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กิตติกรรมประกาศ

 โครงการน�าร่องป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

สาขา	 ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี	 เพราะความร่วมมือของภาคีเครือข่ายให้แก่อ�าเภอที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อน 

การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของอ�าเภอ	 จนประสบความส�าเร็จต้องขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทั้ง	 10	 อ�าเภอ	 

ที่ร่วมด�าเนินการ	 ซึ่งประกอบด้วย	 อ�าเภอเชียงดาว	 จังหวัดเชียงใหม่,	 อ�าเภอเชียงของ,	 จังหวัดเชียงราย,	 
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จังหวัดนครศรีธรรมราช,	 อ�าเภอพระแสง	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี,	 อ�าเภอปากช่อง	 จังหวัดนครราชสีมา,	 อ�าเภอ

ด่านซ้าย	 จังหวัดเลย	 และ	 อ�าเภอชุมแพ	 จังหวัดขอนแก่น	 	 และขอขอบคุณแผนงานสนับสนุนการป้องกัน 

อุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด	 (สอจร.)	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 ที่ได ้

สนับสนุนงบประมาณและนักวิชาการช่วยให้ค�าแนะน�าสนับสนุนพร้อมถอดบทเรียนในการด�าเนินงาน 

ของอ�าเภอทั้ง	10	แห่ง	ซึ่งสามารถน�าไปเป็นแนวทางในการด�าเนินงานระดับอ�าเภออื่นๆ	ได้
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ค�าน�า
 

 อุบัติเหตุทางถนน	 ท�าให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของคนไทยเป็นจ�านวนมาก	 ซึ่งส่งผลกระทบ 

กับคุณภาพชีวิต	 เศรษฐกิจในประเทศไทย	 	 ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมามีหลายองค์กร	 หน่วยงานเข้ามาร่วมกัน 

ขับเคลื่อนเพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน	 แต่ก็ยังไม่สามารถลดอัตราการบาดเจ็บ	 เสียชีวิตได้ตาม 

เป้าหมาย	 	 ในการด�าเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจึงได้ขยับขับเคลื่อนงานในทุกระดับ	 ทั้งระดับ 

ส่วนกลาง	 ระดับจังหวัด	 และระดับอ�าเภอ	 ซึ่งพบว่า	 การด�าเนินงานในระดับอ�าเภอ	 ที่มีการด�าเนินการใน 

รูปแบบของความร่วมมือสหสาขาวิชาชีพและภาคีเครือข่ายในการขับเคล่ือน	 โดยมุ่งเน้นด�าเนินการในพื้นที่ 

ระดับอ�าเภอ	 จะช่วยสร้างความตระหนัก	 ดึงการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่เข้ามาด�าเนินงานป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้เป็นอย่างดี

	 ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาซึ่งมีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ

ทางถนนโดยตรง	ดังนี้

	 1)	 วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในพื้นที่	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา

	 2)	 ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้	เพื่อสร้างความตระหนักและจิตส�านึกเกี่ยวกับการป้องกัน

	 3)	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่

	 4)	 สนับสนุนการด�าเนินงานกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	(อปพร.)	

	 5)	 ประสานการปฏบิตังิานกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	อาสาสมคัรและภาคเีครอืข่ายในการป้องกนัฯ	

ในเขตพื้นที่

	 จากบทบาทดังกล่าว	 ทางหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบและเป็น 

ฝ่ายเลขาของอ�าเภอโดยตรง	 จึงได้เข้ามาร่วมขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่	 โดยมี 

แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด	 (สอจร.)	 ร่วมสนับสนุนการด�าเนินงานต้ังแต ่

ต้นทางจนถึงปลายทาง	 ทั้งด้านวิชาการและบริหารจัดการในการด�าเนินงานโครงการใน	 10	 อ�าเภอน�าร่อง	 

โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 เป็นระยะเวลา	 

1	 ปี	 (ปี	 2558)	 เพื่อด�าเนินงานโครงการ	 “น�าร่องการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของส�านักงานป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา”	 ข้ึน	 ซ่ึงบัดนี้โครงการปภ.น�าร่องทั้ง	 10	 แห่งได้ด�าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	 

จงึได้มกีารถอดบทเรยีน	เพือ่ค้นหาความส�าเร็จ	ปัจจัยเง่ือนไข	และบทเรียนทีเ่กดิขึน้	โดยหวงัว่าจะเป็นประโยชน์

ในการด�าเนินงานกับพื้นที่อ�าเภออื่นต่อไป

	 ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 งานถอดบทเรียนโครงการน�าร่องป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของส�านักงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย	 ท้ังนี้ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ

หัวหน้าปภ.สาขาและทีมงาน	 ผู้ร่วมด�าเนินงานทุกท่าน	 ที่รวมพลังสร้างสิ่งดีงาม	 มอบความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สินให้คนในพื้นที่ทั้ง	10	อ�าเภอ	ได้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน

ด้วยจิตคารวะ

พรทิพภา	สุริยะ
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สรุปผลการถอดบทเรียนส�าหรับผู้บริหาร

โครงการน�าร่องป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา

1. ความเป็นมา
	 ในประเทศไทยอุบัติเหตุจราจรเป็นสาเหตุหลัก	 ที่สร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของคนไทย	

จากสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในแต่ละปีกว่า		13,000	คน	สร้างความสูญเสีย	และยังส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพชีวิตของผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงต่อร่างกายและจิตใจจากการบาดเจ็บ	พิการ		ความสูญเสียดังกล่าว	

พบว่า	ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นกลุ่มวัยรุ่นและวัยท�างานเป็นส่วนใหญ่	หน่วยงานหลายฝ่ายเห็นว่าเป็นความ

สูญเสียที่ป้องกันได้	ท�าให้ภาครัฐและภาคประชาชนเห็นความส�าคัญในการแก้ไขป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจร	

ดังเช่น	การที่รัฐบาลได้ประกาศให้การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนเป็น	“วาระแห่งชาติ”	(มติ	ครม.	29	กันยายน	

