ถอดบทเรียยนน
ถอดบทเรี

โครงการนาร่องป้โครงการน�
องกันอุบัติเหตุำทร่างถนนของส
นและบรรเทาสาธารณภัย
องป้องกันอุานับกัตงานป้
ิเหตุอทงกัางถนน
จังหวัดสาขา
ของส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภั
ยจังหวัดสาขา

สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด (สอจร.)

ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด (สอจร.)

ถอดบทเรียนน�ำร่องป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ของส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา
Report NO : 312-2016-6
คณะที่ปรึกษา นพ.วิทยา
นพ.วิวัฒน์

ชาติบัญชาชัย
ศีตมโนชญ์

บรรณาธิการ น.ส.ศิริกุล

กุลเลียบ

ผู้แต่ง

นางพรทิพภา

สุริยะ

คณะท�ำงาน
นายบรรจง
นายครรชิต
นายเอกกฤต
นายประยงค์
นายคงศักดิ์
นายประภาส
นายจ�ำนง
นายกฤษฏิ์  
นายปรเมศวร์
นายเดช

โพธิวงค์
ชมภูแดง
จิตตางกูร
บุญมีรอด
คงปาน
ขาวด�ำ  
สวัสดิ์วงศ์
พูนเกษม
ยศปัญญา
บ�ำรุงหงษ์

ประธาน สอจร.
รองประธาน สอจร.

หัวหน้าส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว
หัวหน้าส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ
หัวหน้าส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดล�ำปาง สาขาวังเหนือ
หัวหน้าส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตากฟ้า
หัวหน้าส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาระโนด
หัวหน้าส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาพิปูน
หัวหน้าส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง
หัวหน้าส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง
หัวหน้าส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย
หัวหน้าส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ

สนับสนุนโดย   ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด (สอจร.)
พิมพ์ที่

หจก.ขอนแก่นการพิมพ์ 64 - 66 ถนนรื่นรมย์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000  
โทร. 043 - 221-938

ก

กิตติกรรมประกาศ
โครงการน�ำร่องป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สาขา ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะความร่วมมือของภาคีเครือข่ายให้แก่อ�ำเภอที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อน
การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของอ�ำเภอ จนประสบความส�ำเร็จต้องขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทั้ง 10 อ�ำเภอ
ที่ร่วมด�ำเนินการ ซึ่งประกอบด้วย อ�ำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่, อ�ำเภอเชียงของ, จังหวัดเชียงราย,
อ�ำเภอวังเหนือ จังหวัดล�ำปาง, อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์, อ�ำเภอระโนด จังหวัดสงขลา, อ�ำเภอพิปูน
จังหวัดนครศรีธรรมราช, อ�ำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี, อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา, อ�ำเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย และ อ�ำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น   และขอขอบคุณแผนงานสนับสนุนการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด (สอจร.) ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ได้
สนั บ สนุ น งบประมาณและนั ก วิ ช าการช่ ว ยให้ ค� ำ แนะน� ำ สนั บ สนุ น พร้ อ มถอดบทเรี ย นในการด� ำ เนิ น งาน
ของอ�ำเภอทั้ง 10 แห่ง ซึ่งสามารถน�ำไปเป็นแนวทางในการด�ำเนินงานระดับอ�ำเภออื่นๆ ได้
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี                                                                                                                                      ้
คณะท�ำงานโครงการฯ

- ว่าง - ว่าง -
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ค�ำน�ำ
อุบัติเหตุทางถนน ท�ำให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของคนไทยเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบ
กับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจในประเทศไทย   ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมามีหลายองค์กร หน่วยงานเข้ามาร่วมกัน
ขับเคลื่อนเพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน แต่ก็ยังไม่สามารถลดอัตราการบาดเจ็บ เสียชีวิตได้ตาม
เป้ า หมาย   ในการด� ำ เนิ น การป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนจึ ง ได้ ข ยั บ ขั บ เคลื่ อ นงานในทุ ก ระดั บ ทั้ ง ระดั บ
ส่วนกลาง ระดับจังหวัด และระดับอ�ำเภอ ซึ่งพบว่า การด�ำเนินงานในระดับอ�ำเภอ ที่มีการด�ำเนินการใน
รูปแบบของความร่วมมือสหสาขาวิชาชีพและภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นด�ำเนินการในพื้นที่
ระดั บ อ� ำ เภอ จะช่ ว ยสร้ า งความตระหนั ก ดึ ง การมี ส ่ ว นร่ ว มของคนในพื้ น ที่ เ ข้ า มาด� ำ เนิ น งานป้ อ งกั น
และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้เป็นอย่างดี
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนนโดยตรง ดังนี้
1) วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
2) ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ เพื่อสร้างความตระหนักและจิตส�ำนึกเกี่ยวกับการป้องกัน
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่
4) สนับสนุนการด�ำเนินงานกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
5) ประสานการปฏิบตั งิ านกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อาสาสมัครและภาคีเครือข่ายในการป้องกันฯ
ในเขตพื้นที่
จากบทบาทดังกล่าว ทางหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบและเป็น
ฝ่ายเลขาของอ�ำเภอโดยตรง จึงได้เข้ามาร่วมขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ โดยมี
แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.) ร่วมสนับสนุนการด�ำเนินงานตั้งแต่
ต้นทางจนถึงปลายทาง ทั้งด้านวิชาการและบริหารจัดการในการด�ำเนินงานโครงการใน 10 อ�ำเภอน�ำร่อง
โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นระยะเวลา
1 ปี (ปี 2558) เพื่อด�ำเนินงานโครงการ “น� ำ ร่ อ งการป้ อ งกั นอุ บัติ เ หตุ ท างถนนของส� ำ นั ก งานป้ อ งกั น
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา” ขึ้น ซึ่งบัดนี้โครงการปภ.น�ำร่องทั้ง 10 แห่งได้ด�ำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
จึงได้มกี ารถอดบทเรียน เพือ่ ค้นหาความส�ำเร็จ ปัจจัยเงือ่ นไข และบทเรียนทีเ่ กิดขึน้ โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์
ในการด�ำเนินงานกับพื้นที่อ�ำเภออื่นต่อไป
ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานถอดบทเรียนโครงการน�ำร่องป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของส�ำนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย ทั้งนี้ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ
หัวหน้าปภ.สาขาและทีมงาน ผู้ร่วมด�ำเนินงานทุกท่าน ที่รวมพลังสร้างสิ่งดีงาม มอบความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินให้คนในพื้นที่ทั้ง 10 อ�ำเภอ ได้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน
ด้วยจิตคารวะ
พรทิพภา สุริยะ
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สรุปผลการถอดบทเรียนส�ำหรับผู้บริหาร
โครงการน�ำร่องป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา

1. ความเป็นมา

ในประเทศไทยอุบัติเหตุจราจรเป็นสาเหตุหลัก ที่สร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของคนไทย
จากสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในแต่ละปีกว่า  13,000 คน สร้างความสูญเสีย และยังส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงต่อร่างกายและจิตใจจากการบาดเจ็บ พิการ  ความสูญเสียดังกล่าว
พบว่า ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นกลุ่มวัยรุ่นและวัยท�ำงานเป็นส่วนใหญ่ หน่วยงานหลายฝ่ายเห็นว่าเป็นความ
สูญเสียที่ป้องกันได้ ท�ำให้ภาครัฐและภาคประชาชนเห็นความส�ำคัญในการแก้ไขป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจร
ดังเช่น การที่รัฐบาลได้ประกาศให้การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนเป็น “วาระแห่งชาติ” (มติ ครม. 29 กันยายน
2552) และมอบหมายให้ศนู ย์อำ� นวยการความปลอดภัยทางถนน ด�ำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบตั เิ หตุ
ทางถนน โดยมีเป้าหมายตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2552-2555 เป็นกรอบวางทิศทาง และ
ก�ำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย เรียกว่า   “มาตรการ 3 ม. 2 ข. 1 ร.” และ
ก�ำหนดยุทธศาสตร์การท�ำงานไว้ 5 ด้าน (5 E) ประกอบด้วย ด้านการบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement)
ด้านวิศวกรรม (Engineering) ด้านการให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม   (Education and
Empowerment)  ด้านการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Service) และด้านการประเมิน
ผล (Evaluation)
ในวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ครม. ได้รับรองข้อเสนอของศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ที่ ก� ำ หนดให้ ป ระเทศไทยมี แ ผนการด� ำ เนิ น งาน “ทศวรรษการปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ความปลอดภั ย ทางถนน”
ตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ มาก�ำหนดเป็นมาตรการหลัก  8 ประการ ได้แก่
1. ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย
2. ลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะ
3. ปรับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะให้ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายก�ำหนด
4. แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง จุดอันตราย
5. ยกระดับมาตรฐานยานพาหนะให้ปลอดภัย
6. พัฒนาสมรรถนะของผู้ขับขี่ยานพาหนะ
7. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การรักษาและฟื้นฟูผู้บาดเจ็บ
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนของประเทศให้มีความเข้มแข็ง
โดยมีเป้าหมายให้ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต้องลดลงครึ่งหนึ่งในอีก 10 ปีข้างหน้า (ปี 2554 – 2563)
จากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนน บาดเจ็บและเสียชีวิตของประเทศไทย ยังเป็นปัญหาส�ำคัญของ
ประเทศ ซึ่งประเทศมีหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบการด�ำเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนหลายหน่วยงาน
ซึ่งมีบทบาทที่ต่างกัน เช่น กระทรวงคมนาคม ดูแลรถและถนนให้ปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบ
ดูแลรักษาผู้บาดเจ็บในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินทั้งในและนอกโรงพยาบาล ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายผู้กระท�ำผิด กฎหมายจราจร ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็น
เลขาของศูนย์ความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีกระทรวงหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
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เป็นกรรมการ ทีผ่ า่ นมามีการประชุมขับเคลือ่ นการท�ำงานปีละ 2 ครัง้ คือ ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์เท่านัน้
ไม่ได้มีการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันในการขับเคลื่อนระดับจังหวัด มีศูนย์ความปลอดภัยทางถนน
จังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน หัวหน้าส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นเลขา
กรรมการประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการประชุมขับเคลื่อนส่วนใหญ่ในช่วงเทศกาล ขณะนี้
ทีม สอจร. ได้เข้ามาสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัด เกิดการประชุมขับเคลื่อนงาน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในระดั บ จั ง หวั ด ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น อ� ำ เภอเมื อ ง ส่ ว นในอ� ำ เภออื่ น ๆ ยั ง ขาดการขั บ เคลื่ อ น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จะมี ก ารด� ำ เนิ น การและขั บ เคลื่ อ นงาน เฉพาะช่ ว งเทศกาลปี ใ หม่ และสงกรานต์ โดย
คณะกรรมการความปลอดภั ย ทางถนนอ� ำ เภอ ซึ่ ง มี น ายอ� ำ เภอเป็ น ประธาน ปลั ด อ� ำ เภอเป็ น ฝ่ า ยเลขา
ส่ ว นช่ ว งเวลาปกติ ก ารท� ำ งานในระดั บ อ� ำ เภอจะไม่ มี ก ารด� ำ เนิ น การใดๆ เนื่ อ งจากปลั ด อ� ำ เภอมี ภ ารกิ จ
มากมาย ท�ำให้การขับเคลื่อนเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนในระดับอ�ำเภอ จึงไม่ต่อเนื่อง ทั้งๆ ที่การท�ำงาน
ในระดับพื้นที่อ�ำเภอ จะสามารถด�ำเนินการได้ใกล้ชิด และสามารถดูแลได้ง่ายกว่าการท�ำงานในระดับจังหวัด
การด�ำเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด พบว่า ส่วนใหญ่การด�ำเนินงานจะอยู่ใน
อ�ำเภอเมืองมากกว่า และมีหลายอ�ำเภอที่ด�ำเนินการในรูปของ สหสาขาวิชาชีพและภาคีเครือข่าย ประสบ
ผลส�ำเร็จในระดับอ�ำเภอ เช่น ในปี 2554 – 2555 จังหวัดขอนแก่น ได้ด�ำเนินการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย
100% ในอ�ำเภอน�ำร่อง 5 อ�ำเภอ และมีอ�ำเภอที่น�ำข้อมูลสู่การแก้ปัญหาในระดับอ�ำเภอ ซึ่งมีรูปแบบ
หลากหลายจากหลายอ�ำเภอ เช่น รูปแบบของอ�ำเภอพัฒนานิคม จ.ลพบุรี อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี   อ.บ้านไผ่ อ.เขาสวนกวาง อ.น�้ำพอง จ.ขอนแก่น เป็นต้น ซึ่งพบว่าการด�ำเนินการ
ในระดับอ�ำเภอ สามารถด�ำเนินการได้ง่ายและเกิดผลชัดเจนกว่าท�ำในภาพของจังหวัด (พื้นที่ใหญ่เกินไป)
ทางแผนงาน สอจร. และ ศวปถ. ได้ถอดบทเรียนและจัดท�ำ คู่มือในการด�ำเนินงาน โดยใช้ระบบข้อมูล
ในการขับเคลื่อนในระดับอ�ำเภอ พบว่า ผู้ขับเคลื่อนในอ�ำเภอ คือ หน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาลอ�ำเภอ
และสถานีต�ำรวจภูธรอ�ำเภอ เป็นหลัก ไม่ใช่ปลัดอ�ำเภอที่มีบทบาทหน้าที่เป็นเลขาของศูนย์ความปลอดภัย
ทางถนนอ�ำเภอ และปัจจัยความส�ำเร็จในการด�ำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
ที่ ส� ำ คั ญ คื อ ความร่ ว มมื อ จากทุ ก ภาคส่ ว น มี ก ารด� ำ เนิ น งานแบบสหสาขาวิ ช าชี พ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจริ ง จั ง
รณรงค์สร้างความตระหนักในประชาชน ผู้บริหารทุกองค์กรทุกระดับให้การสนับสนุน จนน�ำไปสู่การท�ำงาน
แบบมี ส่ ว นร่วมของประชาชน เกิดกลยุท ธ์ ก ารด� ำ เนิ นงานของอ� ำ เภอที่ เ อื้ อ อ� ำ นวย และเป็ นแนวทางให้
ผู้ปฏิบัติสามารถน�ำไปพัฒนาวิธีการท�ำงานให้เหมาะสมกับปัญหาของแต่ละพื้นที่ได้ การด�ำเนินงานดังกล่าว
อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์และมาตรการแบบบูรณาการ ความรู้ ความคิด ก�ำลังคน งบประมาณ และเทคโนโลยี
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเกิดความยั่งยืน ประกอบกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้ประกาศให้มีส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา ขึ้นใน วันที่ 26 สิงหาคม 2556
จ�ำนวน 30 สาขา และมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา
จ�ำนวน 30 สาขา ขึ้นในวันที่ 25 กันยายน 2556 โดยบทบาทภารกิจ ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสาขา ขึ้นตรงกับหัวหน้าส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย
(งานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เป็นส่วนหนึ่งของงาน ป้องกันสาธารณภัย) ดังนั้น อ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน จึงมี ดังนี้
6) วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
7) ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ เพื่อสร้างความตระหนักและจิตส�ำนึกเกี่ยวกับการป้องกัน
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8) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่
9) สนับสนุนการด�ำเนินงานกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
10) ประสานการปฏิบัติงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครและภาคีเครือข่ายในการ
ป้องกันฯ ในเขตพื้นที่
จากข้อมูลข้างต้นพบว่า เลขาศูนย์ความปลอดภัยทางถนนของอ�ำเภอ ซึ่งเป็นหน่วยงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ที่เป็นผู้รับผิดชอบและเป็นฝ่ายเลขาของอ�ำเภอโดยตรง น่าจะท�ำให้เกิดการขับเคลื่อน
การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับฝ่ายเลขาของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ�ำเภอ (ศปถ.อ�ำเภอ) ให้สามารถเป็นเจ้าภาพหลัก
ในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่ ทางแผนงาน สอจร.จึงได้จัดท�ำโครงการ “น�ำร่อง
การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา” ขึ้น เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสร้างต้นแบบการด�ำเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ�ำเภอ
โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย และมีวัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อ (1) พัฒนาศักยภาพของทีมงานระดับ
อ�ำเภอ ซึ่งประกอบด้วยสหสาขาวิชาชีพและภาคีเครือข่ายในอ�ำเภอน�ำร่อง (2) เพื่อเพิ่มอัตราการสวมหมวก
นิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์ และลดจุดเสี่ยงในพื้นที่ (3) เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
ระดับอ�ำเภอ (4) เพื่อลดจ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุฯ จ�ำนวนผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตจากก่อนด�ำเนินการ และ
(5) เพื่อจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดการพัฒนาการท�ำงานเพื่อลดปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนในระดับอ�ำเภอ
โดยก�ำหนดพื้นที่เป้าหมาย ไว้ 10 อ�ำเภอ ที่มีส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา
ตั้งอยู่กระจายทุกภาค (จากทั้งหมด 30 อ�ำเภอ) ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
1. เป็นอ�ำเภอที่ตั้งของส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา
2. เป็นอ�ำเภอที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เป็นจ�ำนวนมาก
3. เป็นอ�ำเภอมีความสมัครใจ และมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการฯ
จากเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ส่งผลให้มีส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา
เข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 10 สาขาอ�ำเภอ ประกอบด้วย
1) ปภ.จังหวัดสงขลา สาขาระโนด
2) ปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง
3) ปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาพิปูน
4) ปภ.จังหวัดล�ำปาง สาขาวังเหนือ
5) ปภ.จังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว
6) ปภ.จังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ
7) ปภ.จังหวัดนครสวรรค์ สาขาตากฟ้า
8) ปภ.จังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง
9) ปภ.จังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ
10) ปภ.จังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย
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2. การด�ำเนินงานโครงการ

ในการด�ำเนินงานโครงการของส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ทั้ง 10 สาขา มีการ
ด�ำเนินงานที่แตกต่างจากเดิม จึงได้วิเคราะห์รูปแบบการด�ำเนินงานก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
1) รูปแบบการด�ำเนินงานของ ปภ.สาขา ก่อนเข้าร่วมโครงการ
ในการด�ำเนินงานที่ผ่านมาในระดับอ�ำเภอ พบว่า การด�ำเนินงานจะเป็นไปตามค�ำสั่ง โครงสร้าง
และนโยบายที่จังหวัดมอบหมาย โดยมีคณะกรรมการตามค�ำสั่งแต่งตั้งซึ่งมีภาคีเครือข่ายจากสหสาขาวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้อง เข้ามาร่วมเป็นคณะท�ำงาน เน้นการด�ำเนินงานโดยการประชุม พูดคุยกัน และมีการสอบสวน
สื บ สวนเชิ ง ลึ ก กรณี มี ผู ้ ป ระสบเหตุ เ สี ย ชี วิ ต หรื อ กรณี เ หตุ ใ หญ่ ที่ ส ่ ง ผลกระทบสู ง งานป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ
จราจรส่วนใหญ่จะเน้นด�ำเนินงานตามนโยบายในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ ซึ่งลักษณะการท�ำงาน
ที่เกิดขึ้นนี้ ทางทีมภาคีเครือข่ายจะทุ่มเทท�ำงานร่วมกันในช่วง 7 วันอันตรายเท่านั้น   หากในช่วงเวลาอื่น
ยังขาดการบูรณาการงาน การติดตามผลงานร่วมกัน ส่งผลให้การด�ำเนินงานขาดความต่อเนื่อง จริงจัง
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรตลอด 365 วัน   
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2) รูปแบบการด�ำเนินงานของ ปภ.สาขา เมื่อเข้าร่วมโครงการ
การด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรในระดับอ�ำเภอ ของส�ำนักงานป้องกันและ
2)
รู
ป
แบบการด
าเนิดน(ปภ.)
งานของ
ปภ.สาขา
เมื่อเข้
บรรเทาสาธารณภั
ยจังหวั
สาขาระดั
บอ�ำเภอ
เมืา่อร่ได้วเมโครงการ
ข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนงานสร้างความปลอดภัย
การด
นงานป้
องกันและแก้
ไขปับอ�ญำหาอุ
ัติเหตุจราจรในระดั
านักงานป้องกันชและ
ทางถนนแล้ว  ได้
มีกาเนิ
ารแต่
งตั้งคณะท�
ำงานระดั
เภอบตามนโยบายจั
งหวัดบมีอภาเภอ
าคีเครืของส
อข่ายจากสหสาขาวิ
าชีพ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด(ปภ.) สาขาระดับอาเภอ เมื่อได้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนงานสร้างความ
ปลอดภัยทางถนนแล้ว ได้มีการแต่งตั้งคณะทางานระดับอาเภอ ตามนโยบายจังหวัด มีภาคีเครือข่าย
จากสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมดาเนินงาน โดยมี ปภ.สาขาเป็นกาลังสาคัญ และมีนายอาเภอ

ซ
ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมด�ำเนินงาน โดยมี ปภ.สาขา เป็นก�ำลังส�ำคัญ และมีนายอ�ำเภอ ปลัดอ�ำเภอเป็นแกนน�ำ
ในการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนนในระดับอ�ำเภอ โดยมีการหลักท�ำงานร่วมกัน คือ 5 ส และ 5 ช1
ทัง้ นี้ ได้กำ� หนดกิจกรรมทีจ่ ะด�ำเนินงานร่วมกัน โดยน�ำข้อมูลปัญหาอุบตั เิ หตุจราจร มาร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์
ร่วมกัน และก�ำหนดเป็นกิจกรรมตามกลุม่ เป้าหมาย เช่น กิจกรรมชุมชนปลอดภัย สถานศึกษาปลอดภัย/โรงเรียน
ต้นแบบ  ซึ่งจะมีการอบรมให้ความรู้ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส�ำนึก พร้อมได้ด�ำเนินงานด้านการบังคับ
ใช้กฎหมาย และมาตรการองค์กร ควบคู่ไปด้วย สุดท้ายได้มีการติดตามประเมินผลร่วมกัน เพื่อวัดผล
ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
การด
าเนินงานตามขั
ส่งผลให้
เกิดการบู
รณาการแผนงาน
และก
าหนดทิ
ศทาง
การด�ำเนิ
นงานตามขั
้นตอนดั้นตอนดั
งกล่าวงกล่ได้าสว่งได้
ผลให้
เกิดการบู
รณาการแผนงาน
และก�
ำหนดทิ
ศทาง
เป้าหมายการท
น เเกิครืดอภาคี
เครือข่ายตามธรรมชาติ
ได้ทลยาณมิ
ีมงานกัตลรยาณมิ
และเกิไดขปั
การแก้
เป้าหมายการท�
ำงานร่วางานร่
มกัน เกิวมกั
ดภาคี
ข่ายตามธรรมชาติ
ได้ทีมงานกั
และเกิตรดการแก้
ญหาไข
เห็นผลเชิ
ได้รงับประจั
ความร่
ชุมอชนจากภาคี
ส่งผลให้ชุเมกิชน
ดการป้
องกันเกิอย่
างต่ออเนืงกั่อนง อย่างต่อเนื่อง
ปัญงประจั
หาเห็กนษ์ผลเชิ
กษ์วมมื
ได้รอับจากภาคี
ความร่วมมื
ส่งผลให้
ดการป้
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ขั้นตอนการหนุนเสริมงาน ปภ.สาขา โดย สอจร.

1. เกิดการบูรณาการแผนงานเป้าหมายร่วมกัน
2. เกิดเครือข่ายทีมงาน/กัลยาณมิตร
3. เกิดการแก้ไขปัญหาเห็นผลเชิงประจักษ์
4. เกิดความร่วมมือภาคี/ชุมชน
5. ทำ�ได้ต่อเนื่องเท่ากับงานปกติ

ก่อนเริ่มโครงการ
ขั้น
ตอนการหนุ
นเสริมงาน ปภ.สาขา โดย สอจร.

➢ ก่อ1.นเริพั่มโครงการ
ฒนาโจทย์โครงการ จัดเวทีพัฒนาโจทย์โครงการ ผ่านการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา ข้อมูลโดย

1. พัฒภาคี
นาโจทย์
ั ชิญนาโจทย์
ผ่าาเภอละ
นการวิเคราะห์
ถานการณ์
ั ฒหานาโครงการ
ข้อมูลโดยภาคี
เครือโข่ครงการ
ายในพื้นจัทีด่ เวที
ซึ่งได้พเฒ
ภาคีเครืโครงการ
อข่ายมาอ
10 คนสเพื
่อร่วมกันปพัญ
เครือข่ายในพื้นที่ ซึ่งได้เชิญภาคีเครือข่ายมาอ�ำเภอละ 10 คน เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการ
2.
นหาแนวร่
ม แนวทาง
า ปภ.สาขาและภาคี
พัฒนาโจทย์
โครงการร่
วมกั
2. ค้นค้หาแนวร่
วม วแนวทาง
หัวหน้หัาวหน้
ปภ.สาขา
และภาคีเครือข่เครื
ายอเมืข่่อายเมื
ได้พ่อัฒได้นาโจทย์
โครงการร่
วมกันแล้
วน
ว นได้ค้รน่วหาแนวทางการขั
มกันค้นหาแนวทางการขั
บเคลื่อนงานและแนวร่
คนทางานในพื
้นที่เป้าหมาย
ได้รแล้
่วมกั
บเคลื่อนงานและแนวร่
วม คนท�วำมงานในพื
้นที่เป้าหมาย
3. 3.เสนอโครงการขอรั
บทุบนทุ  น เมืเมื่อ่อได้ได้โโครงการที
นการพัฒฒนา
นา พิพิจจารณาร่
ารณาร่วมกั
วมกันแล้
นแล้
บและ
เสนอโครงการขอรั
ครงการที่ผ่านการพั
ว วจึงจึจังดจัปรัดปรั
บและเสนอ
เสนอโครงการเพื
่อขอรั
นจากส�
กงานกองทุ
นสนั
บสนุ
นการสร้
างเสริ
ขภาพ (สสส.)
น สอจร.
โครงการเพื่อขอรั
บทุบนทุจากส
านัำกนังานกองทุ
นสนั
บสนุ
นการสร้
างเสริ
มสุมขสุภาพ(สสส.)
ผ่านผ่าสอจร.
➢ ระหว่างด�ำเนินงานโครงการ
4. ระหว่
างดาเนิ้ นทาง
งานโครงการ
เติมความรู
สอจร.ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง มาให้ความรู้ ข้อเสนอแนะ คือ
4.-  หลั
เติมกการวิ
ความรู
้ ทางปัญ
สอจร.ได้
เชินญหาแนวทางการแก้
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที
เคราะห์
หาและค้
ไข ่เกี่ยวข้อง มาให้ความรู้ ข้อเสนอแนะ คือ
-  หลักการด�
ำเนิกนการวิ
งานเคราะห์
5ส+5ชปัญหาและค้นหาแนวทางการแก้ไข
- หลั
1

- หลักการดาเนินงาน 5ส+5ช

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

- หลักการบริหารงานโครงการ /การจัดทารายงานโครงการ รายงานการเงิน

5. ติดตามความก้าวหน้า เสริมพลังคนทางาน เมื่อทาง ปภ.สาขา ได้ดาเนินงานไปได้ 5-7 เดือน ทาง
ทีม สอจร.ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้า หนุนเสริม ให้กาลังใจ ข้อเสนอแนะ ในการทางาน

ฌ
-  หลักการบริหารงานโครงการ /การจัดท�ำรายงานโครงการ รายงานการเงิน
5. ติดตามความก้าวหน้า เสริมพลังคนท�ำงาน  เมื่อทาง ปภ.สาขา ได้ด�ำเนินงานไปได้ 5-7 เดือน ทางทีม
สอจร.ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้า หนุนเสริม ให้ก�ำลังใจ ข้อเสนอแนะ ในการท�ำงาน
➢ หลังด�ำเนินงานโครงการ
นาเสนอผลงานที
เวทีทั้ง ่ย2นเรี
ครัย้ง นรู
ทาง้ 2สอจร.ได้
ยนเชิ
ญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ข่้ยอนเรี
เสนอแนะ
6. แลกเปลี
่ยนเรียนรู้  ่ผ่าจันมา
ดเวทีซึแ่งลกเปลี
ครั้ง เพืเ่อรีสร้
างกระบวนการแลกเปลี
ยนรู้
ความรู
้ กาลังใจในการท
การท�
ำงานระหว่
างสาขาอ�างาน
ำเภอทั้ง 10 แห่ง โดยครั้งที่ 1 จัดเวทีให้น�ำเสนอความก้าวหน้าโครงการ
ยน ปัญหลั
หาอุ
ปสรรคที
บ และครั
่ 2 จัดเวที
เพื่อมสรุสอจร.ได้
ปบทเรียลนโครงการ
7.เพืติ่อดรายงานผล
ตามประเมินบทเรี
ผลตนเอง
งจากด
าเนิน่พงานใกล้
สิ้นสุ้งดทีโครงการ
ทางที
งพื้นที่พบกับ
ร่วปภ.สาขาและภาคี
มกัน เพื่อน�ำเสนอผลงานที
นมาแห่ซึง่งเวที
ั้ง 2 ครั้งยนทาง
สอจร.ได้
รียนเชิ
รงคุณวุฒิาเร็
มา จ
เครือข่ายทั่ผ้ง่า10
เพื่อทถอดบทเรี
ผลการด
าเนินเงาน
ร่วญมค้ผูน้ทหาความส
ให้ข้อเสนอแนะ ความรู้ ก�ำลังใจในการท�ำงาน
ยน ปัญนหาอุ
ปสรรคและแนวทางในการด
าเนิสนิ้นงานต่
อไป เพื่อทางที
ให้ ปภ.สาขาได้
7. ติดบทเรี
ตามประเมิ
ผลตนเอง
หลังจากด�ำเนินงานใกล้
สุดโครงการ
ม สอจร.ได้ประเมิ
ลงพื้นนทีผลตนเอง
่พบกับ  
และชวนกาหนดแนวทาง
าหมายในการขั
บเคลื่อนงานป้
องกันำและแก้
หาอุ
บัติเหตุต่อำไปใน
ปภ.สาขาและภาคี
เครือข่ายทั้งเป้10
แห่ง เพื่อถอดบทเรี
ยน ผลการด�
เนินงานไขปัร่วญมค้
นหาความส�
เร็จ
บทเรี
ยน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการด�ำเนินงานต่อไป เพื่อให้ ปภ.สาขา ได้ประเมินผลตนเอง
อนาคต
และชวนก�ำหนดแนวทาง เป้าหมายในการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุต่อไป
ในอนาคต
ภาพรวมการดาเนินงานโครงการ ปภ.สาขา 10 แห่ง
ในการดาเนิำเนิ
นงานโครงการของ
้ง 10ง แห่ง ได้มีการกาหนดเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งมี
ภาพรวมการด�
นงานโครงการปภ.สาขาอ
ปภ.สาขาาเภอทั
10 แห่

นงานโครงการของ
ปภ.สาขาอ�ำเภอทั้ง 10 แห่ง ได้มีการก�ำหนดเป้าหมายร่วมกัน  ซึ่งมี
เป้ในการด�
าหมายทีำเนิ่สาคั
ญ คือ
่ส�ำอคัข่ญายคือและระบบกลไกการทางาน
1.เป้าเกิหมายที
ดภาคีเครื
1. เกิดภาคีเครือข่าย และระบบกลไกการท�ำงาน
2. เกิดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร
2. เกิดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร
3.3. จจ�านวนการเกิ
ำนวนการเกิดดอุอุบบัตัติเหตุ
ิเหตุลลดลงจากปี
ดลงจากปีทที่ผี่ผ่า่านมา
นมา
ำนวนการบาดเจ็บบเสีเสียยชีชีววิติตลดลงจากปี
ลดลงจากปีทที่ผี่ผ่า่านมา
นมา
4.4. จจ�านวนการบาดเจ็
จากเป้าหมายที
าหมายที
่ก�ำหนดร่
วมกั
ทางที
มภาคี
ข่ายและ
ปภ.สาขาอ�
ได้ก�ำหนดกิ
จกรรมที
จากเป้
่กาหนดร่
วมกั
น นทางที
มภาคี
เครืเอครืข่อายและ
ปภ.สาขาอ
าเภอำเภอ
ได้กาหนดกิ
จกรรมที
่ต้อง ่ต้อง
ด�ำเนินงานตามสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่  ไว้ 9 กิจกรรม ดังนี้
ดาเนินงานตามสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่ ไว้ 9 กิจกรรม ดังนี้

MIS
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1. แต่งตั้งคณะท�ำงาน    ซึ่งประกอบด้วย นายอ�ำเภอ ปลัดอ�ำเภอหัวหน้า ปภ.สาขา ผู้แทนจาก
หน่วยงานโรงพยาบาลอ�ำเภอ สาธารณสุขอ�ำเภอ ท้องถิ่นอ�ำเภอ สถานีต�ำรวจภูธรอ�ำเภอ แขวงการทาง
หน่วยงานสถานศึกษา ภาคเอกชน ผู้น�ำชุมชน เยาวชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เพื่อประชุม วางแผน
ด�ำเนินงานและก�ำกับติดตามผลการด�ำเนินงานร่วมกัน
2. พัฒนาระบบข้อมูล เป็นการเก็บ ส�ำรวจ และน�ำข้อมูลสถิติอุบัติเหตุจราจร จ�ำนวนผู้บาดเจ็บ
เสียชีวิตจุดเกิดเหตุ จากหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง มาร่วมกันวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุปัญหา   เพื่อค้นหา
แนวทางแก้ไข  ลงมือปฏิบัติ และติดตามผล ซึ่งจะมีการเก็บข้อมูล และเปรียบเทียบก่อนหลังการด�ำเนินงาน
3. สถานศึกษาปลอดภัย/โรงเรียนต้นแบบ ได้มกี ารคัดเลือกโรงเรียน สถานศึกษาทีส่ นใจเข้าร่วมโครงการ
และคัดเลือกโรงเรียนทีม่ สี ถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุสงู เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้จดั อบรมให้ความรูน้ กั เรียน เยาวชน ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ จากฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน2  นอกจากนีไ้ ด้ให้นกั เรียน ทดลองฝึกปฏิบตั ิ คิดออกแบบกิจกรรม
จัดตั้งชมรมถนนปลอดภัย และสนับสนุนโรงเรียนได้ร่วมสร้างความปลอดภัย โดยกระตุ้นให้ดึงการมีส่วนร่วม
ของครู ผู้ปกครอง นักเรียน เพื่อร่วมกันสร้างจิตส�ำนึกให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
4. ชุมชนปลอดภัย ได้คัดเลือกชุมชน หมู่บ้าน และสนับสนุนให้คนในชุมชนได้เก็บ ส�ำรวจข้อมูล
จุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และคืนข้อมูลกลับสู่ชุมชน เพื่อท�ำประชาคมร่วมกันในการค้นหาแนวทางแก้ไข
และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน  
5. การจัดการจุดเสี่ยง เป็นการแก้ไขและป้องกันเหตุที่เกิดจากจุดเสี่ยง จุดอันตราย โดยน�ำข้อมูล
ทีส่ ำ� รวจมาวิเคราะห์ ค้นหาแนวทาง และลงมือแก้ไข ซึง่ แบ่งการจัดการออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) จุดเสีย่ งทีส่ ามารถ
แก้ไขได้ทันที เช่น ปรับปรุงทัศนะวิสัย โดยตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้าที่บดบังการมองเห็น บริเวณไหล่ทาง ทางแยก
จุดตัด 2) จุดเสี่ยง อันตรายที่ต้องแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพ เช่น การติดตั้งสัญญาไฟจราจร
ป้ายเตือน และการปรับปรุงพื้นที่ผิวทาง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
6. การบังคับใช้กฎหมาย เป็นการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจในพื้นที่ เพื่อให้น�ำข้อมูลการเกิดเหตุ การสอบสวนหาสาเหตุเชิงลึก มาร่วมก�ำหนดแนวทาง
แก้ไขปัญหาและนอกจากนั้นได้มีการประสานความร่วมมือ เพื่อตั้งด่านบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายจาก
หน่วยงานอื่น มีการจับปรับและควบคุมพฤติกรรมขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย เช่น หมวก เมา เร็ว ฯลฯ
7. มาตรการองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับอ�ำเภอ ได้มีการประสานความร่วมมือ สร้าง
ความเข้าใจ และจัดท�ำข้อตกลง (MOU) เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน และสถานศึกษา ได้ร่วมกันสร้างความ
ปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎวินัยจราจร โดยให้มีการสวมหมวกนิรภัย
8. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้  จัดให้มีการสื่อสารทั้งระดับคนท�ำงานผ่านเครื่องมือ App
Line และ Face book เพื่อประสานงานสร้างความเข้าใจร่วมกัน และมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ อบรม
ให้ความรู้กับคนในชุมชน เยาวชน และสื่อสารให้คนใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูล กฎวินัยจราจร
โดยการติดป้ายเตือน ป้ายประชาสัมพันธ์ หรือจัดรายการวิทยุชุมชน ให้ความรู้สร้างความเข้าใจกับคนใช้รถ
ใช้ถนน นักท่องเที่ยวบริเวณจุดบริการที่เข้ามาในพื้นที่อ�ำเภอ
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ฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน คือ 1.จับเพราะรัก เป็นการสอนวินัยจราจร 2.การปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพ 3. สิทธิประโยชน์จาก พรบ.
4.การขับขี่ปลอดภัย

ฎ
9. ติดตามประเมินผล   ปภ.สาขาอ�ำเภอและภาคีเครือข่าย ซึง่ เป็นคณะท�ำงานขับเคลือ่ นงานสร้างความ
ปลอดภัยทางถนน ได้สร้างการมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานร่วมกัน ทั้งเสนอข้อมูล แนวทาง วางแผน และ
ปฏิบัติการ ทั้งนี้ ได้มีการวัดผลการด�ำเนินงานผ่านเวทีประชุมคณะท�ำงานประจ�ำเดือน เพื่อพัฒนาปรับปรุง
ให้เกิดการป้องกันและแก้ไข นอกจากนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ชื่นชม ให้ก�ำลังใจกัน ท�ำให้เกิดทีมท�ำงาน
ที่เป็นกัลยาณมิตร มีเพื่อนร่วมงานที่ไม่ได้เป็นเพียงโครงสร้างตามค�ำสั่งเท่านั้น
กิจกรรมการด�ำเนินงานของ ปภ.สาขาทั้ง 10 แห่ง
ปภ.สาขา
กิจกรรมที่ด�ำเนินการ
1. ปภ.ระโนด 1. ประชุมเพื่อพัฒนาทีมและเครือข่าย 2. ร่วมกันแก้ไข
จุดเสี่ยง ติดสัญญาณไฟ ติดป้ายเตือน 3. อบรมให้ความรู้
เยาวชน 4 ฐาน 4. อบรมกฎจราจรนักศึกษาวิชาทหารเพื่อ
ปฏิบตั หิ น้าทีจ่ ราจร 5. ท�ำข้อตกลง(MOU)กับองค์กรราชการ
6. สื่อสารสาธารณะ สร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ในงาน
มหกรรมสุขภาพ
2. ปภ.พระแสง 1. ประชุมทบทวนปัญหา เสริมศักยภาพภาคี 2. ปรับปรุง
แก้ไขจุดเสี่ยง ปรับผิวถนน ติดป้าย 3. ก�ำหนดมาตรการ ให้
อปท.ทุกแห่งท�ำแผน 4. ขอให้ผู้ประกอบการรถบรรทุกคลุม
ผ้าใบทุกครั้ง 5.จัดจุดจอดรถรับส่งนักเรียน 12 จุด 6. สร้าง
โรงเรียนต้นแบบ อบรมให้ความรู้ พาศึกษาหาความรู้จาก
สถานที่จริง /สร้างแกนน�ำนักเรียน 7. ซ้อมแผนเตรียมรับ
สถานการณ์
3. ปภ.พิปูน
1. ประชุมพัฒนาศักยภาพทีมงาน 2. แก้ไขจุดเสี่ยงแบบ
บูรณาการ 3. ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย
4. ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนัก
4. ปภ.วังเหนือ 1. ประชุมพัฒนาศักยภาพภาคี/ทีมงาน 2. ท�ำบันทึกข้อ
ตกลงสวมหมวกนิรภัยกับ อปท.10 แห่ง รพ.สต. รร.10 แห่ง
3. จัดระเบียบตลาดนัดชุมชน 4.จัดการจุดเสีย่ งหน้าโรงเรียน
ทางแยก ทางโค้ง แยกอันตราย 5. อบรมให้ความรู้นักเรียน
4 ฐาน 6. จัดท�ำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์
5. ปภ.เชียงดาว 1.จัดตั้ง ศปถ.อ.และประชุมพัฒนาภาคีเครือข่าย 2. อบรม
สร้างความตระหนักให้กับนักเรียน /สร้างแกนน�ำนักเรียน
3. สร้ างมาตรการองค์ก รและประกาศเป็นวาระอ� ำเภอ
4. บังคับใช้กฎหมายกวดขันวินัยจราจร ประชาสัมพันธ์
จับปรับจริง 5. สร้างชุมชนต้นแบบ/ประชาคมหมู่บ้าน
6. ประชาสัมพันธ์ทำ 
� สปอต์โฆษณา จัดวิทยุชมุ ชน 7. แก้ไขจุด
เสีย่ ง 12 จุด 8.พัฒนาหน่วยกูภ้ ยั เตรียมพร้อมรับสถานการณ์

ผลลัพธ์
• เกิดทีมภาคีเครือข่าย ขับ
เคลื่ อ นงานไปด้ ว ยกั น
และสร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก ให้ กั บ
นักเรียน เยาวชน
• ประชาชนรับรู้ เข้าใจ ขับขี่
รถปลอดภัยมากขึ้น
• เกิดทีมงานขับเคลือ่ นไปกับ
งาน ศปถ.อ�ำเภอ
• ได้แก้ไขจุดเสี่ยง ปรับผิว
ถนน มี จุ ด จอดรถรั บ ส่ ง
นักเรียน
• เกิดแกนน�ำนักเรียน
• เกิดแผนงานป้องกัน
• เกิดทีมภาคีเครือข่าย
• เกิดการแก้ไขจุดเสี่ยง
• มีการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น
• เกิดทีมภาคีเครือข่าย
• มีการจัดการจุดเสี่ยง จัด
ระเบียบตลาดนัดชุมชน
• อบรมให้ความรู้นักเรียน
• จัดท�ำสื่อรณรงค์
• เกิดภาคีเครือข่าย
• ชุมชนเกิดการตื่นตัว ลุกขึ้น
มาร่วมจัดการกับปัญหา
• นั ก เรี ย น เยาวชนเกิ ด
จิตส�ำนึก ขับขี่รถปลอดภัย
มากขึ้น
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ปภ.สาขา
กิจกรรมที่ด�ำเนินการ
ผลลัพธ์
6. ปภ.เชียงของ 1. สร้างภาคีเครือข่าย 2. อบรมให้ความรู้นักเรียน 4 ฐาน • เกิดทีมภาคีเครือข่าย
3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ติดป้ายเตือน 4. อบรมทีมกู้ภัย • นักเรียนได้รับความรู้ เกิด
ความเข้าใจ
• มีจดุ บริการนักท่องเทีย่ วให้
ค�ำแนะน�ำการใช้รถใช้ถนน
ที่ปลอดภัย
7. ปภ.ตากฟ้า 1. ประชุมพัฒนาเครือข่าย 2. จัดท�ำแผนปฏิบัติระดับอ�ำเภอ • เกิดชุมชนปลอดภัยหมูบ่ า้ น
และชุมชน 3. พัฒนาระบบข้อมูล Data center 4. จัดเวที ตัวอย่าง
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ 5. อบรมสร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก ให้ เ ยาวชน • มีการจัดการระบบข้อมูล
6. จัดประกวดชุมชนปลอดภัยหมูบ่ า้ นตัวอย่าง 7. ประเมินผล • ภาคี เ ครื อ ข่ า ยเกิ ด แผน
ปฏิบัติการร่วมกัน
8. ปภ.ปากช่อง 1. ประชุมสร้างเครือข่ายทีมงาน 2. ปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง • เกิดภาคีเครือข่ายและทีม
3. จัดท�ำฐานข้อมูล พัฒนาระบบ 4. จัดตั้งทีมสืบสวนหา สืบสวนสอบสวน
สาเหตุ 5. อบรมให้ความรูน้ กั ศึกษา สร้างสถานศึกษาต้นแบบ • เกิดสถานศึกษาต้นแบบ
6. จัดท�ำมาตรการองค์กรหมวกนิรภัย
• เกิดการแก้ไขจุดเสี่ยง
9. ปภ.ชุมแพ 1. ประชุมสร้างเครือข่าย 2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 3. จัด • เกิดภาคีเครือข่าย
ท�ำแผนป้องกันอุบัติเหตุระดับต�ำบล 4. บูรณาการซ้อมแผน • อปท.ได้จัดท�ำแผนปฏิบัติ
10. ปภ.ด่านซ้าย 1. สร้างภาคีเครือข่าย 2. สร้างจิตอาสาปลูกฝังวินัยเยาวชน • เกิดความร่วมมือของภาคี
3. อบรมอาสาสมัครกู้ชีพเยาวชน 4. จัดท�ำโครงการรถรับส่ง เครือข่าย
นักเรียนปลอดภัย/ชมรมรถรับส่งนักเรียน 5. แก้ไขจุดเสี่ยง • เกิดกลุ่ม อส.จร.เยาวชน
6. ก�ำกับควบคุมสกัดจับรถบรรทุกน�้ำยางพาราหกบนถนน • เกิดชมรมรถรับส่งนักเรียน
7. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ผ่านสื่อต่างๆ (วิทยุชุมชน CD • หมดปั ญ หาเรื่ อ งน�้ ำ ยาง
ฯลฯ)
พาราหกรดผิวถนน

3. ผลลัพธ์ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

จากผลลัพธ์การด�ำเนินงานของ ปภ.สาขาอ�ำเภอทั้ง 10 แห่ง เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการด�ำเนินงานทั้ง 9
กิจกรรม สรุปได้ ดังนี้
กิจกรรม
ผลลัพธ์
การเปลี่ยนแปลง
1. แต่งตั้งคณะท�ำงาน
1. เกิดการประชุมภาคีเครือข่าย สหสาขา 1. เกิดแกนน�ำ ทีมงาน ในการขับเคลือ่ น
วิชาชีพ  1-2 เดือน/ครั้ง
งานและคณะท� ำ งานได้ น� ำ ข้ อ มู ล
2. เกิดคณะท�ำงาน/กรรมการ ตามค�ำสั่ง สภาพปัญหา มาร่วมกันวิเคราะห์
แต่งตั้งเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงาน
สถานการณ์และหาแนวทางแก้ไข
3. เกิ ด คณะท� ำ งานท� ำ ควบคู ่ ไ ปกั บ              ร่วมกัน
งานของ ศปถ.อ�ำเภอ

ฐ
กิจกรรม

2. พัฒนาระบบข้อมูล

ผลลัพธ์

1. เกิดคณะท�ำงานรวบรวมข้อมูล (MIS)
2. ได้ชุดข้อมูล 3 ฐาน น�ำมาวิเคราะห์
ร่วมกัน

3. สถานศึกษาปลอดภัย/ 1. เกิดแกนน�ำนักเรียน เยาวชน นักศึกษา
โรงเรียนต้นแบบ
2. เกิดเยาวชนผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงใน
การขับขี่รถที่ปลอดภัย
3. เกิ ด การจั ด ระเบี ย บจราจร ความ
ปลอดภัยภายในโรงเรียน และระหว่าง
เส้นทางสัญจรใกล้บริเวณโรงเรียน/สถาน
ศึกษา

4. ชุมชนปลอดภัย

1. คนในชุ ม ชนเกิ ด การตื่ น ตั ว รั บ รู ้
ตระหนักถึงปัญหา เห็นความส�ำคัญ
2. เกิดความร่วมมือในการจัดการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
3. เกิดกลุ่มแกนน�ำชุมชน ร่วมกันเฝ้า
ระวังและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

การเปลี่ยนแปลง
2. เกิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ร่ ว ม
ติดตาม ประเมินผลการท�ำงานร่วม
กัน ในทุกเดือน
3. เกิดวาระอ�ำเภอ มีแผนงานปฏิบัติ
การร่วมกัน
4. เกิ ด ความสั ม พั น ธ์ ฉั น ท์ พี่ น ้ อ งมี
กัลยาณมิตรในการท�ำงานร่วมกัน
1. มีการน�ำข้อมูลในพื้นที่แต่ละด้านมา
วิเคราะห์และวางแผนงานเพื่อแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนร่วมกัน
2. เกิ ด การพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นสภาพ
ปัญหา จากข้อมูลที่จัดเก็บ รวบรวม
วิเคราะห์
3. เกิดการรับรู้ข้อมูลเท่าเทียมกัน
4. พืน้ ทีเ่ ป้าหมายเกิดการตืน่ ตัว จากผล
ของการคืนข้อมูล (จุดเสี่ยง จ�ำนวน
การเกิดเหตุ การบาดเจ็บ เสียชีวิต)
1.นักเรียน เยาวชน มีความรู้ ความ
เข้าใจในการใช้รถใช้ถนนทีป่ ลอดภัย
2.นั ก เรี ย นได้ เ รี ย นรู ้ มี แ นวคิ ด ได้
ออกแบบกิ จ กรรมเพื่ อ ชั ก ชวนให้
เพื่อนๆ ร่วมสร้างความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน
3 . นั ก เ รี ย น เ กิ ด ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น
พฤติกรรม เช่น ขับขี่รถด้วยความ
ระมั ด ระวั ง และสวมหมวกนิ ร ภั ย
เพิ่มขึ้น
1.เกิ ด ความร่ ว มมื อ ค้ น หาแนวทาง
ประชาคมหาข้อตกลงร่วมกันในชุมชน
2. มีการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไข
3. เกิดการประสานงานระหว่างชุมชน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง
4. กลุ ่ ม แกนน� ำ ชุ ม ชน/ประชาชนมี
พฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยขึ้น

ฑ
กิจกรรม
5. การจัดการจุดเสี่ยง

6. การบังคับใช้กฎหมาย

7. มาตรการองค์ ก ร /
มาตรการชุ ม ชน (หมวก
นิรภัย)

8 . สื่ อ ส า ร ร ณ ร ง ค ์
ประชาสัมพันธ์

9. ติดตามประเมินผล

ผลลัพธ์
การเปลี่ยนแปลง
1. คนในชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 1. ภาคีเครือข่าย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้
ร่วมกันแก้ไขจุดเสีย่ ง จุดอันตรายป้องกัน ร่วมกันวิเคราะห์แก้ไขจุดเสี่ยง จุด
เช่น ตัดกิง่ ไม้ แผ้วถางหญ้า  ติดป้ายเตือน อันตราย ท�ำให้เกิดการจัดการกับ
สัญญาณจราจร
ปั ญ หา เช่ น การจั ด การจุ ด เสี่ ย ง
2. คนในชุมชน หน่วยงาน เกิดความร่วม บริเวณตลาดนัด หน้าโรงเรียน
มือจัดการกับปัญหาจุดเสี่ยง
2. เกิดการประสานความร่วมมือและ
ติดตามผลจากการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
1. เกิดมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างมี 1. ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ เกิด
ส่วนร่วมระหว่างเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ ชุมชน ก�ำลังใจ   สัมพันธภาพที่ดี (ต�ำรวจ
ภาคีที่เกี่ยวข้อง
ไม่รู้สึกตกเป็นจ�ำเลย ไม่โดดเดี่ยว มี
2. เกิดด่านบูรณาการร่วมกับภาคีเครือ เพื่อนท�ำงาน)
ข่าย ชุมชน (ตรวจเมา หมวก ยาเสพติด) 2. เกิดการบังคับใช้กฎหมาย ตัง้ ด่าน ตัก
เตือน ปรับ(หมวก เมา) อย่างต่อเนือ่ ง
3. ผู้บริหารองค์กร และประชาชนใน
พื้นที่ให้ความส�ำคัญมากขึ้น
1. เกิดการประสานความร่วมมือ จัดท�ำ 1. บุคลากร   นักเรียน ประชาชน ให้
ข้อตกลง (MOU) ระหว่างองค์กรในการ ความร่วมมือสวมหมวกนิรภัย เพิ่มขึ้น
สวมหมวกนิรภัย
2. เจ้าหน้าที่ บุคลากร และภาคีเครือ
2. เกิดกิจกรรมส่งเสริมการสวมหมวก ข่ า ยที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการให้ ค วาม
นิ ร ภั ย ในสถานศึ ก ษา และหน่ ว ยงาน ส�ำคัญ และปฏิบัติตามในการสวม
องค์กรที่เข้าร่วมอย่างจริงจัง
หมวกนิรภัย
1. เกิดการสือ่ สารเรือ่ งขับขีร่ ถทีป่ ลอดภัย 1. ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย เกิดการ
ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่เป้าหมาย รับรู้ เข้าใจ และมีการปรับเปลี่ยน
และใกล้เคียง
พฤติ ก รรมที่ ดี ขึ้ น ส่ ง ผลให้ ขั บ ขี่
2. มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความ ปลอดภัยมากขึ้น
รู้ในการขับขี่รถอย่างปลอดภัย
3. เกิดการสร้างกระแสสังคมให้เกิดการ
ตืน่ ตัว ร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนน
1. เกิดทีมติดตามประเมินผล การท�ำงาน 1. ทีมติดตามประเมินผล ได้น�ำข้อมูล
ในพื้นที่
จากการติดตามมาพูดคุย ปรึกษา
2. มีข้อมูล มีการพูดคุย และวัดผลร่วม หารือ เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข วิธี
กันจากผลงานที่ได้ด�ำเนินการ
การท�ำงานให้ดียิ่งขึ้น

