตุทำงถนนในจังหวัดสมุทรสงครำมได้ในทุกสำขำวิชำ 

และสอดคล้องกับแต่ละช่วงวัย

 2. สำมำรถพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ไปยังครูศูนย์เด็กเล็กทั้ง 16 แห่ง 

ครอบคลุมพื้นที่  3 อ�ำเภอ ในจังหวัดสมุทรสงครำม เพื่อสร ้ำง

จิตส�ำนึกและวินัยในกำรสวมหมวกกันน็อกมำโรงเรียนของเด็กนักเรียน 

และผู้ปกครอง
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สรุปผลงานโครงการ
10) โครงการ: เยาวชนรุ่นใหม่  เคารพกฎหมาย  มีวินัยจราจร อ.อินทร์บุรี 

จ.สิงห์บุรี

❖ ผู้รับผิดชอบโครงการ: นำงเครือวัลย์   ดิษพงษ์

 ที่อยู่เบอร์โทรติดต่อ: โรงเรียนวัดท่ำอิฐ

❖ งบประมาณที่ได ้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.): จ�ำนวน  

290,000 บำท 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน: 1 มิถุนำยน 2558 - 31 พฤษภำคม 2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย:

 - กลุ่มเป้ำหมำยหลัก คือ นักเรียนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 

ในสถำนศึกษำ จ�ำนวน 12 แห่ง ในอ�ำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 - กลุ่มเป้ำหมำยรอง คือ  ครู  ผู้ปกครองและครอบครัวของนักเรียน

❖ วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อปลูกฝังจิตส�ำนึกและทัศนคติ ในกำรใช้รถใช้ถนนอย่ำงปลอดภัย 

ปฏิบัติตำมกฎหมำยให้กับเด็กและเยำวชนในสถำนศึกษำ

 2. เพื่อสร้ำงเด็กและเยำวชนต้นแบบด้ำนกำรขับขี่ปลอดภัย ปฏิบัติตำม

กฎหมำยขึ้นในชุมชน  

❖ กิจกรรม:

 1. ประชุมท�ำควำมเข้ำใจโครงกำรกับผู ้บริหำรและครูผู ้รับผิดชอบ 

โครงกำร

 2. ครูตัวแทนของแต่ละสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรวำงแผนกำรด�ำเนิน

งำน และร่วมกัน พิจำรณำสื่อ /หลักสูตรของหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ที่มีอยู่ก่อนแล้วว่ำสำมำรถน�ำมำปรับใช้ในกำรท�ำงำนตำมเป้ำหมำยได้

อย่ำงไร  และยังมีสื่อ / หลักสูตรหรือกิจกรรมใดที่ต้องจัดท�ำเพิ่มเติม

 3. จัดอบรมครูเรื่องกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอน  กำรผลิตสื่อกำรเรียน

กำรสอน

 4. ประชุมภำคีเครือข่ำย  เพื่อร่วมกันก�ำหนดคุณลักษณะ   แนวทำงและ

รูปแบบกำรค้นหำเยำวชนต้นแบบด้ำนกำรขับขี่ปลอดภัยในพื้นที่

 5. ตดิตำม  กระตุน้  หนนุเสรมิให้สถำนศกึษำทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรมกีำรด�ำเนนิ

งำน  จัดกิจกรรม เพื่อปลูกฝังทัศนคติและนิสัยกำรขับขี่อย่ำงปลอดภัย  

ปฏิบัติตำมกฎหมำย

 6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้ครูผู้จัดกิจกรรมมำพูดคุย  แลกเปลี่ยน

ข้อมูล  กิจกรรม และประเมินผลกำรด�ำเนินงำน ทุก  2  เดือน

 7. จัดพำคณะท�ำงำน  ครู  ไปศึกษำดูงำนในพื้นที่ที่มีกำรด�ำเนินงำนที่น่ำ

สนใจและสำมำรถน�ำกลับมำปรับใช้ในกำรพัฒนำกำรท�ำงำนได้

 8. จดัเวทใีห้ครแูละนกัเรยีนได้แสดงผลงำน  น�ำเสนอผลกำรด�ำเนนิงำน /สือ่ 

หรอืนวตักรรมทีเ่กดิจำกกำรด�ำเนนิกจิกรรมภำยในโครงกำรให้ผู้บริหำร   

สมำคมผู้ปกครอง  ผู้ปกครองและประชำชนรับรู้

 9. จัดเวทีสรุปบทเรียนกำรด�ำเนินโครงกำร ทุก 6 เดือน จ�ำนวน  2  ครั้ง   

เพือ่เป็นกำรกระตุน้และประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำนพร้อมทัง้ท�ำกำรค้นหำ  

คัดกรอง เยำวชนต้นแบบตำมแนวทำงที่ร่วมกันก�ำหนดไว้

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. มีกำรวำงแผนกำรน�ำเอำควำมรู ้เกี่ยวกับจรำจรไปบูรณกำรกับกลุ่ม

สำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ  รวมถึงกำรน�ำเข้ำสู่โครงกำรจัด

กิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้

 2. ครูได้ฝึกเขียนเค้ำโครงเรื่อง กำรท�ำหนังสือเล่มเล็ก กำรท�ำหุ่นนิ้วเพื่อน�ำ

ไปฝึกและให้ควำมรู้แก่นักเรียน
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 3. นักเรียนได้รับกำรอบรมเกี่ยวกับวินัยจรำจร

 4. มีกำรประกวดผลงำนนักเรียน  ภำยใต้แนวคิด “เยำวชนรุ่นใหม่ เคำรพ

กฎหมำย มีวินัยจรำจร”

 5. จำกกำรศึกษำดูงำนผู้บริหำรและครูได้เห็นรูปแบบกำรท�ำงำนท่ีประสบ

ควำมส�ำเร็จ  โดยได้เรียนรู้เรื่องกำรปลูกฝังควำมรู้และกำรปฏิบัติเกี่ยว

กับวินัยจรำจรได้ตั้งแต่ระดับอนุบำล เป็นต้นไป

 6. เกิดควำมรู้เรื่องวินัยจรำจร น�ำสู่กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรขับขี่

ปลอดภัยใน 3 ระดับ ดังนี้

  - เด็กได้รับควำมรู้เรื่องสัญญำณไฟจรำจร กำรขี่จักรยำนในช่องทำง

จรำจรด้ำนซ้ำย กำรสวมหมวกนริภยัในกำรขีจ่กัรยำนยนต์ ป้ำยจรำจร

ที่ส�ำคัญ 

  - ครู / โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรมีกำรจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังทัศนคติ

ที่เหมำะสมในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย สอดแทรกในแผนกำรจัดกำร

เรยีนรูก้บักำรสอนปกตใินวชิำสขุศกึษำ นอกจำกนีย้งัมกีำรจดักจิกรรม

ในช่วงลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ และติดตำมส่งเสริมให้ทดลองจริง 

ในกำรเดินทำงมำและกลับโรงเรียน ทั้งเรื่องกำรขี่จักรยำนปลอดภัย 

กำรสวมหมวกนิรภัยในกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์ 

  - ครอบครวั / ชมุชนโดยเฉพำะผูป้กครองทีช่่วยสังเกตควำมเปล่ียนแปลง

ที่เกิดขึ้นกับเด็ก เมื่อเห็นกำรเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมเด็กเช่น  

ขี่จักรยำนฝั ่งซ้ำยมือ ข่ีเรียงแถวกันไปโรงเรียน และท�ำต่อเนื่อง 

ทุกวันโดยมีรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง ท�ำให้คนในชุมชนชื่นชมว่ำเด็กมีวินัย

จรำจรเกิดขึ้นจริง และ อบต.ท่ำงำม เห็นควำมส�ำคัญมีกำรสนับสนุน

สถำนที่ในกำรจัดกิจกรรมของเด็กในโครงกำร  

 7. เกิดเครือข่ำยเด็กในช่วงชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 6 จ�ำนวน 1,100 คน 

และโรงเรียนที่เข้ำร่วมด�ำเนินงำนโครงกำรจ�ำนวน 10 โรงเรียนของ
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ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสิงห์บุรี กับอีก 1 โรงเรียน

ของเทศบำล และอีก 1 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

 8. เกิดสื่อเรื่องเคำรพกฎวินัยจรำจร และกำรขับขี่ปลอดภัยที่ เด็ก 

ท�ำด้วยตนเอง 

❖ ข้อค้นพบ

 1. กำรขับเคลื่อนนโยบำยโครงกำรลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ท�ำให้ครูที่เป็น

เครือข่ำยโรงเรียนให้ควำมสนใจกับโครงกำร เนื่องจำกสำมำรถน�ำมำ

ออกแบบกำรเรียนกำรสอนในช่วงเวลำนี้ได้

 2. เมื่อเด็กได้ออกแบบกิจกรรมและลงมือท�ำด้วยตนเองในทุกขั้นตอน

ของโครงกำร ท�ำให้เด็กสนุก สนใจ ชอบกระบวนกำรเรียนรู้ และน�ำสู่

กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่ำงชัดเจนช่วยสร้ำงส�ำนึกเรื่องกำรขับขี่

ปลอดภัย

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล:

 1. น�ำกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอน กำรผลิตส่ือกำรเรียนกำรสอน 

และกำรจัดกิจกรรมท่ีสำมำรถสอดแทรกเนื้อหำสำระด้ำนกฎหมำย

จรำจร กำรใช้รถใช้ถนนอย่ำงปลอดภัยท่ีเหมำะสมกับพัฒนำกำร 

ในแต่ละช ่วงวัยของนักเรียนของครูในเครือข ่ำย 12 โรงเรียน  

ไปสอดแทรกในกำรเรียนกำรสอนปกติ และกำรท�ำกิจกรรมสอดรับ 

กับนโยบำยโครงกำรลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู ้

ผ่ำนกำรลงมือท�ำอย่ำงต่อเนื่อง

 2. โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรมีกำรจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังทัศนคติ 

ที่เหมำะสมในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย สอดแทรกในแผนกำรเรียน 

กำรสอนปกติ
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 3. มีสื่อเรื่องเคำรพกฎวินัยจรำจร และกำรขับขี่ปลอดภัยที่เด็กท�ำด้วย 

ตนเอง ได้แก่ หนังสือเล่มเล็กที่เขียนเรื่องกำรขับขี่ปลอดภัย มีวินัย 

จรำจร กำรแต่งและเล่ำนิทำนประกอบท่ำทำง กำรแต่งเพลงประกอบ

ท่ำเต้น และกำรเขียนเรียงควำม กำรวำดภำพระบำยสีของแต่ละช่วง

ช้ันภำยในโรงเรียนเป็นต้น น�ำไปไว้ในส่วนกลำง โรงเรียนไหนสนใจ 

สำมำรถน�ำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอนได้

 4. มีอำสำจรำจรท�ำหน้ำที่ให้กำรดูแลควำมปลอดภัยและควำมสะดวก 

กำรใช้รถใช้ถนนแก่นักเรียนและผู ้ปกครองบริเวณหน้ำโรงเรียน  

เช้ำ – เย็น
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สรุปผลงานโครงการ

11) โครงการ: สตาร์ทอย่างมีสติ ขับขี่อย่างมีวินัย สวมหมวกนิรภัย  

100 เปอร์เซ็นต์  จังหวัดขอนแก่น  

❖ ผู้รับผิดชอบโครงการ: นำยธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ ส�ำนักงำนป้องกัน 

และบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดขอนแก่น

❖ งบประมาณที่ได ้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.):  จ�ำนวน  

1,000,000 บำท 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน: มิถุนำยน 2558 - พฤษภำคม 2559

❖ กลุ ่มเป ้าหมาย: สถำบันกำรศึกษำต ้นแบบในระดับมัธยมศึกษำ  

อำชวีะศกึษำ และอดุมศกึษำ รวม 26 อ�ำเภอ/อ�ำเภอละ 1 แห่ง รวม 26 แห่ง

❖ วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ

ตระหนักในกำรขับขี่รถอย่ำงปลอดภัยมีวินัยจรำจร

 2. เพื่อให ้นักเรียน นักศึกษำกลุ ่มเป ้ำหมำยขับขี่รถจักรยำนยนต์  

สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ และลดกำรเกิดอุบัติเหตุ กำรบำดเจ็บ

รุนแรงทำงศีรษะ

 3. เพื่อเป็นต้นแบบในกำรรณรงค์ขยำยผลโครงกำรสตำร์ทอย่ำงมีสติ   

ขับขี่อย่ำงมีวินัย  สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์สู่สถำบันกำรศึกษำ

อื่นๆและในพื้นที่ชุมชนต่ำงให้ครอบคลุมทุกแห่ง

❖ กิจกรรม:

 1. ประชุมคณะกรรมกำรผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน เพ่ือชี้แจงกำรด�ำเนิน

โครงกำร



125
สรุปผลงาน 65 โครงการ ปี 2558-2559

(พัฒนาจังหวัด/นวัตกรรม/เชิงประเด็น)

 2. จัดท�ำค�ำสั่งจังหวัดขอนแก่น แต่งตั้งคณะท�ำงำนขับเคลื่อนโครงกำรตำม

แผนงำนที่ก�ำหนด

 3. ประชมุคณะคร ูอำจำรย์ โรงเรยีนเป้ำหมำย เพ่ือร่วมกนัก�ำหนดแนวทำง

กำรขับเคลื่อนโครงกำร 

 4. คดัเลอืกกลุม่เป้ำหมำยในระดบัอ�ำเภอ และส�ำรวจข้อมลูพ้ืนฐำนด้ำนกำร

จรำจร

 5. จัดฝึกอบรมให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจถึงกรอบแนวทำงกำรด�ำเนินโครงกำร

ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ อำชีวศึกษำ และอุดมศึกษำ ในด้ำนควำม

ปลอดภัยทำงถนน

 6. จัดตั้งชมรม สตำร์ทอย่ำงมีสติ  ขับขี่อย่ำงมีวินัย  สวมหมวกนิรภัย 100 

เปอร์เซ็นต์

 7. จัดรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในสถำนศึกษำ เพื่อเป็นแบบอย่ำงแก่  

เยำวชน

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. มีโรงเรียนต้นแบบจ�ำนวน 26 โรงเรียน จำก 26 อ�ำเภอ ทั้งใน 

ระดับมัธยมศึกษำและประถมศึกษำ (ขยำยโอกำส) 

 2. ตัวแทนจำกโรงเรียนต้นแบบได้แก่ แกนน�ำคณะครู-อำจำรย์ นักเรียน  

ได้รับกำรอบรมเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดข้ึนจำกอุบัติเหตุทำงถนน   

โดยมีเจ้ำหน้ำที่ รพ.สต. และต�ำรวจ ในพื้นที่ของโรงเรียนให้ควำมรู้

 3. โรงเรียนต้นแบบมีกำรส�ำรวจข้อมูลพื้นฐำนด้ำนรถ/หมวก/ใบอนุญำต

ขับขี่  สถิติข ้อมูลกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนในโรงเรียน จุดเสี่ยง   

จุดอันตรำย และจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง น�ำข้อมูลที่ได้มำก�ำหนด

มำตรกำรและแนวทำงกำรแก้ไข โดยร่วมกันระหว่ำงครู นักเรียน  

และผู้ปกครอง
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 4. โรงเรยีนต้นแบบมกีำรออกกฎกตกิำ ระเบียบในกำรขบัขีร่ถจกัรยำนยนต์

ในโรงเรียน อำทิ กำรสวมหมวกนิรภัย กำรจอดรถในโรงจอดรถ  

กำรเข้ำออกอย่ำงมีระบบ และส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรขับขี่ปลอดภัย  

โดยประสำนขอรับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอก  เช่น  ขนส่ง 

มำจัดท�ำใบอนญุำตขบัขี ่ ต�ำรวจมำให้ควำมรูห้น้ำเสำธงก่อนเข้ำห้องเรยีน 

(ครู 5 นำที) ตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ในพื้นที่ มำให้ควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจในกำรขับขี่ปลอดภัย

 5. โรงเรียนต้นแบบมีกำรท�ำป้ำยประชำสัมพันธ์ จัดนิทรรศกำร เข้ำร่วม

รณรงค์ในกจิกรรมส�ำคญัต่ำงๆ ของอ�ำเภอ เพ่ือสร้ำงควำมตระหนกัด้ำน

ควำมปลอดภัยทำงถนน

 6. โรงเรียนต้นแบบปรับปรุงและจัดระบบจรำจรหน้ำโรงเรียน จัดท�ำป้ำย

เตือน ไฟกระพริบ ไฟส่องสว่ำง ทำงม้ำลำยข้ำมถนน และก�ำจัดต้นไม ้

ที่บดบังสำยตำผู้ขับขี่

 7. คัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับรำงวัล โรงเรียนที่ได้รับรำงวัลชนะเลิศดีเด่น 

ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนไผ่  อ�ำเภอบ้ำนไผ่  จังหวัดขอนแก่น  

❖ ข้อค้นพบ: ได้รบัควำมร่วมมอืจำกภำคเีครอืข่ำยในกำรด�ำเนนิงำนโครงกำร 

และได้กำรสนับสนุนของรำงวัล  โล่รำงวัลจำกภำคเอกชนในจังหวัด

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล:

 1. คณะกรรมกำรระดับจังหวัดมีกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน โดยใช ้

แบบฟอร์มในกำรติดตำมที่ชัดเจน และให้ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม

 2. กำรให้รำงวัลเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้กับโรงเรียนอื่นๆ ให้ด�ำเนินกำร

ด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน
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สรุปผลงานโครงการ
12) โครงการ: ขยายผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน 

ในเขตเทศบาลต�าบลท่าช้าง

❖ ผู้รับผิดชอบโครงการ: นำงสำวพวงทอง อดิศัยเดชรินทร์ เทศบำลต�ำบล

ท่ำช้ำง  อ�ำเภอสว่ำงวีระวงศ์  จังหวัดอุบลรำชธำนี

❖ งบประมาณที่ได ้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.):  จ�ำนวน  

595,100 บำท 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน: มิถุนำยน 2558 – พฤษภำคม 2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย:

 1. กลุ ่มเด็กและเยำวชนที่ขับขี่รถจักรยำนยนต์ ผู ้บริหำรโรงเรียน   

คณะครู  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ   และผู้ปกครองของกลุ่มเสี่ยง

 2. ผู ้น�ำชุมชนที่ส�ำคัญ ได้แก่ นำยกเทศมนตรี นำยก อบต. ก�ำนัน   

ผู้ใหญ่บ้ำน สท. ผู้น�ำทำงธรรมชำติ

 3. หน่วยงำนภำคีเครือข่ำย จำกภำครัฐ  เช่น เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครอง  

ต�ำรวจ  ครู  แพทย์  พยำบำล สำธำรณสุข รพ.สต. ขนส่ง แขวงกำรทำง

อุบลรำชธำนี เขต 1 เขต 2และแหล่งท่องเที่ยวอเล็กซำนเดอร์มหำรำช

 4. ภำคเอกชน เช่น  สมำคมผู้สื่อข่ำวจังหวัดอุบลรำชธำนี  กลุ่มบริษัท 

อุบลไบโอเอธำนอล จ�ำกัด หรือ สถำนประกอบกำรท่ีใช้รถใช้ถนน 

ต�ำบลท่ำช้ำง ศูนย์พัฒนำกำรเรียนรู้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงหมู่ที่ 4 

บ้ำนบัวเทิง  หมู่บ้ำนในต�ำบลท่ำช้ำง จ�ำนวน  20  หมู่บ้ำน  ร้ำนจ�ำหน่ำย

รถมอเตอร์ไซด์ ร้ำนจ�ำหน่ำยหมวกนิรภัย 

❖ วัตถุประสงค์:

 1. เพ่ือขยำยผลของรูปแบบกำรด�ำเนินงำนและน�ำควำมรู้ด้ำนวัฒนธรรม
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ควำมปลอดภัยบนถนนของหมู่บ้ำนท่ีได้รับรำงวัลหมู่บ้ำนปลอดภัยทำง

ถนนไปสูด่�ำเนนิงำนในกลุม่นกัเรยีนในระดบัเดก็ก่อนวยัเรยีน เดก็ประถม

ศึกษำ มัธยมศึกษำ และผู้ประกอบกำร

 2. เพื่อให้เกิดผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลง Change Agent ที่จะเป็นเจ้ำของงำน

เพื่อขับเคลื่อนต่อเนื่อง

❖ กิจกรรม:

 1. จดัประชมุชีแ้จง และก�ำหนดทศิทำงของโครงกำรร่วมกบัหน่วยงำนภำคี

และทีมสหวิชำชีพในเขตเทศบำลต�ำบลท่ำช้ำง

 2. จัดอบรมศึกษำดูงำนแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ให้กับกลุ่มเครือข่ำยสร้ำง

ควำมปลอดภัยระดับต�ำบล และกลุ่มเด็กเยำวชนในสถำนศึกษำและ

มัธยมศึกษำ 

 3. กิจกรรมรณรงค์ประชำสัมพันธ์

 4. กิจกรรมท�ำตำมแผนสู่ควำมปลอดภัยทำงถนน

 5. กิจกรรมประกวดค�ำขวัญ

 6. กิจกรรมกำรติดตำมประเมินผลส�ำเร็จของโครงกำร  

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. กำรประชมุก�ำหนดทิศทำงของโครงกำรท�ำให้ทรำบถงึจดุเสีย่งของต�ำบล

ท่ำช้ำง 10 แห่งในเส้นทำงสำยหลักและ 2 แห่งในถนนสำยรอง

 2. กลุ่มเครือข่ำยสร้ำงควำมปลอดภัยระดับต�ำบล  ประกอบด้วย รพ.สว่ำง

วีระวงศ์  รพ.สต.ค�ำโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้น�ำชุมชน  เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำน

กู้ชีพกู้ภัย  ตัวแทนจำกสมำคมผู้สื่อข่ำวจังหวัดอุบลรำชธำนี แหล่งท่อง

เทีย่วอเลก็ซำนเดอร์มหำรำช    อปพร. และเทศบำลต�ำบลท่ำช้ำง  จ�ำนวน 

60 คนได้เข้ำร่วมอบรมเกีย่วกบัเทคนคิกำรเป็นนกัประชำสัมพันธ์ทีดี่ กำร

ปฏบิตัติำมกฎจรำจรและกำรปฐมพยำบำลช่วยฟ้ืนคนืชพีและศกึษำดงูำน
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ณ  โรงพยำบำลท่ำหลวง  

 3. เด็กเยำวชนในสถำนศึกษำระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ  จ�ำนวน  

5  โรงเรียน จำกโรงเรียนบ้ำนท่ำช้ำง โรงเรียนบ้ำนบัวท่ำ  โรงเรียนบ้ำน

บวัเทงิ  โรงเรยีนบ้ำนค�ำโพธิโ์คกก่อง  โรงเรยีนศริอิบุลวรรณเข้ำร่วมอบรม

เกี่ยวกับกฎหมำยจรำจรเบื้องต้นและกำรปฏิบัติตัวตำมกฎหมำยทั่วไป 

กำรฝึกวินัยจรำจร  กำรโบกรถ  กำรปล่อยรถ  กำรใช้นกหวีด  กำรฝึก

วินัยของอำสำจรำจรเกิดอำสำจรำจร 208 คน

 4. จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอบุตัเิหต ุ“ง่วงไม่ขบั เมำไม่ขบั โทรไม่ขบั” มผีูร่้วม

กจิกรรม จ�ำนวน 200 คน และสำมำรถน�ำมำสังเครำะห์ควำมรู้เพ่ือสร้ำง

มำตรกำรหลักในกำรลดควำมเสี่ยงในชุมชนได้ในระดับดี  

 5. กำรจัดกิจกรรมสังเครำะห์ควำมรู ้จำกอำสำจรำจรมีผู ้ร่วมกิจกรรม  

จ�ำนวน  208  คน และสำมำรถวเิครำะห์จดุเสีย่งเพือ่สร้ำงมำตรกำรหลกั

ในกำรลดควำมเสี่ยงในสถำนศึกษำได้ในระดับดี  

 6. กำรจัดกิจกรรมอำสำจรำจรของโรงเรียน จ�ำนวน  5  โรงเรียน โดยกำร

ท�ำสื่อจรำจรในโรงเรียนให้ชัดเจน  เช่นกำรก�ำหนดเส้นทำงจรำจร  ทำง

เข้ำ ทำงออก   ทำงแยกทำงร่วม   เขตชุมชนโปรดลดควำมเร็ว

 7. กำรจัดกิจกรรมอำสำจรำจรของหมู่บ้ำน โดยกำรจัดท�ำกิจกรรมปลูกป่ำ

เป็นแนวก้ันระหว่ำงถนนและริมน�้ำ จัดท�ำคอกไม้กั้นเป็นระยะ ๆ เว้น

ระยะตำมแนวปลกูป่ำ และจดัท�ำแนวกนัตกระหว่ำงสะพำนกัน้บงึท่ำช้ำง  

เพื่อให้ผู้ขับขี่ไปมำสังเกตเห็นได้ง่ำยเพื่อลดอุบัติเหตุ

 8. กำรจัดกิจกรรมประกวดค�ำขวัญส�ำหรับนักเรียน จ�ำนวน 5 โรงเรียน  

ท�ำให้กระตุ้นเตือนจิตส�ำนึกในกำรขับข่ีปลอดภัยสวมใส่หมวกนิรภัย   

พบว่ำ นักเรียนส่งผลงำนเข้ำประกวดเป็นจ�ำนวนมำกเพื่อชิงรำงวัล   

จึงก�ำหนดจ�ำนวนรำงวัลให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนในเขตต�ำบลท่ำช้ำง

 9. มีแกนน�ำอำสำจรำจร 200 คน จำก 20  หมู่บ้ำน รวม  200  คน ร่วม
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กันด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนในกำรลดจุดเส่ียงหลักเพ่ือลด

อุบัติเหตุ

 10. เกิดนักประชำสัมพันธ์ผ่ำนหอกระจำยข่ำวท�ำหน้ำท่ีประชำสัมพันธ์

ข่ำวสำรหลักกำรใช้รถใช้ถนนอย่ำงถูกต้อง 

 11. เกิดผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลง  Change Agent  ที่ร่วมเป็นเจ้ำภำพและ 

เกำะติดงำน จำกทีมงำนของเครือข่ำยที่สมัครเข้ำร่วมโครงกำร 

ประกอบด้วยผู ้บริหำรโรงเรียน และอำจำรย์ผู ้เข้ำร่วมโครงกำร   

ก�ำนนั  ผูใ้หญ่บ้ำน  ผูน้�ำชมุชน  รพ.สต. รพ.สว่ำงวรีะวงศ์  จนท.ต�ำรวจ

จำก สภ.สว่ำงวีระวงศ์

 12. อัตรำกำรสวมหมวกนิรภัย ของนักเรียนในโรงเรียนที่ เข ้ำร ่วม 

โครงกำร เพิ่มขึ้นจำกเดิมไม่ต�่ำกว่ำ 70%

❖ ข้อค้นพบ:

 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องสนับสนุน 

งบประมำณเพิ่มเติม 300,000 บำท

 2. วิทยำกรหลักในกำรอบรมวินัยจรำจร กำรโบกรถ กำรใช้นกหวีด  

กำรปล่อยรถ คือ เจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจจำกสถำนีต�ำรวจภูธรสว่ำงวีระวงศ์

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล:

 1. เกิดเครือข่ำย ทีมท�ำงำนท่ีมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจรำจร    

ส่งผลให้สำมำรถน�ำควำมรู้ที่ได้ไปผลักดัน  เผยแพร่ในพื้นที่ได้ดี

 2. เทศบำลท่ำช้ำงให้ควำมส�ำคัญกับกำรผลักดันสร้ำงควำมปลอดภัย 

ทำงถนน
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สรุปผลงานโครงการ

13) โครงการ: เยาวชนอาสาจราจรป้องกนัอบุตัเิหตุทางถนนจงัหวดัสกลนคร

❖ ผู้รับผิดชอบโครงการ: พันต�ำรวจโท ปภำวิน  ไชยค�ำภำ  ศูนย์จรำจร   

ต�ำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
  

❖ งบประมาณที่ได ้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.) : จ�ำนวน  

900,000 บำท 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน : มิถุนำยน 2558 – กรกฎำคม 2559 (ขยำย 

เวลำออกไปอีก 2 เดือน)

❖ กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน นักศึกษำท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยง อำยุ 15-19 ปี  

จ�ำนวน 360 คน โดยคัดเลือกจำกกลุ ่มเป้ำหมำยที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 

ต่อกำรเกิดอุบัติเหตุทำงท้องถนน โดยแยกเป้ำหมำย ดังนี้

  - กลุ่มเยำวชนที่เป็นนักเรียน นักศึกษำ  65 %

  - กลุ่มผู้ใช้แรงงำน    20 %

  - กลุ่มทั่วไป    15 %

❖ วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อให้เยำวชน นักเรียน นักศึกษำ กลุ่มเป้ำหมำย มีควำมรู้ในเร่ือง 

กฎจรำจรและมีพฤติกรรมกำรขับขี่อย่ำงปลอดภัย

 2. เพื่อเสริมสร้ำงจิตส�ำนึก เยำวชน นักเรียน นักศึกษำ ให้เคำรพ 

กฎจรำจรและมีวินัยในกำรใช้รถใช้ถนนอย่ำงถูกต้องและปลอดภัย

 3. เพื่อให้ผู ้ผ่ำนกำรอบรม สำมำรถช่วยเหลือเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจในกำร 

จัดกำรจรำจรบนท้องถนน หน้ำสถำนศึกษำ ชุมชน งำนประเพณี  

และกิจกรรมอื่นๆ
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 4. เพือ่ให้ผูผ่้ำนกำรอบรม สำมำรถเป็นต้นแบบทีด่ต่ีอเพือ่น คนในครอบครวั 

คนในชุมชน ในกำรปฏิบัติตัวเพื่อเป็นแบบอย่ำงที่ดี

 5. เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในกำรช่วยลดกำรบำดเจ็บ กำรเสียชีวิต จำก 

อุบัติเหตุจรำจรบนท้องถนน

 6. เพื่อขยำยภำคีเครือข่ำยกลุ่มใหม่ (change agent) อย่ำงน้อย 18 คน 

โดยวิธีกำรใช้เทคโนโลยีช ่วยในกำรสร้ำงเครือข่ำยให้ครอบคลุม 

ทุกภำคส่วนและสหสำขำ

❖ กิจกรรม: 

 1. คณะท�ำงำนจงัหวดัก�ำหนดเกณฑ์คดัเลอืกเยำวชนผูม้พีฤตกิรรมเสีย่งเข้ำ

ร่วมโครงกำร  โดยมีเกณฑ์คือ

  - ผู้ที่เคยถูกด�ำเนินคดีเกี่ยวกับกำรจรำจร

  - เยำวชนนักเรียน นักศึกษำ ที่เรียนอยู่ชั้น ม.4 - ม.5 หรือ อำยุระหว่ำง 

15-18  ปี

  - ให้ชุมชนคัดผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในกำรเกิดอุบัติเหตุจรำจรในชุมชน 

  - ผู้ที่สมัครใจหรือมีจิตอำสำ เข้ำร่วมโครงกำร

 2. อบรมเยำวชนนักเรียน/นักศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำร จ�ำนวน 3 รุ่น   

รุ่นละ 120  คน

 3. จัดตั้งกลุ ่มแกนน�ำเยำวชนป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนจำกเยำวชน 

ที่เข้ำร่วมอบรม โดยมีครูฝ่ำยปกครองเป็นที่ปรึกษำและมีต�ำรวจเป็น 

พี่เลี้ยง

 4. จัดกิจกรรมเพื่อขยำยเครือข ่ำยไปยังผู ้ปกครอง ญำติในชุมชน  

ให้มีวินัยในกำรใช้รถใช้ถนนและกำรขับขี่อย่ำงปลอดภัยโดยคัดเลือก 

ผู้น�ำต้นแบบ เป็น “สำรวัตรควำมปลอดภัยในชุมชน”

 5. จดักจิกรรมของเยำวชนในกำรรณรงค์ป้องกนัอบุตัเิหตใุนชมุชน / หมูบ้่ำน
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 6. ศึกษำดูงำนเพื่อสร้ำงจิตส�ำนึกให้กับเยำวชนได้เห็นผลกระทบจำกกำร

เกิดอุบัติเหตุจรำจรจำกประสบกำรณ์จริง โดยน�ำไปดูผู้ประสบภัยจำก

รถ ที่โรงพยำบำลศูนย์สกลนคร เพื่อให้ตระหนักถึงผลกระทบของกำร

ไม่เคำรพกฎจรำจร

 7. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน โดยให้แกนน�ำมีบทบำทในกำรเสนอ

ควำมคิดเห็นต่อกำรปฏิบัติงำนตั้งด่ำนกวดขันวินัยจรำจรของเจ้ำหน้ำที่

ต�ำรวจอย่ำงรอบด้ำน

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. มีเยำวชนเข้ำร่วมกำรอบรม 360  คน   แต่ละคนได้รับควำมรู้ทั้งทำง

ทฤษฎีและปฏิบัติ  ทำงทฤษฎีได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำร

จรำจร  สญัญำณและเครือ่งหมำยจรำจร  กำรปฐมพยำบำลและกำรช่วย

เหลือผู้บำดเจ็บเบื้องต้น  ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ

อุบัติเหตุเบื้องต้นและกำรขยำยเครือข่ำยควำมปลอดภัยทำงถนน   สถิติ 

ข้อมลู สำเหตขุองกำรเกดิอุบัตเิหตจุรำจรในจงัหวดัสกลนครอย่ำงแท้จรงิ 

โดยใช้ข้อมูลจำก www.thairsc.com   ภำคปฏิบัติฝึกเกี่ยวกับระเบียบ

แถว และปลูกฝังวินัยจรำจร  กำรใช้สัญญำณจรำจร  กำรจัดกำรจรำจร  

กำรช่วยเหลือผู้บำดเจ็บ

 2. มีอำสำสมัครจรำจรที่ช่วยเหลือเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจและโรงเรียนในกำร

จัดกำรจรำจรบริเวณหน้ำโรงเรียน

 3. โรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยก่อนขับขี่  

อำท ิโรงเรยีนค�ำตำกล้ำรำชประสงเครำะห์   โรงเรยีนนคิมน�ำ้อนูวทิยำคม  

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษำ “โพธิ์ค�ำอนุสรณ์”   
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❖ ข้อค้นพบ

 1. เกดิกำรแก้ไขจดุเสีย่งบรเิวณหน้ำโรงเรยีนชมุชนดงมะไฟเจรญิศลิป์  โดย

กำรขยำยถนนหน้ำโรงเรยีน  และท�ำสะพำนไม้ชัว่ครำว   ด�ำเนนิกำรโดย

แขวงทำงหลวงสกลนครที่ 1   และจัดท�ำจุดกลับรถใหม่

 2. คืนข้อมูลอุบัติเหตุและกำรรณรงค์ให้ชุมชนเกิดควำมตื่นตัวเข้ำมำมีส่วน

ร่วมจนกลำยเป็นภำคีเครือข่ำยอุบัติเหตุในชุมชน 4 แห่ง ได้แก่

  - ชุมชนต�ำบลบัวสว่ำง  อ.พรรณำนิคม

  - ชุมชนต�ำบลบ้ำนต้ำย  อ.สว่ำงแดนดิน

  - ชุมชนบ้ำนนำเติง  ต.โคกภู  อ.ภูพำน

  - ชุมชนบ้ำนชมพูพำน  ต.สร้ำงค้อ  อ.ภูพำน

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล : 

 1. ต่อยอดกำรอบรมอำสำจรำจรให้กับเยำวชนในพื้นที่ โดยแต่ละสถำนี

ต�ำรวจด�ำเนินกำรเอง  อำทิ สภ.สว่ำงแดนดินไปอบรมให้กับวิทยำลัย

กำรอำชีพสว่ำงแดนดิน สภ.เต่ำงอยอบรมให้กับโรงเรียนบ้ำนนำอ่ำง 

ม่วงค�ำ และอบรมเยำวชนอำสำจรำจร ณ ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบ 

ตำมอัธยำศัย  สภ.พังโคน อบรมเยำวชนอำสำจรำจรและให้ควำมรู้ 

เกี่ยวกับกฎจรำจรและกำรขับขี่ปลอดภัย

2. มีกำรส่งคืนข้อมูลอุบัติเหตุให้กับชุมชน
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สรุปผลงานโครงการ

14) โครงการ: เยาวชนอาสาจราจร  จังหวัดอุดรธานี

❖ ผู้รับผิดชอบโครงการ: พันต�ำรวจเอกอ�ำนำจ  ถนอมทรัพย์  สถำนีต�ำรวจ

ภูธรโนนสะอำด  อ�ำเภอโนนสะอำด  จังหวัดอุดรธำนี

❖ งบประมาณที่ได ้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.) : จ�ำนวน  

100,000 บำท 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน : มิถุนำยน 2558 – พฤษภำคม 2559

❖ กลุม่เป้าหมาย: นักเรยีนระดบัมธัยมศกึษำ  โรงเรยีนโนนสะอำดพทิยำสรรค์ 

ถนนมิตรภำพ  ต�ำบลโนนสะอำด  อ�ำเภอโนนสะอำด  จังหวัดอุดรธำนี

❖ วัตถุประสงค์: เพื่อปลูกฝังจิตส�ำนึกด้ำนวินัยจรำจรให้เกิดขึ้นในนักเรียน

โรงเรียนโนนสะอำดพิทยำสรรค์

❖ กิจกรรม: 

 1. จัดตั้งสถำนีต�ำรวจย่อยภำยในสถำนศึกษำ เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน

เรยีนรูด้้ำนกฎหมำยจรำจร กำรใช้รถใช้ถนนอย่ำงปลอดภยั ฝึกกำรปฏบิตัิ

หน้ำที่ในกำรรักษำกฎ ระเบียบและกฎหมำยระดับโรงเรียน และใช้เป็น

ศนูย์กลำงในกำรถ่ำยทอดและปลกูฝ่ังวนิยัจรำจร แก่นกัเรียน ครู อำจำรย์ 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และชุมชน  โดยมีกำรออกแบบโครงสร้ำงหน้ำที่

ร่วมกันระหว่ำง นักเรียน ครู อำจำรย์ ต�ำรวจ และชุมชน

 2. จัดฝึกอบรมเยำวชนอำสำจรำจรและอำสำจรำจร  เพื่อเป็นผู้ช่วยต�ำรวจ

จรำจรในกำรให้บริกำรด้ำนกำรจรำจรหน้ำสถำนศึกษำ เป็นแกนน�ำ 

ในกำรจัดกำรจรำจรและพัฒนำระบบกำรจัดกำรจรำจรในสถำนศึกษำ

 3. จัดให้มีกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนด้ำนกฎหมำยจรำจรและ 
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วินัยจรำจร  โดยควำมร่วมมือระหว่ำง ครู อำจำรย์  ต�ำรวจ องค์กร 

และกลุ่มภำคีเครือข่ำยในกำรลดอุบัติเหตุและควำมปลอดภัยทำงถนน 

เพื่อพัฒนำหลักสูตรให้เข้ำกับพื้นที่และนักเรียนในสถำนศึกษำ

 4. กำรจัดท�ำและติดตั้งเครื่องหมำยจรำจร ทำสี  ตีเส้น บนถนนในและ 

หน้ำสถำนศึกษำ  เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติและเรียนรู้จำกของจริง   

เพื่อให้เกิดควำมเคยชินและปฏิบัติเป็นปกติวิสัย

 5. กำรจัดเวทีสะท้อนควำมคิด สภำพปัญหำจรำจร กำรท�ำงำนและ 

แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. มีสถำนีต�ำรวจย่อย (ศูนย์กำรเรียนรู ้ด้ำนกำรจรำจร) ในโรงเรียน

โนนสะอำดพิทยำสรรค์

 2. เกิดกำรอบรมเยำวชนอำสำจรำจรให้กับนักเรียนโรงเรียนสะอำด 

พิทยำสรรค์  โดยได้รับควำมร่วมมือจำกภำคีด้ำนควำมปลอดภัย 

ทำงถนนในกำรอบรม  ได้แก่

  - เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนขนส่งจังหวัดอุดรธำนีให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรขับขี่

ปลอดภัย

  - โรงพยำบำลโนนสะอำดฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกำรปฐมพยำบำล

  - กำรฝึกกำรช่วยเหลือเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจ

  - กำรเรียนรู้กำรใช้เครื่องมือพิเศษในกำรช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ

จำกอำสำกู้ภัยต�ำรวจทำงหลวง หน่วยบริกำรกุมภวำปี  จุดบริกำร

โนนสะอำด

 3. มีนักเรียนเยำวชนอำสำจรำจรของโรงเรียนโนนสะอำดพิทยำสรรค์   

ใช้สถำนีต�ำรวจย่อยเป็นแหล่งรวมตัวและท�ำกิจกรรม

 4. เยำวชนอำสำฝึกปฏิบัติงำนและปฏิบัติงำนช่วยเหลือเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจ

จรำจรในกำรจัดกำรจรำจรหน้ำโรงเรียน
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 5. มีกำรผลิตแผ่นพับประชำสัมพันธ์ควำมปลอดภัยทำงถนนที่มำจำก

แนวคิดและกำรสร้ำงสรรค์ของครูและนักเรียนโรงเรียนโนนสะอำด 

พิทยำสรรค์

 6. เยำวชนอำสำจรำจรของโรงเรียนโนนสะอำดพิทยำสรรค์ออกรณรงค์ 

กำรสวมหมวกนิรภัยและลดอุบัติเหตุร่วมกับชำวอ�ำเภอโนนสะอำด

 7. ปรับปรุงพื้นที่ในโรงเรียนโดยกำรทำสี ตีเส้น ปรับปรุงเคร่ืองหมำย 

จรำจรให้กับโรงเรียน เพื่อให้นักเรียน ครู อำจำรย์ ฝึกปฏิบัติตำม 

กฎจรำจรซึ่งส่งผลให้เกิดควำมคุ ้นชิน สร้ำงพฤติกรรมท่ีเหมำะสม 

ในกำรขับขี่

❖ ข้อค้นพบ:

 1. แขวงทำงหลวงอุดรธำนีท่ี 1 ให้กำรสนับสนุนแผ่นป้ำยจรำจรและ

เครื่องหมำยจรำจร  

 2. เทศบำลโนนสะอำด สนับสนุนจุดพักและป้อมยำมเยำวชนอำสำ 

หน้ำสถำนศึกษำ

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล : 

 1. เกิดเครือข่ำยกำรท�ำงำนด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนนทั้งในระดับ 

จังหวัดและอ�ำเภอ  ได้แก่  ส�ำนักงำนขนส่งจังหวัดอุดรธำนี  ส�ำนักงำน

ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดอุดรธำนี  แขวงทำงหลวงที่ 1 

จงัหวดัอดุรธำน ี บรษิทักลำงคุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ  สำขำอดุรธำนี  

สถำนีต�ำรวจภูธรโนนสะอำด  กองบังคับกำรต�ำรวจภูธรจังหวัดอุดรธำนี  

โรงเรียนโนนสะอำดพิทยำสรรค์  ที่ท�ำกำรปกครองอ�ำเภอโนนสะอำด  

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โรงพยำบำลโนนสะอำด สำธำรณสุข

อ�ำเภอโนนสะอำด  อำสำกู้ภัยต�ำรวจทำงหลวง  หน่วยบริกำรกุมภวำปี   

จุดบริกำรโนนสะอำด
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 2. มีแกนน�ำในกำรขับเคลื่อนกำรท�ำงำนควำมปลอดภัยในโรงเรียน

โนนสะอำดพิทยำสรรค์  พร้อมทั้งมีสถำนที่ส�ำหรับด�ำเนินกิจกรรมอย่ำง

ต่อเนื่อง

 3. กำรปรับสภำพแวดล้อม  กำรติดป้ำยจรำจร  ตีเส้นในโรงเรียน  เป็นกำร

สร้ำงกำรรับรู้และบ่มเพำะพฤติกรรมกำรขับขี่ที่เหมำะสม
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15) โครงการ: ภาคีเครือข่ายสถานศึกษาจังหวัดมหาสารคามร่วมใจขยาย

ผลวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน  ประจ�าปี 2558

❖ ผู ้รับผิดชอบโครงการ: นำงศิรำณี อิ่มน�้ำขำว วิทยำลัยพยำบำลศรี

มหำสำรคำม 50 ถนนผดงุวถิ ีต�ำบลตลำด อ�ำเภอเมอืง จงัหวดั มหำสำรคำม 

44000  เบอร์โทรศัพท์  043-711411 ต่อ 128

❖ งบประมาณที่ได ้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.) : จ�ำนวน  

498,900  บำท 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน : มิถุนำยน  2558 – มิถุนำยน  2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย: 

 1. นักเรียน/นักศึกษำ ที่ขับขี่รถจักรยำนยนต์ใน 26 สถำนศึกษำเป้ำหมำย

 2. โรงเรียนมัธยมศึกษำ/ประถมศึกษำในสังกัดส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่  

จังหวัดมหำสำรคำม จ�ำนวน 26 แห่ง

❖ วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมรูปแบบ HEART Model ในกำรจัดกำร 

ควำมปลอดภัยทำงถนนในสถำนศึกษำสังกัด สพม.จังหวัดมหำสำรคำม

❖ กิจกรรม: 

 1. ขยำยผลวัฒนธรรมควำมปลอดภัยทำงถนนโดยใช้เครือข่ำย

  - จัดประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำและคณะกรรมกำร

  - จัดประชุมภำคีเครือข่ำยเพื่อท�ำแผนยุทธศำสตร์ด้ำนควำมปลอดภัย

ทำงถนน

 2. พัฒนำประสิทธิภำพของรูปแบบ HEART Model และบทบำท 

กำรเป็นพี่เลี้ยง
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  - ประชุมแกนน�ำพี่ เลี้ ยงและอำจำรย ์ที่ปรึกษำเพื่อจัดท�ำคู ่มือ 

กำรน�ำ HEART  Model

  - ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกำรด�ำเนินงำน

 3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรแก่ผู ้บริหำร อำจำรย์และนักเรียนแกนน�ำ    

แต่ละโรงเรียนจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรและในหลักสูตร เพื่อสร้ำง

จิตส�ำนึก และกำรกวดขันด้ำนวินัยจรำจร

  - ส�ำรวจข้อมลูพืน้บ้ำน  ค้นหำจดุเสีย่ง และพฤตกิรรมไม่สวมหมวกนริภยั

  - ส�ำรวจข้อมูลกำรเดินทำงโดยรถรังส่งนักเรียน

  - ท�ำกิจกรรมโดยใช้ HEART  Model

 4. จัดเวทีถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ประกวดผลงำนดีเด่นของ 

สถำนศึกษำด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนนระดับมัธยมศึกษำ

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. ใช้ HEART  Model ในกำรขับเคลื่อนงำน  ได้แก่ 

  - H = Haddon Matrix  ใช้กรอบวิเครำะห์ 3 ด้ำน ได้แก่ คน ยำน

พำหนะ และสิ่งแวดล้อม 

  - E = Evaluation Context  ประเมินบริบทของสถำนศึกษำ/ชุมชน

  - A = Attitude  Change  ปรับเจตคติของแกนน�ำและนักเรียนกลุ่ม

เป้ำหมำย

  - R = Responsibility  มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

  - T = Teamwork  กำรขับเคลื่อนงำนด้วยกำรท�ำงำนเป็นทีมเพื่อควำม

ต่อเนื่องและยั่งยืน

 2. มีกำรลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกำรด�ำเนินงำนและกิจกรรม

กำรน�ำ HEART Model ไปใช้เพื่อวิเครำะห์บริบทและขับเคลื่อนงำน 

ในสถำนศึกษำต้นแบบ ปีกำรศึกษำ 2558-2559 จ�ำนวน 7 อ�ำเภอ
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 3. มีข้อมูลเก่ียวกับจุดเสี่ยงในโรงเรียนและบริเวณหน้ำโรงเรียน กำรขับขี่

ยำนพำหนะและพฤติกรรมเสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุของนักเรียน

 4. เกิดแกนน�ำอำสำจรำจรในโรงเรียน

 5. เกิดยุทธศำสตร์ด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน นโยบำย แนวทำงกำร

แก้ปัญหำ/สร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนนให้กับนักเรียน  เน้นกำรปรับ

พฤติกรรมในกำรขับขี่  

 6. มีสื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุที่เกิดจำกกำรคิดของนักเรียนในโรงเรียน อำทิ 

หนังสั้น  วำดภำพ  ค�ำขวัญ  นิทรรศกำร

 7. มีกำรบูรณำกำรควำมปลอดภัยทำงถนนเข้ำไปในกำรเรียนกำรสอน

รำยวชิำต่ำงๆ อำท ิวชิำจรยิธรรม วชิำสขุศกึษำ  วชิำสงัคม หน้ำทีพ่ลเมอืง   

วชิำภำษำไทย เรยีงควำมกำรขบัขีป่ลอดภยั  วชิำคอมพิวเตอร์  ท�ำสำรคดี  

วิชำศิลปะ  วำดภำพเครื่องหมำยจรำจร เป็นต้น

 8. เกดิกำรแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ ถอดบทเรยีน  สถำนศกึษำทีเ่ข้ำร่วมโครงกำร   

ท�ำให้ทรำบถึงบริบท  สถำนกำรณ์ปัจจุบัน  ฐำนคิดในกำรท�ำงำน  

แนวทำงกำรท�ำงำน

 9. มีเครือข่ำยและพีเ่ลีย้งของแต่ละอ�ำเภอ  อำท ิ โรงเรยีนเขือ่นพทิยำสรรค์  

โรงเรียนมัธยมวัดกลำงโกสุม  โรงเรียนศรีโกสุมวิทยำมิตรภำพที่ 209  

เป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนวังยำวศึกษำวิทย์  เป็นต้น

❖ ข้อค้นพบ : 

 1. ได้รับกำรสนับสนุนกำรอบรมขับขี่ปลอดภัยจำกบริษัท เอ เอส มอเตอร์

 2. กำรด�ำเนินงำนใช้งบของสถำนศึกษำ

 3. ได้รับงบประมำณสนับสนุนเพิ่มเติมจำกบริษัทกลำงคุ้มครอบผู้ประสบ

ภัยจำกรถมหำสำรคำม จ�ำกัด
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❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล : 

 1. มีเครือข่ำยของสถำนศึกษำในกำรท�ำงำนรณรงค์สร้ำงควำมปลอดภัย 

ทำงถนน

 2. มีหลักสูตรส�ำหรับกำรบูรณำกำรสร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนนน�ำ 

ไปสอนในโรงเรียน

 3. น�ำเข้ำไปผนวกกับกิจกรรมโครงกำรของโรงเรียน เช่น ค่ำอบรม 

อำสำสมัครจรำจร  อบรมวินัยจรำจรเพื่อกำรขับขี่   โครงกำรจัดสอบ 

ใบขับขี่กำรรณรงค์กำรขับขี่ที่ปลอดภัย กิจกรรมต้นแบบในกำร 

สวมหมวกนิรภัย  และกำรจัดกิจกรรมแข่งขันหมวกนิรภัยแฟนตำซี

 4. มีคู่มือกำรน�ำรูปแบบ HEART  Model  เพื่อน�ำไปใช้ในสถำนศึกษำ
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สรุปผลงานโครงการ
16) โครงการ: ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยส�าหรับเด็กจังหวัดขอนแก่น

❖ ผู้รับผิดชอบโครงการ: นำงนิตยำภรณ์  สีหำบัว  โรงพยำบำลขอนแก่น

❖ งบประมาณที่ได ้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.) : จ�ำนวน  

975,200  บำท 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน : พฤษภำคม 2558 - มิถุนำยน 2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย: 

 1. เด็กวัยก่อนเรียนอำยุ 4 ปี ถึง 7 ปี ที่อยู่ในศูนย์เด็กเล็ก

 2. ครูผู้ดูแลเด็กวัยก่อนเรียนที่ศูนย์เด็กเล็ก

 3. ผู้ปกครองที่ดูแลเด็กวัยก่อนเรียน

 4. ภำคีเครือข่ำยระดับต�ำบล (ท้องถิ่น เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ผู้ปกครอง  

ครูที่ดูแลเด็ก  แกนน�ำชุมชน อพปร. อำสำจรำจร)

❖ วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อสร้ำงควำมตระหนักและองค์ควำมรู ้ของผู ้ปกครองในกำรสวม 

หมวกนิรภัยส�ำหรับเด็ก

 2. เพื่อส ่งเสริมให ้ผู ้ปกครองมีกำรใช ้หมวกนิรภัยให ้กับเด็กขณะ 

นั่งรถจักรยำนยนต์ ทุกครั้ง

 3. เพื่อส่งเสริมให้แกนน�ำระดับต�ำบล มีข้อตกลงร่วมกันในกำรใช้หมวก

นิรภัยส�ำหรับเด็ก

❖ กิจกรรม: 

 1. ประชมุคณะท�ำงำนระดบัอ�ำเภอวำงแผนกำรท�ำงำนร่วมกนั (คณะท�ำงำน

ชุดเดิมที่มีอยู่แล้ว)
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 2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แกนน�ำระดับระดับต�ำบล

 3. จัดอบรมให้ควำมรู้ครู ผู้น�ำชุมชน และผู้ปกครองที่ดูแลเด็ก

 4. ประชุมท�ำประชำคมแกนน�ำต�ำบล/ร่วมกับชุมชนท�ำข้อตกลงร่วมกันใน

กำรใช้หมวกนิรภัยเด็ก

 5. จดัหำหมวกนริภยัให้ส�ำหรบัเดก็วยัก่อนเรยีนทีอ่ำย ุ3-7 ปี ในแต่ละอ�ำเภอ

ขำยรำคำพิเศษ

 6. มีกำรประชำสัมพันธ์ ให้ประชำชนในชุมชนได้รับทรำบและถือปฏิบัติ

 7. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลด�ำเนินงำนของทุกอ�ำเภอ

 8. ติดตำมประเมินผลกำรด�ำเนินงำน ส�ำรวจกำรใช้หมวกนิรภัยของเด็ก

ในศูนย์เด็กเล็กและผู้ปกครองที่มำส่งเด็กก่อน ร่วมโครงกำรและหลัง

โครงกำรที่หน้ำศูนย์เด็กเล็ก

 9. สรุปผลกำรด�ำเนินกำร

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. จัดกำรอบรมให้กับผู้รับผิดชอบโครงกำรทั้งในระดับจังหวัดและระดับ

อ�ำเภอ 3 ครั้ง ประกอบด้วย

  - ทีมงำนผู ้รับผิดชอบโครงกำรฯ ในระดับจังหวัดและระดับอ�ำเภอ  

ประกอบด้วยท้องถิ่นอ�ำเภอ 26 แห่ง สำธำรณสุขอ�ำเภอ 26 แห่ง  

องค์กำรบริหำรส่วนท้องถ่ิน  ผู ้รับผิดชอบงำนป้องกันอุบัติเหตุ 

รพ.ทั่วไป/รพ.ชุมชน และเครือข่ำยระดับจังหวัด รวม 102 คน  ได้รับ

ควำมรูเ้ก่ียวกบัสถำนกำรณ์และผลกระทบทีเ่กดิจำกอบุตัเิหตทุำงถนน  

สถิติกำรสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น   พร้อมทั้งได้ทรำบ

เป้ำหมำยและวิธีกำรด�ำเนินงำนของโครงกำรฯ

  - ผู้รับผดิชอบโครงกำรส่งเสรมิหมวกนริภยัในเดก็ระดบัต�ำบล  ประกอบ

ด้วยนำยกเทศบำลต�ำบลหรอืผูแ้ทน หวัหน้ำศนูย์กำรศกึษำหรอืวชิำกำร

ศึกษำ  ครพูีเ่ลีย้งศนูย์เดก็เลก็ ผอ.รพ.สต.หรอืผูแ้ทน ได้รบัควำมรูเ้กีย่ว
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กับสถำนกำรณ์และผลกระทบที่เกิดจำกอุบัติเหตุทำงถนนจำกกำร

ส�ำรวจของมูลนิธิไทยโรดส์ พบว่ำมีอัตรำกำรสวมหมวกนิรภัยในเด็ก

ไม่ถึง 2 %  โดยมี ปภ. และท้องถิ่นได้น�ำเสนอบทบำทและแนวทำงใน

กำรสนับสนุนโครงกำร  พร้อมทั้งแนวทำงกำรด�ำเนินโครงกำร

  - ผู้รับผิดชอบโครงกำรที่เข้ำร่วมอบรม 2 รุ่น  รุ่นที่ 1 จ�ำนวน 112 คน 

และรุ่นที่ 2 จ�ำนวน 32 คน

 2. ผู ้ รับผิดชอบของแต่ละศูนย์เด็กเล็ก แต่ละแห่ง ได้ท�ำสัญญำรับ 

งบประมำณ ศูนย์เด็กเล็กแห่งละ 6,000 บำท ในกำรด�ำเนินงำน และ 

ได้สนับสนุน แผ่นพับ เรื่องกำรส่งเสริมกำรใช้หมวกเด็ก และ CD เรื่อง

ควำมปลอดภัยจำกอุบัติเหตุทำงถนนในเด็ก

 3. จังหวัด/อ�ำเภอ ติดตำมนิเทศกำรด�ำเนินงำน/ระดับต�ำบล ศูนย์เด็กเล็ก 

ในช่วง พ.ค.- มิ.ย.  2559  ทุกศูนย์ เด็กเล็ก 28 แห่ง 

 4. ศูนย์เด็กเล็กท่ีมีกำรจัดอบรมผู ้ปกครองจ�ำนวน 20 แห่ง คิดเป็น 

ร้อยละ 71 

 5. ศูนย์เด็กเล็กเกิดข้อตกลงร่วมกันกับแกนน�ำในชุมชน จ�ำนวน 10 แห่ง   

คิดเป็น ร้อยละ  35.2 

 6. ผลกำรด�ำเนินงำน พบว่ำ มีศูนย์เด็กเล็กถึง 13 แห่งที่มีอัตรำกำร 

สวมหมวกนิรภัยมำโรงเรียนถึง 100% อีก 10 แห่งมีอัตรำกำรสวม 

หมวกนิรภัย 90-99%  และมีเพียง 5 แห่งที่มีอัตรำกำรสวมหมวกนิรภัย 

85-89%

 7. เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงผู้รับผิดชอบของแต่ละศูนย์เด็กเล็ก  

ผ่ำนทำงกำรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งได้รับเกียรติบัตรเพ่ือ 

สร้ำงก�ำลังใจ
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❖ ข้อค้นพบ:

 1. ศูนย์เด็กเล็กที่มีอัตรำกำรสวมหมวกนิรภัยได้ร้อยละ 100 มีกลยุทธ์  

ดังนี้

  - สร้ำงแรงจูงใจใครใส่หมวกนิรภัยมำทุกวัน มีคะแนนควำมประพฤติให้ 

ในปลำยเทอมมีกำรมอบรำงวัลให้กับผู้ที่มีคะแนนสูงสุด

  - ครูพี่เลี้ยงมีกำรติดตำม และให้ค�ำแนะน�ำผู ้ปกครองเรื่องกำรสวม

หมวกนิรภัยอย่ำงต่อเนื่อง และขยำยไปยังผู้ปกครองของนักเรียนใหม่  

หรือญำติที่มำรับเด็กที่ศูนย์เด็กเล็กแทนผู้ปกครอง

  - ตรวจสอบ และก�ำชับ ให้ผู ้ปกครองสวมหมวกนิรภัยให้กับเด็กได ้

อย่ำงถูกต้อง

  - มีกำรประชำสัมพันธ์โดยผู้ใหญ่บ้ำน หรือ อสม.ออกหอกระจำยข่ำว 

ทุกวัน เป็นประจ�ำอย่ำงต่อเนื่อง

  - จัดท�ำที่เก็บหมวกให้เด็กที่โรงเรียน

 2. พื้นที่ที่ชุมชนให้ควำมร่วมมือกับศูนย์เด็กเล็ก จะสำมำรถด�ำเนินกำร 

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
 

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล : 

 1. มีข้อมูล: อุปสรรคของกำรท�ำงำน สำเหตุของกำรไม่สวมหมวกนิรภัย 

ให้เด็กเล็ก ซึ่งสำมำรถน�ำมำวำงแผนกำรด�ำเนินงำนต่อได้ อำทิ  

ไม ่สำมำรถหำซื้อหมวกนิรภัยเด็กได ้ ก็ได ้มีกำรติดต ่อประสำน 

เพื่อหำหมวกนิรภัยเด็กมำจ�ำหน่ำยที่โรงพยำบำลขอนแก่น

 2. ศูนย์เด็กเล็กจัดท�ำมำตรกำร ปรับสถำนที่ให้ควำมส�ำคัญกับหมวกนิรภัย 

อำทิ ท�ำที่แขวนหมวกนิรภัยให้เด็กทุกคน ท�ำสมุดฮีโร่หมวกนิรภัย 

บันทึกให้คะแนนผู ้ ท่ีสวมหมวกนิรภัยมำศูนย์พัฒนำเด็กมำกที่สุด  

จะมอบโล่และใบเกียรติบัตรให้ก่อนปิดเทอม
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สรุปผลงานโครงการ

17) โครงการ: 5 ห่วง : หมวกนิรภัย 100% มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้

❖ ผู้รับผิดชอบโครงการ: อำจำรย์สมปรำชญ์ วุฒิจันทร์ และอำจำรย์พลกฤต 

แสงอำวุธ 

❖ งบประมาณที่ได ้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.) : จ�ำนวน  

450,000  บำท 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน : มิถุนำยน 2558  - พฤษภำคม 2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย: 

 เชิงปริมาณ: นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

เขตภำคใต้ ประมำณ 50,000 คน

 เชิงคุณภาพ : นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

เขตภำคใต้ มีจิตส�ำนึกในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยจรำจรและสวมหมวก

นริภยัทกุครัง้ทีข่บัข่ี สำมำรถลดโอกำสเสีย่งต่อกำรบำดเจบ็ทีศ่รีษะทัง้ผูข้บัขี ่

และผู้โดยสำรอย่ำงเป็นรูปธรรม

❖ วัตถุประสงค์:

 o สร้ำงจิตส�ำนึกในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยจรำจรและสวมหมวกนิรภัย 

ทุกครั้งที่ขับขี่ 

 o ลดโอกำสเสี่ยงต่อกำรบำดเจ็บที่ศีรษะทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสำร

 o เพิ่มอัตรำกำรสวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสำร

 o ลดกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตของผู้ขับขี่รถจักรยำนยนต์

❖ กิจกรรม: 

 1. ประชุมหำรือผู้เกี่ยวข้อง โดยประชุมคณะกรรมกำร สมำชิก 5 รำชภัฏ
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ภำคใต้ และเครอืข่ำย/คณะกรรมกำรบรหิำรจดักำรระบบจรำจรภำยใน

มหำวิทยำลัย/ ผู ้ประกอบกำรรถจักรยำนยนต์ และต�ำรวจในพื้นที่ 

ประชุมร่วมกับตัวแทนคณำจำรย์ บุคลำกร และผู้น�ำนักศึกษำ

 2. ประชำสมัพนัธ์กำรจดัท�ำโครงกำร โดยใช้สือ่สิง่พมิพ์ โทรทศัน์ สือ่ออนไลน์ 

และ SOCIAL MEDIA

 3. ประชุมช้ีแจงอำจำรย์และบุคลำกรในแต่ละมหำวทิยำลยั และแจกหมวก

นิรภัย

 4. อบรมให้ควำมรู้กับนักศึกษำหัวหน้ำกลุ่มเรียนแต่ละมหำวิทยำลัย และ

แจกหมวกนิรภัย

 5.  ด�ำเนินกำรระยะทดลอง : ภำยในมหำวิทยำลัย หำกพบว่ำมีกำรฝ่ำฝืน 

(ไม่สวมหมวกนิรภัยไม่ว่ำผู้ขับขี่หรือผู้โดยสำร) กรณีบุคคลภำยในจะถูก

จดช่ือและรำยงำนไปยงัคณะ/หน่วยงำนท่ีสงักดั เพือ่นดัหมำยให้มำอบรม

วนิยัจรำจร และชมภำพยนตร์เกีย่วกบัโทษภยัของกำรไม่สวมหมวกนริภยั 

พร้อมทั้งแจกหมวกนิรภัย 

 6. ช่วงด�ำเนินกำรจริง ภำยในมหำวิทยำลัย หำกพบว่ำมีกำรฝ่ำฝืนโดย

กำรตรวจจับของเจ้ำหน้ำท่ี หรือกำรตรวจจับด้วยกล้อง CCTV กรณี

นักศึกษำจะถูกจดช่ือและรำยงำนไปยังกองพัฒนำนักศึกษำเพื่อตัดแต้ม

จ�ำนวนกิจกรรม จ�ำนวน 5 กิจกรรม/ 1 ครั้ง ส่วนภำยนอกมหำวิทยำลัย 

มีกำรตั้งด่ำนตรวจของต�ำรวจภูธรขุนทะเล กรณีนักศึกษำหำกพบว่ำ

มีกำรฝ่ำฝืนจะถูกเปรียบเทียบปรับตำมกฎหมำย จดชื่อและรำยงำน

มำยงัมหำวทิยำลยัเพือ่แจ้งไปยงักองพฒันำนกัศกึษำเพือ่ตดัแต้มจ�ำนวน

กิจกรรม จ�ำนวน 5 กิจกรรม/ 1 ครั้ง ส่วนคณำจำรย์ และบุคลำกรของ

มหำวิทยำลัยจะถูกเปรียบเทียบปรับตำมกฎหมำย 

 7. รำยงำนผลและประเมินผล
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❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. มหำวทิยำลยัทีร่่วมโครงกำร จ�ำนวน 5 แห่ง (100%) มกีำรจดัท�ำมำตรกำร

องค์กร

 2. อัตรำกำรสวมหมวกฯของบุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวิทยำเขต  

สงขลำ เพื่อขึ้นร้อยละ 50 และวิทยำเขต ภูเก็ต  จำกกำรส�ำรวจ  

พบ อัตรำกำรสวมหมวกฯ ร้อยละ 80.1

 3. มฐีำนข้อมลูเกีย่วกบักำรขับข่ีรถจกัรยำนยนต์ภำยในมหำวทิยำลยัรำชภฏั

ในทุกมิติ

 4. สำมำรถลดโอกำสเสี่ยงต่อกำรบำดเจ็บที่ศีรษะทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสำร  

เช่น ภูเก็ต จ�ำนวนผู้บำดเจ็บก่อนท�ำ มี 16 รำย หลังท�ำโครงกำรเหลือ  

3 รำย และ จ.สุรำษฏร์ธำนี หลังด�ำเนินกำรไม่มีผู ้ได้รับบำดเจ็บ 

ทำงสมองเลย

❖ ข้อค้นพบ:

 1. มหำวิทยำลัยรำชภัฏท้ัง 5 แห่ง มีกำรท�ำกิจกรรมมำตรกำรองค์กร 

โดยบูรณำกำรโครงกำรร่วมกับหน่วยงำนที่ด�ำเนินกำรอยู่แล้วในพื้นที่ 

และมีกำรออกแบบกำรประเมินผลโดยใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือ

 2.  มำตรกำร 5 ห่วง  อำศัยหลักกำร 5 ประกำร คือ “เสริม จับ ปรับ ตัด  

และห้ำมขอ” เป็นมำตรกำรท่ีก�ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติที่ชัดเจน 

สำมำรถขยำยผลให้พื้นที่อื่นด�ำเนินกำรได้

 3. กลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำรเป็นเยำวชนที่มีควำมเสี่ยง และเป็นกลุ่ม 

ที่มีอัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุสูงสุดของทุกพื้นที่  กำรด�ำเนินกำรเพื่อ 

ให้เกิดจิตสำนึกที่ดีในกำรปฏิบัติตำมกฎจรำจรและสวมหมวกนิรภัย 

จะเป็นมำตรกำรที่สำมำรถส่งผลถึงควำมปลอดภัยทำงถนนที่ชัดเจน

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล : -
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สรุปผลงานโครงการ
18) โครงการ: โครงการเสริมสร้างพลังแก่นักเรียนในการป้องกันปัญหา

อุบัติเหตุจราจร  จังหวัดภูเก็ต

❖ ผู้รับผิดชอบโครงการ: สอจร.ภำคใต้

❖ งบประมาณที่ได ้ รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.): จ�ำนวน  

330,000 บำท (ใช้จริง 220,600 บำท)

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน: มิถุนำยน 2558 – พฤษภำคม 2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนโรงเรียนขจรเกียรติศึกษำ จังหวัดภูเก็ต และ

นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฎภูเก็ต

❖ วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อให้นักเรียนแกนน�ำได้เกิดกำรเรียนรู้ด้วยตนเองผ่ำนกำรเรียนแบบ

วำงแผนกำรท�ำงำน (Project-based Learning)ในเรื่องกำรป้องกัน

ปัญหำอุบัติเหตุจรำจร

 2. เพื่อเสริมสร้ำงพลังและจิตส�ำนึกควำมปลอดภัยแก่นักเรียนแกนน�ำ 

ในเรื่องกำรป้องกันปัญหำอุบัติเหตุจรำจร
  

❖ กิจกรรม:

 1. ร่วมปรกึษำและวำงแผนงำนร่วมกบัคณะท�ำงำนและคณะครใูนโรงเรยีน

 2. ประชุมชี้แจงกำรด�ำเนินงำนแก่นักเรียนแกนน�ำของโรงเรียน

 3. นกัเรยีนแกนน�ำ  เรยีนรูด้้วยตนเองผ่ำนกำรเรยีนแบบวำงแผนกำรท�ำงำน 

(Project-based Learning) ในเรื่องกำรป้องกันปัญหำอุบัติเหตุจรำจร

 4. ร่วมอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกำรเรียนรู้แบบวำงแผนกำรท�ำงำน 

(Project-based Learning) เช่น กำรเยี่ยมผู ้ประสบอุบัติเหตุใน 
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โรงพยำบำล  ผู้พิกำรที่บ้ำน กำรจัดกิจกรรมให้รุ่นน้องในโรงเรียน เรื่อง 

กำรป้องกันอุบัติเหตุจรำจร 

 5. ประสำนกำรท�ำกิจกรรมร่วมกันระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฎภูเก็ต และ

โรงเรยีนขจรเกยีรตศิกึษำ  หรอืโรงเรยีนอืน่ เช่น ร่วมรณรงค์ กำรประกวด

สื่อ วีดีโอ ที่ส่งเสริมกำรป้องกันอุบัติเหตุจรำจร

 6. ประสำนและอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกิจกรรมให้นักเรียนน�ำเสนอ

ผลงำนในเวทีวิชำกำรต่ำงๆ

 7. ประเมนิผลนกัเรยีนกลุม่แกนน�ำด้ำนควำมรูแ้ละทศันคติด้ำนกำรป้องกนั

อุบัติเหตุจรำจรก่อน-หลังด�ำเนินโครงกำร

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. ภำคีเครือข่ำยลดอุบัติเหตุทำงถนนจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย ต�ำรวจ

ภูธรจังหวัดภูเก็ต  สอจร.ภำคใต้ สโมสรโรตำรี่ทุ่งคำ  บ.กลำงคุ้มครอง 

ผู้ประสบภัยฯ สำขำภูเก็ต  บ.Siam Guardian Services (SGS)  

รพ.ถลำง และปภ.ภูเก็ต  ได้วำงแผนกำรขับเคลื่อนควำมปลอดภัยใน

สถำนศึกษำจังหวัดภูเก็ต

 2. มีหลักสูตรกำรอบรมส�ำหรับอบรมแกนน�ำในสถำนศึกษำ

 3. นักศึกษำวิทยำลยัเทคนคิภเูกต็ในระดบั ปวช.2  จ�ำนวน 40 คนได้รบักำร

อบรมกำรวำงแผนกำรท�ำงำน (Project-based learning) ในเรื่องกำร

ป้องกันปัญหำอุบัติเหตุจรำจร

 4. นักศึกษำมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  วิทยำเขตภูเก็ต  จ�ำนวน  

80 คนได้รับกำรอบรมกำรวำงแผนกำรท�ำงำน (Project-based  

learning) ในเรื่องกำรป้องกันปัญหำอุบัติเหตุจรำจรหลังจำกกำรอบรม

มีกำรประเมินผลทันที  พบว่ำผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมรู้  ควำมตระหนัก

เพิ่มขึ้นจำกระดับปำนกลำงเป็นระดับดีมำกที่สุด
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 5. นกัศกึษำมหำวิทยำลยัสงขลำนครนิทร์  วทิยำเขตภเูกต็  ทีผ่่ำนกำรอบรม

ได้ด�ำเนินโครงกำร BEWARE  Project (eye on the road)  โดยมีเป้ำ

หมำยในกำรปรบัพฤตกิรรมของผูข้บัขีจ่กัรยำนยนต์  1)สวมหมวกนริภยั

ทกุครัง้ เมือ่ขบัขีแ่ละโดยสำรรถจกัรยำนยนต์2) ไม่ขับข่ีด้วยควำมเร็วเกนิ

กว่ำกฎหมำยก�ำหนด 3) ไม่ขับรถขณะมึนเมำ/ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

หรือรับประทำนยำที่มีผลให้ง่วง 4) ไม่โทรศัพท์ ระหว่ำงขับขี่5) กำรมี

สมำธิในขณะขับขี่

 6. กำรรณรงค์ผ่ำนทำงสื่อ  online และ offline  

  - สื่อ online ได้แก่  Face book  

  - สื่อ offline เช่น  โปสเตอร์  ใบปลิว  สติ๊กเกอร์

  ข้อมูลในสื่อจะประกอบไปด้วยข้อมูลรณรงค์กำรขับขี่ปลอดภัย จุดเสี่ยง

ในจังหวัด และเบอร์โทรศัพท์ที่ส�ำคัญในกำรติดต่อ สื่อสำร 3 ภำษำ  

ได้แก่  ไทย  อังกฤษ และจีน

 7. มีมหกรรมควำมปลอดภัย Road safety ถนนปลอดอุบัติเหตุ เริ่มที่ตัว

เรำ เพื่อรณรงค์ ให้ควำมรู้  สร้ำงจิตส�ำนึก  รวมถึงกำรแจกเอกสำรต่ำงๆ  

โดยจัดในแหล่งชุมชนต่ำงๆ

❖ ข้อค้นพบ : 

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล:

 1. น�ำเอำหลักสูตรกำรอบรมที่ใช้กิจกรรม (Project-based Learning) ไป

ใช้กบัโรงเรยีนอืน่ๆ เพือ่ให้สำมำรถจดักจิกรรมรณรงค์  ป้องกนัอบุติัเหตุ

ได้โดยเริ่มต้นที่เทศบำลนครภูเก็ต

 2. เกิดแกนน�ำเยำวชนในกำรรณรงค์สร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนน

 3. ควำมปลอดภยัทำงถนน จะเป็นโครงกำรหนึง่ใน รำยวชิำ มอ. เพ่ือสังคม
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ประมวลภาพ ประเด็นเด็ก เยาวชน สถานศึกษา
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  4. ประเด็นมาตรการองค์กร-สถานประกอบการ
 

 ในประเด็นมำตรกำรองค์กร เป็นกำรด�ำเนินงำนโครงกำรที่สร้ำง

จติส�ำนกึโดยกำรให้ควำมรู ้ชีใ้ห้เหน็ควำมส�ำคญัของกำรเดนิทำง กบัผูป้ระกอบ

กำร พนักงำน บุคลำกร ให้ทรำบและเข้ำใจถึงกำรใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัย  

ซ่ึงเป ็นกำรท�ำให้เห็นคุณค่ำของชีวิตและทรัพย์สิน หำกเกิดอุบัติเหตุ 

ทำงถนนขึ้นจะส่งผลกระทบ ควำมสูญเสียอะไรบ้ำง โดยเน้นไปที่กลุ่มเป้ำ

หมำยหลักคือ พนักงำน บุคลำกร ท่ีเดินทำงโดยรถจักรยำนยนต์เพื่อส่งเสริม 

ให้สวมหมวกนริภยัลดกำรบำดเจบ็ทำงศรีษะ และท�ำให้ตระหนกัถงึกำรเดนิทำง

ที่ปลอดภัยควรท�ำอย่ำงไร ซึ่งมีทั้งหมด 5 โครงกำร ประกอบด้วย

 1. โครงกำร: ภำคผู ้ใช ้แรงงำนร่วมใจลดอุบัติภัยบนท้องถนน  

จังหวัดล�ำพูน

 2. โครงกำร: เสริมสร้ำงพลังมำตรกำรควำมปลอดภัย สู่ใจแรงงำน 

ป้องกันและลดอุบัติเหตุจรำจร (จังหวัดสมุทรสำคร)

 3. โครงกำร:เมืองเลยใส่ใจ สถำนประกอบกำรร่วมใจ สร้ำงมำตรกำร

องค์กรขับขี่ปลอดภัย

 4. โครงกำร: สร้ำงมำตรกำรองค์กรในกำรส่งเสรมิกำรสวมหมวกนริภยั 

100% (ห่วงใครให้ใส่หมวก)

ต�ำบลเหนือเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 5. โครงกำร:ส่งเสริมมำตรกำรองค์กรในระดับพื้นที่ เพื่อเป็นองค์กร

ต้นแบบในกำรสวมหมวกนิรภัย 100% จังหวัดพัทลุง
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สรุปผลได้ดังนี้

4.ประเด็นมาตรการองคกร-สถานประกอบการ 
 ในประเด็นมาตรการองคกร เปนการดําเนินงานโครงการที่สรางจิตสํานึกโดยการใหความรู ช้ีใหเห็น

ความสําคัญของการเดินทาง กับผูประกอบการ พนักงาน บุคลากร ใหทราบและเขาใจถึงการใชรถใชถนนให

ปลอดภัย ซึ่งเปนการทําใหเห็นคุณคาของชีวิตและทรัพยสิน หากเกิดอุบัติเหตุทางถนนข้ึนจะสงผลกระทบ 

ความสูญเสียอะไรบาง โดยเนนไปที่กลุมเปาหมายหลักคือ พนักงาน บุคลากร ที่เดินทางโดยรถจักรยานยนต

เพื่อสงเสริมใหสวมหมวกนิรภัยลดการบาดเจ็บทางศีรษะ และทําใหตระหนักถึงการเดินทางที่ปลอดภัยควรทํา

อยางไร ซึ่งมีทั้งหมด 5 โครงการ ประกอบดวย 

1. โครงการ: ภาคผูใชแรงงานรวมใจลดอุบัติภัยบนทองถนน จังหวัดลําพูน 

2. โครงการ: เสริมสรางพลังมาตรการความปลอดภัย สูใจแรงงาน ปองกันและลดอุบัติเหตุจราจร 

(จังหวัดสมุทรสาคร) 

3) โครงการ:เมืองเลยใสใจ สถานประกอบการรวมใจ สรางมาตรการองคกรขับข่ีปลอดภัย 

4) โครงการ: สรางมาตรการองคกรในการสงเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% (หวงใครใหใสหมวก) 

ตําบลเหนือเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 

5) โครงการ:สงเสริมมาตรการองคกรในระดับพื้นที่ เพื่อเปนองคกรตนแบบในการสวมหมวกนิรภัย 

100% จังหวัดพัทลุง 
 

สรปุผลไดดังน้ี 

มาตรการองค์กร
พื �นที�ดําเนินการ: ลาํพูน สมุทรสาคร เลย ร้อยเอ็ด พัทลุง

• สร้างความเข้าใจ สร้างความร่วมมือกับ

ผู้ประกอบการ เครือข่าย/จัดทาํ MOU
• สร้างการมีส่วนร่วมบุคลากรในองค์กร จัดตั �ง
แกนนํา คณะทาํงานในองค์กร หน่วยงาน

• สํารวจข้อมูลการใช้รถของบุคลากร/จัดทาํ

ฐานข้อมูล/เก็บข้อมูลพฤติกรรมเสี�ยง จุดเสี�ยง

• ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแส กําหนดวันดีเดย์ 

ประกาศมาตรการ กฎบัตร จัดทาํคู่ มือ

• อบรมให้ความรู้ สร้างจิตสํานึก ผ่านกิจกรรม

• ประกวด สร้างแรงจูงใจ มอบรางวัล

• สรุปบทเรียน ติดตามประเมินผล

ผลที�เกิด/การเปลี�ยนแปลงที�พบ

เป้าหมาย

1. เพื�อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร

2. เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังในสถานประกอบการ

3. พนักงาน บุคลากรมีความรู้ ตระหนัก มีจิตสํานึก 

เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

• เกิดเครือข่าย คณะทาํงาน ทีม/

ผูบ้ริหาร - จป.เหน็ความสาํคญั

• พนักงาน บคุลากร มีความรู้ เกิด

จิตสาํนึก ถึงการเดินทางให้ปลอดภยั

• มีฐานข้อมูล/มีคู่มือสร้างมาตรการ

• เกิดมาตรการควบคมุปัจจยัเสี�ยง 

(เมา หมวก เรว็ เขม็ขดั) มีบทลงโทษ

และรางวลัจูงใจบุคคลทาํดี

• พนักงานสวมหมวกนิรภยัเพิ�มขึ�น

องค์กรแห่งความปลอดภยั

สิ�งที�ทํา
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สรุปผลงานโครงการ

1. โครงการ: ภาคผู้ใช้แรงงานร่วมใจลดอุบัติภัยบนท้องถนน จังหวัดล�าพูน

❖ ผูร้บัผิดชอบโครงการ: นำยประทวน ศรสีขุ ชมรมเจ้ำหน้ำทีค่วำมปลอดภยั

ประจ�ำสถำนประกอบกำร บริษัท ล�ำพูน ซิงเดนเก็น จ�ำกัด 105 หมู่ 4   

ต�ำบลบ้ำนกลำง อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน โทรศัพท์ 081-96063968
  