2552)	และมอบหมายให้ศนูย์อ�านวยการความปลอดภยัทางถนน	ด�าเนนิงานการป้องกนัและแก้ไขปัญหาอบุตัเิหตุ

ทางถนน	โดยมีเป้าหมายตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2552-2555	เป็นกรอบวางทิศทาง	และ

ก�าหนดมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย	 เรียกว่า	 	 “มาตรการ	 3	 ม.	 2	 ข.	 1	 ร.”	 และ

ก�าหนดยุทธศาสตร์การท�างานไว้	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�านวยการความปลอดภัยทางถนน	 

ที่ก�าหนดให้ประเทศไทยมีแผนการด�าเนินงาน	 “ทศวรรษการปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนน”	 

ตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ	มาก�าหนดเป็นมาตรการหลัก		8	ประการ	ได้แก่

	 1.	ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย

	 2.	ลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะ

	 3.	ปรับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะให้ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายก�าหนด

	 4.	แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง	จุดอันตราย

	 5.	ยกระดับมาตรฐานยานพาหนะให้ปลอดภัย

	 6.	พัฒนาสมรรถนะของผู้ขับขี่ยานพาหนะ

	 7.	พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	การรักษาและฟื้นฟูผู้บาดเจ็บ

	 8.	พัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนของประเทศให้มีความเข้มแข็ง

โดยมีเป้าหมายให้ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต้องลดลงครึ่งหนึ่งในอีก	10	ปีข้างหน้า	(ปี	2554	–	2563)

	 จากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	บาดเจ็บและเสียชีวิตของประเทศไทย	 ยังเป็นปัญหาส�าคัญของ

ประเทศ	 ซึ่งประเทศมีหน่วยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบการด�าเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนหลายหน่วยงาน	 

ซึ่งมีบทบาทที่ต่างกัน	 เช่น	 กระทรวงคมนาคม	 ดูแลรถและถนนให้ปลอดภัย	 กระทรวงสาธารณสุข	 รับผิดชอบ

ดูแลรักษาผู้บาดเจ็บในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินทั้งในและนอกโรงพยาบาล	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 

รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายผู้กระท�าผิด	 กฎหมายจราจร	 ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 เป็น

เลขาของศนูย์ความปลอดภัยทางถนนแห่งชาต	ิโดยมนีายกรฐัมนตรเีป็นประธาน	มกีระทรวงหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

ง



เป็นกรรมการ	ทีผ่่านมามกีารประชมุขบัเคลือ่นการท�างานปีละ	2	คร้ัง	คอื	ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์เท่านัน้	 

ไม่ได้มีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	ขณะเดียวกันในการขับเคลื่อนระดับจังหวัด	มีศูนย์ความปลอดภัยทางถนน

จังหวัด	ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน	หัวหน้าส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นเลขา	 

กรรมการประกอบด้วย	 หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 มีการประชุมขับเคลื่อนส่วนใหญ่ในช่วงเทศกาล	 ขณะนี้ 

ทีม	 สอจร.	 ได้เข้ามาสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัด	 เกิดการประชุมขับเคลื่อนงาน 

อย่างต่อเนื่องในระดับจังหวัด	 ส่วนใหญ่จะเป็นอ�าเภอเมือง	 ส่วนในอ�าเภออื่นๆ	 ยังขาดการขับเคล่ือน 

อย่างต่อเนื่อง	 จะมีการด�าเนินการและขับเคลื่อนงาน	 เฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่	 และสงกรานต์	 โดย 

คณะกรรมการความปลอดภัยทางถนนอ�าเภอ	 ซ่ึงมีนายอ�าเภอเป็นประธาน	 ปลัดอ�าเภอเป็นฝ่ายเลขา	 

ส่วนช่วงเวลาปกติการท�างานในระดับอ�าเภอจะไม่มีการด�าเนินการใดๆ	 เนื่องจากปลัดอ�าเภอมีภารกิจ 

มากมาย	ท�าให้การขับเคลื่อนเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนในระดับอ�าเภอ	จึงไม่ต่อเนื่อง	ทั้งๆ	ที่การท�างาน

ในระดับพื้นที่อ�าเภอ	จะสามารถด�าเนินการได้ใกล้ชิด	และสามารถดูแลได้ง่ายกว่าการท�างานในระดับจังหวัด

	 การด�าเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด	 พบว่า	 ส่วนใหญ่การด�าเนินงานจะอยู่ใน 

อ�าเภอเมืองมากกว่า	 และมีหลายอ�าเภอที่ด�าเนินการในรูปของ	 สหสาขาวิชาชีพและภาคีเครือข่าย	 ประสบ 

ผลส�าเร็จในระดับอ�าเภอ	 เช่น	 ในปี	 2554	 –	 2555	 จังหวัดขอนแก่น	 ได้ด�าเนินการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย	 

100%	 ในอ�าเภอน�าร่อง	 5	 อ�าเภอ	 และมีอ�าเภอที่น�าข้อมูลสู ่การแก้ปัญหาในระดับอ�าเภอ	 ซึ่งมีรูปแบบ 

หลากหลายจากหลายอ�าเภอ	 เช่น	 รูปแบบของอ�าเภอพัฒนานิคม	 จ.ลพบุรี	 อ.โกสุมพิสัย	 จ.มหาสารคาม	

อ.โนนสะอาด	 จ.อุดรธานี	 	 อ.บ้านไผ่	 อ.เขาสวนกวาง	 อ.น�้าพอง	 จ.ขอนแก่น	 เป็นต้น	 ซึ่งพบว่าการด�าเนินการ 

ในระดับอ�าเภอ	 สามารถด�าเนินการได้ง่ายและเกิดผลชัดเจนกว่าท�าในภาพของจังหวัด	 (พื้นที่ใหญ่เกินไป)	 

ทางแผนงาน	 สอจร.	 และ	 ศวปถ.	 ได้ถอดบทเรียนและจัดท�าคู่มือในการด�าเนินงาน	 โดยใช้ระบบข้อมูล 