9. ติดตามประเมินผล 1. เกิ ด ที ม ติ ด ตามประเมิ น ผล การ 1. ทีมติดตามประเมินผล ได้นาข้อมูลจาก
ทางานในพื้นที่
การติดตามมาพูดคุย ปรึกษาหารือ เพื่อพัฒนา
2. มีข้อมู ล มี การพู ดคุย และวัดผล ปรับปรุงแก้ไข วิธีการทางานให้ดียิ่งขึ้น
ฒ
ร่วมกันจากผลงานที่ได้ดาเนินการ

• ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง จ�ำแนกเป็นรายอ�ำเภอ ดังนี้
 ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง จาแนกเป็นรายอาเภอ ดังนี้
ปภ. สาขา การสวมหมวก(ร้อ ยละ) การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ (ครั้ ง )
อ าเภอ
ปี 57 ปี 58 ส่ ว นต่ า ง ปี 57 ปี 58 (+/-)

การบาดเจ็ บ (คน)
ปี 57

ปี 58

(+/-)

การเสี ย ชีวิต (คน)
ปี 57 ปี 58 (+/-)

1.ระโนด

56

82

26

189

163

-26

228

191

-37

17

12

-5

2.พระแสง

2

39

37

88

192

104

90

192

102

5

12

7

3.พิ ปู น

6.67

42.9

36.23

442

386

-56

526

511

-15

0

0

0

4.วัง เหนื อ

30.68 32.47

1.79

533

445

-88

494

493

-1

11

6

-5

5.เชีย งดาว

56.5

67.8

11.3

121

117

-4

150

122

-28

14

9

-5

6.เชีย งของ

8.64

22.73 14.09

150

139

-11

149

136

-13

9

11

2

7.ตากฟ้ า

87.5

87.86

0.36

525

482

-43

715

615

-100

14

4

-10

8.ปากช่อ ง

45

31

-14

571

670

99

607

734

127

38

40

2

1974

1018

-956

1974

1018

-956

12

20

8

132

118

-14

58

45

-13

18

16

-2

138

130 -

9.ชุม แพ
10.ด่ า นซ้ า ย

รวม

46.57 68.92 22.35
69

82

13

4,725 3,730 - 995 4,991 4,057 - 934

8

หมายเหตุ อัต ราการสวมหมวกของสาขาพระแสงวัด ปริ มาณเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย:นักเรี ยนโรงเรี ยนพระแสงวิทยา ส่วนสาขาอื่นวัด ปริ มาณจากประชาชนทั้ง อาเภอ

จากผลการด�ำเนินงานป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนนของส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา
พบว่า ในการด�ำเนินงานโครงการ เน้นการสร้างมีคณะท�ำงานและพัฒนาภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนงานสร้าง
ความปลอดภัยทางถนน ซึ่งมีกิจกรรมที่เน้นกลุ่มเป้าหมายที่ส�ำคัญคือ ประชาชนในชุมชน นักเรียน นักศึกษา
ผู้ใช้รถใช้ถนน โดยมีการจัดเก็บและส�ำรวจข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและวางแผนงาน เพื่อลงมือปฏิบัติ
การในการแก้ไขป้องกันปัญหาอุบติเหตุ  ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 ปภ.สาขา ได้มีการจัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจนและเข้มข้น
มากขึ้น ส่งผลให้จ�ำนวนสถิติมีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ ปภ.อ�ำเภอสาขาพระแสง และสาขาปากช่อง มีกิจกรรม
ด�ำเนินงานป้องกันและจัดเก็บสถิติโดยความร่วมมือของภาคีที่เข้มแข็งมีคุณภาพมากขึ้น ส่งผลให้สถิติที่พบ
เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติปี 2557 มีจ�ำนวนสูงขึ้น แม้จะมีกระบวนการท�ำงานที่เป็นระบบมากขึ้น ทั้งนี้
หากเปรียบเทียบในภาพรวมทั้ง 10 แห่ง จากกระบวนการท�ำงานที่ผ่านมา พบว่า การสูญเสียมูลค่าอุบัติเหตุ
จราจร3  ในภาพรวมของ ปภ.ทั้ง 10 สาขา มีดังนี้
1. มีจ�ำนวนผู้สวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น ในภาพรวมของทั้ง 10 อ�ำเภอ เกินร้อยละ 50
2. มีจำ� นวนการเกิดอุบตั เิ หตุลดลงจ�ำนวน 995  ครัง้ คิดเป็นมูลค่าค่าเสียหายทีล่ ดลงเท่ากับ 31,022,110
บาท
3. มีจ�ำนวนการบาดเจ็บลดลงจ�ำนวน 934 คน คิดเป็นมูลค่าค่าเสียหายที่ลดลงเท่ากับ 115,110,830
บาท
3

โครงการศึกษามูลค่าอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง ปี 2550 : มูลค่าการเสียชีวิตต่อราย ต�่ำสุด 3,959,387 บาท  มูลค่าการบาดเจ็บ
ต่อรายเท่ากับ 123,245 บาท และมูลค่าการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้งเท่ากับ 31,178 บาท

ณ
4. มีจ�ำนวนการเสียชีวิตลดลงจ�ำนวน 8 คน คิดเป็นมูลค่าค่าเสียหายที่ลดลงเท่ากับ 31,675,096  บาท
5. มีการแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย บนถนนสายหลักและถนนสายรองในพื้นที่แต่ละอ�ำเภอไม่น้อยกว่า
5 จุดต่ออ�ำเภอ ซึ่งไม่สามารถประเมินค่าใช้จ่ายได้ เนื่องจากเกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชนและหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลง กลายเป็น 0 ในบริเวณจุดเสี่ยง จุดอันตรายในบางพื้นที่ได้
นอกจากนั้น หากเปรียบเทียบกับงบประมาณสนับสนุนของโครงการ ซึ่งได้จ�ำแนกตามรายกิจกรรมจาก
งบประมาณที่สนับสนุนทั้งสิ้น 2,000,000 บาท (ร้อยละ 100) พบว่า 1) กิจกรรมการประชุมคณะท�ำงานคิด
เป็นร้อยละ 10.82  2) การพัฒนาระบบข้อมูล ร้อยละ5.15 3) สถานศึกษาปลอดภัย/โรงเรียนต้นแบบ ร้อยละ
21.66 4) ชุมชนปลอดภัย ร้อยละ9.50 5) การบังคับใช้กฎหมาย ร้อยละ 3.80 6) มาตรการองค์กร ร้อยละ 9.91
7) สื่อสารประชาสัมพันธ์ ร้อยละ6.48 8) การติดตามประเมินผล ร้อยละ 7.08 9) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร้อยละ
8.32 10) แก้ไขจุดเสี่ยง 5.14 11) สรุปบทเรียน 2.50 12) บริหารจัดการ 9.64  ซึ่งกิจกรรมในการด�ำเนินงานจะ
เน้นไปทีก่ ลุม่ เป้าหมายนักเรียน เยาวชน เพือ่ สร้างจิตส�ำนึกในการใช้รถใช้ถนนทีป่ ลอดภัย  ตามรายละเอียด ดังนี้
ที่

กิจกรรม

1 ประชุมคณะทำงำน
2 พัฒนำระบบข้อมูล
สถำนศึกษำปลอดภัย/
3 โรงเรี ยนต้นแบบ

ปภ.สาขา
1.ระโนด 2.พระแสง 3.พิปูน

18,000

142,400

10,000

4.วังเหนื อ 5.เชียงดาว 6.เชียงของ 7.ตากฟ้า 8.ปากช่ อง

52,400

50,000

40,000

6,000

70,350

4 ชุมชนปลอดภัย
5 กำรบังคับใช้กฏหมำย

19,000

71,800

7 สื่ อสำร ประชำสัมพันธ์

8,050

25,000

25,000

12,000

47,400

47,100

41,000

72,600

87,350

18,500

29,000

10 แก้ไขจุดเสี่ ยง

27,850

12,500
30,000

41,000

8,000

35,000

รวม

ร้ อยละ

10,000

216,450 10.82

20,000

103,000

50,000

433,250 21.66

30,000

189,950

9.50

76,000

3.80

198,200

9.91

129,500

6.48

44,800

40,000

5.15

10,000

57,600

54,000

20,000

141,600

7.08

24,000

46,400

57,000

10,000

166,400

8.32

40,000

102,850

5.14

50,000

2.50

10,000

25,000

11 สรุ ปบทเรี ยน
รวมงบประมาณ

9.ชุมแพ 10.ด่านซ้ าย

26,000

69,100

8 ติดตำมประเมินผล

12 บริ หำรจัดกำร

16,000

50,000

6 มำตรกำรองค์กร

9 แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

รวมอัตราร้ อยละ

20,000

30,000

10,600

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

22,200

20,000

20,000

192,800

9.64

200,000

200,000 200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 2,000,000

100

ดังนั้น ผลจากการด�ำเนินงาน ปภ.สาขา ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน หากเปรียบเทียบกับงบประมาณ
ที่สนับสนุดังนนัจ�้นำนวน
200,000าเนิบาท
1 แห่ง (ปภ.สาขา)
ซึ่งแบ่งเป็
อยละ 90่
ผลจากการด
นงานต่อปภ.สาขา
ในช่วงระยะเวลา
12นงบประมาณในการด�
เดือน หากเปรียบเทีำยเนิ
บกันบงานร้
งบประมาณที
(180,000 บาท) และงบประมาณบริหารจัดการร้อยละ 10 (20,000 บาท) แล้วสามารถเพิ่มปริมาณการสวม
สนับสนุนจานวน 200,000 บาท ต่อ 1 แห่ง(ปภ.สาขา) ซึ่งแบ่งเป็นงบประมาณในการดาเนินงานร้อยละ 90
หมวกนิรภัยเกินร้อยละ 50 และลดจ�ำนวนอัตราการเกิดอุบตั เิ หตุ จ�ำนวนผูบ้ าดเจ็บและจ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ ในพืน้ ที่
(180,000 บาท) และงบประมาณบริหารจัดการร้อยละ 10 (20,000 บาท)แล้ว สามารถเพิ่มปริมาณการสวมหมวก
นิ ร ภัย เกิ น ร้ อยละ 50 และลดจ านวนอัตราการเกิ ดอุบั ติเ หตุ จ านวนผู้ บ าดเจ็ บ และจ านวนผู้ เสี ย ชีวิ ตในพื้น ที่
เป้าหมาย ซึ่งคานวณเป็นมูลค่าจานวนเงินที่ช่วยประเทศชาติจากการสูญเสีย สามารถลดค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงิน
177,808,036 บาท (177.8 ล้านบาท) ได้

ด
เป้าหมาย ซึ่งค�ำนวณเป็นมูลค่าจ�ำนวนเงินที่ช่วยประเทศชาติจากการสูญเสีย สามารถลดค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงิน
177,808,036 บาท (177.8 ล้านบาท) ได้

4. ปัจจัยเงื่อนไขความส�ำเร็จ และข้อเสนอแนะ

จากการด�ำเนินงานโครงการ พบว่า ปัจจัยเงื่อนไขที่ส�ำคัญ ท�ำให้การด�ำเนินงานการป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนนของส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา มีการจัดการกับปัญหาและแนวโน้ม
สถิติอุบัติเหตุมีจ�ำนวนที่ลดลงได้ มาจากเหตุปัจจัย 3 ข้อ  คือ
1) ภาคีเครือข่ายจากสหสาขาวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง มีสว่ นร่วมในการวิเคราะห์สถานการณ์ปญ
ั หาของตนเอง
ร่วมกัน และน�ำมาค้นหาแนวทางแก้ไข โดยให้ทกุ ภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบตั ิ
การ และวัดผลการด�ำเนินงานร่วมกัน ซึ่งลักษณะการด�ำเนินงานท�ำควบคู่ไปกับโครงสร้างการท�ำงานของศูนย์
ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอ�ำเภอ (ศปถ.อ)
2) มีการบูรณาการ การท�ำงานที่หลากหลาย จากชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีต�ำรวจ และหน่วย
งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการก�ำหนดให้แต่ละหน่วยงานมีบทบาทในการด�ำเนินงานตามกิจกรรมที่ก�ำหนดใน
แผนงาน แล้วน�ำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเมินผลการด�ำเนินงานร่วมกันเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
3) หัวหน้าส�ำนักงาน ปภ.สาขา มีบทบาทเป็นกลไกที่ส�ำคัญในการขับเคลื่อนงาน และประสานความ
ร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีกระบวนการสร้างความปลอดภัยทางถนนร่วมกัน โดยใช้กลยุทธ์
5 ส  / 5ช /PDCA และมีการสื่อสารกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งการประชุม การสื่อสารผ่านช่องทาง Line
ข้อค้นพบ เทคนิคในการท�ำงานของ ปภ.สาขา มี ดังนี้
1. ใช้ลักษณะการท�ำงานเชิงแนวราบประสานแนวดิ่ง ผ่านเวทีกินข้าวเล่าเรื่องเพื่อค้นหาแนวร่วม
เพื่อนท�ำงาน และประสานความร่วมมือการท�ำงานเป็นเครือข่าย ผ่านโครงสร้างการท�ำงาน ทั้งเป็นแบบทางการ
และไม่เป็นทางการ
2. น�ำเสนอข้อมูลมีชีวิต ผ่านเรื่องราวชีวิต (คลิป ภาพ Story) แทนการน�ำเสนอเป็นตัวเลข ส่งผลให้เห็น
ขนาดของปัญหา ดึงความสนใจได้ เพราะมองเห็นเป็นเรื่องใกล้ตัว
3. สื่อสารการท�ำงานแบบ Real-time ทางช่องทาง line กลุ่ม และ face book ซึ่งมีการตอบสนอง
และประสานงานกันทันที  นอกจากนีม้ กี ารสือ่ สารก่อน(ดีเดย์)วันจับปรับจริง เพือ่ สร้างความเข้าใจกับทีม/ค้นหา
แนวร่วม และสื่อสารให้คนใช้รถใช้ถนนได้รับทราบและเข้าใจก่อน
4. ใช้วงประชุมกลุม่ เล็กไปขยับวงประชุมกลุม่ ใหญ่  โดยทีมท�ำงานวงเล็กเตรียมข้อมูล เตรียมความพร้อม
กันก่อน แล้วน�ำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมชุดใหญ่ เพือ่ ชักชวนคณะท�ำงานวงใหญ่ขบั เคลือ่ นงานร่วมกัน (เน้นการ
ท�ำงานแบบพี่น้อง กัลยาณมิตร ไม่ว่ากัน แต่เป็นการเชียร์ให้ก�ำลังใจ ท�ำไป เรียนรู้กันไป)
5. มองหา Key Actor ที่เป็นคนในพื้นที่  ชวนมาร่วมวงขับเคลื่อนงาน และใช้หลักการท�ำงาน 5ส+5ช
+วงจร PDCA ซึ่งเป็นการได้รว่ มคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติการ และร่วมติดตามประเมินผล ทบทวนเพื่อพัฒนา
ปรับปรุง ให้ดียิ่งขึ้นในวิธีการต่างๆ
6. ทีม ปภ.สาขา ได้วางแผนการด�ำเนินงานให้สอดคล้องไปกับงานประจ�ำทีส่ อดรับกับภารกิจของ ศปถ.อ.

ต
ปัญหาอุปสรรค
1. ผู้น�ำ/ผู้บริหาร (นายอ�ำเภอ หัวหน้า ปภ.สาขา หัวหน้าส่วนราชการ) หรือแกนน�ำคนท�ำงานที่เป็น
ภาคี เ ครื อ ข่ า ยส� ำ คั ญ มี ก ารโยกย้ า ยงาน ท� ำ ให้ ต ้ อ งมาสร้ า งความเข้ า ใจใหม่ สื่ อ สาร เรี ย นรู ้ ง าน สร้ า ง
สัมพันธภาพกันใหม่
2. ระยะเวลากิจกรรมต้องปรับตามกลุ่มเป้าหมาย (นักเรียน-ปิดเทอม  ชุมชน-เก็บเกี่ยวผลผลิต/ท�ำนา)
เนื่องจากงบประมาณมาไม่ตรงกับระยะเวลาที่กลุ่มเป้าหมายด�ำเนินงานตามกิจกรรม ส่งผลท�ำให้เกิด
ความล่าช้า
ข้อเสนอแนะ ต่อการด�ำเนินงานในระดับอ�ำเภอ
1. โครงสร้างการด�ำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ควรท�ำควบคู่ไปกับโครงสร้างการท�ำงานของ
ศปถ.อ�ำเภอ โดยมีคณะท�ำงานประกอบด้วย นายอ�ำเภอ ปลัดอ�ำเภอ ผู้ก�ำกับ สภ.อ�ำเภอ สาธารณสุขอ�ำเภอ
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบ�ำรุงทาง ท้องถิ่นอ�ำเภอ นายก อบต.
และนายกเทศมนตรีต�ำบลทุกแห่ง ผู้แทนจากส�ำนักงานทางหลวงชนบท ส�ำนักงานขนส่งจังหวัด บริษัทกลางฯ
บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนทิศทางการท�ำงาน และมีคณะท�ำงานชุดปฏิบัติการ
จากตัวแทนหน่วยงานดังกล่าวร่วมกันกับตัวแทนจากชุมชนในแต่ละพื้นที่
2. ในการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ คณะท�ำงานระดับอ�ำเภอควรจัดท�ำคู่มือ
แนวทางการป้องกันและแก้ไขด�ำเนินงานและก�ำหนดแผนงานทั้งในระยะสั้น (1 ปี) และแผนระยะกลาง (2-3 ปี)
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและวัดผล ก�ำกับติดตาม ให้เกิดความต่อเนื่องได้
3. ภาคีเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการบูรณาการงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนร่วมกัน โดยมีการก�ำหนดให้มีการสบทบงบประมาณ ทรัพยากร อุปกรณ์ เครื่องมือ ฯลฯ ในการ
ด�ำเนินงานร่วมกัน
4. หน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาสนับสนุนองค์ความรู้ ร่วมสร้างกระบวนการเรียนรู้
สนับสนุนให้ ภาคีเครือข่ายเกิดการท�ำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

ปิดท้าย เสียงสะท้อนจากภาคีเครือข่าย และทีมงาน ปภ.สาขา

“งานดีๆ แบบนี้ ควรมีต่อ เราๆ คนท�ำงานได้มานั่งคุยกันจริงๆ ถึงปัญหา ได้ไปดูพื้นที่ด้วยกัน
ได้ช่วยกันคิด ช่วยกันท�ำจนเห็นผลว่าอุบัติเหตุมันลดได้”
“ภูมิใจ ที่งานนี้ท�ำให้คนในพื้นที่ตื่นตัว มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ดีขึ้น”
“คุยกันบ่อย เจอกันบ่อย ชวนกันขยับให้ชัดมากขึ้น อยากให้รักษาสิ่งดีๆ ที่ท�ำร่วมกันไว้ไปนานๆ”
“ท�ำงานนี้แล้วรู้สึกดี มีเพื่อนมาช่วย ไม่โดดเดี่ยว ได้เพื่อนร่วมอุดมการณ์”
“งานนี้ท�ำให้ผู้น�ำชุมชนได้คุยกัน รู้จุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงของตนเอง และที่ส�ำคัญได้ประชาคม
หมู่บ้านหาแนวทางการแก้ปัญหาด้วยกัน”
“ในฐานะ ปภ.รู้สึกดีที่มีส่วนขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน เพราะถือว่าเป็นอีกภัย ที่ผ่านมา
บอกตรงๆ ว่า ให้ความส�ำคัญน้อย แต่พอมาท�ำ ได้เพื่อนได้ภาคีแล้วรู้สึกภูมิใจ เห็นคุณค่าจากสิ่งที่ท�ำ

- ว่าง -

เนื้อหาถอดบทเรียน
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 10 สาขา
ประกอบด้วย
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

ปภ.จังหวัดสงขลา สาขาระโนด
ปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง
ปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาพิปูน
ปภ.จังหวัดล�ำปาง สาขาวังเหนือ
ปภ.จังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว
ปภ.จังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ
ปภ.จังหวัดนครสวรรค์ สาขาตากฟ้า
ปภ.จังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง
ปภ.จังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ
ปภ.จังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย

- ว่าง -
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1. ระโนดขับขี่ปลอดภัยใส่ใจอุบัติเหตุ
อ�ำเภอระโนด เป็นอ�ำเภอเหนือสุดของจังหวัดสงขลา มีพนื้ ทีถ่ งึ 783.8 ตารางกิโลเมตร และมีประชากร
กว่า 66,701 คน (พ.ศ.2557) มีอาณาเขตติดต่อกับ อ�ำเภอสทิงพระ อ�ำเภอกระแสสินธุ์ รวมถึง อ�ำเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช อ�ำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และอ่าวไทย ซึ่งที่ตั้งของอ�ำเภอระโนดนี้เองส่งผล
ให้อ�ำเภอระโนดเป็นทางเชื่อมระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และอ�ำเภอเมือง อ�ำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา มีผู้ใช้เส้นทางสัญจรในแต่ละวันเป็นจ�ำนวนมาก แต่ถนนมีขนาดเล็ก 2 ช่องทางจราจร ท�ำให้
การขับขี่รถมีความยากล�ำบาก
ส�ำหรับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในอ�ำเภอระโนด พบสาเหตุมาจากพฤติกรรมการขับขี่ รวมถึง
ลักษณะถนนของอ�ำเภอระโนดที่มีจุดเสี่ยงในชุมชนหลายจุด เช่น หน้าโรงพยาบาลระโนด หน้าตลาดสุขจันทร์
เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุขึ้นในพื้นที่ แม้ว่าจะมีความพยายามในการแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่อง
แต่ยังขาดความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน ทางอ�ำเภอระโนดจึงได้จัดท�ำนโยบายการขับเคลื่อนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของภาคีเครือข่ายอ�ำเภอระโนดตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่
1. การบังคับใช้กฎหมาย
2. วิศวกรรมจราจร
3. การประชาสัมพันธ์
4. การให้ความรู้และการมีส่วนร่วม
5. การบริการแพทย์ฉุกเฉินและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้ ก ลวิ ธี ก ารยกระดั บ การท� ำ งานด้ า นการขั บ เคลื่ อ น การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาอุ บั ติ เ หตุ
ทางถนนสู ่ ส ถาบั น การศึ ก ษา องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รวมถึ ง ประชาชนทั่ ว ไป มี เ ป้ า หมายสู ง สุ ด
ในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนของอ�ำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ให้ยั่งยืนตลอดไป
จากเป้าหมายดังกล่าว ทางส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาระโนด
น�ำทีมขับเคลื่อนโดย คุณคงศักดิ์ คงปาน หัวหน้าส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา
สาขาระโนด จึงได้จัดท�ำโครงการ “ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจอุบัติเหตุ อ�ำเภอระโนด จังหวัดสงขลา” ขึ้น และได้
รับการสนับสนุนงบประมาณด�ำเนินการจ�ำนวน 200,000 บาท จากคณะท�ำงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุ
จราจรระดับจังหวัด (สอจร.) โดยการสนับสนุนของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ให้มาด�ำเนินกิจกรรมในการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายการท�ำงาน ผ่านทางการประชุมภาคีและเข้าร่วมประชุม
สัมมนาระดับชาติ รวมถึงการอบรมให้ความรู้สร้างความตระหนักกับนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งงบประมาณ
ดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทางอ�ำเภอระโนดได้น�ำมาใช้ในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
ส�ำหรับกิจกรรมอืน่ ๆ ทีต่ อ้ งด�ำเนินการเป็นการใช้งบประมาณของหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ ไม่วา่ จะเป็นงบประมาณ
จากส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาระโนด ในการท�ำโครงการปฏิบัติการร่วม
ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ปี 2558 งบจากโรงพยาบาลอ�ำเภอระโนดใน
การท�ำโครงการบริหารจัดการกิจกรรมการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency medical service) งบจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสงขลาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไข ปรับปรุงจุดเสี่ยง ติดป้ายประชาสัมพันธ์
และปรับปรุงสภาพถนน

1

2
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โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจอุบัติเหตุ อ�ำเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีเป้าหมายเฉพาะของโครงการ คือ
การลดการบาดเจ็บและเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุจราจร โดยการสร้างความตระหนักให้กบั ประชาชน ส่งเสริมพฤติกรรม
การใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง และเพื่อจะไปถึงเป้าหมายดังกล่าว ได้มีการตั้งวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตส�ำนึกให้กับเยาวชน และประชาชนในเรื่องความปลอดภัยทางถนน
2. เพื่อสร้างพัฒนาทีมและเครือข่ายให้สามารถพัฒนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร
3. เพื่อส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์
4. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง แก้ไขปัจจัยเสี่ยงและร่วมมือในการแก้ไขปัญหา

พัฒนาทีมและเครือข่าย

เมื่อทางอ�ำเภอระโนด ตัดสินใจท�ำโครงการ“ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจอุบัติเหตุ อ�ำเภอระโนด จังหวัด
สงขลา” เพื่อให้การด�ำเนินโครงการดังกล่ าวมีกลไกอย่ างเป็นทางการ จึงได้มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงาน
ระดับอ�ำเภอและเครือข่าย ตามค�ำสั่งที่ 464/2557 เพื่อด�ำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีกลไก
ในการท�ำงาน คือ
ภาคีการท�ำงานของอ�ำเภอระโนดประกอบด้วย
1. ที่ว่าการอ�ำเภอระโนด
2. ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาระโนด
3. โรงพยาบาลระโนด
4. โรงเรียนระโนด
5. โรงเรียนระโนดวิทยา
6. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ�ำเภอระโนด
7. สถานีต�ำรวจภูธรระโนด
8. สถานีต�ำรวจภูธรสามบ่อ
9. สถานีต�ำรวจภูธรคลองแดน
10. บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด สาขาสงขลา
11. บริษัท พิธานพาณิชย์ จ�ำกัด สาขาหาดใหญ่
12. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ�ำเภอระโนด
13. สมาคมกู้ภัยอินทนิล โรงพยาบาลระโนด
14. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อ.ส.ม.) ต�ำบลระโนด
มีเจ้าภาพหลัก คือ ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ�ำเภอระโนด ในการด�ำเนินการ
เพิ่มศักยภาพของเครือข่ายและคณะท�ำงาน ด�ำเนินการผ่านทางการประชุมที่มุ่งเน้นให้มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล แสวงหาวิธีการท�ำงานร่วมกัน และติดตามผลการด�ำเนินงาน
ผลของการได้ ม าร่ ว มประชุ ม ร่ ว มกั น ท� ำ ให้ ไ ด้ รู ้ จั ก และเรี ย นรู ้ บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
ซึ่งกันและกัน ส่งผลให้มีความร่วมมือกันท�ำงานมากขึ้นกว่าเดิม
นอกจากนี้แล้ว อ�ำเภอยังมีค�ำสั่งที่ 339/2558 เป็นค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อน�ำข้อมูลสถิติ
อุบัติเหตุจราจรทางบกมาวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบปัจจัยเสี่ยง และน�ำผลมาปรับใช้แก้ไขปัญหาจราจรทางบก
จังหวัดสงขลา ค�ำสั่งดังกล่าวเป็นการแต่งตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายจังหวัดในการแก้ไขปัญหาจราจร
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เนื่องจากที่ผ่านมาในจังหวัดสงขลายังไม่มีมาตรการด้านจราจรที่เด่นชัด ส่งผลให้การประสานงานระหว่าง
จั ง หวั ด และอ�ำเภอไม่สอดคล้องกัน รวมถึ ง มี ฐ านข้ อ มู ล คนละชุ ด ท� ำ ให้ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาอุ บัติเ หตุ จราจร
ทางถนน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนด

แก้ไขจุดเสี่ยง

อ�ำเภอระโนด เดิมมีการประเมินเกี่ยวกับจุดเสี่ยงในพื้นที่มาอยู่แล้ว จึงได้มีการน�ำข้อมูลดังกล่าวมา
วิเคราะห์ประกอบกับข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ น�ำมาก�ำหนดเป็นจุดเสี่ยง และมีอ�ำเภอเป็นหน่วยงานในการ
วางแผนก�ำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง ผ่านทางการแก้ไขวิศวกรรมจราจรด้านต่างๆ อาทิ
- การติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณหน้าอ�ำเภอ
- การขยายพื้นผิวการจราจร
- การดูแลพื้นผิวให้มีประสิทธิภาพ
- ปรับปรุงป้ายเตือน ป้ายจราจรให้ชัดเจน
ซึง่ ขณะนีไ้ ด้ดำ� เนินการภายใต้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลา ในการก่อสร้างถนนสายรองระหว่างอ�ำเภอเพื่อขยายช่องทางการเดินรถ
เป็ น 4 เลน ให้ มี จ� ำ นวนเพิ่ ม มากขึ้ น พร้ อ มๆ กั บ การปรั บ ปรุ ง สภาพถนน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมใช้งาน
ส�ำหรับถนนในหมู่บ้าน ก�ำลังด�ำเนินการประสานกับองค์การบริหารส่วนต�ำบลต่างๆ ว่า จะสามารถ
ด�ำเนินการได้เพียงใด
นอกจากนี้ยังมีงบประมาณจากจังหวัดในการด�ำเนินงานตามมาตรการของผู้ว่าราชการจังหวัด อาทิ
- ติดตั้งไฟส่องสว่างข้างทาง
- ติดตั้งจุดสะท้อนแสงบริเวณถนน
- ป้ายบอกทาง
การน�ำเอาข้อมูลมาเป็นหลักในการวางแผนการท�ำงานน่าจะเป็น
แนวทางการแก้ไขจุดเสี่ยงที่ท�ำให้เกิดความยั่งยืนได้ในอนาคต

สร้างพฤติกรรมขับขี่ที่ปลอดภัย

กิจกรรมส�ำคัญอันหนึ่งที่ทางอ�ำเภอระโนดได้เลือกมาด�ำเนินการ คือการอบรมเพื่อสร้างพฤติกรรมที่
เหมาะสมเกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
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การอบรมเป็นกลไกหนึง่ ทีจ่ ะให้ความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายจราจร การขับขีท่ ปี่ ลอดภัย สร้างความตระหนัก
ถึงผลกระทบจากอุบัติเหตุ รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดอุบัติเหตุทั้งในแง่การปฐมพยาบาลและสิทธิ
ประโยชน์จาก พรบ. บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
การจัดอบรมใช้ชื่อโครงการว่า “ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจอุบัติเหตุ” ใช้หลักการอบรมเชิงปฏิบัติการในฐาน
ต่างๆ 4 ฐาน ได้แก่
ฐานที่ 1 จับเพราะรัก ด�ำเนินการโดยสถานีต�ำรวจภูธรระโนด อบรมเกี่ยวกับความรู้ด้านกฎหมาย
จราจรให้กับผู้เข้าร่วมอบรม
ฐานที่ 2 การปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพ ด�ำเนินการโดยโรงพยาบาลระโนด มีเป้าหมายเพื่อให้
ได้เรียนรูว้ ธิ กี ารปฏิบตั เิ มือ่ เจออุบตั เิ หตุ ผ่านทางการบรรยายและการสาธิตการปฐมพยาบาลและช่วยพืน้ คืนชีพ
ฐานที่ 3 สิทธิประโยชน์จาก พรบ. ด�ำเนินการโดย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด
สาขาสงขลา มีเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความส�ำคัญของการท�ำ พรบ.รถ ที่นอกจากจะเป็นการท�ำตาม
กฎหมายแล้ว ยังช่วยรับผิดชอบความเสียหายต่อชีวิต-ร่างกาย ของผู้ประสบเหตุ ทั้งผู้ขับและผู้โดยสาร
รวมถึงวิธีการด�ำเนินการเมื่อประสบเหตุ
ฐานที่ 4 การขับขี่ปลอดภัย ด�ำเนินการโดย บริษัท พิธานพาณิชย์ จ�ำกัด มีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียน
ได้เรียนรู้การขับขี่จักรยานยนต์ที่ปลอดภัย ผ่านทางการบรรยาย การสาธิต และให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทดลอง
ขับขี่ในด่านต่างๆ
การอบรมรุน่ ที่ 1 ได้เลือกกลุม่ เป้าหมายเป็นเครือข่ายประชาชน และนักเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ�ำเภอระโนด เนื่องจากกลุม่ ดังกล่าวเป็นผู้ใหญ่ มักจะเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์
ซึ่งหากได้เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนต่างๆ แล้ว น่าจะสามารถน�ำไปปฏิบัติและใช้ได้ทันทีสอดคล้อง
กับการท�ำงานแบบ 5 ส ที่เลือกเอาจุดเสี่ยงที่สุด คือผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ สุดคุ้ม คือใช้งบประมาณ
และเวลาไม่มาก หากเปลี่ยนแปลงได้จะท�ำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง สหสาขา คือ การให้ภาคีเครือข่าย
สหสาขาวิชาชีพที่มีความรู้ความเข้าใจเฉพาะเรื่องมาเป็นผู้ให้การอบรม
การอบรมมีขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมเบญจภัทร โรงเรียนระโนดวิทยา อ�ำเภอ
ระโนด จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมอบรมจ�ำนวน 250 คน
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ในรุน่ ที่ 2 ได้ทำ� การอบรมให้กบั นักเรียนโรงเรียนระโนด ซึง่ เป็นโรงเรียนทีเ่ ปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-6 มีนักเรียนกว่า 753 คน นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง
ที่มาส่งด้วยรถจักรยานยนต์ รถยนต์ (ส่วนน้อย) การเดินทางมาเองด้วยรถจักรยานยนต์ และเดินทางด้วย
รถรับส่งสาธารณะทั้งรถประจ�ำ และรถโดยสาร
ปัญหาใหญ่ทพี่ บ คือ ผูข้ บั ขีแ่ ละโดยสารรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย นักเรียนนักศึกษาห้อยโหน
ท้ายรถและนั่งบนหลังคารถประจ�ำทาง ซึ่งปัญหาดังกล่าวทางโรงเรียนไม่ได้นิ่งนอนใจ มีการด�ำเนินการแก้ไขมา
ตลอดแต่ยังไม่ประสบผลส�ำเร็จ
โครงการฯ จึงได้น�ำเอาปัญหาดังกล่าวมาแก้ไข เนื่องจากเป็นประเด็นที่มีความเสี่ยง และหากท�ำ
ส�ำเร็จก็จะเป็นจุดที่สุดคุ้มกับการลงทุน โครงการฯ จึงได้ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหสาขา
ไม่ว่าจะเป็นสถานีต�ำรวจภูธรระโนด โรงพยาบาลระโนด บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด สาขา
สงขลา บริษทั พิธานพาณิชย์ จ�ำกัด สาขาหาดใหญ่ โดยมีสำ� นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา
และโรงเรียนระโนด เป็นเจ้าภาพหลักในการด�ำเนินการดังกล่าว
การอบรมมีขึ้นในวันที่ 5 กันยายน 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนระโนด อ�ำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
มีนักเรียนเข้าร่วมอบรม 300 คน

การอบรมรุ่นที่ 3 เลือกโรงเรียนระโนดวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-6 มีนักเรียนกว่า 1,369 คน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มักจะใช้รถจักรยานยนต์เดินทางมาเรียน
การอบรมใช้กระบวนการ 4 ฐานเช่นเดียวกัน อบรมวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุม
เบญจภัทร โรงเรียนระโนดวิทยา อ�ำเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีนักเรียนเข้าร่วม 332 คน
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หลังการอบรม พบว่านักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรเพิ่มขึ้น แต่ยังพบปัญหาในการสวม
หมวกนิรภัยที่นักเรียนมักสวมใส่เพื่อป้องกันการถูกจับกุมจากเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ และจากการว่ากล่าวจาก
ครูอาจารย์เท่านั้น บางส่วนสวมเฉพาะขณะขี่รถเข้ามาในโรงเรียน เมื่อออกจากโรงเรียนก็ถอดออก ซึ่งแสดงว่า
ยังไม่มีความตระหนักว่าหมวกนิรภัยสามารถป้องกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้

ร่วมมือสร้างความปลอดภัยในสังคม

นอกจากการให้ความรู้ ความเข้าใจกับนักเรียนเกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย กฎหมายจราจรแล้ว
สิ่งส�ำคัญคือการหากลวิธีที่จะท�ำให้การเดินทางของนักเรียนในแต่ละวันปลอดภัย
การเดินทางของนักเรียนในอ�ำเภอระโนด พบการเดินทางที่มีผู้ปกครองมาส่งเพียงร้อยละ 8 ส่วนใหญ่
เป็นการเดินทางมาเองผ่านทางรถโดยสาร หรือขับขี่จักรยานยนต์มาเอง ปัญหาที่พบส่วนใหญ่มี ดังนี้
1. ไม่สวมหมวกนิรภัย
2. ห้อยโหน หรือไปนั่งบนหลังคารถโดยสาร
3. ไม่มีวินัยจราจร ขับรถด้วยความเร็วสูง
4. การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนติดขัด ไม่เป็นระเบียบ ในช่วงเวลาเร่งด่วน (เช้าและเย็น) รวมถึง
ในส่วนของเทศบาลอ�ำเภอระโนดด้วย
ดังนั้น เพื่อดึงการมีส่วนร่วมและสร้างจิตอาสาให้กับนักเรียน ทาง
ต�ำรวจจึงได้ประสานกับโรงเรียนในอ�ำเภอระโนดจ�ำนวน 5 โรงเรียน เพื่อ
ขอจิตอาสาจากนักศึกษาวิชาทหารเพือ่ มาท�ำหน้าทีอ่ าสาจราจรให้ในช่วงเวลา
เร่งด่วน
นักศึกษาวิชาทหารเหล่านี้ ได้รับการอบรมกฎจราจรจากเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจ รวมถึงได้เรียนรู้สัญลักษณ์มือ และได้ฝึกปฏิบัติบนท้องถนน เมื่อ
นักศึกษาวิชาทหารเหล่านี้เกิดความมั่นใจแล้ว ได้จัดแบ่งเวรส�ำหรับการอ�ำนวยความสะดวกบริเวณแหล่งชุมชน
และหน้าโรงเรียน
ผลการด�ำเนินการดังกล่าว เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ อ�ำนวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนและนักเรียน ท�ำให้การจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนมีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น สิ่งส�ำคัญ
คือ นักศึกษาวิชาทหารเหล่านี้ได้ฝึกฝนตนเองให้มีจิตอาสา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ส�ำหรับเยาวชน
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สร้างต้นแบบน�ำการเปลี่ยนแปลง

การสร้างกระแสให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผูค้ นในชุมชน ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคล
หลายกลุ่มท�ำการเปลี่ยนแปลงพร้อมๆ กัน ถึงจะสามารถสร้างแรงกระเพื่อมให้เกิดขึ้นได้
อ�ำเภอระโนดได้ใช้กลวิธีในการท�ำข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสถานที่ราชการเพื่อให้เป็นองค์กรตัวอย่าง
ส�ำหรับการท�ำให้เกิดความปลอดภัยในการขับขีโ่ ดยเริม่ จากการสวมหมวกนิรภัย เนือ่ งจากข้อมูลของโรงพยาบาล
พบการสวมหมวกนิรภัยเพียง 17% ซึ่งถือว่ามีน้อยมาก หากกระตุ้นให้เกิดการสวมหมวกมากขึ้นจะส่งผลให้
สามารถป้องกันอันตรายหากประสบอุบัติเหตุได้
โรงพยาบาลระโนด ได้ตกลงท�ำ MOU กับจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นองค์กรในการส่งเสริมการสวมหมวก
นิรภัย 100% (ห่วงใครให้ใส่หมวก) ซึ่งมีมาตรการคือให้หมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง รวมถึงผู้ที่มาติดต่อ
ในโรงพยาบาลต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่ และเข้ามาในโรงพยาบาล
จากการทีโ่ รงพยาบาลระโนดได้ลงนามในข้อตกลงดังกล่าว และออกมาตรการ ส่งผลให้ผทู้ เี่ ดินทางเข้า
ออกโรงพยาบาลระโนด ซึ่งมีเป็นจ�ำนวนมากในแต่ละวัน ท�ำให้เกิดเป็นกระแส ส่งผลให้มีการสวมหมวกนิรภัย
เพิ่มมากขึ้น และหากสามารถด�ำเนินการได้อย่างต่อเนื่องจะท�ำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรได้

สื่อสารสาธารณะ

การสือ่ สารสาธารณะคือการสือ่ สารทีม่ เี ป้าหมายเพือ่ สร้างการเปลีย่ นแปลง หมายความว่าไม่ได้ตอ้ งการ
เพียงการรับรู้ แต่ต้องการให้ผู้รับสารได้รับรู้ ตระหนัก และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งเป็นการ
สื่อสารที่ยากแต่หากท�ำได้จะได้ผลอย่างยั่งยืน
อ�ำเภอระโนดได้ใช้การสื่อสารมาเป็นกิจกรรมหนึ่งในการสร้างให้เกิดความปลอดภัยทางถนน ถึงแม้ว่า
ไม่ได้ส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในครั้งแรก แต่ก็เป็นการให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้น
โครงการฯ ใช้งาน “มหกรรมสุขภาพเครือข่ายแกนน�ำสุขภาพดีวิถีไทยฯ” มาเป็นจุดเริ่มต้นในการ
ประชาสัมพันธ์ เนือ่ งจากงานดังกล่าวเป็นงานทีม่ เี ป้าหมายด้านสุขภาพ การลดอุบตั เิ หตุทางถนนก็เป็นสิง่ หนึง่
ที่จะท�ำให้สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น
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งานดังกล่าวด�ำเนินงานในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 โครงการฯ จึงได้น�ำเอาความรู้เกี่ยวกับการขับขี่
ปลอดภัย และประชาสัมพันธ์โครงการขับขีป่ ลอดภัยใส่ใจอุบตั เิ หตุ เพือ่ ให้ประชาชนในอ�ำเภอระโนดได้รบั ทราบ
ผ่านทางรถประชาสัมพันธ์ของโครงการ

นอกจากนี้ ยังมีการจัดท�ำป้ายรณรงค์กวดขันวินัยจราจรติดตามที่ชุมชนต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์และ
ย�ำ้ เตือนให้ทำ� ตามกฎหมาย ร่วมกับต�ำรวจภูธรอ�ำเภอระโนดจัดโรงพักเคลือ่ นทีไ่ ปตามหมูบ่ า้ นต่างๆ เพือ่ ให้ความ
รู้เกี่ยวกับกฎจราจรให้กับประชาชนในหมู่บ้านอีกด้วย

สถิติการเปลี่ยนแปลง

จากการท�ำงานมีการเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุในอ�ำเภอระโนด พบว่า	

ล�ำดับ
1
2
3
4

รายการ
จ�ำนวนผู้สวมหมวกนิรภัย (ร้อยละ)
จ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)
จ�ำนวนการบาดเจ็บ (คน)
จ�ำนวนการเสียชีวิต (คน)

ปี 2557
56
189
228
17

ปี 2558
82
163
191
12

สถิติ (ลดลง/เพิ่มขึ้น)
เพิ่มขึ้น 26
ลดลง 26
ลดลง 37
ลดลง 5

จะเห็นได้ว่ามีจ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตลดลง ถึงแม้ว่าจะไม่มาก แต่ก็เป็นสัญญาณที่ดี
นอกจากนี้ยังเกิดกระบวนการต่างๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
- เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีเครือข่ายในการท�ำงานเพิ่มมากขึ้น
- การด�ำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการฯ มีการท�ำงานเป็นเครือข่าย ทีม่ แี นวทางให้ประสานข้อมูล
เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

1. ยังไม่ได้มีการบูรณาการข้อมูลจากฝ่ายต่างๆ ให้เป็นข้อมูลเดียว
2. เดิมการปรับปรุงสภาพถนนเป็นค�ำสั่งมาจากจังหวัด โดยไม่ได้มีการถามความต้องการ หรือความ
จ�ำเป็นของประชาชนในอ�ำเภอ ส่งผลให้ใช้งบไม่ตรงกับความต้องการ
3. ขาดการมองภาพรวมในการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง
4. ขาดการเชื่อมโยงการท�ำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน
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5. ขาดแคลนงบประมาณในการด�ำเนินงาน อาทิ การปรับปรุงจุดเสี่ยง การจัดหาอุปกรณ์
6. ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน ที่ยังยินยอมให้นักเรียนขึ้นไปนั่ง
บนหลังคา หรือห้อยโหน เพื่อจะได้ไม่ต้องรับส่งหลายเที่ยว เนื่องจากจะเพิ่มต้นทุนของตัวเอง นอกจากนี้
ในช่วงการสอบยังหยุดให้บริการ เด็กนักเรียนต้องเดินทางมาสอบด้วยตนเอง

ข้อเสนอแนะ

1. หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบด้านความปลอดภัยทางถนนมีหลายหน่วยงาน แต่ละหน่วยงานมีภารกิจหลัก
แตกต่างกันไป ดังนั้น การจะเชื่อมประสานให้เกิดการวางแผนการท�ำงาน การเชื่อมโยงงานซึ่งกันและกัน ต้อง
อาศัยเวลา อาจจะผ่านทางการประชุม การท�ำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
2. ก�ำหนดภารกิจหลัก และภารกิจร่วม ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. สร้างการมีส่วนร่วมให้กับทุกภาคส่วน อาทิ โรงเรียนควรจะให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสเข้ามาแลก
เปลีย่ นร่วมวางแผนการสร้างความตระหนักในเรือ่ งความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึน้ สร้างการมีสว่ นร่วม ความ
รู้สึกเป็นเจ้าของ และให้เด็กสื่อสารกันเองจะส่งผลดีและยั่งยืนมากกว่า
4. สื่อสาร สร้างความตระหนักกับผู้ปกครอง คนขับรถรับส่งนักเรียน ผ่านทางการพูดคุย การยก
กรณีตัวอย่างอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริง ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ และคลิปที่น�ำเสนอให้เห็นผลจากการเกิดอุบัติเหตุ
มาสื่อสาร และขอความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนร่วมกัน
5. การอบรมให้ความรู้ ควรจะท�ำอย่างต่อเนือ่ งให้ครอบคลุมถึงทุกโรงเรียนและมีกระบวนการประเมิน
อย่างต่อเนื่อง
6. น�ำเอา “ความปลอดภัยทางถนน” เข้าไปในการเรียนการสอน เช่น ให้แข่งขันกันตั้งค�ำขวัญเกี่ยว
กับความปลอดภัยทางถนนในวิชาภาษาไทย การเก็บข้อมูลการสวมหมวกนิรภัย หรือจุดเสี่ยงเข้าไปในวิชา
คณิตศาสตร์ หรือโครงงานฯ การท�ำคลิปวีดโิ อเกีย่ วกับการป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนนในวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
7. การตั้งด่านเพื่อตรวจ เป็นกลวิธีหนึ่งในการประเมินว่านักเรียนหรือผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้แล้ว
น�ำมาปฏิบัติใช้หรือไม่ แต่ไม่สามารถประเมินได้ว่าเกิดความตระหนักอย่างแท้จริงหรือไม่ เพราะอาจจะปฏิบัติ
เนื่องจากเกรงกลัวความผิดเท่านั้น
8. ท�ำสติ๊กเกอร์กับเจ้าหน้าที่ นักเรียน ที่เข้าร่วมอบรม เพื่อให้ทราบว่าผ่านการอบรมมาแล้ว เพื่อ
ความสะดวกในการประเมิน และการตรวจตราของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
9. ใช้หลักการให้รางวัล ชื่นชมคนท�ำดีมาเป็นแรงผลักดัน อาทิ มอบรางวัลให้ผู้สวมหมวกนิรภัยอย่าง
ต่อเนื่องในหน่วยงาน การประกวดต�ำบลปลอดภัย ครอบครัวสวมหมวกนิรภัย เป็นต้น
10. การใช้คลิป และข้อมูล เพื่อแสดงให้เห็นผลกระทบของการปรับปรุงสภาพถนนที่ไม่ได้ท�ำตามหลัก
วิชาการ หรือตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จะสามารถท�ำให้ให้ผู้บริหารเห็นภาพได้ชัดเจนกว่า
11. คนท�ำงานในเครือข่าย บางครั้งไม่จ�ำเป็นต้องแต่งตั้งตามต�ำแหน่ง แต่ควรจะให้โอกาสกับบุคคล
ที่สนใจในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง
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2. พระแสงสัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ
จากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีอัตรา
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรต่อรถที่จดทะเบียน 10,000 คัน เป็นอันดับสอง รองจากจังหวัดระนอง แต่
มีอัตราการตายต่อรถที่จดทะเบียน 10,000 คัน เป็นอันดับ 1 สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนเป็นปัญหาส�ำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ควรได้รับการแก้ไข
ส�ำหรับอ�ำเภอพระแสง เป็นอ�ำเภอทีต่ งั้ อยูท่ างทิศใต้ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทิศเหนือติดต่อกับ อ�ำเภอ
เคียนซา ทิศใต้ติดต่อกับ อ�ำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช อ�ำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ และอ�ำเภอ
ชัยบุรี ทิศตะวันตกติดต่อกับ อ�ำเภอเวียงสระ และอ�ำเภอถ�้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ อ�ำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ และ อ�ำเภอพนม จากที่ตั้งดังกล่าวจะเห็นว่าอ�ำเภอพระแสงติดต่อ
กับอ�ำเภออื่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และอ�ำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราชและกระบี่ ส่งผลให้มีการพัฒนาการ
คมนาคมทางถนนของอ�ำเภอพระแสง เกิดการขยายถนนระหว่างอ�ำเภอให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
ความเจริญทางถนนที่มากขึ้น มาพร้อมกับความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุใน
อ�ำเภอพระแสงพบว่า
ปี
2556
2557

อุบัติเหตุ (ครั้ง)
81
88

ผู้บาดเจ็บ (Admit)
94
90

ผู้เสียชีวิต
4
5

ซึ่งเห็นได้ว่ามีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น และเมื่อพิจารณาข้อมูลรายละเอียดในปี 2557 จะพบว่ามีช่วงอายุของ
ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ต�่ำกว่า 20 ปี 32% ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ 80% ยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับ
อุบัติเหตุ เป็นรถมอเตอร์ไซค์ 92% สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ คือ ตัดหน้ากระชันชิด 33% ประเภทถนน
ในความดูแลของ อบต. หรือเทศบาล หรือหมู่บ้าน 47% ถนนกรมทางหลวง 39% เป็นทางตรง 92%
นอกจากนี้ยังพบว่ามีสถิติการสวมหมวกนิรภัยเพียง 10% และมีจุดเสี่ยง 12 จุด
ข้อมูลดังกล่าว ท�ำให้ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง
เห็นความส�ำคัญของเรือ่ งดังกล่าว จึงได้จดั ท�ำโครงการ “พระแสงสัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบตั เิ หตุทางถนน”
ซึ่งมีคุณจ�ำนง สวัสดิ์วงศ์และทีมงาน ภาคีเครือข่าย เป็นแกนขับเคลื่อนงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดจ�ำนวน
ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน พร้อมกับการด�ำเนินการน�ำร่องต้นแบบความปลอดภัยทางถนน
ในอ�ำเภอพระแสง ซึง่ โครงการดังกล่าวได้รบั ความเห็นชอบและสนับสนุนงบประมาณด�ำเนินการจาก คณะท�ำงาน
สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) โดยการสนับสนุนของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ตั้งเป้าเพื่อก้าวเดิน..สู่ถนนปลอดภัย

โครงการพระแสงสัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน มีเป้าหมายส�ำคัญคือการลดจ�ำนวน
ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงน�ำร่องสร้างต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนให้
เกิดขึ้นในอ�ำเภอพระแสง
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พระแสง

โครงการมีวัตถุประสงค์การด�ำเนินการ ดังนี้
1. เพือ่ ขับเคลือ่ นศูนย์อำ� นวยการความปลอดภัยทางถนน ระดับอ�ำเภอพระแสงให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
2. เพื่อสร้างโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน
3. เพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนนในพื้นที่อ�ำเภอพระแสงเป็นเส้นทางต้นแบบ
4. เพื่อส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์
5. เพือ่ ลดการบาดเจ็บและเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนนในพืน้ ทีก่ ลุม่ เป้าหมาย และภาพรวมของอ�ำเภอ

เป้าหมายของโครงการ มี ดังนี้
1. สร้างโรงเรียนต้นแบบการสวมหมวกนิรภัย 100% และแก้ไขจุดเสี่ยง
2. จ�ำนวนอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิตลดลงจากปีที่แล้ว
3. ด�ำเนินการน�ำร่องในพื้นที่อ�ำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การท�ำงานดังกล่าว นอกจากส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง
ซึง่ เป็นผูร้ บั ผิดชอบหลักแล้ว ยังมีภาคีเครือข่ายทีท่ ำ� งานร่วมกัน ได้แก่ อ�ำเภอพระแสง สถานีตำ� รวจภูธรพระแสง
โรงเรียนพระแสงวิทยา ส�ำนักงานบ�ำรุงทางสุราษฎร์ธานีที่ 3 ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอพระแสง โรงพยาบาล
พระแสง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อ�ำเภอพระแสง บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขา
สุราษฎร์ธานี และ บริษัท พระแสงปิยะกลการ จ�ำกัด โดยมีหน่วยงานระดับจังหวัดเป็นที่ปรึกษา ได้แก่ ต�ำรวจ
ภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทบทวนเพื่อก้าวใหม่ ให้เกิดความปลอดภัย