❖ งบประมาณที่ได ้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.) : จ�ำนวน  

200,000 บำท 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน : 10 มิถุนำยน 2558 - 31 พฤษภำคม 2559
  

❖ กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ขับข่ีและโดยสำรรถจักรยนต์มำท�ำงำนในพื้นที่นิคม

อุตสำหกรรมภำคเหนือล�ำพูน และสวนอุตสำหกรรมเครือสหพัฒน์ล�ำพูน

❖ วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อสร้ำงเสริมวัฒนธรรมควำมปลอดภัยให้เกิดกับผู ้ใช้แรงงำนใน 

สถำนประกอบกำร จังหวัดล�ำพูน 

 2. สร้ำงเครือข่ำยกำรเฝ้ำระวังอุบัติเหตุในสถำนประกอบกิจกำร

❖ กิจกรรม: 

 1. จัดประชุมสัมมนำชี้แจ้งโครงกำรให้กับ จป. ระดับวิชำชีพแต่ละ 

สถำนประกอบกำร ร่วมกบัภำคเีครอืข่ำย บรษิทักลำง คุม้ครองประกนัภยั 

ปภ. จังหวัดล�ำพูน ขนส่งจังหวัดล�ำพูน

 2. จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงมำตรกำรองค์กรที่น�ำสู ่กำรเกิดวัฒนธรรม 

ควำมปลอดภัยในกำรใช้รถ ใช้ถนนของคนงำน

 3. สร้ำงเครือข่ำย/กำรมีส่วนร่วมของสถำนประกอบกำร ก�ำหนดวันดีเดย์ 

ในกำรขับขี่ปลอดภัย/สวมใส่หมวกนิรภัย

 4. ประเมินผลกำรกิจกรรมด�ำเนินงำน
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❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:
 1. จัดประชุมสัมมนำให้กับเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนวิชำชีพ

ของสถำนประกอบกำรท่ีเข้ำร่วมจ�ำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 80 คน รวม  
160 คน  เนื้อหำกำรสัมมนำประกอบด้วย

  - กำรชี้แจงที่มำและวัตถุประสงค์ของโครงกำร โดยสวัสดิกำรคุ้มครอง
แรงงำนล�ำพนู และนำยประทวน  ศรสีขุ  ชมรมเจ้ำหน้ำทีค่วำมปลอดภยั
ในกำรท�ำงำนจังหวัดล�ำพูน

  - สถำนกำรณ์ปัญหำอุบัติเหตุจำรำจรที่มีผลกระทบกับสถำนประกอบ
กิจกำรวิธีกำรแก้ไขปัญหำ โดย พ.ต.ท.อนุวัตร ค�ำสำร สถำนีต�ำรวจ
ภูธรเวียงหนองล่อง และนำยชัยธรณ์ อุ ่นบ้ำน ส�ำนักงำนป้องกัน 
และบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดล�ำพูน 

  - นวตักรรมด้ำนควำมปลอดภยัด้ำนกำรจรำจร  โดย นพ.ธรีวฒุ ิ โกมทุบตุร 
ทีม สอจร. ภำคเหนือ

  - พระรำชบัญญัติเกี่ยวกับกำรจรำจรและคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ  
โดย นำยทศพร เงำเมฆ บ.กลำงคุ้มครองประสบภัยจำกรถ จ�ำกัด  
สำขำล�ำพูน

  - สถิติกำรเบิกค่ำรักษำพยำบำลและสิทธิประโยชน์กรณีกำรประสบ
อันตรำย โดย นำยณรงค์  ชมภูป่ำ  ส�ำนักงำนประกันสังคม

  - ตัวอย่ำงวิธีกำรตรวจสอบและกำรเก็บหลักฐำน โดยนำยชัยธรณ์   
อุ่นบ้ำน  ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดล�ำพูน 

 2. เกิดกิจกรรมวัฒนธรรมควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนนของคนงำน 
ในหลำยรูปแบบ อำทิ

  - จัดพิธีมอบหมวกนิรภัยให้สถำนประกอบกำรที่ด�ำเนินกำรสั่งซื้อ 
หมวกกับโครงกำรโดยมี ปภ.จังหวัดล�ำพูนเป็นประธำน

  - กิจกรรมวันดีเดย์ ปล่อยขบวนรถในเขตนิคมเริ่มตั้งแต่เส้นทำงใน
นิคม มุ่งหน้ำไปยังพื้นที่ถนนสันปำฝำยและสิ้นสุดขบวนรณรงค์ที่นิคม
อุตสำหกรรมล�ำพูน เพื่อประชำสัมพันธ์กระตุ้นให้เกิดกำรตื่นตัวใน
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เขตนิคมอุตสำหกรรมภำคเหนือจังหวัดล�ำพูน มีตัวแทนแต่ละสถำน
ประกอบกำรเข้ำร่วมกิจกรรม

 3. มีบริษัท 5 แห่ง ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นสถำนประกอบกำรต้นแบบ 
ในนิคมอุตสำหกรรม ได้แก่ บริษัท ล�ำพูนซิงเดนเก็น จ�ำกัด บริษัท  
ทำนำกะ พรีซิชั่น จ�ำกัด บริษัท ไทยเอ็นเจอำร ์ จ�ำกัด บริษัท  

ยำมำนำชิอิเล็คทรอนิกส์ จ�ำกัด  และบริษัท ไทยฮำมำดะ จ�ำกัด 
 

❖ ข้อค้นพบ: ได้รับกำรสนับสนุนจำกองค์กรในพื้นที่  ได้แก่

 - ตัวแทนจ�ำหน่ำยจักรยำนยนต์ในพื้นที่สนับสนุนกำรตรวจเช็คสภำพ 

รถจักรยำนยนต์ และสนับสนุนป้ำยรณรงค์

 - กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สนับสนุนพ้ืนท่ีในกำร 

จัดกิจกรรม

 - ขนส่งจังหวัดล�ำพูนสนับสนุนป้ำยส�ำหรับกำรจัดกิจกรรม 

 - บ.กลำงคุ ้มครองผู ้ประสบภัยจำกรถ จ�ำกัด สำขำล�ำพูนสนับสนุน 

จ�ำหน่ำยหมวกนิรภัย 99 บำท

 - สวัสดิกำรคุ้มครองแรงงำนจังหวัดล�ำพูน อ�ำนวยควำมสะดวกในกำร

ท�ำงำน จัดกิจกรรม ออกหนังสือ

 - ส�ำนกังำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัยจงัหวดัล�ำพนู สถำนตี�ำรวจภธูร

เวียงหนองล่อง บ.กลำงคุ้มครองประสบภัยจำกรถ จ�ำกัด สำขำล�ำพูน  

จัดวิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้ และวัสดุ อุปกรณ์ในกำรฝึกอบรม 

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล : 

 1. ท�ำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนวัดหนองหมู โดยให้ควำมรู้เกี่ยวกับควำม

ปลอดภัยทำงถนน

 2. เกิดเครือข่ำยในพื้นที่ที่ประกอบด้วยภำครัฐ  สถำนประกอบกำรในนิคม

อุตสำหกรรม  ผู้ประกอบกำรตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์
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สรุปผลงานโครงการ

2. โครงการ: เสริมสร้างพลังมาตรการความปลอดภัย สู่ใจแรงงาน ป้องกัน

และลดอุบัติเหตุจราจร (จังหวัดสมุทรสาคร)

❖ ผู้รับผิดชอบโครงการ: นำยชิษนุวัฒน์  มณีศรีข�ำ

 ที่อยู ่ เบอร ์โทรติดต ่อ: ศูนย ์ประสำนงำนวิ จัยเพ่ือท ้องถิ่นจังหวัด 

สมุทรสงครำม (องค์กรสำธำรณประโยชน์) โทรศัพท์  034-732388  

มือถือ  081-837-2993  e-mail : tanate091@hotmail.com

❖ งบประมาณที่ ได ้ รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.): จ�ำนวน  

480,000 บำท 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน: 1 มิถุนำยน  2558 - 31 พฤษภำคม 2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย: เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน (จป.) ฝ่ำยบุคคล

และพนักงำนในโรงงำน 25 โรงงำนที่สนใจ จำกโรงงำน 63 โรงงำนที่ตั้งอยู่

ภำยในนิคมอุตสำหกรรมสินสำคร  ต.โคกขำม  อ.เมือง  จ.สมุทรสำคร

❖ วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อส�ำรวจข้อมูลกำรใช้รถใช้ถนนของพนักงำนในแต่ละโรงงำนในกำร 

จัดท�ำเป็นฐำนข้อมูล

 2. เพื่อเสริมทักษะควำมรู ้ควำมเข้ำใจเรื่องควำมปลอดภัย รวมถึงกำร 

สร้ำงจิตส�ำนึกเรื่องกำรป้องกันอุบัติเหตุ

 3. เพื่อสร้ำงกระบวนกำรท�ำงำนกำรสร้ำงควำมปลอดภัยและป้องกัน

อุบัติเหตุกำรจรำจรในองค์กร

❖ กิจกรรม:

 1. เตรียมกำรโดยกำรประชำสัมพันธ์กำรสร้ำงกำรป้องกันอุบัติเหตุจรำจร 

ให้กับพนักงำนในโรงงำน
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 2. เก็บข้อมูลสถำนกำรณผู้ใช้รถจักรยำนยนต์ในแต่ละโรงงำนที่เข้ำร่วม

โครงกำร

 3. อบรมพัฒนำศักยภำพให้กับตัวแทนโรงงำน โรงงำนละ 20 คน เพื่อ 

สร้ำงควำมเข้ำใจกำรขับเคลื่อนมำตรกำรองค์กรในโรงงำน

 4. รณรงค์สร ้ำงกระแสกำรขับรถปลอดภัยให้กับผู ้ที่สมัครเข ้ำร ่วม 

กิจกรรม ในรูปแบบของกำรทดสอบทักษะผ่ำนกิจกรรมเชิงป้องกัน 

และลดอุบัติเหตุ

 5. สรุปบทเรียนกำรด�ำเนินงำน

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. เกิดเครือข่ำยคณะท�ำงำนควำมปลอดภัยทำงถนน ที่ เข ้ำมำร ่วม 

ในกำรจัดกระบวนกำรพัฒนำศักยภำพให้กับพนักงำนในโรงงำน  

น�ำควำมเชี่ยวชำญของสหสำขำวิชำชีพเข้ำมำใช้ถ่ำยทอดแก่พนักงำน

 2. เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน (จป.) ในนิคมอุตสำหกรรมฯ  

เห็นควำมส�ำคัญในเรื่องควำมปลอดภัยทำงถนนของพนักงำนใน 

บริษัทและเริ่มมีกำรน�ำเรื่องควำมปลอดภัยทำงถนนเข้ำไปพูดคุย 

ในกำรประชุมกลุ่มเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน (จป.)

 3. พนกังำนเกดิกำรพฒันำศกัยภำพและมคีวำมรู้ในเร่ืองของควำมปลอดภยั

ทำงถนน ที่สำมำรถน�ำไปปรับใช้ในกำรด�ำเนินชีวิต

 4. เกิดผู ้น�ำ (พนักงำน) ด้ำนควำมปลอดภัยที่เป็นต้นแบบในกำรขับขี่

ปลอดภัย

 5. เกิดกำรจุดประกำยเรื่องควำมปลอดภัยทำงถนนในโรงงำนกับกลุ ่ม 

โรงงำนในนิคมอุตสำหกรรมสินสำคร

 6. เกิดกำรรวบรวมฐำนข้อมูลสถำนกำรณ์กำรใช้รถใช้ถนน/สถิติกำรเกิด

อุบัติเหตุ ภำยในนิคมอุตสำหกรรมสินสำคร
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 7. เกิดเครือข่ำยเจ้ำหน้ำที่ด้ำนควำมปลอดภัย (จป.) ในกำรแลกเปลี่ยนพูด

คยุประสบกำรณ์ควำมรู/้เทคนคิต่ำงๆในกำรท�ำงำน ในนคิมอตุสำหกรรม

สินสำคร

❖ ข้อค้นพบ

 1. ได้ควำมร่วมมือและกำรสนับสนุนงบประมำณจำกนิคมอุตสำหกรรม 

สินสำคร จ�ำนวน 50,000 บำทพร้อมทั้งสนับสนุนห้องประชุมในกำรจัด

กิจกรรม

 2. มีเครือข่ำยภำยโรงงำนในนิคมอุตสำหกรรมฯ (บริษัทโรแลนด์ ดิจิตอล 

กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ�ำกัด) เข้ำมำร่วมเป็นภำคีในกำรเชื่อมประสำนกำร

ด�ำเนินงำนกับโรงงำนอื่นภำยในนิคมอุตสำหกรรมฯ

 3. มีกำรวิเครำะห์จุดเสี่ยงในพื้นที่ร่วมกับเครือข่ำยกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่ ส่งผล

ให้เกิดกำรร่วมด�ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำระหว่ำงหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน

 4. ข้อมลูทีไ่ด้จำกกำรด�ำเนนิโครงกำรร่วมกบักำรบรูณำกำรข้อมลูกบัหน่วย

งำนที่เกี่ยวข้อง  สำมำรถน�ำไปใช้ในกำรก�ำหนดมำตรกำรองค์กรได้

 5. มีข้อมูลสำรสนเทศท่ีใช้ประกอบในกำรพัฒนำศักยภำพพนักงำนที ่

หลำกหลำย และเท่ำทนัสถำนกำรณ์ (เป็นข้อมลูทีม่กีำรอพัเดทอยูต่ลอด)

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล:

 1. มแีนวทำง มำตรกำรทีน่�ำไปปฏบิตัแิละสำมำรถลดอตัรำกำรบำดเจ็บและ

เสยีชีวติจำกอบัุตเิหตทุำงถนนในพืน้ทีน่คิมอตุสำหกรรมสนิสำคร ซึง่เป็น

ผลจำกกำรเข้ำร่วมกนับรูณำกำรกำรท�ำงำนผ่ำนเวทเีครือข่ำยคณะท�ำงำน

ขับเคลื่อนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุโดยกระบวนกำรท�ำงำน

ได้ประสำนภำคีหน่วยงำนทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำสังคมและ

ภำคประชำชนเข้ำมำท�ำงำนร่วมกันอย่ำงต่อเนื่อง
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 2. เกิดสถำนประกอบกำรท่ีมีมำตรกำรองค์กร ด้ำนกำรป้องกันและลด

อุบัติเหตุทำงถนนจ�ำนวน 6 แห่ง และอยู่ระหว่ำงขับเคลื่อนกำรสร้ำง

มำตรกำรองค์กรจ�ำนวน 6 แห่ง ผ่ำนกำรท�ำงำนร่วมกัน ตลอดจนเกิด

เครือข่ำย ผ่ำนกำรด�ำเนินงำนภำยใต้โครงกำรรณรงค์ กำรป้องกัน และ

กำรให้ควำมรูเ้รือ่งกำรป้องกนัและกำรลดอบุตัเิหตใุนสถำนประกอบกำร

 3. เกิดทีมคณะท�ำงำนที่ผ่ำนกำรท�ำงำนร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ในเชิงรำบ 

เพื่อสนับสนุนข้อมูลด้ำนวิชำกำรและน�ำสู่กำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทำงถนนในนิคมอุตสำหกรรมสินสำครอย่ำงต่อเนื่อง 
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สรุปผลงานโครงการ
3) โครงการ: เมืองเลยใส่ใจ สถานประกอบการร่วมใจ สร้างมาตรการ 

องค์กรขับขี่ปลอดภัย

❖ ผู้รับผิดชอบโครงการ: นำยนันทชัย  ปัญญำสุรฤทธิ์  ส�ำนักงำนประกัน

สังคมจังหวัดเลย

❖ งบประมาณที่ได ้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.): จ�ำนวน  

212,000 บำท
 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน: มิถุนำยน 2558 - พฤษภำคม 2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย: สถำนประกอบกำร ห้ำงร้ำน ขนำดใหญ่ในจังหวัดเลย 

จ�ำนวน 10 แห่ง โดยต่อยอดจำกโครงกำรที่ สอจร. ให้กำรสนับสนุน 

ทั้งประเทศ

❖ วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อขยำยเครือข ่ำยคนท�ำงำนลดอุ บัติ เหตุทำงถนนที่ เข ้มแข็ง  

สู่สถำนประกอบกำรขนำดใหญ่ในภำคเอกชน

 2. เพื่อสร้ำงมำตรกำรองค์กรในกำรควบคุมปัจจัยเสี่ยงในกำรดื่มแล้วขับ  

ขับรถด้วยควำมเร็วและกำรไม่สวมหมวกนิรภัยในสถำนประกอบกำร

ขนำดใหญ่ในภำคเอกชน

 3. เพื่อลดจ�ำนวนผู้บำดเจ็บ ผู ้ทุพพลภำพ และผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุ 

ทำงถนนของบุคลำกรในองค์กรที่เข้ำร่วมโครงกำร

 4. เพือ่ให้จังหวดัเลยเป็นจงัหวดัต้นแบบท่ีมสีถำนประกอบกำรในภำคเอกชน

ขนำดใหญ่ทุกแห่งสร้ำงมำตรกำรองค์กรในกำรขับขี่ปลอดภัย

 5. จัดท�ำคู ่มือด�ำเนินโครงกำรสร้ำงมำตรกำรองค์กรขับขี่ปลอดภัยเพื่อ 

น�ำไปใช้ขยำยผลได้ทั่วประเทศ
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(พัฒนาจังหวัด/นวัตกรรม/เชิงประเด็น)

❖ กิจกรรม:

 1. ประสำนกำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำง เครือข่ำยป้องกันอุบัติเหตุ 

จำกกำรจรำจรจังหวัดเลยกับผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัย

ในกำรท�ำงำน (จป.) ของสถำนประกอบกำรอย่ำงน้อย 10 แห่ง  

เพือ่ก�ำหนดกำรสร้ำงมำตรกำรองค์กำรในกำรสงเสริมกำร   ขบัขีป่ลอดภยั

 2. ส�ำรวจข้อมลูสถติอิบุตัเิหต ุของพนกังำนเจ้ำหน้ำทีข่องสถำนประกอบกำร

ก่อนด�ำเนินกำร

 3. จัดประชุมพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ของสถำนประกอบกำรอย่ำงน้อย  

10 แห่ง รวม 1,000 คน

 4. จัดระบบกำรสร้ำงมำตรกำรองค์กร โดยผู ้บริหำรและผู ้แทนสถำน

ประกอบกำรกับทีมเครือข่ำยป้องกันอุบัติเหตุจำกกำรจรำจรจังหวัดเลย

 5. ติดตำม ประเมินผล พร้อมส�ำรวจสถิติข้อมูลกำรบำดเจ็บ ทุพพลภำพ  

เสียชีวิต และสำเหตุเพื่อจัดล�ำดับผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรองค์กร  

น�ำเสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมอบโล่เกียรติคุณ

 6. จัดท�ำคู่มือด�ำเนินโครงกำรสร้ำงมำตรกำรองค์กรขับขี่ปลอดภัย  

 7. สรุปผลกำรด�ำเนินโครงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรด�ำเนินโครงกำร 

สู่สำธำรณะ

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. มีค�ำสั่งจังหวัดเลยท่ี 3439/2558 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด�ำเนินงำน

โครงกำร “เมืองเลยใส่ใจสถำนประกอบกำรร่วมใจ สร้ำงมำตรกำร 

องค์กรขับขี่ปลอดภัย” มีรองผู้ว่ำรำชรำชกำรจังหวัดเลย ที่ก�ำกับดูแล

งำนควำมปลอดภัยทำงถนนเป็นประธำนคณะท�ำงำน และหัวหน้ำ 

ส่วนรำชกำร รวมคณะท�ำงำน 17 คน

 2. จัดกำรอบรมให้กับสถำนประกอบกำรหรือโรงงำนที่สนใจ 10 แห่ง  

ประกอบไปด้วยกิจกรรมดังนี้
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  - กำรแนะน�ำโครงกำร

  - ให้ข้อมูลกำรป้องกันอุบัติเหตุจำกกำรจรำจร  จำกสำรวัตรจรำจร 

สถำนีต�ำรวจภูธรเมืองเลย

  - ให้ข้อมูลกำรป้องกันอุบัติเหตุจรำจร  จำกขนส่งจังหวัดเลย

  - ให้ข้อมูลกำรสร้ำงมำตรกำรองค์กำรขับขี่ปลอดภัย โดยประกันสังคม

จังหวัดเลย

  - ให้ข้อมูลอุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำนกับกำรขับขี่ปลอดภัย  โดยสวัสดิกำร

และคุ้มครองแรงงำนจังหวัดเลย

  - ให้ข้อมูลอุบัติเหตุจำกกำรจรำจร  และคลินิกโรคจำกกำรท�ำงำน  

โดยหัวหน้ำงำนอำชีวะเวชกรรมโรงพยำบำลเลย

  - ตรวจสุขภำพคัดกรองควำมเสี่ ยง โดยงำนอำชีวะเวชกรรม   

โรงพยำบำลเลย

 3. สถำนประกอบกำรขนำดใหญ่ในจังหวัดเลย 10 แห่งน�ำมำตรกำร 

องค์กรขับขี่ปลอดภัยไปใช้กับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทุกคน

 4. ผลกำรด�ำเนินกำร พบว่ำพนักงำนของสถำนประกอบกำร 9 แห่ง 

มีอัตรำกำรสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น อีก 1 แห่งคงที่เนื่องจำกมีกำร 

สวมหมวกนิรภัย 100% อยู่แล้ว

❖ ข้อค้นพบ:

 1. สถำนประกอบกำรที่เข้ำร่วม นอกจำกให้ควำมร่วมมือในกำรท�ำงำน 

แล้วยังร่วมสนับสนุนงบประมำณค่ำอำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำง 

ในกำรจัดอบรมพนักงำนของสถำนประกอบกำร

 2. กำรจัดกิจกรรมเพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมสนใจ จึงได้เชิญโรงพยำบำล

เลยและโรงพยำบำลชุมชนเข้ำร่วมท�ำกิจกรรมน�ำคลินิกแพทย์เคล่ือนที่ 

เข้ำไปในโรงงำนและสถำนประกอบกำรในระหว่ำงกำรด�ำเนินกิจกรรม
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(พัฒนาจังหวัด/นวัตกรรม/เชิงประเด็น)

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล:

 1. เกิดกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง อันมำจำกเป็นมำตรกำรของสถำน 

ประกอบกำร  

 2. สำมำรถช่วยลดอุบัติเหตุ หรือควำมรุนแรงจำกกำรเกิดอุบัติเหตุได้ 

อย่ำงชัดเจน

 3. มีรูปแบบกำรอบรม/จัดกิจกรรม และแนวทำงกำรด�ำเนินงำนที่จะ 

ขยำยไปยังสถำนประกอบกำรอื่น
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สรุปผลงานโครงการ
4) โครงการ: สร้างมาตรการองค์กรในการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 

100% (ห่วงใครให้ใส่หมวก) ต�าบลเหนือเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

❖ ผู้รับผิดชอบโครงการ: นำยไพบูลย์ แน่นอุดร นำยกองค์กำรบริหำร 

ส่วนต�ำบลเหนือเมือง

❖ งบประมาณที่ได ้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.) : จ�ำนวน  

188,000 บำท
 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน : มิถุนำยน  2558 - พฤษภำคม 2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย: 

  รับสมัครองค์กรที่สนใจร่วมสร้ำงมำตรกำรองค์กร แต่เน้นหนักท่ี   

8 องค์กร ดังต่อไปนี้ (เนื่องจำกมีควำมสนใจ) องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล

เหนือเมือง ห้ำงสรรพสินค้ำบิ๊กซีร้อยเอ็ด โรงเรียนไพโรจน์วิชชำลัย 

บริษัทลิเบอร์ตี้ แอนด์ แทร็กซ์ อินเตอร์เทรด จ�ำกัด (อ�ำเภอจังหำร)   

บริษัทหุ ้นส ่วนจ�ำกัดไทยเพิ่มพูนโฮมช็อป โรงพยำบำลร ้อยเอ็ด   

ส�ำนักงำนสำธำรณสุขอ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด ส�ำนักงำนสำธำรณสุข 

จังหวัดร้อยเอ็ด

❖ วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อส่งเสริมกำรสร้ำงมำตรกำรองค์กรในกำรสวมหมวกนิรภัย 100% 

ส�ำหรับผู ้ใช้รถจักรยำนยนต์ในหน่วยงำนและองค์กรต่ำงๆ ในเขต 

ต�ำบลเหนือเมือง และ ต�ำบลอื่นที่สนใจ

 2. เพื่อลดจ�ำนวนผู้บำดเจ็บที่ศีรษะ ผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุรถจักรยำนยนต์

ของบุคลำกรในองค์กรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ

 3. เพื่อค้นหำองค์ควำมรู้ในกำรสร้ำงมำตรกำรองค์กรและจัดท�ำข้อเสนอ 

เชิงนโยบำยแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
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(พัฒนาจังหวัด/นวัตกรรม/เชิงประเด็น)

❖ กิจกรรม: 

 1. จัดประชุมเปิดตัวโครงกำร

 2. ลงนำมข้อตกลง  (MOU) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

 3. จัดอบรมให้ควำมรู้ส�ำหรับหน่วยงำนต่ำงๆที่เข้ำร่วมโครงกำร  

 4. ประเมินติดตำมผลหน่วยงำนที่เข้ำร่วมโครงกำร  

 5. ถอดบทเรียนหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เข้ำร่วมโครงกำร

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. มีกำรท�ำ MOU กับหน่วยงำนท่ีภำคีและหน่วยงำนที่เข้ำร่วมโครงกำร 

ได้แก่ อบต.เหนือเมือง บ.กลำงจังหวัดร้อยเอ็ด สนง.ปภ.จว.ร้อยเอ็ด  

สนง.ขนส่ง จว.ร้อยเอ็ด บ.แท็กค์อินเตอร์แทก สสจ.จว.ร้อยเอ็ด สสอ.

เมืองร้อยเอ็ด  รพ.ร้อยเอ็ด

 2. ตวัแทนจำกหน่วยงำนท่ีเข้ำร่วมโครงกำรได้รบัควำมรูเ้กีย่วกบั  กฎจรำจร  

รถตำมกฎหมำย ประกันภัย และกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท�ำมำตรกำร

องค์กร

 3. มีหลักเกณฑ์กำรประเมิน 5 ข้อ

  - กำรสร้ำงกำรรับรู้และกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในองค์กรเกี่ยวกับ

มำตรกำรองค์กร (เน้นกำรสวมหมวกนิรภัย)

  - กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมเพื่อควำมปลอดภัยทำงถนนในองค์กร  

(เน้นหมวกนิรภัย)

  - ควำมมีประสิทธิผลและควำมยั่งยืนในกำรปฏิบัติ (สวมหมวกนิรภัย) 

ของพนักงำนในองค์กร

  - กระบวนกำรควบคุมและติดตำมกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรองค์กร

  - กำรบรรลุต่อเป้ำหมำย

 4. เกิดกระบวนกำรมีส่วนร่วมในองค์กรเพื่อก�ำหนดกติกำขององค์กร 

(กฎบัตร) น�ำมำบังคับใช้ภำยในองค์กร
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 5. อัตรำกำรสวมหมวกนิรภัยมีอัตรำสูงขึ้น

 6. มีหน่วยงำนที่เข้ำร่วมโครงกำรผ่ำนกำรประเมิน 7 หน่วย  หน่วยงำนที่ไม่

ผ่ำนกำรประเมินเนื่องจำกมีเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรและบุคลำกร

 7. หน่วยงำนที่เข้ำร่วมโครงกำร 5 หน่วยงำนมีกำรสวมหมวกนิรภัย 100% 

ได้แก่ อบต.เหนอืเมอืง  ห้ำงสรรพสนิค้ำบิก๊ซ ีสำขำร้อยเอด็  บริษทัแทร็กซ์  

อินเตอร์เทรค จ�ำกัด  โฮมซ็อบ  รพ.ร้อยเอ็ด และส�ำนักงำนสำธำรณสุข

จังหวัดร้อยเอ็ด 

❖ ข้อค้นพบ

 1. ภำครฐัมกีำรบรหิำรจดักำรตำมหนงัสอืสัง่กำร มขีัน้ตอนกำรบรหิำรจดักำร 

ส่งผลให้เกิดควำมล่ำช้ำได้

 2. มีกำรใช้เทคโนโลยี เช่น กล้อง  โทรศัพท์มือถือ  ช่วยในกำรตรวจสอบ 

ประเมินผลได้

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล : 

 1. มีกำรประเมินกำรด�ำเนินมำตรกำรอย่ำงต่อเนื่อง  พร้อมทั้งมีหลักเกณฑ์

ในกำรประเมินที่ชัดเจน

 2. หน่วยงำนน�ำเอำมำตรกำรองค์กรไปใช้ในกำรทำงปฏิบัติ พร้อมทั้งมี

มำตรกำรในกำรควบคุมรักษำกฎอย่ำงเคร่งครัด
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สรุปผลงานโครงการ
5) โครงการ: ส่งเสริมมาตรการองค์กรในระดับพื้นที่ เพื่อเป็นองค์กร 

ต้นแบบในการสวมหมวกนิรภัย 100% จังหวัดพัทลุง

❖ ผูร้บัผดิชอบโครงการ: นำยเชำวลติ นฒิรรตัน์ ส�ำนกังำนป้องกนัและบรรเทำ

สำธำรณภัย จังหวัดพัทลุง

❖ งบประมาณที่ ได ้ รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.): จ�ำนวน  

373,400 บำท
 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน: มิถุนำยน 2558 – มีนำคม 2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย: มีองค์กรต้นแบบในกำรส่งเสริมมำตรกำรองค์กรในระดับ

พืน้ที ่เพือ่เป็นองค์กรต้นแบบในกำรสวมหมวกนริภยั 100% ในพืน้ทีน่�ำร่อง 

2 อ�ำเภอ ๆ ละ 1 แห่ง  ได้แก่ อ�ำเภอตะโหมด และอ�ำเภอป่ำบอน

❖ วัตถุประสงค์: เพื่อลดกำรบำดเจ็บ และเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุจรำจรใน 

ระดับพื้นที่กลุ่มเป้ำหมำย  และภำพรวมของจังหวัด
       

❖ กิจกรรม:

 กิจกรรมตามแผนที่ตั้งไว้

 1. กำรประชุม/จัดตั้งคณะท�ำงำนในพื้นที่

 2. อบรมให้ควำมรู้สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับมำตรกำรองค์กรฯ ให้กับ 

ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 3. รณรงค์ประชำสัมพันธ์กำรสวมหมวกนิรภัย 100%  

 4. กำรส�ำรวจพฤติกรรมกำรสวมหมวกนิรภัยก่อน – หลังด�ำเนินงำน

 5. ประชุมพื้นที่เป้ำหมำย / จัดท�ำข้อตกลง MOU และติดตั้งป้ำยไวนิล 

ข้อตกลง/ติดตั้งป้ำยมำตรกำรองค์กรสวมหมวกนิรภัย 100% ในพื้นที่

เป้ำหมำย 
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 6. ถอดบทเรียน

 กิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง

 1. ประชุมคณะท�ำงำนในพื้นที่อ�ำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

 2. รณรงค์ประชำสัมพันธ์กำรสวมหมวกนิรภัย 100%

 3. ส�ำรวจพฤติกรรม กำรสวมหมวกนิรภัยก่อนด�ำเนินงำน

❖ ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้น: จำกควำมพร้อมในกำรด�ำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตำม

แผน  จึงได้มีกำรปรับเปลี่ยนแผนกำรด�ำเนินงำน  โดยปรับพื้นที่ด�ำเนินกำร 

จำก 2 อ�ำเภอ เป็น 1 อ�ำเภอ และปรับเป็นอ�ำเภอตะโหมด  ซึ่งมีควำมพร้อม

มำกกว่ำ  โดยมีกำรด�ำเนินงำน 3 กิจกรรม และมีผลลัพธ์ ดังนี้

 1. กำรประชมุคณะท�ำงำนป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุำงถนน  อ�ำเภอตะโหมด  

มผีูเ้ข้ำร่วมประชมุจำก ปภ.จงัหวดัพทัลงุ  สนง.ขนส่งจงัหวดัพทัลงุ  บรษิทั

กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ�ำกัด สำขำพัทลุง และคณะท�ำงำน

รวม 30 คน และมีผู้ก�ำกับกำรสถำนีต�ำรวจภูธรตะโหมดเป็นประธำน 

กำรประชุม

 2. รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ที่โรงเรียนตะโหมด โดยมีนักเรียน  

บคุลำกรของโรงเรยีนตะโหมด  ประชำชนและบคุลำกรในเทศบำลต�ำบล

แม่ขรี และเทศบำลต�ำบลคลองใหญ่

 3. ส�ำรวจพฤติกรรมกำรสวมหมวกนิรภัยก่อนกำรด�ำเนินงำน ในกลุ ่ม 

เป้ำหมำย

  - ชุมชนแม่ขรี บุคลำกร เทศบำลต�ำบลแม่ขรี  123 คน

  - นักเรียนและบุคลำกร โรงเรียนตะโหมด  480 คน

  - บุคลำกร เทศบำลต�ำบลคลองใหญ่  34 คน

 4. ผลกำรด�ำเนินคดีผู้กระท�ำผิดกรณีไม่สวมหมวกนิรภัยของต�ำรวจภูธร

อ�ำเภอตะโหมดลดลงจำกปีที่แล้ว 4.81%
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❖ ข้อค้นพบ : 

 1. จังหวัดพัทลุงมีกำรแต่งตั้งคณะท�ำงำนบูรณำกำรท้ังในระดับจังหวัดและ

ระดับอ�ำเภอ  ให้ท�ำหน้ำท่ีสอบสวนกำรบำดเจ็บ/เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุ

ทำงถนน  เพื่อร่วมกันวิเครำะห์สำเหตุท่ีแท้จริงของอุบัติเหตุทำงถนน  

และหำแนวทำงกำรแก้ไข

 2. มีทีมวิทยำกรจังหวัด  ซึ่งประกอบด้วย ต�ำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง  

ส�ำนักงำนขนส่งจังหวัดพัทลุง ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

จังหวัดพัทลุง  ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบ

ธุรกิจประกันภัยจังหวัดพัทลุง  บริษัทกลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ 

จ�ำกัด สำขำพทัลงุ  ทีท่�ำกำรปกครองอ�ำเภอต่ำงๆในจงัหวดัพทัลงุ  เข้ำไป

ให้ควำมรูเ้กีย่วกบัควำมปลอดภยัทำงถนนให้กบัก�ำนนัและผู้ใหญ่บ้ำนใน

กำรประชุมประจ�ำเดือน  ครบทั้ง 11 อ�ำเภอ

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล:

 1. มีมำตรกำรกำรตั้งด่ำนชุมชนช่วงเทศกำล

 2. ก�ำนัน ผู ้ใหญ่บ้ำน ได้รับควำมรู ้เกี่ยวกับควำมปลอดภัยทำงถนน 

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยจรำจรและน�ำไปเผยแพร่ต่อในชุมชน

 3. จังหวัดจะน�ำเอำกำรสร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนนโดยกำรปลูกฝังวินัย

จรำจรให้กบัเดก็นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษำในพ้ืนทีต่่ำงๆ โดยเอำไปใช้ใน

ช่วง “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”
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ประมวลภาพ ประเด็นมาตรการองค์กร สถานประกอบการ
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  5. ประเด็นพัฒนาภาคีเครือข่าย
 

 โครงกำรท่ีด�ำเนินงำนในประเด็นกำรพัฒนำภำคีเครือข่ำย เป็น 

โครงกำรที่มีทั้งสร ้ำงภำคีใหม่ เช ่น อำสำสมัครกู ้ชีพกู ้ภัย สื่อมวลชน  

เยำวชน โดยกำรพัฒนำศักยภำพให้ภำคีใหม่ได้เข้ำใจในปัญหำอุบัติเหต ุ

ทำงถนน เพื่อมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรกับปัญหำ ผ่ำนกำรอบรมควำมรู้  

กิจกรรมปลุกจิตส�ำนึกเพื่อเกิดควำมร่วมมือในกำรขับเคล่ือนงำนป้องกัน

อุบัติเหตุทำงถนนกับภำคีเครือข่ำยที่เป็นหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และนอกจำก

ภำคีใหม่แล้ว ยังรวมไปถึงกำรเชื่อมประสำนกลุ่มเยำวชนนอกระบบและคน 

ในชุมชนเข ้ำมำร ่วมจัดกำรปัญหำและป้องกันอุบั ติเหตุทำงถนนด้วย  

ซึ่งมีทั้งหมด 8 โครงกำร ประกอบด้วย

 1) โครงกำรปลุกพลัง สร้ำงเครือข่ำย กำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 2) โครงกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำย กู้ชีพกู้ภัย เพ่ือกำรป้องกัน 

และลดอุบัติเหตุจรำจร สมุทรสงครำม

 3) โครงกำรแก้ไขปัญหำจุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติเหตุทำงถนนจังหวัด

กำฬสินธุ์ (ก�ำจัดจุดเสี่ยง)

 4) โครงกำรจังหวัดยโสธรร่วมใจ สร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนน 

บ้ำนตำดทอง ปี 2558

 5) โครงกำรถนนต้นแบบปลอดอุบัติเหตุด้วยพลังชุมชนจังหวัด

กำฬสินธุ์

 6) โครงกำรเครือข่ำยภำคีป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทำงถนน  

หมู่บ้ำน/ชุมชน ปลอดภัย บุรีรัมย์

 7) โครงกำรชำวต�ำบลเมืองเก่ำพัฒนำรวมใจ สร้ำงวินัยจรำจร  

ลดอุบัติเหตุทำงถนน จังหวัดขอนแก่น
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 8) โครงกำรกำรพัฒนำระบบข้อมูลกำรบำดเจ็บจำกอุบัติ เหตุ 

ทำงถนน 5 มิติ เพื่อจัดท�ำมำตรกำรชุมชนส�ำหรับแก้ไขปัญหำกำรบำดเจ็บ 

และเสยีชวีติจำกอบุตัเิหตทุำงถนนในอ�ำเภอน�ำร่อง  เขตสขุภำพที ่9  พ.ศ. 2558 

-2559 กรณีศึกษำจังหวัดสุรินทร์

สรุปได้ ดังนี้

5.ประเด็นพัฒนาภาคีเครือขาย 
 โครงการที่ดําเนินงานในประเด็นการพัฒนาภาคีเครือขาย เปนโครงการที่มีทั้งสรางภาคีใหม เชน 

อาสาสมัครกูชีพกูภัย สื่อมวลชน เยาวชน โดยการพัฒนาศักยภาพใหภาคีใหมไดเขาใจในปญหาอุบัติเหตุทาง

ถนน เพื่อมีสวนรวมในการจัดการกับปญหา ผานการอบรมความรู กิจกรรมปลุกจิตสํานึกเพื่อเกิดความรวมมือ

ในการขับเคลื่อนงานปองกันอุบัติเหตุทางถนนกับภาคีเครือขายที่เปนหนวยงานที่เกี่ยวของ และนอกจากภาคี

ใหมแลว ยังรวมไปถึงการเช่ือมประสานกลุมเยาวชนนอกระบบและคนในชุมชนเขามารวมจัดการปญหาและ

ปองกันอุบัติเหตุทางถนนดวย  ซึ่งมีทั้งหมด 8 โครงการ ประกอบดวย 

1) โครงการปลุกพลัง สรางเครือขาย การปองกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

2) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขาย กูชีพกูภัย เพื่อการปองกันและลดอุบัติเหตุจราจร สมุทรสงคราม 

3) โครงการแกไขปญหาจุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ (กําจัดจุดเสี่ยง) 

4) โครงการจังหวัดยโสธรรวมใจ สรางความปลอดภัยทางถนนบานตาดทอง ป 2558 

5) โครงการถนนตนแบบปลอดอุบัติเหตุดวยพลังชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ 

6) โครงการเครือขายภาคีปองกันและแกไขอุบัติเหตุทางถนน หมูบาน/ชุมชน ปลอดภัย บุรีรัมย 

7) โครงการชาวตําบลเมืองเกาพัฒนารวมใจ สรางวินัยจราจร ลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดขอนแกน 

8) โครงการการพัฒนาระบบขอมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 5 มิติ เพื่อจัดทํามาตรการชุมชน

สําหรับแกไขปญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในอําเภอนํารอง  เขตสุขภาพที่ 9  

พ.ศ. 2558 -2559 กรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร 

สรุปได ดังน้ี 

พัฒนาภาคีเครือข่าย กลุ่มเป้าหมาย: อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย แกนนําเยาวชนนอกระบบ สื�อมวลชน 

ภาคีหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ชุมชน

พื �นที�ดําเนินการ:ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม กาฬสินธ์ุ ยโสธร บุรีรัมย์ 

ขอนแก่น นครราชสีมา

•  อบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพแกนนํา ภาคี

ใหม่/เดิม 

• เก็บข้อมูล วิเคราะห์หาสาเหตุ ค้นหาแนวทาง

• คืนข้อมูล บูรณาการงานข้อมูล และร่วมกัน

กําหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา

• เชื�อมภาคีเครือข่ายทั �งในระดับพื �นที�และจังหวัด

• จัดทีมสืบสวนลงพื �นที� วิเคราะห์เรียนรู้ปัญหา

• จัดการแก้ไขจุดเสี�ยง จุดอันตราย

• จัดทาํสื�อ รณรงค์ สร้างแรงกระตุ้น ปลุก

จิตสํานึก

• จัดทาํรายงานอุบัติเหตุ สรุปบทเรียน 

แลกเปลี�ยนเรียนรู้

ผลที�เกดิ/การเปลี�ยนแปลงที�พบ

• เกิดการมีส่วนร่วมในการจดัการปัญหาทั �ง

ภาคีใหม่และภาคีหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

• เกิดทีมสืบสวนอุบติัเหตโุดยการมีส่วนร่วม

• มีการนําข้อมูลมาวิเคราะห์ค้นหาสาเหตุ

ร่วมกนั

• มีการสนับสนุนงบประมาณจาก อปท.และ

หน่วยงานในการจัดการกับปัญหา เช่นการ

แก้ไขจดุเสี�ยง จากการนําข้อมูลปัญหานําเสนอ

• เกิดถนนต้นแบบปลอดอบุติัเหตุ

• เกิดการพฒันาระบบข้อมูลใน 5 มิติ

• อุบ ัติ เ ห ตุทา ง ถน น ลด ลง  ก า รบา ด เ จ็บ 

เสียชีวิตลดลง

สิ�งที�ทาํ
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สรุปผลงานโครงการ
1) โครงการ: ปลุกพลัง สร้างเครือข่าย การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

❖ ผู้รับผิดชอบโครงการ: นำยทรงศักดิ์ (ปกรณ์กฤษณ์)  บัวตูม

 ที่ อยู ่ เบอร ์ โทรติดต ่อ :  มูลนิ ธิ สว ่ ำ งรำษฎร ์ศรัทธำธรรมสถำน  

อ.บำงสะพำนน้อย  จ.ประจวบคีรีขันธ์

 เบอร์โทรศัพท์ 032691568 มือถือ 0917069090

❖ งบประมาณที่ได ้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.):  จ�ำนวน  

470,000 บำท
 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน: 1  มิถุนำยน 2558 – 31พฤษภำคม 2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย:

 1. เครือข่ำยกู้ชีพกู้ภัย และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

 2. โรงเรียนต่ำงๆ และวิทยำลัยต่ำงๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 3. อำสำสมัครจำกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 4. เยำวชนนอกระบบกำรศึกษำในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 5. เครือข่ำยชุมชน ผู้ปกครองในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 6. ภำคีเครอืข่ำยทีเ่ข้ำร่วมกจิกรรมรณรงค์ป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุำงถนน

ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

❖ วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อศึกษำวิเครำะห์ค้นหำสำเหตุและน�ำข้อมูลน�ำเสนอกับหน่วยงำน 

หำแนวทำงกำรป้องกันแก้ไขปัญหำ

 2. เพื่อเกิดกระบวนกำรสืบสวนหำสำเหตุ และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 

อย่ำงยั่งยืน
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 3. เพื่อให้ภำคีเครือข่ำยมำร่วมกระบวนกำรท�ำงำนเชิงป้องกันและ 

ลดอุบัติเหตุจรำจร

 4. เกิดกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลและน�ำไปใช้ประโยชน์ในกำรลดปัญหำ

อุบัติเหตุจรำจรได้

 5. เพื่อขยำยและพัฒนำระบบเครือข่ำยเด็กและเยำวชนในกำรป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นรูปธรรม

 6. เพื่อเป็นต้นแบบ ในกำรแก้ปัญหำที่ต้นเหตุ อย่ำงจริงจัง

❖ กิจกรรม:

 1. ศึกษำสถำนกำรณ์กำรเกิดอุบัติเหตุ สถิติ กำรสูญเสียจำกอุบัติเหต ุ

ของเด็กและเยำวชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 2. จัดกำรประชุมเครือข ่ำยลดอุบัติ เหตุเพื่อค ้นหำจุดเสี่ยง สืบค ้น 

อุบัติเหตุ และวิเครำะห์สำเหตุ

 3. พัฒนำแกนน�ำนักเรียนเครือข่ำยลดอุบัติเหตุให้มีควำมรู ้เกี่ยวกับ 

กำรสอบสวนอุบัติเหตุเชิงวิเครำะห์ (ขั้นต้น) พร้อมท้ังให้แกนน�ำ 

แต่ละโรงเรียนจัดท�ำแผนด�ำเนินกำรและเสนอต่อสำธำรณะ

 4. จัดกิจกรรมขบัดมีวีนิยัช่วยลดอบัุตเิหตใุนโรงเรยีนอนบุำลประจวบครีขีนัธ์

จัดประกวดบทควำม/รูปภำพ/วิดิโอ/ภำพวำด ฯลฯ เกี่ยวกับกำรลด

อุบัติเหตุ พร้อมทั้งคัดเลือกและมอบรำงวัล

 5. สรุปข้อมูลเรื่องอุบัติเหตุจำกกิจกรรมเด็กและเยำวชนในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. ผู ้เข้ำร่วมโครงกำร 150 คน ทรำบปัญหำกำรเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่   

พร้อมทั้งร่วมกันเสนอแนวทำงในกำรป้องกันลดอุบัติเหตุทำงถนน

 2. นักเรียน/นักศึกษำแกนน�ำมีควำมเข้ำใจและตระหนักเรื่องอุบัติเหตุ  
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สำมำรถวิเครำะห์หำจุดเสี่ยงและแนวทำงกำรแก้ไขกำรเกิดจุดเสี่ยงได้

 3. นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนอนุบำลประจวบคีรีขันธ์จ�ำนวน 136 คน  

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกฎจรำจร และทรำบเลขหมำยฉุกเฉิน

 4. กลุ่มเครือข่ำยได้ทรำบถึงกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำและรับรู้ผลส�ำเร็จ 

ของกำรด�ำเนินงำนและได้มีกำรวำงแผนท่ีจะด�ำเนินในกิจกรรมต่อๆ ไป 

เพื่อเป็นกำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนที่ยังยืน

❖ ข้อค้นพบ

 1. กำรต่อยอด Model กู ้ชีพ กู ้ภัย มูลนิธิสว่ำงเบญจธรรม โดยใช ้

เทคนิค Learning by Doing เป็นฐำนคิดในกำรท�ำงำน

 2. กำรใช้ข ้อมูลคุณภำพและข้อมูลเชิงปริมำณ “ชง” เพื่อ “ช้อน”  

ผู้บริหำรให้เห็นควำมส�ำคัญและร่วมผลักดันกิจกรรมภำยใต้โครงกำร 

ให้ประสบควำมส�ำเร็จ จนสำมำรถขยำยผลไปยังอ�ำเภอ และท้องถิ่น 

 3. กำรแก้ปัญหำจุดเสี่ยง โดยใช้ข้อมูลและทักษะที่มีอยู ่ผ่ำน Social  

Media กระตุ ้นหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องให้ก�ำหนดงบประมำณและ 

มำตรกำรแก้ไขปัญหำระยะยำวเป็นผลส�ำเร็จ 

 4. คณะท�ำงำนมีทักษะหลำยด้ำน และสวมหมวกหลำยใบ (สวมบทกู้ชีพ  

เจ้ำหน้ำที่ IT ของโรงพยำบำล และเป็นดีเจจัดรำยกำรวิทยุ)

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล:

 1. เกิดเครือข่ำยลดอุบัติเหตุท่ีมีสมำชิกเป็นนักเรียน นักศึกษำ ที่เข้ำใจ 

และตระหนักเรื่องอุบัติเหตุ สำมำรถติดต่อส่ือสำรขอควำมช่วยเหลือ 

หรือแจ้งเหตุผ่ำนหมำยเลขฉุกเฉิน

 2. โรงพยำบำลสะพำนน้อยจัดท�ำมำตรฐำนองค์กร เรื่องหมวกกันน็อค 

100%  ให้เจ้ำหน้ำท่ีโรงพยำบำลปฏิบัตอิย่ำงเคร่งครดัและเป็นแบบอย่ำง

กับผู้มำรับบริกำร
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สรุปผลงานโครงการ
2) โครงการ: พัฒนาศักยภาพเครือข่าย กู ้ชีพกู้ภัย เพ่ือการป้องกัน 

และลดอุบัติเหตุจราจร

❖ ผู้รับผิดชอบโครงการ: นำยพลเสฏฐ์ เลำหกรรณวนิช

 ที่อยู ่ เบอร์โทรติดต่อ: มูลนิธิสว ่ำงเบญจธรรม(ฝ่ำยกู ้ภัย) จังหวัด

สมุทรสงครำม

 โทรศัพท์  034-723623 โทรศัพท์มือถือ  086-3665326

❖ งบประมาณที่ได ้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.): จ�ำนวน  

487,300 บำท
 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน: 1 กรกฎำคม 2558 - 30 มิถุนำยน 2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย: อำสำสมัครหน่วยกู้ภัย

 1.  มูลนิธิสว่ำงเบญจธรรม(ฝ่ำยกู้ภัย) จังหวัดสมุทรสงครำม

 2.  หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสรรพรำเชนทร์ ศิษย์หลวงพ่อเนื่อง โกวิโท จังหวัด

สมุทรสงครำม

 3.  มูลนิธิกำรกุศลสมุทรสำคร ศูนย์วิทยุศรีสมุทร จังหวัดสมุทรสำคร

 4.  หน่วยกู้ภัยสว่ำงสรรเพชญ จังหวัดเพชรบุรี

 5. หน่วยกู้ภัยสว่ำงประจวบธรรมสถำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 6. ภำคประชำชนทีใ่ช้รถใช้ถนนในเขตพืน้ที ่จ.สมทุรสำคร จ.สมทุรสงครำม  

จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์

❖ วัตถุประสงค์:

 1.  เพื่อเผยแพร่แนวทำงกำรท�ำงำนเชิงรุกในด้ำนกำรศึกษำ ตรวจสอบ 

วิเครำะห์ หำสำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุ และน�ำข้อมูลไปสู่กำรน�ำเสนอ 

กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรแก้ไขปัญหำและกำรป้องกันอุบัติเหตุ
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 2.  เพื่อเชื่อมภำคีเครือข่ำยผ่ำนกำรเก็บข้อมูลจุดเสี่ยงในแต่ละจังหวัด  

และน�ำมำบูรณำกำรท�ำงำนร ่วมกันผ ่ำนกำรวิ เครำะห ์จุดเสี่ยง  

หำสำเหตุ ปัจจัยท่ีท�ำให้เกิดอุบัติเหตุ โดยน�ำข้อมูลมำร่วมแลกเปลี่ยน 

และประยุกต์ใช้

 3.  เพื่อพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครเครือข่ำยมูลนิธิฯ หน่วยกู้ภัย ภำค ี

ภำคประชำชน ในกำรป้องกันและลดกำรสูญเสียจำกอุบัติเหตุจรำจร

❖ กิจกรรม:

 1. กำรจัดประชุมเครือข่ำยป้องกันอุบัติเหตุและลดกำรสูญเสีย และกำร 

หนุนเสริมภำคีเครือข่ำยในกำรท�ำงำนเชิงรุก

 2. กำรเก็บข้อมูลจุดเสี่ยง กำรลงพื้นที่ เก็บข้อมูลจุดเสี่ยง สอบสวน 

อุบัติเหตุ ในถนนสำยหลัก และถนนสำยรอง ในระดับพื้นที่ของ

หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย ใน จ.สมุทรสำคร จ.สมุทรสงครำม จ.เพชรบุรี และ 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 3. กำรอบรมกำรใช้งำนโปรแกรม Application EMTAlert Mobile  

Application

 4. กำรจัดกิจกรรมรณรงค์และประชำสัมพันธ์

 5. กำรจัดท�ำรำยงำนอุบัติเหตุ เพื่อน�ำเสนอข้อมูลสู่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ในกำรป้องกันอุบัติเหตุจรำจรในแต่ละจังหวัด

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. กำรประชุมสัญจร ทบทวนสถำนกำรณ์กระบวนกำรท�ำงำนด้ำนกำรลด

อุบัติเหตุ และพูดคุยน�ำเสนอข้อมูลกำรเกิดอุบัติเหตุในระดับพ้ืนท่ีของ 

หน่วยกูช้พี-กูภ้ยัและภำคประชำชนในจงัหวดัสมทุรสำคร  สมทุรสงครำม  

เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ จ�ำนวน 4 ครั้ง มีผู้เข้ำร่วมประชุม จ�ำนวน

ทั้งสิ้น 271 คนส่งผลให้เกิดเครือข่ำยกำรท�ำงำนเชิงรุกร่วมกัน
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 2. เก็บข้อมูลจุดเสี่ยง สอบสวนอุบัติเหตุ ในถนนสำยหลัก และถนนสำยรอง 

ในระดับพื้นที่ของหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย ใน จ.สมุทรสำคร จ.สมุทรสงครำม 

จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ มูลนิธิ/จังหวัดละ 2 ครั้ง รวม 

จ�ำนวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง มีผู้เข้ำร่วมประชุม จ�ำนวนทั้งสิ้น 296 คน โดย 

มีกำรด�ำเนินกำร

  - รวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุ ณ จุดเสี่ยงในช่วงเวลำอย่ำงน้อย 3 ปี

  - วเิครำะห์หำสำเหตกุำรชนจำกข้อมลูกำรชน ณ บรเิวณจดุเสีย่งอนัตรำย

  - จัดท�ำแผนผังกำรชน (Stick Diagram และ Collision Diagram)

  - ตรวจสอบลกัษณะทำงกำยภำพ ณ สถำนทีจ่ดุเสีย่ง และเกบ็ข้อมลูอืน่ๆ 

เช่น ปริมำณจรำจร ควำมเร็ว กำรตัดกันของกระแสจรำจร, ถ่ำยภำพ 

ขับรถตรวจบริเวณจุดเสี่ยงทุกทิศทำง

 3. มกีำรอบรมกำรใช้งำนโปรแกรม Application EMTAlert Mobile Appli-

cation ให้สำมำรถใช้งำน application ดังกล่ำวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

และเหน็ควำมส�ำคญัของกำรน�ำ application ดงักล่ำวไปใช้ในกำรท�ำงำน

ระดับพื้นที่

 4. รณรงค์ สร้ำงแรงกระตุน้ และปลกุจติส�ำนึกในกำรป้องกนัอบุตัเิหตจุรำจร

ในระดบัพืน้ทีโ่ดยให้แต่ละพืน้ทีด่�ำเนนิกำรตำมบริบทของพ้ืนท่ี  อำทิ กำร

รณรงค์จดักจิกรรมในโรงเรยีนประถมศกึษำของ จ.สมทุรสงครำม กำรติด

ป้ำยเตือนในบริเวณจุดเสี่ยงของ จ.ประจวบคีรีขันธ์

 5. จัดท�ำรำยงำนอุบัติเหตุของแต่ละจังหวัด  และน�ำเสนอแก่หน่วยงำนที่

เกี่ยวข้องของแต่ละจังหวัด

❖ ข้อค้นพบ:  กำรน�ำเสนอข้อมลูและรปูธรรมจำกกำรขบัเคล่ือนงำนของมลูนธิิ

สว่ำงเบญจธรรมจังหวัดสมุทรสงครำมในพื้นท่ีสู่สำธำรณะอย่ำงต่อเนื่อง 

ช่วยสร้ำงแรงบันดำลใจให้เครือข่ำยกู้ชีพกู้ภัยในพ้ืนที่อื่นๆ สนใจ ปรับ

วิธีกำรท�ำงำนเป็นกำรท�ำงำนเชิงรุกมำกกว่ำเชิงรับ และเกิดกำรสำนต่อ 



185
สรุปผลงาน 65 โครงการ ปี 2558-2559

(พัฒนาจังหวัด/นวัตกรรม/เชิงประเด็น)

จำกรุ่นสู่รุ่นในกำรขับเคลื่อนงำนกู้ชีพกู้ภัย

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล:

 1. กำรน�ำเอำ application EMTAlert มำใช้ในกำรเก็บข้อมูล ส่งผลให้

ได้ข้อมูลที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน สำมำรถน�ำข้อมูลมำใช้ในกำรวิเครำะห์ 

จุดเสี่ยง สำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุ  เพื่อหำแนวทำงกำรแก้ไขได้

 2. มีกำรพัฒนำศักยภำพของเครือข่ำยกู้ชีพกู้ภัยอย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนกำร 

เติมควำมรู ้ใหม่ๆ ในกำรท�ำงำน กำรจัดเก็บข้อมูล กำรเข้ำร่วมจัด

กระบวนกำร ให้ควำมรู ้ และเป็นวิทยำกรกำรท�ำงำนเรื่องเด็กและ 

เยำวชน ตลอดจนกำรเข้ำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรท�ำงำนร่วมกับ 

หน่วยงำนอื่นๆ ในกำรเข้ำร่วมเสวนำ กำรพูดคุย ท�ำให้ได้รับควำมรู้  

ปิดมุมมองใหม่ และน�ำมำปรับใช้กับกำรท�ำงำนในองค์กรได้อย่ำง 

มีประสิทธิภำพ
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สรุปผลงานโครงการ
3) โครงการ: แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

(ก�าจัดจุดเสี่ยง)

❖ ผูร้บัผดิชอบโครงการ: พนัต�ำรวจโท สรวิชญ์ ภูวเศรษฐ์นนท์ รองผูก้�ำกบักำร 

ต�ำรวจภูธรจังหวัดกำฬสินธุ ์ 146/4 ถนนกำฬสินธุ ์ ต�ำบลกำฬสินธุ ์  

อ�ำเภอเมือง จังหวัดกำฬสินธุ์ 46000

❖ งบประมาณที่ได ้ รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.) :  จ�ำนวน  

278,000 บำท 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน : มิถุนำยน 2558 – พฤษภำคม 2559

❖ กลุ่มเป้าหมายหลกั:  ผูแ้ทนหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องกบักำรท�ำงำนเพือ่ป้องกนั

อุบัติเหตุทำงถนน เพื่อร่วมเป็นคณะท�ำงำนสืบสวนอุบัติเหตุเพื่อแก้ไข 

ปัญหำจุดเสี่ยงระดับจังหวัด ได้แก่ ต�ำรวจภูธรจังหวัดกำฬสินธุ ์ รอง

สำรวัตรจรำจรหรือรองสำรวัตรป้องกันปรำบปรำมที่รับผิดชอบงำนจรำจร  

สถำนีต�ำรวจในพื้นที่จังหวัดกำฬสินธุ ์  ผู ้แทนส�ำนักงำนสำธำรณสุข 

จังหวัดกำฬสินธุ ์ ผู ้แทนส�ำนักงำนขนส่งจังหวัดกำฬสินธุ ์ ผู ้แทนแขวง

ทำงหลวงจังหวัดกำฬสินธุ ์  ผู ้แทนแขวงทำงหลวงชนบทกำฬสินธุ ์  

ผู ้แทนมูลนิธิกู ้ชีพกู ้ภัยสว่ำงกำฬสินธุ ์ ผู ้แทนส�ำนักงำนเทศบำลเมือง

กำฬสนิธุ ์ ผูแ้ทนส�ำนกังำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยัจงัหวดักำฬสนิธุ์  

ผู ้แทนบริษัทกลำงคุ ้มครองผู ้ประสบภัยจำกรถสำขำกำฬสินธุ ์ ผู ้แทน

ประชำสัมพันธ์จังหวัดกำฬสินธุ์

❖ กลุ่มเป้าหมายรอง : ผู้แทนหน่วยงำนหรือประชำชนที่พักอำศัยในพื้นที่ 

สองข้ำงถนนจุดเสี่ยง ท่ีสมัครใจมีส่วนร่วมกำรป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อร่วม 

เป็นคณะท�ำงำนแก้ไขปัญหำจุดเสี่ยง ได้แก่ ผู้แทนเทศบำลต�ำบล องค์กำร
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บริหำรส่วนต�ำบล ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน ผู้แทนสถำนศึกษำ 

ผูน้�ำชมุชน ผูน้�ำกลุม่แม่บ้ำน ผูน้�ำเยำวชน ผูน้�ำกลุม่/ชมรมรกัควำมปลอดภยั

ทำงถนน  ผูบ้รหิำร/ผูป้ระกอบกจิกำรห้ำงร้ำน ประชำชน/ส่ือมวลชน ทีอ่ำศยั

อยู่ใกล้กับถนนต้นแบบ เจ้ำหน้ำที่จรำจร และอำสำจรำจร 

❖ วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดในจุดเสี่ยงให้น้อยลงและหมดไป 

 2. เพื่อพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของคณะท�ำงำน ตำมกิจกรรมสืบสวนข้อเท็จ

จริงในอุบัติเหตุที่เกิด ณ จุดเสี่ยง 

 3. เพื่อให้ทรำบสำเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรเกิดอุบัติเหตุ อย่ำงครบถ้วน 

และน�ำข้อมูลมำวิเครำะห์หำสำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุ 

 4. เพือ่ก�ำหนดแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำอบุตัเิหตทุีเ่กดิขึน้ในจดุเสีย่งของถนน

 5. เพื่อสร้ำงเครือข่ำย/คณะท�ำงำนในกำรแก้ปัญหำ เฝ้ำระวังและป้องกัน

อุบัติเหตุในจุดเสี่ยงของชุมชน

❖ กิจกรรม: 

 1. ประชุมคณะกรรมกำรระดับจังหวัด เพื่อชี้แจงโครงกำรฯ ให้ท่ีประชุม

กรรมกำรควำมมั่นคงทรำบ

 2. ประชุมคณะท�ำงำนร่วมกับหัวหน้ำสถำนีต�ำรวจหรือผู้แทนทั้ง 23 หน่วย 

เพือ่วเิครำะห์ปัญหำและข้อมลูสถิตเิดมิของจงัหวดักำฬสนิธุ ์เพือ่วำงแผน

ก�ำหนดจุดเสี่ยงที่ควรด�ำเนินกำรก่อน เร่งด่วน กำรปรับข้อมูลให้เป็น

ปัจจุบัน กำรเสนอข้อมูลจุดเสี่ยงโดยคณะท�ำงำนของชุมชน (กลุ่มเป้ำ

หมำยรอง) และก�ำหนดแผนกำรด�ำเนินงำน 

 3. คณะท�ำงำนร่วมลงพื้นท่ีเก็บข้อมูล ณ จุดเสี่ยงที่ได้ก�ำหนดเป็นจุดที่เกิด

อุบัติเหตุสูงสุด เพื่อให้ทรำบถึงสภำพปัญหำของปัจจัยต่ำงๆ เช่น สภำพ

ถนน สิ่งแวดล้อม พฤติกรรมกำรใช้รถใช้ถนน เป็นต้น 
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 4. คณะท�ำงำนร่วมประชุมเพื่อศึกษำ วิเครำะห์ หำสำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุ

เชิงลึก ทกุปัจจยัทีเ่กีย่วข้อง เช่น คน ถนน รถ สิง่แวดล้อม และพฤตกิรรม

เสี่ยงของกำรขับขี่ แล้วสรุปเป็นรำยงำนกำรท�ำงำนแต่ละเดือน

 5. น�ำผลกำรสืบสวนและผลกำรวิเครำะห์หำสำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุ  

รวมทั้งแนวทำงกำรแก้ปัญหำ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรรักษำ

ควำมมั่นคงจังหวัดกำฬสินธุ์ 

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. แบ่งประเภทจุดเสี่ยงออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1)จุดเสี่ยงบนถนน

ทำงหลวงแผ่นดิน (2)จุดเสี่ยงบนถนนทำงหลวงชนบท  (3) จุดเสี่ยงบน

ถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2. ก�ำหนดเกณฑ์ในกำรเลือกจุดเสี่ยงเพื่อท�ำกำรสืบสวนอุบัติเหตุ ดังนี้

  - เป็นจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้งขึ้นไป

  - เป็นจุดเสี่ยงที่มีกำรเสียชีวิตเฉลี่ยทั้งปี 3 รำยขึ้นไป หรือบำดเจ็บสำหัส 

5 รำยขึ้นไป

  - เป ็นจุดเสี่ยงที่มีระยะทำงกำรเดินทำงของคณะท�ำงำนไม ่เกิน  

100 กิโลเมตร

 3. คณะท�ำงำนลงพื้นที่เพื่อสืบสวนอุบัติเหตุท�ำให้ทรำบข้อมูลและสำเหตุ 

ของกำรเกิดอุบัติเหตุ รวมท้ังได้ข้อมูลเกี่ยวกับจุดเสี่ยงจำกกำรพูดคุย

ออนไลน์แจ้งเกี่ยวกับจุดเสี่ยงบริเวณปำกทำงเข้ำมหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ 

ส่วนนำมน

 4. เมื่อน�ำเอำข้อมูลท่ีได้จำกกำรสืบสวนอุบัติเหตุมำร่วมกันวิเครำะห์  

เกิดเป็นแนวทำงในกำรแก้ปัญหำจุดเสี่ยงทั้งแนวทำงระยะสั้นและ

แนวทำงระยะยำว

  - แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำระยะสั้น เช่น ติดตั้งชุดจัดช่องจรำจรเพื่อ

ป้องกันกำรเฉี่ยวชน กำรปิดกั้นช่องทำงกลับรถ  จัดชุดตรวจเคลื่อนที่ 
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เฝ้ำระวังในเวลำคับขัน  ตั้งจุดตรวจเพื่อชะลอควำมเร็ว ให้แขวง

ทำงหลวงกำฬสินธุ์ ติดตั้งป้ำยเตือน ปรับปรุงไฟสัญญำณเตือนให้เห็น

ชัดเจน

  - แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำระยะยำว เช่น ให้แขวงทำงหลวงกำฬสินธุ ์

เสนอโครงกำรติดตั้งไฟสัญญำณ  ก่อสร้ำงเกำะกลำงถนน 

 5. ด�ำเนนิกำรแก้ไขปัญหำจดุเสีย่ง ตำมข้อเสนอแนะของคณะท�ำงำนฯ แล้ว 

จ�ำนวน 10 จุด คิดเป็น 25 เปอร์เซ็นต์ จำกจุดเสี่ยงเดิมทั้งหมด 40 จุด 

❖ ข้อค้นพบ:

 1. กำรแก้ไขปัญหำจดุเสีย่ง  ใช้งบประมำณจำกหน่วยงำนทีเ่ป็นเจ้ำของพืน้ที่  

เช่น  แขวงทำงหลวง  

 2. เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์ ได้น�ำนวัตกรรมกำรสร้ำงควำมปลอดภัยโดย

กำรแก้ไขปัญหำจุดเสี่ยง เป็นถนนต้นแบบ ส่งเข้ำประกวด รับรำงวัล 

ควำมส�ำเรจ็ระดบัชำต ิ2 รำงวลั คอืรำงวลัธรรมมำภบิำล เข้ำรอบสดุท้ำย

แล้ว และรำงวัลพระปกเกล้ำ

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล : 

 1. เมื่อแก้ไขจุดเสี่ยงแล้วมีกำรติดตำมผลกำรแก้ไขจุดเสี่ยง ผ่ำนทำงกำร

ประชุมคณะท�ำงำนขับเคลื่อนแก้ไขปัญหำจุดเสี่ยง

 2. เลือกกำรแก้ปัญหำจุดเสี่ยงโดยเน้นกำรแก้ปัญหำทำงกำยภำพ ส่งผล 

ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีก  
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สรุปผลงานโครงการ
4) โครงการ: จังหวัดยโสธรร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนนบ้าน 

ตาดทอง ปี 2558

❖ ผู ้ รับผิดชอบโครงการ: นำยสุพิชัย หล ่ำสกุล และนำงวันชนะ  

บุญปกดำโรจน์

 สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร19 ถนนเทศบำล 1 

ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดยโสธรโทรศัพท์  045-712154

❖ งบประมาณที่ได ้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.):  จ�ำนวน  

336,000 บำท 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน: มิถุนำยน 2558 - พฤษภำคม 2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย: เป้ำหมำยหลักผู้ขับขี่รถยนต์ รถจักรยำนยนต์ ผ่ำนถนน 

บ้ำนตำดทอง 

 กลุ่มเป้าหมายรอง เครือข่ำยสื่อมวลชน และหน่วยงำนที่ร่วมสนับสนุน

โครงกำร

❖ วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมควำมร่วมมือภำคีเครือข่ำยในกำรป้องกัน 

และแก ้ไขป ัญหำอุบัติ เหตุทำงถนนในระดับพ้ืนที่  ภำยใต ้แนวคิด  

“Slow down Save Your Life”

 วัตถุประสงค์เฉพาะ

 1. เพื่อประเมินพฤติกรรมกำรขับข่ีรถยนต์ และรถจักรยำนยนต์ ผู้ใช้ถนน

พื้นที่บ้ำนตำดทอง

 2. เพื่อประเมินผลกำรรณรงค์ ให้ผู ้ใช้รถใช้ถนนพื้นที่บ้ำนตำดทองเกิด 

ควำมตระหนกัถงึวนิยัและน�ำ้ใจในกำรใช้รถใช้ถนนด้วยกำรขบัรถให้ช้ำลง



191
สรุปผลงาน 65 โครงการ ปี 2558-2559

(พัฒนาจังหวัด/นวัตกรรม/เชิงประเด็น)

❖ กิจกรรม:

 1. จัดแถลงข่ำว พิธีเปิดถนนปลอดภัย 

 2. อบรมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนนแก่ประชำชน  

150 คน

 3. จัดประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจให้แก่หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และ

ประชำชนในพื้นที่  

 4. สนับสนุนเครือข่ำยสื่อมวลชน จัดท�ำสื่อ และสื่อสำรควำมเสี่ยง

 5. จัดเก็บข้อมูล สถิติผู้ใช้รถใช้ถนน  พฤติกรรมกำรขับขี่ กำรเกิดอุบัติเหตุ

และเสียชีวิต ก่อนและหลังด�ำเนินโครงกำร

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. ประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจกับหน่วยงำนท้ังภำครัฐและเอกชนในพื้นที่ 15  

แห่ง เพื่อชี้แจงโครงกำรและวำงแนวทำงกำรท�ำงำนร่วมกัน

 2. มกีำรแต่งตัง้คณะท�ำงำนโครงกำรในแต่ละด้ำน อำท ิคณะท�ำงำนโครงกำร

มีผู ้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นประธำน คณะท�ำงำนอบรมเชิงปฏิบัติกำร  

มี ผอ.สวท.ยโสธร  เป็นประธำน  

 3. พธิเีปิดถนนปลอดภยัจดัขึน้ในวนัที ่23 ก.ย. 59 ณ เทศบำลต�ำบลตำดทอด  

ได้รับเกียรติจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดยโสธรเป็นประธำน  มีหัวหน้ำหน่วย

รำชกำร สื่อมวลชน และประชำชนในต�ำบลตำดทองเข้ำร่วมประมำณ 

200 คน

 4. ตวัแทนภำครำชกำร  ภำคเอกชน  สือ่มวลชน  ผูน้�ำชมุชน  องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น อสม. นักเรียน นักศึกษำและประชำชนในอ�ำเภอตำดทอง 

จ�ำนวน 150 คน เข้ำร่วมกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำรด้ำนควำมปลอดภยัทำง

ถนน โดยได้เรียนรู้ดังนี้

  - สถำนกำรณ์อุบัติเหตุและสภำพปัญหำที่เกิดขึ้นในพื้นที่ถนนแจ้งสนิท
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  - ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมำยจรำจร  นโยบำย 10 รสขม ของส�ำนักงำน

ต�ำรวจแห่งชำติ

  - หลักกำรวิเครำะห์หำปัจจัยและสำเหตุที่ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุ

 5. เกิดกำรระดมควำมคิดเห็นเพื่อหำสำเหตุของกำรเกิดอุบัติเหตุ และ 

วำงแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำจำกผู้เข้ำร่วมอบรม

 6. มีกำรประชำสัมพันธ์ในรูปแบบข่ำว สปอตวิทยุ ประเด็นบ้ำนตำดทอง 

“Slow down Save Your Life” หรือ “ช้ำลงอีกนิดชีวิตปลอดภัย” 

รำยงำนผลกำรเกิดอุบัติเหตุประจ�ำวันในพื้นที่ต�ำบลตำดทอง รณรงค์

ประชำสมัพนัธ์กจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัควำมปลอดภยัและกำรลดอบุติัเหตุ

ทำงถนนจังหวัดยโสธร ผ่ำนทำงรำยกำร “ข่ำวเช้ำชำวเมืองยศ” ออก

อำกำศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลำ 6.00-7.00 น. ผ่ำนทำงสถำนีหลัก 

และวิทยุชุมชน 5 สถำนี ได้แก่ F.M. 90 MHz, F.M.92 MHz,  

F.M. 98 MHz, F.M.97.25 MHz  และ F.M.99.75 MHz

❖ ข้อค้นพบ:

 1. กำรอบรมได้รับควำมร่วมมือเครือข่ำยในกำรจัดกิจกรรม ทั้งกำรเป็น

วิทยำกร กำรจัดนิทรรศกำรแสดงผลงำนและให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำร

รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน จำกต�ำรวจภูธรจังหวัดยโสธร  

ส�ำนักงำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยัจงัหวดัยโสธร ส�ำนกังำนขนส่ง

จังหวัดยโสธร บริษัทกลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ สำขำยโสธร   

และหน่วยกู้ภัยฮุก 31 จุดยโสธร

 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรสนับสนุนสร้ำงควำม

ปลอดภัย อำทิ เทศบำลต�ำบลตำดทองจัดระเบียบบริเวณหน้ำตลำด 

ตำดทอง และติดตั้งกล้อง CCTV กำรตั้งด่ำนชุมชนในเทศกำลส�ำคัญ
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❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล:

 1. กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนรำยกำรวิทยุ ท�ำให้เข้ำถึงคนได้หลำกหลำย 

ทั้งในและนอกพื้นที่ต�ำบลตำดทอง เป็นกำรให้ข้อมูลและสร้ำงควำม

ตระหนักได้เป็นอย่ำงดี

 2. โครงกำรเน้นหนักที่กำรประชำสัมพันธ์สร้ำงควำมตระหนัก และได้รับ

กำรสนับสนุนกำรปรับลักษณะทำงกำยภำพ   กำรจัดสรรงบประมำณใน

กำรขยำยถนน  จำกหน่วยงำนที่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง อำทิ เทศบำล

ต�ำบลตำดทอง รับผิดชอบจัดตั้งกรวย แท่งแบริเออร์เพื่อชะลอควำมเร็ว

หน้ำตลำดบ้ำนตำดทอง  แขวงทำงหลวงยโสธรปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ข้ำง

ทำงถนน  ปรับปรุงพื้นผิวถนน ฯลฯ
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สรุปผลงานโครงการ
5) โครงการ: ถนนต้นแบบปลอดอุบัติเหตุด้วยพลังชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์

❖ ผู้รับผิดชอบโครงการ: พ.ต.อ.ณัฐพล มิ่งพันธ์  ต�ำรวจภูธรจังหวัดกำฬสินธุ์ 

146/4 ถนนกำฬสินธุ์ ต�ำบลกำฬสินธุ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดกำฬสินธุ์ 46000

❖ งบประมาณที่ ได ้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.): จ�ำนวน  

499,820 บำท
 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน: มิถุนำยน 2558 - พฤษภำคม 2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย: บุคลำกรจำกหน่วยงำนท่ีท�ำงำนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

ทำงถนน เพื่อร่วมเป็นคณะท�ำงำนระดับจังหวัด ได้แก่ ต�ำรวจภูธรจังหวัด

กำฬสินธุ์/ ผู้แทนส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกำฬสินธุ์/ ผู้แทนส�ำนักงำน

ขนส่งจังหวัดกำฬสินธุ ์/ผู ้แทนแขวงทำงหลวงจังหวัดกำฬสินธุ ์/ผู ้แทน 

แขวงทำงหลวงชนบทกำฬสินธุ ์/ผู ้แทนมูลนิธิกู ้ชีพกู ้ภัยสว่ำงกำฬสินธุ ์/ 

ผู ้แทนส�ำนักงำนเทศบำลเมืองกำฬสินธุ ์/ผู ้แทนส�ำนักงำนป้องกันและ 

บรรเทำสำธำรณภยัจงัหวดักำฬสนิธุ/์ผูแ้ทนบรษิทักลำงคุม้ครองผูป้ระสบภยั

จำกรถสำขำกำฬสินธุ์/ผู้แทนประชำสัมพันธ์จังหวัดกำฬสินธุ์

❖ กลุ่มเป้าหมายรอง (พลังชุมชน) คือ ผู้แทนหน่วยงำนหรือประชำชน 

ที่พักอำศัยในพื้นท่ีสองข้ำงถนนต้นแบบ ท่ีสมัครใจมีส่วนร่วมกำรป้องกัน

อุบัติเหตุ เพื่อร่วมเป็นคณะท�ำงำนพลังชุมชน ได้แก่ นำยอ�ำเภอ หรือ 

ผู้แทนฝ่ำยปกครองระดับอ�ำเภอ เป็นประธำนคณะท�ำงำนผู้แทนเทศบำล

ต�ำบล องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน  

ผู้แทนสถำนศึกษำผู้น�ำชุมชนผู้น�ำกลุ่มแม่บ้ำน ผู้น�ำเยำวชน ผู้น�ำกลุ่ม/ 

ชมรมรักควำมปลอดภัยทำงถนน ผู้บริหำร/ผู้ประกอบกิจกำรห้ำงร้ำน

ประชำชน/สือ่มวลชน ทีอ่ำศยัอยูใ่กล้กบัถนนต้นแบบ เจ้ำหน้ำทีต่�ำรวจจรำจร 
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และอำสำจรำจร อปพร. และประชำชนที่ใช้รถใช้ถนนบนถนนต้นแบบ 

ทุกอ�ำเภอ

❖ วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อลดอุบัติเหตุบนถนนต้นแบบ และเป็นตัวอย่ำงแก่ถนนสำยอื่นๆ  

ที่จะขยำยโครงกำรระยะที่สอง ด้วยพลังควำมร่วมมือของทุกฝ่ำย  

และควำมรู้สึกรับผิดชอบของชุมชน

 2. เพื่อให้สถำนีต�ำรวจได้ปฏิบัติหน้ำท่ีร ่วมกับภำคีเครือข่ำยในพื้นที ่

อย่ำงบูรณำกำรและใกล้ชิด ได้แก่ ผู้น�ำชุมชน เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครอง 

รวมถึงเจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้ำงจิตส�ำนึกร่วมกัน 

ในกำรลดอุบัติเหตุ ให้มีส่วนร่วมในกำรจัดระเบียบจรำจร ให้สอดคล้อง

กับวิถีชีวิตคนในชุมชน 

 3. เพื่อปลูกฝังให้ประชำชนมีจิตส�ำนึกรักควำมปลอดภัยในกำรใช้รถ 

ใช้ถนน 

 4. เพื่อลดสถิติอุบัติเหตุในภำพรวมของจังหวัดกำฬสินธุ์ 

❖ กิจกรรม:

 1. กำรประชุมคณะกรรมกำรส่วนจังหวัด เพื่อชี้แจงโครงกำรฯ ในเบื้องต้น  

โดยก�ำหนดแนวทำงกำร

 2. ด�ำเนินกำรอย่ำงชัดเจน ซึ่งมีผู ้แทนพลังชุมชนร่วมเป็นคณะท�ำงำน 

ในส่วนจังหวัดด้วย

 3. กำรประชุมคณะท�ำงำนส่วนพลังชุมชน ร่วมกับคณะท�ำงำนส่วน

จังหวัด เพื่อชี้แจงโครงกำร กำรก�ำหนดแนวทำงด�ำเนินกำร กำรก�ำหนด 

มำตรกำรบังคับบนถนนต้นแบบ ถนนละ 1 ครั้ง รวม 23 ถนน 23 ครั้ง

 4. กำรร่วมลงพื้นที่ส�ำรวจถนน และเก็บข้อมูลถนน รวมทั้งพฤติกรรม 

กำรใช้รถใช้ถนนบนถนนท่ีก�ำหนดเป็นถนนต้นแบบนั้น เพื่อให้ทรำบ



196
สรุปผลงาน 65 โครงการ ปี 2558-2559
(พัฒนาจังหวัด/นวัตกรรม/เชิงประเด็น)