ในการขับเคลื่อนในระดับอ�าเภอ	พบว่า	 ผู้ขับเคลื่อนในอ�าเภอ	 คือ	 หน่วยงานสาธารณสุข	 โรงพยาบาลอ�าเภอ	 

และสถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอ	 เป็นหลัก	 ไม่ใช่ปลัดอ�าเภอที่มีบทบาทหน้าที่เป็นเลขาของศูนย์ความปลอดภัย 

ทางถนนอ�าเภอ	 และปัจจัยความส�าเร็จในการด�าเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 

ที่ส�าคัญ	 คือ	 ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน	 มีการด�าเนินงานแบบสหสาขาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องจริงจัง	 

รณรงค์สร้างความตระหนักในประชาชน	 ผู้บริหารทุกองค์กรทุกระดับให้การสนับสนุน	 จนน�าไปสู่การท�างาน 

แบบมีส่วนร่วมของประชาชน	 เกิดกลยุทธ์การด�าเนินงานของอ�าเภอท่ีเอื้ออ�านวย	 และเป็นแนวทางให ้

ผู้ปฏิบัติสามารถน�าไปพัฒนาวิธีการท�างานให้เหมาะสมกับปัญหาของแต่ละพื้นที่ได้	 การด�าเนินงานดังกล่าว 

อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์และมาตรการแบบบูรณาการ	 ความรู้	 ความคิด	 ก�าลังคน	 งบประมาณ	 และเทคโนโลย	ี 

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเกิดความยั่งยืน	 ประกอบกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 

ได้ประกาศให้มีส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา	 ขึ้นใน	 วันที่	 26	 สิงหาคม	 2556	 

จ�านวน	 30	 สาขา	 และมีการแต่งตั้งผู ้รับผิดชอบส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา	 

จ�านวน	30	สาขา	ขึ้นในวันที่	25	กันยายน	2556	โดยบทบาทภารกิจ	ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดสาขา	 ขึ้นตรงกับหัวหน้าส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด	 ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย	 

(งานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	 เป็นส่วนหนึ่งของงาน	 ป้องกันสาธารณภัย)	 ดังนั้น	 อ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับ 

การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	จึงมี	ดังนี้

	 6)	 วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในพื้นที่	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา

	 7)	 ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้	เพื่อสร้างความตระหนักและจิตส�านึกเกี่ยวกับการป้องกัน

จ



	 8)	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่

	 9)	 สนับสนุนการด�าเนินงานกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	(อปพร.)	

	 10)	 ประสานการปฏิบัติงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 อาสาสมัครและภาคีเครือข่ายในการ 

ป้องกันฯ	ในเขตพื้นที่

	 จากข้อมูลข้างต้นพบว่า	 เลขาศูนย์ความปลอดภัยทางถนนของอ�าเภอ	 ซึ่งเป็นหน่วยงานป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย	ที่เป็นผู้รับผิดชอบและเป็นฝ่ายเลขาของอ�าเภอโดยตรง	น่าจะท�าให้เกิดการขับเคลื่อน 

การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น	 รวมถึงเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ให้กับฝ่ายเลขาของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ�าเภอ	 (ศปถ.อ�าเภอ)	 ให้สามารถเป็นเจ้าภาพหลัก

ในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่	 ทางแผนงาน	 สอจร.จึงได้จัดท�าโครงการ	 “น�าร่อง 

การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา”	 ขึ้น	 เพื่อให้บรรลุ 

เป้าหมายดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

	 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก	 เพื่อสร้างต้นแบบการด�าเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ�าเภอ	 

โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย	 และมีวัตถุประสงค์เฉพาะ	 เพ่ือ	 (1)	 พัฒนาศักยภาพของทีมงานระดับ 

อ�าเภอ	 ซึ่งประกอบด้วยสหสาขาวิชาชีพและภาคีเครือข่ายในอ�าเภอน�าร่อง	 (2)	 เพื่อเพิ่มอัตราการสวมหมวก

นิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์	และลดจุดเสี่ยงในพื้นที่	(3)	เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 

ระดับอ�าเภอ	 (4)	 เพื่อลดจ�านวนการเกิดอุบัติเหตุฯ	 จ�านวนผู้บาดเจ็บ	 และเสียชีวิตจากก่อนด�าเนินการ	 และ 

(5)	 เพื่อจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดการพัฒนาการท�างานเพื่อลดปัญหา 

อุบัติเหตุทางถนนในระดับอ�าเภอ

	 โดยก�าหนดพื้นท่ีเป้าหมาย	 ไว้	 10	 อ�าเภอ	 ที่มีส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา	 

ตั้งอยู่กระจายทุกภาค	(จากทั้งหมด	30	อ�าเภอ)	ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา	ดังนี้

	 1.	 เป็นอ�าเภอที่ตั้งของส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา

	 2.	 เป็นอ�าเภอที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เป็นจ�านวนมาก

	 3.	 เป็นอ�าเภอมีความสมัครใจ	และมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการฯ

	 จากเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก	 ส่งผลให้มีส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 

เข้าร่วมโครงการจ�านวน	10	สาขาอ�าเภอ	ประกอบด้วย

	 	 1)	 ปภ.จังหวัดสงขลา	สาขาระโนด

	 	 2)	 ปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี	สาขาพระแสง

	 	 3)	 ปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช	สาขาพิปูน

	 	 4)	 ปภ.จังหวัดล�าปาง	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

ฉ



2. การด�าเนินงานโครงการ
	 ในการด�าเนินงานโครงการของส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด	 ท้ัง	 10	 สาขา	 มีการ

ด�าเนินงานที่แตกต่างจากเดิม	จึงได้วิเคราะห์รูปแบบการด�าเนินงานก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ	ดังนี้

 1)	รูปแบบการด�าเนินงานของ	ปภ.สาขา	ก่อนเข้าร่วมโครงการ

	 	 ในการด�าเนินงานที่ผ่านมาในระดับอ�าเภอ	 พบว่า	 การด�าเนินงานจะเป็นไปตามค�าส่ัง	 โครงสร้าง	