การแก้ไขปัญหาอุบตั เิ หตุทางถนนของประเทศไทย มีกลไก “ศูนย์ปฏิบตั กิ ารความปลอดภัยทางถนน”
ที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นการรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้มาท�ำงานร่วมกันในการดูแลในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเดินทางหนาแน่น มีปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและจราจรเกิดขึ้นมาก
ปภ.พระแสง จึงได้จัดประชุมเพื่อถอดบทเรียนการท�ำงานของศูนย์ปฏิบัติการฯ ดังกล่าว เพื่อเรียนรู้วิธี
การท�ำงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการท�ำงานเพื่อน�ำมาปรับใช้
- ปัญหาที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ พฤติกรรมของผู้ขับขี่ และสภาพถนน ซึ่งพบพฤติกรรม
ผู้ขับขี่ที่ใช้ความเร็วเกินก�ำหนด ไม่เคารพกฎจราจร ส่วนสภาพถนนพบว่าพื้นผิวถนนแคบ มีการตั้ง
ร้านค้าบริเวณไหล่ทาง
- รายงานข้อมูลอุบัติเหตุของแต่ละหน่วยงานคลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน
- อปพร.ในพืน้ ทีม่ คี วามรู้ ความสามารถในการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย แต่ยงั ขาดอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบเหตุ
- การได้มีโอกาสมาท�ำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ท�ำให้เกิดภาคีเครือข่ายในการด�ำเนินงาน
ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ต่อไปนี้

ดังนัน้ การจะสร้างให้เกิดความปลอดภัยทางถนนของอ�ำเภอพระแสง จึงควรจะด�ำเนินการในด้านต่างๆ
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1. ปรับปรุงจุดเสี่ยง ขยายพื้นผิวถนนเพื่อให้รองรับผู้ใช้รถใช้ถนน
2. การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
3. การประชาสัมพันธ์ รณรงค์อย่างต่อเนือ่ ง สร้างความตระหนัก ปรับพฤติกรรมของผูข้ บั ขี่ เพือ่ ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
4. ผู้น�ำท้องถิ่น เป็นแกนน�ำในการประชาสัมพันธ์ กระตุ้น ตักเตือน ให้คนในท้องที่ของตัวเองตระหนัก
ถึงการปฏิบัติตามกฎจราจร
5. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งงบประมาณ เพื่อตั้งกล้อง CCTV ตามทางแยกส�ำคัญ ในข้อ
บัญญัติหรือเทศบัญญัติประจ�ำปี
6. ลดจ�ำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลงให้มากที่สุด โดยการเพิ่มศักยภาพของทีมช่วยเหลือ รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์เบอร์ฉุกเฉิน 1669
การเรียนรู้บทเรียนการท�ำงานที่ผ่านมา วิเคราะห์อุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้น และวางแนวทางในการ
พัฒนาให้ดีขึ้นร่วมกัน เป็นการท�ำงานที่ไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์ แต่ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
จากภาคส่วนต่างๆ เป็นการต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่และเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไป ซึ่งจะช่วยให้การท�ำงานสร้าง
ความปลอดภัยทางถนนของอ�ำเภอพระแสงประสบความส�ำเร็จได้

รุกก่อนเพื่อป้องกัน

จากเป้าหมายที่ทางโครงการฯ ได้วางไว้ หากจะท�ำให้ไปถึงเป้าหมาย จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท�ำงาน
เชิงรุกเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่จะเกิดขึ้น ซึ่งโครงการฯ ได้ด�ำเนินการดัง ต่อไปนี้
เสริมศักยภาพภาคีเครือข่าย
ในแต่ละอ�ำเภอได้มีการแต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เพื่อท�ำหน้าที่อ�ำนวยการให้เกิด
ความปลอดภัยทางถนนโดยเฉพาะช่วงเวลาเทศกาล ซึ่งเป็นกลไกที่รวบรวมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและได้รับการ
แต่งตั้งอย่างเป็นทางการอยู่แล้ว ดังนั้น หากเสริมศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้ก็จะสามารถท�ำให้เกิด
การขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว
โครงการฯ ได้ ใ ช้ ก ลไกของศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารความ
ปลอดภัยทางถนน มาขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนเริ่ ม ต้ น จากการจั ด เวที พ บปะพู ด คุ ย กั บ คนท� ำ งาน
ร่วมกัน เพือ่ บอกถึงเป้าหมายของโครงการฯ แลกเปลีย่ นข้อมูล
เกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ข้อมูลสถิติ ซึ่งจากการ

ถอดบทเรียน ปภ.อำ�เภอนำ�ร่อง

ประชุมในครั้งแรกมีมติที่ประชุมให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการ ด�ำเนิน
การเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอ�ำเภอพระแสง ดังนี้
1. ก�ำหนดมาตรการองค์กรสร้างจิตส�ำนึก สร้างความตระหนัก ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดในการใช้รถใช้
ถนนอย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ โดยการเมาไม่ขับ ไม่ขับรถด้วยความเร็วเกินที่กฎหมายก�ำหนด ไม่ตัดหน้า
กระชันชิด และเน้นย�้ำเรื่องการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อความปลอดภัยต่อตนเอง
และเป็นแบบอย่างที่ดีส�ำหรับประชาชน ต่อไป
2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดท�ำแผนงานโครงการงบประมาณในการณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนของอ�ำเภอพระแสง
3. ขอความร่วมมือสถานประกอบการทุกแห่ง ในการใช้รถใช้ถนนบรรทุกวัสดุสิ่งของต้องใช้ผ้าคลุม
ปิดมัดรัดป้องกันมิให้ของตกหล่นรั่วไหลปลิวฟุ้งกระจายลงบนท้องถนน ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนน
ที่สัญจรไปมา	
มติดังกล่าว ถือเป็นก้าวแรกของการสร้างความร่วมมือ
ระหว่ า งเครื อ ข่ า ยนอกเหนื อ ไปจากการท� ำ งานในช่ ว งเทศกาล
นอกจากนี้ยังใช้เวทีดังกล่าวในการพูดคุยทบทวนผลการด�ำเนินงาน
ในช่วงเทศกาล ซึ่งท�ำให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และร่วมกันหา
แนวทางแก้ไขปัญหาต่อไปในอนาคต
นอกจากการประชุมที่ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทาง
ถนนอ�ำเภอพระแสงแล้ว ยังมีการน�ำเอาข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน แนวทางการท�ำงานของ
โครงการฯ มติในการขับเคลื่อนของโครงการฯ เข้าไปบอกเล่าในงานประชุมประจ�ำเดือนของก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันกับผู้น�ำท้องถิ่น และให้ผู้น�ำท้องถิ่นน�ำข้อมูลดังกล่าวไปส่งต่อกับลูกบ้านของตัวเอง
กิจกรรมดังกล่าวที่ดูเหมือนจะเป็นเพียงการจัดประชุม ระดมความคิดเห็น และวางแผนการท�ำงาน
แต่การทีม่ เี วทีทใี่ ห้เครือข่ายได้มโี อกาสมาแลกเปลีย่ นข้อมูลเกีย่ วกับการเกิดอุบตั เิ หตุ และหาแนวทางการท�ำงาน
โดยมีเป้าหมายร่วมกันนี้เอง จะส่งผลถึงการท�ำงานต่อในพื้นที่หรือหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง เนื่องจากได้รับ
ทราบข้อมูลที่เป็นชุดเดียวกัน มีเป้าหมายตรงกัน ท�ำให้สามารถกลับไปวางแผนการท�ำงานในหน้าที่ของตนเอง
ให้สอดคล้องได้งา่ ย นอกจากนีแ้ ล้ว การประชุมยังเป็นเวทีทที่ ำ� ให้ผคู้ นทีท่ ำ� งานเรือ่ งอุบตั เิ หตุทางถนนได้มโี อกาส
มาท�ำความรู้จักซึ่งกันและกัน เกิดเป็นความสัมพันธ์ที่นอกเหนือไปจากการท�ำงานตามหน้าที่อีกด้วย
แก้ไขจุดเสี่ยง
จากการรวบรวมข้อมูล พบว่าอ�ำเภอพระแสงมีจดุ เสีย่ งถึง 12 จุด ทางโครงการฯ น�ำเอาข้อมูลมาพิจารณา
โดยเลือกเอาจุดเสี่ยงที่สามารถแก้ไขและสร้างความคุ้มค่ากับการลงทุนมาจัดการก่อน
การด�ำเนินการแก้ไขจุดเสีย่ ง แบ่งการด�ำเนินการออกเป็น 2 ส่วน ส่วนทีเ่ ป็นการแก้ปญ
ั หาโดยใช้วศิ วกรรม
จราจร และส่วนที่เป็นการแก้ปัญหาด้วยวิธีการอื่นๆ
การแก้ปัญหาโดยการใช้วิศวกรรมจราจร
- จุดเสี่ยงบนทางหลวงสาย 4009 ช่วงกม.ที่ 90+500 บ้าน
สามพัน ต�ำบลไทรขึง อ�ำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี บริเวณ
ดังกล่าวเป็นเส้นทางขึ้นเขาระยะยาว มีความโค้งเล็กน้อย ทาง
อ�ำเภอพระแสงจึงได้จัดหาเสาหลักสะท้อนแสง กรวยสะท้อนแสงจาก
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งบประมาณของอ�ำเภอ และขอความร่วมมือให้หมวดการทางเวียงสระ ปภ.พระแสง น�ำไปติดตั้งบริเวณ
ดังกล่าว
- แยกควนนิยม หมูท่ ี่ 8 ต�ำบลสินปุน เป็นทางแยกตัดเส้นทางตรง รถใช้ความเร็วสูง ทางคณะกรรมการ
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) อ�ำเภอพระแสง ได้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อเสา
หลักสะท้อนแสงและให้แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี ที่ 3 (เวียงสระ) ติดตัง้ ป้ายเตือนให้เห็นว่าข้างหน้าเป็นสีแ่ ยก
จ�ำนวน 2 ชุด เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในบริเวณดังกล่าว

การแก้ปัญหาจุดเสี่ยงด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
นอกจากการใช้วิศวกรรมจราจรแล้ว สิ่งส�ำคัญที่โครงการฯ น�ำมาใช้แก้ปัญหาจุดเสี่ยง คือการใช้การมี
ส่วนร่วมของคนในพืน้ ทีแ่ ละหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ผ่านทางการประชุมรับทราบข้อมูลและหาแนวทางการแก้ไข
ร่วมกัน
- อบต.ไทรโสภา มีจุดเสี่ยงบนทางหลวงหมายเลข 4009 บริเวณหน้าโรงเรียน พบว่าบริเวณดังกล่าว
ไม่มีไหล่ทาง รวมทั้งมีต้นไม้และป้ายโฆษณาติดอยู่ข้างทาง นายก อบต.ไทรโสภา เป็นประธานในที่ประชุมร่วม
กับ ปภ.พระแสง แขวงทางหลวง สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) สภ.พระแสง ส.อบต. ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครอง
ณ ห้องประชุม อบต.ไทรโสภา เพื่อวางแผนการแก้ไขจุดเสี่ยงดังกล่าวร่วมกัน

ผลการประชุม ได้มีแผนปฏิบัติการ ดังนี้
1) จ�ำนวนจุดเสี่ยงที่จะท�ำการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 2 จุดเป็นจุดที่ท�ำได้ทันที
2) จัดจุดจอดรถรับส่งนักเรียน จ�ำนวน 12 จุดด�ำเนินการได้ทันที 10 จุด อีก 2 จุด ต้องถมดินก่อน
เลือกจุดที่มีพื้นที่ว่างส�ำหรับจอด เพื่อจะได้ไม่กีดขวางการสัญจร และปลอดภัย
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3) ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ป้ายโฆษณาบริเวณข้างทาง
ข้างละ 15 เมตร เป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร เพื่อเป็นการเพิ่ม
ทัศนวิสัยในการขับขี่
		 - ต�ำบลสินเจริญ ปภ.พระแสง ผูน้ ำ� องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร อปพร. ร่วมกันค้นหา
จุ ด เสี่ ย ง โดยใช้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น
และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนที่ ท าง ปภ.พระแสงเป็ น ผู ้ ใ ห้ ค วามรู ้ เมื่ อ ส� ำ รวจแล้ ว พบจุ ด เสี่ ย ง
บนถนนทางหลวงหมายเลข 4110 กม.71+250-72+700 สภาพถนนช่ ว งดั ง กล่ า วเป็ น
ทางโค้ ง มี ต ้ น ไม้ แ ละป้ า ยโฆษณาข้ า งทางบดบั ง ทั ศ นี ย ภาพในการขั บ ขี่ หลั ง จากทาง
โค้ ง เป็ น โรงเรี ย นที่ ป ระชุ ม ได้ มี ข ้ อ ตกลงร่ ว มกั น คื อ ทาง อบต.สิ น เจริ ญ ประสานกั บ
แขวงทางหลวงสุ ร าษฎร์ ธ านี ท� ำ การเคลื่ อ นย้ า ยป้ า ยโฆษณาออกจากพื้ น ผิ ว จราจรข้ า งละ
15 เมตร ตัดต้นไม้ที่เกะกะข้างทาง ซึ่งการด�ำเนินการดังกล่าวมี อปพร. และประชาชน
ในต�ำบลมาร่วมกันท�ำงานด้วย
		 - หมูท่ ี่ 8 บ้านควนนิยม ต�ำบลสินปุน บริเวณดังกล่าวมีนำ�้ ท่วมเกิดขึน้ บ่อย ซึง่ ส่งผลต่อการคมนาคม
ทาง ปภ.พระแสง ร่วมกับทางหลวงชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส�ำนักงานบ�ำรุงทางสุราษฎร์ธานี
ที่ 3 องค์การบริหารส่วนต�ำบลสินปุนร่วมกันลงพื้นที่ เพื่อส�ำรวจและรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น
สิ่งที่พบ คือ สาเหตุของการเกิดน�้ำท่วมขังมาจากไม่มีทางระบายน�้ำ ท่อระบายน�้ำที่มีอยู่มีขนาดเล็ก
และมีสิ่งอุดตัน (กิ่งไม้ ต้นไม้) ส่งผลให้เวลาฝนตกหรือมีน�้ำหลากน�้ำจะท่วมขังเป็นเวลานาน นอกจากนี้ บริเวณ
ดังกล่าวยังไม่มีสัญญาณไฟจราจรท�ำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อย
เมื่อได้ข้อมูลจากการลงพื้นที่แล้ว มีการประชุมร่วมกันระหว่าง ปภ.พระแสง ผู้น�ำชุมชน ก�ำนัน
ผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลสินปุน ผู้แทนส�ำนักงานทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี ส�ำนักงาน
บ� ำ รุ ง ทางสุ ร าษฎร์ ธ านี ที่ 3 หมวดการทาง โรงพยาบาลพระแสง สถานี ต� ำ รวจภู ธ รพระแสง โดยมี
นายอ�ำเภอเป็นประธานที่ประชุม เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ผลจากการประชุมท�ำให้เกิด
แนวทางในการแก้ปัญหาน�้ำท่วมและจุดเสี่ยงพร้อมกัน ดังนี้
1. แก้ไขปัญหาน�้ำท่วมขังบนถนน โดยการยกระดับถนน พร้อมทั้งสร้างพื้นถนนเตือนด้วยยางมะตอย
แบบ single
2. ขยายขนาดของถนนให้กว้างขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นผิวถนน
3. ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร พร้อมทั้งไฟส่องสว่าง 2 ข้างทาง
4. ติดตั้งป้ายเตือน และพิจารณาก�ำหนดเขตควบคุมความเร็ว
5. ปรับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ให้มีวินัยจราจร
6. ปรับปรุงทางระบายน�้ำให้มีขนาดใหญ่และขุดลอก
7. ขอความร่วมมือกับประชาชนให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล�้ำแหล่งน�้ำ
จะเห็นได้ว่าการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเข้ามาช่วยแก้ไขจุดเสี่ยงในชุมชน ส่งผลให้มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ความต้องการ ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง สามารถน�ำมา
วิเคราะห์และแก้ปัญหาร่วมกันได้ตรงตามความเป็นจริงและความต้องการของคนในพื้นที่
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ตรวจตราป้องกันภัย
ในช่วงเทศกาลทีม่ กี ารสัญจรไปมาเป็นจ�ำนวนมาก ทางหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้จดั ให้มกี ารตัง้ จุดบริการ
ประชาชน เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั ประชาชนทีส่ ญ
ั จรผ่านไปมา ไม่วา่ จะเป็นการให้ขอ้ มูล บริการน�ำ้ และ
ที่พักผ่อน เพื่อป้องกันการง่วงนอน ฯลฯ ซึ่งมักจะตั้งจุดให้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์
ส�ำหรับอ�ำเภอพระแสง นอกจากการตัง้ จุดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลแล้ว ยังมีการตัง้ จุดตรวจ
บนเส้นทางสายหลัก ในช่วงก่อนเทศกาลและในช่วงเวลาทั่วไป เพื่อเป็นการป้องปราม ตักเตือน และจับกุม
ผู้กระท�ำผิด
เป้าหมายหลักของการตั้งจุดตรวจ คือ การสร้างความเกรงกลัวให้กับประชาชนให้ตระหนักถึงการ
ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ซึ่งกฎหมายที่ว่าคือ กฎแห่งความปลอดภัย อาทิ การสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่
ห้ามมิให้ผขู้ บั ขีร่ ถในขณะเมาสุรา เป็นต้น ทัง้ นี้ เป็นการตัง้ จุดตรวจเพือ่ ป้องปราม ไม่ได้มเี ป้าหมายในการจับกุม
แต่อยากให้เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย

โรงเรียนต้นแบบ
การท�ำงานเชิงรุกในอีกรูปแบบหนึ่งที่ทางโครงการฯ ได้เลือกน�ำมาใช้ คือ การสร้างพฤติกรรมที่
เหมาะสมให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นก�ำลังส�ำคัญในอนาคต การท�ำงานกับเด็กและเยาวชนเป็นการ
ท�ำงานร่วมกับครู อาจารย์ ของทางโรงเรียน ผ่านทางกระบวนการที่หลากหลายที่จะท�ำให้เด็กและเยาวชน
มีความรู้ ความเข้าใจ จนเกิดความตระหนักถึงการสร้างความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัว
และสังคม
โรงเรียนพระแสงวิทยา เป็นโรงเรียนประจ�ำอ�ำเภอ มีนักเรียนในระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายกว่า
1,500 คน ทางโครงการฯ จึงได้ประสานงานกับอาจารย์ของโรงเรียนและเห็นชอบร่วมกันในการจัดโครงการ
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“การสร้างโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัย” ณ โรงเรียนพระแสงวิทยา อ�ำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การด�ำเนินการเน้นการมีสว่ นร่วมของนักเรียน โดยเริม่ ต้นจากการให้ขอ้ มูล ให้ความรูก้ บั นักเรียนทีเ่ ป็น
กลุ่มเสี่ยง นั่นคือนักเรียนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาโรงเรียน จ�ำนวน
500 คน โดยมีหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส�ำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสงอ�ำเภอพระแสง
สาธารณสุขอ�ำเภอ โรงพยาบาลพระแสง สถานีตำ� รวจภูธรอ�ำเภอพระแสง
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และบริษัท พระแสงปิยะ
กลการ จ�ำกัด จัดอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับความปลอดภัยทางถนน ผ่านทาง
การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ 4 ฐาน ได้แก่
1. ฐานจับเพราะรัก : เจ้าหน้าที่ต�ำรวจเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยว
กับกฎหมายจราจร
2. ฐานการปฐมพยาบาล: พยาบาลจากโรงพยาบาลพระแสง
มาให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุ
3. สิทธิประโยชน์จาก พรบ. : เจ้าหน้าที่จาก บริษัท กลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถมาให้ความรู้ ความส�ำคัญของการท�ำ
พรบ. รวมถึงสิทธิประโยชน์และการด�ำเนินการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4. การขับขี่ปลอดภัย : บริษัท พระแสงปิยะกลการ จ�ำกัด มาสาธิตและให้นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติ
ในการขับขี่แบบปลอดภัย
ผลที่ได้จากการอบรมดังกล่าว คือ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับขี่อย่างปลอดภัย
ที่ส�ำคัญได้เรียนรู้ว่าท�ำไมต้องป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
เมื่อให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้ว โครงการฯ ได้สรรหาแกนน�ำที่จะมา
ท�ำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นโดยทางโรงเรียนพระแสงได้คัดเลือกนักเรียนที่มีความสนใจและมีความสามารถ
มาร่วมเป็นแกนน�ำจ�ำนวน 45 คน ให้มาเรียนรู้ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี มีเป้าหมายให้แกนน�ำเหล่านี้
ได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย โดยได้เรียนรู้จากแพทย์ผู้ท�ำหน้าที่ผ่าตัด
สมองเมื่อได้รับอุบัติเหตุ รวมถึงได้พูดคุยกับผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากการประสบอุบัติเหตุทางถนน การเรียนรู้
ดังกล่าว ท�ำให้นักเรียนแกนน�ำเกิดความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นหากไม่สวมหมวกนิรภัย ผลกระทบ
จากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นทั้งกับตัวผู้ประสบเหตุ ครอบครัวผู้ประสบเหตุ รวมถึงสาเหตุที่ท�ำให้
เกิดอุบัติเหตุจากผู้ที่ประสบเหตุ

17

18

ถอดบทเรียน ปภ.อำ�เภอนำ�ร่อง

หลังจากได้เรียนรู้แล้ว ทางแกนน�ำนักเรียนและอาจารย์ของโรงเรียนพระแสง พร้อมด้วยตัวแทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง
บริษัท กลางฯ สาขาสุราษฎร์ธานี สาธารณสุขอ�ำเภอ
พระแสง รองสารวัตรจราจรสถานีต�ำรวจภูธรพระแสง
พยาบาลจากโรงพยาบาลพระแสง ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
มาร่ ว มกั น คิ ดมาตรการองค์ก รในการป้องกั นและลด
อุบัติเหตุทางถนนให้แก่นักเรียนร่วมกัน ในวันที่ 26
สิงหาคม 2558 ซึ่งได้เลือกการสวมหมวกนิรภัย 100%
ทั้งคนขับและคนซ้อนท้าย มาเป็นมาตรการขององค์กร
ที่จะขับเคลื่อนให้เกิดโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนโดยมีมาตรการ ดังนี้
1. ครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนพระแสงวิทยา ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่รถ
จักรยานยนต์และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่รถยนต์
2. หมั่นตรวจระบบเบรกและไฟส่องสว่างของรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ
3. ระมัดระวังในการขับรถ ไม่ขับเร็วกว่ากฎหมายก�ำหนด ต้องลดความเร็วในชุมชน
4. ไม่เสพของมึนเมาในขณะขับขี่รถทุกชนิด
5. ยินดีรับโทษตามกฎหมายที่ก�ำหนดหากกระท�ำผิดกฎหมายจราจร
ซึ่งมาตรการเหล่านี้จะเขียนติดไว้ที่หลังเสาธง พร้อมทั้งมีการท�ำป้ายค�ำขวัญประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาทิ
“สวมหมวกกันน๊อคเพื่อกันตาย ไม่ได้สวมหมวกเพื่อกันนาย” “อวัยวะอื่นหาเปลี่ยนได้ สมองของใครก็ไม่มี
เปลี่ยน”

การท�ำงานเพื่อท�ำให้มาตรการที่เกิดขึ้นประสบความส�ำเร็จ แกนน�ำนักเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้วางแผนปฏิบัติการร่วมกัน ดังนี้
1. ส�ำรวจจ�ำนวนผู้สวมหมวกนิรภัย
2. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เกีย่ วกับมาตรการ และความส�ำคัญของการสวมหมวกนิรภัยผ่านทางสือ่ ต่างๆ
ในโรงเรียน เช่น การพูดหน้าเสาธง การท�ำป้ายในโรงเรียน ฯลฯ
3. จัดกิจกรรมท�ำ MOU
4. จัดเก็บข้อมูล การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นผ่านทางภาพถ่าย คลิปวีดิโอ และแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน
ทาง Line
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5. บังคับใช้หลังจากรับหมวก หากไม่สวมหมวกจะมีการตัก
เตือน ท�ำสมุดพกพาให้เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจเขียนตักเตือนใน
สมุด และน�ำมาอบรมผ่านการดูหนัง
ผลจากการปฏิบัติงาน ท�ำให้นักเรียนได้เรียนรู้กฎจราจร
เข้าใจการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของตนเองมีการสวมหมวกนิรภัย
มากขึ้น จากเดิมมีผู้สวมหมวกนิรภัยเพียง 2-3 ราย ณ ปัจจุบัน
เพิ่มขึ้นเป็น 40-50 คน ส่วนที่เหลือยังไม่มีหมวกนิรภัยเป็นของตนเอง ซึ่งทางโรงเรียนจะได้ท�ำการประสาน
หาหมวกนิรภัยเพื่อแจกกับเด็กนักเรียนอีกครั้ง
การแจกหมวกนิรภัย ทางโรงเรียนเป็นผู้ด�ำเนินการโดยขอความอนุเคราะห์เงินจากห้างร้านต่างๆ
ในอ�ำเภอพระแสง และขอความอนุเคราะห์หมวกจากบริษัทกลาง
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ถอดบทเรียน ปภ.อำ�เภอนำ�ร่อง
นักเรียนที่ขับขี่จักรยานยนต์มาโรงเรียน 350 คน

นักเรียนแกนนา 45 คน

อบรม 4 ฐาน
1.จับเพราะรัก

อบรมค้นหาสาเหตุการเกิดอุบัตเิ หตุ
ผลกระทบต่อร่างกาย ครอบครัว สังคม

2.การปฐมพยาบาล

ชุมชน ผ่านทางการพูดคุยกับผูป้ ระสบ
เหตุที่ รพ.สุราษฎร์ธานี

3.สิทธิประโยชน์จาก พรบ.
4.การขับขี่ปลอดภัย

มาตรการองค์กร: สวมหมวกนิรภัย 100%

โรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัย
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จุดจอด ปลอดอุบัติเหตุ

จากผลการทบทวนและส�ำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อ�ำเภอพระแสง พบว่า ไหล่ถนนสองข้างทาง
แคบ ส่งผลให้รถขนาดใหญ่ โดยเฉพาะรถรับส่งนักเรียน ที่จอดรับส่งนักเรียนบริเวณไหล่ท าง ท�ำให้บดบัง
และเบียดไหล่ทาง กีดขวางทางจราจร ซึ่งเป็นความเสี่ยงก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้
คณะท�ำงานและกรรมการได้หารือ ปรึกษากับทางทีมและภาคีเครือข่าย เพื่อค้นหาแนวทางแก้ไข
เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับลูกหลานในพื้นที่ จึงได้ข้อเสนอและเกิดการสรุปขึ้น ให้มีการจัดจุดจอดรถรับส่ง
หนักเรียน จ�ำนวน 12 จุด
ในการท�ำงาน ภาคีเครือข่าย และหมวดการทาง ชุมชนได้ร่วมมือกันปรับผิวถนน ให้สามารถจอด
รถรับส่งนักเรียนได้ พร้อมทัง้ ติดตัง้ ป้ายเพือ่ เป็นสัญลักษณ์ให้กบั ผูข้ บั รถรับส่งนักเรียนได้เห็นป้ายและด�ำเนินการ
จอดตามจุดที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กเยาวชนนักเรียนในพื้นที่ได้มาก

ตั้งรับ...เมื่อยามเกิดเหตุ

จากเป้าหมายที่โครงการฯ ได้ตั้งไว้ คือ การลดจ�ำนวนผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่
เกิดขึน้ ในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอพระแสงลง ประกอบกับการถอดบทเรียนการท�ำงานทีผ่ า่ นมา พบว่า หน่วยงานทีเ่ ป็นหน่วย
งานหน้าด่านในการรับเรื่องเมื่อเกิดเหตุคือ มูลนิธิฯ หรืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ส�ำหรับอ�ำเภอพระแสง มีมูลนิธิฯ ที่ท�ำหน้าที่ดังกล่าว 2 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิกุศลศรัทธา (พระแสง) และ
มูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทร์พระแสง ทั้งสองแห่งสามารถเข้าถึงผู้ประสบเหตุได้อย่างรวดเร็ว แต่พบว่า ในบางครั้ง
ยังขาดเครื่องมือที่จะช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ทางโครงการฯ จึงได้ประสานและจัดการอบรม พร้อมทั้งจัดหา
เครื่องมือเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่
สิ่งส�ำคัญคือ ไม่ได้เป็นการมอบเครื่องมือเพียงอย่างเดียว แต่มีการอบรมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่เหล่านี้ได้มีประสบการณ์ มีความช�ำนาญ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้สามารถใช้เครื่องมือ
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามหลัก และ
จะส่งผลให้ลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุได้
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นอกจากนี้ ยังได้มีการซ้อมแผนอุบัติเหตุ เพื่อเป็นการซักซ้อมเกี่ยวกับการรับอุบัติเหตุทางถนน
และอุบัติเหตุทางสารเคมี เนื่องจากถนนของอ�ำเภอพระแสงมีรถขนส่งสารเคมีใช้เป็นเส้นทางล�ำเลียงของอยู่
จ�ำนวนมาก การซ้อมดังกล่าวเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับทั้งเจ้าหน้าที่ มูลนิธิฯ รวมถึงกู้ชีพกู้ภัยของต�ำบล
ต่างๆ ให้สามารถรองรับหรือแก้ไขเมื่อเกิดเหตุได้อย่างทันท่วงที

บทเรียนความส�ำเร็จ

การท�ำงานของอ�ำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการสร้างความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นใน
พื้นที่นั้น มีความส�ำเร็จเกิดขึ้นหลายส่วน ซึ่งแต่ละส่วนสามารถถอดบทเรียนได้ ดังนี้
1. การใช้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เป็นฐานในการท�ำงานเนื่องจากมีการแต่งตั้งอย่าง
เป็นทางการ มีกรอบอ�ำนาจหน้าที่รองรับอยู่แล้ว
2. การมี ม ติ อ ย่ า งเป็ น ทางการในการก� ำ หนดมาตรการ และการให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ทุกแห่ง จัดท�ำแผนงานโครงการงบประมาณในการณรงค์ปอ้ งกัน และลดอุบตั เิ หตุทางถนนของอ�ำเภอ
พระแสง ส่งผลให้มีการแก้ไขปัญหาโดยใช้งบประมาณของหน่วยงาน แก้ปัญหาจุดเสี่ยงได้ง่ายขึ้น
3. การแก้ปัญหาจุดเสี่ยง เป็นการท�ำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ และหน่วยงานในพื้นที่
ทีร่ บั ผิดชอบ (อบต. เทศบาล กรมทางหลวง ฯลฯ) รวมถึงประชาชนในพืน้ ที่ ออกส�ำรวจพืน้ ทีจ่ ริงและหา
แนวทางการแก้ไขร่วมกัน
4. การท�ำมาตรการในโรงเรียนที่ไม่ได้เป็นการสั่งจากบนลงล่าง แต่เป็นการวางมาตรการร่วมกัน
ระหว่างนักเรียนและหน่วยงานต่างๆ ท�ำให้นักเรียนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ
5. เสริมศักยภาพของเครือข่ายที่มีอยู่เดิม เช่น มูลนิธิฯ ที่เป็นด่านหน้าเมื่อเกิดอุบัติเหตุมีการประสาน
เพิ่มความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือตัดถ่างเพื่อช่วยเหลือ รวมถึงสนับสนุนเครื่องมือ เพื่อให้
สามารถช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุได้เร็วมากยิ่งขึ้น
6. ท�ำงานสองด้านไปพร้อมๆ กัน คือ การท�ำงานเชิงรุกเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่จะท�ำให้เกิดอุบัติเหตุ
ทั้งสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรม ร่วมกับการท�ำงานเชิงรับในการรับมือการเกิดอุบัติเหตุให้สามารถ
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้เร็วยิ่งขึ้น เพื่อลดการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ
7. คณะท�ำงาน น�ำโดย ปภ.พระแสง ใช้หลักการ 5 ช 5 ส มาใช้ในการท�ำงาน
8. การใช้เครื่องมือ App line มาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารซึ่งกันและกัน
ความส�ำเร็จเหล่านี้เอง ส่งผลให้การท�ำงานเพื่อความปลอดภัยทางถนนของอ�ำเภอพระแสง เป็นการ
ท�ำงานที่แม้จะเป็นก้าวแรกแต่เป็นก้าวที่มั่นคง และจะสามารถยั่งยืนต่อไปในอนาคต
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ข้อค้นพบ

จากการด�ำเนินงานโครงการที่ผ่านมา พบว่า ภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือในการด�ำเนินงาน และเข้า
มามีบทบาทในการขับเคลื่อนงานทุกหน่วยงาน เนื่องจากการบริหารงานที่แข้มแข็งของ ปภ.สาขาพระแสง ที่ได้
วางแผนงานโครงการให้สอดรับกับนโยบายของ ศปถ.อ�ำเภอ ส่งผลให้ภาคีเครือข่ายได้มาร่วมพัฒนาระบบข้อมูล
มีการจัดเก็บ ส�ำรวจ วิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไข ซึ่งพบว่าจ�ำนวนสถิติมีจ�ำนวนที่สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจาก
มีการจัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพมากขึ้น ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการจัดการกับปัญหาอุบัติเหตุจราจรได้ในอนาคต
นอกจากนี้ในกลุ่มเป้าหมาย เยาวชนนักเรียน ได้เห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยขึ้น
มีการสวมหมวกนิรภัยในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 37
ข้อมูล
2557
2558
1. จ�ำนวนผู้สวมหมวก (ร้อยละ)
2
39
2. จ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)
88
192
3. จ�ำนวนผู้บาดเจ็บ
90
192
4. จ�ำนวนผู้เสียชีวิต
5
12
** ผู้สวมหมวก วัดผลเฉพาะกลุ่มเป้าหมายในโครงการ คือ กลุ่มนักเรียน เยาวชน

ข้อเสนอแนะ

เพิ่มขึ้น/ลดลง
+37
+104
+102
+7

1. ควรใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการน�ำเสนอ ทั้งข้อมูลที่เป็นสาเหตุ ปัญหา แนวทางน�ำเสนอให้
กับภาคีเครือข่าย หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องให้เห็นปัญหา เพือ่ ชีใ้ ห้เห็นประเด็นร่วม จะสามารถสร้างความ
ร่วมมือ ทั้งก�ำลังบุคคลและทรัพยากร งบประมาณได้ดี
2. การเก็บข้อมูลและภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เปรียบเทียบลักษณะก่อนการด�ำเนินโครงการและหลัง
ด�ำเนินโครงการ สามารถชี้ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนมากขึ้น
3. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่อนข้างท�ำได้ยาก นอกจากการบังคับใช้กฎหมาย การน�ำเสนอข้อมูล
การยกตัวอย่างกรณีที่เกิดขึ้นจริงแล้ว อาจจะใช้กลไกทางศาสนา ดึงพระ ผู้น�ำศาสนา มาช่วย
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
4. การสร้างความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย โดยการสร้างกระบวนการ กลไก การด�ำเนินงานร่วมกัน
จะท�ำให้เกิดความปลอดภัยทางถนนได้อย่างต่อเนื่อง
ใช้ 5ส และ 5ช แก้ปัญหา รวมบรรดาภาคี เข้าแก้ไข
บูรณาการหลายส่วน ทำ�ด้วยใจทำ�เรื่องใหญ่ให้เล็กลง
เห็นแนวทางแบ่งหน้าที่ตามภาคี รับผิดชอบ
มองตามกรอบ อำ�เภอ ศูนย์ถนนฯ
จิตสำ�นึกเป็น...วาระของทุกคน
ทุกตำ�บลของพระแสงต้องปลอดภัย
บรรจง โพธิวงค์..แต่ง
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3. พิปูนกับงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
อ�ำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอ�ำเภอที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด ประกอบด้วย
5 ต�ำบล 43 หมู่บ้าน มีประชากร 29,307 คน (ข้อมูล พ.ศ. 2557) มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง
เป็นเทศบาล 4 แห่ง และ อบต. 2 แห่ง
ส�ำหรับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของอ�ำเภอพิปูน จากการเก็บข้อมูลปี 2555-2557 พบว่ามีการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ยเดือนละ 42 ครั้ง หรือปีละประมาณ 500 ครั้ง มีคนเจ็บ (Admit) ประมาณ 72% Refer
ประมาณ 28 % ส่วนใหญ่เกิดจากรถจักรยานยนต์ รองลงมาจะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลและอื่นๆ ซึ่งมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นในอนาคต และจากการวิเคราะห์ข้อมูลในปี 2557 ทีผ่านมา พบว่า 92.58% เกิดจากรถจักรยานยนต์
พฤติกรรมและสาเหตุส่วนใหญ่ของคนผู้บ าดเจ็บเป็นเพศชาย 62% หญิง 38% เกิดพฤติกรรมเสี่ยงคือ
การไม่สวมหมวกนิรภัย, ดื่มแล้วขับ, ขับรถเร็ว เป็นต้น ผู้บาดเจ็บ มีช่วงอายุ 15-60 ปี ประมาณ 55% มากกว่า
60 ปี ประมาณ 33% การบาดเจ็บมักจะเกิดบริเวณ แขน ขา ศีรษะ ในจ�ำนวนผู้บาดเจ็บแยกเป็น Admit
ประมาณ 72% Refer ประมาณ 28% จุดที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นถนนทางหลวงแผ่นดิน ประมาณ 63%
นอกนั้นเป็นถนนในชุมชนหมู่บ้าน จุดเกิดเหตุจะเป็นบริเวณทางโค้ง ทางแยกทางร่วม เป็นต้น นอกจากนี้
ยังพบว่าเส้นทางของ อ�ำเภอพิปูน ส่วนใหญ่เป็นถนนคดเคี้ยว อยู่บนภูเขา ซึ่งมีความเสี่ยงสูง
จากข้อมูลดังกล่าว ท�ำให้จังหวัดนครศรีธรรมราชให้ความส�ำคัญกับเรื่องดังกล่าว ส�ำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้จัดท�ำ “โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนน อ�ำเภอพิปนู จังหวัดนครศรีธรรมราช” โดยการด�ำเนินงานของคุณประภาส ขาวด�ำ หัวหน้าส�ำนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาพิปูน ร่วมกับทีมงานและภาคีเครือข่าย ซึ่งได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในการด�ำเนินการ และสนับสนุนงบประมาณ

เป้าหมายของโครงการ

โครงการมีเป้าหมายเพือ่ ผลักดันให้เกิดโครงสร้าง/แผนการท�ำงานป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนนระดับอ�ำเภอ
และสร้างพื้นที่ต้นแบบ หมวกนิรภัย/แก้ไขจุดเสี่ยง ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้จ�ำนวนอุบัติเหตุทางถนน ผู้บาดเจ็บ
และเสียชีวิตลดลงจากปี 2557
การจะไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทางโครงการฯ ได้วางวัตถุประสงค์และวิธีการ ไว้ดังนี้
1. พัฒนาศักยภาพทีมท�ำงานด้านความปลอดภัยทางถนน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ส. และยุทธวิธี 5 ช.
โดยใช้กระบวนการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำ� นวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอ�ำเภอ และ
หรือภาคีเครือข่าย
2. สร้างต้นแบบพืน้ ทีด่ ำ� เนินการด้านความปลอดภัยทางถนนของอ�ำเภอพิปนู โดยเริม่ จากการท�ำโรงเรียน
และศูนย์ราชการ/ส่วนราชการ น�ำร่องมาตรการความปลอดภัยทางถนน ผ่านทางกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างทัศนคติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
3. แก้ไขจุดเสีย่ งโดยเริม่ จากการส�ำรวจจุดเสีย่ งบนถนน น�ำมาวิเคราะห์ และก�ำหนดแนวทางการแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบ
4. ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์
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5. ส่งเสริมการสร้างมาตรการองค์กรในหน่วยงาน/สถานศึกษา
6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรที่ร่วมท�ำงาน

กิจกรรมด�ำเนินการ

• พัฒนาภาคีเครือข่ายและคณะกรรมการศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอ�ำเภอ
		 การท�ำงานเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนไม่สามารถด�ำเนินการเพียงหน่วยงานใดหน่วยงาน
หนึ่งได้ สิ่งส�ำคัญคือการประสาน แลกเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มองค์ความรู้ ร่วมกันหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน อ�ำเภอพิปนู ได้ดำ� เนินกิจกรรมการพัฒนาภาคีเครือข่ายและคณะกรรมการศูนย์อำ� นวยการความ
ปลอดภัยทางถนนระดับอ�ำเภอด้วยกระบวนการ “ประชุม” และ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้” ผ่านทางการประชุม
ประจ�ำเดือน และกิจกรรมกินข้าวเล่าเรื่องแก้ปมอุบัติเหตุอ�ำเภอพิปูน
		
ประชุมประจ�ำเดือน: ตัวแทนจาก ปภ. เข้าไปเข้าร่วมกับการประชุมในทุกเวที ไม่ว่าจะเป็นการ
ประชุมก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน การประชุมส่วนราชการ การประชุมความมั่นคง ฯลฯ เพื่อน�ำเสนอข้อมูลเกี่ยว
กับอุบัติเหตุทางถนน และประชาสัมพันธ์รายละเอียดของโครงการฯ ให้รับทราบเป้าหมายของอ�ำเภอพิปูน
ว่าจะลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลง เน้นย�้ำมาตรการสวมหมวกนิรภัย การบังคับใช้กฎหมาย ฯลฯ พร้อมทั้ง
ขอให้ประชาสัมพันธ์ต่อให้กับประชาชนในพื้นที่ทราบ
		
กินข้าวเล่าเรื่องแก้ปมอุบัติเหตุอ�ำเภอพิปูน: วันที่ 28 พ.ค.
2558 ณ ห้องประชุมฝ่ายส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาที่ 3 อ่างเก็บน�้ำคลอง
ดินแดง ต�ำบลเขาพระ อ�ำเภอพิปูนเป็นการพบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างภาคีเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็น ผู้น�ำท้องถิ่น /อาสาสมัคร/ภาค
เอกชน/ภาคประชาชน/ภาครัฐ
สิง่ สะท้อนจากผูเ้ ข้าร่วมประชุม พบว่า การได้มโี อกาสมารับฟังข้อมูลการเกิดอุบตั เิ หตุ วิเคราะห์สาเหตุ
และหาแนวทางแก้ปญ
ั หาร่วมกัน ท�ำให้เห็นภาพรวมของอ�ำเภอมากขึน้ ได้รจู้ กั ระหว่างหน่วยงาน เกิดความร่วม
มือกันมากขึ้น มีการร่วมกันแก้ปัญหาเร็วมากขึ้น แต่ละหน่วยงานไปปรับวิธีการท�ำงานของตัวเองเพื่อแก้ปัญหา
อุบัติเหตุ

แก้ไขจุดเสี่ยงแบบบูรณาการ

เริ่มต้นด้วยการน�ำเอาข้อมูลที่มีอยู่เดิมจากโรงพยาบาล มาวิเคราะห์ว่าการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของ
อ�ำเภอพิปูนเกิดอย่างไร โดยน�ำข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนปี 2557 จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การ
เกิดอุบตั เิ หตุทางถนนของอ�ำเภอพิปนู เกิดกับรถจักรยานยนต์กว่า 92.6% เกิดในเพศชายมากกว่าเพศหญิง พบ
พฤติกรรมเสี่ยงได้แก่ การไม่สวมหมวกนิรภัย (70.6%) การดื่มสุรา การขับรถเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับการบาดเจ็บ
ศีรษะที่พบว่า ผู้ที่บาดเจ็บศีรษะเพราะไม่สวมหมวกนิรภัยถึง 55.7% บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยและเลือกจุด
เสี่ยงที่ส�ำคัญ 2 จุดมาแก้ไขก่อน ได้แก่ ถนนสาย 4194 ช่วง กม. 12+500 (โค้งจ�ำปาทอง) และถนนสาย 4224
บริเวณโค้งต้นสะท้อน
เมื่อได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้ว ได้มีการด�ำเนินการ ดังนี้
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เสี่ยงที่สำคัญ 2 จุดมำแก้ไขก่อน ได้แก่ ถนนสำย 4194 ช่วง กม. 12+500 (โค้งจำปำทอง) และถนนสำย 4224
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26 บริเวณโค้
งต้นยสะท้
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เมื่อได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้ว ได้มีกำรดำเนินกำรดังนี้
วางแผนแก้ไขจุดเสี่ยง โดยให้หน่วยงานที่

อบรมเรียนรู้วิธีการสืบสวนข้อมูลอุบัติเหตุ
ลงพื้นที่จุดเสี่ยง

รับผิดชอบเป็นผู้ดาเนินการ อาทิ หมวดการทาง
เพิ่มการดูแลสภาพไหล่ทาง ตัดแต่งกิ่งไม้ไม่ให้
บัดบังวิสัยทัศน์ ทาป้ายเตือน เป็นต้น

ผลการจากการด�ำเนิ
ำเนินนงำน
งาน ทท�ำให้
ำให้ไได้ด้ขข้อ้อมูมูลลเกีเกี่ย่ยวกั
วกับบกำรเกิ
การเกิดดอุอุบบัตัติเิเหตุ
หตุททางถนนของอ�
เภอพิปปูนูนเป็เป็นนชุชุดด
ผลกำรจำกกำรด
ำงถนนของอำำเภอพิ
การเกิ
ดอุดบอุัตบิเหตุ
แต่ละหน่
ยงานที
่เกี่ยวข้่เกีอ่งสามารถน�
ำเอาข้อำเอำ
มูล
เดีเดียยวกัวกันน มีมีรายละเอี
รำยละเอียดของสาเหตุ
ยดของสำเหตุ
กำรเกิ
ัติเหตุส่งผลให้
ส่งผลให้
แต่ลวะหน่
วยงำนที
ยวข้องสำมำรถน
นี้ไปวางแผนการท�
ำงานของตนเอง
เพื่อเพืแก้่อแก้
ไขปัไขปั
ญหาดั
งกล่งกล่
าวเกิ
ดการแก้
ไขปั
ข้เหล่
อมูลาเหล่
ำนี้ไปวำงแผนกำรท
ำงำนของตนเอง
ญหำดั
ำวเกิ
ดกำรแก้
ไขปัญญหาอย่
หำอย่างเป็
ำงเป็นนระบบและ
ระบบและ
บูรณาการการท�ำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ
บูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อำทิ
➢ หมวดการทางก�ำหนดระยะเวลาเข้าไปดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า ให้มีความถี่มากขึ้น เพื่อป้องกัน

อุบัตหมวดกำรทำงก
ิเหตุที่อาจจะเกิดำหนดระยะเวลำเข้
จากวิสัยทัศน์ที่ไม่ดำี ไปดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้ำ ให้มีควำมถี่มำกขึ้น เพื่อ
ป้ยอนประสานขอป้
งกันอุบัติเหตุที่อายเตื
ำจจะเกิ
จำกวิเสส้ัยนทัจราจร
ศน์ที่ไม่กัดบี หมวดการทาง ซึ่งหมวดการทางได้เสนอเรื่อง
➢ โรงเรี
อน ดและตี

โรงเรี
ยนประสำนขอป้
ำยเตือน และตีเส้นจรำจร กับหมวดกำรทำง ซึ่งหมวดกำรทำงได้เสนอ
ต่อไปยั
งระดั
บสูง
เรืน่องต่
ไปยัสงระดั
บสูง แลสภาพถนน เช่น ล้างถนน ตัดแต่งกิ่งไม้
➢ ท้องถิ
เข้าอมามี
่วนในการดู
 ท้องถิ่นเข้ำมำมีส่วนในกำรดูแลสภำพถนน เช่น ล้ำงถนน ตัดแต่งกิ่งไม้
สิ่งส�ำคัญ คือ กลวิธีการเก็บข้อมูลที่แม่นย�ำ ชัดเจน และครบถ้วน อ�ำเภอพิปูนใช้การเก็บข้อมูลของ
บริษทั กลาง
บข้อและครบถ้
มูลทีเ่ กิดเหตุ
นจุดบเก็ข้อบมูข้ลอของ
มูล
สิ่งสาคัโดยมี
ญ คืออาสากู
กลวิภ้ ธยั ีกของมู
ำรเก็ลบนิข้ธอฯิ มูเป็
ลทีน่แหลั
ม่นกยในการเก็
ำ ชัดเจน
วน และโรงพยาบาลเป็
อำเภอพิปูนใช้กำรเก็
ผู้ที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
บริษัทกลำง โดยมีอำสำกู้ภัยของมูลนิธิฯ เป็นหลัก
ในกำรเก็บข้อมูลที่เกิดเหตุ และโรงพยำบำลเป็นจุด
เก็บข้อมูลผู้ที่บำดเจ็บหรือเสียชีวิต

ถอดบทเรี
ปภ.อำำเภอน
�เภอนำ
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อาสากู้ภัย

ส่งข้อมูลทำง line กลุ่มของมูลนิธิ
 รูป
 ชื่อผู้ประสบเหตุ
 เวลำ
 เหตุที่เกิด (เสียหลัก/ล้ม/ชน/แหกโค้ง)
 รถที่ชน (รถยนต์/มอเตอร์ไซค์ ฯลฯ)
 ป้ำยทะเบียน

บันทึกข้อมูลใน
E-accident
ภายใน 24 ชม.