ถึงสภำพปัญหำ สภำพถนน สิ่งแวดล้อม พฤติกรรมกำรใช้รถใช้ถนน  

ถนนละ 1 ครั้ง รวม 23 ถนน 23 ครั้ง 

 5. กำรประชำสัมพันธ์ เพื่อให้ผู ้ ใช ้รถใช้ถนน และประชำชนท่ัวไป  

ได้รับทรำบถึงโครงกำร และมำตรกำรบังคับ บนถนนต้นแบบ เช่น  

ป้ำยประชำสัมพันธ์ เสียงตำมสำย กำรประชุม แผ่นพับใบปลิว  

สถำนีวิทยุ เป็นต้น 

 6. กำรส�ำรวจควำมคิดเห็นและควำมร่วมมือของประชำชนสองข้ำงถนน

 7. กำรแสวงหำควำมร่วมมือจำกชุมชน

 8. กำรสร้ำงนวัตกรรมในด้ำนต่ำงๆ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมของถนน 

ต้นแบบ

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. มีกำรคัดเลือกถนนต้นแบบของแต่ละชุมชน  โดยให้ชุมชนร่วมออก 

ควำมคิดเห็นก�ำหนดพื้นที่ถนนต้นแบบ  มำตรกำร  วิธีกำรท�ำงำน ฯลฯ  

 2. เกิดถนนต้นแบบของแต่ละอ�ำเภอ อ�ำเภอละ 1 แห่ง ยกเว้นในเขต

เทศบำลเมืองกำฬสินธุ ์ ก�ำหนดถนนต้นแบบ 3 สำย รวมทั้งหมด  

23 สำย โดยเลือกถนนที่มีคุณสมบัติครบตำมที่ก�ำหนด  ระยะทำงไม่เกิน 

2 กิโลเมตร  เพื่อเป็นถนนต้นแบบ  มีมำตรกำรในกำรกวดขันวินัยจรำจร  

กำรประชำสัมพันธ์ และกำรติดตำมผล

 3. คณะท�ำงำนถนนต้นแบบฯระดับจังหวัด  ได้ลงพื้นที่ร่วมกับคณะท�ำงำน

พลังชุมชนของแต่ละอ�ำเภอ ส�ำรวจลักษณะทำงกำยภำพของถนน 

ต้นแบบ พฤติกรรมกำรใช้รถใช้ถนน จุดเสี่ยง เพื่อน�ำมำใช้เป็นข้อมูล

ส�ำหรับกำรด�ำเนินงำน

 4. จัดท�ำป้ำย “ถนนต้นแบบปลอดอุบัติเหตุ” เพ่ือประชำสัมพันธ์ให ้

ผูใ้ช้รถใช้ถนนและประชำชนทัว่ไปได้รบัทรำบว่ำ ถนนดังกล่ำวจะด�ำเนนิ

กำรยกระดบัควำมปลอดภัย เป็นถนนตวัอย่ำงในกำรเข้มงวดกวดขนัวนิยั
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จรำจร เป็นถนนที่มีกำยภำพที่เอื้ออ�ำนวยต่อควำมควำมปลอดภัยใน

กำรใช้สัญจร เป็นถนนที่มีระเบียบในกำรจอดรถ กำรติดตั้งป้ำยโฆษณำ  

เป็นถนนที่พลังชุมชนร่วมท�ำกิจกรรม ร่วมก�ำกับดูแล ร่วมรณรงค์  

ร่วมประชำสัมพันธ์ ให้เป็นตัวอย่ำงแก่ถนนสำยอื่นๆต่อไป กำรติด

ป้ำยประชำสัมพันธ์ ถนนละ 2 ป้ำย ติดตั้งที่จุดเร่ิมต้น และจุดส้ินสุด 

โครงกำรถนนต้นแบบฯ จุดละ 1 ป้ำย รวม 23 ถนน จ�ำนวนทั้งสิ้น  

46 ป้ำย

 5. มีกำรอบรมวินัยจรำจรในโอกำสต่ำงๆ เป็นระยะ  อำทิ เสวนำหน้ำเสำ

ธง, กำรอบรมให้ควำมรู้ผู้ประกอบกำรขนส่งรถรับส่งนักเรียนกำรท�ำ 

ข้อตกลงร่วมกับผู้ประกอบกำรและส่วนรำชกำรในพื้นที่ ในกำรกวดขัน

วินัยจรำจรบนถนนต้นแบบ

 6. ประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆเพื่อให้ทรำบถึงกำรด�ำเนินงำนของ 

ถนนต้นแบบ และกำรรณรงค์ถนนปลอดภัย อำทิ ประชำสัมพันธ์ใน

โรงเรียน  เสียงตำมสำยในชุมชน  แจกแผ่นพับ ใบปลิว ประชำสัมพันธ์

ในโอกำสวันส�ำคัญต่ำงๆ

 7. มีเจ้ำหน้ำทีป่ระจ�ำถนนต้นแบบ  ประกอบด้วย ต�ำรวจจรำจร  อำสำจรำจร  

อปพร. ต�ำรวจบ้ำน นักเรียน  ท�ำหน้ำที่ก�ำกับ ดูแล กวดขันวินัยจรำจร

บนถนนต้นแบบ และอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรจรำจร

 8. ถนนต้นแบบมีกำรปรับปรุงกำยภำพ  เพื่อลดจุดเสี่ยงของถนนต้นแบบ 

โดยได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนที่รับผิดชอบและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

❖ ข้อค้นพบ: กำรท�ำงำนที่เคลื่อนพร้อมกันทั้งจังหวัด โดยให้แต่ละอ�ำเภอได้

มโีอกำสเข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำรด�ำเนนิงำน ตัง้แต่กำรคดัเลือกถนนต้นแบบ 

กำรวำงแผนกำรท�ำงำน กำรตดิตำมผล สิง่เหล่ำนีส้ร้ำงให้เกดิควำมเข้มแขง็

ในพืน้ที ่รูส้กึเป็นเจ้ำของในกำรจดักำรปัญหำ และสร้ำงถนนต้นแบบร่วมกนั
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❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล:

 1. มกีำรตดิตำมผลกำรด�ำเนนิในรปูแบบทีห่ลำกหลำย ทัง้กำรประชมุประจ�ำ

เดือน กำรลงพื้นที่ของคณะท�ำงำนเพื่อให้เห็นสภำพที่แท้จริงและให้ 

ค�ำแนะน�ำ

 2. มีกลุ่มพลังชุมชนเป็นแกนน�ำกำรขับเคลื่อนถนนต้นแบบประกอบด้วย

หลำยช่วงวัย ท�ำให้สำมำรถส่งต่อกำรท�ำงำนได้
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สรุปผลงานโครงการ
6) โครงการ: เครือข่ายภาคีป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน หมู่บ้าน/

ชุมชน ปลอดภัย จังหวัดบุรีรัมย์

❖ ผูร้บัผดิชอบโครงการ: พ.ต.อ.ประยทุธ  โพธิแ์ก้วกลุ รองผูบ้งัคบักำร ต�ำรวจ

ภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

❖ งบประมำณทีไ่ด้รบักำรสนบัสนนุจำก สอจร. (สสส.): จ�ำนวน 836,500 บำท
 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน: มิถุนำยน 2558 –พฤษภำคม 2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย:

 1. หมู่บ้ำน/ชุมชนทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

 2. องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ และ ภำคีเครือข่ำย

❖ วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อบูรณำกำรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนในพื้นที่

จังหวัดบุรีรัมย์  

 2. เพื่อวิเครำะห์หำสำเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญในกำรเกิดอุบัติเหตุใน

ระดับหมู่บ้ำน/ชุมชน 

 3. เพื่อก�ำหนดแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำแบบบูรณำกำรกับทุกภำคส่วน

ตั้งแต่ระดับหมู่บ้ำน/ชุมชน อ�ำเภอ จังหวัด 

 4. เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักถึงปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนว่ำเป็นเรื่องใกล้ตัว 

และทุกคนควรให้ควำมส�ำคัญตำมปัจจัยควำมส�ำเร็จ ๙ ดี

 5. เพือ่บรรลเุป้ำหมำยสงูสดุ “บรุรีมัย์สนัตสิขุ บนควำมพอเพียง เพ่ืออนำคต

ลูกหลำน  ชำวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สำยเลือดเดียวกัน” 
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❖ กิจกรรม:

 1. จัดเวทีพบปะแกนน�ำระดับจังหวัดเพื่อวิเครำะห์และติดตำมปัญหำ

 2. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรผู้น�ำระดับอ�ำเภอ หัวหน้ำสถำนีต�ำรวจ  ผู้น�ำระดับ

ต�ำบล กม. ชคบ. หมูบ้่ำน /ชมุชน เพือ่เสรมิสร้ำงทศันคติและกำรก�ำหนด

ยุทธศำสตร์ในกำรสร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนน ทุกเดือน

 3. จัดโครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำรน�ำเสนอโครงกำรหมู่บ้ำน น�ำร่อง

 4. พฒันำเครอืข่ำยสือ่สำรมวลชนและกำรประชำสมัพนัธ์รณรงค์ เข้ำถงึพืน้ที่

หมู่บ้ำน/ชุมชน

 5. โครงกำรประกวดหมู่บ้ำนน�ำร่องต้นแบบในกำรแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุ

จรำจรอ�ำเภอละ 1 หมู่บ้ำน/ชุมชน

 6. คัดเลือกหมู่บ้ำนน�ำร่องเพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจประเมินผล

 7. ประเมินผลหมู่บ้ำนน�ำร่องทั้ง 23 หมู่บ้ำน โดยคณะกรรมกำรภำคี 

เครือข่ำย

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. ผู้น�ำระดับอ�ำเภอ ต�ำบล (ต�ำรวจ ฝ่ำยปกครอง สำธำรณสุข ก�ำนันและ

คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน) จำก 23 อ�ำเภอ 300  คน ได้รับทรำบเกี่ยวกับ

โครงกำร  ร่วมกันวำงแผนด�ำเนินตำมโครงกำร  พร้อมทั้งได้ควำมรู้เกี่ยว

กับกำรสร้ำงทัศนคติ กำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน เพื่อน�ำไป

ถ่ำยทอดต่อในหมู่บ้ำนและชุมชน

 2. กรรมกำรหมูบ้่ำน ชดุคุม้ครองหมูบ้่ำน(ชคบ.) ชดุรกัษำควำมสงบเรยีบร้อย

หมู่บ้ำน(ชรบ.) อำสำสมัครต่ำงๆ ที่เป็นผู้ปฏิบัติประจ�ำจุดตรวจ จุดสกัด 

(ด่ำนชุมชน) เข้ำร่วมโครงกำรปรับทัศนคติผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบังคับใช้

กฎหมำย จุดตรวจ จุดสกัด ประจ�ำด่ำนชุมชน

 3. คัดเลือกหมู่บ้ำนที่ด�ำเนินตำมแผนชีวิตหมู่บ้ำนจ�ำนวน 71 หมู่บ้ำน ให้

เหลือ 23 หมู่บ้ำน  เพื่อตัดสินหมู่บ้ำนดีเด่น   อันดับ 1 ได้แก่ บ้ำนโคก
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ใหญ่  หมู่ที่ 5 ต�ำบลตำเป็ก  อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย์  มี

จุดเด่นคือ ควำมร่วมมือเสียสละของประชำชน

❖ ข้อค้นพบ :

 1. มกีจิกรรมกนิข้ำวเล่ำเรือ่งของจงัหวดั  เพือ่เป็นเวทแีลกเปลีย่นกำรท�ำงำน

อย่ำงไม่เป็นทำงกำร

 2. โรงงำน ห้ำงสรรพสินค้ำในพื้นท่ีเข้ำร่วมโครงกำรมำตรกำรองค์กร 

ของศูนย์อ�ำนวยควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัดบุรีรัมย์

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล:

 1. ชุมชนมีกำรท�ำงำนอย่ำงเข้มแข็ง

 2. มีแบบประเมินที่ชัดเจนส�ำหรับกำรติดตำม/ตัดสินหมู่บ้ำนท่ีด�ำเนิน 

ตำมแผนชีวิตหมู่บ้ำน

 3. มีตัวอย่ำงแนวทำงปฏิบัติที่เหมำะสมให้กับหมู่บ้ำนอื่นๆที่จะด�ำเนินกำร
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สรุปผลงานโครงการ
7) โครงการ: ชาวต�าบลเมืองเก ่าพัฒนารวมใจ สร ้างวินัยจราจร  

ลดอุบัติเหตุทางถนน

❖ ผู ้รับผิดชอบโครงการ: นำยธีรยุทธ์  สงครำมยศ  ส�ำนักงำนปลัด  

อบต.เมืองเก่ำพัฒนำ กรรมกำรศูนย์ยุติธรรมชุมชนเมืองเก่ำพัฒนำ  

ต.เมืองเก่ำพัฒนำ  อ.ภูเวียง  จ.ขอนแก่น

❖ งบประมาณที่ ได ้ รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.): จ�ำนวน  

150,000 บำท 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน: 1 กุมภำพันธ์ 2558–31 พฤษภำคม  2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย:

 1. ประชำชนในพื้นที่อ�ำเภอเวียงเก่ำ

 2. ผู้บริหำรท้องถิ่น  ผู้น�ำชุมชน  สถำนศึกษำ และกลุ่มองค์กรในชุมชน

 3. เครือข่ำยด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนนในพื้นที่ต�ำบลเมืองเก่ำพัฒนำ 

ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  ส�ำนกังำนหลกัประกนัสขุภำพ

ระดับท้องถิ่น (สปสช.) โรงเรียน โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล  

(รพสต.)โรงพยำบำล สถำนีต�ำรวจภูธร ส�ำนักงำนสำธำรณสุขอ�ำเภอ 

หน่วยกู้ชีพกูภัย อำสำสมัครจรำจร ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต�ำบลเมืองเก่ำ

พัฒนำ  เป็นต้น

❖ วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่ประชำชนในทุกระดับเกี่ยวกับกำรสร้ำงวินัย

จรำจร กำรปฏบัิตติำมกฎหมำยจรำจร และกำรใช้รถใช้ถนนอย่ำงถกูต้อง

โดยบูรณำกำรร่วมกับสถำนีต�ำรวจภูธรเวียงเก่ำ ส�ำนักงำนสำธำรณสุข

อ�ำเภอเวยีงเก่ำ โรงพยำบำลภูเวียง และเครอืข่ำยควำมปลอดภยัทำงถนน
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อ�ำเภอเวียงเก่ำ อำสำสมัครจรำจร

 2. เพื่อขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณติดตั้งอุปกรณ์ สัญญำณหรือ

สัญลักษณ์ตำมหลักวิศวกรรมจรำจรที่เป็นจุดสังเกตในเส้นทำงท้ังถนน

สำยหลักและสำยรองในพื้นที่อ�ำเภอเวียงเก่ำที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิด

อุบัติเหตุทำงถนน เช่น บริเวณทำงร่วมทำงแยก ทำงโค้ง เขตชุมชนเขต

โรงเรยีน  เขตควบคมุวนิยัจรำจร  เป็นต้น จำกหน่วยงำนท่ีมภีำรกจิหน้ำท่ี

เกีย่วข้อง ได้แก่  กรมทำงหลวง  กระทรวงมหำดไทย  กระทรวงคมนำคม  

เป็นต้น

 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรแจ้งข่ำวสำรกำรเกิดอุบัติเหตุ

ในพื้นที่สำมำรถลดควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นและยังสำมำรถให้กำร

ปฐมพยำบำลเบื้องต้นได้อย่ำงรวดเร็ว ถูกต้อง

 4. เพือ่สร้ำงควำมปลอดภยัให้แก่ประชำชนผูใ้ช้รถใช้ถนนในพืน้ทีอ่�ำเภอเวยีง

เก่ำ ยกระดับและพัฒนำเป็นต�ำบลต้นแบบในด้ำนกำรป้องกันอุบัติเหตุ

ทำงถนนและกำรสร้ำงวินัยจรำจรของประชำชน

❖ กิจกรรม:

 1. จัดประชุมเครือข่ำยกำรเฝ้ำระวังด้ำนสุขภำพระดับต�ำบล เพื่อวิเครำะห์

สภำพปัญหำที่ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุทำงถนนในพื้นที่ต�ำบลเมืองเก่ำพัฒนำ

และ สถำนกำรณ์อุบัติเหตุร้ำยแรงในพื้นที่อ�ำเภอเวียงเก่ำ

 2. ฝึกอบรมประชำชนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวินัยจรำจร กฎหมำย

จรำจร และกำรสร้ำงควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนน

 3. ติดตั้งป้ำยควบคุมกำรจรำจร สัญญำณไฟจรำจร และสัญลักษณ์เกี่ยวกับ

กำรใช้รถใช้ถนนตำมหลักวิศวกรรมจรำจรในพื้นที่ต�ำบลเมืองเก่ำพัฒนำ  

อ�ำเภอเวียงเก่ำ จังหวัดขอนแก่น

 4. จัดท�ำสื่อเผยแพร่รณรงค์และประชำสัมพันธ์กำรสร้ำงวินัยจรำจร กำร

ปฏิบัติตำมกฎหมำยจรำจร และกิจกรรมอื่นท่ีเกี่ยวเนื่องกับกำรป้องกัน
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อุบัติเหตุทำงถนนในพื้นที่

 5. ให้แกนน�ำเครือข่ำยวำงแผนแก้ปัญหำในพื้นที่ โครงกำรงบสนับสนุน 

กำรขับเคลื่อนป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. เครือข่ำยกำรเฝ้ำระวังด้ำนสุขภำพในระดับต�ำบล  ประกอบด้วย องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่  ส�ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพระดับท้องถิน่ รพ.สต.

เมอืงเก่ำพฒันำ  สถำนตี�ำรวจภธูรเวยีงเก่ำ  สสอ.เวยีงเก่ำ  สมำชกิ อปพร. 

หน่วยกูช้พี และศนูย์ยตุธิรรมชมุชนต�ำบลเมอืงเก่ำพฒันำ ร่วมกนัก�ำหนด

แนวทำงและวิธีกำรป้องกันอุบัติเหตุในเขตทำงหลวงหมำยเลข 2038   

โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย คือ ประชำชนท่ีขับข่ีรถจักรยำนยนต์ไม่สวมหมวก

นิรภัย ขับขี่รถย้อนศร  ไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยจรำจร เป็นต้น

 2. มีกำรเฝ้ำระวังจุดเสี่ยงในเขตทำงหลวงหมำยเลข 2038 จ�ำนวน 3 จุด 

ได้แก่ จุดที่ 1 หน่วยบริกำรประชำชน สภ.เวียงเก่ำ หน้ำไร่ชำวเวียง  

บ้ำนหนองนำค�ำ หมู่ที่ 8 จุดที่ 2 ถนน 5 แยก ทำงโค้งบ้ำนเมืองเก่ำ  

หมู่ที่ 1-3 (หน้ำวัดศรีบุญเรือง)  จุดที่ 3 ถนนสี่แยกบ้ำนหินร่อง หมู่ที่ 9ซึ่ง

กำรด�ำเนินกำรแต่ละจุดจะแตกต่ำงกันไป  ขึ้นกับลักษณะของจุดเสี่ยง

  - จุดที่ 1 ก�ำหนดมำตรกำรสร้ำงควำมปลอดภัย ตั้งจุดตรวจจุดสกัด

  - จุดที่ 2 ปรับปรุงลักษณะทำงกำยภำพ โดยแจ้งให้ทำงหลวงเข้ำมำ 

แก้ปัญหำด้ำนวิศวกรรมจรำจร อบต.เมืองเก่ำ ติดตั้งไฟส่องสว่ำง  

กระจกโค้งมนบริเวณทำงร่วมและทำงแยก โดยใช้งบของ อบต.

  - จุดที่ 3 ปรับปรุงลักษณะทำงกำยภำพ โดยแจ้งให้อบจ.ขอนแก่น  

เข้ำมำแก้ปัญหำด้ำนวศิวกรรมจรำจร อบต.เมอืงเก่ำ ตดิตัง้ไฟส่องสว่ำง  

กระจกโค้งมนบริเวณทำงร่วมและทำงแยก โดยใช้งบของ อบต.
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❖ ข้อค้นพบ : 

 1. มีหอกระจำยข่ำวไร้สำยและเครือข่ำยวิทยุชุมชนในพ้ืนท่ีอ�ำเภอเวียงเก่ำ  

สนับสนุนกำรประชำสัมพันธ์

 2. อบต.เมืองเก่ำพฒันำ  ให้กำรสนบัสนนุงบประมำณเพือ่ด�ำเนนิกำร  ได้แก่  

วัสดุอุปกรณ์ตั้งจุดตรวจจุดสกัดติดตั้งไฟกระพริบพลังงำนแสงอำทิตย์

บริเวณทำงร่วมและทำงแยก  ติดตั้งกระจกโค้งทำงแยก
  

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล:

 1. อบต.เมืองเก่ำ มีกำรจัดท�ำโครงกำร/กิจกรรมในปีงบประมำณ 2560  

เพื่อสนับสนุนควำมปลอดภัยทำงถนน  อำทิ  โครงกำรป้องกันอุบัติเหตุ

ทำงถนนในช่วงเทศกำลส�ำคัญ โครงกำรขับขี่ปลอดภัยสร้ำงวินัยจรำจร 

โครงกำรป้องกันอุบัติเหตุและสร้ำงควำมปลอดภัยในชุมชน จัดซื้อ 

ไฟกระพริบพลังงำนแสงอำทิตย์  กระจกโค้งมน  กล้องวงจรปิด  

 2. สภ.เวียงเก่ำ  จัดท�ำแผนงำนและโครงกำรประจ�ำปี 2560  โดยจัดตั้งจุด

ตรวจสกัด  สร้ำงวินัยจรำจร และจัดท�ำโครงกำรต�ำรวจส�ำพันธ์สร้ำงวินัจ

จรำจร

 3. รพ.สต.เมืองเก่ำพัฒนำ จัดท�ำโครงกำรส่งเสริมกำรสวมหมวกกันน๊อก 

ในเด็กเล็ก ประจ�ำปีงบประมำณ 2560
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สรุปผลงานโครงการ
8) โครงการ: การพัฒนาระบบข้อมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน  

5 มิติ เพื่อจัดท�ามาตรการชุมชนส�าหรับแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บและ 

เสยีชวิีตจากอบัุติเหตทุางถนนในอ�าเภอน�าร่อง  เขตสขุภาพที ่9  พ.ศ. 2558 

-2559 กรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร์

❖ ผู้รับผิดชอบโครงกำร: นำงกำญจนำ ยังขำว  ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรค

ที่ 5 นครรำชสีมำ  328 หมู่ 3 ต.บ้ำนเกำะ อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 30000   

โทร 0 4421 2900 ต่อ 144
 

❖ งบประมาณที่ได ้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.) : จ�ำนวน  

351,880  บำท
 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน : มิถุนำยน 2558 - พฤษภำคม 2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย: 

 1. ผู้รับผิดชอบงำนอุบัติเหตุของโรงพยำบำล ผู้รับผิดชอบงำนระบำดวิทยำ

ของโรงพยำบำลและส�ำนักงำนสำธำรณสุขอ�ำเภอ ต�ำรวจ ขนส่งอ�ำเภอ 

หมวดกำรทำง ผู้แทน เทศบำล/อบต. อ�ำเภอละ 5 คน รวม 50 คน 

 2. ผู้น�ำชุมชนอ�ำเภอละ 1 ต�ำบล รวม 10 ต�ำบล ๆ ละ 5 คน รวม 50 คน  

 3. ผู้แทนจังหวัดหน่วยงำนต่ำง ๆ จ�ำนวน 10 คน     
 

❖ วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อพัฒนำระบบข้อมูลกำรบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุทำงถนน 5 มิติ  

เพื่อจัดท�ำมำตรกำรชุมชน

 2. ส�ำหรับแก้ไขปัญหำกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนน  

 3. เพื่อติดตำมประเมินศักยภำพของพื้นที่ในกำรประยุกต์ใช้ฐำนข้อมูล  

5 มิติ และน�ำไปจัดท�ำมำตรกำรชุมชนอุบัติเหตุทำงถนน 
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❖ กิจกรรม: 

 1. จดัประชมุทมีสอบสวนกำรบำดเจบ็จำกอุบัตเิหตรุะดบัจงัหวดัและอ�ำเภอ
เป้ำหมำย เรื่องกำรจัดท�ำระบบข้อมูล5  มิติ  

 2. ทีมสอบสวนกำรบำดเจ็บระดับอ�ำเภอท�ำกำรส�ำรวจ (survey) ข้อมูล  
5 มิติ จำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ ในพื้นที่ 

 3. ประชุมทีมสอบสวนกำรบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุระดับจังหวัดและอ�ำเภอ  
เรื่องกำรวิเครำะห์ข้อมูลและจัดท�ำมำตรกำรชุมชน 

 4. จัดเวทีคืนข้อมูลให้ชุมชนเพื่อพิจำรณำด�ำเนินกำรในพื้นที่  โดยชุมชน 
ร่วมสร้ำงรูปแบบและชุมชนร่วมด�ำเนินกำรเอง

 5. ด�ำเนินกำรตำมมำตรกำรชุมชนในพื้นที่น�ำร่อง 
 6. ติดตำมประเมินผลจัดท�ำมำตรกำรชุมชนในพื้นที่น�ำร่อง

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. ทมีสอบสวนกำรบำดเจบ็จำกอบัุตเิหตรุะดบัจงัหวดัและอ�ำเภอเป้ำหมำย 
12 อ�ำเภอ จ�ำนวน 60 คน เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติข้อมูล 5 มิติ

  - ระบำดวิทยำกำรบำดเจ็บและมำตรกำรด�ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ
  - ระบบข้อมูลกำรบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุทำงถนน 5 มิติ
  - กำรจัดกำรข้อมูลกำรบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุทำงถนน 5 มิติ
  - กำรเขียนรำยงำนสถำนกำรณ์กำรบำดเจ็บ
  - กำรน�ำข้อมลูไปใช้ประโยชน์ในกำรแก้ปัญหำกำรบำดเจ็บจำกอบุติัเหตุ
 2. อ�ำเภอเป้ำหมำยน�ำข้อมูล 5 มิติ ไปวิเครำะห์และจัดท�ำแผนกำร 

ด�ำเนินงำนเพื่อกำรแก้ไขปัญหำ
 3. สำเหตุส�ำคัญของกำรเกิดอุบัติเหตุ  ได้แก่
  - สาเหตุทางถนน: ถนนแคบ ไม่มีไฟส่องสว่ำง, ไฟส่องสว่ำงไม่เพียงพอ 

ไม่มีสัญญำณไฟจรำจร  ไม่มีป้ำยเตือน  ไม่มีจุดพักรถ  ต้นไม้และหญ้ำ
บดบังทัศนวิสัย ถนนทำงแยกหมู่บ้ำนตัดกับสำยหลักมีจ�ำนวนมำก  
ถนนที่อยู่ในช่วงกำรก่อสร้ำง ไม่มีป้ำยไฟแสดงชัดเจน
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  - สาเหตุจากพฤติกรรม: ผู้ขับข่ีเมำสุรำ  ไม่สวมหมวกหรือคำดเข็มขัด

นิรภัย  ขับรถย้อนศร ขับรถเร็ว

  - สาเหตุจากยานพาหนะ:  พบว่ำมีสภำพรถไม่เหมำะสม

 4. น�ำเสนอสำเหตุและแนวทำงกำรแก้ปัญหำผ่ำนกำรประชุมศูนย์อ�ำนวย

ควำมปลอดภัยทำงถนน  

 5. เกิดมำตรกำรในกำรแก้ไขปัญหำ ได้แก่

  - กำรปรับปรุงจุดเสี่ยง ปรับสภำพแวดล้อม อำทิ ปรับพื้นผิวถนน  

ตัดต ้นไม ้  ตัดหญ ้ำริมถนน จัดท�ำป ้ำยเตือนบริ เวณจุดเสี่ยง   

ติดไฟกระพริบ

  - กำรจัดตั้งด่ำนชุมชน ในช่วงเทศกำลปีใหม่ และสงกรำนต์

  - กำรให้ควำมรู้แก่ประชำชน เรื่องกำรขับขี่ปลอดภัย 

  - กำรจัดหำหมวกนิรภัยจ�ำหน่ำยให้ประชำชนรำคำถูก

  - รณรงค์เมำไม่ขับและขับขี่ปลอดภัย

  - จัดท�ำมำตรกำรชุมชน ได้แก่ จัดท�ำด่ำนชุมชนและศูนย์สร่ำงเมำ 

ในเทศกำลต่ำง ๆ
 

❖ ข้อค้นพบ: กิจกรรม 2-4 ด�ำเนินกำรโดยผู ้รับผิดชอบโครงกำรศูนย์

อ�ำนวยควำมปลอดภัยทำงถนน จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ด�ำเนินงำนมำอย่ำง 

ต่อเนื่อง

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล : 

 1. ข้อมลูกำรบำดเจบ็จำกอบุตัเิหตทุำงถนน 5 มติ ิสำมำรถน�ำไปใช้เป็นข้อมลู

ประกอบกำรจัดท�ำนโยบำยเพื่อกำรป้องกันอุบัติเหตุในระดับพื้นที่

 2. องค์กรท้องถิ่นน�ำประเด็นอุบัติเหตุไปบรรจุเป็น แผนงำน โครงกำร และ

กจิกรรมหลกัในกำรแก้ปัญหำอบัุตเิหตทุำงถนนและสนบัสนนุงบประมำณ

ในกำรด�ำเนินงำนแก่ชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง
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ประมวลภาพ ประเด็นพัฒนาภาคีเครือข่าย
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  6. ประเด็นสร้างกลไก เครือข่าย ศปถ.
 

 กำรด�ำเนินงำนในประเด็นกำรสร้ำงกลไก เครือข่ำย ศปถ. มีทั้งหมด 
14 โครงกำร ซึ่งเน้นไปท่ีกำรสร้ำงควำมร่วมมือของเครือข่ำย เพื่อก�ำหนด 
แผนปฏิบัติกำรและสร้ำงกลไกให้เกิดกำรขับเคลื่อนงำนป้องกันและแก้ไข 
ปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนท้ังในระดับจังหวัด อ�ำเภอ และท้องถิ่น โดยน�ำ 
นโยบำยจำกส่วนกลำงและนโยบำยของหน่วยงำนมำบูรณำกำรปฏิบัติกำร 
ร่วมกัน ซึ่งก�ำหนดเป้ำหมำยเดียวกัน คือ กำรลดอัตรำกำรบำดเจ็บและ 
เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนน โดยเน้นกำรจัดกำรปัญหำร่วมโดยใช้ข้อมูล  
ทีมเครือข่ำยที่เข้มแข็งซึ่งกำรจัดกำรปัญหำโดยทีมคณะท�ำงำนเป็นแกนหลัก 
ในกำรขับเคลื่อน โดยมีโครงกำรที่ด�ำเนินกำร ดังนี้
 1) โครงกำร: สร้ำงเครือข่ำยป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนอ�ำเภอนครไทย 
จังหวัดพิษณุโลก
 2) โครงกำร: พัฒนำเครือข่ำยเพื่อขับเคลื่อนกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนจังหวัดนครนำยก
 3) โครงกำร: พฒันำงำนป้องกนัและแก้ไขปัญหำอบุติัเหตุทำงถนนแบบ
บูรณำกำร จังหวัดปทุมธำนี ปี 2558
 4) โครงกำร: ยกระดับกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรป้องกันอุบัติเหตุ 
ทำงถนนจังหวัดระยองเพื่อแก้ไขปัญหำจุดเสี่ยงในระดับพื้นที่ จังหวัดระยอง
 5) โครงกำร: น�ำร่องกำรขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและลด
อุบัติเหตุทำงถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี
 6) โครงกำร: พัฒนำควำมร่วมมือสู่ควำมปลอดภัยทำงถนน จังหวัด
สุพรรณบุรี
 7) โครงกำร: พัฒนำระบบข้อมูล MIS อ�ำเภอสังขะ จ.สุรินทร์
 8) โครงกำร: แก้ไขปัญหำจุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติเหตุทำงถนนจังหวัด
นครพนม
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 9) โครงกำร: พฒันำพืน้ทีต้่นแบบด้ำนควำมปลอดภยัทำงถนน  ในพืน้ที่
เกิดอุบัติเหตุสูงโดยกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำย  จังหวัดมุกดำหำร
 10) โครงกำร: พัฒนำระบบกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุ
ทำงกำรจรำจรโดยทีมสุขภำพระดับอ�ำเภอ จังหวัดนครรำชสีมำ
 11) โครงกำร: เสรมิศกัยภำพทมีสหสำขำวชิำชพี โดยสร้ำงกระบวนกำร
เรียนรู้ของกลไกศูนย์ป้องกันควำมปลอดภัยทำงถนนระดับอ�ำเภอ จังหวัด
สุรินทร์
 12) โครงกำร: กระบี่ปลอดภัย ลดอุบัติภัยทำงถนน
 13) โครงกำร: กำรพฒันำรปูแบบทีเ่หมำะสมเพือ่ให้ภำคเีครอืข่ำยระดบั
อ�ำเภอมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนน นครศรีธรรมรำช
 14) โครงกำร: ควำมปลอดภัยทำงถนนเจำะลึกอุบัติเหตุพื้นที่เสี่ยง  
เจำะลึกท้องถิ่นร่วมป้องกันแก้ไข (Node ภำคใต้ จังหวัดพังงำ)

สรุปผลงำนได้ดังนี้สรุปผลงานได้ดังนี � 

6.พัฒนากลไก 

สร้างเครือข่าย ศปถ.
พื �นที�ดาํเนินการ: พิษณุโลก นครนายก ปทุมธานี ระยอง สิงห์บุรี 

สุพรรณบุรี สุรินทร์ นครพนม มุกดาหาร นครราชสีมา กระบี� 

นครศรีธรรมราช พังงา

ผลที�เกิด/การเปลี�ยนแปลงที�พบ

• เกิดทีมเครือข่ายที�มีศกัยภาพ มีความตื�นตวั ให้

ความร่วมมือในการจดัการปัญหาอุบติัเหตจุราจร

• เกิดโครงสร้างการทํางานทั �งเป็นทางการและ

ทางธรรมชาติ ที�สนับสนุนการทาํงานในทุกระดบั

• เกิดระบบข้อมูล 3 ฐาน + ข้อมูล GIS จดัการ

ความเสี�ยง + เชื�อมกบัระบบสุขภาพอาํเภอ(DHS)

• เกิดนโยบายและแผนปฏิบติัการเชิงประเด็น 

เช่น ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภยั

• เกิดทีมสืบสวนและจดัตั �งจุดตรวจชุดบูรณาการ

• เกิดการจดัการปัญหาร่วมกนัในเชิงประเดน็

• ลดอตัราการบาดเจบ็ เสียชีวิต

สิ�งที�ทาํ

• จดัตั �งทมีเครือข่าย ทมี5E ทั�งระดับจงัหวัด อําเภอ 
ท้องถิ�น กาํหนดบทบาท/เป้าหมายร่วม

• พัฒนาศักยภาพทมีผ่านการอบรม เก็บข้อมูล ทาํ

แผนปฏิบัติการ และดําเนินงานตามแผน ติดตามผล

• สร้างการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา จดัทาํ

แผนงาน ติดตามผล(ประชุมทุก1-2 เดือน/ครั�ง)

• บูรณาการแผนงาน งบประมาณของหน่วยงาน

ร่วมกัน (แก้ไขปัญหาตามแนวทางที�วิเคราะห์ร่วม)

• เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแส

• กาํหนดนโยบายเชิงประเด็น (หมวก เมา จุดเสี�ยง)

• ประกวด ศปถ.อําเภอ/ศปถ.อปท.ดีเด่น

• สรุปบทเรียน แลกเปลี�ยนเรียนรู้

 

สรุปผลงานโครงการ 

1) โครงการ: สรางเครือขายปองกันอุบัติเหตุทางถนนอําเภอนครไทย 

 ผูรับผิดชอบโครงการ: นางสาวอิศราภรณ  สุจาโน 

ท่ีอยูเบอรโทรติดตอ: สํานักงาน ปภ. จังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทยสํานักทะเบียนช้ัน 2   ที่วาการ

อําเภอนครไทย ถ.อุดรดําริห อ.นครไทย จ.พิษณุโลก   โทร 055-389956 

 งบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.): จํานวน 177,500 บาท  

 ระยะเวลาดําเนินงาน: 1  มิถุนายน 2558 – 31  พฤษภาคม  2559 

 กลุมเปาหมาย: 

1. อปท.นํารองในพื้นที่อําเภอนครไทย ๒ แหง (ทต.นครไทย และ ทต.บานแยง) 

2. รร.นครไทย/รร.นครบางยาง/รร.บางกลางทาว สถานศึกษาในพื้นที่ อปท.นํารอง 

 วัตถุประสงค: 

1. เพื่อสรางเครือขายเปนพลังเสริมการขับเคลื่อนนโยบายของ ศปถ.อําเภอนครไทย ในการปองกันและ

แกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน 

2. เพื่อรวมกับหนวยงานราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสถานศึกษา สรางวัฒนธรรมองคกร

แหงความปลอดภัยในการใชรถใชถนน 

3. สรางมาตรกรแนวทางปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ไดตรงประเด็น 

4. เพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งการบาดเจ็บและเสียชีวิต 
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สรุปผลงานโครงการ
1) โครงการ: สร้างเครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอ�าเภอนครไทย

❖ ผู้รับผิดชอบโครงการ: นำงสำวอิศรำภรณ์  สุจำโน

 ที่อยู่เบอร์โทรติดต่อ: ส�ำนักงำน ปภ. จังหวัดพิษณุโลก สำขำนครไทยส�ำนัก

ทะเบยีนชัน้ 2   ท่ีว่ำกำรอ�ำเภอนครไทย ถ.อุดรด�ำรห์ิ อ.นครไทย จ.พษิณโุลก   

โทร 055-389956

❖ งบประมาณที่ ได ้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.): จ�ำนวน  

177,500 บำท
 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน: 1  มิถุนำยน 2558 – 31  พฤษภำคม  2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย:

 1. อปท.น�ำร่องในพื้นท่ีอ�ำเภอนครไทย ๒ แห่ง (ทต.นครไทย และ ทต. 

บ้ำนแยง)

 2. รร.นครไทย/รร.นครบำงยำง/รร.บำงกลำงท่ำว สถำนศึกษำในพ้ืนที่  

อปท.น�ำร่อง

❖ วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยเป็นพลังเสริมกำรขับเคลื่อนนโยบำยของ ศปถ. 