และนโยบายที่จังหวัดมอบหมาย	 โดยมีคณะกรรมการตามค�าส่ังแต่งต้ังซ่ึงมีภาคีเครือข่ายจากสหสาขาวิชาชีพ 

ที่เกี่ยวข้อง	 เข้ามาร่วมเป็นคณะท�างาน	 เน้นการด�าเนินงานโดยการประชุม	 พูดคุยกัน	 และมีการสอบสวน	 

สืบสวนเชิงลึกกรณีมีผู ้ประสบเหตุเสียชีวิต	 หรือกรณีเหตุใหญ่ที่ส ่งผลกระทบสูง	 งานป้องกันอุบัติเหตุ

จราจรส่วนใหญ่จะเน้นด�าเนินงานตามนโยบายในช่วงเทศกาลปีใหม่	 และสงกรานต์	 ซึ่งลักษณะการท�างาน 

ที่เกิดขึ้นนี้	 ทางทีมภาคีเครือข่ายจะทุ่มเทท�างานร่วมกันในช่วง	 7	 วันอันตรายเท่านั้น	 	 หากในช่วงเวลาอื่น 

ยังขาดการบูรณาการงาน	 การติดตามผลงานร่วมกัน	 ส่งผลให้การด�าเนินงานขาดความต่อเนื่อง	 จริงจัง 

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรตลอด	365	วัน			
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2) รูปแบบการด าเนินงานของ ปภ.สาขา เมื่อเข้าร่วมโครงการ 
 การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรในระดับอ าเภอ ของส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด(ปภ.) สาขาระดับอ าเภอ เม่ือได้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนงานสร้างความ
ปลอดภัยทางถนนแล้ว  ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานระดับอ าเภอ ตามนโยบายจังหวัด มีภาคีเครือข่าย
จากสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมด าเนินงาน โดยมี ปภ.สาขาเป็นก าลังส าคัญ และมีนายอ าเภอ 
ปลัดอ าเภอเป็นแกนน าในการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนนในระดับอ าเภอ โดยมีการหลักท างาน
ร่วมกัน คือ 5 ส และ 5 ช1 ทั้งนี้ได้ก าหนดกิจกรรมที่จะด าเนินงานร่วมกัน โดยน าข้อมูลปัญหาอุบัติเหตุ
จราจร มาร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกัน และก าหนดเป็นกิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมาย เช่น กิจกรรม
ชุมชนปลอดภัย สถานศึกษาปลอดภัย/โรงเรียนต้นแบบ  ซึ่งจะมีการอบรมให้ความรู้  รณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส านึก พร้อมได้ด าเนินงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการองค์กร ควบคู่
ไปด้วย สุดท้ายได้มีการติดตามประเมินผลร่วมกัน เพ่ือวัดผลให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน  

                                                           
1 5  ค   1         2          3    ค    4           5            ะ 5  ค   1               2    3      4         ์ 5   ็ค 

 2)	รูปแบบการด�าเนินงานของ	ปภ.สาขา	เมื่อเข้าร่วมโครงการ

	 	 การด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรในระดับอ�าเภอ	 ของส�านักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด	(ปภ.)	สาขาระดับอ�าเภอ	เมื่อได้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนงานสร้างความปลอดภัย

ทางถนนแล้ว		ได้มีการแต่งตั้งคณะท�างานระดับอ�าเภอ	ตามนโยบายจังหวัด	มีภาคีเครือข่ายจากสหสาขาวิชาชีพ

ช



ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมด�าเนินงาน	 โดยมี	 ปภ.สาขา	 เป็นก�าลังส�าคัญ	 และมีนายอ�าเภอ	 ปลัดอ�าเภอเป็นแกนน�า 

ในการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนนในระดับอ�าเภอ	โดยมีการหลักท�างานร่วมกัน	คือ	5	ส	และ	5	ช1   

ทัง้นี	้ได้ก�าหนดกจิกรรมทีจ่ะด�าเนนิงานร่วมกนั	โดยน�าข้อมลูปัญหาอบุตัเิหตจุราจร	มาร่วมกนัวเิคราะห์สถานการณ์

ร่วมกนั	และก�าหนดเป็นกจิกรรมตามกลุม่เป้าหมาย	เช่น	กจิกรรมชมุชนปลอดภยั	สถานศกึษาปลอดภยั/โรงเรยีน

ต้นแบบ		ซึ่งจะมีการอบรมให้ความรู้	รณรงค์	ประชาสัมพันธ์	สร้างจิตส�านึก	พร้อมได้ด�าเนินงานด้านการบังคับ 

ใช้กฎหมาย	 และมาตรการองค์กร	 ควบคู่ไปด้วย	 สุดท้ายได้มีการติดตามประเมินผลร่วมกัน	 เพื่อวัดผล 

ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	

	 การด�าเนินงานตามขั้นตอนดังกล่าว	 ได้ส่งผลให้เกิดการบูรณาการแผนงาน	 และก�าหนดทิศทาง 

เป้าหมายการท�างานร่วมกัน	 เกิดภาคีเครือข่ายตามธรรมชาติ	 ได้ทีมงานกัลยาณมิตร	 และเกิดการแก้ไขปัญหา 

เห็นผลเชิงประจักษ์	ได้รับความร่วมมือจากภาคี	ชุมชน	ส่งผลให้เกิดการป้องกันอย่างต่อเนื่อง

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

 
 

 การด าเนินงานตามขั้นตอนดังกล่าว ได้ส่งผลให้เกิดการบูรณาการแผนงาน และก าหนดทิศทาง
เป้าหมายการท างานร่วมกัน  เกิดภาคีเครือข่ายตามธรรมชาติ ได้ทีมงานกัลยาณมิตร และเกิดการแก้ไข
ปัญหาเห็นผลเชิงประจักษ์ ได้รับความร่วมมือจากภาคี ชุมชน ส่งผลให้เกิดการป้องกันอย่างต่อเนื่อง 
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ขั้นตอนการหนุนเสริมงาน ปภ.สาขา โดย สอจร. 
 ก่อนเริ่มโครงการ 