โรงพยาบาลบันทึกข้อมูล

บริษัทกลาง
 เก็บข้อมูลกำร
เกิดอุบัติเหตุ
 สำมำรถเช็ค
พ.ร.บ.จ่ำยให้
ผู้ประสบภัย
 รู้จุดที่เกิด
อุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง
 ส่งคืนข้อมูล

ข้ข้ออมูมูลลดัดังงกล่
กล่ำาวท
วท�ำให้
ำให้ททรำบข้
ราบข้ออมูมูลลทีที่แ่แท้ท้จจริริงง เป็เป็นนปัปัจจจุจุบบันัน สำมำรถน
สามารถน�ำมำใช้
ำมาใช้เป็เป็นนข้ข้ออมูมูลลนน�ำมำใช้
ำมาใช้ในกำร
ในการแก้
แก้
ป
ญ
ั
หำจุ
ด
เสี
ย
่
งได้
ปัญหาจุดเสี่ยงได้
มาตรการองค์กรต้นแบบ ด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่
มาตรการองค์
กรต้นแบบ ด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่

"นครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100%"เป็นโครงกำรที่ทำขึ้นเพื่อนำเอำมำตรกำรทำง
“นครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100%”เป็นโครงการทีท่ ำ� ขึน้ เพือ่ น�ำเอามาตรการทาง
กฎหมำยมำบั
วมมื
อในกำรรณรงค์
สวมหมวกนิ
รภัยรภั100%
กฎหมายมาบังงคัคับบใช้ใช้ เริเริ่ม่มต้ต้นนด้ด้ววยกำรบั
ยการบันนทึทึกกข้ข้ออตกลงว่
ตกลงว่ำด้าวด้ยควำมร่
วยความร่
วมมื
อในการรณรงค์
สวมหมวกนิ
ย 100%
ร่ร่ววมกั
มกับบหน่
ว
ยงำนภำครั
ฐ
เอกชน
ท้
อ
งถิ
น
่
ชุ
ม
ชน
กว่
ำ
200
หน่
ว
ยงำนของจั
ง
หวั
ด
นครศรี
ธ
รรมรำช
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น ชุมชน กว่า 200 หน่วยงานของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปูน ใช้โครงกำรนครปลอดภั
ยฯ อ่ มำขั
เคลื่อนผ่ำนทำงกระบวนกำรประชำสั
มพัานงความตระหนั
ธ์และสร้ำง ก
อ�ำเภอพิปอนู ำเภอพิ
ใช้โครงการนครปลอดภั
ยฯ มาขับเคลื
นผ่าบนทางกระบวนการประชาสั
มพันธ์และสร้
ควำมตระหนั
ก โดยมี
่จะให้รมภัีผยู้สวมหมวกนิ
ำเภอพิจากเดิ
ปูน 80%
มที่มี ยงผู้ส7%
วมหมวก
โดยมี
เป้าหมายที
่จะให้เมป้ีผำู้สหมำยที
วมหมวกนิ
ในอ�ำเภอพิรภัปยูนในอ
80%
มที่มีผูจำกเดิ
้สวมหมวกเพี
เริ่มต้น
เพี
ย
ง
7%
เริ
ม
่
ต้
น
จำกหน่
ว
ยงำนรำชกำร
องค์
ก
รปกครองส่
ว
นท้
อ
งถิ
่
น
ชุ
ม
ชน
ที
่
ท
ำ
MOU
ร่
ว
มกั
บ
จั
ง
หวั
ด
ให้ำใน
จากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ที่ท�ำ MOU ร่วมกับจังหวัด ให้เป็นแกนน�
เป็นแกนนำในกำรสวมหมวกนิ
ยขณะขั
บขี่ าโดยเริ
่มจำกข้
รำชกำร
พนัากทีงำน
่ ลูกจ้ำง ต้อรงสวม
การสวมหมวกนิ
รภัยขณะขับขีร่ ภัโดยเริ
่มจากข้
ราชการ
พนักำงาน
เจ้าหน้
่ ลูกเจ้จ้าำงหน้ต้อำทีงสวมหมวกนิ
ภัยทุกคน
หมวกนิบรขีภั่ ยเพื
ทุก่อคนขณะขั
่ เพืก่อับเป็ประชาชนทั
นตัวอย่ำงให้่วไป
กับประชำชนทั่วไป
ขณะขั
เป็นตัวอย่บาขีงให้
“กิจจกรรมโรงเรี
กรรมโรงเรียยนต้
ยนพิ
ปูนปสันู งฆรั
ทิศ ”ทเนื
งจำก
“กิ
นต้นนแบบด้
แบบด้ำานควำมปลอดภั
นความปลอดภัยทำงถนน
ยทางถนนโรงเรี
โรงเรี
ยนพิ
สังกฆรัษ์ปกระชำอุ
ษ์ประชาอุ
ศิ ”่อเนื
อ่ งจาก
โครงกำรฯจึกให้
งมีแเกิผนจะสร้
งควำมตระหนั
กให้เกิด
เด็กเป็นอนาคตของชาติ โครงการฯเด็กจึเป็งมีนแอนำคตของชำติ
ผนจะสร้างความตระหนั
ดขึ้นกับำเด็
กและเยาวชนของชาติ
กและเยำวชนของชำติ
โดยอาศัขึ้นยกักิบจเด็
กรรมที
่จะเกิดขึ้นในโรงเรียโดยอำศั
น ยกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียน
นกิจกรรมเริ
ด้วยกำรให้ขข้ อ้อมูมูล และท�
และทำควำมเข้
ำใจกั
บ บ
การด� ำ เนิกำรด
น กิำเนิ
จ กรรมเริ
่ ม ต้ น่มด้ต้วนยการให้
ำ ความเข้
า ใจกั
้บริหำร/ครู
-อำจำรย์และนั
และนักกเรีเรียยนโรงเรี
นโรงเรียยนพิ
กษ์กปษ์ระชำอุ
ทิ ศ ทิ ศ
คณะผูคณะผู
้ บ ริ ห าร/ครู
- อาจารย์
นพิปปูนู นสังสัฆรั
ง ฆรั
ป ระชาอุ
.ย. 2558ณ หอประชุ
ณ หอประชุ
มโรงเรียนพิ
ยนพิปปูนูนสัสังงฆรั
ฆรักษ์ปประชำอุ
วันที่ 3วันมิที.่ ย.3 มิ2558
มโรงเรี
ระชาอุททิศิศ เพืเพื่อ่อท�ำ
มกันกำหนดแนวทำงกำรด
ำเนินวมกั
กำรร่
นทั้งระยะ
ความเข้ทำควำมเข้
าใจและร่ำวใจและร่
มกันก�ำวหนดแนวทางการด�
ำเนินการร่
นทัว้งมกัระยะสั
้น/ระยะ
ยาว เพืสั่อ้นให้
เกิดความยั
/ระยะยำว
เพื่งอยืให้นเต่กิอดไป
ควำมยั่งยืนต่อไป
หลังจากการประชุ
ม มีการด�ม ำเนิ
การร่
อยู่เดิ่ทมำอยู
โดยการน�
หลังจำกกำรประชุ
มีกนำรด
ำเนิวมไปกั
นกำรร่บวงานที
มไปกั่ทบ�ำงำนที
่เดิม ำ
คลิ
ปอุบตั เิำคลิ
หตุไปปให้
นดูนบอกเล่
ย่ วกับความส�
ญของการสวมหมวกนิ
รภัย โดยยกตั
อย่างจากนั
โดยกำรน
อุบัตนิเกัหตุเรีไยปให้
ักเรียนดูาเกีบอกเล่
ำเกี่ยวกัำบคัควำมส
ำคัญของกำรสวมหมวกนิ
รภัย วโดยยกตั
วอย่กำเรี
ง ยน

ที่ประสบอุบัติเหตุ รวมถึงมีกิจกรรมต�ำรวจพบนักเรียนหน้าเสาธงทุกวันศุกร์ ใช้เวลาดังกล่าวในการพูดคุยเกี่ยว
กับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ การขับขี่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ฯลฯ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความ
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ถอดบทเรียน ปภ.อำ�เภอนำ�ร่อง

ตระหนักให้กับเด็กนักเรียน
นอกจากนี้ ยังมีการติดตามนักเรียนให้สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน โดยใช้กลไกของสภานักเรียนให้
ติดตาม ถ่ายรูปคนที่ไม่สวมหมวก น�ำข้อมูลมาให้ครู และน�ำเสนอให้นักเรียนทั้งโรงเรียนได้รับทราบข้อมูล
ผลจากการด�ำเนินการ พบว่า เด็กนักเรียนสวมหมวกนิรภัยมากขึน้ โดยสวมมากกว่า 50% พบปัญหา
ที่เกิดขึ้น 2 ข้อใหญ่ๆ ได้แก่ นักเรียนไม่มีหมวกนิรภัย และเกิดการขโมยหมวกนิรภัยในโรงเรียน ทางโรงเรียน
มีแผนจะแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจะติดต่อจัดหาหมวกนิรภัยราคาถูกมาจ�ำหน่ายให้กับเด็กนักเรียน พร้อมทั้ง
ท�ำล็อกเกอร์จัดเก็บหมวกนิรภัยให้กับนักเรียนเพื่อป้องกันการขโมย
แต่จากการประเมินเบื้องต้น พบว่า การที่เด็กนักเรียนสวมหมวกนิรภัยเพราะกลัวว่าจะถูกต�ำหนิหรือ
กลัวต�ำรวจจับ มากกว่าค�ำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเอง ซึ่งจะต้องหากระบวนการปลูกฝัง กระตุ้นจิตส�ำนึก
ต่อไป
กิจกรรมสร้างจิตส�ำนึกที่มีแผนจะท�ำ เป็นกิจกรรมการจัดอบรมร่วมกับบริษัทกลางและบริษัทฮอนด้า
เพือ่ อบรมบรรยายให้ความรูเ้ กีย่ วกับ พ.ร.บ.จราจร และการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารขับขีอ่ ย่างถูกวิธี โดยมีเป้าหมาย
จะสร้างจิตส�ำนึกให้กับนักเรียน
“มาตรการทางกฎหมาย” ใช้กฎหมายมาช่วยบังคับให้สวมหมวกนิรภัย โดยการตัง้ ด่าน และตรวจ จับ
ปรับ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัย แม้ว่าจะไม่เป็นการบังคับใช้กฎหมายแต่ก็จะเป็นการสร้าง
ให้เกิดนิสัยต่อไปในอนาคต

ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนัก

การสร้างความตระหนักจนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ไม่ใช่งานที่สามารถท�ำให้เสร็จได้ใน
ระยะเวลาสั้นๆ แต่จ�ำเป็นจะต้องใช้กลวิธีที่หลากหลายและการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง
อ�ำเภอพิปูนได้ใช้กระบวนการสร้างความตระหนักผ่านทางสื่อต่างๆ โดยมีกลวิธีการ ดังนี้
➢ สื่อสารผ่านผู้น�ำ/ตัวแทน สืบเนื่องจากการพัฒนาภาคีเครือข่ายที่อาศัยการประชุมประจ�ำเดือน
ต่างๆ ซึ่งการประชุมดังกล่าวผู้แทนจากแต่ละหน่วยงานแต่ละต�ำบลแต่ละหมู่บ้านจะได้มีโอกาส
เข้ามาร่วม โครงการฯ ได้ใช้เวทีดังกล่าวในการน�ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนนให้
รับทราบ และขอให้ผนู้ ำ� ต่างๆ เหล่านีน้ ำ� เอาข้อมูลไปเผยแพร่ให้กบั ลูกบ้านได้รบั ทราบ ผ่านทางสือ่
ต่างๆ ในหมู่บ้าน/ต�ำบล เช่น เสียงตามสาย การประชุมของหมู่บ้าน/ต�ำบล เป็นต้น
➢ จัดกิจกรรม ขบวนรณรงค์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ สวมหมวกนิรภัย 100 % เป็นการสร้างสัญลักษณ์
และกระแส ผ่านทางขบวนการรณรงค์ในวันที่ 15 กันยายน 2558 โดยมีนักเรียน ผู้น�ำท้องถิ่น
ส่วนราชการ ผู้น�ำท้องที่ อาสาสมัคร เข้าร่วมขบวนกว่า 1,000 คน เป็นการประกาศให้ทราบว่า
มีโครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 100% เกิดขึ้นใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการประกาศนโยบายให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
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ผลจากการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้เห็นการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มมากขึ้นจากการสังเกต
ด้วยตาเปล่า ท�ำให้เห็นว่าประชาชนเริ่มตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้โดยสาร

เคล็ดลับความส�ำเร็จ...หมวกนิรภัย

การด�ำเนินการเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนของอ�ำเภอพิปูน ที่ใช้แนวคิด 5 ส (สารสนเทศ/ข้อมูล
สหสาขาวิชาชีพ สุดเสี่ยง สุดคุ้ม ส่วนร่วม) มาเป็นกรอบในการด�ำเนินงาน พบข้อมูลที่ส�ำคัญ คือ คนในอ�ำเภอ
พิปูนไม่สวมหมวกนิรภัยในการขับขี่ ซึ่งส่งผลต่อการเกิดความเสี่ยงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
การสวมหมวกนิรภัยเป็นวิธีการหนึ่งที่จะป้องกัน บรรเทา เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น แต่ในอ�ำเภอพิปูน
พบว่า มีผู้สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่เพียง 6% หากสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกล่าวได้ ก็จะสามารถ
สร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับคนในอ�ำเภอได้
โครงการฯ จึงได้วางเป้าหมายให้ผู้ขับขี่สวมหมวกนิรภัยมากขึ้น 80% ประกอบกับทางจังหวัด
นครศรีธรรมราช มีโครงการ “นครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100%” ซึ่งสอดคล้องกับพอดี
โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100% เป็นการท�ำงานในระดับจังหวัดโดยมีการลงนาม
MOU ระหว่างจังหวัดกับหน่วยราชการ เอกชน ท้องถิน่ ชุมชน กว่า 200 แห่ง เพือ่ ตกลงว่า ข้าราชการ พนักงาน
ลูกจ้าง ของหน่วยนั้นจะสวมหมวกนิรภัย หลังจากที่มีการลงนามในระดับจังหวัดแล้ว ทางอ�ำเภอด�ำเนินการ
ขับเคลื่อนต่อด้วยการใช้กฎหมายและการประชาสัมพันธ์
สูตร 4+4+1 สร้างความปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย
ในการด�ำเนินงานเพื่อสร้างความปลอดภัย ส่งเสริมให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัย 100 % ซึ่งได้ใช้ข้อ
ก�ำหนด สูตร 4+4+4 ซึ่งแต่ละตัวเลขมีความหมาย ดังนี้
4 เดือนแรก เป็นช่วงการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในอ�ำเภอพิปูน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 15
กันยายน 2558 จัดให้มีขบวนรณรงค์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ สวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อเป็นการสร้างกระแส
และสัญลักษณ์ให้กบั คนในอ�ำเภอพิปนู ทราบว่า มีการรณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัย ในวันดังกล่าวได้รบั ความร่วม
มือจาก นายอ�ำเภอ ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียน เข้าร่วมรณรงค์ สร้างกระแสในวันดังกล่าว
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หลังจากมีขบวนรณรงค์แล้ว ช่วงเวลา 4 เดือนแรก ด�ำเนินการติดประกาศ จัดท�ำป้าย ประชาสัมพันธ์
ผ่านทางช่องทางต่างๆ ภายในอ�ำเภอ เช่น การประชุม เสียงตามสาย โรงเรียน เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบว่า
มีโครงการสวมหมวกนิรภัย ให้ประชาชนทุกคนสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ทั้งผู้ขับและผู้ซ้อน หากไม่สวมจะมี
การจับ ปรับ ซึ่งในช่วงแรกนี้จะยังให้โอกาสผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยให้ปรับปรุง เตรียมพร้อม เตรียมซื้อ หาก
ต�ำรวจเจอจะเป็นเพียงการตักเตือนเบื้องต้น
4 เดือนต่อมา เป็นขัน้ ตอนของการ “จับ ปรับ จริง” โดยเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจเป็นกลไกส�ำคัญ ซึง่ นอกจาก
จะตั้งด่านแล้ว ยังมีการใช้เครื่องมือ ใช้กล้อง CCTV มาตรวจจับ และปรับ
เป้าหมายที่ส�ำคัญคือ การท�ำให้คนในอ�ำเภอพิปูนสวมหมวกนิรภัยขณะใช้รถจักรยานยนต์ผ่านทางการ
บังคับใช้กฎหมาย ซึ่งคาดหวังว่าหากสามารถท�ำให้คนสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านได้ แม้ว่าจะเป็น
ความจ�ำเป็นเพราะเกรงกลัวว่าจะถูกจับ ปรับ แต่หากสวมบ่อยๆ ทุกครั้ง จะกลายเป็นพฤติกรรมที่จะท�ำทุกครั้ง
จนกลายเป็นความคุ้นชินจนติดเป็นนิสัยได้
1 เดือน หลังจากที่มีการด�ำเนินการ 4+4 หรือผ่านมา 8 เดือน ทางโครงการฯ จะได้มีการประเมิน
ผลที่เกิดขึ้นว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ในเดือนที่ 9
ผลการประเมินเบื้องต้น พบว่า จากมาตรการดังกล่าว ปัจจุบันผู้ขับขี่ในอ�ำเภอพิปูนมีการสวมหมวก
นิรภัยเพิ่มขึ้น จากก่อนท�ำโครงการมีผู้ขับขี่จักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยเพียง 6% แต่เมื่อด�ำเนินโครงการและ
วัดผล พบว่า จ�ำนวนผู้สวมหมวกนิรภัย เพิ่มขึ้นถึง 43%
ซึ่งหากจะประเมินถึงสาเหตุของการสวมหมวกนิรภัย จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเด็น ดังนี้
1. สวมหมวกนิรภัยเนื่องจากเกรงกลัวว่าจะถูกจับ และต้องเสียค่าปรับ
2. สวมหมวกนิรภัยเนื่องจากท�ำงานอยู่ในหน่วยงานที่ร่วมลงนาม (MOU) กับจังหวัด ท�ำให้ผู้ที่ท�ำงาน
		 ในหน่วยงานนั้นต้องสวมหมวกนิรภัยเมื่อเดินทางมาท�ำงาน
3. สวมหมวกนิรภัยเนื่องจากตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเอง
ซึง่ พบว่าสัดส่วนของข้อ 1 จะมีมากทีส่ ดุ ดังนัน้ จึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญทีท่ างโครงการจะท�ำให้การสวมหมวก
นิรภัยจากการเกรงกลัวกฎหมาย กลายเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมและท�ำทุกครั้งที่ขับขี่
นอกจากจ�ำนวนผู้สวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นแล้ว จ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลงจากปีที่ผ่านมา 56 ครั้ง
และมีจ�ำนวนผู้บาดเจ็บลดลง 15 คน เมื่อเปรียบเทียบจากปีที่ผ่านมา พบว่า เมื่อเปรียบเทียบสถิติปี 2557
กับปี 2558 จ�ำนวนผู้สวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นร้อย 42.9 จ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง 56 ครั้ง จ�ำนวน
ผู้บาดเจ็บลดลง 15 คน และไม่มีผู้เสียชีวิต รายละเอียด ดังนี้
ล�ำดับ
1
2
3
4

รายการ
จ�ำนวนผู้สวมหมวกนิรภัย (ร้อยละ)
จ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)
จ�ำนวนการบาดเจ็บ (คน)
จ�ำนวนการเสียชีวิต (คน)

ปี 2557
6.67
442
526
0

ปี 2558
42.9
386
511
0

(ลดลง/เพิ่มขึ้น)
+36.23
-56
-15
0
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งบประมาณร่วมลงทุน
การสร้างให้เกิดความปลอดภัยทางถนนของอ�ำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเป้าหมายเพื่อให้
จ�ำนวนอุบตั เิ หตุทางถนน ผูบ้ าดเจ็บ และเสียชีวติ ลดลงจากปี 2557 ซึง่ ต้องด�ำเนินการทัง้ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
และการแก้ไขสภาพแวดล้อม (จุดเสี่ยง)
การลงทุนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางถนนของอ�ำเภอพิปูน จึงไม่เพียงใช้งบประมาณที่ได้รับจาก
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเท่านั้น แต่ยังใช้งบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสนับ
สนุนอีกด้วย
ตารางแสดงการสนับสนุนงบประมาณ
ที่
แหล่งทุน
จ�ำนวน (บาท)
กิจกรรม
1 ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
211,000 พั ฒ นาศั ก ยภาพภาคี เ ครื อ ข่ า ย/
สุขภาพ
ส� ำ รวจจุ ด เสี่ ย ง/องค์ ก รต้ น แบบ
ด้ า นความปลอดภั ย ทางถนน/
รณรงค์ประชาสัมพันธ์
2 ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
704,000 รณรงค์ ป ้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และ
เทศกาลสงกรานต์
3 หมวดการทางช้างกลาง แขวงการทาง
27,500,000 ปรับปรุงพื้นผิวจราจร/ปรับปรุง
นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
เครื่ อ งหมายจราจร/ด้ า นความ
ปลอดภัยทางถนน
4 ส�ำนักงานทางหลวงชนบท
30,695,000 ปรั บ ปรุ ง ผิ ว จราจร/ด้ า นความ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปลอดภัยทางถนน
5 ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
50,000
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
6 บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
8,000
รณรงค์ ป ้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ
สาขานครศรีธรรมราช
ทางถนนในโรงเรียนน�ำร่อง
7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่
120,000 รณรงค์เฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนน
อ�ำเภอพิปูน
รวม
59,077,000
จะเห็นได้ว่า งบประมาณที่ได้รับจาก สสส. ได้น�ำมาใช้ในการเชื่อม ช้อน เช็ค ชง ชม ในการสร้าง
เครือข่ายและเพิม่ ศักยภาพให้คนท�ำงานด้านความปลอดภัยทางถนน ซึง่ จะเป็นพืน้ ฐานทีจ่ ะท�ำให้เกิดการท�ำงาน
อย่างต่อเนื่องไปได้ในอนาคต รวมถึงการสร้างความตระหนักให้กับคนในพื้นที่ผ่าน
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ยั่งยืนจากความร่วมมือ

1. ผลจากการสร้างเครือข่าย และการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับจุดเสี่ยง ส่งผลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ได้แก่ หมวดการทางช้างกลางได้น�ำเอาข้อมูลดังกล่าวไปจัดท�ำแผนงบประมาณปี 2559 เพื่อ
จะปรับสภาพพื้นถนน ปูผิวจราจรใหม่ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น (ลดความลื่น) ติดตั้งป้ายเตือน
ให้ลดความเร็ว ป้ายจ�ำกัดความเร็ว ฯลฯ
2. เกิดความร่วมมือของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลสภาพพื้นผิวจราจร ได้แก่ หมวดการทาง
ท้องถิ่น ปภ.
3. การเก็บและใช้ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุที่เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน หน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
มีข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อน�ำมาแก้ปัญหา

อุปสรรคปัญหา

เนื่องจากเป็นการเริ่มต้นการท�ำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งในระยะแรกเน้นที่การ
สร้างความร่วมมือ การน�ำข้อมูลมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน รวมถึงการส�ำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยงที่เป็นจุดที่เป็น
ปัญหาส�ำคัญที่สุดของอ�ำเภอ
ส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในอ�ำเภอให้มีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่
โดยเลือกการสวมหมวกนิรภัยมาเป็นประเด็นส�ำคัญ ใช้กระบวนการบังคับใช้กฎหมายเป็นหลัก ซึ่งส่งผลให้
จ�ำนวนผู้ขับขี่ที่สวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นกว่า 80% แต่ทั้งนี้ จากการประเมิน พบว่าเป็นการสวมหมวกเนื่องจาก
เกรงต่อความผิดมากกว่าการตระหนักถึงความปลอดภัย
การด�ำเนินการในโรงเรียน พบว่ายังขาดความร่วมมือจากผู้ปกครอง และยังไม่สามารถด�ำเนินการ
ได้ตามแผน เนื่องจากต้องรอระยะเวลาเปิดเทอม ส่งผลให้ล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้

ข้อเสนอแนะส�ำหรับการด�ำเนินงาน

1. การสร้างความตระหนักเป็นเรือ่ งยาก แต่เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งท�ำเพราะจะส่งผลให้เกิดความปลอดภัยทีย่ งั่ ยืน
ต่อไปในอนาคต
2. ควรใช้สื่อที่ทาง สอจร. หรือคลิปอุบัติเหตุ ฯลฯ น�ำมาใช้เป็นสื่อในการน�ำเสนอ และเผยแพร่
3. ควรใช้สอื่ มีชวี ติ สือ่ บุคคล ทีป่ ระสบเหตุการณ์จริงในพืน้ ที่ น�ำมาเป็นตัวอย่างเพือ่ สร้างความตระหนัก
จิตส�ำนึกได้
4. ควรให้ชุมชน/นักเรียน/ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการวางแผนและด�ำเนินโครงการ
5. สร้างแกนน�ำในชุมชน หรือแกนน�ำในนักเรียน เพื่อให้สามารถสื่อสารกันเองได้เข้าใจมากขึ้น
6. สร้างต้นแบบ โดยอาจจะมีการมอบรางวัลให้กับผู้ที่สวมหมวกนิรภัยอย่างต่อเนื่อง เชิดชู บุคคล
ต้นแบบ ด้านความปลอดภัยทางถนนในชุมชน
7. เก็บข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง เพื่อน�ำผลมาวิเคราะห์ และค้นหาแนวทางร่วมกันจากทุก
ภาคี เครือข่าย
เปรียบเทียบการเกิดอุบัติเหตุก่อนและหลังการปรับปรุงจุดเสี่ยง/การด�ำเนินโครงการ เพื่อประเมินผล
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4. วังเหนือน�ำร่อง ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
อ�ำเภอวังเหนือ เป็นอ�ำเภอเหนือสุดของจังหวัด ห่างจากตัวเมืองล�ำปาง 108 กิโลเมตร แต่อยู่ห่างจาก
ตัวเมืองพะเยาเพียง 55 กิโลเมตร การเดินทางมาอ�ำเภอวังเหนือ สามารถเดินทางได้หลายเส้นทาง ได้แก่
1. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1035 (ต้นทาง อ�ำเภอเมืองล�ำปาง) ถนนสายล�ำปาง-วังเหนือ
(ผ่านสุสานไตรลักษณ์ และอ�ำเภอแจ้ห่ม) รวมระยะทาง 108 กิโลเมตร
2. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 120 (ต้นทาง จ.พะเยา) ถนนสายพะเยา-วังเหนือ (มาทาง จ.เชียงใหม่
สายใหม่) ระยะทางจากอ�ำเภอเมืองพะเยาถึง อ�ำเภอวังเหนือ รวมระยะทาง 56 กิโลเมตร
3. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 (ต้นทาง จ.เชียงใหม่) ถนนสายเชียงใหม่-เชียงราย พอมาถึง
ทางแยก บ้านแม่ขะจาน เขต อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย จะพบทางแยกให้เลี้ยวขวามา อ.วังเหนือ
อีก 15 กิโลเมตร รวมระยะทางจาก จ.เชียงใหม่ ถึง อ.วังเหนือ 99 กิโลเมตร
4. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 (ต้นทาง จ.เชียงราย) ถนนสายเชียงใหม่-เชียงราย พอมาถึง
ทางแยก บ้านแม่ขะจาน เขต อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย จะพบทางแยกให้เลี้ยวซ้าย มา อ.วังเหนือ
อีก 15 กิโลเมตร รวมระยะทางจาก จ.เชียงราย ถึง อ.วังเหนือ 115 กิโลเมตร
ในอ�ำเภอวังเหนือประกอบไปด้วย 8 ต�ำบล 80 หมู่บ้าน ประชากรในปี 2557 จ�ำนวน 44,107 คน
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง
ส�ำหรับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของอ�ำเภอวังเหนือจากการเก็บข้อมูลของโรงพยาบาลวังเหนือ
พบว่า ข้อมูลมีสถิติ ดังนี้
ข้อมูลสถิติ
จ�ำนวนอุบัติเหตุทางถนน (ครั้ง)
จ�ำนวนผู้เสียชีวิต (คน)
จ�ำนวนอุบัติเหตุหมู่ (ครั้ง)
จ�ำนวนผู้ประสบเหตุที่ไม่สวมหมวกนิรภัย (คน)
จ�ำนวนผู้ประสบเหตุที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย (คน)
จ�ำนวนผู้ประสบเหตุที่ดื่มสุรา

ปี 2555
475
8
1
312
25
138

ปี 2556
ปี 2557
644
533
35
11
1
1
389
260
35
35
134
251
(ข้อมูลจากโรงพยาบาลวังเหนือ)

ข้อมูลเหล่านี้ ถือเป็นข้อมูลให้เห็นความสูญเสียที่ไม่น่าจะให้เกิดขึ้น ทางส�ำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดล�ำปาง สาขาวังเหนือ เห็นถึงความจ�ำเป็นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ประกอบกับทางส�ำนักงาน
สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ได้ชกั ชวนให้รว่ มโครงการน�ำร่องลดอุบตั เิ หตุทางถนนในระดับอ�ำเภอ จึงเกิดเป็นโครงการน�ำร่องอุบตั เิ หตุ
ทางถนน อ�ำเภอวังเหนือ จังหวัดล�ำปาง ซึ่งมี คุณเอกกฤต จิตตางกูร หัวหน้าส�ำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดล�ำปาง สาขาวังเหนือ เป็นแกนส�ำคัญในการขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคีเครือข่ายและทีมงาน
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ในอ�ำเภอวังเหนือ โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ�ำเภออย่างเป็นระบบ ผ่านทางการมี
ส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ภายใต้วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของภาคี เ ครื อ ข่ า ยด้ า นถนนปลอดภั ย ของอ� ำ เภอวั ง เหนื อ จั ง หวั ด ล� ำ ปาง
ซึ่งประกอบด้วยสหสาขาวิชาชีพ และภาคีเครือข่ายในอ�ำเภอ
2. เพื่อเพิ่มอัตราการสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์
3. เพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายและจุดเสี่ยงในพื้นที่อ�ำเภอวังเหนือ
4. เพื่อลดจ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุจราจร จ�ำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากก่อนด�ำเนินการ
5. เพื่อจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดการพัฒนาการท�ำงาน

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคี

การท�ำงานด้านความปลอดภัยทางถนนไม่ได้มเี พียงหน่วยงานเดียวทีท่ ำ� หน้าทีร่ บั ผิดชอบ แต่ประกอบไป
ด้วยหน่วยงานหลากหลายทั้งด้านกายภาพ การบังคับใช้กฎหมาย การดูแลเมื่อประสบเหตุ การรักษาพยาบาล
ฯลฯ ซึ่งส�ำหรับในประเทศไทยนั้น มีกลไกที่เป็นหลักในช่วงเทศกาล คือ การตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย
ทางถนน ส�ำหรับท�ำงานในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ แต่ยังขาดการท�ำงานต่อเนื่องตลอดทั้งปี
ส่งผลให้ยังมีการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่ไม่ครอบคลุม ต่อเนื่อง
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ ภาคี ที่ ท� ำ งานด้ า นความปลอดภั ย ทางถนนให้ เ กิ ด ขึ้ นในระดั บ
อ�ำเภอ อ�ำเภอวังเหนือได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบตั กิ ารความปลอดภัยทางถนนอ�ำเภอวังเหนือ
ตามค�ำสั่งอ�ำเภอวังเหนือที่ 417/2557 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 ประกอบไปด้วย
1. นายอ�ำเภอวังเหนือ
2. ปลัดอ�ำเภอ หน.กง.บริหารงานปกครอง ปค.อ.วังเหนือ
3. ผกก.สภ.วังเหนือ
4. ท้องถิ่นอ�ำเภอวังเหนือ
5. พัฒนาการอ�ำเภอวังเหนือ
6. ปลัดอ�ำเภอวังเหนือ
7. สาธารณสุขอ�ำเภอวังเหนือ
8. ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ
9. นายกเทศบาลต�ำบลวังเหนือ
10. หัวหน้าส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดล�ำปางสาขาวังเหนือ
ให้มหี น้าทีใ่ นการด�ำเนินการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนในเขตอ�ำเภอ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล
การด�ำเนินโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของประชาชน พร้อมทัง้ เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบ
และยังได้ออกค�ำสั่งอ�ำเภอวังเหนือ ที่ 190/2558 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะท�ำงาน
โครงการน�ำร่องป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอ�ำเภอวังเหนือ จังหวัดล�ำปาง ปี พ.ศ. 2558 เพื่อท�ำหน้าที่ขับเคลื่อน
โครงการน�ำร่องอุบตั เิ หตุทางถนนอ�ำเภอวังเหนือ โดยใช้กระบวนการ “ประชุม” อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ วางแผนการ
ท�ำงานร่วมกันและติดตามผลการด�ำเนินงานเป็นระยะ
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การใช้กลไก “การประชุม” อย่างต่อเนือ่ งและเป็นระบบนีเ่ อง ส่งผลให้เกิดระบบการติดตามการท�ำงาน
การตรวจสอบผลการท�ำงานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ มีเวทีในการ update ผลการด�ำเนินงาน พร้อมทั้งร่วมกัน
วางแนวทางการท�ำงานและการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเป็นระบบ
นอกจากการประชุมของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนแล้ว ยังมีกระบวนการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับภาคีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันและกัน รวมถึงพัฒนา
ศักยภาพของหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย
ในอ�ำเภอวังเหนือ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ�ำนวน 10 แห่ง แต่ละแห่งมีพื้นที่และงบประมาณ
เป็นของตัวเอง ที่ส�ำคัญอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ที่พบมักจะเป็นการเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายรอง
ของหมู่บ้าน และเกิดกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ คณะท�ำงานจึงได้มีการ
จัดกิจกรรมประชุมภาคี/ลงพื้นที่ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ
เพื่อสร้างมาตรการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อบังคับทางสังคม
และบังคับใช้กฎหมายจราจรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางถนนเกิดขึ้น
ในชุมชนซึ่งเป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุ รวมถึงสร้างเสริม ผลักดัน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งให้มีทีมกู้ชีพกู้ภัย (EMS) ที่มี
อุ ป กรณ์ ค รบถ้ ว น สามารถตอบรั บ หากเกิ ด เหตุ ไ ด้ อ ย่ า งทั น ท่ ว งที เ พื่ อ
ให้เป็นการตั้งรับหากเกิดเหตุ ลดความเสียหายที่เกิดขึ้น
การประชุมภาคีในพื้นที่ แบ่งออกเป็น 3 ครั้ง แต่ละครั้งจะเชิญ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันมาประชุมร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะเป็นการประชุมหารือ
แลกเปลี่ ย นสถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น แล้ ว ยั ง เป็ น โอกาสให้ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบของพื้ น ที่ ไ ด้ ม าหารื อ หาแนวทาง
การท�ำงานร่วมกันอีกด้วย
การประชุมทั้ง 3 ครั้ง จะมีผู้น�ำชุมชน และทีมกู้ชีพของแต่ละท้องที่ประชุมร่วมกัน
การประชุมครั้งที่ 1 เทศบาลต�ำบลวังเหนือ อบต.วังเหนือ อบต.วังทอง และ อบต.วังซ้าย
การประชุมครั้งที่ 2 เทศบาลต�ำบลบ้านใหม่ อบต.วังแก้ว และ อบต.ทุ่งฮั้ว
การประชุมครั้งที่ 3 อบต.ร่องเคาะ อบต.วังทรายค�ำ และ อบต.วังใต้
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ผลการประชุม ท�ำให้เกิดการแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างกัน เกิดความเข้าใจเกีย่ วกับแนวทางการท�ำงาน
ของโครงการน�ำร่องอุบัติเหตุทางถนนที่จะเกิดขึ้นในอ�ำเภอวังเหนือ รวมไปถึงได้เรียนรู้ในการเตรียมความ
พร้อมด้านการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรและหน่วยงาน เรียนรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การปฏิบัติเบื้องต้น
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

วัฒนธรรม ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมไว้ว่า
เป็นสิ่งที่ท�ำให้เจริญงอกงามแก่หมู่คณะ/วิถีชีวิตของหมู่คณะ นั่นหมายความว่า หากท�ำให้เกิดวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้น ก็จะท�ำให้เกิดความเจริญงอกงามแก่หมู่คณะ ทั้งนี้ จะต้องท�ำให้เกิดเป็นวิถีชีวิต
ให้ได้ ซึ่งการจะสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตนี้ ไม่ได้ด�ำเนินการได้เพียงกลไกหรือกระบวนการเพียง
อย่างเดียว แต่ต้องประกอบกับหลายๆ อย่าง และต้องใช้ระยะเวลา
อ�ำเภอวังเหนือได้เริม่ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนด้วยกลวิธหี ลากหลาย การสร้างวัฒนธรรม
เหล่านี้ ไม่ได้เป็นการสั่งการจากบนลงล่าง แต่เป็นการใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมให้คนในชุมชน หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางการ
จัดการร่วมกัน
บันทึกข้อตกลง การสร้างการเปลีย่ นแปลง
ให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเกิดผลกระทบในวงกว้าง
การใช้กลไกของหน่วยงาน สร้างการมีส่วนร่วมของ
คนในหน่วยงาน หรือองค์กรที่มีคนท�ำงานอยู่เป็น
จ�ำนวนมากก็จะสามารถสร้างกระแสให้เกิดขึ้นได้
อ�ำเภอวังเหนือ ใช้กลวิธใี นการท�ำโครงการ
บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ สร้ า งมาตรการ
องค์ ก รส่ ง เสริ ม การสวมหมวกนิ ร ภั ย 100%
เป็นการท�ำข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานในอ�ำเภอไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาน
ศึกษาได้แก่ โรงเรียนวังเหนือวิทยา โรงเรียนร่องเคาะวิทยาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) 10 แห่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 10 แห่ง รวมถึงผู้น�ำชุมชน (ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน)
การท� ำ บั น ทึ ก ข้ อ ตกลง (MOU) ร่ ว มกั น ในครั้ ง นี้ เป็ น การลงนามเพื่ อ สร้ า งความร่ ว มมื อ
ระหว่ า งหน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก ารด� ำ เนิ น งานในเชิ ง นโยบายของ
แต่ ล ะองค์ ก ร เพื่ อ ปลุ ก กระแสให้ เ กิ ด การรั บ รู ้ และสร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก
ในการขั บ ขี่ ป ลอดภั ย ให้ แ ก่ ผู ้ ใ ช้ ร ถใช้ ถ นน ทั้ ง ผู ้ ขั บ ขี่ แ ละผู ้ โ ดยสาร
รถจักรยานยนต์ โดยให้แต่ละหน่วยงานออกมาตรการหรือกลวิธีจูงใจ
ของตนเอง เพื่อให้คนในหน่วยงานเกิดการตื่นตัวและสวมหมวกนิรภัย
100%
นอกจากนี้ ยังมีการก�ำหนดวาระของอ�ำเภอวังเหนือ ให้มีวาระ
การสวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อให้คนในอ�ำเภอได้รับทราบและตื่นตัว
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อีกด้วย

การด�ำเนินการพร้อมกันทัง้ ในระดับอ�ำเภอ และในระดับหน่วยงาน สร้างให้เกิดกระแสการตืน่ ตัวในการ
สวมหมวกนิรภัยให้เกิดขึน้ ในอ�ำเภอ ส่งผลให้มกี ารสวมหมวกนิรภัยเพิม่ มากขึน้ จากการเก็บข้อมูลการสวมหมวก
นิรภัยของคนในอ�ำเภอวังเหนือ พบอัตราการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มมากขึ้นเล็กน้อยจากเดิม
ข้อมูลจากการเก็บสถิติ
ข้อมูล
จ�ำนวนรถที่นับได้
สวมทุกคน
ไม่สวมทุกคน
สวมบางคน

ก่อนท�ำโครงการ
คัน
ร้อยละ
3,253
100
998
30.68
2,105
64.71
105
4.61

ระหว่างท�ำโครงการ
คัน
ร้อยละ
2,359
100
751
31.84
1,495
63.37
113
7.56

หลังท�ำโครงการ
คัน
ร้อยละ
3,406 100
1,106 32.47
2,066 60.66
234 11.33

เมือ่ เปรียบเทียบจะเห็นว่ามีแนวโน้มการสวมหมวกนิรภัยเพิม่ ขึน้ แม้วา่ จะไม่มากส�ำหรับการสวมทุกคน
แต่จากเดิมที่สวมบางคนมีเพียง 4.61% เพิ่มขึ้นเป็น 11.33% ถือเป็นการเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว สันนิษฐาน
ได้ว่าเป็นกลุ่มที่เดิมไม่เคยมีการสวมหมวกนิรภัยเลย แต่เมื่อมีโครงการฯ หรือมาตรการเกิดขึ้นผู้ขับขี่ก็เปลี่ยน
พฤติกรรมมาสวมหมวกนิรภัย ซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ดีที่เกิดขึ้น
ตลาดนัดชุมชนต้นแบบ นอกจากการท�ำมาตรการในองค์กรแล้ว สถานที่ที่คนในชุมชนมารวมตัวกัน
อย่างหนาแน่น และก่อให้เกิดปัญหาการจราจรให้เกิดขึ้น คือ “ตลาด”
สภาพที่พบเมื่อมีตลาดนัดเกิดขึ้นในชุมชน คือ ปัญหาการจอดรถของผู้มาตลาดทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
ความเสี่ยงในการจอดรถเพื่อซื้อของ/การข้ามถนน การจราจรที่ติดขัด ฯลฯ ทางอ�ำเภอวังเหนือจึงได้จัดกิจ
กรรมบูรณาการทุกภาคส่วน โดยให้ทุกส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลและแก้ปัญหาร่วมกันผ่านทาง
การด�ำเนินการ การจัดระเบียบตลาดนัด ขึ้น ดังนี้
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการด�ำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของอ�ำเภอวังเหนือ
2. จัดท�ำประชาคมชาวบ้านเพื่อแลกเปลี่ยน และชี้ให้เห็นอันตรายของอุบัติเหตุและความรุนแรง
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการซื้อขายริมทาง
3. หารือและก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินการ โดยการจัดระเบียบวางแนวเขตการซื้อขายและจอดรถ
ให้พ้นจากเขตทางหลวง มีการปักหมุนและท�ำแนวกั้นมิให้ขายในเขตที่ก�ำหนด เน้นหลักการสร้าง
ความปลอดภัย
4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขาย ผู้ซื้อ ได้เข้าใจถึงอันตรายในการซื้อขายสิ่งของริมทางหลวง และขอความ
ร่วมมือมิให้ท�ำการค้าขายหรือจอดรถบริเวณที่ก�ำหนดไว้
ผลการด�ำเนินการ พบว่า ได้รบั ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผูซ้ อื้ และผูข้ าย ส่งผลให้การจราจรบริเวณ
ดังกล่าวคล่องตัวมากขึ้น และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
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จัดการจุดเสี่ยงหน้าโรงเรียน บริเวณหน้าโรงเรียนเป็นอีกแห่งที่มีการจราจรคับคั่งในช่วงเวลาเช้าและ
เย็น อีกทัง้ หากเกิดเหตุขนึ้ จะท�ำให้เกิดผลกระทบสูง ทางคณะท�ำงานอ�ำเภอวังเหนือจึงได้พจิ ารณาจะด�ำเนินการ
โดยเริ่มต้นจากบริเวณหน้าโรงเรียนวังเหนือวิทยา โดยท�ำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น
สถานีต�ำรวจภูธรวังเหนือ หมวดทางหลวงวังเหนือ โรงเรียนวังเหนือวิทยา โรงพยาบาลวังเหนือ สาธารณสุข
อ�ำเภอวังเหนือ เทศบาลต�ำบลวังเหนือ คณะกรรมการศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวังเหนือ ด�ำเนิน
การประชุมหารือและจัดท�ำเป็นข้อตกลงในการปรับปรุงร่วมกัน ได้แก่
• การวางระบบเส้นทางจราจรภายในโรงเรียน ให้มีความสะดวก คล่องตัว และปลอดภัย
• การจัดจราจรหน้าโรงเรียน บริเวณทางเข้าออกและจุดกลับรถหน้าโรงเรียน
ผลจากการด�ำเนินการส่งผลให้การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนวังเหนือวิทยามีความคล่องตัวและปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น

เสริมสร้างความรู้ สู่ถนนปลอดภัย

การสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมในการใช้รถใช้ถนนนั้น หากวางรากฐานที่ดีตั้งแต่เด็กก็จะสามารถ
ฟูมฟักสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมขึ้นมาได้ นอกจากเหตุผลในการสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมตั้งแต่เด็กแล้ว
จากข้อมูลของการเกิดอุบัติเหตุในอ�ำเภอวังเหนือยังพบการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์เป็นจ�ำนวนมาก
รวมทั้งพบผู้ประสบเหตุที่ไม่สวมหมวกนิรภัยมากกว่า 50%
การเลือกเอากระบวนการฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งจัดได้ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง
ที่มักจะใช้รถจักรยานยนต์ในการสัญจรเดินทาง และหากสามารถสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมให้เกิดขึ้นกับ
นักเรียนแล้ว จะสร้างผลกระทบในการสร้างความปลอดภัยทางถนนในอ�ำเภอเป็นอย่างมาก และน่าจะท�ำให้
เกิดความยั่งยืนในอนาคต จึงได้ก�ำหนดให้มีการจัดการอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา จ�ำนวน
236 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
- ให้เยาวชนได้เรียนรู้การใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องปลอดภัย
- ให้เยาวชนได้เรียนรู้ เตรียมความพร้อมการป้องกันตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นหากเกิดอุบัติเหตุ
การอบรมแบ่งออกเป็น 2 รุ่น 4 ฐานการเรียนรู้ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ประเด็นดังกล่าวมาให้ความรู้กับเด็กนักเรียน
ฐานที่ 1 ขับขี่ปลอดภัย โดย บริษัท นิยมพานิชล�ำปาง จ�ำกัด และส�ำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดล�ำปาง สาขาวังเหนือ เนื้อหาเป็นการให้ความรู้ และทักษะการขับขี่ที่ถูกต้อง ปลอดภัย
ฐานที่ 2 การปฐมพยาบาล โดยโรงพยาบาลวังเหนือ และส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอวังเหนือเนื้อหา
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เกีย่ วกับความรูใ้ นการป้องกันอุบตั เิ หตุ การปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น เพือ่ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและผูป้ ระสบ
อุบัติเหตุเบื้องต้นได้
ฐานที่ 3 กฎหมายจราจร โดยสถานีตำ� รวจภูธรวังเหนือ สถานีตำ� รวจภูธรร่องเคาะ และโรงเรียนวังเหนือ
วิทยา เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรเพื่อให้ปฏิบัติตาม
ฐานที่ 4 พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ (ฉบับที่ 3) โดยส�ำนักงานขนส่งจังหวัดล�ำปาง สาขาแจ้ห่ม และ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
จ�ำกัด สาขาล�ำปาง เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากการท�ำประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
รวมถึงมาตรการองค์กรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ
การจัดอบรมได้แบ่งออกเป็น 2 รุ่น แบ่งเป็น 4 ฐาน เพื่อท�ำให้เกิดการแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด
รุ่นที่ 1 อบรมเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 จ�ำนวน 86 คน และรุ่นที่ 2 อบรมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558
จ�ำนวน 150 คนรวม 236 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ที่ว่าการอ�ำเภอวังเหนือ และห้องประชุมเทศบาล
ต�ำบลวังเหนือ

และเพือ่ ให้ผใู้ ช้รถหน้าใหม่ (นักเรียน) ทีเ่ ริม่ ขับขีร่ ถจักรยานยนต์มาโรงเรียนเองได้มคี วามรู้ ปฏิบตั ติ าม
กฎหมายอย่างถูกต้อง ทางส�ำนักงานขนส่งจังหวัดล�ำปาง สาขาแจ้ห่ม จึงได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้และ
จัดท�ำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
การอบรมด�ำเนินการโดยส�ำนักงานขนส่งจังหวัดล�ำปาง สาขาแจ้ห่ม อบรมให้ความรู้กับนักเรียนที่อายุ
ถึงเกณฑ์จากโรงเรียนวังเหนือวิทยา และโรงเรียนร่องเคาะวิทยา ท�ำการอบรม 1 วันในวันที่ 18 พฤศจิกายน
2558 และเปิดให้สอบข้อเขียนและปฏิบัติในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ที่โรงเรียนวังเหนือวิทยา
		

เสริมสร้างกายภาพความปลอดภัย

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอาจจะแบ่งได้เป็น ถนน คน และรถ
ส�ำหรับเรื่องถนน ทางอ�ำเภอวังเหนือได้มีการจัดการเช่นเดียวกับการ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของพื้นที่อื่นๆ นั่นคือ การด�ำเนินการแก้ไข
จุดเสี่ยง
อ�ำเภอวังเหนือเริ่มต้นด้วยการน�ำข้อมูลการเกิดสถิติอุบัติเหตุ
ทางถนนจาก 3 หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลจากต�ำรวจ
ข้อมูลจากโรงพยาบาลวังเหนือ และข้อมูลจาก บริษัท กลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด น�ำข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุเปรียบเทียบระหว่างปี 2556 และปี 2557 วิเคราะห์ข้อมูล
จ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุ สถานที่เกิด (จุดเกิดเหตุ) ลักษณะของเหตุที่เกิดขึ้นร่วมกับการลงพื้นที่ส�ำรวจจุดเสี่ยง
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พบจุดเสี่ยงเบื้องต้นของอ�ำเภอวังเหนือ ดังนี้
1) ทางหลวงแผ่นดินที่ 120 ถนนสายพะเยา – วังเหนือ กม.ที่ 29-30 บริเวณหน้าน�้ำตกธารทอง
เป็นจุดที่เคยเกิดอุบัติเหตุรถทัวร์เสียหลักพุ่งตกเหว เสียชีวิต จ�ำนวน 22 ราย ลักษณะเป็นทางโค้ง
ขึ้นเขา ลงเขา ลาดชัน
2) ทางหลวงแผ่นดินที่ 120 ถนนสายพะเยา-วังเหนือ กม.ที่ 54-55 บริเวณบ่อน�้ำทิพย์ เป็นจุดที่เคย
เกิดอุบัติเหตุรถยนต์มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต เสียหลักพลิกคว�่ำลงข้างทาง เสียชีวิตจ�ำนวน 4 ราย
3) ทางหลวงแผ่นดินที่ 1035 ถนนสายล�ำปาง-แจ้ห่ม กม.ที่ 84 บริเวณปากทางเข้าวัดสบลืน ลักษณะ
เป็นจุดโค้งอันตรายบริเวณหัวสะพาน มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ยังไม่มีผู้เสียชีวิต
4) ทางหลวงแผ่นดินที่ 1035 ถนนสายล�ำปาง-แจ้ห่ม กม.ที่ 95 บริเวณปากทางบ้านปงวัง เป็นจุด
ร่วมทางแยก ไม่มีสัญญาณเตือน มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ยังไม่มีผู้เสียชีวิต
5) ทางหลวงแผ่นดินที่ 1035 ถนนสายล�ำปาง-แจ้หม่ ทางแยกไปบ้านทุง่ ฝูงกับบ้านแม่ลนื มีรถบรรทุก/
รถพ่วงสินค้าทางเกษตรใช้เส้นทางในการขนส่งค่อนข้างมาก
6) หน้าน�้ำตกธารทองรถเสียหลักลงข้างทาง
7) หน้าโรงเรียนวังเหนือวิทยา
8) หน้าตลาดสดวังเหนือ
9) ทางแยกบ้านปงถ�้ำ ลักษณะเป็นทางโค้ง มีกล้อง CCTV เกิดการเฉี่ยวชนบ่อยครั้ง
10) ทางแยกบ้านแม่เย็น ก�ำลังรอการขยายถนนและติดไฟส่องสว่าง
11) ทางแยกบ้านแม่สุขวังเหนือ ลักษณะเป็นทางขึ้นเขา ผู้ขับขี่มองไม่เห็นทางแยก
12) ทางแยกบ้านหัวทุ่ง ลักษณะเป็นทางแยกที่มีลักษณะเฉียง
13) ทางแยกแม่โป่ง ลักษณะเป็นทางโค้ง มองไม่เห็นทางแยก
เมื่อได้ผลการวิเคราะห์แล้ว คณะท�ำงานร่วมกันพิจารณาคัดเลือกจุดเสี่ยงที่มีปัญหาเร่งด่วนและต้องด�ำเนินการ
3 จุด ได้แก่
1. จุดกลับรถหน้าโรงเรียนวังเหนือวิทยา
2. ทางร่วม ทางแยกเข้าหน้าตลาดสดเทศบาล
3. สี่แยกหน้าที่ว่าการอ�ำเภอ
ทั้ง 3 จุดเป็นจุดเสี่ยงที่มีผลกระทบค่อนข้างมาก และคุ้มค่าที่จะลงมือด�ำเนินการ การแก้ปัญหาจุดเสี่ยง
ดังกล่าว ด�ำเนินการโดยอาศัยกลไกการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในอ�ำเภอ ท�ำให้ได้กลวิธีการใน
ด�ำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยง ดังนี้
- จัดวางกรวยบริเวณหน้าโรงเรียนวังเหนือวิทยา พร้อมตัดแต่งกิ่งไม้ข้างทาง
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- วางแท่งแบริเออร์บริเวณทางแยกเข้าตลาดสด และโรงพยาบาลวังเหนือ รวมถึงวางบริเวณสี่แยก
หน้าที่ว่าการอ�ำเภอวังเหนือ

- ปรับปรุงผิวทางที่ช�ำรุดบนถนนสายวังเหนือพะเยา

- ปรับปรุงสัญญาณไฟส่องสว่างในจุดที่ช�ำรุดและติดไฟเตือนกระพริบบริเวณทางร่วม ทางแยกที่เกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง

- ติดป้ายเตือนบริเวณจุดเสี่ยงต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้เตรียมตัว และระมัดระวังเป็น
พิเศษเมื่อขับรถผ่านบริเวณดังกล่าว
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นอกจากป้ายเตือนเป็นภาษาไทยแล้ว จากการที่อ�ำเภอวังเหนือมักจะถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่ง
เดินทางของคนในประเทศใกล้เคียงเพือ่ การท่องเทีย่ ว ผ่านทางถนนทางหลวงแผ่นดินที่ 120 และทางหลวงแผ่น
ดินที่ 1035 นอกจากนีแ้ ล้วยังพบว่ามีการเข้ามาท�ำงานของคนจากประเทศเพือ่ นบ้านตามนโยบายของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน AEC ทางคณะท�ำงานอ�ำเภอวังเหนือจึงได้ตกลงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของอ�ำเภอ ติดตัง้ ป้าย
เตือน 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาลาว
ด�ำเนินการติดตั้งบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงที่ส�ำคัญจ�ำนวน 3 จุด ได้แก่
จุดที่ 1 ทางหลวงแผ่นดินที่ 120 กม.ที่ 29-30 บริเวณน�้ำตกธารทอง
จุดที่ 2 ทางหลวงแผ่นดินที่ 120 กม.ที่ 54-55 บริเวณบ่อน�้ำทิพย์
จุดที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินที่ 1035 กม.ที่ 84 บริเวณทางเข้าวัด

การด�ำเนินการแก้ไขจุดเสีย่ งนี้ เกิดขึน้ จากการท�ำงานแบบมีสว่ นร่วมของสหสาขาวิชา โดยใช้สารสนเทศ
ที่มีอยู่มาวิเคราะห์เพื่อหาจุดเสี่ยง และพิจารณาเลือกวิธีการที่สุดคุ้มมาปฏิบัติการก่อน ซึ่งงบประมาณในการ
ด�ำเนินการใช้งบประมาณของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
นอกจากนี้ ยังมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้คนในอ�ำเภอได้รับทราบผ่านทางเสียงตามสาย/หอกระจาย
ข่าวในหมู่บ้าน เพื่อสร้างการรับรู้และท�ำให้คนได้ปฏิบัติตาม
การประชาสัมพันธ์นอกจากจะใช้วิธีการเสียงตามสายผ่านทางการให้ความรู้ ข้อมูลไปกับผู้น�ำชุมชน
(ผูใ้ หญ่บา้ น ก�ำนัน) ยังมีการจัดท�ำ CD เพือ่ ให้ผนู้ ำ� ชุมชนสามารถน�ำไปเผยแพร่ตอ่ ได้อย่างสะดวก และได้ขอ้ มูล
ที่ถูกต้อง
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ลงมือลงแรงร่วมกัน

จากการด�ำเนินงาน จะเห็นได้ว่า การด�ำเนินงานของอ�ำเภอวังเหนือ ได้ใช้งบประมาณที่ได้รับในการท�ำ
โครงการน�ำร่องอุบัติเหตุทางถนน อ�ำเภอวังเหนือ จังหวัดล�ำปาง มาใช้เป็นงบประมาณเสริมในการจัดประชุม
และอบรมนักเรียนเท่านัน้ แต่งบประมาณส่วนใหญ่ทใี่ ช้ในการด�ำเนินงาน โดยเฉพาะการปรับปรุงจุดเสีย่ งต่างๆ
เป็นงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะกรมทางหลวง ที่น�ำเอาข้อมูลที่ได้จากการประชุมไปน�ำ
เสนอและด�ำเนินการต่อ การปรับจราจรในโรงเรียนที่ด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ฯลฯ จะเห็น
ได้ว่าการด�ำเนินการเหล่านั้น เป็นการด�ำเนินการภายใต้การตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ท�ำให้เห็นได้ว่า การเริ่มต้นด้วยการจัดประชุมระหว่างคนท�ำงานของอ�ำเภออย่างต่อเนื่อง เป็นระยะๆ
ส่งผลให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันและกัน เกิดการจับมือร่วมกันท�ำงานอย่างเข้มแข็งและมีแนวโน้มจะยั่งยืน
ต่อไปในอนาคต

เสริมสร้างแรงกระตุ้น

เมื่อด�ำเนินการไปแล้ว มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงหรือความคืบหน้าในการท�ำงานผ่านทางการ
ประชุมประจ�ำเดือนอ�ำเภอ หรือการประชุมของศูนย์ปฏิบตั กิ ารความปลอดภัยทางถนนอ�ำเภอวังเหนือ และการ
ติดตามผลการด�ำเนินงานโดยคณะท�ำงานโครงการน�ำร่องป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนนอ�ำเภอวังเหนือ จังหวัดล�ำปาง
ปี พ.ศ. 2558
การติดตามผลการท�ำงานเป็นการติดตามเพื่อหารือแนวทางในการปรับปรุง หรือแก้ไขหากติดขัด
รวมทั้งให้ก�ำลังใจซึ่งกันและกัน เป็นการท�ำงานที่ท�ำให้เกิดสายสัมพันธ์ระหว่างกัน ส่งผลให้เกิดการร่วมมือกัน
ในอนาคต