อ�ำเภอนครไทย ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนน

 2. เพื่อร่วมกับหน่วยงำนรำชกำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 

สถำนศึกษำ สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรแห่งควำมปลอดภัยในกำรใช้รถ 

ใช้ถนน

 3. สร ้ำงมำตรกรแนวทำงป้องกันและแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุในพื้นที่ 

ได้ตรงประเด็น

 4. เพื่อลดสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน ทั้งกำรบำดเจ็บและเสียชีวิต
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❖ กิจกรรม:

 1. จัดประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรและจัดตั้งเครือข่ำยป้องกันอุบัติเหตุ 

ทำงถนนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่น�ำร่องอ�ำเภอ 

นครไทย 2 เครือข่ำย

 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรพร ้อมศึกษำดูงำนและจัดตั้งเครือข ่ำย 

ในสถำนศึกษำในพื้นที่อปท.น�ำร่อง  3 เครือข่ำย

 3. คณะท�ำงำนเครือข่ำยฯ จัดท�ำแผนกิจกรรมกำรป้องกันอุบัติเหตุ 

ทำงถนน 5 เครือข่ำย  และรำยงำนผลกิจกรรมทุกเดือน

 4. คณะท�ำงำนตรวจติดตำมประเมินผลพร้อมให้ค�ำแนะน�ำกำรด�ำเนิน

กิจกรรมแก่เครือข่ำยฯ

 5. แต่งตั้งผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้อง ผู้น�ำท้องที่ ผู้น�ำท้องถิ่น ในพื้นที่เป็น

ทีมสืบค้นปัญหำสำเหตุกรณีเกิดอุบัติเหตุใหญ่ และสรุปเสนอแนวทำง 

แก่คณะท�ำงำน ศปถ.อ�ำเภอเพื่อก�ำหนดแนวทำงมำตรกำรป้องกัน 

และแก้ไขต่อไป

 6. คณะท�ำงำน ศปถ.อ�ำเภอนครไทย จัดประชุมติดตำมและขับเคลื่อน

แนวทำงมำตรกำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนและรำยงำนผลประจ�ำ 

ทุกเดือน

 7. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และถอดบทเรียนกำรด�ำเนินงำน และ 

สรุปรำยงำนโครงกำร

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. เกิดเครือข่ำย อปท.น�ำร่อง ของเทศบำลต�ำบลนครไทย และเทศบำล 

ต�ำบลบ้ำนแยงโดยมีหน้ำท่ีในกำรขับเคลื่อนกำรป้องกันอุบัติเหต ุ

ทำงถนน มีกลวิธีกำรท�ำงำนโดยกำรสร้ำงมำตรกำรองค์กรสวมหมวก

นิรภัย กำรจัดตั้งด่ำนชุมชน กำรสืบค้นปัญหำสำเหตุ/จุดเสี่ยง เพื่อ 

ก�ำหนดมำตรกำรป้องกัน
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 2. เกิดเครือข่ำยในสถำนศึกษำ 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนนครไทย โรงเรียน

นครบำงยำงพิทยำคม และโรงเรียนบำงกลำงท่ำวพิทยำคม  โดยครูและ

นักเรียนตัวแทนของทั้งสำมแห่ง ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยจรำจร   

พ.ร.บ.ทำงหลวง สทิธปิระโยชน์จำกกำรท�ำประกนัอบุติัเหตุทำงถนน  กำร

ฝึกปฏิบตักิำรขบัขีป่ลอดภยั  ตลอดจนยงัได้เรยีนรูเ้กีย่วกบัหลกักำรสร้ำง

เครือข่ำยอย่ำงยั่งยืนและถำวร  กำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม  และกำรท�ำแผน

งำนกิจกรรมอีกด้วย

 3. กำรมทีมีสบืค้นสำเหตกุำรเกดิอบุตัเิหต ุส่งผลให้เกดิแนวทำงกำรแก้ปัญหำ

โดยเน้นไปทีก่ำรแก้ปัญหำทำงกำยภำพ  โดยกำรจัดท�ำป้ำยสัญลักษณ์ทำง

แยกให้ชัดเจน  ป้ำยลดควำมเร็วในเขตชุมชน  

 4. เกิดนโยบำย “กำรสร้ำงมำตรกำรองค์กรสวมหมวกนริภยั 100%” และมี

กำรลงนำมบนัทกึข้อตกลงระหว่ำง ผอ.ศปถ.อ�ำเภอนครไทย (นำยอ�ำเภอ

นครไทย)  หวัหน้ำส่วนทีเ่กีย่วข้อง  และบรษิทักลำงคุม้ครองผูป้ระสบภยั

จำกรถจ�ำกัด สำขำพิษณุโลก

 5. มกีำรตดิตำมควำมก้ำวหน้ำกำรท�ำงำนของเครือข่ำย  ผ่ำนทำงกำรประชมุ

หัวหน้ำส่วนรำชกำรอ�ำเภอนครไทย ส่งผลให้เกิดกำรติดตำมงำนอย่ำง 

ต่อเนื่องพร้อมทั้งมีกิจกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้น

❖ ข้อค้นพบ

 1. กำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของเครือข่ำยผ่ำนทำงกำรประชุมหัวหน้ำ

ส่วนรำชกำรอ�ำเภอ  ส่งผลให้มีกำรท�ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรน�ำเอำ

ข้อมูลมำแลกเปลี่ยน  และส่งผลให้มีกิจกรรมร่วมกัน อำทิ  กำรซ้อมแผน

รับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุใหญ่

 2. กำรมีควำมร่วมมือจำกหลำยภำคส่วนในกำรมำให้ควำมรู้เกี่ยวกับควำม

ปลอดภัยทำงถนน
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 3. กำรมสีถำนทีฝึ่กปฏบิตัเิกีย่วกบักำรขบัขีป่ลอดภยั (เมอืงจรำจรจ�ำลอง) ส่ง

ผลให้แกนน�ำโดยเฉพำะนกัเรยีนได้เรยีนรูจ้ำกของจริง  เกดิควำมตระหนกั  

และสำมำรถน�ำไปถ่ำยทอดได้อย่ำงชัดเจน

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล:

 1. เกิดกิจกรรม  กระบวนกำรในโรงเรียนในเรื่องกำรรณรงค์วินัยจรำจร   

กำรผลักดันให้เกิดควำมปลอดภัยทำงถนนภำยในโรงเรียน

 2. นักเรียนของโรงเรียนเครือข่ำยมำกกว่ำร้อยละ 80 มีควำมรู้และทักษะ

เกีย่วกบักำรขบัขีร่ถจกัรยำนยนต์อย่ำงถกูต้องตำมหลกักำรขบัขีป่ลอดภยั

 3. เกดิกำรเปลีย่นแปลงกำรจดัระเบยีบจรำจรบริเวณโรงเรียน ซ่ึงเป็นเขตที่

มกีำรจรำจรหนำแน่น  ไม่ว่ำจะเป็นกำรสร้ำงมำตรกำรควำมปลอดภยัให้

กับผูบ้รกิำรรถรบัส่งนกัเรยีน  กำรจดักำรจรำจรหน้ำโรงเรยีน  กำรมแีกน

น�ำนักเรียนในกำรอ�ำนวยกำรให้สัญญำณจรำจรบริเวณหน้ำโรงเรียน  
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สรุปผลงานโครงการ
2) โครงการ: พัฒนาเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหา

อุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครนายก

❖ ผู้รับผิดชอบโครงการ: นำยสันติภำพ  นำคะเกษียร

 ท่ีอยู่เบอร์โทรติดต่อ: ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด

นครนำยก  เบอร์โทรศัพท์ 0 3731 6136-8 มือถือ 08 1921 8252

❖ งบประมาณที่ได ้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.): จ�ำนวน  

300,000 บำท
 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน: 1 มิถุนำยน 2558 – มีนำคม 2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย: ผู้น�ำชุมชน/หมู่บ้ำน ประชำชน อำสำสมัคร องค์ปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  

❖ วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อพัฒนำเครือข่ำยในกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในจังหวัด

นครนำยก 

 2. เพือ่สร้ำงกำรมส่ีวนร่วมจำกภำคประชำชนในกำรป้องกนัและลดอบุตัเิหตุ

ทำงถนนในระดับพื้นที่

❖ กิจกรรม:

 1. ช้ีแจงท�ำควำมเข้ำใจเกีย่วกบัโครงกำรพฒันำเครอืข่ำยเพือ่ขบัเคลือ่นกำร

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนจังหวัดนครนำยก ประจ�ำปี 2558

 2. ส่งเสริมให้ควำมรู้และสร้ำงจิตส�ำนึกในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ

อุบัติเหตุทำงถนนแก่กลุ่มเป้ำหมำย

  - จัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนแก่

ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย
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  - สนับสนุนจดัเวทใีห้ผูน้�ำชมุชน/หมูบ้่ำน  ประชำชนแต่ละต�ำบล ในกำร

วเิครำะห์สภำพปัญหำอบุตัเิหตใุนพืน้ที ่วเิครำะห์จุดเส่ียง  หำแนวทำงกำร

แก้ไขและร่วมกันวำงแผนเพื่อแก้ไขปัญหำ

  - จัดท�ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนระดับท้องถิ่น 

โดยกำรสนับสนุนงบประมำณสมทบจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค�ำปรึกษำกลุ่มเป้ำหมำยในกำรสร้ำงมำตรกำร

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในชุมชน/หมู่บ้ำน

 4. สรปุผลกำรด�ำเนนิงำน  ประเดน็ปัญหำ  เสนอคณะกรรมกำรศนูย์อ�ำนวย

กำรควำมปลอดภัยทำงถนนระดับจังหวัด และระดมควำมคิดเห็นจำก

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนแก้ไข

ปัญหำในพื้นที่ต่อไป

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. สร้ำงเครือข่ำยผ่ำนทำงกำรประชุมในครั้งแรก ส่งผลให้เครือข่ำยได้รับ

ทรำบเก่ียวกบัข้อมลูผลกระทบจำกอบุตัเิหต ุ ก่อให้เกดิควำมตระหนกัถงึ

ปัญหำ  ส่งผลให้เกดิกำรวำงแผนกำรท�ำงำนร่วมกนั   โดยกำรก�ำหนดเป้ำ

หมำยร่วมกัน  คือ “กำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนระดับอ�ำเภอ” 

พร้อมทั้งวำงแผนกิจกรรมร่วมกัน

 2. ก�ำหนดบทบำทหน้ำที่ของเครือข่ำยแต่ละอ�ำเภอ ให้มีบทบำทหน้ำท่ีท่ี

ชัดเจนในกำรท�ำงำนเพื่อแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนน

 3. อบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนแก่ผู้น�ำ

ชุมชน/หมู่บ้ำน รวมถึงเจ้ำหน้ำที่ อบต. เกี่ยวกับ กฎหมำยจรำจร  พรบ.

ขนส่งทำงบก กฎหมำยประกนัภัย ระเบียบส�ำนกันำยกว่ำด้วยกำรป้องกนั

และลดอุบัติเหตุทำงถนน พ.ศ.2554 รวมถึงผลกระทบของกำรเกิด

อุบัติเหตุทำงถนนที่มีต่อตนเอง  ครอบครัว  และชุมชน
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 4. ระดับจังหวัดด�ำเนินงำนโดยส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

จังหวัดนครนำยก รับบทในกำรเชื่อมโยงหน่วยงำนต่ำงๆ ให้มำท�ำงำน 

ร่วมกัน พร้อมๆ กับกำรสร้ำงเสริมเพิ่มเติมควำมรู้ให้กับคนท�ำงำนผ่ำน

ทำงกำรอบรม   

 5. ระดบัอ�ำเภอแต่ละอ�ำเภอจะได้รบัมอบหมำยให้น�ำควำมรูท้ีไ่ด้ไปรวบรวม

ข้อมลู ค้นหำสำเหต ุจำกทีมงำนของอ�ำเภอ/ต�ำบลโดยกระบวนกำรมส่ีวน

ร่วมของคนในชุมชน ส่งผลให้ได้แผนกำรสร้ำงเสริมควำมปลอดภัยทำง

ถนนที่มีกำรแก้ปัญหำทำงกำยภำพ และแก้ปัญหำทำงพฤติกรรม

 6. เส้นทำงคมนำคมภำยในจังหวัดมีควำมสะดวกสบำยและปลอดภัยมำก

ยิ่งขึ้น เนื่องจำกมีกำรปรับปรุงสภำพถนน  แก้ไขหลุมบ่อ  รวมทั้งเพิ่มไฟ

ส่องสว่ำงในพื้นที่ต่ำงๆ  

❖ ข้อค้นพบ -

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล:

 1. มเีวททีีจ่ะให้แต่ละต�ำบลน�ำปัญหำมำน�ำเสนอ  โดยเฉพำะปัญหำจุดเส่ียง

ซึ่งเป็นปัญหำทำงกำยภำพที่อำจจะแก้ไขโดยหน่วยงำนในระดับอ�ำเภอ

หรือระดับต�ำบลไม่ได้ ซึ่งจะช่วยให้กำรแก้ปัญหำจุดเสี่ยงเป็นภำพรวม

ของทั้งจังหวัด

 2. ผลักดันเข้ำไปเป็นวำระหรือเทศบัญญัติของต�ำบลในกำรดูแล ส�ำรวจ  

และแก้ไขจุดเสี่ยง  เพื่อท�ำให้เกิดควำมต่อเนื่อง

 3. จัดท�ำหลักสูตรกำรเรียนรู ้ให้กับนักเรียนทุกระดับ เพ่ือสร้ำงเสริม

พฤติกรรมกำรขับขี่ที่เหมำะสม
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สรุปผลงานโครงการ
3) โครงการ: พัฒนางานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนแบบ

บูรณาการ จังหวัดปทุมธานี ปี 2558

❖ ผู้รับผิดชอบโครงการ: นำงวิรัญญำ ลำชโรจน์ หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำ

คุณภำพและรูปแบบบริกำร

❖ ท่ีอยู่เบอร์โทรตดิต่อ: ส�ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัปทมุธำน ี 081-8169301
 

❖ งบประมาณที่ได ้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.): จ�ำนวน  

806,370 บำท 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน: มิถุนำยน 2558-พฤษภำคม 2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย: ศปถ.จังหวัด ศปถ.อ�ำเภอ และบุคลำกรในหน่วยงำน 

ตำมยุทธศำสตร์ 5E

❖ วัตถุประสงค์:

 1. เพือ่พฒันำเครอืข่ำยควำมร่วมมอืในกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำอบุติัเหตุ

ทำงถนนตำมบริบท ในศปถ.อ�ำเภอ ด้วยกระบวนกำรพัฒนำเครือข่ำย

สุขภำพระดับอ�ำเภอ(District Health System: DHS-Primary Care 

Award : PCA และ ศปถ.จังหวัด

 2. เพื่อยกระดับกำรด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนน

ด้วยกำรใช้ข้อมูลแบบบูรณำกำรระดับจังหวัด(7 อ�ำเภอ)

 3. เพื่อลดอัตรำกำรเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนลงจำกปีที่ผ่ำนมำ
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❖ กิจกรรม: มีกำรด�ำเนินงำนทั้งในระดับจังหวัดและระดับอ�ำเภอ (7 อ�ำเภอ)

ระดับจังหวัด ระดับอ�าเภอ

1. แต่งตั้งคณะท�ำงำน ศปถ.จังหวัด 

และศปถ.อ�ำเภอ

2. ประชุมบูรณำกำรข้อมูลจำก 3 

หน่วยงำน(ต�ำรวจ สำธำรณสขุและ

บริษัทกลำงฯ

3. พัฒนำศักยภำพบุคลำกร ศปถ.

จังหวัด-อ�ำเภอ และทีมสอบสวน/

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์

ท�ำงำน 

4. ทีมลงสอบสวนกำรบำดเจ็บและ

เสยีชวีติ วเิครำะห์หำสำเหต ุค้นหำ

แนวทำงและร่วมกันป้องกันแก้ไข

5.สรุปผลเรียน และแลกเปลี่ยนเรียน

รู้กำรท�ำงำนร่วมกันทั้ง 7 อ�ำเภอ

1. ประชุมวิเครำะห์สถำนกำรณ์ 

รวบรวมจุดเส่ียงวำงแผนกำร

ด�ำเนนิงำนโดยใช้กระบวนกำร 5 ส 

(ส่วนร่วม สำรสนเทศ สหสำขำ

วิชำชีพ สุดคุ้ม สุดเสี่ยง)

2. บรหิำรจดักำรข้อมลูโดยจดัประชมุ

บรูณำกำรข้อมลู 3 หน่วยงำน แล้ว

น�ำเสนอหำแนวทำงกำรป้องกัน

ร่วมกัน

3. จัดประชุมสรุปผลงำน ถอดบท

เรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้

4. บูรณำกำรกำรท�ำงำนร ่วมกัน

ในระดับอ�ำเภอและต�ำบลผ่ำน

กระบวนกำรพัฒนำเครือข ่ำย

สุขภำพระดับอ�ำเภอ (District 

Health System:DHS)

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. เกิดกำรรวบรวมข้อมลู 3 ฐำน (ต�ำรวจ  บ.กลำง  สำธำรณสขุ) ระดบั ศปถ.

อ�ำเภอ สู่ศปถ.จังหวัด มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลสอบสวนสำเหตุกำรบำดเจ็บ 

และกำรเสยีชวีติน�ำสูก่ำรแก้ไขปัญหำ ด้วยกำรมส่ีวนร่วมของหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง (Community Participation) ตั้งแต่เดือนกันยำยน 2558 ถึง

ปัจจุบัน   
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 2. เกิดเวทีค้นหำจุดเสี่ยงของแต่ละ ศปถ.อ�ำเภอมีกำรแก้ไขปัญหำจุด

เสี่ยงแนวรำบระดับผู้ปฏิบัติงำนเกิดกำรแบ่งปันทรัพยำกร (Resource  

Sharing) 

 3. มีกำรจัดอบรมและพัฒนำบุคลำกรสหสำขำให้ควำมรู้ด้ำนกำรสอบสวน

สำเหตุ (Human Development) ครบทุกอ�ำเภอ และทีมจังหวัด  

1 ทีม ได้รับกำรสนับสนุนจำก สคร.ที่1 กรุงเทพฯ เริ่มแรกกำรสอบสวน 

สคร.ที่1 กรุงเทพฯ เป็นพี่เลี้ยงกำรเขียน Haddon Matrix และต่อมำ 

เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรเก็บข้อมูลจึงให้ทุกเครือข่ำยได้มี 

ส่วนร่วม จึงปรับแบบ Haddon Matrix เป็นแบบง่ำย check list  

ให้ใช้ ณ จุดเกิดเหตุ โดยมีมูลนิธิ อำสำฯ ชุดปฏิบัติกำร EMS พื้นฐำน, 

ต�ำรวจ  บ.กลำง  สำธำรณสุข ใช้เป็นแบบฟอร์มลงข้อมูลและน�ำมำ 

บูรณำกำร 3 ฐำน โดยมีสนง.ปภ.เป็นเจ้ำภำพเปิดเวทีบูรณำกำร 

 4. มีกำรสนับสนุนให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศปถ.อ�ำเภอ ทั้ง 7 แห่ง 

ร ่วมกัน และมีกำรมอบประกำศนียบัตรจำกกำรน�ำเสนอผลงำน 

กำรด�ำ เ นินงำนป ้องกันและแก ้ป ัญหำอุบัติ เหตุทำงถนน โดย 

รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปทุมธำนี

❖ ข้อค้นพบ

 1. เกิดกำรบูรณำกำรงบประมำณและแผนงำน โดยใช้งบประมำณกำรขับ

เคลื่อนจังหวัด(งบแสน)และงบประมำณจำกสคร.ที่ 1 กรุงเทพฯ จ�ำนวน 

154,000 บำท โดยใช้โครงสร้ำง ศปถ.จังหวัด เป็นทีมบริหำรจัดกำรแผน

งำนและขับเคลื่อนโครงกำร

 2. ใช้กระบวนกำรท�ำงำน 5ส 5ช. ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนกำรพัฒนำเครือ

ข่ำยระบบสุขภำพอ�ำเภอ (DHS) โดยใช้โครงสร้ำงคณะกรรมกำร ศปถ.

อ�ำเภอ เพื่อให้เกิดควำมเป็น Unity โดยมีนำยอ�ำเภอเป็นประธำน ปลัด

อ�ำเภอเป็นเลขำฯ  เพือ่ให้เกดิกำรขบัเคลือ่นงำนเกดิข้ึนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
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 3. น�ำนโยบำยระบบสขุภำพอ�ำเภอ (DHS) สูก่ำรปฏบิตั ิก�ำหนดเรือ่งอบุตัเิหตุ

ทำงถนนเป็น ODOP (One District One Project) จนเกิดต�ำบลที่มีกำร

ขบัเคลือ่นงำนเป็นรปูธรรม เช่น“บงึบำ โมเดล” ขึน้ภำยใต้โครงสร้ำงกำร

ขับเคลื่อนของศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัยทำงถนนอ�ำเภอหนองเสือ 

(ศปถ.อ�ำเภอ) เป็นกำรบรรจุแผนกำรท�ำงำนเข้ำสู่องค์กำรปกครองส่วน

ท้องถิน่ และบรูณำกำรท�ำงำนเครอืข่ำยมกีำรต้ังทีมสอบสวนกำรบำดเจ็บ 

และเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนน  

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล: ตั้งแต่ปี 2559 หน่วยงำนตำมยุทธศำสตร์ 5E มี

แนวทำงและนโยบำยป้องกันและแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนน ท�ำงำน

ควบคู่ไปกับนโยบำยระบบสุขภำพอ�ำเภอ(DHS)ลงสู่จังหวัดอย่ำงเป็นรูป

ธรรมชัดเจน 



223
สรุปผลงาน 65 โครงการ ปี 2558-2559

(พัฒนาจังหวัด/นวัตกรรม/เชิงประเด็น)

สรุปผลงานโครงการ
4) โครงการ: ยกระดับการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

จังหวัดระยองเพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในระดับพื้นที่ จังหวัดระยอง

❖ ผู้รับผิดชอบโครงการ: นำยจุมพฏ  วรรณฉัตรสิริ

 ที่อยู ่ เบอร ์โทรติดต ่อ: ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

จังหวัดระยอง

❖ งบประมาณที่ ได ้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.): จ�ำนวน  

200,000 บำท
 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน: 1  มิถุนำยน 2558 - 31 พฤษภำคม 2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

หรือในพื้นที่จุดเสี่ยง เช่น สถำนประกอบกำร แขวงทำงหลวงจังหวัดระยอง  

ต�ำรวจภูธรจังหวัดระยอง เป็นต้น

❖ วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนำเครือข่ำยกำรแก้ไขปัญหำจุดเสี่ยงในพื้นที่จังหวัด

ระยองน�ำไปสู่กำรสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัย

❖ กิจกรรม:

 1. จัดประชุม “กำรจัดกำรควำมรู้ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุ

ทำงถนน จังหวัดระยอง” ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ี 

เป้ำหมำย  

 2. จัดประชุมค้นหำจุดเสี่ยงตำมฐำนข้อมูลมำค้นหำปัญหำร่วมกันและ

ค้นหำแนวทำงไปสูก่ำรปฏบัิตร่ิวมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพืน้ที ่

เป้ำหมำย และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

 3. ประชุมติดตำมกำรแก้ไขปัญหำร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในพื้นที่เป้ำหมำย และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
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 4. จดัประชมุถอดบทเรยีนกำรจดักำรควำมรูใ้นกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำ

อุบัติเหตุทำงถนน จังหวัดระยอง

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. จัดกำรจัดอบรมให้ควำมรู้ จ�ำนวน 2 ครั้ง เพื่อชี้แจงสภำพปัญหำกำรเกิด

อุบตัเิหตทุำงถนนท่ีมผีลกระทบต่อตนเอง ครอบครวั ชมุชน และกำรแก้ไข

ปัญหำจดุเสีย่งโดยอำศยักำรมส่ีวนร่วมของชมุชน โดยผู้เข้ำร่วมได้แก่ ผู้น�ำ

ชุมชน อำสำสมัคร และนักเรียนในพื้นที่จ�ำนวนครั้งละ 50 คน ผลที่เกิด

ขึ้นท�ำให้กลุ่มเป้ำหมำยได้รับทรำบ 1) ท�ำไมต้องป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทำงถนน 2) วธิกีำรส�ำรวจจดุเสีย่ง 3) แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำจดุเสีย่งใน

พืน้ทีโ่ดยกำรมส่ีวนร่วมของชมุชน โดยมหีน่วยงำนรำชกำร บริษทั มลูนธิิ

ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน อปพร.ได้เข้ำร่วมบูรณำกำรแก้ไขปัญหำจุดเสี่ยง

 2. จัดกำรประชุมเพื่อทบทวนควำมรู ้และตรวจสอบพ้ืนท่ีจุดเส่ียงและ

แนวทำงกำรแก้ไข จ�ำนวน 3 ครั้ง โดยผู้เข้ำร่วมจ�ำนวนครั้งละ 50 คน 

เพื่อทบทวนควำมรู้ให้ผู้น�ำชุมชน และอำสำสมัคร ในพ้ืนที่และติดตำม

ควำมก้ำวหน้ำและแนวทำงกำรแก้ไขจุดเสี่ยง และน�ำควำมรู้ที่ได้จำกทีม 

สอจร.ทีเ่สนอแนะแนวทำงกำรให้ควำมรูจ้ดุเสีย่งเพิม่เตมิ และสรปุผลกำร

แก้ไขปัญหำจุดเสี่ยง ท�ำให้กลุ่มเป้ำหมำย 1) ได้รับข้อมูลเบื้องลึกส�ำหรับ

หน่วยงำน สอจร. ในกำรแก้ไขปัญหำจดุเสีย่ง 2) ได้ทบทวนควำมรูใ้นกำร

แก้ไขปัญหำจดุเสีย่งและสรปุกำรแก้ไขปัญหำจุดเส่ียง เพ่ือด�ำเนนิกำรต่อ

เนื่องให้เกิดวัฒนธรรมควำมปลอดภัยต่อไป 

 3. ด�ำเนินกำรแก้ไขจุดเสี่ยง จำกมติท่ีประชุมศปถ.จ.ระยองเมื่อวันที่ 7 

มิถุนำยน 2559 ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมจรำจรพิจำรณำ

ให้ค�ำแนะน�ำกับเทศบำลต�ำบลทับมำ อ�ำเภอเมืองระยอง และเทศบำล

ต�ำบลบ้ำนฉำง อ�ำเภอบ้ำนฉำง และให้องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัระยอง

สนบัสนนุงบประมำณในกำรด�ำเนนิกำรในโอกำสต่อไปตำมทีไ่ด้สรปุแก้ไข
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ปัญหำจุดเสี่ยงในระดับพื้นที่ตำมโครงกำรยกระดับกำรพัฒนำเครือข่ำย

กำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนมีจุดเสี่ยงในพ้ืนท่ี ต�ำบลทับมำ จ�ำนวน  

10 จุด และต�ำบลบ้ำนฉำง 36 จุด

 4. ชุมชน mapping จุดเสี่ยงร่วมกับเทศบำล และน�ำข้อมูลมำตรวจสอบ 

ซึ่งกันและกัน โดยเทศบำลจะน�ำข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วเข้ำสภำเพื่อ 

ขออนุมัติ จัดท�ำแผนกำรแก้ไขโดยใช้งบประมำณเทศบำลจำกแผน 

ประจ�ำปี 

❖ ข้อค้นพบ : 

 1. ภำคีเครือข่ำยให้ควำมร่วมมือในกำรด�ำเนินงำน และเข้ำมำมีบทบำท

ในกำรขับเคลื่อนงำนทุกหน่วยงำน เนื่องจำกกำรเกำะติดปัญหำของ

ปภ.จังหวัด  ส่งผลให้กำรยกระดับ/พัฒนำภำคีเครือข่ำย ในกำรจัดกำร

ข้อมูลจุดเสี่ยงอันตรำย วิเครำะห์และหำแนวทำงแก้ไขในพื้นที่ร่วมกับ

เทศบำลประสบควำมส�ำเร็จ ถูกบรรจุงบประมำณป้องกันไว้ในแผน 

ประจ�ำปี

 2. ชุมชนตื่นตัวในเรื่องข้อมูลจุดเสี่ยง เพรำะตระหนักแล้วว่ำเป็นกำรท�ำ

เพื่อให้พื้นที่ตนเองปลอดภัยจำกปัญหำอุบัติเหตุทำงถนน จุดเส่ียงได้รับ

กำรแก้ไข ชุมชนเห็นปัญหำร่วมกันและรู้ว่ำเป็นปัญหำ บำงส่วนที่ชุมชน

สำมำรถแก้ได้ ก็จะด�ำเนินกำรเอง เช่น ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล:

 1. น�ำเอำข้อมูลจุดเสี่ยงมำวิเครำะห์  และหำแนวทำงแก้ไขในพื้นที่  พร้อม

ทั้งน�ำไปบรรจุในแผนงบประมำณประจ�ำปีของเทศบำล

 2. มีกำรส่งต่อข้อมูลจุดเสี่ยงให้กับศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน 

จังหวัดระยอง  ส่งผลให้เกิดกำรแก้ไขปัญหำจุดเสี่ยงในระดับพื้นที่  โดย

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดระยองสนับสนุนงบประมำณด�ำเนินกำร
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 3. ผู้บริหำรเข้ำรับทรำบปัญหำผ่ำนกลุ่มไลน์ท่ีมีกำรรำยงำนเหตุกำรณ์และ

สถำนกำรณ์อุบัติเหตุแบบreal time ยกตัวอย่ำงเช่น กรณีอุบัติเหตุ

จุดตัดทำงรถไฟ เจ้ำหน้ำที่จะ ว. รำยงำนผู้บังคับบัญชำให้ทรำบ โดย

ไม่ต้องรออนุมัติ และรำยงำนสด (กลุ่มไลน์จะมีระบบป้องกันข้อมูลร่ัว

ไหล โดยกลุ่มไลน์แรกจะมีเฉพำะบุคลำกรภำยใน ประกอบด้วย นำยก 

ประชำสัมพันธ์เทศบำล เพื่อกรองรำยงำนข้อมูลและภำพถ่ำยก่อนส่งไป

ยังไลน์กลุ่มที่สองที่มีบุคคลภำยนอกเข้ำร่วม)

 4. หำกมีกำรร้องเรียนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น รพ. หรือเมื่อมีกำร 

แจ้งเตือนจำกชุมชน เทศบำลจะด�ำเนินกำรแก้ไขจุดเสี่ยงทันที
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สรุปผลงานโครงการ
5) โครงการ: น�าร่องการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

❖ ผู้รับผิดชอบโครงการ: นำยภรำดล  รุ่งโรจน์ธีระ

 ที่อยู่เบอร์โทรติดต่อ: ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด

สิงห์บุรี  โทรศัพท์  036-507129 โทรศัพท์มือถือ081-9218980

❖ งบประมาณที่ ได ้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.): จ�ำนวน  

450,000 บำท
 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน: 1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ศีกัยภำพและมคีวำมพร้อม 

โดยให้อ�ำเภอทั้ง 6 อ�ำเภอ ท�ำกำรคัดเลือกองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่มีศักยภำพและมีควำมพร้อมในพื้นที่ อ�ำเภอละ 1 แห่ง รวมองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ จ�ำนวน 6 แห่ง

❖ วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อให้มีกรอบแนวทำงและแผนปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันและลด
อุบัติเหตุทำงถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด 
สิงห ์บุรี โดยมีกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรของแต่ละท้องถิ่นอย่ำง 
ถูกต้อง สำมำรถน�ำไปใช้บริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำนทั่วไปได้

 2. มีกำรจัดตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมกำรศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ทำงถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน�ำร่องอย่ำงเป็นรูปธรรม

 3. สร้ำงภำคีเครือข่ำยในระดับพื้นท่ีท�ำให้เกิดกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำน 
ด้ำนป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนไปในพื้นที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในทิศทำงเดียวกัน

 4. เพ่ือลดควำมเสี่ยงจำกอุบัติเหตุทำงถนนและเสริมสร้ำงควำมปลอดภัย
ทำงถนนให้แก่ประชำชนในพื้นที่โครงกำร



228
สรุปผลงาน 65 โครงการ ปี 2558-2559
(พัฒนาจังหวัด/นวัตกรรม/เชิงประเด็น)

❖ กิจกรรม:

 1. เตรียมควำมพร้อม โดยด�ำเนินกำรแจ้งให้อ�ำเภอทุกอ�ำเภอพิจำรณำ 
คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภำพและมีควำมพร้อม 
อ�ำเภอละ 1 แห่ง รวม 6 แห่ง โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของสภำ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและผู้บริหำรท้องถิ่น นั้น เป็นผู้ลงนำม 
ในเอกสำรแสดงควำมจ�ำนงเข้ำร่วมโครงกำรตำมรูปแบบรำยกำรที่
โครงกำรก�ำหนดไว้

 2. จัดท�ำค�ำสั่งแต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พร้อมแต่งตั้งกรรมกำรประจ�ำศูนย์ฯ

 3. พัฒนำศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่ำนทำงกำรอบรม
  - อบรมคณะกรรมกำรศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่น�ำร่องเกี่ยวกับระเบียบกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยทำงถนน

  - อบรมเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่น�ำร่องเกี่ยวกับระบบรำยงำน 
ข้อมูล  กำรวิเครำะห์ข้อมูล และกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปี

 4. ขับเคลื่อนภำรกิจของศูนย์ฯ  โดย
  - จัดให้มีกำรประชุมประจ�ำเดือนของแต่ละศูนย์ฯ   
  - กำรประชมุร่วมกบัศนูย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภยัทำงถนนจงัหวดัและ

คณะท�ำงำนด้ำนสืบสวนอุบัติเหตุของจังหวัดเมื่อมีกรณีอุบัติเหตุที่น่ำ
สนใจ  

  - มอบหมำยให้แต่ละศูนย์ฯ จัดท�ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกัน 
และลดอุบัติเหตุทำงถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ�ำปี  
พ.ศ.2559 - 2561

 5. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อสรุปผลกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทำงถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งทั้ง 
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6 แห่ง เพื่อค้นหำปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะจำกกำรด�ำเนินงำนจัด

ท�ำแผนปฏิบัติกำร

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�ำนวน 6 แห่ง ในพ้ืนท่ีจังหวัดสิงห์บุรี 

กำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน มีกำรจัดตั้งและ

สนับสนนุกำรขบัเคลือ่นศนูย์ปฏบัิตกิำรป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุำงถนน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 2. เกิดกำรจัดตั้งงบประมำณด�ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนควำม

ปลอดภัยทำงถนนของแต่ละ อบต.

❖ ข้อค้นพบ

 1. ด�ำเนินกำรขับเคลื่อนภำรกิจด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนนผ่ำนศูนย์

ปฏิบัติกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง โดยใช้บุคลำกร 

และแนวคิด “ประชำรัฐ” ร่วมบูรณำกำรด้วยกัน

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล:

 1. ท้องถิ่นมีแผนปฏิบัติกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทำงถนนที่ตรงกับสภำพพื้นที่และมีเป้ำหมำยในกำรด�ำเนินงำนท่ีชัดเจน

เป็นรูปธรรมตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่นเอง

 2. มีกำรจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อควำมปลอดภัยทำงถนนซึ่งไม่ต้องใช้งบ

ประมำณ และช่วยให้อุบัติเหตุลดลงได้ เช่น กำรตัดกิ่งไม้บริเวณข้ำงทำง

ที่บดบังทัศนียภำพในกำรขับขี่ เป็นต้น

 3. เสริมสร้ำงวินัยกำรใช้รถใช้ถนนให้กับคนในชุมชน รวมถึงให้ควำมรู ้

เกี่ยวกับระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงต่อเนื่อง

 4. เกิดกำรตืน่ตวัในพืน้ที ่ เกีย่วกบักำรรณรงค์เพือ่ลดควำมเสยีงจำกอบุตัเิหตุ 

เช่น มีกำรก�ำหนดจุดเสี่ยง กำรแก้ไขจุดเสี่ยง เป็นต้น
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สรุปผลงานโครงการ
6) โครงการ: พัฒนาความร่วมมือสู ่ความปลอดภัยทางถนน จังหวัด

สุพรรณบุรี

❖ ผู้รับผิดชอบโครงการ: นำงสมเจตน์  พรหมสุนทร

 ที่อยู ่ เบอร ์โทรติดต ่อ: ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

จงัหวดัสพุรรณบรุ ีเบอร์โทรศพัท์  035-536068 มอืถอื  08-9969-6805

❖ งบประมาณที่ ได ้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.): จ�ำนวน  

494,000 บำท
 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน: 1 มิถุนำยน 2558 – 31 พฤษภำคม 2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย:

 1. หน่วยงำนภำคีเครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 10 อ�ำเภอ

 2. นักเรียน นักศึกษำ ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ซึ่งมีอำยุระหว่ำง 13 - 18 ปี  

จ�ำนวน 200 คน

 3. ผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

❖ วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อวิเครำะห์สำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุและแนวทำงสร้ำงควำมปลอดภัย

ทำงถนนในชุมชน

 2. เพื่อติดตำมและประเมินผลแนวทำงปฏิบัติที่เหมำะสม และน�ำไปสู่กำร

แก้ไขปัญหำที่ยั่งยืน

 3. เพ่ือสร้ำงพฤติกรรมควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนน ให้เกิดขึ้นกับ

เยำวชนและลูกหลำน

 4. เพื่อบูรณำกำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรแก้ไขปัญหำร่วมกัน

 5. เพื่อให้กำรเกิดอุบัติเหตุ บำดเจ็บ และเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนน  

ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ



231
สรุปผลงาน 65 โครงการ ปี 2558-2559

(พัฒนาจังหวัด/นวัตกรรม/เชิงประเด็น)

❖ กิจกรรม:

 1. คณะท�ำงำนวเิครำะห์สำเหตกุำรเกดิอบุตัเิหตทุำงถนนและแนวทำงแก้ไข

ระดับอ�ำเภอ 10 อ�ำเภอ ใช้กำรประชุมแบบมีส่วนร่วมโดยให้ร่วมกัน

ส�ำรวจ วิเครำะห์ เพื่อวำงมำตรกำรและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำร่วมกัน

ในแต่ละอ�ำเภอ

 2. ตั้งจุดตรวจชุดผสมบูรณำกำรเฉพำะกิจฯ 20 ครั้ง บริเวณถนนสำยหลัก 

และสำยรอง เพื่อบังคับใช้กฎหมำยตำมมำตรกำร 3ม 2ข 1ร และ 3 

ข้อหำหลกั ในช่วงเวลำตัง้แต่ 16.30 – 20.30 น. พร้อมทัง้สรปุรำยงำนผล 

กำรด�ำเนินงำนฯเพื่อน�ำไปวิเครำะห์หำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและ

รำยงำนที่ประชุมคณะกรรมกำรศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำง 

ถนน จังหวัดสุพรรณบุรี ทรำบทุกเดือน

 3. ฝึกอบรมเด็กนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงพร้อมท�ำมำตรกำรองค์กรสวม 

หมวกนิรภัย 100%

 4. สัมมนำติดตำมโครงกำรผ่ำนทำงกำรประชุมภำคีเครือข่ำยด้ำน 

ควำมปลอดภัยทำงถนน 

 5. คณะท�ำงำนติดตำมโครงกำรระดับจังหวัด ลงพื้นที่ติดตำมผลกำรแก้ไข

จุดเสี่ยงระดับอ�ำเภอ

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. มีกำรวิเครำะห์สำเหตุในกำรเกิดอุบัติเหตุในระดับอ�ำเภอ  และน�ำเอำ

สำเหตุนั้นมำหำทำงแก้ไข  อำทิ

  - กวดขันวินัยจรำจรและตั้งกล้องจับควำมเร็วบริเวณทำงโค้ง  ทำงแยก 

และจุดลักข้ำม

  - ติดต้ังป้ำยเตอืน/ตเีส้นจรำจร/ตดิตัง้สญัญำณไฟกระพรบิ บรเิวณจดุเสีย่ง

  - จัดพนักงำนอำสำอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนจรำจรบริเวณตลำดนัด

 2. มีกำรตั้งจุดตรวจชุดผสมบูรณำกำรเฉพำะกิจ ซึ่งประกอบไปด้วย  



232
สรุปผลงาน 65 โครงการ ปี 2558-2559
(พัฒนาจังหวัด/นวัตกรรม/เชิงประเด็น)

ต�ำรวจจรำจรกลำง ขนส่งจังหวัด แขวงกำรทำง ทำงหลวงชนบท  สสจ.  