1. พัฒนาโจทย์โครงการ จัดเวทีพัฒนาโจทย์โครงการ ผ่านการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา ข้อมูลโดย
ภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ ซึ่งได้เชิญภาคีเครือข่ายมาอ าเภอละ 10 คน เพ่ือร่วมกันพัฒนาโครงการ 

2. ค้นหาแนวร่วม แนวทาง หัวหน้า ปภ.สาขาและภาคีเครือข่ายเมื่อได้พัฒนาโจทย์โครงการร่วมกัน
แล้ว ได้ร่วมกันค้นหาแนวทางการขับเคลื่อนงานและแนวร่วม คนท างานในพื้นท่ีเป้าหมาย 

3. เสนอโครงการขอรับทุน  เมื่อได้โครงการที่ผ่านการพัฒนา พิจารณาร่วมกันแล้ว จึงจัดปรับและเสนอ
โครงการเพื่อขอรับทุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ผ่าน สอจร. 

 ระหว่างด าเนินงานโครงการ 
4. เติมความรู้   ทาง สอจร.ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เก่ียวข้อง มาให้ความรู้ ข้อเสนอแนะ คือ 

- หลักการวิเคราะห์ปัญหาและค้นหาแนวทางการแก้ไข 
- หลักการด าเนินงาน 5ส+5ช 
- หลักการบริหารงานโครงการ /การจัดท ารายงานโครงการ รายงานการเงิน 

5. ติดตามความก้าวหน้า เสริมพลังคนท างาน  เมื่อทาง ปภ.สาขา ได้ด าเนินงานไปได้ 5-7 เดือน ทาง
ทีม สอจร.ได้ลงพื้นที่เพ่ือติดตามความก้าวหน้า หนุนเสริม ให้ก าลังใจ ข้อเสนอแนะ ในการท างาน 

 หลงัด าเนินงานโครงการ 
6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 คร้ัง เพ่ือสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ

ท างานระหว่างสาขาอ าเภอทั้ง 10 แห่ง โดยครั้งที่ 1 จัดเวทีให้น าเสนอความก้าวหน้าโครงการ เพ่ือ
รายงานผล บทเรียน ปัญหาอุปสรรคท่ีพบ และครั้งที่ 2 จัดเวทีเพ่ือสรุปบทเรียนโครงการร่วมกัน เพ่ือ

ขั้นตอนการหนุนเสริมงาน ปภ.สาขา โดย สอจร.
➢ ก่อนเริ่มโครงการ

	 1.	พฒันาโจทย์โครงการ	จดัเวทพีฒันาโจทย์โครงการ	ผ่านการวเิคราะห์สถานการณ์ปัญหา	ข้อมลูโดยภาคี

เครือข่ายในพื้นที่	ซึ่งได้เชิญภาคีเครือข่ายมาอ�าเภอละ	10	คน	เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการ

	 2.	 ค้นหาแนวร่วม	แนวทาง	หัวหน้า	ปภ.สาขา	และภาคีเครือข่าย	เมื่อได้พัฒนาโจทย์โครงการร่วมกันแล้ว	 

ได้ร่วมกันค้นหาแนวทางการขับเคลื่อนงานและแนวร่วม	คนท�างานในพื้นที่เป้าหมาย

	 3.	 เสนอโครงการขอรับทุน	 	 เมื่อได้โครงการที่ผ่านการพัฒนา	 พิจารณาร่วมกันแล้ว	 จึงจัดปรับและ 

เสนอโครงการเพื่อขอรับทุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	ผ่าน	สอจร.

➢ ระหว่างด�าเนินงานโครงการ

	 4.	 เติมความรู้		ทาง	สอจร.ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง	มาให้ความรู้	ข้อเสนอแนะ	คือ

	 	 -		หลักการวิเคราะห์ปัญหาและค้นหาแนวทางการแก้ไข

	 	 -		หลักการด�าเนินงาน	5ส+5ช

ซ

1. เกิดการบูรณาการแผนงานเป้าหมายร่วมกัน

2. เกิดเครือข่ายทีมงาน/กัลยาณมิตร

3. เกิดการแก้ไขปัญหาเห็นผลเชิงประจักษ์

4. เกิดความร่วมมือภาคี/ชุมชน

5. ทำาได้ต่อเนื่องเท่ากับงานปกติ



	 	 -		หลักการบริหารงานโครงการ	/การจัดท�ารายงานโครงการ	รายงานการเงิน

	 5.	 ติดตามความก้าวหน้า	เสริมพลังคนท�างาน		เมื่อทาง	ปภ.สาขา	ได้ด�าเนินงานไปได้	5-7	เดือน	ทางทีม	

สอจร.ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้า	หนุนเสริม	ให้ก�าลังใจ	ข้อเสนอแนะ	ในการท�างาน

➢ หลังด�าเนินงานโครงการ

	 6.	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 	 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้	 2	 คร้ัง	 เพ่ือสร้างกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู ้

การท�างานระหว่างสาขาอ�าเภอทั้ง	 10	 แห่ง	 โดยครั้งที่	 1	 จัดเวทีให้น�าเสนอความก้าวหน้าโครงการ	 

เพื่อรายงานผล	 บทเรียน	 ปัญหาอุปสรรคที่พบ	 และครั้งที่	 2	 จัดเวทีเพื่อสรุปบทเรียนโครงการ 

ร่วมกัน	 เพื่อน�าเสนอผลงานที่ผ่านมา	 ซึ่งเวทีทั้ง	 2	 ครั้ง	 ทาง	 สอจร.ได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมา 

ให้ข้อเสนอแนะ	ความรู้	ก�าลังใจในการท�างาน

	 7.	 ติดตามประเมินผลตนเอง	 หลังจากด�าเนินงานใกล้ส้ินสุดโครงการ	 ทางทีม	 สอจร.ได้ลงพ้ืนท่ีพบกับ		