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

จากการด�ำเนินงานโครงการฯ สร้างการเปลี่ยนแปลงกับภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุจราจรในพื้นที่อ�ำเภอวังเหนือ คือ
1. เกิดการจับมือร่วมกันท�ำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการเสริม
การท�ำงานซึ่งกันและกัน
2. มีการตั้งกลุ่ม line คนท�ำงาน เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร ปรึกษาหารือวิธีการท�ำงานซึ่งกัน
และกัน ท�ำให้สามารถท�ำงานได้อย่างทันท่วงที
3. เกิดการวางระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ดีในการจอดรถที่ตลาดนัด
4. เกิดรูปแบบการจัดการจราจรหน้าโรงเรียนที่มีความสะดวก และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบสถิติตัวเลขจ�ำนวนผู้สวมหมวกนิรภัย และจ�ำนวนผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต พบว่า
มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
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ข้อมูล
1. จ�ำนวนผู้สวมหมวกนิรภัย (ร้อยละ)
2. จ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)
3. จ�ำนวนการบาดเจ็บ (ครั้ง)
4. จ�ำนวนการเสียชีวิต (คน)

ปี 2557
30.68
533
494
11

ปี 2558 การเปลี่ยนแปลง (เพิ่มขึ้น/ลดลง)
32.47
1.79
445
88
493
1
6
5
ข้อมูล: ปภ.ล�ำปาง สาขาวังเหนือ วันที่ 17 ก.พ. 59

เมื่อเปรียบเทียบสถิติตัวเลขแล้วพบว่า จ�ำนวนผู้สวมหมวกนิรภัย ปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ
1.79 และจ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง 88 ครั้ง จ�ำนวนการบาดเจ็บลดลง 1 ครั้ง และมีจ�ำนวนการเสียชีวิต
ลดลง 5 คน เมื่อเปรียบเทียบจากปี 2558 กับ ปี 2557

ข้อเสนอแนะ

การด�ำเนินงานที่ผ่านมาของอ�ำเภอวังเหนือ เป็นการท�ำงานทุกๆ ด้าน ไปพร้อมๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นการ
ปรับปรุงลักษณะทางกายภาพ การเสริมสร้างพฤติกรรมทีเ่ หมาะสม และหากเพือ่ ให้เกิดผลการท�ำงานทีต่ รงเป้า
หมายได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ควรจะมีการด�ำเนินการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
1. การสวมหมวกนิรภัย ซึง่ เป็นเป้าหมายทีต่ อ้ งการให้เกิดขึน้ ยังไม่เห็นการเปลีย่ นแปลงมากนัก แม้วา่
จะมีมาตรการขององค์กรและของอ�ำเภอแล้วก็ตาม ดังนั้น จึงน่าจะใช้การบังคับใช้กฎหมายมาเป็น
ส่วนเสริม เพื่อให้เกิดการตื่นตัวและสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น
2. เพิม่ มาตรการ 5 ช. ในองค์กรทีเ่ ข้าร่วมโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างมาตรการองค์กร
ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% ด�ำเนินการช้อน ชม เชียร์ ด้วยการมองหาบุคลากรที่จะ
เป็นต้นแบบในการสวมหมวกนิรภัย น�ำมาชื่นชม และเชียร์ให้ผู้อื่นท�ำตาม
3. ขยายการควบคุม ดูแลความปลอดภัยไปยังรถโดยสารสาธารณะ โดยเฉพาะรถรับส่งนักเรียน
4. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักไปยังชุมชน หมู่บ้าน เน้นการชี้ให้เห็นการสูญเสีย
ที่เกิดขึ้น โดยยกตัวอย่างกรณีที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่
5. เก็บข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลการประสบอุบัติเหตุ ผู้ประสบเหตุที่สวมหมวกนิรภัยแล้วไม่เสียชีวิต
น�ำข้อมูลดังกล่าวมาน�ำเสนอให้คนได้รับทราบ
6. มีแผนจัดตัง้ ศูนย์ความปลอดภัยของแต่ละหมูบ่ า้ น เพือ่ ให้แต่ละหมูบ่ า้ นได้มโี อกาสด�ำเนินการวางแผน
จัดท�ำนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนที่เหมาะกับบริบทของตนเอง
7. ควรจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างต�ำบล/หมูบ่ า้ นเป็นระยะ เพือ่ แลกเปลีย่ นข้อมูล วิธกี ารรณรงค์
ของแต่ละหมูบ่ ้านในการเพิม่ การสวมหมวกนิรภัยของแต่ละหมูบ่ า้ น/ต�ำบล เพือ่ เป็นการเรียนรูซ้ งึ่ กัน
และกัน
8. น�ำหลักสูตรเกีย่ วกับความปลอดภัยทางถนน/วินยั จราจรทีจ่ งั หวัดล�ำปางมีอยูแ่ ล้ว เข้าไปเป็นส่วนหนึง่
ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นการเสริมสร้างพฤติกรรมที่ดีตั้งแต่เด็กเล็ก มุ่งเป้าไปที่การสร้างให้เด็ก
สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียนก่อน ค่อยขยับไปที่ผู้ปกครอง มีแรงจูงใจ
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5. บูรณาการ ถนนปลอดภัยอ�ำเภอเชียงดาว
อ�ำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัด โดยมีทางหลวงหมายเลข 107
ถนนโชตนา-ฝาง เป็นถนนสายหลักของอ�ำเภอมีประชาชน ณ พ.ศ. 2557 จ�ำนวน 83,399 คน ประกอบด้วย
7 ต�ำบล 83 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง
สภาพภูมิประเทศของอ�ำเภอเชียงดาวปกคลุมด้วยภูเขาสูง ติดต่อกับอ�ำเภออื่นและประเทศเพื่อน
บ้าน ทิศเหนือติดต่อกับรัฐฉานประเทศพม่าและอ�ำเภอไชยปราการ ทิศตะวันออกติดต่อกับอ�ำเภอไชยปราการ
และอ�ำเภอพร้าว ทิศใต้ติดต่อกับอ�ำเภอแม่แตง และทิศตะวันตกติดกับอ�ำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ
อ�ำเภอเวียงแหง นอกจากนี้อ�ำเภอเชียงดาวยังเป็นที่ตั้งของดอยหลวง เชียงดาว ซึ่งก�ำลังได้รับความนิยมในการ
ท่องเที่ยว ด้วยสภาพภูมิประเทศที่รอบล้อมไปด้วยภูเขาสูงส่งผลให้ถนนมีโค้ง ขึ้นและลงเขาในบางช่วง
อ�ำเภอเชียงดาว ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเบื้องต้น พบข้อมูลดังนี้
สถิติ
จ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)
จ�ำนวนผู้เสียชีวิต (คน)
จ�ำนวนผู้สวมหมวกนิรภัย (%)

ปี 2556
845
3
22.08

ปี 2557 (ตุลาคม)
936
7
8.90

จากข้อมูลเบื้องต้นดังกล่าว ท�ำให้เห็นแนวโน้มว่าอ�ำเภอเชียงดาว มีการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้น
ในขณะที่มีอัตราการสวมหมวกนิรภัยที่ลดลง เหล่านี้เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่มาจากพฤติกรรมของคน
นอกจากการไม่สวมหมวกนิรภัยแล้วยังพบการเมาแล้วขับ ขับรถเร็ว การไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร การขับรถตัด
หน้า อีกด้วย ส�ำหรับสาเหตุของสิ่งแวดล้อมหรือวิศวกรรมจราจร พบจุดเสี่ยงในอ�ำเภอเชียงดาว 12 จุด ซึ่งต้อง
ด�ำเนินการแก้ไขต่อไป
อ�ำเภอเชียงดาว ได้ดำ� เนินโครงการบูรณาการความปลอดภัยทางถนนอ�ำเภอเชียงดาว โดยมีคณ
ุ บรรจง
โพธิวงศ์ หัวหน้าส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว และทีมภาคีเครือข่าย
ร่วมกันเพือ่ ขับเคลือ่ นกลไกงานด้านความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึน้ ในอ�ำเภอเชียงดาว มีเป้าหมายลดการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน พร้อมทั้งวางแนวทางการสร้างกลไกความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนและมั่นคง
ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการด�ำเนินโครงการได้แก่
1. เพื่อลดจ�ำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในอ�ำเภอเชียงดาว
2. เพือ่ ให้ประชาชนชาวอ�ำเภอเชียงดาวมีความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนน
3. เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนอ�ำเภอเชียงดาว
4. เพื่อส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์
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จุดเริ่มต้นการท�ำงาน

อ�ำเภอเชียงดาว ได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ�ำเภอเชียงดาว” ตามค�ำสั่ง
อ�ำเภอเชียงดาวที่ 450/2557 ลงวันที่ 2 กันยายน 2557 ประกอบไปด้วยภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะ
เป็นอ�ำเภอ ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และผู้น�ำชุมชน ให้มาด�ำเนินงานในการสร้างความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้น
ดังนั้น อ�ำเภอเชียงดาวจึงใช้กลไกดังกล่าวเป็นแกนในการด�ำเนินโครงการ พร้อมทั้งขยายความร่วมมือ
ไปยังภาคส่วนอืน่ ๆ ไม่วา่ จะเป็นโรงเรียน (โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนบ้านแม่นะ) บริษทั กลางคุม้ ครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ โรงพยาบาล ส�ำนักงานสาธารณสุข ฯลฯ เกิดเป็นโครงการบูรณาการความปลอดภัยทาง
ถนนอ�ำเภอเชียงดาวขึ้น โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ สร้างให้เกิดความปลอดภัยทางถนนขึ้นในอ�ำเภอเชียงดาว

บ่มเพาะต้นกล้าความปลอดภัย

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้น จะเห็นได้ว่าปัญหาส�ำคัญของการเกิดอุบัติเหตุในอ�ำเภอเชียงดาว
มาจากพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่เหมาะสม การไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ซึ่งหากจะท�ำการแก้ไขต้องท�ำทั้งเชิงรับ
และเชิงรุกไปพร้อมๆ กัน
การด�ำเนินงานเชิงรุกเป็นการท�ำเพื่อหวังให้เกิดผลอย่างยั่งยืน ไม่รอให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
แต่สร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมให้เกิดขึ้นก่อน อ�ำเภอเชียงดาวเลือกการสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมผ่านทาง
กิจกรรมปลูกต้นกล้า “ความปลอดภัยทางถนน” ในสถานศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อจะปลูกฝัง ให้ความรู้
และสร้างนิสัยเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนให้กับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในอ�ำเภอเชียงดาว
การด�ำเนินกิจกรรม แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ
1. การสร้างชมรม
2. การอบรมและสร้างความตระหนัก ผ่านทางกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเด็กนักเรียน
การสร้างชมรม เป้าหมายคือการสร้างเวที สร้างพื้นที่ให้เด็กนักเรียนที่สนใจได้มีโอกาสถ่ายทอดความ
คิดเห็นของตัวเอง ระดมสมอง เกี่ยวกับการสร้างความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นในโรงเรียน
การด�ำเนินงานจัดท�ำที่โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตั้งแต่ ม.1-ม.6
คณะท�ำงานโครงการได้จัดเวทีเปิดโอกาสให้นักเรียนแกนน�ำ 60 คน เข้าร่วมรับฟังรายละเอียดและเป้าหมาย
ของโครงการพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้น�ำเสนอความคิดเห็นของแต่ละคนท�ำให้ได้แนวทางในการด�ำเนินกิจกรรม
ของชมรม อาทิ การจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การประกวดภาพวาด
รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย เป็นต้น
ซึ่งการด�ำเนินการตั้งชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษานี้ ได้ผนวกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน
การสอนในโรงเรียน ที่ได้ก�ำหนดให้มีชั่วโมงชุมนุม/ชมรมอยู่แล้ว เป็นการท�ำงานที่เปรียบเสมือนท�ำเพียงหนึ่ง
แต่ได้ผลหลายสิ่ง เป็นการลงทุนที่สุดคุ้มเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มเสี่ยง
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การอบรม กระบวนการอบรมเป็นการให้ความรู้กับนักเรียนมัธยมของโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
เพือ่ ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับทักษะการขับขีท่ ถี่ กู ต้อง เพือ่ ให้สามารถป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนนทีจ่ ะเกิดขึน้
การอบรมได้รบั ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ไม่วา่ จะเป็นต�ำรวจภูธรเชียงดาว สาธารณสุข
อ�ำเภอเชียงดาว บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด มาให้ความรู้ และมีผู้ใหญ่ของพื้นที่อย่าง
นายอ�ำเภอเชียงดาว และนายกเทศมนตรีต�ำบลแม่นะ ให้เกียรติมาเปิดงาน
ท�ำการอบรมนักเรียนโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1,063 คน บรรยากาศการอบรมพบว่าเด็กนักเรียน
ให้ความสนใจ ซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยอย่างหลากหลาย

กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมจากการระดมความคิดเห็นของสมาชิกชมรมท�ำให้ได้แนวทางการจัด
กิจกรรมทีเ่ ป็นการสร้างความเข้าใจและความตระหนักเกีย่ วกับการขับขีป่ ลอดภัยอย่างหลากหลายกิจกรรม เกิด
เป็นโครงการเยาวชนเชียงดาวขับขีป่ ลอดภัย มีกจิ กรรมทีใ่ ห้เด็กนักเรียนเข้ามาร่วมหลากหลายกิจกรรม ทัง้ การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านวิธีการต่างๆ และการเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในหลายๆ กิจกรรม ได้แก่
- การแสดงบทบาทสมมุตหิ น้าเสาธง เพือ่ น�ำเสนอเรือ่ งราวเกีย่ วกับอุบตั เิ หตุทางถนน/ความส�ำคัญของ
การสร้างความปลอดภัยทางถนน/การขับขี่อย่างปลอดภัยให้นักเรียนอื่นๆ ได้เรียนรู้
- จัดท�ำป้ายประชาสัมพันธ์ติดภายในโรงเรียน
- จัดท�ำสปอร์ตโฆษณาทางวิทยุ เพือ่ เปิดเผยแพร่ในโรงเรียน และส่งไปยังวิทยุชมุ ชนเพือ่ ให้นำ� ไปใช้ตอ่
- จัดท�ำหนังสั้นเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนเพื่อน�ำไปใช้ในการรณรงค์
- ประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับความปลอดภัยทางถนนผ่านทาง social media ต่างๆ เช่น Facebook Line
- จัดประกวดค�ำขวัญ “รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน”
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- จัดการประกวดออกแบบหมวกนิรภัยและเดินแฟชั่นโชว์
- จัดวาดภาพรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน
- จัดนิทรรศการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร
แต่ละกิจกรรมจะผนวกเข้าไปกับการเรียนการสอนของโรงเรียน อาทิ วิชาสังคมศึกษา เรื่องหน้าที่
พลเมืองมีการจัดนิทรรศการเกีย่ วกับกฎหมายจราจร การประกวดการวาดภาพหมวกนิรภัย การประกวดค�ำขวัญ
ในวิชาภาษาไทย ฯลฯ
ผลจากการด�ำเนินการผ่านทางช่องทางต่างๆ ส่งผลให้เด็กนักเรียนของโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร ความปลอดภัยทางถนน ความส�ำคัญของการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ ทีมท�ำงานของอ�ำเภอยังได้เรียนรู้วิธีการประชาสัมพันธ์ สร้างกิจกรรมที่เด็กนักเรียนจะสนใจ
อีกด้วย

แผนการต่อไป คือการน�ำเอาภาพทีไ่ ด้รบั รางวัลเหล่านีว้ าดลงในหมวกนิรภัยเพือ่ กระตุน้ สร้างความสนใจ
และเป็นเอกลักษณ์ของอ�ำเภอเชียงดาว
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ส่งเสริม “วัฒนธรรมความปลอดภัย”

คณะท�ำงานของอ�ำเภอเชียงดาว เลือกการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึน้ ในอ�ำเภอ เนือ่ งจาก
เมื่อพิจารณาจากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุพบว่าเกิดจากพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ไม่สวมหมวกนิรภัย คณะท�ำงานจึงได้เลือกที่จะใช้กระบวนการต่างๆ พร้อมๆ กัน เพื่อสร้างให้เกิดวัฒนธรรม
ไม่ว่าจะเป็น
1. การใช้มาตรการองค์กรและการประกาศวาระของอ�ำเภอ
2. การประชุมภาคีเครือข่าย
3. การบังคับใช้กฎหมาย
วิธีการทั้ง 3 อย่างที่เลือกมาเป็นกลวิธีที่ช่วยเสริมซึ่งกันและกัน โดยมีเป้าหมายหลักในการน�ำไปสู่
วัฒนธรรมความปลอดภัย
มาตรการองค์กร/วาระของอ�ำเภอ เมื่อวิเคราะห์จากข้อมูลที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าความเสี่ยงของ
ผู้ขับขี่อ�ำเภอเชียงดาวคือมีอัตราของการสวมหมวกนิรภัยน้อยมาก หากท�ำการแก้ไขความเสี่ยงดังกล่าว
ได้ก็จะสามารถป้องกันอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุได้ดี นอกจากนี้ปัญหาที่พบว่า มีการขับขี่ไม่เป็นไป
ตามกฎ ไม่มีวินัย ก็เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขไปพร้อมๆ กัน
ทางอ�ำเภอเชียงดาว จึงได้ก�ำหนดวาระอ�ำเภอเชียงดาว เรื่องการสวมหมวกนิรภัย 100% ภายใต้
แนวคิด “อุบัติเหตุลดได้ แค่มีวินัยจราจร” เมื่อประกาศเป็นวาระของอ�ำเภอแล้วจึงได้มีการลงนามบันทึก
ข้อตกลง (MOU) ร่วมกับองค์กรต่างๆ ในอ�ำเภอ ไม่ว่าจะเป็น
เทศบาลต�ำบลเมืองนะ กู้ภัยหงษ์ทอง โรงพยาบาล ฯลฯ 32
องค์ ก ร เพื่ อ ร่ ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นการสวมหมวกนิ ร ภั ย 100%
ให้เกิดขึ้นในหน่วยงานของตัวเองและในอ�ำเภอ รวมถึงการ
สนับสนุนการด�ำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนของอ� ำ เภอเชี ย งดาว ซึ่ ง หลั ง จากการลงนามความร่ ว ม
มือแล้ว ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้คนในอ�ำเภอทราบผ่านทาง
ช่ อ งทางต่ า งๆ ไม่ ว ่ า จะเป็ น การติ ด ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์
การประกาศในชุมชน วิทยุชุมชน ฯลฯ
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การประชุมภาคีเครือข่าย อ�ำเภอเชียงดาว ได้เลือกเอาเวทีการประชุมภาคีเครือข่ายมาเป็นเครือ่ งมือหนึง่
ในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน เนื่องจากว่า กลไกการประชุมเป็นรูปแบบหนึ่งที่จะสามารถ
ท�ำความเข้าใจ ชี้แจงเป้าหมาย รวมถึงร่วมกันวางแผนการท�ำงานร่วมกัน
ผลจากการประชุมท�ำให้ได้ข้อตกลงในการท�ำงานร่วมกัน มีแผนการด�ำเนินงานหลักในการขับเคลื่อน
ดังนี้
1. ก�ำหนดให้โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เป็นหน่วยงานหลักในการด�ำเนินงานบ่มเพาะต้นกล้า และ
หน่วยงานอื่นๆ เป็นหน่วยงานเสริม
2. การขับเคลือ่ นให้อำ� เภอเชียงดาวสวมหมวกนิรภัย 100% ให้สำ� นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่สาขาเชียงดาว อ�ำเภอ และสถานีต�ำรวจภูธรอ�ำเภอเชียงดาว เป็นหน่วยงานหลัก
ร่วมกัน โดยมีภาคีอื่นๆ เป็นหน่วยงานเสริม
3. การสร้างชุมชนต้นแบบมอบหมายให้เทศบาลต�ำบลแม่นะ ก�ำนันต�ำบลแม่นะ และชุมชนในต�ำบล
แม่นะ เป็นหน่วยงานหลัก ภาคีอื่นๆ เป็นหน่วยงานเสริม
4. คณะท�ำงานและภาคีเครือข่าย น�ำข้อมูลจุดเสี่ยงของอ�ำเภอเชียงดาวมาน�ำเสนอ พร้อมทั้งลงส�ำรวจ
พื้นที่เพื่อน�ำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนแก้ไขจุดเสี่ยงต่อไป
การท�ำความเข้าใจ และวางแผนการท�ำงานร่วมกัน โดยเริม่ ต้นจากการมอบหมายผูร้ บั ผิดชอบทีช่ ดั เจน
ท�ำให้เห็นว่าใครที่จะเป็นหลักในการท�ำงานในเรื่องนั้นๆ ส่งผลให้วางบทบาทกันอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังใช้
เวทีการประชุมเป็นการติดตามผลของการท�ำงานอีกด้วย

การบังคับใช้กฎหมาย เทคนิควิธีการที่ส�ำคัญอีกประการที่สามารถสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างรวดเร็ว คือ การบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายจราจรได้ก�ำหนดให้ผู้ขับขี่ทั้งผู้ขับและผู้ซ้อนรถจักรยานยนต์
ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง แต่พบว่าผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ยังไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอ�ำเภอ
เชียงดาว ดังนั้นจึงได้ก�ำหนดให้มีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยให้เกิดขึ้นอย่างเข้มข้น
การด�ำเนินงานได้วางแผนการด�ำเนินงานเป็นขั้นตอน ดังนี้
1. การท�ำความเข้าใจกับหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ในอ�ำเภอเชียงดาว (ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้น�ำ
ชุมชน) พร้อมทั้งลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) วาระอ�ำเภอเชียงดาว เรื่องการสวมหมวกนิรภัย
100% และการจัดท�ำมาตรการองค์กร ภายใต้แนวคิด “อุบัติเหตุลดได้ แค่มี... วินัยจราจร” ท�ำให้
เกิดมาตรการองค์กรในการสวมหมวกนิรภัย 100%
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2. ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดท�ำป้าย
ประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าที่ว่าการอ�ำเภอ เกาะกลางถนน หน้า
สถานทีร่ าชการ มีขอ้ ความในการประชาสัมพันธ์ให้ทราบเกีย่ วกับ
วาระของอ�ำเภอ “การสวมหมวกนิรภัย 100%” พร้อมทั้งเน้น
ให้ทราบว่า จะมีการจับจริง ปรับจริง นอกจากนี้ยังให้ผู้น�ำชุมชน
ประชาสัมพันธ์ต่อในหมู่บ้านเพื่อให้ทราบ
3. แบ่งช่วงเวลาประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนในเดือนกรกฎาคม 2558
และเริ่มปรับจริงในเดือนสิงหาคม 2558

สร้างชุมชนต้นแบบ

จากข้อมูลเกี่ยวกับจุดเสี่ยงของอ�ำเภอเชียงดาว พบว่ามีจุดเสี่ยงอยู่ 12 จุด และพบว่าอยู่ในต�ำบล
แม่นะถึง 4 จุด ด้วยข้อมูลดังกล่าวในการประชุมเครือข่ายจึงได้คัดเลือกให้ต�ำบลแม่นะเป็นพื้นที่ในการจัดเป็น
ชุมชนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนมีเป้าหมาย คือ
1. ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตในพื้นที่ต�ำบลแม่นะ อ�ำเภอเชียงดาว ลดลง
2. ท�ำให้เกิดชุมชนต้นแบบในการด�ำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบตั เิ หตุทางถนน โดยให้ประชาชน
ในชุมชนต�ำบลแม่นะมีส่วนร่วมกับผู้น�ำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
3. ชุมชนคนในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางจราจรเกิดพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง
และปลอดภัย
4. เกิดภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่
ทั้งนี้ ได้เน้นการด�ำเนินงานที่ให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและตกลงร่วมกัน พฤติกรรม
ที่เกิดขึ้นจะมาจากข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งจะมีแนวโน้มว่าจะมีความยั่งยืนมากกว่า
ทางโครงการฯ โดยส�ำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว ศูนย์ปฏิบัติ
การความปลอดภัยทางถนนอ�ำเภอเชียงดาว และภาคีเครือ
ข่าย ได้รว่ มกันจัดเวทีประชาคมประสานพลังมวลชน สร้าง
“ชุมชนต้นแบบ” ด้านความปลอดภัยทางถนน ณ เทศบาล
ต�ำบลแม่นะ อ�ำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีเป้าหมาย
เพื่อให้ข้อมูล ท�ำความเข้าใจกับชาวบ้านเกี่ยวกับโครงการ
ความส�ำคัญของโครงการฯ พร้อมทั้งหารือแนวทางการ
สร้างชุมชนต้นแบบร่วมกัน
ข้อมูลของต�ำบลแม่นะ พบว่ามีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจาก
1. ถนนในอ�ำเภอแม่นะ เป็นถนน 4 เลน มีเกาะกลางถนน ที่กลับรถอยู่ไกล ส่งผลให้ผู้คนส่วนใหญ่
มักจะขับรถย้อนศร ไม่ใช้ที่กลับรถ ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร
2. มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่สวมหมวกนิรภัยน้อยมาก เนื่องจากมักจะคิดว่าเดินทางไม่ไกล ไม่จ�ำเป็น
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จากข้อมูลดังกล่าว ท�ำให้ชาวชุมชนต�ำบลแม่นะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้หารือร่วมกันแล้วได้วิธี
ด�ำเนินงานในการสร้างชุมชนต้นแบบความปลอดภัยทางถนน ดังนี้
1. แก้ปัญหาการขับรถย้อนศร ด้วยการติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามย้อมศร”
โดยให้ ผู้ก�ำกับสถานีต�ำรวจเชียงดาวมาเป็นนายแบบ เป็นการเตือน
และป้องปรามไม่ให้ท�ำผิดติดตั้งบริเวณที่มักจะขับรถย้อนศร
2. ส่งเสริมให้มีการสวมหมวกนิรภัยให้มากขึ้น โดยขอความร่วมมือจาก
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด ให้น�ำหมวกนิรภัยมา
จ�ำหน่ายในราคาเพียงใบละ 99 บาท เพื่อให้ผู้ที่ไม่มีหมวกนิรภัยได้
สามารถซื้อเป็นของตัวเอง
3. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากอุบัติเหตุทางถนน โดย
เฉพาะการขับรถย้อนศร และการไม่สวม
หมวกนิรภัย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์วาระ
ของอ�ำเภอในการสวมหมวกนิรภัย 100%
4. ให้ผู้น�ำชุมชน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ภัยบน
ท้องถนน อย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ
5. ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และความ
ส� ำ คั ญ ของการท� ำ ประกั น ภั ย รถยนต์ ภ าค
บั ง คั บ (พรบ.รถยนต์ ) เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจว่ า
นอกจากจะเป็นการปฏิบตั ติ ามกฎหมายแล้ว
พรบ.นี้จะช่วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุรถยนต์ โดยให้ความคุ้มครองทุกคนที่ประสบภัย
จากรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินเท้า รวมถึงทายาทของผู้ประสบภัยด้วย และหาก
ประสบภัยจากรถแล้วได้รบั ความเสียหายต่อชีวติ ร่างกาย อนามัย ทรัพย์สนิ ก็จะได้รบั ความคุม้ ครอง
6. มีเจ้าหน้าที่ต�ำรวจคอยอ�ำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านแม่นะในชั่วโมงเร่งด่วน
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นอกจากนี้ ยังมีการติดตาม ประเมินผลผ่านทางการประชุมประชาคมอีกด้วย

กระตุ้นให้ตระหนักรู้

การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมต้องอาศัยเวลาและความสม�ำ่ เสมอในการย�ำ้ เตือน นอกจาการประชาสัมพันธ์
ผ่านเสียงตามสายในหมูบ่ า้ น และการท�ำป้ายประชาสัมพันธ์แล้ว ทางส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ยังได้ให้ความรู้เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุผ่านทางวิทยุชุมชนอีกด้วย
นอกจากนี้ ยั ง ได้ จั ด ท� ำ สปอร์ ต โฆษณา และแผ่ น พั บ
ประชาสัมพันธ์การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย
100% โดยได้นำ� ไปมอบให้กบั วิทยุชมุ ชน สือ่ มวลชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ เพื่อให้สามารถน�ำ
ไปเผยแพร่ต่อได้ง่ายอีกด้วย
สปอร์ตโฆษณา มีหลายรูปแบบทั้งแบบสั้น 1 นาทีที่มี
เป้าหมายให้ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เปิดก่อนมีการประกาศในหมู่บ้าน
และสปอร์ตส�ำหรับรถแห่ประชาสัมพันธ์มีความยาว 3 นาที

จัดการจุดเสี่ยงทางกายภาพ

นอกจากการปรับพฤติกรรมของผู้ขับขี่และผู้ซ้อนให้ปฏิบัติตามกฎหมายด้วยการรณรงค์เรื่องการสวม
หมวกนิรภัยแล้ว ทางอ�ำเภอเชียงดาวยังได้ด�ำเนินการแก้ไขลักษณะทางกายภาพที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุไป
พร้อมๆกันด้วย
จากข้อมูลการเกิดอุบตั เิ หตุของอ�ำเภอเชียงดาว รวมถึงข้อมูลจากการประชุมภาคีเครือข่าย ได้มกี ารน�ำ
เสนอจุดเสี่ยงในพื้นที่อ�ำเภอเชียงดาว จ�ำนวน 12 จุด แต่ละจุดมีลักษณะแตกต่างกันไป ทางทีมงานและเครือ
ข่ายได้มีการลงพื้นที่ เพื่อดูจุดเสี่ยงเพิ่มเติม
หลังจากลงพื้นที่และวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันแล้ว พบว่า มีจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุด อยู่บนถนน
เชียงใหม่ - ฝาง กิโลเมตรที่บริเวณทางโค้ง หน้าโรงเรียนแม่นะ ต�ำบลแม่นะ อ�ำเภอเชียงดาว
เพื่อให้เกิดการป้องกันจุดเสี่ยงอย่างคุ้มค่า และเกิดผลมากที่สุดจึงได้เห็นชอบให้มีการก�ำหนดให้ต�ำบล
แม่นะเป็นต�ำบลต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน เน้นหนักไปที่การแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมพร้อมๆ
กับการแก้ไขจุดเสี่ยงทางกายภาพ
ส�ำหรับการแก้ไขจุดเสี่ยงทางกายภาพ มีการด�ำเนินงานโดยใช้งบประมาณจากกรมทางหลวง และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
1. หมวดทางหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูน้ ำ� ชุมชน ผูป้ กครองนักเรียน คนในชุมชน เข้ามามีสว่ น
ร่วมกันส�ำรวจจุดเสี่ยงบริเวณหน้าโรงเรียนแม่นะ และได้วางแผนการแก้ไขร่วมกันโดยการก�ำหนด
จุดจอดรถนักเรียนให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ ไม่กีดขวางทางจราจร
2. หมวดทางหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันแก้ไขจุดเสี่ยง
บริเวณทางหลวงหมายเลข 107 กม.ที่ 66-67 โดยการตัดต้นไม้ 2 ข้างทาง เพื่อเพิ่มระยะการมอง
เห็นของผู้ใช้รถใช้ถนน ให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น
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3. ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางเข้าหมู่บ้านจอมคีรี ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
4. ก�ำหนดให้มีการแก้ไขด้านวิศวกรรมจราจรบริเวณจุดเสี่ยง 2 จุด ได้แก่ หน้าโรงเรียนบ้านแม่นะ
และโค้งห้วยโจ
จะเห็นได้ว่ากลวิธีการแก้ไขจุดเสี่ยง เป็นการใช้ 5 ส. มาด�ำเนินการอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูล (สารสนเทศ) การใช้องค์ความรู้แบบสหสาขาวิชาชีพมาร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขจุด
เสีย่ ง การคัดเลือกจุดเสีย่ งทีจ่ ะแก้ไขเร่งด่วนและแก้ไขแล้วสุดคุม้ ทีจ่ ะท�ำให้เกิดขึน้ ทีส่ ำ� คัญคือการมีสว่ นร่วมของ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ไม่เพียงจะร่วมให้ข้อมูล แต่ยังร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ร่วมลงมือ ลงแรง
และลงเงินในการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงร่วมกัน

พัฒนาหน่วยกู้ภัย

กระบวนการส�ำคัญอีกประการคือลดการสูญเสียให้มากที่สุดหากเกิดเหตุ ดังนั้น ทางอ�ำเภอเชียงดาว
จึงได้มีการเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ซัก
ซ้อมท�ำความเข้าใจในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงวิธีการบ�ำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์รถกู้ภัย
เคลื่อนที่เร็ว
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เปรียบเทียบผลการด�ำเนินงาน
จากผลการด� ำ เนิ น งานเมื่ อ เปรี ย บเที ย บสถิ ติ จ� ำ นวนการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ การบาดเจ็ บ และเสี ย ชี วิ ต
พบว่า หลังจากทาง ปภ.สาขาเชียงดาว ได้ด�ำเนินงานขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนแล้ว ส่งผลให้ประชาชน
ในพื้นที่อ�ำเภอเชียงดาวสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นจากปี 2557 เมื่อเทียบกับปี 2558 จ�ำนวนร้อยละ 11.3
และมีจ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง 4 ครั้ง มีจ�ำนวนผู้บาดเจ็บลดลง 28 ครั้ง และมีจ�ำนวนการเสียชีวิต
ลดลง 5 คน ซึ่ ง เป็ น แนวโน้ ม ในการขั บ เคลื่ อ นงานที่ เ กิ ด ผลลั พ ธ์ ใ นการสร้ า งความปลอดภั ย ให้ ค นใน
อ�ำเภอเชียงดาวปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้น
ข้อมูล
5. จ�ำนวนผู้สวมหมวกนิรภัย (ร้อยละ)
6. จ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)
7. จ�ำนวนการบาดเจ็บ (ครั้ง)
8. จ�ำนวนการเสียชีวิต (คน)

ปี 2557
56.5
121
150
14

ปี 2558
การเปลี่ยนแปลง (เพิ่มขึ้น/ลดลง)
67.8
+11.3
117
-4
122
-28
9
-5
ข้อมูล: ต�ำรวจภูธร อ.เชียงดาว วันที่ 17 ก.พ.59

แนวโน้มความยั่งยืน

1. ได้รับความร่วมมือจากหลากหลายภาคีรวมถึงประชาชนทั่วไป ในการร่วมคิด ร่วมแก้ และลงมือ
ท�ำงานร่วมกัน
2. การบ่มเพาะต้นกล้าเป็นการต่อยอดการท�ำงานร่วมกัน โดยใช้ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา
ที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท กลางมาผลักดันและให้เป็นแกนน�ำในการท�ำงานต่อ
3. มี ก ารเข้ า ไปพู ด คุ ย ให้ ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ อุ บั ติ เ หตุ / ความปลอดภั ย ทางถนนให้ กั บ เด็ ก นั ก เรี ย น
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการตั้งชมรมความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียน เพื่อให้ท�ำหน้าที่ขับเคลื่อน
ท�ำกิจกรรมในโรงเรียน และขยายไปสู่ชุมชน
4. เด็กนักเรียนได้ลงมือท�ำและเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนด้วยตัวเอง
5. มีประกาศแต่งตั้งคณะท�ำงาน เพื่อท�ำหน้าที่ดูแล ติดตาม และแก้ไขการรุกล�้ำเส้นทางโดยเฉพาะ
เช่น การตั้งป้ายบดบังวิสัยทัศน์ การตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ เป็นต้น
6. หัวหน้าหน่วยงานให้ความส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายองค์กร
7. มีการประสานการท�ำงานกันอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การตัดต้นไม้ริมทาง

ปัญหาอุปสรรค

1. การแก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรมจราจร เช่น ไฟส่องสว่าง สัญญาณไฟ ต้องรองบประมาณ
จากหน่วยงาน
2. ขาดความต่อเนื่องในการด�ำเนินงาน เนื่องจากการปรับเปลี่ยนย้ายข้าราชการท�ำให้การปฏิบัติงาน
ขาดความต่อเนื่อง
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ข้อเสนอแนะ

1. การติดตามและประเมินผล ไม่จ�ำเป็นต้องใช้กลไกอย่างเป็นทางการแต่เพียงอย่างเดียว อาจจะใช้
กลไกการติดตามแบบเสริมพลังเข้ามาช่วย เช่น การจัดกินข้าวเล่าเรื่องเปิดโอกาสให้แต่ละพื้นที่มา
เล่าเรื่องที่ตนเองได้ด�ำเนินการ การจัดกิจกรรมประกวด ฯลฯ เน้นให้มีการเสริมพลัง ยกย่องพื้นที่/
หมู่บ้าน/ต�ำบล/หน่วยงานที่ท�ำได้ดี
2. เก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้สวมหมวกนิรภัย เพื่อให้เห็นภาพอย่างชัดเจนว่ามาตรการที่จัดท�ำขึ้นสามารถ
ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด
3. การประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนัก โดยการยกตัวอย่างเคสทีเ่ กิดขึน้ จริงในพืน้ ที่ เพือ่ ให้เห็นภาพ
และเข้าใจได้ง่าย
4. จัดท�ำสปอตโฆษณาเป็น “ค�ำเมือง” เพื่อให้โดนใจประชาชน
5. จัดท�ำผลการประชุมคณะกรรมการ/คณะท�ำงานในระดับอ�ำเภอ ที่น�ำเสนอให้เห็นถึงข้อมูล/
สถานการณ์ / ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ วิ ธี ก ารแก้ ไ ข (แก้ ไ ขในระดั บ อ� ำ เภอ/ส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล ไปใน
ระดับจังหวัด) ผลที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขปัญหา หากท�ำทั้งหมดได้จะท�ำให้เห็นถึงประสิทธิภาพ/
ความส�ำคัญของกลไกการประชุมคณะกรรมการ/คณะท�ำงานได้อย่างชัดเจน
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6. เชียงของน�ำร่อง ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นอ�ำเภอชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับแม่น�้ำโขง ซึ่งฝั่งตรงข้าม
เป็นเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถือได้ว่าเป็นอ�ำเภอหน้าด่าน
ทางการค้ า ของประเทศไทยในการขนส่ ง ทางเรื อ ระหว่ า งจี น ลาว และไทย ส่ ง ผลให้ มี ก ารพั ฒ นา
การคมนาคมเป็นอันมาก ในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการสร้างท่าเรือน�้ำลึก ท่าเรือน�้ำตื้น สะพานมิตรภาพ
และทางหลวงแผ่นดิน เส้นทางต่างๆ
ในอ�ำเภอเชียงของ เป็นแหล่งรวมของชนเผ่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ชนเผ่าม้ง จีนฮ่อ อาข่า ลาว เป็นต้น
แบ่งออกเป็น 7 ต�ำบล 101 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง
การขยายตั ว ทางการคมนาคมของอ� ำ เภอเชี ย งของ ส่ ง ผลให้ ป ริ ม าณการสั ญ จรไปมาในพื้ น ที่ มี
ความหนาแน่นมากขึ้นในแต่ละวัน ยกตัวอย่างเช่น การขนส่งโดยรถบรรทุกผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) กับถนนสาย R3A กับเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 มีรถบรรทุก
ใช้เส้นทางนี้มากกว่า 50 เที่ยวต่อวัน นอกจากการขนส่งสินค้าแล้ว ยังมีการเดินทางท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
เป็นเท่าตัวส่งผลให้มีการใช้เส้นทางในแต่ละวันมากขึ้น
ส� ำ นั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด เชี ย งราย สาขาเชี ย งของ ได้ วิ เ คราะห์
สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของอ�ำเภอเชียงของ พบว่า
1. ในปี 2557 มีผู้ประสบเหตุทางถนนและเสียชีวิตเฉลี่ยเดือนละ 1 ราย
2. ประชาชนในพื้นที่นิยมเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ รถกระบะ และรถอีแต๋น
3. มี ก ารขยายเส้ น ทางหลวงหมายเลข 1020 เป็ น สี่ ช ่ อ งจราจร จากอ� ำ เภอเชี ย งของถึ ง อ� ำ เภอ
ขุนตาล เป็นระยะทางกว่า 42 กิโลเมตร ส่งผลให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วเพิ่มขึ้น และเนื่องจากเป็น
ถนนเส้นยาว 4 เลน ท�ำให้ประชาชนในพื้นที่มักจะขับรถย้อนศร ขับรถข้ามเกาะกลาง ไม่กลับรถ
บริเวณจุดกลับรถ
4. ความนิยมในการท่องเทีย่ วด้วยการขับรถ โดยเฉพาะนักท่องเทีย่ วชาวจีนทีใ่ ช้กฎจราจรไม่เหมือนกับ
ในประเทศไทย ไม่รู้กฎระเบียบการขับขี่ของประเทศไทยดีพอ
5. ผู้ขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย
6. มีรถบรรทุกขนส่งสินค้าสัญจรผ่านวันละกว่า 50 เที่ยว
เหล่านี้คือสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการคมนาคมทางถนนที่เกิดขึ้นในอ�ำเภอเชียงของ อีกทั้งใน
อนาคตยังมีแผนการจะสร้างสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่อีก 3 แห่ง ภายในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งคาดว่า
จะท�ำให้มีนักศึกษา คนท�ำงาน เข้ามาอยู่ในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งก็จะส่งผลต่อการจราจรมากขึ้นตามไปด้วย
จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขา
เชียงของ ท�ำโครงการ “น�ำร่องการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ.
2558” ภายใต้การท�ำงานของทีมงานและภาคีเครือข่าย ซึง่ มีคณ
ุ ครรชิต ชมพูแดง เป็นหัวหน้าส�ำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีคุณประพัฒน์ สีธิ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และทีม
งาน ปภ. เป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน สถาบัน
การศึกษา องค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับวัฒนธรรม
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แห่งความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองเพื่อขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ และการใช้รถใช้ถนน
เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมควบคู่ไปกับมาตรการบังคับใช้กฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อ�ำเภอ
เชียงของ
2. เพือ่ จัดการความรูแ้ ละมาตรการองค์กรทัง้ ในด้านสังคมและมาตรการทางกฎหมายขององค์กรในพืน้ ที่
เป้าหมาย ถนนทางหลวงหมายเลข 1020
3. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในการเดินทางใช้รถใช้ถนน
4. เพื่อส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์ และเพื่อให้การท�ำงานมีเป้าหมายที่ชัดเจน
จึงได้ก�ำหนดเป้าหมายของโครงการไว้ ดังนี้
1. ลดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตของอ�ำเภอเชียงของลง 5% จากปีที่ผ่านมา
2. เพิ่มอัตราการสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์ให้ได้ 80%

สร้างเครือข่ายโยงใย สู่ความเข้มแข็ง

จากเป้าหมายการท�ำงานที่ตั้งไว้เบื้องต้น สิ่งส�ำคัญคือการสร้าง มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นประชาชน สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้เกิดกลไกการ
ท�ำงาน อ�ำเภอเชียงของ จึงได้มคี ำ� สัง่ อ�ำเภอเชียงของที่ 290/2557 ลงวันที่ 11 กันยายน 2557 และค�ำสัง่ อ�ำเภอ
เชียงของที่ 406/2557 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ให้จดั ตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารความปลอดภัยทางถนนอ�ำเภอเชียงของ
แต่งตัง้ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบตั กิ ารความปลอดภัยทางถนนอ�ำเภอเชียงของ และคณะท�ำงานขับเคลือ่ นป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนอ�ำเภอเชียงของ ประกอบด้วยองค์กรภาคีต่างๆที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ�ำเภอเชียงของ
1. นายอ�ำเภอเชียงของ
ประธานกรรมการ/ผู้อ�ำนวยการศูนย์
2. ปลัดอ�ำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
รองประธานกรรมการ/รองผู้อ�ำนวยการศูนย์
3. ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรเชียงของ
รองประธานกรรมการ/รองผู้อ�ำนวยการศูนย์
4. หัวหน้าส่วนราชการระดับอ�ำเภอ
กรรมการ
5. ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กรรมการ
6. ผู้บริหารท้องถิ่นทุกแห่งในอ�ำเภอเชียงของ
กรรมการ
7. หน่วยงานภาคเอกชน
กรรมการ
8. หน่วยงานสื่อมวลชน
กรรมการ
9. หัวหน้า สนง.ปภ.จังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ
กรรมการและเลขานุการ
10. ปลัดอ�ำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11. จนท.ฝ่ายความมั่นคง/จนท.สนง.ปภ.เชียงราย สาขาเชียงของ
ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยมีอ�ำนาจหน้าที่
1. จัดท�ำแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการและงบประมาณในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ของอ�ำเภอ และประสานแผนปฏิบัติการ แผนงานและโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอ�ำเภอ ให้สอดคล้องกับแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุระดับจังหวัด
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2. ด�ำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ�ำเภอ
3. เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ แผนงานโครงการ และรายงาน
ผลให้คณะกรรมการ ศปถ.จังหวัดทราบ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับ
อ�ำเภอ
5. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะ
6. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ศปถ.จังหวัด เพือ่ พิจารณาก�ำหนดแนวทางหรือมาตรการเกีย่ วกับ
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ�ำเภอ
7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท�ำงานเพื่อปฏิบัติงานตามอ�ำนาจหน้าที่ตามที่เห็นสมควร
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการ ศปถ.จังหวัด มอบหมาย
คณะท�ำงานขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอ�ำเภอเชียงของ
1. ปลัดอ�ำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
หัวหน้าคณะท�ำงาน
2. ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการระดับอ�ำเภอ
คณะท�ำงาน
3. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
คณะท�ำงาน
4. ผู้แทนผู้อ�ำนวยการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
คณะท�ำงาน
5. หน่วยงานภาคเอกชน
คณะท�ำงาน
6. หน่วยงานสื่อมวลชน
คณะท�ำงาน
7. ประธานมูลนิธิสาธารณกุศลในพื้นที่
คณะท�ำงาน
8. ประธานชมรมก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน/ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี อ�ำเภอเชียงของ
คณะท�ำงาน
9. หัวหน้า สนง.ปภ.จว.ชร. สาขาเชียงของ
คณะท�ำงานและเลขานุการ
10. ปลัดอ�ำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
คณะท�ำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
11. จนท.ฝ่ายความมั่นคง/จนท.สนง.ปภ.เชียงราย สาขาเชียงของ
ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ดังนี้
1. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอ�ำเภอเชียงของ
2. ประสานความร่วมมือให้แก่องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการด�ำเนินการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งช่วงระยะเวลาปกติและช่วงเทศกาลส�ำคัญ
3. จัดท�ำข้อมูลเสนอคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอ�ำเภอเชียงของ
เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
4. ด�ำเนินกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตอ�ำเภอเชียงของ ภายใต้ยุทธศาสตร์
5 เสาหลัก
5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
6. จั ด ท� ำ ข้ อ เสนอ แผนงานโครงการ งบประมาณ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ
ทางถนน ต่อคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอ�ำเภอเชียงของ
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7. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
อ�ำเภอเชียงของ
การท�ำงานของเครือข่ายดังกล่าว ใช้กลไก “การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบตั กิ ารความปลอดภัย
ทางถนนอ�ำเภอเชียงของ” การประชุมดังกล่าวเป็นเวทีที่ท�ำให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต�ำรวจ โรงพยาบาล มูลนิธิสาธารณกุศล โรงเรียน ฯลฯ ได้มารับทราบข้อมูล ร่วมกัน
วางแผนการท�ำงานเกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้กับอ�ำเภอเชียงของ
การเข้ามาท�ำงานของโครงการน�ำร่องการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2558 ส่งผลให้มกี ารประชุมเครือข่ายอย่างสม�ำ่ เสมอ ซึง่ จะส่งผลให้มกี ารแลกเปลีย่ นข้อมูล การวางแผน
การรายงานผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จากเดิมที่มีการเคลื่อนไหวเฉพาะในช่วง 7 วันอันตราย (เทศกาล
ปีใหม่และสงกรานต์) เป็นการด�ำเนินการต่อเนื่องตลอดทั้งปี และขยายจากการตั้งจุดตรวจเป็นการปลูกฝัง
ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง
การประชุมแต่ละครั้ง ท�ำให้ได้วิธีการท�ำงานเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน และ
แก้ไขจุดเสี่ยงต่างๆ ในอ�ำเภอ อาทิ
การวางแผนตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3 จุด ที่จุดตรวจท่าเจริญ จุดตรวจบ้านแก่นและ
จุดตรวจห้วยเย็น
มีจุดบริการช่วงเทศกาล จ�ำนวน 8 แห่ง (อปท.ละ 1 แห่ง)
จัดกิจกรรมการให้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย สนับสนุนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อมาเป็นล่ามให้กับนักท่องเที่ยวต่าง
ชาติทคี่ าดว่าจะเดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วเทศกาลสงกรานต์ 2558 โดยได้กำ� หนดให้นกั ศึกษาอยูป่ ระจ�ำ
จุดตรวจ / จุดบริการ จ�ำนวน 6 จุด ได้แก่ บริเวณด่านสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 จ�ำนวน 5 คน
ประจ�ำที่ สภ.เชียงของ จุดบริการร่วมหน้าเทศบาลต�ำบลเวียงเชียงของ จุดตรวจท่าเจริญ จุดตรวจ
บ้านแก่น และจุดตรวจห้วยเย็น จุดละ 2 คน รวม 15 คน ระยะเวลา 7 วัน วันที่ 9 – 15 เม.ย.
2558 เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
กิจกรรม ผลิตสปอตแผ่น CD และการท�ำป้ายประชาสัมพันธ์บอกทาง และป้ายเตือนติดตั้งในบริเวณ
ที่มีความเสี่ยง จ�ำนวน 15 ป้าย
ปรับปรุงแก้ไขจุดกลับรถบริเวณหน้าส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลบุญเรือง ตามข้อเสนอของเทศบาล
3 ข้อ ดังนี้
		 ข้อเสนอที่ 1 ขอให้ตัดลดระดับจุดกลับรถเดิมให้มีระดับต�่ำลงจนเห็นรถได้ทั้งสองทาง
		 ข้อเสนอที่ 2 หากปิดจุดเดิมขอให้สร้างจุดใหม่ในบริเวณใกล้เคียง จ�ำนวน 2 จุด
		 ข้อเสนอที่ 3 หากไม่ปลอดภัยและไม่เป็นไปตามหลักวิศวกรรมจราจร ให้ปิดจุดเดิมและสร้างจุดใหม่
ในบริเวณใกล้เคียง จ�ำนวน 1 จุด
สร้างจุดกลับรถบริเวณใกล้เคียงกับสะพานห้วยแดนเมืองเยื้องไปทางทิศเหนือ ในเขตบ้านแดนเมือง
ต�ำบลบุญเรือง หรือจุดอื่นที่ใกล้เคียงกัน เช่น เยื้องไปทางทิศใต้ เขตบ้านงามเมือง ต�ำบลยางฮอม
และในขณะที่ยังไม่มีการก่อสร้างขอใช้จุดกลับรถบนสะพานไปพลางก่อน
เหล่านี้เป็นข้อตกลงที่เกิดขึ้นจากเวทีการประชุมดังกล่าว ซึ่งท�ำให้เห็นว่า “การประชุม” ที่เปิดโอกาส
ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดได้มารับรูส้ ภาพปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จริง และหาแนวทางการจัดการปัญหานัน้ ร่วมกัน
■

■

■

■

■

■
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ผ่านทางประสบการณ์และความรับผิดชอบของแต่ละคนทีน่ ำ� มาเสริมกัน ส่งผลให้มติทอี่ อกมาจากทีป่ ระชุมเป็น
ไปตามความต้องการ และมองภาพครบทุกด้านมากยิ่งขึ้น

อบรม บ่มเพาะวัฒนธรรมความปลอดภัย

การบ่มเพาะวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนเป็นหนทางในการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้น อ�ำเภอ
เชียงของใช้วิธีการบ่มเพาะ โดยการอบรมให้กับนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่
โครงการฯ ได้วางแผนด�ำเนินกิจกรรมเสริมความรู้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับนักเรียน
มัธยมในพื้นที่เขตอ�ำเภอเชียงของ จากโรงเรียนเชียงของวิทยาคม โรงเรียนลูกรักเชียงของ โรงเรียนห้วยซ้อ
วิทยาคม โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย และโรงเรียนชุมชนสถาน จ�ำนวน 149 คน
การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการจัดกิจกรรมทีใ่ ช้วธิ กี ารหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็นการบรรยาย การสาธิต
การให้ทดลองปฏิบัติตามฐานต่างๆ จ�ำนวน 4 ฐาน
ฐานที่ 1 ฐานการขับขี่ปลอดภัย
ฐานที่ 2 ฐานผลกระทบและแนวทางป้องกัน
ฐานที่ 3 ฐานการปฐมพยาบาล
ฐานที่ 4 ฐานกฎหมายจราจร และ พรบ.กฎหมายขนส่ง
แต่ละฐานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเจ้าขององค์ความรู้ ไม่ว่าจะเป็นสถานีต�ำรวจภูธรเชียงของ
ให้ความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายจราจร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการปฐมพยาบาล
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เชียงราย ให้ความรู้เกี่ยวกับ
พรบ.กฎหมายขนส่ง บริษัทกรีนวิงเชียงรายสาขาเชียงของให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย เป็นต้น
หลังจากการอบรม พบว่านักเรียนได้รับความรู้และมีความเข้าใจในการขับขี่อย่างปลอดภัย กฎจราจร
วิธีการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนเบื้องต้น รวมถึงตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน
อีกด้วย
นอกจากนี้ การจัดอบรมดังกล่าว ยังเป็นการประกาศ
ให้สังคม/ชุมชนได้รู้ว่าทางอ�ำเภอเชียงของให้ความส�ำคัญกับ
ประเด็นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้น
และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในอ�ำเภอ อาทิ สนับสนุน
สถานที่โดยโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ได้รับการสนับสนุน
น�้ำดื่มระหว่างการอบรม โดยบริษัทนิ่มซี่เส็งเชียงของ บริษัท
กรี น วิ ง เชี ย งของ และธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร อ�ำเภอเชียงของ
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ประชาสัมพันธ์รณรงค์