เขตกำรศึกษำ สื่อมวลชน ปภ. เพื่อด�ำเนินมำตรกำร 3ม 2ข 1ร และ  

3 ข้อหำหลัก

 3. ฝึกอบรมนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง จ�ำนวน 2 รุ่น 100 คน ให้เรียนรู ้

เกี่ยวกับทฤษฎีกำรขับขี่ปลอดภัยและกฎหมำยเกี่ยวกับจรำจร  

พร้อมทั้งทดลองปฏิบัติจริงและกำรเข้ำฐำนเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี   

โดยได้รับกำรสนับสนุนวิทยำกรจำกบริษัทฮอนด้ำ

 4. มีกำรจัดท�ำบันทึกควำมร่วมมือมำตรกำรองค์กรระหว่ำง ปภ. กับ 

โรงเรียนบ่อกรุวิทยำเรื่องมำตรกำรสวมหมวกนิรภัย 100%

 5. มีกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงเครือข่ำย
  

❖ ข้อค้นพบ : 

 1. ทมีท�ำงำนของแต่ละอ�ำเภอน�ำเสนอข้อมลูเกีย่วกบัจดุเสีย่ง  และแนวทำง

กำรแก้ไขในกำรประชุมศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัด

สุพรรณบุรี    โดยเฉพำะจุดเสี่ยงที่ท้องถิ่น/อ�ำเภอแก้ไขเองไม่ได้  ส่งผล

ให้เกิดกำรแก้ไขจุดเสี่ยงในระดับจังหวัด

 2. เผยแพร่ประชำสมัพนัธ์ข้อมลูข่ำวสำรผ่ำนกำรจดัรำยกำรวทิย ุคนสพุรรณ

ร่วมใจ ลดภัยทำงถนน

 3. จัดกิจกรรม “กินข้ำว  เล่ำเรื่อง” จังหวัดสุพรรณบุรี 

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล:

 1. พื้นที่จุดเสี่ยงในจังหวัดได้รับกำรแก้ไข ทั้งในระยะสั้น และระยะยำว

 2. มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรระดับจังหวัด อ�ำเภอ มีแผนกำรด�ำเนินงำน ที่

ชัดเจน และมีกำรควบคุมและติดตำมอย่ำงใกล้ชิด

 3. มแีนวทำงในกำรสร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนนทีย่ัง่ยนืในระดบัชมุชนผ่ำน

ทำงกำรผลักดันให้มีแผนปฏิบัติกำรในระดับท้องถิ่นทั้ง 127 แห่ง

 4. ประชำชนและเยำวชนเกิดกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรขับขี่  
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สรุปผลงานโครงการ
7) โครงการ: พัฒนาระบบข้อมูล MIS อ�าเภอสังขะ จ.สุรินทร์

❖ ผู้รับผิดชอบโครงการ: คณะกรรมกำรศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัยทำง

ถนน อ�ำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

❖ งบประมาณที่ ได ้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.): จ�ำนวน  

336,700 บำท
 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน: มิถุนำยน 2558 – พฤษภำคม 2559

❖ กลุม่เป้าหมาย: หน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีเกีย่วข้อง เช่น ทีว่่ำกำรอ�ำเภอ โรงพยำบำล 

สถำนีต�ำรวจภูธร ส�ำนักงำนสำธำรณสุขอ�ำเภอ หมวดกำรทำง ส�ำนักงำน

ขนส่งจังหวัด ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น สถำนศึกษำ สถำนประกอบกำร ภำคประชำชน ฯลฯ

❖ วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อพัฒนำระบบข้อมูล MIS ผ่ำนระบบสุขภำพระดับอ�ำเภอ (DHS) และ

อ�ำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งน�ำไปสู่ Social movement ในเรื่องหมวก

นิรภัย

 2. เพื่อพัฒนำและใช้ฐำนข้อมูล GIS ทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ ในกำร

จัดกำรควำมเสี่ยง

❖ กิจกรรม:

 1. พัฒนำระบบข้อมูล MIS ผ่ำนระบบสุขภำพระดับอ�ำเภอ และอ�ำเภอ

ควบคุมโรค

  - จัดประชุมคณะท�ำงำน

  - ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเพื่อเก็บรำยละเอียดกำรเสียชีวิต
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  - น�ำเสนอข้อมลูและผลกำรวเิครำะห์ให้คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรควำม

ปลอดภัยทำงถนนอ�ำเภอสังขะ

 2. พัฒนำและใช้ฐำนข้อมูล GIS ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง

  - วิเครำะห์โครงสร้ำงโปรแกรม

  - จัดท�ำโปรแกรมและพัฒนำฐำนข้อมูล GIS ด้ำนอุบัติเหตุ

 3. อบรมให้ควำมรู้/ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ศึกษำดูงำน ให้กับทีมภำคี

เครือข่ำย MIS

 4. ขับเคลื่อนประเด็นสวมหมวกนิรภัยในสถำนศึกษำ

  - ท�ำ MOU  กับ อบต. และโรงเรียน

  - อบรมแกนน�ำ/นักเรียนในโรงเรียน

  - ส�ำรวจพฤติกรรมกำรสวมหมวกนิรภัย

  - รณรงค์สร้ำงควำมตระหนักในกำรสวมหมวกนิรภัย

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. มแีผนงำน 3 ปี ในกำรลดอบุตัเิหตทุำงถนน  โดยเน้นกำรสวมหมวกนริภยั

 2. มคี�ำสัง่แต่งต้ังคณะกรรมกำรศนูย์ป้องกนัควำมปลอดภยัทำงถนน อ�ำเภอ

สังขะ  ประกอบด้วย 7 คณะอนุกรรมกำร

 3. เกิดกำรอบรมให้กับหลำยหน่วยงำน  ได้แก่

  - อบรมเชิงปฏิบัติกำรโรงพยำบำลต้นแบบคนดี  บอกรัก ขับขี่ปลอดภัย

  - อบรมเชิงปฏิบัติกำรผู้น�ำนักเรียนด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน

  - อบรมเชิงปฏิบัติกำรขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% โรงเรียน

มัธยม

 4. มีกิจกรรม “สังขะเมืองคนดี บอกรักขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 

100%” มีนำยกอ�ำเภอสังขะเป็นประธำน โดยมีขบวนกรณรงค์รถ

จักรยำนยนต์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย  กำรจัดนิทรรศกำร กำรให้

บริกำรจัดท�ำ พ.ร.บ.   ตรวจสภำพรถจักรยำนยนต์ และรับสมัครสมำชิก
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ชมรมคนห่วงหัว มีผู้เข้ำร่วม 2,510 คน

 5. ผลกำรส�ำรวจกำรสวมหมวกนิรภัย

  - นักเรียน/นักศึกษำในสถำนศึกษำ 7 แห่ง มีเพียงโรงเรียนตำคงวิทยำฯ 

ที่ผู้ซ้อนท้ำยสวมหมวกนิรภัย 100%  (จำกกำรส�ำรวจ 33 รำย)  ส่วน

ใหญ่พบว่ำผู้ซ้อนมักไม่สวมหมวกนิรภัย  โดยคิดเป็นร้อยละ 83

  - ในส่วนของประชำชนท่ัวไป  มกีำรสงัเกตพฤตกิรรมกำรสวมหมวกนริภยั

ในเขตเทศบำล  พบว่ำผู้ขับขี่ 60% สวมหมวกนิรภัย  แต่มีผู้ซ้อนท้ำย

สวมหมวกนิรภัยเพียง 15.21%

 6. มคีูม่อืกำรใช้เกบ็และวเิครำะห์กำรบำดเจบ็และเสยีชวีติทำงถนน  ข้อมลู

ฐำนสำธำรณสุข ระดับอ�ำเภอ

❖ ข้อค้นพบ :

 1. มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรแก้ไขจุดเสี่ยง ประกอบด้วย ส�ำนักงำน

ขนส่งจังหวัดสุรินทร์ สำขำอ�ำเภอสังขะ โรงพยำบำลสังขะ ส�ำนักงำน

สำธำรณสขุอ�ำเภอสงัขะ  หมวดทำงหลวงสงัขะ-บวัเชด และสถำนตี�ำรวจ

ภูธรสังขะ

 2. มกีำรแก้ไขจดุเสีย่งโดยเน้นกำรแก้ไขทำงกำยภำพเบือ้งต้น  ใช้งบประมำณ

จำกหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น กำรติดป้ำยเตือน กำรท�ำเส้นชะลอควำมเร็ว   

ตัดแต่งกิ่งไม้  ใช้งบประมำณจำกทำงหลวงชนบท และ อบต. 

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล:

 1. มีคู่มือส�ำหรับกำรเก็บข้อมูลและวิเครำะห์กำรบำดเจ็บและเสียชีวิตทำง

ถนน  เพื่อให้แต่ละหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องสำมำรถน�ำไปใช้ได้

 2. มีข้อมูลส�ำหรับวำงแผน วิเครำะห์กำรเกิดอุบัติเหตุ  เพื่อหำแนวทำงกำร

แก้ไขในอนำคต
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สรุปผลงานโครงการ
8) โครงการ: แก้ไขปัญหาจดุเสีย่งเพือ่ลดอบุตัเิหตทุางถนนจงัหวดันครพนม

❖ ผู้รับผิดชอบโครงการ: นำยวีระศักดิ์  วิเชียรแสน ส�ำนักงำนป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดนครพนม

❖ งบประมาณทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุจาก สอจร. (สสส.): จ�ำนวน 215,400 บำท
 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน: มิถุนำยน  2558 – พฤษภำคม 2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย:

 หน่วยงานหลัก :  แขวงทำงหลวงนครพนม/ แขวงทำงหลวงชนบท

นครพนม/ สสจ.นครพนม/ ส�ำนักงำนขนส่งจังหวัดนครพนม/ ปภ.จังหวัด

นครพนม/ บ.กลำงคุ ้มครองผู ้ประสบภัยจำกรถสำขำนครพนม/ กอง

บังคับกำรต�ำรวจภูธรจังหวัดนครพนม

 หน่วยงานสนบัสนนุ : องค์กำรบรหิำรส่วนท้องถิน่/ผูน้�ำชมุชนในพืน้ทีอ่ำสำ

สมัครกู้ชีพกู้ภัย/มูลนิธิต่ำง ๆ ประชำสัมพันธ์จังหวัดนครพนม/สถำนีวิทยุ

กระจำยเสียงแห่งประเทศไทย/สื่อมวลชน

❖ วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อสืบสวนอุบัติเหตุทำงถนนที่เกิดบริเวณจุดเส่ียง เพ่ือให้ทรำบสภำพ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน

 2. เพื่อรวบรวมจุดเสี่ยงของแต่ละหน่วยงำนน�ำข้อมูลมำวิเครำะห์ถึงสำเหตุ

กำรเกดิอบุตัเิหตทุำงถนนบรเิวณจดุเสีย่งและก�ำหนดแนวทำงแก้ไขปัญหำ

อุบัติเหตุทำงถนนที่เกิดขึ้นในจุดเดิมของถนน

 3. เพ่ือสร้ำงภำคเีครอืข่ำย ในกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำอบุตัเิหตทุำงถนน

ในจุดเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครพนมให้มีควำมเข้มแข็งและต่อเนื่อง

 4. เพือ่ลดจดุเสีย่งและอตัรำกำรเกดิอบุตัเิหต ุกำรเสียชวีติจำกอบุติัเหตุทำง

ถนนในพื้นที่จังหวัดนครพนม
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❖ กิจกรรม:

 1. ขออนุมัติโครงกำรและแต่งตั้งคณะท�ำงำนเพื่อปฏิบัติงำน

 2. ประชุมคณะกรรมกำรระดับจังหวัด เพื่อชี้แจงโครงกำรฯ ให้ท่ีประชุม

คณะท�ำงำนศนูย์ควำมปลอดภยัทำงถนนจงัหวดันครทรำบถงึรำยละเอยีด

โครงกำร

 3. วเิครำะห์ปัญหำและข้อมลูสถติเิดมิทีม่อียูใ่นปีทีผ่่ำนมำในจงัหวดันครพนม  

เพื่อก�ำหนดจุดเสี่ยงที่ควรด�ำเนินกำรก่อน/หลัง และก�ำหนดแนวทำงใน

กำรด�ำเนินงำนรวมท้ังชี้แจงกำรเก็บข้อมูลตำมที่มอบหมำยหน้ำที่แต่ละ

ฝ่ำยอย่ำงชัดเจน

 4. เกบ็ข้อมลู ณ จดุเสีย่งทีไ่ด้ก�ำหนดเป็นจดุทีเ่กดิอบุตัเิหตสุงูสดุ เพือ่ให้ทรำบ

ถึงสภำพปัญหำของปัจจัยต่ำงๆ เช่น สภำพถนน สิ่งแวดล้อม พฤติกรรม

กำรใช้รถใช้ถนน 

 5. สบืสวนข้อเทจ็จรงิ เมือ่เกดิอบัุตเิหตใุนจดุเสีย่งเดมิ หรอืจดุเสีย่งใหม่ เพือ่

เก็บข้อมูลรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องอย่ำงละเอียด เช่น กำรสอบปำกค�ำ

พยำนแวดล้อมผู้เห็นเหตุกำรณ์สอบปำกค�ำผู้ขับขี่

 6. ศึกษำ วิเครำะห์ หำสำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุเชิงลึก ทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

เช่น คน ถนน รถ สิง่แวดล้อม พร้อมทัง้สรปุเป็นรำยงำนกำรท�ำงำนแต่ละเดอืน

 7. น�ำผลกำรสืบสวนและผลกำรวิเครำะห์หำสำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุ รวม

ทั้งแนวทำงกำรแก้ปัญหำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมศูนย์อ�ำนวยควำม

ปลอดภัยทำงถนนจังหวัดนครพนม     

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. ได้ข้อมูลลักษณะทำงกำยภำพจุดเสี่ยงในจังหวัดจ�ำนวน 10 จุด และน�ำ

ข้อมูลมำวิเครำะห์เพื่อก�ำหนดมำตรกำรและแนวทำงกำรแก้ไขจุดเสี่ยง

 2. กำรแก้ไขจุดเสี่ยงเป็นกำรร่วมมือกันในกำรแก้ไขปัญหำระหว่ำงคณะ

ท�ำงำนกับศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนอ�ำเภอ  และองค์กำร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นของแต่ละแห่ง

 3. กำรแก้ไขจดุเสีย่งในแต่ละจดุเปิดโอกำสให้แต่ละท้องถิน่เข้ำมำมส่ีวนร่วม

และแก้ไขภำยใต้บริบทของตนเอง อำทิ  จุดเสี่ยงบริเวณหน้ำโรงเรียนศรี

บัวบำน ต.นำรำชควำย อ.เมืองนครพนม  สำเหตุหลักมำจำกกำรจอดรถ

เข้ำไปซือ้ของในตลำดนดัช่วงเยน็  จงึได้ขอควำมร่วมมอืกบัมหำวทิยำลัย

นครพนมให้ด�ำเนนิมำตรกำรองค์กรปลอดภยัเพือ่รณรงค์ให้นกัศกึษำและ

บุคลำกรสวมหมวกนิรภัย  ลดควำมรุนแรงของอุบัติเหตุ

 4. กำรแก้ไขจุดเสี่ยง  มีกำรด�ำเนินกำรพร้อมๆ กัน 2 ด้ำน ได้แก่  กำรแก้ไข

ทำงกำยภำพ  และกำรแก้ไขพฤติกรรม วิธีกำรแก้ไขจุดเสี่ยงที่ใช้มำกคือ 

กำรติดตั้งป้ำยเตือน  กำรเพิ่มสัญลักษณ์บนพื้นถนนให้เด่นชัด  กำรทำสี

เพิ่มควำมฝืด  กำรตัดแต่งกิ่งไม้   กำรใช้มำตรกำรสวมหมวกนิรภัย  ฯลฯ

 5. หลงัจำกกำรด�ำเนนิกำรแก้ไขจดุเสีย่ง  มกีำรประเมนิผลโดยดจูำกอบุตัเิหตุ

ที่เกิดขึ้น  พบว่ำไม่พบอุบัติเหตุ

❖ ข้อค้นพบ :

 1. กำรแก้ไขจุดเสี่ยงเป็นกำรแก้ไขทำงกำยภำพซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมในกำร

ขับขี่ให้เกิดควำมปลอดภัยได้

 2. ประเดน็กำรแก้ไขจดุเสีย่งทำงกำยภำพ สำมำรถดึงควำมร่วมมอืของภำคี

เครอืข่ำยในจงัหวดัได้ และสำมำรถเชือ่มท้องถ่ินผู้รับผิดชอบหลักในพ้ืนท่ี

เข้ำมำร่วมด�ำเนินกำรและจัดสรรงบประมำณให้ได้

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล:

 1. มีกำรสร้ำงเครือข่ำยของแต่ละอ�ำเภอ  ผ่ำนทำงกำรท�ำงำนของศูนย์

อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนอ�ำเภอ   

 2. แต่ละอ�ำเภอมีกำรด�ำเนินงำนแก้ไขจุดเสี่ยงตำมบริบทของตนเอง โดย

ค�ำนึงถึงควำมจ�ำเป็นและควำมต้องกำรของคนในพื้นที่  ซึ่งส่งผลท�ำให้

เกิดควำมยั่งยืน
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สรุปผลงานโครงการ
9) โครงการ: พัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน  ในพื้นที่เกิด

อุบัติเหตุสูงโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  จังหวัดมุกดาหาร

❖ ผู้รับผิดชอบโครงการ: นำยธัชชัย  ใจคง  โทรศัพท์ 042611430 ต่อ 131 

มือถือ 081-3910804

 น.ส.ชลธิชำ  นิลภำ  โทรศัพท์ 042611430 ต่อ 131 มือถือ 083-1442082

 ส�ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัมกุดำหำร ถนนววิธิสุรกำร ต.มกุดำหำร อ.เมอืง

มุกดำหำร จ.มุกดำหำร 49000
 

❖ งบประมาณที่ ได ้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.):  จ�ำนวน  

692,100 บำท 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน: มิถุนำยน 2558 - พฤษภำคม 2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย: พื้นที่เสี่ยงสูง 4  พื้นที่ ของอ�ำเภอเมืองมุกดำหำร  ดังนี้

 1. พื้นที่เขตเทศบำลเมืองมุกดำหำร  

 2. พื้นที่เขตเทศบำลต�ำบลค�ำป่ำหลำย

 3. พื้นที่เขตเทศบำลต�ำบลค�ำอำฮวน

 4. พื้นที่เขตเทศบำลต�ำบลบำงทรำยใหญ่

❖ วตัถปุระสงค์: เพือ่พฒันำพืน้ทีต้่นแบบด้ำนควำมปลอดภยัทำงถนนในพ้ืนที่

เกิดอุบัติเหตุสูงโดยกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำย

❖ กิจกรรม:

 1. สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงภำคีเครือข่ำยในระดับจังหวัดและพื้นที่

  - แต่งตั้งคณะกรรมกำร

  - จัดประชุมคณะกรรมกำรเพื่อประสำนควำมร่วมมือ วำงแผน ติดตำม

กำรด�ำเนินงำน
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  - จดัประชมุวำงแผนพฒันำพืน้ทีต้่นแบบควำมปลอดภยัทำงถนน 4 พืน้ที่

  - จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเปิดตัวโครงกำร และลงนำมบันทึกควำมร่วม

มอืเพือ่สร้ำงวฒันธรรมควำมปลอดภยัทำงถนนเร่ิมต้นทีเ่รำก้ำวสู่พ้ืนที่

ต้นแบบ

 2. ส่งเสริมกำรพัฒนำพื้นที่ต้นแบบด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน ตำมแผน

พัฒนำ 

  - สนับสนุนกำรด�ำเนินกำรตำมแผนที่ก�ำหนด

  - ประชมุเชงิปฏบิตักิำรแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ำรด�ำเนนิโครงกำรอบรมสร้ำง

จิตส�ำนึกผู้ใช้กำรจรำจรท้องถนนในเขตพื้นที่ต�ำบลค�ำป่ำหลำย

 3. ติดตำมประเมินผลโครงกำร

  - พัฒนำเครื่องมือในกำรประเมินผล

  - เก็บข้อมูลประเมินผลตำมโครงกำรฯ

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. เกิดคณะกรรมกำรเพื่อประสำนควำมร่วมมือจำกภำคส่วนต่ำงๆ จ�ำนวน 

35 คน

 2. มแีผนพฒันำพืน้ท่ีต้นแบบควำมปลอดภยัทำงถนน ของจงัหวดัมกุดำหำร 

4 พื้นที่  ได้แก่  เทศบำลต�ำบลป่ำค�ำหลำย  เทศบำลต�ำบลบำงทรำยใหญ่  

เทศบำลต�ำบลค�ำอำฮวน  เทศบำงเมืองมุกดำหำร

 3. เกดิบนัทกึควำมร่วมมอื (MOU)  เพือ่ร่วมสร้ำงวฒันธรรมควำมปลอดภยั

ทำงถนนเริม่ต้นทีเ่รำก้ำวสูพ่ืน้ทีต้่นแบบ ระหว่ำงภำคเีครอืข่ำยทีเ่กีย่วข้อง 

ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ (ต�ำบล)

 4. ประชำชนในพื้นท่ีต้นแบบท่ีเข้ำรับกำรอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมำย

จรำจร  กฎหมำยขนส่ง  กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กำรอนุญำตใบขับขี่

 5. มีเครื่องมือส�ำหรับกำรประเมินผล  ได้แก่  แบบสอบถำม  แนวค�ำถำม

ส�ำหรับกำรสนทนำกลุ่ม และแบบบันทึกข้อมูลกำรเกิดอุบัติเหตุ
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 6. เกิดอำสำสมัครจรำจรจ�ำนวน 105 คน ปฏิบัติงำนในเขตเทศบำลเมือง

มุกดำหำร อำสำสมัครจรำจรเหล่ำนี้มีควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยจรำจร  

พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ.2535 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้

อุปกรณ์กู้ภัย  เทคนิคกำรกู้ภัย   

 7. นักเรียนระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำในพ้ืนท่ีเทศบำลต�ำบล 

ป่ำหลำยจ�ำนวน 100 คน เข้ำร่วมกำรอบรมและเพิ่มทักษะเกี่ยวกับ 

กำรบังคับใช้กฎหมำยจรำจรบนท้องถนน

 8. ประชำชนและเยำวชนในพื้นที่เทศบำลต�ำบลค�ำอำฮวน 100 คน  

เข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำร “ค�ำอำฮวน ขับข่ีปลอดภัย ห่ำงไกล 

อุบัติเหตุ” ประจ�ำปี 2559  ได้รับกำรอบรมเกี่ยวกับกฎหมำยจรำจร 

และให้มีควำมตระหนักในกำรขับขี่อย่ำงปลอดภัย

❖ ข้อค้นพบ:

 1. ตั้งคณะท�ำงำน ประกอบด้วยตัวแทนของหน่วยย่อยในองค์กร โดยให้ 

เป็นบุคลำกรที่มีศักยภำพในกำรขับเคลื่อนงำนแท้จริง

 2. ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยให้ชัดเจน  ดังนี้

  - Goal : 0% ไม่มผีูบ้ำดเจบ็หรอืเสยีชวีติจำกอบุตัเิหตทุำงถนนในองค์กร

  - Intermediate output : เน้นพฤติกรรม 4 เรื่อง คือ

  - 100% สวมหมวกนิรภัย : ทุกครั้งที่ขี่และโดยสำรจักรยำนยนต์

  - 100% ดื่มไม่ขับขี่

  - 100% ไม่ใช้ควำมเรว็เกนิก�ำหนด : ท้ังกำรขบัรถส่วนตัวและรถรำชกำร

  - 100% คำดเข็มขัดนิรภัย : ทั้งกำรขับและโดยสำรรถส่วนตัวและรถ

รำชกำร 

 3. ร่วมกันก�ำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรสร้ำงแรงจูงใจหรือข้อบังคับ เช่น 

จัดกำรประกวดให้รำงวัล หำกไม่ปฏิบัติตำมมีข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้
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  - มีกำรว่ำกล่ำวตักเตือน

  - ให้บ�ำเพ็ญประโยชน์รูปแบบต่ำงๆ ทั้งในและนอกองค์กร

  - มีแกนน�ำได้รับกำรอบรมวินัยจรำจรฯ

  - มีกำรสอบสวนและลงโทษทำงวินัย

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล:

 1. มฐีำนข้อมลูเกีย่วกบัจดุเสีย่งของพืน้ท่ี   เพือ่น�ำมำใช้วเิครำะห์แก้ไขปัญหำ

 2. เกิดแผนกำรแก้จุดเสี่ยงที่ชัดเจน โดยเฉพำะกำรแก้จุดเสี่ยงทำงกำยภำพ

 3. มีเครื่องมือส�ำหรับกำรประเมินผล  ได้แก่  แบบสอบถำม  แนวค�ำถำม

ส�ำหรับกำรสนทนำกลุ่ม และแบบบันทึกข้อมูลกำรเกิดอุบัติเหตุซึ่ง

สำมำรถน�ำไปใช้ในพื้นที่อื่นได้

 4. คณะท�ำงำนมีกำรตดิตำมควำมก้ำวหน้ำและท�ำรำยงำนเอกสำรสรปุเสนอ

ผู้บริหำรหน่วยงำนทุกเดือน
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สรุปผลงานโครงการ
10) โครงการ: พัฒนาระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางการ

จราจรโดยทีมสุขภาพระดับอ�าเภอ จังหวัดนครราชสีมา

❖ ผู้รับผิดชอบโครงการ: นำยก้อง เค็มกระโทก กลุ ่มงำนควบคุมโรค 

ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ ต�ำบลโคกกรวด อ�ำเภอเมือง 

จังหวัดนครรำชสีมำ 30280 โทรศัพท์ 0 4446 5010-4 ต่อ 103 โทรศัพท์

มือถือ 08 1730 0361 

❖ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.) : จ�ำนวน  

755,700 บำท
 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน : 1 มิถุนำยน 2558 – 30 มิถุนำยน 2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย: 

 1. กลุม่เป้ำหมำยร่วมพฒันำกระบวนกำรท�ำงำนในระดับจังหวดั เป็นตัวแทน

จำกพื้นที่โครงกำร อ�ำเภอละ 5 คน ประกอบด้วย ผู้ประสำนงำนหลัก

ของอ�ำเภอ 1 คน, ผู้รับผิดชอบงำนข้อมูลระบำดวิทยำ 1 คน ตัวแทนทีม 

SRRT ระดับอ�ำเภอ 1 คน และตัวแทนทีมสุขภำพอ�ำเภอซึ่งเป็นสหสำขำ

วิชำชีพ 2 คน รวมทั้งสิ้น 70 คน

 2. กลุ่มเป้ำหมำยร่วมพัฒนำกระบวนกำรท�ำงำนในระดับอ�ำเภอ ประกอบ

ด้วยผู้รับผิดชอบหลักของอ�ำเภอ, ผู้รับผิดชอบงำนข้อมูลระบำดวิทยำ 

และทีมสุขภำพอ�ำเภอทุกคน ใน พื้นที่ 14 อ�ำเภอ

 3. เป้ำหมำยผลลัพธ์โครงกำร คือ แต่ละอ�ำเภอมีกำรขับเคลื่อนงำนป้องกัน

และแก้ไขปัญหำอบัุตเิหตทุำงกำรจรำจรโดยใช้แนวคดิอ�ำเภอควบคมุโรค

เข้มแข็ง ผ่ำนกระบวนกำรท�ำงำนและกำรขับเคลื่อนงำนของทีมสุขภำพ

อ�ำเภอที่เป็นสหสำขำวิชำชีพที่มีตัวแทนจำกหน่วยงำน องค์กร และ 

ภำคส่วนต่ำงๆ ในระดับอ�ำเภอ ร่วมเป็นคณะท�ำงำนของทีมดังกล่ำว
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 4. หน่วยงำน องค์กร และภำคีร่วมด�ำเนินกำร ได้แก่ ต�ำรวจ หน่วยกู้ภัย 

รพ.มหำรำชนครรำชสีมำ ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  

ภำคประชำชน กรมทำง แขวงกำรทำง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

❖ วัตถุประสงค์: เพื่อสนับสนุนกำรใช้ข้อมูล MIS ผ่ำนระบบสุขภำพอ�ำเภอ 

DHS น�ำไปสู่มำตรกำรและกำรจัดกำรควำมเสี่ยง

❖ วัตถุประสงค์เฉพาะ

 1. เ พ่ือให ้พื้นที่ เป ้ำหมำย (14 อ�ำเภอ) มีกำรจัดกำรระบบข้อมูล 

เก่ียวกับปัญหำกำรเกิดอุบัติเหตุทำงกำรจรำจรในระดับอ�ำเภอที ่

สำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ (D-MIS)

 2. คณะท�ำงำนระดับอ�ำเภอน�ำประเด็นอุบัติเหตุทำงกำรจรำจรเข้ำสู ่

ระบบกำรท�ำงำนปกติของหน่วยงำนผ่ำนกลไกระบบสุขภำพอ�ำเภอ  

(DHS – District Health system)

❖ กิจกรรม: 

 1. กำรเตรียมทีมคณะท�ำงำนระดับจังหวัด เพื่อวำงแนวทำงในกำรท�ำงำน 

กำรสนับสนุน กำรติดตำมและพัฒนำกิจกรรมในระดับพื้นที่ร่วมกัน 

 2. พัฒนำแนวคิดเรื่องกำรด�ำเนินงำนโครงกำร กำรสอบสวนโรค กำร

ประยุกต์ระบบระบำดวิทยำมำใช้ในกระบวนกำรท�ำงำน และ ก�ำหนด

แนวทำงเพื่อกำรขับเคลื่อนงำนร่วมกัน และมีเวทีฟ ื ้นฟูวิชำกำร  

ทบทวนกระบวนกำรท�ำงำนอีก 1 ครั้ง

 3. กิจกรรมกำรด�ำเนินงำน ขับเคลื่อนกระบวนกำรและพัฒนำในระดับ 

อ�ำเภอ โดยทีมระดับอ�ำเภอและมีกระบวนกำรติดตำม วิเครำะห์  

สะท้อนผลในท่ีประชุมของทีมสุขภำพอ�ำเภอต่อเนื่องทุกเดือน และ 

กำรจัดส่งรำยงำนผลกำรด�ำเนินกิจกรรมของระดับอ�ำเภอสู่ระดับ 

จังหวัด โดย สสจ. ท�ำหน้ำที่รวบรวมรำยงำนและสรุปข้อมูลสู ่เวที 

กำรประชุมประจ�ำเดือนหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับจังหวัดต่อไป
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 4. มีเวทีกำรแลกเปลี่ยนกระบวนกำรท�ำงำนในระดับอ�ำเภอของทีมสุขภำพ

อ�ำเภอและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตำมแนวทำงและระยะเวลำที่ก�ำหนดอย่ำงน้อย 

เดือนละ 1 ครั้ง รวม 10 ครั้ง

 5. กำรตั้งวงสะท้อนผลลัพธ์กำรท�ำงำนของทีมสุขภำพอ�ำเภอและผู ้ที่

เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงกำร 2 เดือนครั้ง รวม 5 ครั้งต่อพื้นที่

 6. คณะท�ำงำนระดับอ�ำเภอเข้ำร่วมน�ำเสนอผลกำรด�ำเนินกิจกรรมในเวที

ระดับจังหวัด ทุก 2 เดือน โดยมีคณะท�ำงำนระดับจังหวัดและหน่วยงำน

ภำคทีีเ่กีย่วข้องร่วมในเวทีกำรน�ำเสนอ เพือ่วเิครำะห์กระบวนกำรท�ำงำน 

ผลกำรด�ำเนินงำนและหำแนวทำงในกำรขยับงำนในพื้นที่เพื่อให้เกิด 

กำรพัฒนำร่วมกัน รวม 5 ครั้ง

 7. เวทีแลกเปล่ียน สรุปผลกำรด�ำเนินงำนและถอดบทเรียนกำรท�ำงำน 

ระดับจังหวัด 1 ครั้ง

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. อ�ำเภอที่มีกำรจัดเก็บ รวบรวม ข้อมูลด้ำนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่ำงชัดเจน 

12 อ�ำเภอ

 2. พบว่ำมี 14 อ�ำเภอ มีกำรจัดท�ำระบบข้อมูลที่สำมำรถเข้ำถึงผ่ำนระบบ

กำรท�ำรำยงำนตำมปกติของแต่ละหน่วยงำน แต่บำงอ�ำเภอข้อมูลยังไม่

ได้รวมเป็นศูนย์ข้อมูลเดียวกัน

 3. อ�ำเภอที่มีควำมชัดเจน ของข้อมูลและมีควำมเป็นปัจจุบันจ�ำนวน  

11 อ�ำเภอ  

 4. มีจ�ำนวน 9 อ�ำเภอที่มีข้อมูลชัดเจนและเป็นปัจจุบัน ที่สำมำรถน�ำข้อมูล

ที่มีดังกล่ำวมำใช้ในกำรก�ำหนดแนวทำงกำรท�ำงำนร่วมกันได้ในภำพ 

ของอ�ำเภอ  ผู้บริหำรสำมำรถน�ำไปใช้ในกำรตัดสินใจได้
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 5. มีพื้นที่จ�ำนวน 7 อ�ำเภอท่ีระบบกำรท�ำงำนขับเคลื่อนผ่ำน ทีมระบบ

สขุภำพอ�ำเภอ (DHS Team) โดยตรง ได้แก่อ�ำเภอขำมทะเลสอ โนนแดง 

โชคชัย ชุมพวง พิมำย โนนสูง และ เฉลิมพระเกียรติ  

 6. มี 7 อ�ำเภอที่มีทีมงำนขึ้นมำเฉพำะ ได้แก่ ทีม RTI อ�ำเภอ, ทีมท�ำงำน

อุบัติเหตุของอ�ำเภอ, ทีมท่ีตั้งข้ึนตำมโครงกำร หรือทีมสอบสวนโรค

เดิมในอ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอหนองบุญมำก ด่ำนขุนทด ปำกช่อง สูงเนิน  

วังน�้ำเขียว ปักธงชัย และ สีคิ้ว

 7. มีพื้นที่อ�ำเภอที่มีควำมชัดเจนใน 8 อ�ำเภอ ที่เกิดเป็นลักษณะของระบบ

กำรท�ำงำนที่ชัดเจน เกิดกระบวนกำรท�ำงำน และกิจกรรมที่ต่อเนื่อง 

กำรเชื่อมโยงข้อมูลและกำรบูรณำกำรงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่ชัดเจน

และเห็นภำพของกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรท�ำงำนที่ชัดเจน  แต่พบ

ว่ำยังไม่มีกำรก�ำหนดให้เป็นนโยบำยระดับอ�ำเภอท่ีเป็นภำพรวมร่วมกัน

อย่ำงชัดเจน ได้แก่อ�ำเภอขำมทะเลสอ, โนนแดง  โชคชัย ชุมพวง พิมำย 

โนนสูง สีคิ้วและเฉลิมพระเกียรติ

❖ ข้อค้นพบ:

 1. ถ้ำเป็นพื้นที่ท่ีมีกำรเชื่อมโยงกำรท�ำงำนร่วมกัน มีกำรประสำนงำนและ

ท�ำงำนเชิงบูรณำกำรอย่ำงต่อเนื่อง และมีคณะท�ำงำนท่ีชัดเจน มีควำม

หลำกหลำยของหน่วยงำน ในพื้นที่ดังกล่ำวจะเกิดภำพของกำรวำง

แนวทำงกำรท�ำงำนร่วมกนัทีช่ดัเจน มกีจิกรรมทีต่่อเนือ่ง และเหน็ผลลพัธ์

ที่เกิดขึ้นค่อนข้ำงชัดเจน

 2. กำรหนนุเสรมิ ARE ช่วยท�ำให้อ�ำเภอมเีวทใีนกำรพูดคยุกนัมำกขึน้ ท�ำให้

รูปแบบของกำรด�ำเนินงำนมีกำรท�ำงำนร่วมกันมำกขึ้น
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❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล : 

 1. ข้อมูลจะถูกสะท้อนหรือน�ำเสนอส่งต่อให้กับผู้น�ำในกำรประชุมหัวหน้ำ

ส่วนในระดับอ�ำเภอเพื่อเข้ำสู่กำรพิจำรณำถึงสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เพื่อน�ำ

ไปสูก่ำรหำข้อสรปุร่วมกนัในกำรด�ำเนนิกำรต่อ หลงัจำกนัน้กจ็ะมกีำรน�ำ

ข้อมูลดงักล่ำวมำประชมุในคณะท�ำงำนทีท่�ำหน้ำทีห่ลกัในกำรขบัเคลือ่น 

ที่เป็นทีมปฏิบัติกำร เพื่อหำแนวทำงกำรท�ำงำนร่วมกันต่อไป

 2. มีพื้นที่ต้นแบบ 8 อ�ำเภอที่จะให้พื้นที่อื่นได้เรียนรู้

 3. ทีมสุขภำพระดับอ�ำเภอ มีควำมเข้มแข็งและสำมำรถด�ำเนินกิจกรรม 

อย่ำงต่อเนื่อง
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สรุปผลงานโครงการ
11) โครงการ: เสรมิศกัยภาพทมีสหสาขาวชิาชพี โดยสร้างกระบวนการเรียน

รูข้องกลไกศนูย์ป้องกนัความปลอดภยัทางถนนระดับอ�าเภอ จงัหวดัสริุนทร์

❖ ผู้รับผิดชอบโครงการ: 1) นำยบ�ำรุง เป็นสุข  ศูนย์ประสำนงำนส�ำนักงำน

เครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำภำคอีสำนตอนล่ำง มือถือ 089-945-1728 2) 

น.ส.สริริกัษ์ ชมชืน่ ส�ำนกังำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยัจงัหวดัสรุนิทร์  

มือถือ 085-202-8884

❖ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.) : จ�ำนวน  

767,800 บำท 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน : กรกฎำคม 2558 - มิถุนำยน 2559
  

❖ กลุ่มเป้าหมาย: ศปถ.อ�ำเภอ  17   อ�ำเภอ   กลไกอำสำสมัคร 17  อ�ำเภอ  

ศปถ.จังหวัด  15 คน

❖ วัตถุประสงค์:

 1. เพือ่พฒันำผูน้�ำกำรเปลีย่นแปลงทีม่ำจำกทมีสหวชิำชพี (Change  Agent) 

ในกำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนโดยควำมร่วมมือจำกทุกภำคีเครือข่ำย

 2. เพ่ือเสรมิศักยภำพและขบัเคลือ่นกลไก ศปถ.อ�ำเภอ ทีจ่ะท�ำหน้ำทีส่�ำคญั

ในกำรประสำนกบัภำคส่วนต่ำงๆ ในระดบัอ�ำเภอและระดบัท้องถิน่ในกำร

ท�ำงำนด้ำนกำรลดอุบัติเหตุอย่ำงต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภำพ

 3. เพื่อพัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนอุบัติเหตุจรำจรในระดับจังหวัด จำก

วิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลกำรสอบสวนกำรตำย / จุดเสี่ยงของ 

ระดับอ�ำเภอ



249
สรุปผลงาน 65 โครงการ ปี 2558-2559

(พัฒนาจังหวัด/นวัตกรรม/เชิงประเด็น)

❖ กิจกรรม: 

 1. ประชุมร่วมกับหัวหน้ำส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  เพื่อชี้แจง

เป้ำหมำยและรำยละเอียดของโครงกำร  ร่วมวำงแผนกับภำคส่วนต่ำงๆ

ในจังหวัด ที่จะร่วมกันเป็นเจ้ำภำพในกำรขับเคลื่อนโครงกำรร่วมกัน

 2. ประชุมเพื่อหำรือ  ออกแบบกำรท�ำงำนของสหสำขำวิชำชีพของกลไก 

ศปถ.อ�ำเภอ  และแกนน�ำอ�ำเภอที่รับผิดชอบงำนด้ำนอุบัติเหตุ  

 3. กลไก ศปถ. อ�ำเภอ มีกองเลขำธิกำรประมำณ 5-7  คนท�ำหน้ำที่ในกำร

รวบรวม วเิครำะห์ข้อมลูให้เป็นข้อมลูน�ำเข้ำสู่ กลไก ศปถ.อ�ำเภอชดุใหญ่  

เพื่อก�ำกับกำรขับเคลื่อนงำนอย่ำงใกล้ชิด ทันเวลำ

 4. คณะท�ำงำนและหน่วยงำนภำคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดฝึกอบรมใน

หลกัสูตรต่ำงๆ ให้กบักลไกอำสำสมคัร อพ.ปร. ให้มขีดีควำมสำมำรถของ

กลไกกำรท�ำงำนโดยเฉพำะกลไกในระดับปฏิบัติกำรที่จะช่วยสนับสนุน

กำรท�ำงำนด้ำนอุบัติเหตุของหน่วยงำนและพื้นที่

 5. ติดตำมและหนุนเสริมกระบวนกำรท�ำงำนของพื้นที่ต่ำงๆ  โดยในกำร

ท�ำงำนในระยะที่ 2  คณะท�ำงำนระดับจังหวัดจะจัดให้มีคณะท�ำงำนรับ

ผดิชอบพืน้ทีอ่�ำเภอให้ชดัเจนเพือ่ให้สำมำรถหนนุเสรมิกำรท�ำงำนของทมี

สหสำขำวชิำชพีในระดบัอ�ำเภอและอปท. ได้อย่ำงสอดคล้องและรวดเรว็

 6. คณะท�ำงำนโครงกำรร่วมกับสหสำขำวิชำชีพ ขับเคลื่อนกิจกรรมกำร

ท�ำงำนเพื่อเฝ้ำระวังปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนตลอดทั้งปี 

 7. ประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำนโครงกำรในแต่ละพืน้ที ่ น�ำเสนอให้ผู้ว่ำรำชกำร

จังหวัด เชิดชูให้ก�ำลังใจแก่บุคคล  หน่วยงำนและพื้นที่ๆมีควำมเข้มแข็ง

และเป็นแบบอย่ำงในกำรท�ำงำนรณรงค์ลดอุบัติเหตุทำงถนนจังหวัด

สุรินทร์

 8. จัดเวทีสรุปบทเรียนกำรท�ำงำนโครงกำร  
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❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. มีค�ำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 222/2559 ลงวันที่ 26 มกรำคม 2559  เรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรและคณะท�ำงำนศูนย์อ�ำนวยกำรควำม

ปลอดภัยทำงถนนจงัหวดัสรุนิทร์ และค�ำสัง่จงัหวดัสรุนิทร์ ที ่236/2559 

ลงวันที่ 27 มกรำคม 2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรศูนย์อ�ำนวย

กำรควำมปลอดภยัทำงถนนจงัหวดัสรุนิทร์ ขบัเคลือ่นกำรท�ำงำนในแบบ

คู่ขนำน มีคณะอนุกรรมกำรเป็นทีมสนับสนุนงำนโดยทีมชุดเล็ก เรียกว่ำ 

CORE TEAM  ประกอบด้วยหน่วยงำนหลักตำมยุทธศำสตร์ 5 เสำหลัก 

คณะอนุกรรมกำร ศปถ.จังหวัด มีหน้ำที่

  - จัดท�ำฐำนข้อมูล สถิติอุบัติเหตุทำงถนนและกำรวิเครำะห์ประเมิน

สถำนกำรณ์

  - สรุปผลกำรด�ำเนินงำน  วิเครำะห์  และน�ำเสนอข้อมูลในวำระประชุม

คณะกรรมกำรศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัดสุรินทร์

ทุกเดือน

  - น�ำเสนอปัญหำอุปสรรคกำรปฏิบัติงำน  และกำรวำงแผนแก้ไขปัญหำ

ตำมแนวทำง 5 เสำหลัก ประกอบด้วย กำรบริหำรจัดกำรควำม

ปลอดภัยทำงถนน  ถนนและกำรสัญจรอย่ำงปลอดภัย ยำนพำหนะ

ปลอดภัย ผู้ใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย และกำรตอบสนองหลังกำรเกิด