ปภ.สาขาและภาคีเครือข่ายทั้ง	 10	 แห่ง	 เพ่ือถอดบทเรียน	 ผลการด�าเนินงาน	 ร่วมค้นหาความส�าเร็จ	 

บทเรียน	 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการด�าเนินงานต่อไป	 เพื่อให้	 ปภ.สาขา	 ได้ประเมินผลตนเอง	 

และชวนก�าหนดแนวทาง	 เป้าหมายในการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุต่อไป 

ในอนาคต

ภาพรวมการด�าเนินงานโครงการ ปภ.สาขา 10 แห่ง
	 ในการด�าเนินงานโครงการของ	ปภ.สาขาอ�าเภอทั้ง	10	แห่ง	ได้มีการก�าหนดเป้าหมายร่วมกัน		ซึ่งมี	

 เป้าหมายที่ส�าคัญ	คือ	

	 1.	 เกิดภาคีเครือข่าย	และระบบกลไกการท�างาน

	 2.	 เกิดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร

	 3.	 จ�านวนการเกิดอุบัติเหตุลดลงจากปีที่ผ่านมา

	 4.	 จ�านวนการบาดเจ็บ	เสียชีวิต	ลดลงจากปีที่ผ่านมา

	 จากเป้าหมายที่ก�าหนดร่วมกัน	 ทางทีมภาคีเครือข่ายและ	 ปภ.สาขาอ�าเภอ	 ได้ก�าหนดกิจกรรมที่ต้อง

ด�าเนินงานตามสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่		ไว้	9	กิจกรรม	ดังนี้

 
 

น าเสนอผลงานที่ผ่านมา ซึ่งเวทีทั้ง 2 ครั้ง ทาง สอจร.ได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ข้อเสนอแนะ 
ความรู้ ก าลังใจในการท างาน 

7. ติดตามประเมินผลตนเอง  หลังจากด าเนินงานใกล้สิ้นสุดโครงการ ทางทีม สอจร.ได้ลงพ้ืนที่พบกับ  
ปภ.สาขาและภาคีเครือข่ายทั้ง 10 แห่ง เพ่ือถอดบทเรียน ผลการด าเนินงาน ร่วมค้นหาความส าเร็จ 
บทเรียน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการด าเนินงานต่อไป เพ่ือให้ ปภ.สาขาได้ประเมินผลตนเอง 
และชวนก าหนดแนวทาง เป้าหมายในการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุต่อไปใน
อนาคต 
 

ภาพรวมการด าเนินงานโครงการ ปภ.สาขา 10 แห่ง 
 ในการด าเนินงานโครงการของ ปภ.สาขาอ าเภอทั้ง 10 แห่ง ได้มีการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งมี
 เป้าหมายที่ส าคัญ คือ  

1. เกิดภาคีเครือข่าย และระบบกลไกการท างาน 
2. เกิดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร 
3. จ านวนการเกิดอุบัติเหตุลดลงจากปีที่ผ่านมา 
4. จ านวนการบาดเจ็บ เสียชีวิต ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 

 จากเป้าหมายที่ก าหนดร่วมกัน ทางทีมภาคีเครือข่ายและ ปภ.สาขาอ าเภอ ได้ก าหนดกิจกรรมที่ต้อง
ด าเนินงานตามสภาพปัญหาและบริบทของพ้ืนที่  ไว้ 9 กิจกรรม ดังนี้ 
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	 1.	แต่งตั้งคณะท�างาน	 	 	 ซึ่งประกอบด้วย	 นายอ�าเภอ	 ปลัดอ�าเภอหัวหน้า	 ปภ.สาขา	 ผู้แทนจาก 

หน่วยงานโรงพยาบาลอ�าเภอ	 สาธารณสุขอ�าเภอ	 ท้องถิ่นอ�าเภอ	 สถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอ	 แขวงการทาง	 

หน่วยงานสถานศึกษา	ภาคเอกชน	ผู้น�าชุมชน	 เยาวชน	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ฯลฯ	 เพื่อประชุม	 วางแผน	

ด�าเนินงานและก�ากับติดตามผลการด�าเนินงานร่วมกัน

	 2.	พัฒนาระบบข้อมูล	 เป็นการเก็บ	 ส�ารวจ	 และน�าข้อมูลสถิติอุบัติเหตุจราจร	 จ�านวนผู้บาดเจ็บ	 

เสียชีวิตจุดเกิดเหตุ	 จากหน่วยงานภาคีท่ีเกี่ยวข้อง	 มาร่วมกันวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุปัญหา	 	 เพื่อค้นหา 

แนวทางแก้ไข		ลงมือปฏิบัติ	และติดตามผล	ซึ่งจะมีการเก็บข้อมูล	และเปรียบเทียบก่อนหลังการด�าเนินงาน

	 3.	สถานศกึษาปลอดภัย/โรงเรียนต้นแบบ	ได้มกีารคดัเลอืกโรงเรยีน	สถานศกึษาทีส่นใจเข้าร่วมโครงการ

และคดัเลอืกโรงเรยีนทีม่สีถติกิารเกดิอบุตัเิหตุสูงเข้าร่วมกจิกรรม	โดยได้จัดอบรมให้ความรู้นกัเรียน	เยาวชน	ผ่าน

กระบวนการเรยีนรู	้จากฐานการเรยีนรู	้4	ฐาน2		นอกจากนีไ้ด้ให้นกัเรียน	ทดลองฝึกปฏบิติั	คดิออกแบบกจิกรรม	

จัดตั้งชมรมถนนปลอดภัย	 และสนับสนุนโรงเรียนได้ร่วมสร้างความปลอดภัย	 โดยกระตุ้นให้ดึงการมีส่วนร่วม 

ของครู	ผู้ปกครอง	นักเรียน	เพื่อร่วมกันสร้างจิตส�านึกให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

	 4.	ชุมชนปลอดภัย	 	 ได้คัดเลือกชุมชน	 หมู่บ้าน	 และสนับสนุนให้คนในชุมชนได้เก็บ	 ส�ารวจข้อมูล	 