กิจกรรมที่ส�ำคัญอีกประการที่ทางอ�ำเภอเชียงของเลือกใช้ คือ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์รณรงค์ผ่าน
การท�ำจัดท�ำสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของ CD เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และสื่อมวลชน
น�ำไปเผยแพร่ต่อในพื้นที่
การประชาสัมพันธ์ในแนวราบ หรือในชุมชนจากคนในชุมชนด้วยกันเอง จะเข้าถึงและสื่อสารกันได้
ง่ายกว่า ทางโครงการฯ จึงเลือกที่จะจัดท�ำ CD รณรงค์การใช้ถนนอย่างปลอดภัย รวมถึงกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้รถ
ใช้ถนนตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน จ�ำนวน 200 แผ่น และแจกจ่ายให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในอ�ำเภอจ�ำนวน 8 แห่ง ให้กับชุมชนและหมู่บ้านจ�ำนวน 101 หมู่บ้าน โรงเรียนทั้งหมดใน
อ�ำเภอเชียงของ รวมทัง้ วิทยุชมุ ชนในอ�ำเภอเชียงของจ�ำนวน 4 แห่ง เพือ่ ให้นำ� เอา CD ดังกล่าว ไปเปิดให้กบั คน
ในหมู่บ้าน หรือนักเรียน ได้เรียนรู้ผ่านทางเวทีต่างๆ
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การติดป้ายเตือน จากการประเมินจุดเสี่ยงร่วมกันของคณะท�ำงาน ท�ำให้ทราบว่าบนทางหลวง
หมายเลข 1020 มีการเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างบ่อย จากมีการสัญจรใช้เส้นทางนี้ค่อนข้างมาก ทั้งจากรถบรรทุก
สินค้าและรถส่วนบุคคล เพื่อเป็นการย�้ำเตือน และสร้างความตระหนักให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน จึงได้จัดท�ำป้าย
เตือนจ�ำนวน 15 ป้าย
ป้ายดังกล่าว ประกอบไปด้วยภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อให้สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้
จุดติดตัง้ ป้ายเหล่านี้ ทางคณะท�ำงานร่วมพิจารณาจุดทีจ่ ะติดร่วมกันและขออนุมตั จิ ากทางหลวงเชียงราย
ให้ติดตั้งป้ายดังกล่าว โดยมีสถานีต�ำรวจภูธรเชียงของ สถานีต�ำรวจภูธรบุญเรือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และชุมชนอ�ำนวยความสะดวกในการติดตั้งป้ายดังกล่าว

เพิ่มศักยภาพผู้ป้องกันภัย

แม้ว่างบประมาณที่ได้รับจากส�ำนักงานสนับสนุนการด�ำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด
(สอจร.) ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะสนับสนุนเพียงกิจกรรมการประชุม การจัด
อบรม และการท�ำประชาสัมพันธ์แต่ยงั ใช้งบประมาณของหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงการท�ำงาน
ต่างๆ เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายในการสร้างการมีส่วนร่วม และเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
นอกจากการป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุผา่ นทางช่องทางในการแก้ไขจุดเสีย่ ง การรณรงค์การขับขีป่ ลอดภัย
สวมหมวกนิรภัยแล้ว ยังต้องเตรียมรับมือกับการเกิดอุบัติเหตุเพื่อลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุด
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ ได้รับมอบรถยนต์กู้ภัย
เคลือ่ นทีเ่ ร็วจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ�ำนวน 1 คัน เพือ่ ใช้ในการบรรเทาสาธารณภัยทีจ่ ะเกิดขึน้
และเพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ ไ ด้ อ ย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพ ทาง
ส� ำ นั ก งาน ปภ.เชี ย งราย สาขาเชี ย งของ จึ ง ได้ ส าธิ ต
ฝึ ก การใช้ และซั ก ซ้ อ มขั้ น ตอนการประสานงานการใช้
รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภั ย กั บ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 6 อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอเชียงของ
เวียงแก่น พญาเม็งราย ขุนตาล ดอยหลวงและเวียงเชียง
รุ ้ ง เพื่ อ ให้ ส ามารถประสานงานกั น ได้ อ ย่ า งทั น ท่ ว งที
และมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุ
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ผลการด�ำเนินงาน ท�ำให้ผู้ที่ท�ำงานด้านดังกล่าวได้รับทราบวิธีการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
ยั ง เกิ ด การสร้ า งเครื อ ข่ า ย ท� ำ ความรู ้ จั ก กั น ระหว่ า งคนท� ำ งานด้ า นป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จาก
แต่ละอ�ำเภอ ซึ่งจะส่งผลต่อการประสานการท�ำงานร่วมกันต่อไปในอนาคต

ร่วมลงแรงลงมือลงใจ สร้างความปลอดภัย

จากการได้มีเวทีการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ�ำเภอเชียงของ
ซึ่ ง รวบรวมหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ มเข้ า มาร่ ว มกั น รั บ ทราบข้ อ มู ล และหาข้ อ ตกลง
ในการท�ำงานร่วมกันนั้น การรับทราบข้อมูล ผลกระทบ การสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุในอ�ำเภอเชียงของนั้น
ส่งผลให้แต่ละหน่วยงานทีไ่ ด้เข้ามาร่วมรับฟังข้อมูลจากเวทีดงั กล่าว หากลวิธที จี่ ะสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ทางถนนให้เกิดขึ้นในหน่วยงานของตนเอง ผ่านทางวิธีการท�ำงาน อ�ำนาจหน้าที่รับผิดชอบปกติของหน่วยงาน
ตนเอง ไม่ว่าจะเป็น
การรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดท�ำป้าย
ประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ลดอุบตั เิ หตุ เข้าไปในเผยแพร่ในขบวนแห่การแข่งขันกีฬาประจ�ำปี ทัง้ นี้
เป็นการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ส่งผลให้คนในท้องถิ่นได้รับรู้เกี่ยวกับเป้า
หมายในการลดอุบัติเหตุของอ�ำเภอ และสร้างความตระหนักให้กับคนในชุมชน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของสถานศึกษา โดยการจัดการจราจรหน้าโรงเรียนและใน
โรงเรียนให้มีความสะดวก ปลอดภัย มีการจัดนักศึกษาวิชาทหารมาเป็นจิตอาสาคอยอ�ำนวยความ
สะดวก
การดูแลสภาพไหล่ทางของชุมชนโดยชุมชนเอง ประชาชนในชุมชนช่วยกันปรับปรุง ตัดแต่งกิ่งไม้
ปรับปรุงไหล่ทางร่วมกัน เพื่อสร้างให้เกิดทัศนวิสัยที่ดีกับผู้ขับขี่
การได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการให้นักศึกษามาเป็นล่ามประจ�ำตาม
จุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการเดินทาง กฎระเบียบต่างๆ
ทั้งหมดนี้ เป็นการด�ำเนินกิจกรรมที่ไม่ได้ใช้เงินของโครงการฯ แต่เกิดขึ้นจากการได้เข้าร่วมเวทีการ
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ�ำเภอเชียงของ ที่ท�ำให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
ได้แลกเปลี่ยน ท�ำให้เกิดความตระหนักและน�ำกลับไปเข้าผนวกกับการท�ำงานปกติของตนเองได้ ซึ่งเป็นการ
ท�ำงานที่จะสร้างให้เกิดความยั่งยืนได้ในอนาคต
■

■

■

■
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กลวิธีการท�ำงานผ่าน 5 ส 5 ช

การท�ำงานของอ�ำเภอเชียงของ เป็นการท�ำงานที่พยายามยึดหลัก 5 ส 5 ช มาใช้ในการท�ำงาน
หลักการท�ำงาน 5 ส คือการใช้สารสนเทศ/ข้อมูล สหสาขาวิชาชีพ สุดเสี่ยง สุดคุ้ม ส่วนร่วม
จะเห็นได้ว่าใน 5 ส ทางโครงการฯ ได้ใช้สารสนเทศหรือข้อมูลมาใช้เป็นตัวเริ่มต้นในการท�ำงาน
ท�ำการวิเคราะห์จากสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นประกอบกับข้อมูลการใช้เส้นทาง ส่งผลให้สามารถน�ำมาวิเคราะห์
จุดเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ เมื่อได้ข้อมูลแล้วน�ำมาหาทางแก้ปัญหาผ่านทางการจัดเวทีการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมจาก
สหสาขาวิชาชีพ จัดเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยน สร้างการมีส่วนร่วมของแต่ละหน่วยงาน ในการพิจารณา
ความคุ้มค่า ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและลงมือแก้ไขในจุดนั้นก่อนผ่านทางการลงความเห็นร่วมกัน
ส�ำหรับกลวิธี 5 ช ที่เป็นการชง เชื่อม ช้อน เช็ค ชม ยังไม่เห็นรูปแบบที่ชัดเจนมากนัก แต่ด้วย
วิธีการท�ำงานที่เลือกใช้การมีส่วนร่วมของสหวิชาชีพท�ำให้เกิดการเชื่อมประสานการท�ำงานร่วมกัน หากมีการ
วางระบบการเช็คเพื่อมองหาข้อดี กระบวนการท�ำงานที่ประสบความส�ำเร็จ เพื่อน�ำมาขยายผลหรือสนับสนุน
ต่อก็จะสามารถสร้างความยั่งยืนต่อไปได้เป็นอย่างดี

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

จากการด�ำเนินงานโครงการ ส่งผลให้สถิติการเกิด การบาดเจ็บ และการสวมหมวกนิรภัย มีการ
เปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบปี 2557 กับ ปี 2558 ดังนี้
จ�ำนวนผู้สวมหมวกนิรภัยมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.09 และมีจ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง 11 ครั้ง
มีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรลดลง 13 ราย แต่ทั้งนี้กลับมีจ�ำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบจากปี 2557
จ� ำ นวน 2 ราย ซึ่ ง สถานการณ์ ค วามรุ น แรงและกระบวนการท� ำ งานเพื่ อ การป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ จ ราจร
ในอ�ำเภอเชียงของ จ.เชียงราย มีแนวโน้มที่ดีขึ้น และเป็นการตั้งรับป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หากเทียบกับ
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลมาจากประเทศเพื่อนบ้าน และจังหวัดอื่นๆ
ล�ำดับ
1
2
3
4

รายการ
จ�ำนวนผู้สวมหมวกนิรภัย (ร้อยละ)
จ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)
จ�ำนวนการบาดเจ็บ (คน)
จ�ำนวนการเสียชีวิต (คน)

ปี 2557
8.64
150
149
9

ปี 2558
22.73
139
136
11

(ลดลง/เพิ่มขึ้น)
+14.09
-11
-13
+2

ภายหลังจากการท�ำงานของโครงการฯ พบการเปลี่ยนแปลงในหลายแง่มุม ดังนี้
1. เกิดเวทีที่คนท�ำงานเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนข้อมูล และหา
แนวทางการท�ำงานร่วมกัน
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่น โรงเรียน สื่อมวลชนในพื้นที่ มีเครื่องมือ (CD) ที่จะน�ำไปใช้
ในการประชาสัมพันธ์
3. แต่ละองค์ก รมีก ารด�ำเนินการภายใต้ บทบาทและหน้ า ที่ ข องตนเอง ในการสร้ า งเสริ ม ให้ เ กิ ด
ความปลอดภัยทางถนนขึ้นในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เช่น การติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณจุดเสี่ยงการ
ดูแลไหล่ทาง การท�ำป้ายเตือน เป็นต้น
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4. ใช้มาตรการองค์กรเข้ามาช่วยในการสนับสนุนให้มกี ารสวมหมวกนิรภัย โดยเริม่ ต้นที่ หน่วยงาน เช่น
โรงพยาบาล
5. องค์กรบริหารส่วนท้องถิน่ เข้ามาช่วยดูแลพืน้ ที่ ตัดแต่งกิง่ ไม้ขา้ งทาง โดยไม่ตอ้ งรอให้กรมทางหลวง
ด�ำเนินการสั่งการ

เงื่อนไขปัจจัยความส�ำเร็จ

1. มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงานอย่างเป็นทางการ เพื่อให้มีกลไกและอ�ำนาจหน้าที่มารองรับ
2. แต่ละโรงเรียนมีกลวิธใี นการให้เด็กนักเรียนสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน มีการตัง้ กฎระเบียบ ขอความ
ร่วมมือกับผูป้ กครองและต�ำรวจในการควบคุมดูแล ส่งผลให้นกั เรียนมัธยมทีเ่ ดินทางมาโรงเรียนด้วย
รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียนอย่างสม�่ำเสมอ

ปัญหาอุปสรรค

1. การเติบโตของเมืองเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีการขยายถนนเป็น 4 เลน แต่คนในชุมชนยังไม่มกี าร
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย เช่น พฤติกรรมการขับรถย้อนศร
การไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น
2. อัตราการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่จ�ำเพาะเฉพาะช่วงเทศกาล ส่งผลให้การรับมือ
หรือกระบวนการช่วยเหลือยังล่าช้า (นอกเทศกาลไม่มีค�ำสั่งในการบูรณาการการท�ำงานร่วมกัน/
วางระบบอย่างชัดเจน)
3. อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จะใช้ในการช่วยเหลือมีไม่เพียงพอ
4. ระบบ 1669 ยังเป็นการแจ้งไปที่ศูนย์กลางที่จังหวัดก่อน แล้วทางจังหวัดจึงจะแจ้งกลับมาที่
โรงพยาบาลอ�ำเภอ ซึ่งในบางกรณีท�ำให้เกิดความล่าช้า
5. การสวมหมวกนิรภัยยังเป็นการด�ำเนินการเนื่องจากเกรงต่อกฎหมาย หรือกฎระเบียบของโรงเรียน
แต่ไม่ได้เกิดจากความตระหนักหรือเห็นความส�ำคัญของการสวมหมวกนิรภัย
6. ยังมีจุดเสี่ยงที่รอการแก้ไขหลายจุด ซึ่งจ�ำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ทางวิศวกรรมจราจรมาใช้ในการ
แก้ปัญหา

ข้อเสนอแนะ

1. ป้ายจุดเสี่ยงควรเพิ่มภาษาไทยเข้าไปเพื่อสื่อสารให้กับคนในพื้นที่ และคนไทยจากต่างถิ่นได้
รับทราบเกี่ยวกับจุดเสี่ยงด้วย
2. จากการตั้ ง เป้ า หมายที่ จ ะลดอุ บั ติ เ หตุ การบาดเจ็ บ หรื อ เสี ย ชี วิ ต ของอ� ำ เภอเชี ย งของลง 5%
จากปีที่ผ่านมา และเพิ่มอัตราการสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์ให้ได้ 80% ซึ่งเป็นการ
ก� ำ หนดเป้ า หมายที่ ชั ด เจน แต่ โ ครงการฯ ยั ง ขาดวิ ธี ก ารในการเก็ บ ข้ อ มู ล โดยเฉพาะอั ต รา
การสวมหมวกนิรภัยที่ยังไม่มีการเก็บข้อมูลว่ามีการสวมหมวกมากขึ้นหรือไม่ เพียงใด
3. วางระบบเพื่อรองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่นิยมขับรถเอง แต่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย หรือระเบียบการขับรถของประเทศไทย
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4. จัดท�ำแผ่นพับ เพื่อชี้แจง/อธิบายระเบียบการขับขี่เป็นภาษาอังกฤษ หรือจีน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้
ศึกษา
5. การแก้ปญ
ั หาจุดเสีย่ ง ต้องใช้องค์ความรูอ้ ย่างรอบด้าน โดยเฉพาะทางด้านวิศวกรรมจราจรเพือ่ ปรับ
เปลี่ยนโครงสร้าง พร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการขับขี่
6. การแก้ปัญหาจุดเสี่ยงที่ต้องใช้งบประมาณมาก หรืออยู่ภายใต้การดูแลของกรมทางหลวง อาจจะ
กลวิธใี นการวิเคราะห์ปญ
ั หา น�ำเสนอปัญหาและชักชวนผูร้ บั ผิดชอบมารับฟังปัญหาเพือ่ หาแนวทาง
การแก้ไขร่วมกัน
7. การใช้ CCTV สามารถแก้ปญ
ั หาได้หลายหลาก แต่ตอ้ งอาศัยการวางระบบทีด่ ี ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะต�ำรวจที่มีอ�ำนาจในการบังคับใช้กฎหมาย
8. การน�ำเสนอโดยใช้คลิปถ่ายเป็นภาพเคลือ่ นไหวเส้นทาง/จุดเสีย่ ง จะท�ำให้เกิดความชัดเจนเมือ่ มีการ
ประชุม
9. ผลักดันการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในส่วนที่นอกเหนืออ�ำนาจหน้าที่รับผิดชอบของอ�ำเภอให้เป็นวาระ
ของจังหวัด
10. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวรู้วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ประชาสัมพันธ์ให้รู้จักหมายเลข 1669 เพื่อการแจ้งเหตุ
11. อ�ำเภอควรมีการสนับสนุนให้พื้นที่ ได้มีโอกาสน�ำหลักการกลยุทธการท�ำงาน 5ส. 5ช. มาใช้
ร่วมกันอย่างบูรณาการในแผนงานระดับอ�ำเภอ โดยก�ำหนดเป็นนโยบายเพื่อน�ำสู่การปฏิบัติ
ที่ต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี ตามบริบทและสภาพปัญหาของแต่ละท้องที่ และมีการติดตาม
ประเมินผล พร้อมมอบโล่ให้กับผลงานที่เป็นแบบอย่างให้กับพื้นที่ที่ด�ำเนินงานเห็นผลเด่นชัด
เป็นรูปธรรม
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7. ตากฟ้าร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน
อ�ำเภอตากฟ้า ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดนครสวรรค์ มีอาณาเขตติดต่อกับ อ�ำเภอ
พยุหะคีรี อ�ำเภอท่าตะโก อ�ำเภอไพศาลี อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และอ�ำเภอหนองม่วง จังหวัด
ลพบุรี ประกอบด้วย 7 ต�ำบล 76 หมู่บ้าน มีอาชีพหลัก คือ การท�ำไร่ ท�ำสวน เลี้ยงสัตว์ และมีอาชีพเสริม
ในการท�ำหัตถกรรม (ทอผ้า จักสาน)
พืชส�ำคัญคือ การปลูกอ้อยข้าวโพด และมันส�ำปะหลัง ซึ่งการขนส่งอ้อยจะใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่
บรรทุกอ้อยเข้าไปส่งยังโรงงานต่างๆ ส่งผลท�ำให้ถนนช�ำรุด เสียหาย และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
ถนนที่ตัดผ่าน อ�ำเภอตากฟ้า คือ ถนนหมายเลข 1 พหลโยธิน และถนนสาย 11 อินทร์บุรี-เขาทราย
ซึง่ ถนนทัง้ สองเส้น มักจะถูกใช้เป็นเส้นทางเลีย่ งในช่วงเทศกาล ส่งผลให้ชว่ งเวลาดังกล่าวมีผใู้ ช้เส้นทางเป็นจ�ำนวน
มาก มีการจราจรหนาแน่น ส่งผลให้มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุช่วงเวลาดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น
นอกจากปัญหาหลักที่เกิดจากสภาพถนนแล้ว พฤติกรรมของผู้ขับขี่ใน อ�ำเภอตากฟ้า ยังส่งผลต่อ
ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากไม่สนใจใส่หมวกนิรภัย ขับขี่ด้วยความประมาท เมาแล้วขับ ฯลฯโดย
จะเกิดในการเดินทางถนนในต�ำบลหรือหมู่บ้านที่จราจรไม่หนาแน่น
ทั้งหมดนี้คือ สาเหตุส�ำคัญของการเกิดอุบัติเหตุในอ�ำเภอตากฟ้า ที่ส่งผลให้ปี 2553-2557 อ�ำเภอ
ตากฟ้ามีคนเจ็บ (Admit) เฉลี่ยปีละกว่า 746 ราย เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 12 ราย จากสถิติดังกล่าวท�ำให้หน่วย
งานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องไม่ได้นงิ่ นอนใจ แต่รว่ มกันคิดและหากลวิธใี นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จนเกิดเป็นโครงการ
“ตากฟ้าร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน” ภายใต้การท�ำงานอย่างเข้มแข็งของ คุณประยงค์ บุญมีรอด
หัวหน้าส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตากฟ้า และคุณสมชาย แก้วศรี
ทีมงาน ปภ. ร่วมกันกับภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานสร้างความปลอดภัยทางถนน

สานพลังภาคีร่วมใจ

โครงการตากฟ้าร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน เกิดขึ้นจากความตั้งใจขององค์กร ภาคีต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ทีต่ อ้ งการจะลดอุบตั เิ หตุทางถนนเพือ่ ให้ประชาชนปลอดภัยทัง้ ชีวติ และทรัพย์สนิ โดยมีวตั ถุประสงค์
ดังนี้
1. เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายในการท�ำงานร่วมขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนอ�ำเภอตากฟ้า
2. เพื่อสร้างศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุจราจรในเขตพื้นที่อ�ำเภอตากฟ้า
3. เพื่อสร้างหมู่บ้านและโรงเรียนต้นแบบความปลอดภัยทางถนนในเขตพื้นที่อ�ำเภอตากฟ้า
4. เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในจุดเสี่ยง พื้นที่เขตอ�ำเภอตากฟ้า
5. เพื่อส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์
6. เพื่อลดจ�ำนวนอุบัติเหตุผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
โดยมีแนวทางในการด�ำเนินการ 4 ด้าน ได้แก่
1. การพัฒนาภาคีเครือข่ายการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอ�ำเภอตากฟ้า
2. การพัฒนาระบบข้อมูลด้านความปลอดภัยทางถนนอ�ำเภอตากฟ้า
3. การรณรงค์สง่ เสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% ปลูกฝังและสร้างจิตส�ำนึกในสถานศึกษาให้มโี รงเรียน
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ต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน
4. การสร้างหมู่บ้านต้นแบบในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ที่จะสามารถขยายผลไปสู่
หมู่บ้าน/ชุมชนอื่น หรือส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่อ�ำเภอเป็นมาตรการองค์กรต้นแบบด้าน
ความปลอดภัยทางถนนต่อไป
การด�ำเนินโครงการดังกล่าว เน้นการท�ำงานร่วมกันระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางการแต่งตั้ง
อย่างเป็นทางการ มีค�ำสั่งอ�ำเภอตากฟ้าที่ 221/2557ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ�ำเภอตากฟ้า (ศปถ.อ�ำเภอ) เพื่อให้ท�ำหน้าที่จัดท�ำแผนปฏิบัติการ
แผนงาน โครงการและงบประมาณในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน จัดให้มีศูนย์ข้อมูลและสถิติ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ผลการด�ำเนินงาน
ให้กับประชาชนได้รับทราบ และเมื่ออ�ำเภอตากฟ้าได้รับจัดสรรงบประมาณจากแผนงานสนับสนุนการด�ำเนิน
การป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.) ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เพื่อด�ำเนินโครงการตากฟ้าร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน จึงได้มีค�ำสั่งอ�ำเภอตากฟ้า ที่ 39/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท�ำงานในการด�ำเนินโครงการ “ตากฟ้าร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน”
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ตาราง รายละเอียดคณะกรรมการและคณะท�ำงาน
ต�ำแหน่ง

คณะกรรมการอ�ำนวยการ

ประธาน/หัวหน้า นายอ�ำเภอตากฟ้า
รองประธาน

กรรมการ/
คณะท�ำงาน

1. ผกก.สถานีต�ำรวจภูธร
ตากฟ้า
2. ปลัดอ�ำเภอหัวหน้า
ฝ่ายบริหารงานปกครอง
1. ผอ.แขวงการทาง
นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
2. ขนส่งจังหวัดนครสวรรค์
สาขาตาคลี
3. ผจก.บริษัทกลางฯ จังหวัด
นครสวรรค์
4. ผอ.รพ.ตากฟ้า
5. สสอ.ตากฟ้า
6. รอง ผกก.ป้องกัน
ปราบปรามสถานีต�ำรวจ
ภูธรตากฟ้า

คณะท�ำงานขับเคลื่อน
หัวหน้าส�ำนักงาน
ปภ.จังหวัดสาขาตากฟ้า
-

1. นายก อบต.สุขส�ำราญ
2. ปลัดอ�ำเภอฝ่ายความ
มั่นคง
3. นายสมหวัง มูลสาร
รอง ผอ.ร.ร.ตากฟ้าวิชา
ประสิทธิ์
4. นางสมพักตร์ แสง
ประสาท พยาบาลวิชาชีพ
ช�ำนาญการ รพ.ตากฟ้า
5. ร.ต.ท.ไพโรจน์ ศรีทอง
รอง สว.(จร.) สภ.ตากฟ้า

คณะท�ำงานรวบรวมและ
รายงานข้อมูล (MIS)
ทีม ปภ.และ รพ.
-

1. นางสมพักตร์ แสง
ประสาท พยาบาลวิชาชีพ
ช�ำนาญการ รพ.ตากฟ้า
2. นายสมชาย แก้วศรี
นักวิเคราะห์ฯ ช�ำนาญการ
ปภ.สาขาตากฟ้า
3. ร.ต.ท.ไพโรจน์ ศรีทอง
รอง สว.(จร.) สภ.ตากฟ้า
4. น.ส.จุฑามาส วงษ์ราษฎร์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ช�ำนาญงาน สสอ.ตากฟ้า
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ต�ำแหน่ง

กรรมการ/คณะ
ท�ำงานและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่

คณะกรรมการอ�ำนวยการ

คณะท�ำงานขับเคลื่อน

7. นายกเทศมนตรีทุกแห่ง
8. นายก อบต.ทุกแห่ง
9. นางจันทร์ทิพย์ วราหไพฑูรย์
(พี่เลี้ยงสอจร.)
10. ประธาน อปพร.ตากฟ้า
11. ประธาน อสม.ตากฟ้า
12. ประธานสมาคมไร่อ้อย
อ�ำเภอตากฟ้า

6. น.ส.จุฑามาส วงษ์ราษฎร์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ช�ำนาญงาน สสอ.ตากฟ้า
7. นายณัฐพงษ์ หมวกเอี่ยม
สื่อมวลชน
8. นายชัยยศ เถื่อนม่วง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
ต.ล�ำพยนต์
9. นายกรรณชัย อนันทสุข
หน่วยกู้ชีพกู้ภัยตากฟ้า
10. น.ส.อุมาภรณ์ ด้วงชะอุ่ม
นักวิเคราะห์ฯปฏิบัติการ
ปภ.สาขาตากฟ้า
11. นายวิเชียร ประสงค์
ทรัพย์ พนักงานประจ�ำ
ส�ำนักงาน ปภ.สาขาตากฟ้า
12. นายวสันต์ อุทัยมงคล
พนักงานประจ�ำส�ำนักงาน
ปภ.สาขาตากฟ้า
13. น.ส.ศิริพันธ์ นุ่นชะนา
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนช�ำนาญการ

หัวหน้าส�ำนักงาน ปภ.จังหวัด นายสมชาย แก้วศรี
นครสวรรค์ สาขาตากฟ้า
นักวิเคราะห์ฯ ช�ำนาญการ
ปภ.สาขาตากฟ้า
1. ปลัดอ�ำเภอฝ่ายความ
มั่นคง
2. นายสมชาย แก้วศรี
ก�ำหนดแนวทาง แผนงาน
ด�ำเนินการขับเคลื่อน
โครงการในการป้องกันและ โครงการฯ ในทุกกิจกรรม
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
จัดให้มีศูนย์ข้อมูลและสถิติ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

คณะท�ำงานรวบรวมและ
รายงานข้อมูล (MIS)
5. นายชัยยศ เถื่อนม่วง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
ต.ล�ำพยนต์
6. นายกรรณชัย อนันทสุข
หน่วยกู้ชีพกู้ภัยตากฟ้า
7. นายวสันต์ อุทัยมงคล
พนักงานประจ�ำส�ำนักงาน
ปภ.สาขาตากฟ้า
8. นายวิเชียร ประสงค์
ทรัพย์พนักงานประจ�ำ
ส�ำนักงาน ปภ.สาขาตากฟ้า
9. น.ส.ศิริพันธ์ นุ่นชะนา
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนช�ำนาญการ
10. นายณัฐพงษ์ หมวกเอี่ยม
สื่อมวลชน

-

ออกสอบเหตุการณ์เกิด
อุบัติเหตุทางถนน จัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุ
ทางถนน ประมวลผล

ถอดบทเรียน ปภ.อำ�เภอนำ�ร่อง

ต�ำแหน่ง

คณะกรรมการอ�ำนวยการ

คณะท�ำงานขับเคลื่อน

การเกิดอุบัติเหตุทางถนน
การวิเคราะห์สาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนและก�ำหนด
แนวทางแก้ไขปัญหา การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
ให้ความรู้ ตลอดจนการ
ให้การสนับสนุนงบประมาณ
บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ
และอ�ำนวยการปฏิบัติ

ด�ำเนินโครงการในแต่ละ
กิจกรรมย่อย ประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การ
ออกสอบเหตุ รวบรวม
เก็บข้อมูล ประมวลผล
วิเคราะห์ ประเมินผลเพื่อ
หาแนวทางแก้ไขและเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ด้านการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนแก่
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
มูลนิธิ องค์กรอิสระและ
ประชาชน

คณะท�ำงานรวบรวมและ
รายงานข้อมูล (MIS)
วิเคราะห์ข้อมูล จัดท�ำ
ฐานข้อมูลอุบัติเหตุทาง
ถนน และสรุปรายงาน
ข้อมูลเสนอผู้บังคับบัญชา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยตั้งศูนย์รวบรวมข้อมูล
และการประมวลผล ณ
ส�ำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครสวรรค์ สาขาตากฟ้า

จะเห็นได้ว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการอ�ำนวยการและคณะท�ำงาน มีลักษณะที่แตกต่างกันตาม
บทบาทและหน้าที่ของแต่ละชุด
คณะกรรมการอ�ำนวยการท�ำหน้าที่ก�ำหนดแนวทางการท�ำงาน จึงเป็นการแต่งตั้งตามต�ำแหน่งหน้าที่
ที่รับผิดชอบอยู่ ส�ำหรับคณะท�ำงานทั้ง 2 ชุดเป็นการแต่งตั้งโดยระบุตัวบุคคล และยังเป็นคนเดียวกัน ซึ่งจะ
ส่งผลให้การท�ำงานต่อเนื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่จาก ปภ.สาขาตากฟ้าท�ำหน้าที่เป็นคณะท�ำงานและเลขานุการใน
คณะท�ำงานขับเคลื่อนและคณะกรรมการอ�ำนวยการ ท�ำให้สามารถถ่ายทอดข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นให้กับผู้
บริหารทราบได้

แผนการสร้างความปลอดภัย

นอกเหนือจากการจัดตัง้ คณะกรรมการเพือ่ ด�ำเนินโครงการแล้ว โครงการฯ ยังได้กำ� หนดกิจกรรมต่างๆ
เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่จะเกิดขึ้น ครอบคลุมปัจจัยที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน
ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ยานพาหนะ สิ่งแวดล้อมและถนน รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย
แผนกิจกรรม ของอ�ำเภอตากฟ้า แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือกิจกรรมระดับอ�ำเภอ และกิจกรรมระดับ
หมู่บ้าน/ต�ำบล
1) กิจกรรมระดับอ�ำเภอ ประกอบไปด้วย
		 1. การพัฒนาระบบข้อมูลด้านความปลอดภัยทางถนน DATA CENTER
		 2. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
		 3. การอบรมเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับเด็กและเยาวชน
2) กิจกรรมระดับหมู่บ้าน/ต�ำบล เป็นการสร้างหมู่บ้านปลอดภัยและหมู่บ้านตัวอย่างลดอุบัติเหตุทาง
		 ถนน

71

72

ถอดบทเรียน ปภ.อำ�เภอนำ�ร่อง

ผลการด�ำเนินงานพบว่า จากความร่วมมือร่วมใจของคนในอ�ำเภอ ท�ำให้อ�ำเภอตากฟ้าสามารถด�ำเนิน
การได้ครบทุกกิจกรรมที่วางแผนไว้ อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมในการตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และตั้งจุดตรวจและให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่อีกด้วย

กิจกรรมสร้างความปลอดภัย

• การพัฒนาระบบข้อมูลด้านความปลอดภัยทางถนน DATA CENTER
		 อ�ำเภอตากฟ้าให้ความส�ำคัญกับการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ และน�ำเอาข้อมูลมา
วิเคราะห์เพือ่ หาสาเหตุและหาแนวทางแก้ปญ
ั หา การด�ำเนินการเริม่ ต้นจากการแต่งตัง้ คณะท�ำงานรวบรวมและ
รายงานข้อมูล (MIS) เพื่อท�ำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี รวมถึงข้อมูลประจ�ำเดือนของทุกเดือน นอกจาก
นี้ยังมีการลงพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง/จุดเสี่ยง เพื่อประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อวางแนวทาง
การแก้ไข จัดท�ำข้อเสนอ และน�ำส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงและแก้ไขต่อไป
ข้อมูลจากการลงพื้นที่
พื้นที่
ลักษณะที่ท�ำให้เกิดจุดเสี่ยง
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา
สามแยกบ้าน
ถนนสายหลักมีลักษณะเป็นเส้นตรง
ติดตั้งป้ายเตือน/อักษรเตือนบนถนน/ติด
ไตรคีรี หมู่ 6
ลาดเอียง มองไม่เห็นทางแยก
ตั้งสัญญาณไฟ บริเวณทางแยก
ต.พุนกยูง ถ.สาย มีศาลาพักผู้โดยสารบริเวณทางแยก
ติดตั้งลูกระนาดชะลอความเร็วก่อนถึง
ตากฟ้า-ท่าตะโก มีตลาดนัดทุกวันอาทิตย์ มีสถานที่
ทางแยก
(สาย1145)
ส�ำคัญได้แก่ โรงเรียนและ รพ.สต. ท�ำให้ ขอความร่วมมือแขวงทางหลวงตรวจสอบ
มีรถหนาแน่น
ผิวถนนและตัดแต่งต้นไม้สองข้างทาง
แขวงทางหลวงและ อบต.พุนกยูง ตั้งงบ
ประมาณจัดท�ำป้ายเตือน ไฟสัญญาณ ฯลฯ
ที่เกี่ยวข้อง
สามแยกทางเข้า ถนนสายหลักมีไฟเตือนก่อนถึงทางแยก จัดท�ำป้ายเตือน/อักษรเตือนบนถนนก่อน
วัดพุนกยูง หมู่ 4 แต่เนื่องจากเป็นทางโค้งและลาดเอียง ถึงทางแยก
บ้านพรุเลียบ
ท�ำให้รถที่วิ่งมาจากสายหลักมองไม่เห็น
จัดท�ำลูกระนาดชะลอความเร็วก่อนถึงทาง
ต.พุนกยูง ถ.สาย ทางแยก
แยก
ตากฟ้า-ท่าตะโก มีต้นไม้และป้ายปิดบังทางแยก
ติดตั้งไฟฟ้าส่องทาง
(สาย1145)
ขอความร่วมมือแขวงทางหลวงตรวจสอบ
ผิวถนนและตัดแต่งต้นไม้สองข้างทาง
แขวงทางหลวงและ อบต.พุนกยูง ตั้งงบ
ประมาณจัดท�ำป้ายเตือน ไฟส่องสว่าง ฯลฯ
ที่เกี่ยวข้อง
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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พื้นที่
ลักษณะที่ท�ำให้เกิดจุดเสี่ยง
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา
สามแยกทางเข้า มีไฟเตือนกระพริบก่อนถึงทางแยก แต่ จัดท�ำป้ายเตือน/อักษรเตือนบนถนนก่อน
วัดพุนกยูง หมู่ 1 ใช้การไม่ได้
ถึงทางแยก
บ้านชอนทุเรียน ถนนสายหลักมีลักษณะลาดเอียง และ จัดท�ำลูกระนาดชะลอความเร็วก่อนถึงทาง
ต.พุนกยูง ถ.สาย ตรง ท�ำให้รถใช้ความเร็วสูง
แยก
ตากฟ้า-ท่าตะโก บริเวณทางแยกเข้าหมู่บ้านมีลักษณะ
จัดท�ำไหล่ทางให้กว้างขึ้น
(สาย1145)
ลาดลง มีต้นไม้และป้ายปิดบังทางแยก
ขอความร่วมมือแขวงทางหลวงตรวจสอบ
ไหล่ทางแคบ
ผิวถนนและตัดแต่งต้นไม้สองข้างทาง
แขวงทางหลวงและ อบต.พุนกยูง ตั้งงบ
ประมาณจัดท�ำป้ายเตือน ไฟส่องสว่าง ฯลฯ
ที่เกี่ยวข้อง
สามแยกบ้าน
เป็นทางแยกที่ใช้เป็นเส้นทางลัดไปถนน จัดท�ำป้ายเตือน/ตัวอักษร/ลูกระนาดก่อน
ด�ำรงรักษ์ หมู่ 3 สายอินทร์บุรี-เขาทราย
ถึงทางแยก
ต.อุดมธัญญา
เป็นแหล่งชุมชน ที่มีโรงงาน โรงเรียน ขอความร่วมมือแขวงทางหลวงตรวจสอบ
และย่านการค้า ส่งผลให้มีการจราจร ผิวถนนและตัดแต่งต้นไม้สองข้างทาง
หนาแน่นโดยเฉพาะช่วงเช้าและเย็น
แขวงทางหลวงและ อบต.อุดมธัญญา ตั้ง
มีไฟเตือนกระพริบและไฟส่องสว่าง
งบประมาณจัดท�ำป้ายเตือน ลูกระนาด ฯลฯ
ที่เกี่ยวข้อง
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

สามแยกบ้านพุ
ถนนสายหลักมีลักษณะตรงลาดเอียง
ม่วง ม.13 ต.อุดม จากตากฟ้าไปท่าตะโก เป็นสี่เลนและ
ธัญญา
ปรับเป็นสองเลนบริเวณทางแยก
ผู้ขับขี่มักใช้ความเร็วสูงและมองไม่เห็น
ทางแยก
มีโรงเรียน รพ.สต. และวัดไตรคีรีตั้งอยู่
ก่อนถึงทางแยก
■

■

■

จัดท�ำป้ายเตือน/ตัวอักษร/ลูกระนาดก่อน
ถึงทางแยก
ขอความร่วมมือแขวงทางหลวงตรวจสอบ
ผิวถนนและตัดแต่งต้นไม้สองข้างทาง
แขวงทางหลวงและ อบต.อุดมธัญญา ตั้ง
งบประมาณจัดท�ำป้ายเตือน ลูกระนาด ฯลฯ
ที่เกี่ยวข้อง
■

■

■

สี่แยกหลัก 19
เป็นเส้นทางรอยต่อระหว่างสองอ�ำเภอ จัดท�ำป้ายเตือน/ตัวอักษร/ลูกระนาดก่อน
ถ.ตากฟ้า-ท่าตะโก แต่ไม่มีสัญญาณไฟ
ถึงทางแยก
เกาะกลางบริเวณทางแยกมีลักษณะ
ปรับลักษณะของเกาะกลางให้เหมาะสม
เหลื่อมล�้ำกัน
พร้อมติดตั้งกล้อง CCTV และสัญญาณไฟจราจร
ก่อนถึงทางแยกถนนมีลักษณะสอบเข้า ขอความร่วมมือแขวงทางหลวงตรวจสอบ
ผิวถนนและตัดแต่งต้นไม้สองข้างทาง
แขวงทางหลวงและ อบต.อุดมธัญญา
ตั้งงบประมาณจัดท�ำป้ายเตือน ลูกระนาด
ไฟสัญญาณ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
■

■

■

■

■

■

■
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พื้นที่
สามแยกเขาน้อย
ต.เขาชายธง
ถ.สายตากฟ้าตาคลี (พหลโยธิน)

ลักษณะที่ท�ำให้เกิดจุดเสี่ยง
เป็นพื้นที่รับผิดชอบของ อ�ำเภอตากฟ้า
และ อ�ำเภอตาคลี
ถนนช่วงทางแยกตรงและกว้าง ส่งผล
ให้ผู้ขับขี่มักใช้ความเร็วในการขับ รถที่
เลี้ยวขวามักจะไม่ชะลอความเร็ว
มีไฟกระพริบเตือน แต่เห็นไม่ชัด
เนื่องจากมีต้นไม้ ป้ายประชาสัมพันธ์
บดบัง
มักมีรถใหญ่มาจอดบริเวณใกล้ทางแยก
หรือบริเวณที่ห้ามจอด
ไม่มีป้ายบอกทางแยก
■

■

■

■

■

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา
ควรจัดท�ำป้ายเตือนอันตราย หรือป้าย
แสดงข้อความเตือนสติ เช่น แยกอันตราย
ตายมาแล้วหลายศพ เป็นต้น
จัดท�ำตัวอักษรเตือน/ลูกระนาดก่อนถึงทางแยก
ติดตั้งไฟสัญญาณ
ตัดแต่งกิ่งไม้ เคลื่อนย้ายป้าย
ประชาสัมพันธ์ไม่ให้บดบังป้ายเตือน หรือ
บริเวณทางแยก
ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ดูแล
บริเวณข้างทาง
ขอความร่วมมือแขวงทางหลวงตรวจสอบ
ผิวถนนและตัดแต่งต้นไม้สองข้างทาง
แขวงทางหลวงและ อบต.เขาชายธง
ตั้งงบประมาณจัดท�ำป้ายเตือน ลูกระนาด
ไฟสัญญาณ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
จัดท�ำป้ายเตือนให้ครบทุกด้าน และท�ำ
ลูกระนาดชะลอความเร็วก่อนถึงแยก
ขอความร่วมมือแขวงทางหลวงตรวจสอบ
ผิวถนนและตัดแต่งต้นไม้สองข้างทาง
แขวงทางหลวงและ อบต.เขาชายธง
ตั้งงบประมาณจัดท�ำป้ายเตือน ลูกระนาด
ไฟสัญญาณ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
จัดท�ำป้ายเตือนให้ครบทุกด้าน และท�ำลูก
ระนาดชะลอความเร็วก่อนถึงแยก
ขอความร่วมมือแขวงทางหลวงตรวจสอบ
ผิวถนนและตัดแต่งต้นไม้สองข้างทาง
แขวงทางหลวงและ อบต.เขาชายธง
ตั้งงบประมาณจัดท�ำป้ายเตือน ลูกระนาด
ไฟสัญญาณ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
■

■

■

■

■

■

■

ทางสามแยก
ธารสัมฤทธิ์
หมู่ 3 ต.เขา
ชายธง ถ.สาย
ตากฟ้า-ตาคลี
(พหลโยธิน)

ถนนสายหลักเป็นทางตรงลาดเอียงลง
ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วสูง มองไม่ค่อยเห็นทาง
แยก
มีไฟเตือนกระพริบบริเวณทางแยกก่อน
ออกถนนสายหลักแต่ไม่มีไฟส่องสว่าง
บริเวณทางแยก
มีกิ่งไม้ยื่นล�้ำเข้ามาในถนน
พื้นผิวถนนไม่สม�่ำเสมอเป็นคลื่น
ไม่มีป้ายเตือน แต่มีไฟกระพริบบริเวณ
ทางแยกก่อนออกถนนสายหลัก
มีต้นไม้บดบังทางแยก
ผู้ขับขี่ขับขี่ด้วยความเร็ว ผู้ที่ขับมาจาก
ตากฟ้ามองไม่ค่อยเห็นทางแยก
■

■

■

ทางสามแยก
หนองเสลา
ต.เขาชายธง

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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พื้นที่
ลักษณะที่ท�ำให้เกิดจุดเสี่ยง
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา
สามแยกหลัก
ถนนสายหลักมีสภาพดี เป็นทางตรง
จัดท�ำป้ายเตือนและไฟสัญญาณให้ครบทุก
กิโลเมตรที่ 34 ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่จึงใช้ความเร็วสูง
ด้าน และท�ำลูกระนาดชะลอความเร็วก่อน
ต.ตากฟ้า ถ.สาย ถนนทางแยกมีความลาดชัน ท�ำให้
ถึงแยก
ตากฟ้า-อินทร์บุรี ควบคุมรถได้ยาก
ท�ำอักษรเตือนบนถนนก่อนถึงทางแยก
(สายอินทร์บุรีรถที่วิ่งสายหลักมองไม่ค่อยเห็นแยก
ปรับถนนทางแยกให้มีความลาดชันน้อยลง
เขาทราย)
ไม่มีป้ายเตือน และไฟส่องสว่างบริเวณ แขวงทางหลวงและ อบต.ตากฟ้า ตั้งงบ
ทางแยก
ประมาณจัดท�ำป้ายเตือน ลูกระนาด
ไฟสัญญาณ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
ทางแยกตรง
ถนนสายหลักเป็นทางตรงลาดเอียงลง จัดท�ำป้ายเตือนและไฟสัญญาณให้ครบทุก
ข้าม อบต.สุข
สี่เลน ท�ำให้ผู้ขับขี่มักจะใช้ความเร็วสูง ด้าน และท�ำลูกระนาดชะลอความเร็วก่อน
ส�ำราญ ต.สุข
รถวิ่งทางหลักมองไม่ค่อยเห็นทางแยก ถึงแยก
ส�ำราญ ถ.สาย
รถวิ่งทางตรงมักจะตัดขวาเข้าทางแยก ท�ำอักษรเตือนบนถนนก่อนถึงทางแยก
ตากฟ้า-ลพบุรี โดยรถทางซ้ายมองไม่เห็น ท�ำให้เกิด
แขวงทางหลวงและ อบต.สุขส�ำราญ
(พหลโยธิน)
อุบัติเหตุบ่อย
ตั้งงบประมาณจัดท�ำป้ายเตือน ลูกระนาด
มีกิ่งไม้ยื่นล�้ำเข้ามาในถนน
ไฟสัญญาณ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
จุดเกิดอุบัติเหตุ
เกิดอุบัติเหตุ มีรถพ่วงชนรถไถ สาเหตุ เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย
ถ.พหลโยธิน ช่วง เกิดจากคนขับรถพ่วงหลับใน
บ้านสุขส�ำราญ
ถนนสายหลักมีลักษณะเป็นทางตรง
ต.สุขส�ำราญ
เนินลาดลง สี่เลน ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ใช้
อ�ำเภอตากฟ้า
ความเร็วสูง
สี่แยกตากฟ้า
เป็นสี่แยกสี่เลน ช่วงจากอินทร์บุรี
เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย
ต.ตากฟ้า
เป็นทางโค้งเข้าแยก
ถ.ตากฟ้า-ลพบุรี มักมีรถพ่วงขนาดใหญ่จอดบริเวณ
(พหลโยธิน) ตัด ทางแยก
กับสายตากฟ้าเกิดอุบัติเหตุบ่อย
อินทร์บุรี
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

หลังจากที่มีการเก็บข้อมูล ได้มีการน�ำส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดความร่วมมือใน
การแก้ไขปัญหาทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม บริเวณที่เกิดจุดเสี่ยง
การเก็บข้อมูลย้อนหลังและการเก็บข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ท�ำให้สามารถน�ำข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์หาสาเหตุและหาแนวทางแก้ปัญหาได้ อีกทั้งยังเป็นฐานข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ในอนาคต
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เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สาเหตุของอุบตั เิ หตุทเี่ กิดขึน้ ทีส่ ำ� คัญอีกประการ คือพฤติกรรมของผูข้ บั ขี่ ในอ�ำเภอตากฟ้า พบว่า ผูข้ บั ขี่
ส่วนใหญ่มักจะละเลยการสวมอุปกรณ์ป้องกัน (หมวกนิรภัย) อีกทั้งยังไม่ตระหนักถึงผลเสีย ไม่ทราบข้อมูลของ
การเกิดอุบัติเหตุในอ�ำเภอ ทางโครงการฯ จึงได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชี้แจงผู้เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย
ทางถนนเพื่อหาแนวทางป้องกันร่วมกัน
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอ�ำเภอตากฟ้า มี 2 รูปแบบ
1. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นการเชิญสหสาขาที่เกี่ยวข้องมาร่วมแลกเปลี่ยน รับทราบข้อมูล
ปัญหา อุปสรรค เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขเรื่องความปลอดภัยทางถนนของอ�ำเภอตากฟ้าใน
ภาพรวมทั้งอ�ำเภอ
2. การจัดเวทีอบรมประชาคมชุมชน/หมูบ่ ้านตัวอย่างในการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนน เป็นการ
ให้ความรู้ ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ รวมถึงก�ำหนดแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้
กับชุมชน/หมู่บ้าน
รูปแบบแรก เป็นการจัดประชุมระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องของอ�ำเภอตากฟ้า เพือ่ แลกเปลีย่ นข้อมูล
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในอ�ำเภอ น�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาปัญหา และวางแนวทางปฏิบัติร่วมกัน และเมื่อด�ำเนิน
การไประยะหนึ่งแล้ว (9 เดือน) มีการประชุมเพื่อสรุปผลการด�ำเนินงาน พร้อมทั้งวางแผนในการด�ำเนินการ
อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
รูปแบบที่สอง เป็นการประชุมร่วมกับชาวบ้าน
ในชุมชน/หมู่บ้าน มีเป้าหมายในการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน/หมู่บ้าน
ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร ป้ายเตือน สัญญาณ
จราจร กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงให้ความรู้เกี่ยว
กับการแจ้งเหตุ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ
อุบัติเหตุเบื้องต้น ทั้งหมดนี้เป็นการรณรงค์ สร้างความ
ตระหนักให้คนชุมชนได้เรียนรู้และน�ำไปวางแผนด�ำเนิน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนของตัวเอง
ผลการด�ำเนินการ พบว่า ในแต่ละชุมชน/หมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากกว่า 60 คน ท�ำให้
มีผู้เข้าร่วมรวมแล้ว 431 คนจาก 7 หมู่บ้าน ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ด้านอุบัติเหตุทางถนนและเกิดแผนการ/
กิจกรรมในการสร้างหมู่บ้านปลอดภัยและหมู่บ้านตัวอย่างลดอุบัติเหตุทางถนนต่อไป

ปลูกฝังและสร้างจิตส�ำนึกกับเด็กและเยาวชน

การสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมตั้งแต่ยังเด็กเป็นหนทางในการปลูกฝังและสร้างจิตส�ำนึกเรื่องความ
ปลอดภัยทางถนนให้กับเด็กและเยาวชน อ�ำเภอตากฟ้าได้เลือกใช้วิธีการอบรมให้ความรู้กับเด็กและเยาวชน
เพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ได้ไปจัดท�ำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนใน
โรงเรียนของตนเอง โดยมี ปภ.ตากฟ้า ท�ำหน้าที่ในการติดตามและสนับสนุน
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การด�ำเนินงานดังกล่าว มีนกั เรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษากว่า 116 คน จากสถานศึกษา
จ�ำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วยโรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง และมัธยมศึกษา 5 แห่ง
1. โรงเรียนบ้านด�ำรงรักษ์
2. โรงเรียนบ้านล�ำพยนต์
3. โรงเรียนชุมชนบ้านน�้ำวิ่ง
4. โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์
5. โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
6. โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก
7. โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า
8. โรงเรียนบ้านล�้ำเจริญ
9. โรงเรียนวัดประชาสวรรค์
การเข้าร่วมอบรม นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร สัญญาณจราจร ข้อปฏิบัติในการใช้รถ
ใช้ ถ นน การขับขี่อย่างปลอดภัย การแจ้ง เหตุ แ ละการช่ วยเหลื อ เบื้ อ งต้ นแก่ ผู ้ ประสบอุ บัติเ หตุ ท างถนน
แนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
หลังจากอบรมแล้ว แต่ละโรงเรียนได้ด�ำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสร้างความปลอดภัยทางถนน
ในโรงเรียนตามบริบทของแต่ละโรงเรียน ส่วนใหญ่เป็นการผสานเข้าไปกับกิจกรรมที่มีอยู่ในโรงเรียนเพื่อไม่ให้
เป็นการเพิ่มภาระงาน อาทิ การให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนนตอนเข้าแถวเช้าเย็น/การประชุมประจ�ำ
เดือน/การประชุมผู้ปกครอง มีป้ายรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย การให้เด็กนักเรียนน�ำข้อมูลไปบอกต่อกับ
ผู้ปกครอง นอกจากนี้ โรงเรียนบ้านด�ำรงรักษ์ยังมีการปรับทางเข้าออกจากเดิมเป็น 2 ทางให้เหลือทางเดียว
เพื่อให้สามารถดูแลความปลอดภัยได้อย่างทั่วถึง สิ่งส�ำคัญคือ โรงเรียนในอ�ำเภอตากฟ้า เด็กนักเรียนส่วนใหญ่
ใช้บริการรถรับส่งประจ�ำเดือน ทางโรงเรียนจึงให้ความส�ำคัญกับการท�ำความเข้าใจ และเน้นให้คนขับรถตระหนัก
ถึงการขับขี่ที่ปลอดภัย การสอดส่องไม่ให้เด็กนักเรียนห้อยโหนตัวรถ
จะเห็นได้ว่า กิจกรรมที่ท�ำขึ้น คิดจากพื้นฐานวิธีการเดินทางของนักเรียนในโรงเรียน โดยเน้นการ
สอดแทรกเข้าไปกับสิ่งที่ท�ำอยู่ เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งจะส่งผลยั่งยืนไปในอนาคต