อุบัติเหตุ 

  - พัฒนำศักยภำพของเครือข่ำยป้องกันอุบัติเหตุในระดับจังหวัด  

  - พฒันำศักยภำพและขบัเคลือ่นงำนของศนูย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภยั

ทำงถนนระดับอ�ำเภอ ต�ำบล

  - CORE TEAM มหีน้ำทีใ่นกำรเชยีร์กลไกกำรท�ำงำนของศนูย์อ�ำนวยกำร

ควำมปลอดภัยทำงถนนให้ขับเคลื่อนอย่ำงต่อเนื่องโดยภำคีร่วมมือกัน

อย่ำงสมดุลและเกิดเป็นรูปธรรมที่ยั่งยืน 
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 2. ประกำศวำระจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง มำตรกำรองค์กร ด้ำนควำมปลอดภัย

ทำงถนน ทัง้จงัหวดั โดยเน้นให้ภำครฐั เป็นแบบอย่ำงทีดี่ด้ำนวนิยัจรำจร 

และเน้นหนักประเด็นหมวกนิรภัย 100 % ในสถำนที่รำชกำร ทั้งให้ทุก

หน่วยด�ำเนินกำรตำมมำตรกำร 10 รสขม

 3. มช่ีองทำงกำรสือ่สำรเพือ่เกำะตดิสถำนกำรณ์อย่ำงจรงิจงัในช่องทำงแนว

รำบผ่ำนกลุม่ Line “Core-team” เน้นกำรวเิครำะห์ Case เพ่ือหำสำเหตุ 

ระดมควำมคิดเพื่อแนวทำงหรือมำตรกำรร่วมกัน  อย่ำงรวดเร็ว

 4. จัดท�ำป้ำยประชำสัมพันธ์ตำมแบบท่ีจังหวัดก�ำหนด โดยมีผู้ว่ำรำชกำร

จังหวัดและผู้มีชื่อเสียงในจังหวัดเป็นพรีเซ็นเตอร์

 5. ทีมสหวิชำชีพร่วมกับอนุกรรมกำร ศปถ.อ�ำเภอ  จะลงพ้ืนท่ีหรือสถำน

ที่ที่เกิดเหตุจริง เพื่อตรวจสอบสถำนที่เกิดเหตุ  ภูมิทัศน์  วิศวกรรมทำง

ถนน  แสงสว่ำงหรืออื่นๆ  เพื่อประกอบกำรวิเครำะห์เพื่อหำแนวทำง

หรือมำตรกำร และน�ำเข้ำที่ประชุม ศปถ.จังหวัดสุรินทร์ เพื่อปรึกษำหำ

แนวทำงกำรแก้ไข

 6. จดัสมัมนำเชงิปฏิบัตกิำรกลไกอนุกรรมกำร หรอืทมีสหสำขำวชิำชพีในระ

ดบัอ�ำเภอๆละ 7 คน  รวม  119  คน โดยเครือ่งมอืในกำรพฒันำศกัยภำพ 

คือกระบวนกำร 5 ส ผนวกกับกระบวนกำร PDCA

❖ ข้อค้นพบ:

 1. ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดสุรินทร์ สนับสนุน 

งบประมำณในกำรประชุม ศปถ.จังหวัด/สอจร.จังหวัด จ�ำนวน  

200,000 บำท

 2. อปท. สนับสนุนงบประมำณในกำรจัดท�ำป้ำยประชำสัมพันธ์ จัดเวท ี

สร้ำงควำมตระหนักในกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุจรำจรระดับต�ำบล  

จ�ำนวน 183,000 บำท
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❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล : 

 1. มีกำรติดตำมงำนของทีมอ�ำเภอโดยให้มีกำรน�ำเสนอผลงำนของอ�ำเภอ

จำกเวทปีระชมุใหญ่ ให้ ศปถ.อ�ำเภอ น�ำเสนอผลงำน และองค์กรต้นแบบ 

ในกำรประชุมทุกครั้ง

 2. มีพื้นที่ต้นแบบระดับ ศปถ. อ�ำเภอ  ศปถ. และอปท. ที่เป็นแหล่งเรียนรู้

ให้กับพื้นที่อื่น

 3. มีแผนงำนส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนควำมปลอดภัยทำงถนนในปีต่อไป  

อำทิ แผนงำนโครงกำรเด็กอนำคตไกล ปลอดภัยจำกอุบัติเหตุทำงถนน  

แผนงำนส่งเสริมกำรสวมหมวกนิรภัยและลดปัจจัยเสี่ยงในเด็กเยำวชน  

แผนงำนจัดหำเครื่องตรวจจับควำมเร็ว  
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สรุปผลงานโครงการ
12) โครงการ: กระบี่ปลอดภัย ลดอุบัติภัยทางถนน

❖ ผู้รับผิดชอบโครงการ: นำงศิริพร สุขยิ่ง ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำ

สำธำรณภัยจังหวัดกระบี่

❖ งบประมาณที่ได ้ รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.): จ�ำนวน  

770,000 บำท
 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน: มิถุนำยน 2558 – พฤษภำคม 2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย: ประชำชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่

❖ วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนขับเคลื่อนวำระกระบี่ปลอดภัย ลดอุบัติภัย

ทำงถนน และแผนปฏิบัติกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนจังหวัด

กระบี่ ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ลดอัตรำกำรเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุ 

ทำงถนนในพื้นที่ 

 2. เ พ่ือพัฒนำเสริมสร ้ำงศักยภำพพื้นที่อ�ำเภอน�ำร ่องเดิม จ�ำนวน  

2 อ�ำเภอ (อ�ำเภอคลองท่อมและอ�ำเภออ่ำวลึก) ได้มีกำรพัฒนำอย่ำง 

ต่อเนื่อง เพื่อเป็นพื้นที่ต ้นแบบด้ำนกำรป้องกันและลดอุบัติเหต ุ

ทำงถนนจังหวัดกระบี่ 

 3. เพื่อขยำยผลพัฒนำศักยภำพพื้นที่อ�ำเภอน�ำร่องใหม่ จ�ำนวน 2 อ�ำเภอ 

(อ�ำเภอเหนือคลอง และอ�ำเภอเขำพนม) 

 4. เพื่อเสริมสร้ำงควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยลดอุบัติเหตุทำงถนน 

ในทุกระดับ กำรเรียนรู้ผ่ำนเวทีถอดบทเรียนกำรด�ำเนินงำนของอ�ำเภอ

ต้นแบบ และอ�ำเภอน�ำร่อง และกระบวนกำรมีส่วนร่วมเพื่อขยำย

ผลพัฒนำประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำนป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน

จังหวัดกระบี่ต่อไป
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❖ กิจกรรม:

 1. เสริมสร้ำงศักยภำพอ�ำเภอต้นแบบกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน 

(จำกอ�ำเภอน�ำร่องเดมิ 2 อ�ำเภอ คอื อ�ำเภออ่ำวลกึ และอ�ำเภอคลองท่อม)

 2. ขยำยผลพัฒนำพื้นท่ีอ�ำเภอน�ำร่องกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน 

(เพิ่มเติม 2 อ�ำเภอ คือ อ�ำเภอเหนือคลอง และอ�ำเภอเขำพนม) 

 3. สัมมนำพัฒนำศักยภำพภำคีเครือข่ำยลดอุบัติเหตุทำงถนนจังหวัดกระบี่ 

(เพื่อเสริมสร้ำงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภำคีเครือข่ำยทุกระดับ  ถอด

บทเรียนพื้นที่อ�ำเภอน�ำร่อง) 

 4. ขับเคลื่อนสร้ำงกระแสเรื่องอุบัติเหตุทำงถนน ในภำพจังหวัดร่วมกับผู้

บริหำร  และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในจังหวัด

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. อ�ำเภอคลองท่อม  แต่งตั้งคณะกรรมกำรศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัย

ทำงถนน (ศปถ.อ�ำเภอ)  เพื่อท�ำหน้ำท่ีวิเครำะห์ประเมินสถำนกำรณ์

อุบัติเหตุทำงถนนในพื้นที่   พร้อมจัดกิจกรรมบูรณำกำรในระดับอ�ำเภอ   

ได้แก่  กิจกรรมรณรงค์กำรสวมหมวกนิรภัย  โครงกำรขับขี่ปลอดภัยใน

สถำนศึกษำ กำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำงๆ 

 2. อ�ำเภอเหนือคลอง  จัดตั้งคณะกรรมกำรศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัย

ทำงถนน (ศปถ.อ�ำเภอ)  มีแผนกำรท�ำงำนแบบบูรณำกำร  โดยน�ำข้อมูล

อุบัติเหตุ ข้อมูลจุดเสี่ยง/จุดที่เกิดอุบัติเหตุทำงถนน  มิวเครำะห์เพื่อมำ

วำงแผน  และผลักดันให้มีกำรแก้ไขโดยหน่วยงำนที่รับผิดชอบ

 3. อ�ำเภอเขำพนม  มีกำรตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัยทำงถนน  คณะ

กรรมกำรศูนย์ควำมปลอดภัยทำงถนน รวมถึงคณะท�ำงำนด้ำนควำม

ปลอดภัยทำงถนนของอ�ำเภอ  ท�ำหน้ำท่ีขับเคล่ือนโครงกำรกระบี่

ปลอดภัย ลดอุบัติภัยทำงถนนในพื้นที่อ�ำเภอเขำพนม มีกำรด�ำเนินกำร

จัดท�ำข้อมูลสถติอิบัุตเิหตทุำงถนน  จดัท�ำป้ำยประชำสมัพนัธ์  ป้ำยเตอืน
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ในจุดเสี่ยงต่ำงๆ  กำรรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุทำงถนนร่วมกับ

ภำคีเครือข่ำยรวมไปถึงกำรกวดขันวินัยจรำจร

 4. อ�ำเภอเมอืงกระบี ่ มกีำรตัง้ศนูย์ปฏบิตักิำรควำมปลอดภยัทำงถนน  คณะ

กรรมกำรศนูย์ควำมปลอดภยัทำงถนนมกีำรสร้ำงควำมรู้ให้กบักนั  ผู้ใหญ่

บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน เพื่อมำเป็นแกนน�ำในกำรจัดกำรปัญหำอุบัติเหตุ   

เน้นหนักในช่วงเทศกำล รวมถึงกำรจัดท�ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ  

และกำรรณรงค์สวมหมวกนิรภัย100 % ตำมโครงกำรคนกระบี ่ปลอดภยั 

ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งผู้ขับและคนซ้อนท้ำย ในพื้นที่

อ�ำเภอเมืองกระบี่  

 5. สื่อมวลชนในจังหวัดกระบี่ได้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร “ส่ือกระบี่

อำสำให้กระบีป่ลอดภยั ร่วมลดอบุตัภิยับนท้องถนน”  ได้เรียนรู้เกีย่วกบั

สถำนกำรณ์อบัุตเิหตทุีเ่กดิขึน้ในภำพรวม  และวำงแนวทำงกำรรณรงค์ให้

ข้อมูลกับสังคมอย่ำงต่อเนื่อง ตำมรูปก�ำลังหรือรูปแบบของสื่อที่มีอยู่

 6. มีกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์สร้ำงควำมตระหนักกับกำรสร้ำงควำม

ปลอดภัยทำงถนนอย่ำงต่อเนือ่ง  โดยกำรเชือ่มกบักจิกรรมของภำคเีครอื

ข่ำยต่ำงๆ เช่น กิจกรรมขบวนรณรงค์กีฬำสีของโรงเรียน กิจกรรมขบวน

รณรงค์ของวนั อสม.  กจิกรรมขบวนรณรงค์กำรจัดงำนวนัป้องกนัอบุติัภยั

แห่งชำติ ร่วมจัดนิทรรศกำรประชำสัมพันธ์ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ 

ทุกเดือน  กำรอบรมในชุมชน/หมู่บ้ำน  หรือ สถำนศึกษำ เป็นต้น

❖ ข้อค้นพบ :

 จังหวัดกระบี่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน โดย

กำรออกวำระ มำตรกำร อย่ำงต่อเนื่อง  

 o ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกระบ่ี ก�ำหนดวำระกระบี่ปลอดภัย ลดอุบัติภัยทำง

ถนน และอุบัติภัยทำงน�้ำ 
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 o จังหวัดมีกำรขับเคลื่อนงำนป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน ภำยใต้

โครงสร้ำงศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัด และอ�ำเภอ  

เน้นหนักช่วงเทศกำลปีใหม่และสงกรำนต์

 o จังหวัดจัดท�ำแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนจังหวัดกระบี่ 

ปีงบประมำณ 2558 มีมำตรกำร และกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินงำน

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล:

 1. ศูนย์ปฏิบตักิำรควำมปลอดภยัทำงถนน (ศปถ.อ�ำเภอ)  มกีำรตดิตำมงำน  

ผ่ำนทำงกำรประชุมอย่ำงต่อเนื่อง  เป็นประจ�ำ

 2. จงัหวดัมกีำรตดิตำมข้อมลูและสถำนกำรณ์ประจ�ำวนั จำกระบบไลน์กลุม่

ลดอุบัติเหตุกระบี่  และเพจ “รำยงำนอุบัติเหตุกระบี่”
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สรุปผลงานโครงการ
13) โครงการ: การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมเพื่อให้ภาคีเครือข่ายระดับ

อ�าเภอมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน นครศรีธรรมราช

❖ ผู ้รับผิดชอบโครงการ: น.ส.วรรณี มีขวด โรงพยำบำลมหำรำช

นครศรีธรรมรำช

❖ งบประมาณที่ได ้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.) : จ�ำนวน   

777,800 บำท
 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน : มิถุนำยน 2558  - 31 พฤษภำคม 2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย: ฝ่ำยปกครอง  องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น  โรงพยำบำล  

ต�ำรวจ  ปภ.สำขำ หมวดกำรทำง  แขวงกำรทำง  บ.กลำงฯ

❖ วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อสร้ำง/และพัฒนำเครือข่ำย ควำมปลอดภัยทำงถนนระดับอ�ำเภอ 

ตำมบริบทของพื้นที่

 2. เพ่ือให้เกิดกำรปรับปรุงแก้ไขปัจจัยหลักของกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน 

ในพื้นที่น�ำร่อง

❖ กิจกรรม: 

 1. รวบรวมข้อมลูโดยกำรรวบรวมข้อมลูทตุยิภมู ิ กำรสงัเกตแบบมส่ีวนร่วม  

กำรสัมภำษณ์เจำะลึกอย่ำงเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร กำรบันทึก

ภำคสนำม และแบบส�ำรวจ

 2. กำรวิเครำะห์ข้อมูล  

  - วิเครำะห์ข้อมูลทุติยภูมิของแต่ละอ�ำเภอจำกแหล่งข้อมูลในพื้นที่  เช่น

ทะเบียนรำษฎร  โรงพยำบำลชุมชน บริษัทกลำงคุ้มครองผู้ประสบภัย

จำกรถ และ ข้อมูลจำกระบบ Police กำรส�ำรวจ
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  - กำรตรวจสอบควำมถกูต้อง  และควำมน่ำเชือ่ถอืของข้อมลูให้สอดคล้อง

กนัระหว่ำงข้อมลูท่ีรวบรวมจำกเอกสำรกบัข้อมลูทีไ่ด้จำกกำรวเิครำะห์

ชุมชนแบบมีส่วน หรือจำกกระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและ 

แหล่งอื่นๆ

  - กำรจัดระเบียบข้อมูลตำมวัตถุประสงค์  วิเครำะห์สรุปประเด็นย่อย

เพือ่หำควำมสมัพนัธ์ของปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ  ทีค้่นพบในแต่ละขัน้ตอน  

ของกำรวิจัย

  - กำรแปรผลกำรวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1. กำรพัฒนำรูปแบบ

ที่เหมำะสมเพื่อให้ภำคีเครือข่ำยระดับอ�ำเภอมีส่วนร่วมในกำรป้องกัน

อุบัติเหตุทำงถนนของแต่ละอ�ำเภอ  ส่วนที่ 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

กำรพฒันำรปูแบบทีเ่หมำะสมในกำรมส่ีวนร่วมของภำคเีครือข่ำยระดับ

อ�ำเภอส่วนที ่  3.   วธิกีำรจดักำรกบัปัจจยัหลกัในกำรเกดิอบุตัเิหตทุำง

ถนนของอ�ำเภอ

 3. พัฒนำควำมรู้เพื่อบูรณำกำรไปกับกำรปฏิบัติ

  - สร้ำงกลุ่มชุมชน/ภำคีเครือข่ำย

  - พัฒนำควำมรู้  5ส 5 ช /กำรจัดกำรควำมเสี่ยง : จุดเสี่ยง กำรสอบสวน

อุบัติเหตุทำงถนน

  - ด�ำเนินโครงกำรโดยเครือข่ำย

  - ถอดบทเรียน

 4. ประเมินผลและถอดบทเรียน    

 5. สรุปบทเรียนและวำงแผนมำตรกำรต่อไปในอนำคต

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. พัฒนำเครือข่ำยโดยกำรจัดเวทีสนับสนุนวิชำกำรเรื่อง กำรจัดกำรชุมชน

ปลอดภัยด้วยเทคนิค 5 ส 5 ช ผ่ำนเรื่องเล่ำจำกเครือข่ำยที่สำมำรถถอด

บทเรยีนเป็นตวัอย่ำงได้ (Good Practice) รวมท้ังสอนเทคนคิกำรจัดกำร
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ควำมเสีย่งหลกัในพืน้ทีเ่รือ่ง  กำรแก้ไขจดุเสีย่ง  กำรวำงแผนกำรท�ำงำน/

เขียนผังกำรท�ำงำนร่วมกัน (วำดอนำคต)

 2. เครือข่ำยอ�ำเภอได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีกำรท�ำงำนร่วมกัน  ในเวทีแลก

เปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนำรูปแบบที่เหมำะสม-ภำคีเครือข่ำยระดับอ�ำเภอ

มีส่วนร่วมในกำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนน และองค์ควำมรู้เรื่องกำร

สอบสวนอุบัติเหตุทำงถนนทั้งภำพปฏิบัติและภำคสนำม

 3. ทมีอ�ำเภอ 5 อ�ำเภอคอืทุง่สง ท่ำศำลำ ทุง่ใหญ่ ฉวำง พิปนู สำมำรถก่อตัว

และวำงกลไกรปูแบบในกำรป้องกนัอบัุตเิหตทุำงถนนตำมบรบิทของพืน้ที่

ด้วยกำรใช้สำรสนเทศและสหสำขำซึ่งในระยะแรกจะเน้นควำมสัมพันธ์

แนวรำบ  ยกเว้นทุ่งใหญ่และฉวำงที่วำงกลไกแนวดิ่งควบคู่กันไป 

 4. ควำมสัมพันธ์แนวรำบใช้ช่องทำงกินข้ำวเล่ำเรื่องและกำรติดต่อผ่ำน  

application line เป็นหลัก ส่วนควำมสัมพันธ์แนวดิ่งใช้ช่องทำงเวที 

กำรประชุม ยิ่งมีควำมถี่ในกำรพบปะกันมำกเท่ำไหร่จะท�ำให้เกิดควำม

ยั่งยืนในกำรท�ำงำนมำกขึ้น

 5. กำรท�ำงำนร่วมกับสถำบันกำรศึกษำและชุมชน  ใช้กำรจัดท�ำ  MOU  

มำเป็นเครื่องมือในกำรท�ำงำน

 6. กำรค้นหำปัจจัยเสี่ยงหลักที่เกี่ยวกับคน ถนน รถ เพ่ือสร้ำงระบบ 

กำรท�ำงำน นอกจำกกำรใช้ข้อมูลเชิงปริมำณหลำยแหล่งในพื้นที่มำ

วิเครำะห์แล้ว ทีมยังใช้ข้อมูลเชิงสังคม ควำมยำกง่ำยของกำรด�ำเนินกำร 

สภำพแวดล้อมและวัฒนธรรมของพื้นที่ มำประกอบกำรตัดสินใจ

 7. จำกกำรใช้เครื่องมือ 5 ส. มำวิเครำะห์แล้ว ทุกอ�ำเภอเริ่มต้นด้วยกำร

แก้ไขจุดเสีย่ง  ท�ำให้เกดิกำรเปลีย่นแปลงทำงกำยภำพ  เหน็เป็นรปูธรรม  

สำมำรถวัดผลลัพธ์ว่ำลดกำรบำดเจ็บและตำยได้

 8. ปัญหำส�ำคัญที่พบคือกำรผลักดันให้เป็นงำนประจ�ำของอ�ำเภอท�ำได้ยำก  

เน่ืองจำก ศปถ.อ�ำเภอ มีเพียงโครงสร้ำงแต่ไม่มีกำรปฏิบัติหน้ำที่ และ
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อ�ำเภอยังไม่ให้ควำมส�ำคัญกับปัญหำกำรบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุทำงถนน  

(ให้ควำมส�ำคัญเฉพำะช่วงเทศกำลและกำรตำย)

 9. ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้กำรขับเคลื่อนงำนประสบควำมส�ำเร็จ  ได้แก่  กำรมี

จติอำสำ  ควำมเป็นผูน้�ำของคณะท�ำงำน/แกนน�ำ  ควำมสมัพนัธ์ของกลุม่

เครือข่ำยที่มีควำมสัมพันธ์ในแนวรำบ  กำรมีควำมรู้ในเรื่องกำรป้องกัน

กำรบำดเจบ็ทำงถนน  ควำมปลอดภยัทำงถนน ฯลฯ  รวมถงึกำรสนบัสนนุ

จำกส่วนงำนที่เกี่ยวข้องไม่ว่ำจะเป็นหัวหน้ำ  ผู้น�ำ  ชุมชน  หน่วยงำนต้น

สังกัด 

❖ ข้อค้นพบ : จังหวดันครศรธีรรมรำช  มโีครงกำรนครปลอดภยั ทกุวนั ทกุวยั 

สวมหมวกนิรภยั 100%  ซึง่ช่วยสนบัสนนุกำรท�ำงำนด้ำนควำมปลอดภยั

ทำงถนนของจังหวัดให้ไปได้พร้อมๆกัน

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล : 

 1. มกีำรตดิตำมควำมคบืหน้ำและสนบัสนนุวชิำกำรโดยทมีจังหวดัในหลำย

รูปแบบ  ทั้งเวทีระดับอ�ำเภอ  ทำง line group และทำงโทรศัพท์

 2. พื้นที่ที่มีควำมยั่งยืนในกำรด�ำเนินงำน  มีแนวทำงในกำรท�ำงำนคือบรรจุ

เข้ำเป็นงำนประจ�ำของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง อำทิ  บรรจุงำนป้องกัน

อุบัติเหตุทำงถนนเข้ำเป็นงำนประจ�ำของงำนอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ฝ่ำย

กำรพยำบำล โรงพยำบำลท่ำศำลำ
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สรุปผลงานโครงการ
14) โครงการ: ความปลอดภัยทางถนนเจาะลึกอุบัติเหตุพื้นที่เสี่ยง เจาะลึก

ท้องถิ่นร่วมป้องกันแก้ไข (Node ภำคใต้ จังหวัดพังงำ)

❖ ผู้รับผิดชอบโครงการ: นำยโชคชัย  หยิกซ้ำย  

 ทีอ่ยูเ่บอร์โทรตดิต่อ: ส�ำนกังำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยัจงัหวดัพงังำ  

อ.เมือง จ.พังงำ

❖ งบประมาณที่ได ้รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.):  จ�ำนวน  

365,400 บำท 

❖ ระยะเวลาด�าเนินงาน: มิถุนำยน 2558 – พฤษภำคม 2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย:

 1. เครือข่ำยระดับจังหวัด ทีมผู้ประสำนงำน ปภ. ต�ำรวจ แขวงทำงหลวง 

สสจ. รพ. ขนส่ง สื่อมวลชน

 2. เครือข่ำยระดับอ�ำเภอและ อปท. เช่น นำยอ�ำเภอ/ปลัดอ�ำเภอ จนท. 

รพ. ประจ�ำอ�ำเภอนำยกเทศมนตร ี/นำยก อบต. พ้ืนทีเ่ป้ำหมำย จุดเส่ียง 

จ�ำนวน 40 แห่ง ใน 6 อ�ำเภอ  42 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด

พังงำ

❖ วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมปลอดภัยทำงถนนลงสู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน

 2. เพือ่สร้ำง/พฒันำทมีและเกดิกำรด�ำเนนิงำน ในรปูคณะท�ำงำน แต่ละภำค

ส่วน เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมศักยภำพระหว่ำงกันในพื้นที่ 

และNode 

 3. เพื่อเร่งให้ท้องถ่ินมีส่วนร่วมด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน ท�ำให้เกิดกำร

ปรบัปรงุแก้ไขปัจจยัหลกัของกำรเกดิอุบัตเิหตจุรำจรในพืน้ทีเ่สีย่งทกุแห่ง
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 4. เพื่อลดกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุจรำจรในพ้ืนที่ชุมชนกลุ่ม

เป้ำหมำย และภำพรวมของจังหวัด

❖ กิจกรรม:

 1. กิจกรรมกลุ่มที่ท�ำร่วมกับ Node

  1.1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 ครั้ง 

  1.2 ถอดบทเรียน 1 ครั้ง

 2. จัดตั้งเครือข่ำยระดับ อปท.พื้นที่เสี่ยง 6 อ�ำเภอ ลดลงจ�ำนวนจำก  

52 แห่งเหลือ จ�ำนวน 42 แห่ง

 3. พัฒนำองค์ควำมรู้เครือข่ำย อปท.ทั้งจังหวัด 2 คร้ัง โดยควำมร่วมมือ

ของทุกภำคส่วน (ภำคีเครือข่ำย 6E ภำคเอกชน ภำคประชำชน) ร่วมหำ

แนวทำงแก้ไขปัญหำ

 4. ตรวจสอบอุบัติเหตุพื้นที่เสี่ยงประชุมพื้นที่เสี่ยง 40 แห่ง 6 อ�ำเภอ

 5. กิจกรรมประกวด อปท.ดีเด่น ด้ำนส่งเสริมกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทำงถนน

 6. กิจกรรมติดตำมประเมินผลกำรด�ำเนินงำน

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. กจิกรรมเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่ำงจงัหวดัพงังำ  ภเูกต็  กระบี ่ ระนอง  

ส่งผลให้เกิดแลกเปลีย่นแนวทำง มำตรกำร  ในกำรแก้ปัญหำจดุเสีย่งทำง

ถนน  และแนวทำงกำรลดกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนของแต่ละจังหวัด

 2. กิจกรรมเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูก้ำรปฏบิตังิำนกำรป้องกนัและลดอบุติัเหตุ

ทำงถนนจังหวัดพังงำน ช่วงเทศกำลสงกรำนต์  2559  มีเครือข่ำย 6E 

ได้แก่ กองบงัคบักำรต�ำรวจภธูรเมอืงพงังำ  ส�ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดั

พงังำ  แขวงทำงหลวงชนบทพงังำ  แขวงทำงหลวงพงังำ  ส�ำนกังำนขนส่ง

จงัหวดัพงังำ  บรษิทักลำงคุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ จ�ำกดั  สำขำพังงำ  
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกัน

ภัยจังหวัดพังงำ และส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด

พังงำ มำร่วมกันวิเครำะห์สถิติกำรเกิดอุบัติเหตุรำยวัน กำรบำดเจ็บ   

กำรสอบสวนอุบัติเหตุกรณีผู้เสียชีวิตในช่วงสงกรำนต์

 3. เกิดกำรวำงแผนกำรท�ำงำนร่วมกนัของ 6E จงัหวดัพงังำ ในกำรพฒันำกำร

ท�ำงำนป้องกันอุบัติเหตุทำงถนน อำทิ กำรอบรมกำรรำยงำนข้อมูล  

กำรจัดตั้งด่ำนชุมชน  กำรท�ำโครงกำรกับเด็กและเยำวชน

 4. มข้ีอมลูจดุเสีย่งในระดบัต�ำบล  ทีส่ำมำรถน�ำไปวเิครำะห์และหำทำงแก้ไข

จุดเสี่ยงได้

 5. เครือข่ำยด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนนของจังหวัดพังงำได้รับกำรเรียน

รู้เกี่ยวกับ  กำรบังคับใช้กฎหมำย (เมำแล้วขับ)  กำรจัดเก็บฐำนข้อมูล

อุบัติเหตุทำงถนน กำรจัดกำรจุดเสี่ยง มำตรกำรองค์กรด้ำนควำม

ปลอดภัยทำงถนน (ชุมชน)

 6. กำรประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด ่นด้ำนกำรส่งเสริม

กำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน  ส่งผลให้เครือข่ำยเกิดควำม

กระตือรือร้นในกำรท�ำงำน   ใช้เกณฑ์กำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุทำงถนน  กำรบูรณำกำรกับทุกภำคส่วนในกำรแก้ไขปัญหำ 

และกำรขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงเชิงพื้นที่  มีองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นได้รับรำงวัล 3 แห่ง ได้แก่ 1) องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลกะไหล  

อ�ำเภอตะก่ัวทุง่  2)เทศบำลต�ำบลโคกกลอย  อ�ำเภอตะกัว่ทุง่  3) องค์กำร

บริหำรส่วนต�ำบลบำงไทร  อ�ำเภอตะกั่วป่ำ

❖ ข้อค้นพบ : 

 1. บริษัทกลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ สำขำพังงำ  เป็นหน่วยงำนหลัก

ในกำรท�ำ MOU ในกำรผลักดันกำรสวมหมวกนิรภัย 100%
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 2. กำรแก้ปัญหำจุดเสี่ยงทำงกำยภำพ  ใช้งบประมำณท่ีมีอยู่ของแต่ละ 

ท้องที่  

❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล:

 1. เกิดกำรติดตำมกำรท�ำงำน  แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันในกำรประชุม

 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลเกี่ยวกับจุดเสี่ยงส�ำหรับด�ำเนินงำน

วำงแผนแก้ไข

ประมวลภาพ ประเด็นสร้างกลไก เครือข่าย ศปถ.
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  7. ประเมินผล
 

 โครงกำรทีด่�ำเนนิงำนในประเดน็กำรประเมนิผล เป็นโครงกำรประเมนิ

ดัชนีควำมปลอดภัยของโครงข่ำยถนนในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นกำรศึกษำ 

ถึงควำมปลอดภัยของโครงข่ำยถนนในจังหวัด เพื่อน�ำผลกำรศึกษำไปใช้ 

ในกำรปรับปรุงให้เกิดควำมปลอดภัยทำงถนน และน�ำองค์ควำมรู ้จำก 

กำรศึกษำไปขยำยผลให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและต้องกำรผลักดัน 

ให้เกิดมำตรฐำนในกำรประเมินดัชนีควำมปลอดภัยของโครงข่ำยถนน 

ให้เป็นสำกล ซึ่งมี 1 โครงกำร ประกอบด้วย

❖ ชื่อโครงการ: กำรประเมินดัชนีควำมปลอดภัยของโครงข่ำยถนนในจังหวัด

ภูเก็ต

❖ ผู้รับผิดชอบโครงการ: นำงสำวกัณวีร์  กนิษฐ์พงศ์ คณะวิศวกรรมศำสตร์

และเทคโนโลยี สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียตู้ ป.ณ. 4 อ.คลองหลวง 

จ.ปทุมธำนี 12120 โทรศัพท์ : 02-524 5513

❖ งบประมาณที่ ได ้ รับการสนับสนุนจาก สอจร. (สสส.): จ�ำนวน  

1,286,500 บำท
 

❖ ระยะเวลาด�าเนนิงาน: 1 มถินุำยน พ.ศ.2558 ถงึ 31 พฤษภำคม พ.ศ.2559

❖ กลุ่มเป้าหมาย: จังหวัดภูเก็ต

❖ วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อประเมินดัชนีควำมปลอดภัยของโครงข่ำยถนนในจังหวัดน�ำร่อง

 2. เพื่อน�ำผลกำรศึกษำไปใช้ในกำรปรับปรุงควำมปลอดภัยทำงถนน

 3. เพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรประเมินดัชนีควำมปลอดภัยทำงถนน

ตำมหลักสำกลให้แก่หน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ำนถนนในระดับจังหวัด
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 4. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงำนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำควำม

ปลอดภัยทำงถนน

 5. เพ่ือผลักดันให้เกิดมำตรฐำนกำรประเมินดัชนีควำมปลอดภัยของโครง

ข่ำยถนนที่มีควำมเป็นสำกล

❖ กิจกรรม:

 1. เก็บข้อมูลสภำพปัจจุบันของโครงข่ำยถนนในจังหวัดภูเก็ต  ได้แก่   

สภำพข้ำงทำง ลักษณะทำงกำยภำพของถนน  จุดตัด/ทำงแยก   

สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับผู้ใช้รถจักรยำนยนต์ รถจักรยำน และ 

คนเดินเท้ำ กำรจัดกำรควำมเร็ว

 2. ประเมินดัชนีควำมปลอดภัยของโครงข ่ำยถนนในจังหวัดภู เก็ต 

ประกอบด้วย

  - กลุ่มผู้ใช้รถยนต์

  - กลุ่มผู้ใช้รถจักรยำนยนต์

  - กลุ่มคนเดินเท้ำ

 3. จดัเวทีน�ำเสนอผลที่ได้จำกกำรศึกษำและโครงกำรฝกึอบรมกำรประเมนิ

ดัชนีควำมปลอดภัยของโครงข่ำยถนน เพื่อเผยแพร่ควำมรู้ให้กับหน่วย

งำนที่เกี่ยวข้องและสำธำรณชน

❖ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น:

 1. กำรประเมินสภำพปัจจุบันของโครงข่ำยถนนในจังหวัดภูเก็ต ระยะทำง

ส�ำรวจรวมทั้งสิ้น 313 กิโลเมตร พบว่ำ

  - ส่วนมำกมีไหล่ทำงแคบ (ควำมกว้ำงน้อยกว่ำ 1 เมตร) ทั้งทำงด้ำนซ้ำย 

(44%) และขวำ (51%) นอกจำกนี้ยังพบว่ำ 19% และ 36% เป็นช่วง

ถนนที่ไม่มีไหล่ทำงด้ำนซ้ำยและขวำ ตำมล�ำดับ
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  - ถนนทีส่�ำรวจส่วนใหญ่มกีำรแบ่งทศิทำงกำรจรำจรด้วยเส้นกึง่กลำงถนน 

รองลงมำคือ เกำะกลำงกว้ำงขนำด 1 – 5 เมตร และ เกำะกลำงขนำด

กว้ำงน้อยกว่ำ 1 เมตร ตำมล�ำดับ

  - 62% ของถนนมีช่องจรำจรกว้ำงมำกกว่ำ 3.25 เมตร และในบำงช่วง

เป็นถนนที่มีช่องจรำจรแคบ (กว้ำงน้อยกว่ำ 2.75 เมตร) คิดเป็น 36% 

  - มีทำงโค้งรำบ (Horizontal Curve) คดิเป็น 41% โดยแบ่งเป็น ทำงโค้ง

ปกต ิ(30%) คอืทำงโค้งทีส่ำมำรถใช้ควำมเรว็ขณะเข้ำโค้งได้ 70 – 100 

กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือมีรัศมีโค้งประมำณ 500 – 900 เมตร และทำง

โค้งอันตรำย (11%) คือทำงโค้งที่สำมำรถใช้ควำมเร็วขณะเข้ำโค้งได้ 

40 – 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือมีรัศมีโค้งประมำณ 200 – 500 เมตร

  - พบจุดตัด หรือทำงแยก จ�ำนวนรวม 462 จุด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสำมแยก 

แบบไม่มสีญัญำณไฟจรำจร  เมือ่พจิำรณำควำมปลอดภยับรเิวณจดุตดั 

หรือทำงแยก พบว่ำส่วนมำกยังไม่มีควำมปลอดภัยเพียงพอต่อผู้ใช้รถ

ใช้ถนน เช่น ระยะมองเห็นไม่ชัดเจน/ไม่เพียงพอ ไม่มีกำรติดต้ังป้ำย

เตือนล่วงหน้ำ เครื่องหมำยน�ำทำงไม่ชัดเจน หรือไม่มีช่องจรำจรสำห

รับชะลอควำมเร็ว (ในกรณีของจุดกลับรถ) เป็นต้น

  - พบทำงข้ำมจ�ำนวน 61 จุด ส่วนมำกเป็นทำงข้ำมแบบยกระดับ หรือ 

สะพำนลอย และมีอีกจ�ำนวนมำกเช่นกัน ที่เป็นทำงข้ำมแบบไม่มี

สัญญำณไฟเฉพำะสำหรับคนข้ำม (ทำงม้ำลำย) เมื่อพิจำรณำควำม

ปลอดภัยบริเวณทำงข้ำม พบว่ำส่วนใหญ่มีควำมปลอดภัยเพียงพอ มี

ป้ำย เครื่องหมำย หรือสัญลักษณ์เตือนให้ผู้ขับขี่ทรำบล่วงหน้ำว่ำด้ำน

หน้ำจะเป็นจุดที่มีคนเดินข้ำม ผู้ขับขี่ยำนพำหนะสำมำรถมองเห็นทำง

ข้ำมได้อย่ำงชัดเจนทั้งในเวลำกลำงวันและกลำงคืน

  - กำรเดินเท้ำบริเวณข้ำงทำงในเมือง  พบว่ำมีเพียง 18% ที่มีบำทวิถี  
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 2. ผลกำรประเมินดัชนีควำมปลอดภัยของโครงข่ำยถนนในจังหวัดภูเก็ต

  - ถนนมีควำมเสี่ยงต่อกลุ่มผู้ใช้รถยนต์น้อยกว่ำ เมื่อพิจำรณำเปรียบ

เทียบกับกลุ่มผู้ใช้รถจักรยำนยนต์และคนเดินเท้ำ โดยผลกำรประเมิน 

ควำมเสี่ยงต่อกลุ ่มผู ้ใช้รถยนต์ พบช่วงถนนที่มีควำมเสี่ยงอยู ่ใน 

ระดับ 3 – 5 ดำว ระยะทำงรวมประมำณ 161 กิโลเมตร หรือคิดเป็น 

52% และอีก 48% เป็นช่วงถนนท่ีมีควำมเสี่ยงต่อกลุ่มผู้ใช้รถยนต์

ค่อนข้ำงสูง 

  - เมื่อพิจำรณำควำมเสี่ยงต่อกลุ่มผู้ใช้รถจักรยำนยนต์และคนเดินเท้ำ 

พบช่วงถนน 3-5 ดำว เพียง 38% และ 15% ตำมล�ำดับ ซึ่งสัดส่วน

ดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำกำรออกแบบและลักษณะทำงกำยภำพ 

ของโครงข่ำยถนนในจังหวัดภูเก็ตนั้น ยังไม่ได้ค�ำนึงหรือให้ควำม

ส�ำคัญกับควำมปลอดภัยของกลุ่มผู้ใช้รถจักรยำนยนต์และคนเดินเท้ำ 

มำกนัก ทั้งที่เป็นกลุ ่มของผู ้ใช้ถนนที่มีโอกำสได้รับบำดเจ็บหรือ 

เสียชีวิตสูงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ (Vulnerable Road Users)

 3. น�ำเสนอผลกำรศึกษำให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของจังหวัดภูเก็ต   

ได้แก่  รองผูว่้ำรำชกำรจงัหวดั  นพ.สำธำรณสขุจงัหวดั  รพ.ถลำง  องค์กร

ส่วนท้องถิน่ (อบต. เทศบำล) แขวงทำงหลวง  มหำวทิยำลัยรำชภฎัภเูกต็  

มูลนิธิกุศลธรรม  

 4. มีข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรปรับปรุง แก้ไข อย่ำงเป็นรูปธรรมเพื่อเสนอ 

ต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

❖ ข้อค้นพบ : จังหวัดภูเก็ตมีวำระจังหวัด  “ลดกำรสูญเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุ

ทำงถนน จังหวัดภูเก็ตให้ต�่ำกว่ำ 50 รำยในปี พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) 
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❖ ความต่อเนื่อง/ขยายผล:

 1. คณะกรรมกำรจังหวัด จะได้น�ำผลกำรประเมินดัชนีควำมปลอดภัยทำง

ถนนไปใช้ในกำรวำงแผนงบประมำณเพื่อด�ำเนินกำรแก้ไขช่วงถนนท่ีมี

ควำมเสี่ยงสูง

 2. จดัท�ำข้อเสนอแนะ กำรแก้ไขในทำงปฏบัิต ิและน�ำเสนอให้กบัหน่วยงำน

ที่เกี่ยวข้องน�ำไปใช้
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