จุดเสี่ยง	 พฤติกรรมเสี่ยง	 และคืนข้อมูลกลับสู่ชุมชน	 เพ่ือท�าประชาคมร่วมกันในการค้นหาแนวทางแก้ไข 

และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน		

	 5.	การจัดการจุดเสี่ยง	 เป็นการแก้ไขและป้องกันเหตุที่เกิดจากจุดเส่ียง	 จุดอันตราย	 โดยน�าข้อมูล 

ทีส่�ารวจมาวเิคราะห์	ค้นหาแนวทาง	และลงมอืแก้ไข	ซึง่แบ่งการจดัการออกเป็น	2	ส่วน	คอื	1)	จดุเสีย่งทีส่ามารถ

แก้ไขได้ทันที	 เช่น	 ปรับปรุงทัศนะวิสัย	 โดยตัดกิ่งไม้	 ตัดหญ้าที่บดบังการมองเห็น	 บริเวณไหล่ทาง	 ทางแยก	 

จุดตัด	 2)	 จุดเสี่ยง	 อันตรายที่ต้องแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพ	 เช่น	 การติดตั้งสัญญาไฟจราจร	 

ป้ายเตือน	และการปรับปรุงพื้นที่ผิวทาง	เพื่อให้เกิดความปลอดภัย	

	 6.	การบังคับใช้กฎหมาย	 เป็นการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่รับผิดชอบโดยตรง	 เช่น 

เจ้าหน้าที่ต�ารวจในพื้นท่ี	 เพื่อให้น�าข้อมูลการเกิดเหตุ	 การสอบสวนหาสาเหตุเชิงลึก	 มาร่วมก�าหนดแนวทาง 

แก้ไขปัญหาและนอกจากนั้นได้มีการประสานความร่วมมือ	 เพ่ือต้ังด่านบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายจาก 

หน่วยงานอื่น	มีการจับปรับและควบคุมพฤติกรรมขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย	เช่น	หมวก	เมา	เร็ว	ฯลฯ

	 7.	มาตรการองค์กร	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับอ�าเภอ	 ได้มีการประสานความร่วมมือ	 สร้าง 

ความเข้าใจ	 และจัดท�าข้อตกลง	 (MOU)	 เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน	 และสถานศึกษา	 ได้ร่วมกันสร้างความ

ปลอดภัย	ปฏิบัติตามกฎวินัยจราจร	โดยให้มีการสวมหมวกนิรภัย

	 8.	สื่อสาร	ประชาสัมพันธ์		อบรมให้ความรู้		จัดให้มีการสื่อสารทั้งระดับคนท�างานผ่านเครื่องมือ	App	

Line	 และ	 Face	 book	 เพื่อประสานงานสร้างความเข้าใจร่วมกัน	 และมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์	 อบรม

ให้ความรู้กับคนในชุมชน	 เยาวชน	 และสื่อสารให้คนใช้รถใช้ถนนในพ้ืนท่ีได้รับทราบข้อมูล	 กฎวินัยจราจร	 

โดยการติดป้ายเตือน	 ป้ายประชาสัมพันธ์	 หรือจัดรายการวิทยุชุมชน	 ให้ความรู้สร้างความเข้าใจกับคนใช้รถ 

ใช้ถนน	นักท่องเที่ยวบริเวณจุดบริการที่เข้ามาในพื้นที่อ�าเภอ

2	 ฐานการเรียนรู้	 4	 ฐาน	 คือ	 1.จับเพราะรัก	 เป็นการสอนวินัยจราจร	 2.การปฐมพยาบาลและช่วยฟ้ืนคืนชีพ	 3.	 สิทธิประโยชน์จาก	 พรบ.	 

4.การขับขี่ปลอดภัย

ญ



	 9.	ติดตามประเมนิผล			ปภ.สาขาอ�าเภอและภาคเีครอืข่าย	ซ่ึงเป็นคณะท�างานขบัเคลือ่นงานสร้างความ

ปลอดภัยทางถนน	 ได้สร้างการมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานร่วมกัน	 ทั้งเสนอข้อมูล	 แนวทาง	 วางแผน	 และ

ปฏิบัติการ	 ท้ังนี้	 ได้มีการวัดผลการด�าเนินงานผ่านเวทีประชุมคณะท�างานประจ�าเดือน	 เพื่อพัฒนาปรับปรุง 

ให้เกิดการป้องกันและแก้ไข	 นอกจากนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้	 ชื่นชม	 ให้ก�าลังใจกัน	 ท�าให้เกิดทีมท�างาน 