ชุมชนปลอดภัยหมู่บ้านตัวอย่างลดอุบัติเหตุทางถนน

การสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังและต่อเนื่อง คือการสร้างการเปลี่ยนแปลงในฐานราก ดังนั้น
อ�ำเภอตากฟ้าจึงได้วางแผนทีจ่ ะท�ำให้มชี มุ ชนปลอดภัยและเกิดหมูบ่ า้ นตัวอย่างลดอุบตั เิ หตุทางถนน ทีเ่ ป็นการ
เริ่มต้นจากคนในชุมชนด้วยกันเอง
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การด�ำเนินการเริ่มตั้งแต่การชี้แจงแผนการท�ำงานให้กับผู้น�ำชุมชน (องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
(อบต. หรือเทศบาล) ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) พร้อมทั้งให้ความรู้กับคนในชุมชนผ่านเวทีอบรมประชาคมฯ
จ�ำนวน 7 ชุมชน ประกอบด้วย
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. อบต.หนองพิกุล
2. อบต.เขาชายธง
3. อบต.พุนกยูง
4. ทต.ตากฟ้า
5. อบต.สุขส�ำราญ
6. ทต.อุดมธัญญา
7. อบต.ตากฟ้า

ชุมชน หมู่บ้านร่วมกิจกรรม
บ้านหนองเชือกเขา ต.หนองพิกุล
บ้านธารสัมฤทธิ์ ต.เขาชายธง
บ้านไตรคีรี ต.พุนกยูง
ชุมชนห้วยตะแคง ต.สุขส�ำราญ
บ้านหนองยาว ต.สุขส�ำราญ
บ้านหัวประแจ ต.อุดมธัญญา
บ้านชุมพลสามัคคี ต.ตากฟ้า

หมู่ที่
3
3
6
3
7
8
2

หลังจากทีต่ วั แทนของแต่ละหมูบ่ า้ นได้เข้าร่วมเวทีอบรมประชาคมชุมชน/หมูบ่ า้ นตัวอย่างในการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนแล้ว แต่ละหมู่บ้านซึ่งประกอบด้วยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. หรือเทศบาล)
ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมกันปรึกษาหารือกับลูกบ้านในการวางแผนการด�ำเนินงานของแต่ละหมู่บ้าน โดยมี
งบประมาณสนับสนุนจากโครงการฯ หมู่บ้านละ 2,000 บาท และจะมีการประเมินผล/ประกวด พร้อมมอบ
รางวัลให้กับหมู่บ้านที่มีผลงานดีเด่นในเดือนธันวาคม 2558

ผลการติดตามในระยะแรก พบว่า แต่ละชุมชนได้มีการน�ำเอาข้อมูลที่ได้เรียนรู้โดยเฉพาะลักษณะทาง
กายภาพ/สิ่งแวดล้อมที่เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนนมาหาทางปรับแก้ พร้อมๆ กับการสร้างความตระหนัก/
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้กับคนในพื้นที่รวมถึงการตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาลเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน
นอกเหนือจากการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมบริเวณจุดเสี่ยงแล้ว พบว่ามีการก�ำหนดกิจกรรม/แผนงาน
ที่ท�ำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่ อาทิ
อบต.หนองพิกุล มีกิจกรรมในการจัดชุดดูแลความปลอดภัยและจัดระเบียบการจอดรถในวันที่มี
ตลาดนัดวันศุกร์เนื่องจากเป็นวันที่มีจราจรคับคั่ง มีการจอดรถบนไหล่ทางปรับปรุงป้ายเตือน
ต่างๆ ที่ช�ำรุด ส�ำรวจถนนในหมู่บ้านที่ช�ำรุด ท�ำหนังสือแจ้ง/ขอสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
■
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■

■

■

■

■

■

■

เช่นแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ด�ำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข
อบต.พุนกยูง รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย รวมถึงมีชุด
ออกให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนน
เนือ่ งจากตัง้ อยูบ่ ริเวณถนนสายหลักทีม่ กี ารเกิดอุบตั เิ หตุ
คนขับรถใช้ความเร็ว
อบต.สุขส�ำราญ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
ความปลอดภัยทางถนนผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้านเป็นประจ�ำทุกเดือน
อบต.เขาชายธง ชี้แจงท�ำความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน
เป็นประจ�ำทุกเดือน
อบต.ตากฟ้า มีการประสานกับแขวงทางหลวงในการติดป้ายระวังบริเวณทางโค้งและทางแยกเข้า
หมู่บ้าน ตั้งกรวยยางแบ่งช่องทางจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านชุมพล รวมถึงจัดตั้งกลุ่มจิต
อาสาจากประชาชนในพืน้ ทีเ่ พือ่ ช่วยต�ำรวจจราจรในการอ�ำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัย
ให้กับเด็กและผู้ปกครองโรงเรียนชุมชนบ้านชุมพลในช่วงเช้าและเย็น
บ้านไตรคีรี หมู่ 6 ต.พุนกยูง พบข้อมูลการเกิดอุบตั เิ หตุ
ของคนในหมูบ่ า้ นว่ามาจากพฤติกรรมเสีย่ ง เมาแล้วขับ
จึงจัดท�ำแผนตั้งด่านหน้าทางออกหมู่บ้าน โดยมีต�ำรวจ
บ้าน อบต. อปพร. และผู้แทนจากอ�ำเภอประจ�ำด่าน
เพื่อป้องปรามผู้ที่จะเมาแล้วขับ
บ้านชุมพลสามัคคี หมู่ 2 ต.ตากฟ้า มีจุดเสี่ยงที่เกิด
อุบตั เิ หตุบอ่ ยบริเวณทางโค้ง มีการปรับปรุงโดยน�ำแผงเหล็กมากัน้ พร้อมทัง้ ท�ำสัญญาณเตือน และ
ให้เจ้าหน้าที่ อปพร.ไปประจ�ำในช่วงเวลาที่มีการจราจรหนาแน่น
ชุมชนห้วยตะแคง หมู่ที่ 3 ต�ำบลสุขส�ำราญ มีการชี้แจง/รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในเรื่องการปฏิบัติตน
เพื่ อ ความปลอดภั ย ถนนให้ กั บ ประชาชนในหมู ่ บ ้ า นเป็ น ประจ� ำ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในวั น ประชุ ม
หมู่บ้านทุกๆ เดือน จัดท�ำป้ายเตือน ท�ำลูกระนาดชะลอความเร็ว

ส�ำหรับหมู่บ้านอื่นๆ ที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุน้อย จะเน้นการสร้างเสริมพฤติกรรมผ่านทางการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สวมหมวกนิรภัยและไม่ขับขี่เมื่อดื่มสุรา นอกจากนี้สิ่งส�ำคัญที่มีการท�ำทุกพื้นที่ คือการ
ปรับสภาพสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการขับขี่ ไม่ว่าจะเป็นการตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง ซ่อมแซมถนน ท�ำลูก
ระนาด ติดตั้งสัญญาณไฟบริเวณทางแยก ไฟส่องสว่าง ฯลฯ
ทั้งนี้ แผนงาน/กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ ทางชุมชน/
หมูบ่ า้ นใช้กระบวนการประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
แต่หากอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง จะใช้งบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีงบประมาณของตนเอง
ในการปรับปรุงสิง่ แวดล้อมเพือ่ เป็นการลดจุดเสีย่ งไปพร้อมๆ
กับการสร้างพฤติกรรมและจิตส�ำนึกเกี่ยวกับความปลอดภัย
ทางถนน
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ผลของความร่วมมือ

สิ่งที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินโครงการ นอกจากผลงานเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้น
แล้ว ยังเกิดการเปลี่ยนแปลงให้เกิดกับการท�ำงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ คือการมีความร่วมมือ
ของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล เกิดฐานข้อมูลที่ไม่เพียงแต่เป็นการเก็บสถิติการเกิด
อุบัติเหตุ แต่เป็นการเก็บรายละเอียดของการเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็น สถานที่เกิดเหตุ (ถนนกรมทางหลวง/
ถนนในเมือง(เทศบาล)/ถนนใน อบต.หรือหมู่บ้าน) ยานพาหนะที่เกิดเหตุ (รถมอเตอร์ไซค์/รถปิกอัพ/รถ
เก๋ง/รถโดยสาร 4 ล้อ/รถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป) อายุของผู้ประสบเหตุ ลักษณะของผู้ประสบเหตุ (คนเดินเท้า/
ผูข้ บั ขี/่ ผูโ้ ดยสาร ฯลฯ) เพือ่ น�ำเอาข้อมูลนัน้ มาประมวลสาเหตุเพือ่ หาความเสีย่ งและท�ำการปรับปรุงจุดเสีย่ งนัน้
ทางด้านพฤติกรรมเมื่อคนในพื้นที่ได้มีโอกาสทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุ
แล้ว ก่อให้เกิดความตระหนัก จิตส�ำนึกและมีน�้ำใจในท้องถนน ซึ่งจะส่งผลต่อในระยะยาว

ที่มาของความส�ำเร็จ

จากการด�ำเนินงานที่ผ่านมาของโครงการฯ ส่งผลให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดเก็บ
ข้อมูล และสื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้สร้างความตระหนักให้กับคนในชุมชนตามพื้นที่เป้าหมาย และ
ผู้ใช้รถใช้ถนนในอ�ำเภอตากฟ้า ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ขึ้น คือ มีจ�ำนวนผู้สวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.36
ถึ ง จะมี จ� ำ นวนไม่ ม าก แต่ เ ป็ น การเริ่ ม ต้ น ที่ ดี ใ นการ
สร้ า งความเข้ า ใจให้ กั บ ประชาชน ในการเดิ น ทางให้
ปลอดภั ย จากการขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ และที่ ส� ำ คั ญ ใน
ภาพรวมของอ� ำ เภอจ� ำ นวนการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ล ดลง
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บจากปี 2558 กั บ ปี 2 557 ลดลง 43
ครั้ ง จ� ำ นวนการบาดเจ็ บ ลดลง 100 ราย และจ� ำ นวน
ผู้เสียชีวิตลดลงจ�ำนวน 10 ราย ดังรายละเอียด
ลำ�ดับ
1
2
3
4

รายการ
จำ�นวนผู้สวมหมวกนิรภัย (ร้อยละ)
จำ�นวนการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)
จำ�นวนการบาดเจ็บ (คน)
จำ�นวนการเสียชีวิต (คน)

ปี 2557
87.5
525
715
14

ปี 2558
87.86
482
615
4

(ลดลง/เพิ่มขึ้น)
เพิ่มขึ้น 0.36
ลดลง 43
ลดลง 100
ลดลง 10

การท�ำงานในพื้นที่ พบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อการท�ำงาน ดังนี้
1. เกิดการท�ำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านทางการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
2. มีการแบ่งบทบาทหน้าทีช่ ดั เจน ระหว่างคณะกรรมการ และคณะท�ำงาน คณะกรรมการอ�ำนวยการ
เป็นการแต่งตั้งตามต�ำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ แต่งตั้งจากผู้บริหาร/ผู้น�ำจากทุกต�ำบล ส่วนคณะ
ท�ำงานเป็นการแต่งตั้งโดยระบุตัวบุคคล เพื่อให้มีบทบาทหน้าที่ในการท�ำงานอย่างชัดเจน โดยมี
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เจ้าหน้าที่จาก ปภ.สาขาตากฟ้าท�ำหน้าที่เป็นคณะท�ำงานและเลขานุการในคณะท�ำงานขับเคลื่อน
และคณะกรรมการอ�ำนวยการ คอยเชื่อมประสานและถ่ายทอดข้อมูลในทุกกลุ่ม
3. ใช้ข้อมูลมาวางแผนในการด�ำเนินการ โดยเฉพาะข้อมูล MIS ที่ท�ำให้ทราบสภาพของจุดเสี่ยงที่เกิด
อุบัติเหตุบ่อย น�ำมาวิเคราะห์และแก้ปัญหา
4. ความร่วมมือกันของหน่วยงานในพื้นที่ ในการน�ำทรัพยากรมาใช้ร่วมกันโดยเฉพาะคนท�ำงานและ
งบประมาณในการด�ำเนินการหรือปรับปรุงสภาพจุดเสี่ยง ที่แต่ละหน่วยงานที่เป็นเจ้าของพื้นที่ใช้
งบประมาณของหน่วยงานตนเองในการด�ำเนินงาน
5. การสนับสนุน ชี้ ชวน ช่วย เชียร์ ของผู้บริหารในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับนายอ�ำเภอ ผู้น�ำหน่วยงาน
ผูน้ ำ� ท้องถิน่ ทีเ่ ปิดโอกาสให้คนท�ำงานและคนในท้องถิน่ ได้มาร่วมกันท�ำงาน วางแผน และแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน
6. การติดตามผลการด�ำเนินงานโดยคณะท�ำงานอย่างต่อเนื่อง

แนวทางสู่ความยั่งยืน

แผนการของอ�ำเภอตากฟ้าทีส่ ร้างให้อำ� เภอลดอุบตั เิ หตุทางถนนเพือ่ ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
ของคนในอ�ำเภอ และผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางของอ�ำเภอ มีแผนต่อเนื่อง ดังนี้
1. ด�ำเนินการศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุจราจรในเขตพื้นที่อ�ำเภอตากฟ้า เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
ทางถนนอย่างต่อเนื่อง และน�ำข้อมูลมาใช้ในการแก้ไข
2. ขยายหมู่บ้าน/โรงเรียนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง ให้ครอบคลุมทุกต�ำบล
ผ่านทางรูปแบบการอบรม การประกวดหมู่บ้าน/โรงเรียนต้นแบบความปลอดภัยทางถนน
แผนการดังกล่าว เป็นแผนการด�ำเนินงานเพือ่ เก็บข้อมูลและปรับปรุงพฤติกรรมอย่างต่อเนือ่ ง สิง่ ส�ำคัญ
นอกเหนือจากแผนการดังกล่าว คือการที่หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ ได้ร่วมมือกันในการปรับปรุง ดูแล
สภาพถนน พื้นที่ไหล่ทาง ทางร่วมทางแยกต่างๆ ให้อยู่สภาพปลอดภัยอย่างสม�่ำเสมอโดยใช้งบประมาณของ
หน่วยงาน

81

82

ถอดบทเรียน ปภ.อำ�เภอนำ�ร่อง

ข้อเสนอแนะ

1. ควรน� ำ เอาข้ อ มู ล การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ก ่ อ นและหลั ง การปรั บ ปรุ ง จุ ด เสี่ ย ง มาเปรี ย บเที ย บผล
เพื่อติดตามการด�ำเนินงาน
2. ควรมีการพัฒนาระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพิ่มให้คนในชุมชนอสม. และโรงเรียนเป็นผู้เก็บข้อมูล
เน้นการเก็บข้อมูลด้านพฤติกรรม เช่น การสวมหมวกนิรภัย การขับขี่ผิดกฎจราจร แล้วน�ำเอา
ข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงและจุดเสี่ยงมาหาแนวทางการแก้ไข
3. ควรน�ำเอาข้อมูลในระบบข้อมูลมาเผยแพร่ต่อให้กับผู้น�ำชุมชน/ครู/อาจารย์ และให้เผยแพร่ต่อ
เช่น การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของอ�ำเภอตากฟ้าเกิดจากการบาดเจ็บทางสมองมากที่สุด
ซึ่งสามารถป้องกันเบื้องต้นได้จากการสวมหมวกนิรภัยโดยใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาน�ำเสนอ
4. เน้นการสร้างความตระหนักอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นที่ผู้ปกครองผ่านทางนักเรียน อาจจะใช้กลวิธี
ให้คะแนน หรือให้รางวัลกับเด็กที่สามารถชักจูงให้ผู้ปกครองของตนเองสวมหมวกนิรภัย
5. ในกรณีที่ไม่มีหมวกนิรภัย อาจจะประสานกับบริษัทกลางเพื่อน�ำมาจ�ำหน่ายในราคาถูก หรือหาก
เป็นผู้ที่ยากจนอาจจะหางบประมาณมาช่วยท�ำเป็นกองทุนหมวก (ผ้าป่า กฐิน)
6. จัดท�ำมาตรการของชุมชน ให้คนในชุมชนเป็นผู้คิดมาตรการขึ้นมาเอง คณะท�ำงานท�ำหน้าที่
ในการให้ข้อมูลและสร้างความตระหนัก
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8. โครงการ “ปากช่องเมืองปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ”
อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นอ�ำเภอแรกสุดของการเดินทางจากถนนมิตรภาพเข้าสู่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตัง้ อยูบ่ ริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึง่ เป็นแหล่งธรรมชาติทไี่ ด้รบั เลือกให้เป็นมรดกโลก
ถูกจัดอับดับว่าเป็นแหล่งโอโซนที่ส�ำคัญของประเทศไทย ตามค�ำขวัญที่ว่า “เขาใหญ่ชวนชม วัวนมพันธุ์ดี
หินอ่อนหลากสี ข้าวโพดหวานมากมี น้อยหน่าดีที่ปากช่อง” มีพื้นที่กว่า 1,825.2 ตารางกิโลเมตร จัดว่า
เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนเมืองทีส่ ำ� คัญแห่งหนึง่ ทัง้ ในช่วงเทศกาลและวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เนือ่ งจาก
ใกล้กรุงเทพ บรรยากาศดี การเดินทางสะดวกโดยใช้เส้นทางหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) นอกจากจะเป็นจุด
หมายการท่องเที่ยวแล้ว อ�ำเภอปากช่องยังเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย
จากการเดินทางที่หนาแน่นประกอบกับถนนสายรองของอ�ำเภอปากช่องที่เป็นภูเขา มีลักษณะโค้ง มี
ความลาดชันสูง มีทางร่วมทางแยกทีเ่ ป็นจุดเสีย่ งจ�ำนวนมาก ท�ำให้สถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุในอ�ำเภอปากช่องสูงสุด
ในจังหวัดนครราชสีมา
สถิติการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล
การเกิดอุบัติเหตุ
ผู้บาดเจ็บ
ผู้เสียชีวิต

ปี 2556
ปี 2557
1,101 ครั้ง
2,654 ครั้ง
1,097 คน
3,058 คน
544 คน
514 คน
** ข้อมูลโรงพยาบาลปากช่องนานา

ถึงแม้ว่าจะมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้น แต่พบว่ามีจ�ำนวนผู้เสียชีวิตลดลง โดย
ในปี 2557 ลดลงร้อยละ 5.5 ซึ่งสวนทางกับจ�ำนวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุและจ�ำนวนผู้บาดเจ็บที่เพิ่มขึ้น
มากกว่าเท่าตัว
จากสถิติพบว่า ช่วงอายุที่เกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บและเสียชีวิตมากที่สุดอยู่ระหว่าง 18-35 ปี ยาน
พาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ รถจักรยานยนต์ โดยมักจะเกิดจากการขับรถเร็วด้วยความประมาท ฝ่าฝืน
สัญญาณไฟจราจร การขับตัดหน้ากระชั้นชิด เมาสุราขณะขับขี่ นอกจากนี้ยังพบว่าส่วนใหญ่ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย นอกจากนี้ยังมีการดัดแปลงสภาพรถอีกด้วย
จากสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว ท�ำให้ทางอ�ำเภอปากช่องเห็นควรจะต้องด�ำเนินการเพื่อสร้าง
ความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นในอ�ำเภอปากช่อง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนในอ�ำเภอปากช่อง มีเป้าหมายที่ส�ำคัญ 4 ประการ ได้แก่
• มีทมี งานในการขับเคลือ่ นงานป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนระดับอ�ำเภอโดยความร่วมมือของภาคี
เครือข่าย
• จุดเสี่ยงในพื้นที่มีแนวทางแก้ไขปัญหา และหรือได้รับการแก้ไข 100%
• อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ไม่น้อยกว่า 80%
• อัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อ�ำเภอปากช่องลดลง 80%
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จากเป้าหมายดังกล่าว ได้วางแผนกระบวนการท�ำงานโดยใช้เวที “การประชุ ม” คณะท�ำงาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นเวทีที่แต่ละหน่วยงานได้มาแลกเปลี่ยนข้อมูล วางแผนการท�ำงาน และน�ำเสนอ
ความก้าวหน้าให้ทราบ
โครงการ “ปากช่องเมืองปลอดภัยไร้อบุ ตั เิ หตุ” น�ำทีมและรับผิดชอบโครงการโดย คุณกฤษฏิ์ พูนเกษม
หัวหน้าส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง และทีมงาน ปภ.
ซึ่งได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ดังนี้
1. สร้างเครือข่ายและทีมงานขับเคลื่อนกระบวนการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ�ำเภอ
2. ปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง
3. เพิ่มอัตราการสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่เป้าหมาย
4. ลดอัตราการบาดเจ็บเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อ�ำเภอปากช่อง

สร้างเครือข่ายและทีมงาน

ถึงแม้ว่าในแต่ละพื้นที่จะมีหน่วยงานที่ท�ำงานด้านความปลอดภัยทางถนนหลายหน่วยงาน แต่ละ
หน่วยงานก็ท�ำหน้าที่ของตัวเองอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง แต่พบว่ายังขาดความเชื่อมโยงข้อมูล วิธีการท�ำงาน
และการแก้ปัญหาร่วมกัน
โครงการปากช่องเมืองปลอดภัยไร้อบุ ตั เิ หตุ จึงเริม่ ต้นด้วยการแต่งตัง้ คณะท�ำงานโครงการ ซึง่ ประกอบ
ด้วยหน่วยงานในระดับอ�ำเภอ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ที่ ซึง่ ในอ�ำเภอประกอบด้วย 12 ต�ำบล
217 หมู่บ้าน มีเทศบาล 5 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต�ำบล 9 แห่ง โครงการได้เชิญผู้บริหารขององค์กร
ปกครองทุกแห่งเข้าร่วมเป็นคณะท�ำงานด้วย ท�ำให้คณะท�ำงานโครงการ ประกอบไปด้วย
• ฝ่ายปกครอง ได้แก่ ปลัดอ�ำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองปลัดอ�ำเภอหัวหน้าฝ่ายความ
มั่นคง
• ฝ่ายต�ำรวจ ได้แก่ ผู้ก�ำกับสถานีต�ำรวจภูธรปากช่อง ผู้ก�ำกับสถานีต�ำรวจภูธรกลางดง ผู้ก�ำกับ
สถานีต�ำรวจภูธรหมูสี ผู้ก�ำกับสถานีต�ำรวจภูธรหนองสาหร่าย ผู้แทนสารวัตรสถานีต�ำรวจทางหลวง
ที่ 1 กองก�ำกับการ 6 (นม.)
• ฝ่ายการแพทย์ ได้แก่ ผูแ้ ทน ผอ.โรงพยาบาลปากช่องนานาผูแ้ ทน ผอ.โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง
ผู้แทนสาธารณสุขอ�ำเภอปากช่อง
• ฝ่ายการทาง ได้แก่ หัวหน้าหมวดการทางปากช่องที่ 1 2 และ 3
• ฝ่ายขนส่ง ได้แก่ ผู้แทนส�ำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง
• ฝ่ายท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�ำบลในอ�ำเภอปากช่อง สารวัตรก�ำนันต�ำบล
คลองม่วง
• ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ หัวหน้าส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครราชสีมา สาขาปากช่อง
• ฝ่ายกู้ภัย/จิตอาสา ได้แก่ มูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน
• ฝ่ายสื่อมวลชน ได้แก่ ชมรมสื่อมวลชนอ�ำเภอปากช่อง
ทั้งหมดเป็นคณะท�ำงานของโครงการฯ แต่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ยังได้ประสานกับหน่วยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถานศึกษา ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เพื่อประสานการท�ำงาน/
จัดกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องร่วมกัน

ถอดบทเรียน ปภ.อำ�เภอนำ�ร่อง

สร้างการท�ำงาน ผ่านเวทีประชุม

เวทีการประชุมที่เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล การประสานความร่วมมือ รับฟังและหาแนวทางการแก้
ปัญหาร่วมกัน ถือเป็นเวทีที่จัดได้ว่าเป็นพื้นที่ ที่เสริมพลังให้กับคนท�ำงาน
หลังจากได้แต่งตั้ง “คณะท�ำงานโครงการปากช่องเมืองปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ” คณะท�ำงานได้ใช้เวที
การประชุมในการ
- น�ำเสนอ และรับฟัง ข้อมูล/สถิติการเกิดเกิดอุบัติเหตุระดับจังหวัดและอ�ำเภอ
- ร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
- วางแผนการท�ำงานเพื่อให้สร้างความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นในอ�ำเภอปากช่อง
- ติดตามผลการท�ำงาน
- ร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการท�ำงาน

ผลการท�ำงานผ่านเวทีการประชุมนี้ ก่อให้เกิดกระบวนการท�ำงานร่วมกันโดยใช้ 5 ส มาเป็นหลักในการ
ท�ำงานอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ข้อมูลสารสนเทศ การท�ำงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างสหสาขาวิชาชีพ
ในการร่วมกันคิดวิเคราะห์จัดการกับปัญหาที่เป็นเรื่องสุดเสี่ยง และต้องมีการจัดการอย่างสุดคุ้ม
นอกจากการประชุมอย่างเป็นทางการในแต่ละเดือนแล้ว ยังมี
การใช้ social network มาเป็นเครื่องมือเสริมในการท�ำงาน โดยใช้
application Line ตัง้ กลุม่ “สปถ.อ�ำเภอปากช่อง” ชักชวนคนท�ำงานมา
อยู่ในกลุ่ม เพื่อใช้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ส่งผลให้สามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ส่งข่าวกันได้อย่างรวดเร็ว สามารถแก้ปัญหาเร่งด่วน
ได้อย่างทันท่วงที

สืบหาข้อมูล

จากสถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ใ นอ� ำ เภอปากช่ อ ง ที่ มี จ� ำ นวนมาก
ในแต่ละเดือน มีทั้งอุบัติเหตุเล็กน้อย เช่น การเฉี่ยวชน การชนท้าย
ที่ท�ำให้สูญเสียทรัพย์สิน ไปจนถึงการเกิดอุบัติเหตุขนาดใหญ่ที่อาจจะส่งผลให้สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
การเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจึงถือเป็นเรื่องจ�ำเป็นที่ควรจะท�ำเพื่อน�ำความผิดพลาดนั้นมาแก้ไข
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในอนาคต
คณะท�ำงานของอ�ำเภอปากช่องเลือกการเรียนรู้ผ่านทางการจัดตั้งทีม “สืบสวนอุบัติเหตุ” ท�ำหน้าที่
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ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในกรณีที่น่าสนใจ
คณะท�ำงานสืบสวนอุบตั เิ หตุทางถนนอ�ำเภอปากช่อง ประกอบด้วย ตัวแทนจากภาคสาธารณสุข ต�ำรวจ
ขนส่ง ทางหลวง และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ดังนี้
• ภาคปกครอง ได้แก่ ปลัดอ�ำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการปกครอง (ประธาน) ปลัดอ�ำเภอ
ฝ่ายความมั่นคง
• ภาคสาธารณสุข ได้แก่ สาธารณสุขอ�ำเภอปากช่อง โรงพยาบาลปากช่องนานา
• ภาคต�ำรวจ ได้แก่ สถานีต�ำรวจภูธรปากช่อง สถานีต�ำรวจภูธรหนองสาหร่ายสถานีต�ำรวจภูธรหมูสี
• ภาคขนส่ง ได้แก่ ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาสาขาปากช่อง
• ภาคการทาง ได้แก่ หมวดทางหลวงปากช่องที่ 12 และกลางดง
• ภาคจิตอาสา ได้แก่ มูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน
• ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง (เลขานุการ)
มีการวางแนวทางการสืบสวนอุบัติเหตุ 5 ประการ ได้แก่
1. ศึกษาและหาสาเหตุของการเสียชีวิต
2. ใช้สาเหตุนั้นมาศึกษาวิเคราะห์เพื่อน�ำไปหาแนวทางป้องกัน
3. ก�ำหนดมาตรการต่างๆ เพี่อลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชนในพื้นที่
4. เป็นสื่อการเรียนรู้แก่หน่วยงานอื่นๆ เพื่อบูรณางานร่วมกันได้
5. ใช้เทคนิค 5W1H ในการคิดวิเคราะห์แบบแก้ปัญหา มีรายละเอียดคือ ปัญหาคืออะไร อะไรคือ
ปัญหา Who : ในเรื่องนั้นมีใครบ้าง What : แต่ละคนท�ำอะไรบ้าง Where : เหตุการณ์หรือสิ่งที่
ท�ำนั้นอยู่ที่ไหน When : เหตุการณ์หรือสิ่งที่ท�ำนั้นท�ำเมื่อวัน เดือน ปี ใด Why : เหตุใดจึงท�ำสิ่ง
นั้นหรือเกิดเหตุการณ์นั้นๆ How : เหตุการณ์หรือสิ่งที่ท�ำนั้นท�ำเป็นอย่างไรบ้างโดยมีการเชื่อมโยง
กับงานระบาดวิทยา มีค�ำถามที่ต้องตอบ ดังนี้
		 - ผู้ขับขี่ว่ามีพฤติกรรมอย่างไร ดื่มสุราหรือไม่ ขับรถเร็วหรือไม่ คาดเข็มขัดนิรภัยหรือไม่ ถ้าเป็น
			 รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยหรือไม่
		 - เรื่องของถนน ว่ามีสภาพเป็นอย่างไร
		 - สิ่งแวดล้อมที่ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจะน�ำมาปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของมาตรการต่างๆ
การด�ำเนินงานของคณะท�ำงานสืบสวนฯ มีข้อตกลงในการท�ำงานร่วมกัน ดังนี้
1. การออกด�ำเนินการไม่ตอ้ งออกด�ำเนินการทุกเหตุ แต่เลือกเหตุทนี่ ่าสนใจ มีผเู้ สียชีวติ เป็นจ�ำนวนมาก
และเป็นเหตุที่สังคมให้ความสนใจ
2. เมื่อด�ำเนินการแล้วจะต้องมีการน�ำเสนอเข้าที่ประชุมประจ�ำเดือนทุกเดือน หรือ 2 เดือนครั้ง
แล้วแต่กรณี
3. ใช้การสื่อสาร นัดหมาย ผ่านทาง Application Line
4. หัวหน้า ปภ. สาขาปากช่อง (ฝ่ายเลขานุการ) เป็นผู้ตัดสินใจในการออกด�ำเนินการเข้าสืบสวน
อุบัติเหตุ ตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้ พร้อมนัดหมายเวลาเพื่อเข้าด�ำเนินการ
5. ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง ท�ำหน้าที่อ�ำนวย
ความปลอดภัย และความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมรถยนต์ส�ำหรับเดินทาง การเตรียมกรวย
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ยาง เสื้อสะท้อนแสงป้ายสัญญาณเตือน ไฟส่องสว่าง และอื่นๆ ตามความจ�ำเป็น
6. หมวดทางหลวงทุกหมวดประสานกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจที่ด�ำเนินการอยู่แล้ว เพื่อข้อมูลจะได้เป็น
ในทิศทางเดียวกันในพื้นที่
7. ให้หน่วยงานต�ำรวจ ส่งแบบรายงานการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน ให้ฝ่ายเลขานุการ เพื่อน�ำ
ข้อสรุปเข้าที่ประชุมประจ�ำเดือนต่อไป

การด�ำเนินงานของคณะท�ำงานสืบสวนฯ นอกจากจะได้ขอ้ มูลสาเหตุการเกิดอุบตั เิ หตุแล้ว ยังได้เสนอ
แนะแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ�้ำขึ้นอีก อาทิ
- เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อก�ำหนดนโยบายด้านวิศวกรรมจราจรเพื่อป้องกันการชนต้นไม้
ขนาดใหญ่ หรือสิ่งปลูกสร้างในเขตทางหลวง เช่น การท�ำการ์ดเรล การควบคุมการปลูก ประเภท
ชนิดและขนาดต้นไม้ในเขตทางหลวงที่เหมาะสม หรือก�ำหนดเขตปลอดภัยบนถนนสายหลัก
เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ
- เสนอหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ก� ำ หนดมาตรการควบคุ ม และบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายให้ ผู ้ โ ดยสาร
รถยนต์ส่วนบุคคล และรถโดยสารสาธารณต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- น�ำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ต่อหน่วยงาน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น
เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก และวัฒนธรรมความปลอดภัย

สร้างเสริมพฤติกรรมในวัยเสี่ยง

ในการประชุ ม หารื อ การท� ำ งานร่ ว มกั น คณะท� ำ งานฯ ได้ พิ จ ารณาจากข้ อ มู ล การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ
ซึ่งพบว่า ความเสี่ยงที่มากที่สุดคือ การขับขี่หรือซ้อนจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย รวมไปถึงวินัย
การขับขี่ จึงได้พิจารณาคัดเลือกให้ “วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง” เป็นสถานศึกษาน�ำร่องป้องกันและ
ลดอุบตั เิ หตุทางถนนเนือ่ งจากเป็นสถานศึกษาทีม่ บี ทบาทส�ำคัญและเข้ามามีสว่ นร่วมในการรณรงค์ในการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อ�ำเภอปากช่องมาโดยตลอดอีกทั้งยังเป็นสถานศึกษาที่มีนักศึกษาในระดับ
ชั้น ปวช. และ ปวส. ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครู บุคลากร และนักเรียนของวิทยาลัยการอาชีพปากช่อง ได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
2. สร้างแกนน�ำวิเคราะห์ ก�ำหนดแนวทาง แผนงานโครงการ และกิจกรรมในการรณรงค์ส่งเสริมให้
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คณะครู บุคลากร และนักเรียนของวิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
3. ร่วมกันก�ำหนดมาตรการองค์กรเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียนนักศึกษาสวมหมวกนิรภัย
ทุกครั้งที่ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เกิดเป็นค่านิยมและวัฒนธรรมความปลอดภัยขึ้น
ในองค์กร
เพื่อท�ำให้บรรลุวัตถุประสงค์ ได้มีการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
กิจกรรมพัฒนาแกนน�ำครูและนักเรียนนักศึกษา มีเป้าหมายเพื่อสร้างแกนน�ำโดยให้แกนน�ำปฏิบัติ
ตัวเป็นตัวอย่าง เพื่อขยายผลไปสู่กลุ่มเป้าหมาย มีส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยเขต 5 นครราชสีมา
เป็นเจ้าภาพในการด�ำเนินงานทั้งการจัดการและงบประมาณ
กิจกรรมดังกล่าวเป็นการอบรมขับขี่ปลอดภัยให้กับบุคลากรและนักเรียนนักศึกษา ไม่เฉพาะแต่เพียง
วิทยาลัยการอาชีพปากช่องเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแกนน�ำจากสถานศึกษาอื่นๆ ด้วย

กิจกรรมอบรมนักศึกษาแกนน�ำป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดแกนน�ำด้าน
ความปลอดภัยขึน้ ในวิทยาลัยการอาชีพปากช่อง ผ่านทางการอบรมโดยหน่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีเ่ กีย่ วกับกฎหมาย
จราจร และการแพทย์ ได้แก่ ต�ำรวจและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล มาท�ำการอบรมเกี่ยวกับวินัยจราจร การสวม
หมวกนิรภัย
เมื่อให้ความรู้แล้ว ให้นักเรียนแกนน�ำที่เข้าร่วมอบรมจ�ำนวน 60 คน ได้มีโอกาสเสนอความคิดเห็น
เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา หลังจากการอบรมแล้วก่อให้เกิดแกนน�ำ
เกิดขึ้นในวิทยาลัยพร้อมทั้งมีการมอบเสื้อ “หยุดอุบัติเหตุ” เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้กับแกนน�ำดังกล่าวด้วย
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จัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “บทบาทของสถานศึกษาในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” ให้กับ
เด็กและผู้ปกครองของวิทยาลัยการอาชีพ เพื่อจุดประกายและสร้างความตระหนักให้กับผู้ปกครองและเด็ก
ในการเอาใจใส่กับความปลอดภัยในการเดินทาง เน้นไปที่ให้สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อน พร้อมทั้ง
ท�ำความเข้าใจกับมาตรการและกฎของวิทยาลัย
สร้างกระบวนการอย่างต่อเนื่อง หลังจากสร้างแกนน�ำให้เกิดขึ้นภายในวิทยาลัยแล้ว ครูและนักเรียน
แกนน�ำได้มีการด�ำเนินกิจกรรมในวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ผนวกไปกับกิจกรรมที่มีอยู่เดิม ไม่ว่าจะเป็น
➢ รณรงค์สร้างความปลอดภัยให้กบ
ั นักศึกษาในการขับขีป่ ลอดภัย โดยเชิญชวนให้สวมใส่หมวกนิรภัย
จากครูเวรหน้าเสาธงตอนเช้า รวมถึงการปฏิบตั ติ วั สวมหมวกนิรภัยเป็นตัวอย่างจากนักศึกษาแกนน�ำ
➢ ออกมาตรการและกฎบังคับการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยให้สวมหมวกนิรภัยทั้งคนขี่และคนซ้อน
➢ สอดส่ อ งดู แ ลการขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ ข องนั ก ศึ ก ษาเดิ น ทางไปและกลั บ โดยครู เ วรหน้ า ประตู
และครูปกครอง
➢ ด�ำเนินการตามกฎและบทลงโทษ ก�ำหนดบทลงโทษจากเบาไปหาหนัก ดังนี้
1. ตักเตือน
2. ท�ำโทษ/ยึดพื้น
3. ยึดบัตร ตัดคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน
4. หากไม่สวมหมวกนิรภัยเกิน 6 ครั้ง จะมีผลต่อการพิจารณาการเข้าศึกษาในภาคเรียนต่อไป
➢ ส่งเสริมให้นักศึกษามีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์
➢ ท�ำโครงการขับขี่ปลอดภัยร่วมกับ บ.ฮอนด้า โดยทวียนต์
ผลการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้อัตราการสวมหมวก
นิรภัยของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปากช่องในการเดินทางมาโรงเรียนเพิ่มเป็น 100%

สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย(แก้ไขจุดเสี่ยง-เพิ่มอัตราการสวมหมวกนิรภัย)

เป้าหมายทีต่ อ้ งการเพิม่ อัตราการสวมหมวกนิรภัย และแก้ไขจุดเสีย่ งในอ�ำเภอปากช่อง จากการประชุม
ของคณะท�ำงานฯ ได้วางแผนการท�ำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นขั้นตอน ดังนี้
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1. จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยด้ า นการส� ำ รวจและจั ด ท� ำ แผนป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
จุดเสี่ยง พร้อมส�ำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่อ�ำเภอปากช่อง มีเป้าหมายเพื่อให้ตัวแทน
จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้เรียนรู้วิธี
การส�ำรวจอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งร่วมกันจัดท�ำ
แผนป้องกันและแก้ไขจุดเสี่ยง
2. ส� ำ รวจอั ต ราการสวมหมวกนิ ร ภั ย เพื่ อ ให้ ไ ด้
ข้อมูลทีช่ ดั เจนจึงได้มอบหมายให้องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบในการส� ำ รวจ
เลือกจุดส�ำรวจท้องถิ่นละ 1 จุด โดยมีเจ้าหน้าที่
จุดละ 2 คน ด�ำเนินการส�ำรวจในวันราชการ 1 วัน และวันหยุดราชการ 1 วัน
3. ส�ำรวจจุดเสี่ยง
4. น� ำ ข้ อ มู ล ส่ ง ต่ อ ให้ กั บ ส� ำ นั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนต่อ
5. จัดท�ำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
ในอ�ำเภอ ได้แก่ กลุ่มหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก�ำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน
มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุโดยการ
ส� ำ รวจและแก้ ไ ขจุ ด เสี่ ย ง และการรณรงค์ เ รื่ อ งการ
สวมหมวกนิรภัย 100%
6. แต่ละกลุ่มหน่วยงานมีขอบเขตแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ
ลักษณะและหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
กลุ่มหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่
		 (1) ก�ำหนดมาตรการองค์กรเพื่อควบคุมดูแลไม่ให้บุคลากรในองค์กรกระท�ำผิดกฎและวินัยจราจร
		 (2) จัดท�ำป้ายประชาสัมพันธ์สวมหมวกนิรภัย 100%
		 (3) ประชาสัมพันธ์ปลูกจิตส�ำนึกวินัยจราจร
		 (4) สนับสนุนการด�ำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
		 (1) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
		 (2) จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบตั เิ หตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
		 (3) ก�ำหนดมาตรการองค์กรเพื่อควบคุมดูแลไม่ให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่กระท�ำผิดกฎและวินัย
จราจร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
		 (4) จัดท�ำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ติดตั้ง ณ ส่วนราชการ
		 (5) ประชาสัมพันธ์ การปลูกจิตส�ำนึกวินัยจราจร โดยใช้ถ้อยค�ำที่เหมาะสมในเชิงสร้างสรรค์
		 (6) สนับสนุนการด�ำเนินงานป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนในพืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบ อย่างต่อเนือ่ ง
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ก�ำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
		 (1) ก�ำหนดมาตรการชุมชนเพื่อควบคุมดูแลไม่ให้ประชาชนในชุมชนหมู่บ้านกระท�ำผิดกฎและวินัย
จราจร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
		 (2) สนับสนุนการด�ำเนินงานส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% ในชุมชนหมู่บ้าน
		 (3) ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนผ่านช่องทางสือ่ สารต่างๆ
ตามความเหมาะสม และโอกาส เช่น ประกาศเสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์ในการประชุม
งานบุญต่างๆ เป็นต้น
		 (4) สนับสนุนให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการดูแลด้านความปลอดภัย และแก้ไขจุดเสีย่ งอุบตั เิ หตุทางถนน
ในชุมชนหมู่บ้าน
		 (5) ส่งเสริมและพัฒนาให้มีอาสาฉุกเฉินในชุมชน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเบื้องต้น
ภาคเอกชน
		 (1) ก�ำหนดมาตรการองค์กรเพื่อควบคุมดูแลไม่ให้บุคลากรในองค์กรกระท�ำผิดกฎและวินัยจราจร
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
		 (2) จั ด ท� ำ ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ร ณรงค์ ส วมหมวกนิ ร ภั ย 100% ติ ด ตั้ ง ณ ทางเข้ า ออกสถาน
ประกอบการ
		 (3) จัดท�ำประชาสัมพันธ์ การปลูกจิตส�ำนึกวินัยจราจร โดยใช้ถ้อยค�ำที่เหมาะสมในเชิงสร้างสรรค์
		 (4) สนับสนุนการด�ำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อย่างต่อเนื่อง
7. ก�ำหนดตัวชี้วัดร่วมกัน 2 ข้อ ได้แก่
		 (1) จุดเสี่ยงทุกจุดต้องมีข้อเสนอเพื่อแก้ไข และหรือได้รับการแก้ไข
		 (2) อัตราการสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่มีมากกว่า 80%
การด�ำเนินการดังกล่าว เน้นให้แต่ละหน่วยงานที่ลงนามใน MOU สามารถเก็บข้อมูลของตนเอง
วางแผนในการด�ำเนินการ และสามารถประเมินการด�ำเนินการของตัวเองได้ ที่ส�ำคัญเกิดแผนการด�ำเนินงาน
ของท้องถิ่นที่มีแผนการด�ำเนินงานที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง อาทิ
➢ ควบคุมไม่ให้ชุมชนในหมู่บ้านไม่ท�ำผิดกฎจราจร
➢ ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยให้กับชุมขนในหมู่บ้าน
➢ ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างวัฒนธรรมเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนตามสื่อประชาสัมพันธ์
ของหมู่บ้าน
➢ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงในชุมชนในหมู่บ้าน
➢ ส่งเสริมและพัฒนาให้มีอาสาฉุกเฉินขึ้น โดยใช้หลักการเดียวกันกับ อสม. ซึ่งเป็นแผนปี 2559
ของกระทรวงสาธารณสุข
ส�ำหรับการแก้ไขจุดเสี่ยง จากการเก็บข้อมูล พบว่า ในอ�ำเภอปากช่องมีจุดเสี่ยงอยู่ถึง 14 แห่ง ซึ่งมี
ลักษณะแตกต่างกัน ข้อมูลจากการส�ำรวจ มีจุดเสี่ยงที่ส�ำคัญเป็นจุดเสี่ยงบนถนนมิตรภาพ อยู่ภายใต้การดูแล
ของหมวดทางหลวงปากช่องที่ 1 ซึ่งได้ท�ำเรื่องเสนอไปยังแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 เพื่อแก้ไขจุดเสี่ยง
ดังกล่าว และอยู่ระหว่างการรอการอนุมัติงบประมาณ
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แต่ ส� ำ หรั บ การดู แ ลตั ด แต่ ง กิ่ ง ต้ น ไม้ บ ริ เ วณไหล่ ท างที่
บดบั ง วิ สั ย ทั ศ น์ ได้ มี ม ติ ที่ ป ระชุ ม คณะท� ำ งานฯ ให้ ส� ำ นั ก งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาด�ำเนินการ
เสนอในทีป่ ระชุมศูนย์อำ� นวยความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด
นครราชสีมา ในเรือ่ ง การตัดต้นไม้ทขี่ นึ้ อยูข่ า้ งทางบนทางหลวง ซึง่
หากไม่ใช่ตน้ ไม้ทปี่ ลูกขึน้ เอง ก็ให้ดำ� เนินการตัดออก เพือ่ ไม่ให้บดบัง
ทัศนวิสัยในการมองเห็นของผู้ขับขี่รถยนต์บนทางหลวง
ประชาสัมพันธ์สร้างการมีสว่ นร่วม จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ขบั ขีป่ ลอดภัยร่วมใจสวมหมวกนิรภัย
100% ณ โรงพยาบาลปากช่องนานา เพื่อสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัย สร้างจิตส�ำนึกและตระหนักถึง
ความปลอดภัยทางถนน ลดการสูญเสียบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

ผลการเปลี่ยนแปลง
ที่
1
2
3
4

การด�ำเนินงานที่ผ่านมาของอ�ำเภอปากช่อง ส่งผลให้สถิติในปี 2558 เทียบกับปี 2557 ดังนี้
รายการ
ปี 2557
ปี 2558
รายละเอียด
จ�ำนวนผู้สวมหมวกนิรภัย (ร้อยละ)
45
31
ลดลง 14%
จ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)
571
670
เพิ่มขึ้น 99
จ�ำนวนผู้บาดเจ็บ (คน)
607
734
เพิ่มขึ้น 127
จ�ำนวนผู้เสียชีวิต (คน)
38
40
เพิ่มขึ้น 2
* ข้อมูลจากส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง

แม้ว่าตัวเลขทางสถิติไม่เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากมีประชากรเข้ามาใช้รถใช้ถนนในอ�ำเภอปากช่อง
ในอั ต ราเพิ่ ม ขึ้ น ส่ ง ผลให้ อั ต ราการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ การบาดเจ็ บ และการเสี ย ชี วิ ต มี จ� ำ นวนเพิ่ ม ขึ้ น ตาม
ในภาพรวมของอ�ำเภอ แต่ทั้งนี้ผลการท�ำงานในเรื่องการสนับสนุนการสวมหมวกนิรภัยในกลุ่มเป้าหมาย
ในวิทยาลัยการอาชีพปากช่องกลับเพิ่มขึ้น คือ
- นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปากช่อง สวมหมวกนิรภัยในการเดินทางมาเรียน 100%
- การเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนถนนสายหลัก และเป็นคนภายนอกพื้นที่
การด�ำเนินโครงการ แม้วา่ จะไม่ประสบผลส�ำเร็จเรือ่ งตัวชีว้ ดั แต่กท็ ำ� ให้เกิดการรวมตัวและกระบวนการ
ต่างๆ ดังนี้
1. มีหน่วยงานที่ลงนามความร่วมมือ (MOU) 28 แห่ง จากทั้งหมด 42 แห่ง แบ่งออกเป็น ส่วนราชการ
9 แห่ง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 14 แห่ง (ครบทุกแห่ง) ก�ำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน 5 แห่ง
2. เกิดความร่วมมือกันท�ำงานระหว่างหน่วยงานในระดับอ�ำเภอ
3. เกิดการเรียนรู้วิธีการเก็บข้อมูลจุดเสี่ยง เก็บข้อมูลการสวมหมวกนิรภัย
4. เกิดกระบวนการ กลไกการสืบสวนอุบัติเหตุ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น�ำมาใช้วางแผนป้องกัน
5. เกิดกระแสการสวมหมวกนิรภัยเกิดขึน้ ในวิทยาลัยการอาชีพ สามารถท�ำให้นกั ศึกษาสวมหมวกนิรภัย
มาเรียนได้ 100%
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ปัญหาและอุปสรรค

1. หน่วยงานภาครัฐ / ก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน บางแห่ง ยังไม่ให้ความส�ำคัญ และให้ความร่วมมือเท่าที่ควร
2. จุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่อ�ำเภอปากช่อง ส่วนใหญ่อยู่บนเส้นทางทางหลวง (สายหลัก)
โดยกรมทางหลวงมีแผนในการแก้ไขปัญหาอยู่แล้ว ซึ่งอยู่ในระหว่างรองบประมาณ ซึ่งการแก้ไข
เฉพาะหน้าท�ำได้ยาก
3. ขาดงบประมาณสนับสนุนในการท�ำกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์

ข้อเสนอแนะเพื่อความยั่งยืน

1. ใช้องค์กรศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ�ำเภอเป็นกลไกในการขับเคลื่อน โดยผลักดัน
ให้ จั ด ท� ำ แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาอุ บั ติ เ หตุ ท างอ� ำ เภอ แผนฯองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และแผนฯ ชุมชน มอบหมายภารกิจที่ชัดเจน ปฏิบัติได้และติดตามการประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ หน่วยงาน อปท. และก�ำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ด�ำเนินการตามกรอบ MOU
3. ขยายผลโครงการสถานศึกษาน�ำร่อง เน้นไปที่นักเรียนในระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายในพื้นที่
4. จัดทีมจุดตรวจบูรณาการ โดยส่งเสริมมาตรการด่านชุมชน
5. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุ 3 ฐาน และจัดท�ำแผนที่จุดเสี่ยง
6. สืบสวนอุบัติเหตุต่อเนื่อง และน�ำข้อมูล สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมาเผยแพร่ต่อ เพื่อกระตุ้น
ให้เกิดการระวัง
7. เน้นการแก้ไขจุดเสี่ยง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากคนนอกพื้นที่

93

94
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9. ชาวชุมแพร่วมใจสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน
จังหวัดขอนแก่น
อ�ำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เป็นอ�ำเภอที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด อยู่ห่างจากตัวจังหวัด
82 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอ�ำเภออืน่ ในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ อ.สีชมพู อ.เวียงเก่า อ.ภูเวียง อ.หนองเรือ
อ.บ้านแท่น อ.ภูเขียว และ อ.ภูผาม่าน นอกจากนี้ยังติดต่อกับจังหวัดอื่น ได้แก่ อ.ภูกระดึง จ.เลย อ.คอนสาร
จ.ชัยภูมิ ส่งผลให้อ�ำเภอชุมแพ กลายเป็นศูนย์กลางในการเดินทาง การคมนาคมส่งผ่านทางเส้นทางสายหลัก
East-West Economic Corridor เชื่อมโยงระหว่างประเทศในอาเซียน และระหว่างจังหวัด
จากที่ตั้งและขนาดของอ�ำเภอชุมแพ ที่เป็นอ�ำเภอขนาดใหญ่ มีประชากรกว่า 130,000 คน มีการแบ่ง
การปกครองออกเป็น 12 ต�ำบล 143 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย เทศบาล 7 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต�ำบล
8 แห่ง ปัจจัยทัง้ สองประการส่งผลให้เกิดการเดินทางสัญจรในพืน้ ทีเ่ ป็นจ�ำนวนมาก ประกอบกับปัจจัยเสีย่ งอืน่ ๆ
ท�ำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุในอ�ำเภอชุมแพ มีจ�ำนวนสูงขึ้นทุกปี จากสถิติข้อมูลอุบัติเหตุในพื้นที่อ�ำเภอชุมแพ
พบข้อมูล ดังนี้
- ปี 2555 มีอุบัติเหตุ 652 ครั้ง
- ปี 2556 มีอุบัติเหตุ 981 ครั้ง
- ปี 2557 มีอุบัติเหตุ 1,143 ครั้ง
- ร้อยละ 80 เกิดขึ้นกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
- ร้อยละ 66 ของผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นกับผู้ใช้รถจักรยานยนต์
ที่ผ่านมามีการด�ำเนินงานเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่อ�ำเภอชุมแพอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ส่งผลให้อัตราการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 35 เป็นร้อยละ 55 แต่ยังไม่สามารถ
ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ได้ อันเนื่องมาจากปัจจัยอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น คน ถนน รถ สิ่งแวดล้อม
จึงท�ำให้อ�ำเภอชุมแพ เกิดแนวคิดที่จะด�ำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยมีแนวคิดทีว่ า่ ปัจจัยการเกิดอุบตั เิ หตุดา้ นถนน รถ และสิง่ แวดล้อม สามารถจัดการได้งา่ ยกว่าเรือ่ ง
“คน” เนื่องจากคนต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สร้างวินัย จ�ำเป็นจะต้องใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการเข้ามาท�ำงาน อ�ำเภอชุมแพ จึงได้เน้นที่การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มีการด�ำเนินงานแบบ
สหสาขาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง จริงจัง โดยอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์และมาตรการแบบบูรณาการความรู้ ความคิด
ก�ำลังคน งบประมาณและเทคโนโลยีเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และคนของตัวเอง
อ�ำเภอชุมแพ ได้จัดท�ำโครงการ “ชาวชุมแพร่วมใจสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน”
อ�ำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นขึ้น โดยมีคุณเดช บ�ำรุงหงษ์ หัวหน้าส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ และคุณสนอง ค�ำชมภู นายช่างโยธาอาวุโสพร้อมทีมงานเป็นก�ำลังส�ำคัญในการ
ขับเคลื่อนงานโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับอ�ำเภอ
2. เพื่อลดจ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุ จ�ำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมงานระดับอ�ำเภอ ประกอบด้วย สหสาขาวิชาชีพ และภาคีเครือข่าย
ในพื้นที่อ�ำเภอชุมแพ
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4. เพื่อส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์
จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทีมงานได้ก�ำหนดกิจกรรมการด�ำเนินการ ดังนี้
1) กิจกรรมประชุมคณะท�ำงานขับเคลื่อนโครงการ
2) กิจกรรมรณรงค์ชาวชุมแพร่วมใจสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน ร่วมจัดท�ำแผน
ป้องกันอุบัติเหตุของต�ำบลตนเอง
3) กิจกรรมทางวิชาการ โรงเรียนต้นแบบ นักเรียน/นักศึกษา ชุมแพร่วมใจสร้างความปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน (โรงเรียนชุมแพศึกษา)

กิจกรรมประชุมคณะท�ำงานขับเคลื่อนโครงการ

อ�ำเภอชุมแพได้มีค�ำสั่งแต่งตั้ง “คณะท�ำงานขับเคลื่อนโครงการชาวชุมแพร่วมใจสร้างความปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุทางถนน อ�ำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น”ตามค�ำสั่งที่ 418/2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
วิเคราะห์ต้นทุนเดิมและเตรียมการในท�ำกิจกรรมต่างๆ เพื่อประสานงาน สนับสนุน ก�ำหนดกรอบแนวทางและ
ปฏิบัติการให้เกิดการขับเคลื่อนงานสร้างความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่อ�ำเภอชุมแพ ซึ่งมีคณะท�ำงาน ดังนี้
1. นายอ�ำเภอชุมแพ
ประธานคณะท�ำงาน
2. ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรชุมแพ
รองประธานคณะท�ำงาน
3. ผู้อ�ำนวยการแขวงการทางขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
รองประธานคณะท�ำงาน
4. ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ
รองประธานคณะท�ำงาน
5. ปลัดอ�ำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
คณะท�ำงาน
6. ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8
คณะท�ำงาน
7. หัวหน้าส�ำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ
คณะท�ำงาน
8. สาธารณสุขอ�ำเภอชุมแพ
คณะท�ำงาน
9. ท้องถิ่นอ�ำเภอชุมแพ
คณะท�ำงาน
10. ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา	
คณะท�ำงาน
11. รองผู้ก�ำกับการป้องกันปราบปราม สภ.ชุมแพ
คณะท�ำงาน
12. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
คณะท�ำงาน
13. หัวหน้าส�ำนักงาน ปภ.จังหวัดขอนแก่นสาขาชุมแพ
คณะท�ำงาน/เลขานุการฯ
14. ปลัดอ�ำเภอฝ่ายความมั่นคง
คณะท�ำงาน/เลขานุการฯ
15. สารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.ชุมแพ
คณะท�ำงาน/เลขานุการฯ
16. หัวหน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมแพ
คณะท�ำงาน/เลขานุการฯ
คณะท�ำงานดังกล่าวได้มีการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานร่วมกัน เพื่อร่วมกันก�ำหนดกรอบการขับเคลื่อน
งาน และวางแผนปฏิบัติการ รวมถึงติดตามผลการด�ำเนินงานแต่ละต�ำบล
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กิจกรรมรณรงค์ชาวชุมแพร่วมใจสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน ร่วมจัดท�ำแผน
ป้องกันอุบัติเหตุของต�ำบลตนเอง
อ�ำเภอชุมแพมีทั้งหมด 12 ต�ำบล แต่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ�ำนวน 15 แห่ง ประกอบไปด้วย
เทศบาล 7 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต�ำบล 8 แห่ง ดังนี้
1. เทศบาลเมืองชุมแพ
2. เทศบาลต�ำบลโนนหัน
3. เทศบาลต�ำบลโคกสูงสัมพันธ์
4. เทศบาลต�ำบลนาเพียง
5. เทศบาลต�ำบลหนองเสาเล้า
6. เทศบาลต�ำบลหนองไผ่
7. เทศบาลต�ำบลโนนสะอาด
8. องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองเขียด
9. องค์การบริหารส่วนต�ำบลขัวเรียง
10. องค์การบริหารส่วนต�ำบลชุมแพ
11. องค์การบริหารส่วนต�ำบลไชยสอ
12. องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาหนองทุ่ม
13. องค์การบริหารส่วนต�ำบลโนนหัน
14. องค์การบริหารส่วนต�ำบลโนนอุดม
15. องค์การบริหารส่วนต�ำบลวังหินลาด

จากข้อมูลดังกล่าว ท�ำให้เกิดข้อตกลงในการด�ำเนินกิจกรรมรณรงค์ชาวชุมแพร่วมใจสร้างความปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุทางถนนว่า ให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำแผนป้องกัน
อุบัติเหตุในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง
เริ่มต้นการด�ำเนินกิจกรรมด้วยการประชุมชี้แจงเป้าหมายและแนวทางการด�ำเนินงานให้กับผู้บริหาร
ผู้ใหญ่บ้าน ก�ำนัน ผู้แทนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 15 แห่ง ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 มีเป้าหมาย
เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และแผนการด�ำเนินงาน
กิจกรรมดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสให้แต่ละท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการวางแผนป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนนของตัวเอง โดยคิดจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้น ที่ประชุมได้มอบ
หมายให้แต่ละท้องถิ่นไปด�ำเนินงานจัดท�ำแผนของตนเอง เพื่อน�ำมาน�ำเสนอให้ทราบในการประชุมครั้งต่อไป
ทั้งนี้ทางโครงการฯ ได้มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดท�ำแผนแห่งละ 3,000 บาท
กรอบแผนของแต่ละต�ำบลใช้แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทีแ่ ต่ละพืน้ ทีม่ อี ยูแ่ ล้วมาเป็นต้นแบบ
ในการวางแผน แต่เน้นเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางถนน
ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของ
แต่ละต�ำบล
ที่ประชุมได้พิจารณา พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผน และให้แต่ละต�ำบลน�ำข้อเสนอกลับไป
พิจารณาแก้ไข และน�ำมาเสนอในครั้งต่อไป
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การพิจารณาใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนของแต่ละต�ำบล ให้ตัวแทนแต่ละต�ำบลได้ร่วมพิจารณาและ
เสนอความคิดเห็นของแผนของอบต./เทศบาลอื่น เป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกัน
วันที่ 24 กันยายน 2558 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนป้องกันอุบัติเหตุของแต่ละต�ำบลอีกครั้ง
เพื่อรับรอง และส่งกลับไปยังแต่ละท้องถิ่นเพื่อให้ลงนาม พร้อมทั้งปฏิบัติใช้ในพื้นที่
เมือ่ ท้องถิน่ ด�ำเนินการ ทางคณะท�ำงานฯ ท�ำหน้าทีต่ ดิ ตามความก้าวหน้า เพือ่ ชีแ้ นะแนวทางช่วยวางแผน
งาน และคอยชื่นชม เชียร์การท�ำงานกันต่อไป

การจัดท�ำแผนของแต่ละท้องถิ่น มีความมุ่งหมายที่จะให้มีการจัดท�ำข้อมูลเกี่ยวกับจุดเสี่ยงของแต่ละ
พื้นที่ พร้อมทั้งมีแผนในการด�ำเนินการซึ่งจะเป็นรากฐานส�ำคัญในการสร้างความปลอดภัยทางถนนต่อไป
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จากการจัดท�ำแผนปฏิบัติการระดับต�ำบล เช่น
พื้นที่ด�ำเนินการ
แผนปฏิบัติการ/ขั้นตอนด�ำเนินการ
1.องค์การบริหารส่วน 1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการวางแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตพื้นที่องค์การ
ต�ำบลนาหนองทุ่ม
บริหารส่วนต�ำบลให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัยของพื้นที่
และสามารถน�ำไปปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริงและจัดให้มีการฝึกซ้อมการป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนอย่างสม�่ำเสมอ
2. สนับสนุนและส่งเสริมการปรับปรุงองค์กรที่รับผิดชอบในการป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนในทุกระดับให้มีความสอดคล้องเข้มแข็งและมีขีดความสามารถที่จะ
ปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพทัง้ ในด้านโครงสร้างองค์กร อัตราก�ำลัง งบประมาณ
เครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีอันจ�ำเป็นต่อการปฏิบัติการ
3. ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาและปรับปรุงงานการป้องกันฝ่ายพลเรือนซึง่ องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลนาหนองทุ่ม ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษา
วิเคราะห์ความเสี่ยงภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่
4. เร่งรัดการใช้ มาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่เพื่อการป้องกันภัยและผลกระทบ
จากการเกิดภัยพิบัติ โดยเฉพาะภัยที่เกิดจากการกระท�ำของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย
ภัยจากสารเคมีอันตราย เป็นต้น
5. ส่งเสริมให้มีการประสานงานและร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในภาวะปกติ
6. ให้มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนแก่ประชาชนอย่างต่อเนือ่ งและทัว่ ถึง เพือ่ สร้างจิตส�ำนึกและความ
ตระหนักในการป้องกันและระงับภัยทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยเฉพาะกลุม่ เยาวชนในสถาน
ศึกษา และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยประเภทต่าง ๆ
2.เทศบาลต�ำบลโคกสูง 1. จัดท�ำแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณในการป้องกันและลด
สัมพันธ์
อุบตั เิ หตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด และอ�ำเภอ
2. ด�ำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3. เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ แผนงาน
โครงการ และรายงานการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการ ศปถ.จังหวัด และ
ศปถ.อ�ำเภอทราบ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุ
ทางถนนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. จัดให้มีศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์การด�ำเนินงานต่อสาธารณะ
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พื้นที่ด�ำเนินการ

3. องค์การบริหารส่วน
ต�ำบลวังหินลาด
4. เทศบาลต�ำบลหนอง
เสาเล้า
5. เทศบาลต�ำบลโคกสูง
สัมพันธ์

6. เทศบาลเมืองชุมแพ

แผนปฏิบัติการ/ขั้นตอนด�ำเนินการ
7. รายงานผลการด�ำเนินงานและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการศูนย์อ�ำนวยการ
ความปลอดภัยทางถนน ศปถ.จังหวัด และศปถ.อ�ำเภอ เพื่อพิจารณาก�ำหนด
แนวทางหรือมาตรการเกี่ยวกับ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่
8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท�ำงาน เพื่อปฏิบัติงานตามอ�ำนาจหน้าที่ตาม
ที่เห็นสมควร
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการ ศปถ.จังหวัด และศปถ.อ�ำเภอมอบหมาย
การปฏิบัติก่อนเกิดเหตุ
1. การวิเคราะห์สถานการณ์ ประเมินผลกระทบ ความสูญเสียและศักยภาพ
2. การป้องกันและลดผลกระทบ
- การจัดท�ำแผนชุมชน เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน
โดยเฉพาะการใช้รถใช้ถนนร่วมกันในชุมชนอย่างปลอดภัย โดยการจัดโครงการ
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- การจัดท�ำแผนที่เสี่ยงภัยชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อหาจุดที่ล่อแหลมต่อการเกิด
อุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนในชุมชน เพื่อน�ำมาท�ำการแก้ไข ลดความเสี่ยง
การเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนในชุมชน / หมู่บ้าน
การปฏิบัติขณะเกิดเหตุ
1. การเตรียมรับสถานการณ์
- การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
- การประเมินและรายงานสถานการณ์
การปฏิบัติหลังเกิดเหตุ
1. การประเมินความเสียหาย ความต้องการของผู้ประสบภัย และเยียวยา (ส�ำรวจ
ฟื้นฟู บูรณะ เยียวยา)
ขั้นตอน
การเตรียมการก่อนเกิดเหตุ
1. จัดตั้งกองอ�ำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุบัติเหตุทางถนนที่
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองชุมแพ โดยการปฏิบตั งิ านเพือ่
ป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุบัติเหตุทางถนนพร้อมทั้งให้การช่วยเหลือ
2. จัดเตรียมอัตราก�ำลังฝ่ายต่างๆ ในการป้องกันและระงับอุบัติเหตุทางถนน
3. การประชาสัมพันธ์ให้งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองชุมแพด�ำเนินการ
ประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการและประชาชนทราบ
4. กองอ�ำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุบัติเหตุทางถนนเทศบาล
เมืองชุมแพ มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้
1. ความรับผิดชอบด้านประชาชน เสริมสร้างความรู้ และความตระหนักแก่
ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และการ
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พื้นที่ด�ำเนินการ

แผนปฏิบัติการ/ขั้นตอนด�ำเนินการ
ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปลอดภัยจากการจราจรรวมทั้งผลกระทบต่างๆ
ที่อาจจะเกิดขึ้น
2. ด�ำเนินการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์อย่างเข้มงวด
3. ก�ำหนดพื้นที่เล่นน�้ำสงกรานต์ (Zoning) ที่ปลอดแอลกอฮอล์ในพื้นที่เล่นน�้ำ
และแหล่งท่องเที่ยว
4. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ชอ่ งทางการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉกุ เฉินหมายเลข
1669 เพื่อให้ประชาชนมีช่องทางในการบริการแพทย์ฉุกเฉิน
5. ยกระดับการจัดการด้านความปลอดภัยของรถจักรยานยนต์ และจัดท�ำข้อมูล
พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยระบุรายละเอียดของพื้นที่ที่
จ�ำเป็นต่อการวิเคราะห์ความรุนแรงของภัย
6. จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ เครือ่ งจักรกล วัสดุ อุปกรณ์
และสถานทีท่ จี่ ำ� เป็นต่อการป้องกันภัยให้สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างต่อเนือ่ ง
และมีประสิทธิภาพ เช่น รถยนต์เคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์กู้ภัย รถยนต์
บรรทุกน�้ำ น�้ำยาโฟม รถยนต์กู้ชีพ เป็นต้น
7. จัดท�ำข้อมูลพืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนน โดยระบุรายละเอียดของ
พื้นที่ที่จ�ำเป็นต่อการวิเคราะห์สถานการณ์ ความรุนแรงของภัย
- การวิเคราะห์ ประเมินผลกระทบ ความสูญเสียและศักยภาพ
ความเปราะบาง บนถนนสายหลัก
การปฏิบัติขณะเกิดเหตุ
การเตรียมรับสถานการณ์
การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
การประเมินและรายงานสถานการณ์
การปฏิบัติหลังเกิดเหตุ
1. การประเมินความเสียหาย ความต้องการของผู้ประสบภัย และเยียวยา
2. การซ่อมแซมฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งสาธารณะประโยชน์

นอกจากนี้ อปท.ทีเ่ ข้าร่วมโครงการได้ดำ� เนินการวิเคราะห์จดุ เสีย่ งและหาแนวทางแก้ไขบรรจุไว้ในแผน
เพื่อปฏิบัติการ เช่น

บ้านหมู่ 11
บ้านหมู่ 2

บ้านหมู่ 4

บ้านหมู่ 1,10
บ้านหมู่ 3

บ้านหมู่ 8,9

หน่วยงาน/พื้นที่
บ้านโสกก้อง หมู่ 6
บ้านก้องเจริญ หมู่ 12
บ้านก้องอุดม หมู่ 7

แนวทางแก้ไข
1. ทาสัญญาณจราจรเตือน
2. ตีเส้นชะลอความเร็วของรถที่วิ่งทางตรง
3. ขยายพื้นผิวการจราจรให้กว้างขึ้น
ทาสัญญาณจราจรเตือน

ทาสัญญาณจราจรเตือน
ทาสัญญาณจราจรเตือน

ทาสัญญาณจราจรเตือน
1. ทาสัญญาณจราจรเตือน
2. ขยายไหล่ทาง
ทาสัญญาณจราจรเตือน

1. ทาสัญญาณจราจรเตือน
2. ตีเส้นชะลอความเร็วของรถที่วิ่งทางตรง

เป็นทางสี่แยกบริเวณดังกล่าวเป็นที่ชุมชนมีประชาชนผู้ใช้
รถเข้าออกตลอดเวลาไม่สามารถมองเห็นรถที่วิ่งตัดทางแยก
ได้เนื่องจากมีบ้านเรือนปิดบังเส้นทาง
เป็นทางโค้งหักศอก
ทาสัญญาณจราจรเตือน

ทางโค้ง รพ.สต.องค์การบริหารส่วนตาบลวังหิน 1. เป็นทางโค้งบ้านหมู่ 8,9 เป็นเส้นทางสายหลักชุมแพ-สี
ลาด ถนนเส้นชุมแพ-สีชมพู
ชมพู
2. รถทางตรงใช้ความรถสูง
ทางสามแยกข้างวัดหมู่ 10
กาแพงวัดบดบังสายตาการมองเห็น
เส้นทางสายหมู่บ้านนาคาน้อย เส้นทางหลักไป เป็นทางโค้งหักศอกเป็นทางแคบ
ตาบลหนองเขียด
เส้นทางหลักบ้านฝายหินไปบ้านโปงแห้งและ
1. สี่แยกบ้านฝายหิน
บ้านวังหูกวาง
2. สามแยกบ้านฝายหินไปบ้านโป่งแห้งและบ้านวังหูกวาง
เส้นทางบ้านหนองทองไปบ้านฝายหิน
ทางโค้ง
เส้นทางสามแยกข้างวัดหมู่ 2
เป็นทางสามแยกกาแพงวัดบดบังการมองเห็น

3. ถนนเส้นหมู่ 6- หมู่ 2 ทางโค้งหนองบัว

2. สี่แยกหมู่ 6,7,12

จุดเสี่ยงภัย จุดอันตราย
ลักษณะจุดเสี่ยง
1.ปากทางบ้านโสกก้องถนนสายชุมแพ-สีชมพู เป็นทางแคบต้นไม้ปิดบังภูมิทัศน์ รถทางตรงใช้ความเร็วสูง
ไหล่ทางแคบ

ดเสีย่ งภั
อแหลมต่อการเกิ
การเกิดด
อุบอุัตบิเหตุ
่อยครั
พื้นที้ง่ อบต.วั
หินลาด งหินลาด
จุดเสี่ยจุงภั
/จุยด/จุล่ดอล่แหลมต่
ัติเบหตุ
บ่อ้งยครั
พื้นที่งอบต.วั
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กิจกรรมทางวิชาการ โรงเรียนต้นแบบ นักเรียน/นักศึกษา ชุมแพร่วมใจสร้างความปลอดภัย
กิจกรรมทางวิ
ชาการ
ยนต้(โรงเรี
นแบบ
เรี ยกน/นั
และลดอุ
บัติเหตุโรงเรี
ทางถนน
ยนชุนัมกแพศึ
ษา) กศึก ษา ชุมแพร่วมใจสร้า งความปลอดภัยและลด

กรรมที
่เหมาะสมตั้งแต่ในวัยเยาว์จะเป็นรากฐานของพฤติกรรมที่ดีต่อไปในอนาคต
อุบัติเหตุทางถนน การสร้
(โรงเรีางเสริ
ยนชุมพฤติ
มแพศึ
กษา)
คณะท�ำงานฯ ได้วางแผนจะจัดกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบ นักเรียน/นักศึกษาชุมแพร่วมใจสร้างความปลอดภัย
กำรสร้
ำงเสริมพฤติกรรมที่เหมำะสมตั้งแต่ในวัยเยำว์จะเป็นรำกฐำนของพฤติกรรมที่ดีต่อไปในอนำคต
และลดอุบัติเหตุทางถนนขึ้น
คณะทำงำนฯ ได้วำงแผนจะจั
ดกิจกรรมโรงเรี
ยนต้
กศึกษำชุให้มนแพร่
วมใจสร้
ำงควำมปลอดภั
ย
เป้าหมายของการจั
ดกิจกรรมโรงเรี
ยนต้นนแบบ
แบบ นั
เพืก่อเรี
ให้ยเป็น/นั
นการรณรงค์
ักเรียน/นั
กศึกษาชุ
มแพ
ถึงความปลอดภั
และลดอุบัตตระหนั
ิเหตุทกำงถนนขึ
้น ยทางถนน เกิดมาตรการและมีกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการสร้างความปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุทางถนน เริ่มจากการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย
เป้ำหมำยของกำรจั
นต้กนษาแบบซึ่งเป็เพืน่โรงเรี
อให้ยเป็นระดั
นกำรรณรงค์
ักเรียมีน/นั
คณะท�ำงานได้ดคกิัดจเลืกรรมโรงเรี
อกโรงเรียนชุมยแพศึ
บมัธยมศึกษาปีให้ทน
ี่ 1-6
นักเรียกนศึกษำชุมแพ
คน ครูแยละบุ
คลากร 218เกิคน
(ข้อมูลปีการศึกษาก2558)
จัดได้ว่าเป็ชำกำรเกี
นโรงเรียนขนาดใหญ่
มีนำักงควำมปลอดภั
เรียน
ตระหนักถึง3,157
ควำมปลอดภั
ทำงถนน
ดมำตรกำรและมี
ิจกรรมทำงวิ
่ยวกับกำรสร้
ย
บมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยเฉพาะตอนปลายทีม่ กั จะเริม่ ขับขีร่ ถด้วยตนเองทั้งขับขีใ่ นบริเวณ
และลดอุบัตระดั
ิชุเมหตุ
ทำงถนน เริ่มจำกกำรรณรงค์กำรสวมหมวกนิรภัย
ชน จนถึงการขับขี่มาโรงเรียน
คณะทำงำนได้
คัดเลือจกโรงเรี
มแพศึกกฝัษำ
่งเป็เ่ นหมาะสมเกี
โรงเรียนระดั
บมับธขียมศึ
กษำปี
ที่ 1-6 มีนักเรียน
เป้าหมายของกิ
กรรม จึยงนชุ
ต้องการปลู
งพฤติกซึรรมที
ย่ วกับการขั
ป่ ลอดภั
ยผ่านทางการ
การสร้
างมาตรการในโรงเรี
เรียนกษำ
ครู 2558)
และบุคลากรสวมหมวกนิ
ภัย พร้ยอนขนำดใหญ่
มทั้งปฏิบัติตาม มีนักเรียน
3,157 คน อบรม
ครูและบุ
คลำกร
218 คน (ข้ยนเพื
อมู่อลให้ปีกนักำรศึ
จัดได้ว่ำเป็นรโรงเรี
กฎจราจร
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้
นและตอนปลำย
โดยเฉพำะตอนปลำยที
่มักกจะเริ
่มสขัามารถด�
บขี่รถด้ำเนิวนยตนเองทั
แต่เนือ่ งจากมี
ปญ
ั หาในเรือ่ งระยะเวลาด�
ำเนินงาน ทางโรงเรียนชุมแพศึ
ษาจึงไม่
กิจกรรม ้งขั บขี่ใ น
าวได้ งกำรขับขี่มำโรงเรียน
บริเวณชุมชนดังกล่จนถึ
เป้ำหมำยของกิจกรรม จึ งต้องกำรปลู กฝังพฤติกรรมที่เหมำะสมเกี่ยวกับกำรขับ ขี่ปลอดภัยผ่ำน
ทำงกำรอบรม กำรสร้ำงมำตรกำรในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลำกรสวมหมวกนิรภัย พร้อมทั้ง
ปฏิบัติตำมกฎจรำจร

ถอดบทเรียน ปภ.อำ�เภอนำ�ร่อง

ปัญหาอุปสรรคในการท�ำงาน

ปัญหาที่ส�ำคัญของการท�ำงานของอ�ำเภอชุมแพ คือ ผู้รับผิดชอบโครงการมีการโยกย้าย ท�ำให้ขาด
ความต่อเนือ่ งในการท�ำงาน ไม่มกี ารส่งต่องานทีช่ ดั เจน ก่อให้เกิดภาวะสูญญากาศ ส่งผลให้การด�ำเนินกิจกรรม
ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
นอกจากนี้ ยังพบว่าท้องถิ่นยังขาดงบประมาณในการแก้ไขจุดเสี่ยง หรือเสนอแผนแล้วยังไม่ได้รับการ
พิจารณาอนุมัติ และยังขาดกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร
ที่ชัดเจน

เป้าหมายในอนาคต

เนื่องจากการติดขัดการด�ำเนินงานในปี 2558 ที่ยังไม่สามารถด�ำเนินกิจกรรมได้อย่างครบถ้วน ทาง
อ�ำเภอชุมแพ จึงได้วางแผนการด�ำเนินงานและเป้าหมายในอนาคต ดังนี้
- ติดตามแผนของแต่ละท้องถิ่น
- ติดตามผลการด�ำเนินงานของแต่ละท้องถิ่น
- ฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยท�ำอย่างเป็นบูรณาการและน�ำผลที่ได้มาปรับปรุง
การด�ำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

1. โครงการ ปภ.น�ำร่อง มีความมุ่งหมายให้ ปภ.ระดับอ�ำเภอมาด�ำเนินการบูรณาการในพื้นที่ระดับ
อ�ำเภอ ซึ่งมีเป้าหมายส�ำคัญในการให้แต่ละอ�ำเภอสามารถสร้างเครือข่าย บูรณาการการท�ำงาน
ในพื้นที่ของตนเองได้ คนท�ำงานในพื้นที่ต้องเริ่มต้นจากการสร้างความเข้าใจให้คนในระดับอ�ำเภอ
เห็นว่าเป็นเรื่องส�ำคัญและไม่จ�ำเป็นต้องรอค�ำสั่งการจากเบื้องบน แต่เป็นการท�ำแผน ท�ำงานจาก
ความต้องการในพื้นที่ของตนเอง
2. เน้นการน�ำเข้าไปสู่งานประจ�ำที่มีอยู่ เพื่อให้เป็นโครงสร้างที่แข็งแรงและยั่งยืน
3. แผนของแต่ละท้องถิ่น ยังเป็นการรับมือมากกว่าการป้องกัน ควรจะเน้นการแก้ไขจุดเสี่ยงก่อน
เป็นอันดับแรก เพื่อเป็นจุดเชื่อมในการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในระดับพื้นที่ พร้อมติดตามผล
หากจุดไหนแก้ไขแล้วจะให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อให้ทราบต่อไป
4. การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง ต้องใช้ความรู้ทางวิศวกรรมจราจรเข้าไปในการวางแผนแก้ไขปัญหา
ซึ่งทางท้องถิ่น (เทศบาล/อบต.) ยังขาดความรู้ในเรื่องดังกล่าว ควรจะมีเวทีหรือผู้รับผิดชอบ
ในระดับอ�ำเภอมองในภาพรวม และแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆ กัน
5. จัดเวทีระดับอ�ำเภอเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล สถานการณ์ข้อมูลอุบัติเหตุ จุดเสี่ยง ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นการ update ข้อมูลให้สามารถน�ำไปปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที
6. วางแผนป้องกันอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ไม่เฉพาะเพียง 7 วันอันตรายเท่านั้น
7. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
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10. ด่านซ้ายถนนปลอดภัย
อ�ำเภอด่านซ้ายอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดเลย ประกอบด้วย 10 ต�ำบล 97 หมู่บ้าน มีประชากร
ณ พ.ศ. 2557 จ�ำนวน 51,322 คน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง
อ�ำเภอด่านซ้ายจัดได้ว่าเป็นอ�ำเภอที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน มีสถานที่ท่องเที่ยวและประเพณี
ที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นพระธาตุศรีสองรัก วัดเนรมิตวิปัสสนา น�้ำตกแก่งสองคอน ภูลมโล รวมถึง
มีประเพณีผีตาโขนที่เป็นเทศกาลส�ำคัญที่จัดขึ้นในเดือน 7 ของทุกปี จากลักษณะทางกายภาพและประเพณี
ที่เป็นเอกลักษณ์นี้เอง ส่งผลให้อ�ำเภอด่านซ้ายเป็นที่นิยมในการท่องเที่ยวนอกเหนือจากการเดินทางเข้ามา
ท�ำธุรกิจต่างๆ
อ�ำเภอด่านซ้ายมีอาณาเขตติดต่อกับทั้งประเทศเพื่อนบ้าน และจังหวัดอื่น โดยมีทิศเหนือติดต่อกับ
แขวงไซยะบูลี ประเทศลาว ทิศตะวันออกติดต่อกับอ�ำเภอภูเรือ อ�ำเภอวังสะพุง อ�ำเภอภูหลวง ทิศใต้ติดต่อ
กับอ�ำเภอหล่มเก่าและอ�ำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ อ�ำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ทิศตะวันตกติดต่อ
กับอ�ำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และอ�ำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ในเขตติดต่อกับจังหวัดอื่นมีบางส่วน
อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ซึ่งปัจจุบันก�ำลังได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในฤดูหนาว
ที่มีดอกพญาเสือโคร่งบาน ส่งผลให้มีผู้เดินทางเข้ามายังเขตอ�ำเภอด่านซ้ายมากยิ่งขึ้น ผ่านทางถนนทางหลวง
หมายเลข 21 หมายเลข 2014 หมายเลข 2013 และหมายเลข 2114
สถานการณ์อบุ ตั เิ หตุทางถนนของอ�ำเภอด่านซ้าย พบว่านอกจากสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นเส้นทางขึน้ เขาคด
เคี้ยวแล้ว ยังมีความเสี่ยงจากพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่มีวินัยในการขับขี่ ไม่มีความพร้อม
ในการใช้รถใช้ถนน อีกทั้งยังมีสภาพความเสี่ยงเพิ่มเติมที่พบคือ พื้นถนนมีความลื่นมากขึ้น อันเนื่องมาจากน�้ำ
ยางพาราที่หกรดบนพื้นผิวถนน และเมื่อน�ำสถิติการเกิดอุบัติเหตุมาวิเคราะห์แล้ว พบความถี่ของลักษณะและ
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เรียงตามล�ำดับดังนี้
1. การเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ เนื่องจากผู้ขับขี่ไม่พร้อมและสภาพรถไม่พร้อมใช้งาน
2. การลื่นไถลของยานพาหนะ มีสาเหตุมาจากน�้ำยางที่หกรถบนถนน
3. การเฉี่ยวชนในเขตพื้นที่เสี่ยง
4. นักท่องเที่ยวที่ไม่ช�ำนาญเส้นทาง
5. นักเรียนที่เพิ่งขับขี่ ขาดความระมัดระวังและประสบการณ์ในการใช้รถใช้ถนน
จากสาเหตุที่เกิดขึ้น ท�ำให้ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย จึงได้
ตั้งเป้าหมายที่จะบูรณาการทุกภาคส่วน ในอ�ำเภอด่านซ้ายให้มาท�ำงานร่วมกันผ่านทางกระบวนการประชุม
และลดความเสี่ยงในการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุโดยการศักยภาพการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ

สร้างเครือข่ายในทุกภาคส่วน

อ�ำเภอด่านซ้ายสร้างเครือข่ายการท�ำงานด้านความปลอดภัยทางถนนโดยเริม่ ต้นจากการประชุมพูดคุย
กันในวงเล็กๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นเวทีที่เป็นพี่เป็นน้องมาปรึกษาหารือวางแผนการท�ำงานร่วมกัน
เริ่มจากเล็กๆ เพื่อเป็นรากฐานต่อไปในอนาคต
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“คณะท�ำงานโครงการด่านซ้ายถนนปลอดภัย” ซึง่ ประกอบไปด้วยตัวแทนจากหน่วยงานทุกภาคส่วน
ในอ�ำเภอ ไม่วา่ จะเป็น รองสารวัตรปกครองป้องกันสถานีตำ� รวจภูธรด่านซ้าย ปลัดอ�ำเภอหัวหน้าฝ่ายความมัน่ คง
สาธารณสุขอ�ำเภอด่านซ้าย ตัวแทนจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ตัวแทนจากแขวงทางหลวง
เลยที่ 2 ด่านซ้าย ตัวแทนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด่านซ้าย ตัวแทนจากขนส่งจังหวัดเลย
สาขาด่านซ้าย ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในอ�ำเภอด่านซ้าย และเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย โดยมีนายปรเมศวร์ ยศปัญญา หัวหน้าส�ำนักงาน และนางสาวจินตนา
โนนนอก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เป็นแกนน�ำหลักส�ำคัญในการขับเคลื่อนงาน
คณะท�ำงานฯ เริม่ ต้นด้วยการประชุมแลกเปลีย่ นข้อมูลเกีย่ วกับความปลอดภัยทางถนนอ�ำเภอด่านซ้าย
ร่วมกันส�ำรวจสภาพพื้นที่จริง เพื่อน�ำเอาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ หลังจากนั้นได้ร่วมกันก�ำหนดเป้าหมาย
และวางแผนกิจกรรมการด�ำเนินงาน มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ส่งผลให้เกิดการ
วางแผนการท�ำงานร่วมกันในระดับอ�ำเภอ

ปลูกฝังเยาวชน

อ�ำเภอด่านซ้าย ได้ชื่อว่าเป็นอ�ำเภอที่มีภาครัฐในพื้นที่เข้าไปท�ำงานกับเด็กและเยาวชนหลายกลุ่ม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายที่ได้จัดกิจกรรมเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ไม่เฉพาะ
ด้านสุขภาพ แต่ยังครอบคลุมไปยังด้านอื่นๆ เช่น สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ศิลปะ
ทางโครงการจึงได้ใช้จุดแข็งดังกล่าวมาสานต่อ เป็นการช้อนสิ่งดีๆ เพื่อน�ำมาเชื่อมให้เกิดพลัง
มากยิ่งขึ้น โดยการจัดกิจกรรมการอบรมให้กับเยาวชนอ�ำเภอด่านซ้าย มีเป้าหมายเพื่อให้เยาวชนได้ก้าวเข้า
มาเป็นก�ำลังส�ำคัญในการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุ โดยการเพิ่มทักษะและความรู้ให้กับ
เยาวชน
การจัดอบรมเยาวชนในพืน้ ที่ ได้รบั ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
มาเป็นวิทยากรหลักให้ความรู้ โดยมีส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย
เป็นผู้ประสานงานกับโรงเรียนมัธยมในพื้นที่
การจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1. โครงการอบรมเพาะกล้าตาโขนน้อย EMS DANSAI JUNIOR 2558 มีเป้าหมายเพื่อให้ความ
รู้กับเด็กมัธยมปลายโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งการขอความช่วยเหลือ/
แจ้งเหตุ และวิธีการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานให้กับผู้ประสบเหตุ
การอบรมด�ำเนินการที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ท�ำการอบรมระยะยาว (15-25 ตุลาคม
2558) นักเรียนทีเ่ ข้าร่วมอบรมได้เรียนรูท้ งั้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ อีกทัง้ ได้เข้าไปช่วยเหลือผูป้ ระสบเหตุจริง
ที่มารักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกด้วย
ผลของการอบรมส่งผลให้นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติเมื่อประสบอุบัติเหตุ
แนวทาง/วิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง ที่ส�ำคัญนักเรียนเหล่านี้ได้มีโอกาสได้เข้าไปพูดคุย ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
ท�ำให้เรียนรู้ผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุทั้งจากร่างกายและจากจิตใจของผู้ประสบเหตุ
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2. โครงการอบรมอาสาสมัครกูช้ พี เยาวชน อ�ำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ท�ำการอบรมให้กบั นักเรียน
ในระดับมัธยมปลายของโรงเรียนวังโพนงาม ต�ำบลโคกงาม อ.ด่านซ้าย เป็นเวลา 1 วัน มีเป้าหมายเพื่อให้
ทราบเกี่ยวกับ
1. ช่องทางการแจ้งหรือขอความช่วยเหลือหากประสบเหตุฉุกเฉิน/อุบัติเหตุ
2. การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
การอบรมด�ำเนินการขึ้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เป็นเวลา 1 วัน มีนักเรียนเข้า
ร่วมอบรม 90 คน รูปแบบการอบรมเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการตามฐานต่างๆ ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้
และทดลองปฏิบัติจริงกับเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ ท�ำให้นักเรียนเกิดความมั่นใจ เมื่อประสบเหตุสามารถ
ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นและแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ได้
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การเลือกใช้กระบวนการอบรมให้กับเยาวชนในพื้นที่ นอกจากจะเป็นการต่อยอดหรือช้อนสิ่งดีๆ ที่มี
อยู่ในพื้นที่แล้ว ยังเป็นการเชื่อมการท�ำงานระหว่างหน่วยงาน เสริมพลังให้กับการบรรเทาสาธารณภัยได้อย่าง
สุดคุ้มด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนอีกด้วย

เสริมสร้างศักยภาพให้กับเครือข่าย

นอกจากการสร้ า งให้ เ ด็ ก และเยาวชนในพื้ น ที่ อ� ำ เภอด่ า นซ้ า ยเข้ า มาเป็ น อาสาสมั ค รกู ้ ชี พ แล้ ว
ส่วนส�ำคัญอีกประการคือการเสริมสร้างศักยภาพให้กับหน่วยกู้ชีพที่มีในพื้นที่ ให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือ
ผู้ประสบเหตุได้อย่างทันท่วงที ลดการสูญเสียเมื่อเกิดเหตุ
คณะท�ำงานฯ ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
“อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์มูลนิธิ อ�ำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย” มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้
ให้กับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ในอ�ำเภอด่านซ้าย ท�ำการอบรม 10 วัน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ด่านซ้าย มีผู้เข้าร่วมอบรมจากมูลนิธิฯ ในอ�ำเภอด่านซ้ายจ�ำนวน 4 มูลนิธิ 50 คน รูปแบบการอบรมมีทั้ง
การบรรยายและการปฏิบัติ
ผลการจากการอบรม ส่งผลให้เจ้าหน้าที่จะมูลนิธิได้เรียนรู้
1. การคัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นต้นในกรณีการเกิดอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย
2. การดูแลปฐมพยาบาลขั้นต้น ณ จุดเกิดเหตุ
3. การล�ำเลียง ขนย้าย ผู้เจ็บป่วยอย่างถูกต้อง
4. เรียนรูเ้ ครือ่ งมือ อุปกรณ์กภู้ ยั ประจ�ำรถกูภ้ ยั เคลือ่ นทีเ่ ร็วของส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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นอกจากการอบรมแล้ว สิ่งส�ำคัญคือเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ของ
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีโอกาสมาท�ำความรู้จัก สร้างสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะส่งผล
ให้การท�ำงานเป็นไปด้วยความราบรื่นมากยิ่งขึ้น
ผลของการอบรมและการแลกเปลีย่ นกันนีเ้ อง ท�ำให้ทราบว่าแต่ละมูลนิธฯิ ยังประสบปัญหาขาดแคลน
เครือ่ งมือทีจ่ ะใช้กภู้ ยั ประเภทเครือ่ งมือตัดถ่าง ซึง่ จะเป็นประโยชน์มากในกรณีทเี่ กิดเหตุรนุ แรง ทางผูน้ ำ� ชุมชน
จึงร่วมกันกับชาวบ้านอ�ำเภอด่านซ้ายจัดผ้าป่าเพื่อน�ำเงินมาซื้อเครื่องตัดถ่างเป็นการร่วมมือร่วมแรงกันระหว่าง
คนในชุมชน หลังจากทีไ่ ด้ทอดผ้าป่าแล้วได้มกี ารจัดรับมอบเครือ่ งตัดถ่างพร้อมสาธิตการใช้งาน ซึง่ การมีเครือ่ ง
มือตัดถ่างดังกล่าวท�ำให้สามารถช่วยเหลือเมื่อประสบอุบัติเหตุได้อย่างทันท่วงที
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นอกจากการสร้างเสริมศักยภาพผ่านทางการอบรมและการให้เครือ่ งมือแล้ว อ�ำเภอด่านซ้ายยังได้มกี าร
ใช้ social network มาใช้ในการสื่อสารผ่านทาง application Line เกิดเป็นกลุ่ม “ด่านซ้ายปลอดภัย” เป็น
ที่แลกเปลี่ยนข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ทางถนนที่เกิดขึ้นในอ�ำเภอด่านซ้าย ช่วยให้สามารถ
ส่งข่าวได้อย่างรวดเร็วและรับรู้ร่วมกันได้ในครั้งเดียว ไม่ว่าจะเป็นการตั้งด่าน การดูแลสภาพถนน การดูแล
ตัดแต่งกิ่งไม้ อุบัติเหตุ ฯลฯ เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการท�ำงาน
ร่วมกัน
ในกลุม่ ประกอบไปด้วย ต�ำรวจ โรงพยาบาล ปกครอง ปภ. เทศบาล
อบต. อป.พร.
และยังมีกลุ่ม “อาสาจราจร” ที่เป็นกลุ่มเครือข่ายในเขตเทศบาล
ที่มีการจราจรหนาแน่น มีกิจกรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นช่องทาง
การสือ่ สารและท�ำงานร่วมกัน ประกอบด้วย ต�ำรวจ ปกครอง เทศบาล กูภ้ ยั

สร้างเสริมความปลอดภัยให้รถนักเรียน

การเดินทางของนักเรียนในอ�ำเภอด่านซ้าย พบว่าส่วนใหญ่เดินทาง
โดยรถรับส่งนักเรียน ซึ่งหากผู้ประกอบการมีความตระหนักเกี่ยวกับการขับขี่
ปลอดภัย ความปลอดภัยทางถนน ก็จะสามารถช่วยสร้างความปลอดภัยให้
เกิดขึ้นได้
คณะท�ำงานฯ จึงเห็นควรทีจ่ ะจัด “โครงการรถรับ-ส่งนักเรียนปลอดภัย” ขึน้ โดยขอความร่วมมือจาก
ผูป้ ระกอบการรถรับจ้างรับ-ส่งนักเรียนในเขตอ�ำเภอด่านซ้าย
มาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โครงการมีเป้าหมายให้การส่ง
เสริมให้รถรับ-ส่งนักเรียนมีม าตรฐานความปลอดภัยและ
ปลูกจิตส�ำนึกให้ผู้ประกอบการเห็นความส�ำคัญในการขับขี่
ปลอดภัย โดยมีสถานีต�ำรวจภูธรด่านซ้ายและส�ำนักงาน
ขนส่งจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ
ด�ำเนินการ
การด�ำเนินงานเป็นการอบรมให้ความรู้พร้อมกับสร้างความตระหนักกับผู้ประกอบการให้เรียนรู้เกี่ยว
กับ พ.ร.บ.ขนส่งทางบก และ พ.ร.บ.จราจรทางบก เกี่ยวกับระเบียบและมาตรฐานรถรับส่งนักเรียน นอกจาก
นี้ยังมีการแจกเสื้อ “รถรับ-ส่ง นักเรียนปลอดภัย” เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์และเครื่องเตือนใจกับผู้ประกอบการให้
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ตระหนักถึงการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในความดูแล
นอกจากนัน้ ยังมีการให้ความรูเ้ กีย่ วกับการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นและการแจ้งเมือ่ ประสบเหตุเพือ่ เป็นการ
ลดความสูญเสียหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอีกด้วย
หลังจากการอบรม มีการติดตามผลโดยการสังเกต พบว่าเห็นพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ประกอบการที่
เปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี นึ้ ผูข้ บั ขีต่ รวจตราความเรียบร้อยของเด็กนักเรียนก่อนออกรถ การจอดรถเป็นระเบียบ
เด็กนักเรียนที่ขึ้นไปนั่งบนหลังคามีจ�ำนวนน้อยลง จอดรถตามกฎที่ตั้งไว้ ทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางที่ดี

แก้ไขความเสี่ยง โดยใช้กลวิธี 5 ส.

การท�ำงานโดยใช้หลัก 5 ส. ซึ่งได้แก่ สารสนเทศ (ข้อมูล) สหสาขาวิชาชีพ สุดเสี่ยง สุดคุ้มและส่วนร่วม
ส�ำหรับการแก้ปญ
ั หาความเสีย่ งในอ�ำเภอด่านซ้ายนัน้ ได้ใช้หลักการดังกล่าวเช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากการน�ำ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุในอ�ำเภอมาวิเคราะห์หาสาเหตุ ซึ่งพบว่ามีบางส่วนเกิดจากถนนลื่น ท�ำให้เกิด
การเฉี่ยว ชน หรือยานพาหนะลื่นไหล ถนนลื่นในอ�ำเภอด่านซ้ายมีสาเหตุบางส่วนมาจากน�้ำยางพาราที่ตก
รดลงบนถนน ซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ควรจะได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน แนวทางการแก้ไขใช้กระบวนการ
ประชุมที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมกันหาทางแก้ไข ไม่ว่าจะเป็น อ�ำเภอ เทศบาล/องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล ผู้น�ำชุมชน ต�ำรวจ ขนส่ง ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภาคเอกชน ฯลฯ ร่วมกัน
วางแผนก�ำหนดแนวทางจัดการ ดังนี้
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1. ประชุมท�ำความเข้าใจในกลุ่มผู้รับซื้อยางพารา หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และท้องถิ่น
2. จัดท�ำบันทึกความเข้าใจระหว่างในผู้รับซื้อยางพารา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ท้องถิน่ ออกเทศบัญญัติ เกีย่ วกับการทิง้ สิง่ ปฏิกลู ลงบนผิว
การจราจร
4. บังคับใช้กฎหมายตามที่เกี่ยวข้อง มีการตั้ง
ด่านเพื่อตรวจจับและท�ำความเข้าใจกับผู้ขนส่งน�้ำยาง
เมื่อด�ำเนินการจับกุมแล้ว ต้องขึ้นศาลเพื่อเปรียบเทียบ
ปรับ
5. การตัง้ ป้ายเตือน “ห้ามท�ำน�ำ้ ยางไหลลงบน
ผิวทาง”
6. การร่วมมือกันท�ำความสะอาดพื้นผิวถนน
การด�ำเนินการทัง้ หมดเป็นความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานในพืน้ ที่ เกิดการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ห็นได้ชดั เจน
ไม่วา่ จะเป็นการล้างถนน การตัง้ ด่านตรวจ การขอความ
ร่วมมือและออกเทศบัญญัตเิ พือ่ ให้ผใู้ ช้ทางปฏิบตั ติ าม สิง่
เหล่านี้เป็นการท�ำงานที่ครบทุกด้านเพื่อการแก้ปัญหา
ถนนลื่นจากน�้ำยางพารา นั่นคือการออกกฎให้ปฏิบัติ
การบังคับใช้กฎหมาย การท�ำความเข้าใจขอความร่วมมือ
รวมถึงการล้างถนนทีเ่ ป็นสัญลักษณ์เพือ่ ให้คนในชุมชนได้
รับรู้
แก้ไขจุดเสี่ยง นอกจากการออกมาตรการเพื่อช่วยกันดูแลไม่ให้น�้ำยางตกรดลงบนพื้นผิวถนนแล้ว
ยังมีการด�ำเนินการราดยางผิวถนนใหม่ในบริเวณโค้งขยะ ถนนสายด่านซ้าย-นครไทย จังหวัดพิษณุโลก
เพื่อเป็นการสร้างผิวถนนใหม่ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด�ำเนินการโดยแขวงทางหลวงเลยที่ 2 ด่านซ้าย

ภาพถนนเดิมที่มีคราบน�้ำยางเปื้อนผิวถนนภาพพื้นผิวถนนที่มีการราดใหม่
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แก้ไขถนนทรุด ถนนสายด่านซ้าย – นครไทย ใกล้เขตรอยต่ออ�ำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก แก้ไข
เบื้องต้นโดยการตั้งป้ายเตือนและเสนองบประมาณเพื่อท�ำการซ่อมแซม โดยมีแขวงทางหลวงที่ 2 ด่านซ้าย
เป็นผู้รับผิดชอบ

ภาพถนนทรุด มีการตั้งป้ายเตือน ถนนที่ปรับปรุงแล้ว แต่ยังคงป้ายเตือนไว้

สร้างเสริม กระตุ้นเตือน

จากเป้าหมายในการสร้างให้ด่านซ้ายเป็นเมืองปลอดภัย ภาคีเครือข่ายแต่ละแห่งได้ลงมือท�ำงาน
ภายใต้หน้าที่ของตัวเองในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
➢ การประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ผ่านทางวิทยุชุมชน
➢ การให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน ผ่านทางครู D.A.R.E
อบรมหน้าเสาธงให้กับเด็กและเยาวชน
➢ รณรงค์ผ่านทางกิจกรรมต่างๆในอ�ำเภอในการแจ้งเหตุผ่านทาง 1669

ผลการเปลี่ยนแปลง

นอกจากการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมที่เห็นชัดเจนในหมู่คนขับรถรับ-ส่งนักเรียน ความร่วมมือ
ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในอ�ำเภอแล้ว พบข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนน
ดังนี้
รายการ
จ�ำนวนผู้สวมหมวกนิรภัย
จ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุ
จ�ำนวนผู้บาดเจ็บ
จ�ำนวนผู้เสียชีวิต

ปี 2557
69%
132 ครั้ง
58 คน
18 คน

ปี 2558
82%
118 ครั้ง
45 ครั้ง
16 คน

เพิ่ม/ลด
+13%
-14 ครั้ง
-13 ราย
-2 ราย

จากผลการด�ำเนินงาน เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ คือ มีจ�ำนวนผู้สวมหมวกนิรภัย(ผู้ขับขี่) เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 13 และจ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลงจากปีที่ผ่านมา จ�ำนวน 14 ครั้ง ส่งผลให้มีจ�ำนวนผู้บาดเจ็บลดลง
13 ราย และเสียชีวิตลดลง 2 ราย ซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ในการท�ำงานที่ดี ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จากความร่วมมือ
ของภาคีเครือข่ายในการร่วมกันขับเคลื่อนป้องกันอุบัติเหตุจราจร
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แนวทางความยั่งยืน

การท�ำงานในปีแรกเป็นการท�ำงานเพื่อสร้างรากฐานให้เกิดเป็นโครงข่ายสายใยส�ำหรับการสร้างความ
ปลอดภัยทางถนนในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะมั่นคงได้ในหลากหลายรูปแบบ
1. เด็กและเยาวชน มีต้นทุนดีจากการท�ำงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ที่มีการจัด
กิจกรรม ด�ำเนินงานกับเด็กและเยาวชนมาอย่างต่อเนือ่ ง เมือ่ น�ำเรือ่ งความปลอดภัยทางถนนมาแทรก
เสริมก็สามารถสอดคล้องได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ
2. ความเข้มแข็งของเครือข่ายป้องกันภัยและต�ำรวจ
3. เกิดการร่วมมือ ร่วมแรง ลงขันทัง้ ความคิดและงบประมาณ ซึง่ จะท�ำให้สามารถเชือ่ มจุดแข็งของแต่ละ
หน่วยงานได้
4. เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานตระหนักและต้องการสร้างให้เกิดความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้น

ปัญหาอุปสรรค

การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ท�ำให้กิจกรรมเกิดการสะดุด งานไม่ต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ

1. ร่วมมือระหว่างขนส่งและต�ำรวจ ในการจัดอบรมการขับขีป่ ลอดภัยให้กบั เด็กและเยาวชนโดยใช้งบ
ประมาณร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการ
2. ใช้ครู/โรงเรียน/ผู้บริหารโรงเรียน/ผู้ปกครอง เป็นจุดเปลี่ยนในผลักดันให้การด�ำเนินการรถรับ-ส่ง
นักเรียนปลอดภัยเป็นไปอย่างยั่งยืน ผ่านทางกระบวนการ/ข้อก�ำหนดของโรงเรียน/กระแสสังคม
3. สร้างความตระหนักให้คนขับรถรับ-ส่งนักเรียน โดยเน้นให้มองนักเรียนที่รับ-ส่งเป็นลูกเป็นหลาน
4. ให้เด็กและเยาวชนในอ�ำเภอเป็นผู้คอยติดตาม พฤติกรรมการขับขี่ของคนในอ�ำเภอ โดยเฉพาะกับ
ผู้ขับขี่รถสาธารณะ/รถรับ-ส่งนักเรียน
5. สร้างต้นแบบทีด่ เี กีย่ วกับความปลอดภัยทางถนน เช่น คนขับรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยขวัญใจเด็ก
6. น�ำเอาชุมชน/ผู้น�ำชุมชน มาเป็นแนวร่วมในการท�ำงานโดยเฉพาะการส่งเสริมให้สวมหมวกนิรภัย
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รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการทั้ง 10 อ�ำเภอ ที่รับทุนสนับสนุนด�ำเนินงานโครงการ (ปี 2558)
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ประสานงาน
จังหวัดสงขลา สาขาระโนด
นายคงศักดิ์ คงปาน
นส.กัญญาณัฐ อธิคมานนท์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง นายจ�ำนง สวัสดิ์วงศ์
นายณรงศักดิ์ คงแก้ว
จังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาพิปูน นายประภาส ขาวด�ำ
นายพาโชค ศักดิ์จิรพาพงษ์
จังหวัดล�ำปาง สาขาวังเหนือ
นายเอกกฤต จิตตางกูร นายไพรัช ผมไผ
จังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว
นายบรรจง โพธิวงค์
นางสาวรัตนา คชาชัย
จังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ
นายครรชิต ชมภูแดง
นายประพัฒน์ สีธิ
จังหวัดนครสวรรค์ สาขาตากฟ้า
นายประยงค์ บุญมีรอด นายสมชาย แก้วศรี
จังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง นายกฤษฏิ์ พูนเกษม
นายศรีศักดิ์ ภู่วิบูลย์พาณิชย์
จังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ
นายเดช บ�ำรุงหงษ์
นายสนอง ค�ำชมภู
จังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย
นายปรเมศวร์ ยศปัญญา นางสาวจินตนา โนนนอก
ปภ.สาขาน�ำร่อง

หัวหน้า