ที่เป็นกัลยาณมิตร	มีเพื่อนร่วมงานที่ไม่ได้เป็นเพียงโครงสร้างตามค�าสั่งเท่านั้น

 กิจกรรมการด�าเนินงานของ ปภ.สาขาทั้ง 10 แห่ง
ปภ.สาขา กิจกรรมที่ด�าเนินการ ผลลัพธ์

1.	ปภ.ระโนด 1.	 ประชุมเพื่อพัฒนาทีมและเครือข่าย	 2.	 ร่วมกันแก้ไข

จุดเสี่ยง	 ติดสัญญาณไฟ	 ติดป้ายเตือน	 3.	 อบรมให้ความรู้

เยาวชน	4	ฐาน	4.	อบรมกฎจราจรนักศึกษาวิชาทหารเพื่อ

ปฏิบัตหิน้าท่ีจราจร	5.	ท�าข้อตกลง(MOU)กบัองค์กรราชการ	

6.	 สื่อสารสาธารณะ	 สร้างการรับรู้	 ประชาสัมพันธ์ในงาน

มหกรรมสุขภาพ

•	 เกิดทีมภาคีเครือข่าย	 ขับ

เคลื่ อนงานไปด ้ วย กัน	

และสร้างจิตส�านึกให้กับ

นักเรียน	เยาวชน	

•	ประชาชนรับรู้	เข้าใจ	ขับขี่

รถปลอดภัยมากขึ้น

2.	ปภ.พระแสง 1.	 ประชุมทบทวนปัญหา	 เสริมศักยภาพภาคี	 2.	 ปรับปรุง	

แก้ไขจุดเสี่ยง	ปรับผิวถนน	ติดป้าย	3.	ก�าหนดมาตรการ	ให้	

อปท.ทุกแห่งท�าแผน	4.	ขอให้ผู้ประกอบการรถบรรทุกคลุม

ผ้าใบทุกครั้ง	5.จัดจุดจอดรถรับส่งนักเรียน	12	จุด	6.	สร้าง

โรงเรียนต้นแบบ	 อบรมให้ความรู้	 พาศึกษาหาความรู้จาก

สถานที่จริง	 /สร้างแกนน�านักเรียน	 7.	 ซ้อมแผนเตรียมรับ

สถานการณ์

•	เกดิทมีงานขบัเคลือ่นไปกบั

งาน	ศปถ.อ�าเภอ

•	 ได้แก้ไขจุดเสี่ยง	 ปรับผิว

ถนน	 มีจุดจอดรถรับส่ง

นักเรียน

•	เกิดแกนน�านักเรียน

•	เกิดแผนงานป้องกัน

3.	ปภ.พิปูน 1.	 ประชุมพัฒนาศักยภาพทีมงาน	 2.	 แก้ไขจุดเส่ียงแบบ

บูรณาการ	3.	ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย	

4.	ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนัก

•	เกิดทีมภาคีเครือข่าย

•	เกิดการแก้ไขจุดเสี่ยง

•	มีการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น

4.	ปภ.วังเหนือ 1.	 ประชุมพัฒนาศักยภาพภาคี/ทีมงาน	 2.	 ท�าบันทึกข้อ

ตกลงสวมหมวกนิรภัยกับ	อปท.10	แห่ง	รพ.สต.	รร.10	แห่ง	 

3.	จดัระเบยีบตลาดนดัชมุชน	4.จดัการจดุเสีย่งหน้าโรงเรยีน	

ทางแยก	ทางโค้ง	แยกอันตราย	5.	อบรมให้ความรู้นักเรียน	

4	ฐาน	6.	จัดท�าสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์

•	เกิดทีมภาคีเครือข่าย

•	 มีการจัดการจุดเส่ียง	 จัด

ระเบียบตลาดนัดชุมชน

•	อบรมให้ความรู้นักเรียน

•	จัดท�าสื่อรณรงค์

5.	ปภ.เชียงดาว 1.จัดตั้ง	 ศปถ.อ.และประชุมพัฒนาภาคีเครือข่าย	 2.	 อบรม

สร้างความตระหนักให้กับนักเรียน	 /สร้างแกนน�านักเรียน	 

3.	 สร้างมาตรการองค์กรและประกาศเป็นวาระอ�าเภอ	

4.	 บังคับใช้กฎหมายกวดขันวินัยจราจร	 ประชาสัมพันธ์

จับปรับจริง	 5.	 สร้างชุมชนต้นแบบ/ประชาคมหมู่บ้าน	 

6.	ประชาสมัพนัธ์ท�า	สปอต์โฆษณา	จัดวทิยชุมุชน	7.	แก้ไขจุด

เสีย่ง	12	จดุ	8.พฒันาหน่วยกูภ้ยัเตรยีมพร้อมรบัสถานการณ์

•	เกิดภาคีเครือข่าย

•	ชุมชนเกิดการตื่นตัว	ลุกขึ้น

มาร่วมจัดการกับปัญหา

•	 นักเ รียน	 เยาวชนเกิด

จิตส�านึก	ขับขี่รถปลอดภัย

มากขึ้น

ฎ



ปภ.สาขา กิจกรรมที่ด�าเนินการ ผลลัพธ์

6.	ปภ.เชียงของ 1.	 สร้างภาคีเครือข่าย	 2.	 อบรมให้ความรู้นักเรียน	 4	 ฐาน	 

3.	รณรงค์ประชาสัมพันธ์	ติดป้ายเตือน	4.	อบรมทีมกู้ภัย

•	เกิดทีมภาคีเครือข่าย

•	 นักเรียนได้รับความรู้	 เกิด

ความเข้าใจ

•	มจุีดบริการนกัท่องเทีย่วให้

ค�าแนะน�าการใช้รถใช้ถนน

ที่ปลอดภัย

7.	ปภ.ตากฟ้า 1.	ประชุมพัฒนาเครือข่าย	2.	จัดท�าแผนปฏิบัติระดับอ�าเภอ

และชุมชน	3.	พัฒนาระบบข้อมูล	Data	center	4.	จัดเวท ี

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้	 5.	 อบรมสร้างจิตส�านึกให้เยาวชน	 

6.	จดัประกวดชมุชนปลอดภยัหมูบ้่านตวัอย่าง	7.	ประเมนิผล

•	เกดิชมุชนปลอดภยัหมูบ้่าน

ตัวอย่าง

•	มีการจัดการระบบข้อมูล

•	 ภาคีเครือข ่ายเกิดแผน

ปฏิบัติการร่วมกัน

8.	ปภ.ปากช่อง 1.	ประชุมสร้างเครือข่ายทีมงาน	2.	ปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง	

3.	 จัดท�าฐานข้อมูล	 พัฒนาระบบ	 4.	 จัดต้ังทีมสืบสวนหา

สาเหต	ุ5.	อบรมให้ความรูน้กัศกึษา	สร้างสถานศกึษาต้นแบบ	

6.	จัดท�ามาตรการองค์กรหมวกนิรภัย

•	 เกิดภาคีเครือข่ายและทีม

สืบสวนสอบสวน

•	เกิดสถานศึกษาต้นแบบ

•	เกิดการแก้ไขจุดเสี่ยง

9.	ปภ.ชุมแพ 1.	ประชุมสร้างเครือข่าย	2.	 รณรงค์ประชาสัมพันธ์	 3.	 จัด

ท�าแผนป้องกันอุบัติเหตุระดับต�าบล	4.	บูรณาการซ้อมแผน

•	เกิดภาคีเครือข่าย

•	อปท.ได้จัดท�าแผนปฏิบัติ

10.	ปภ.ด่านซ้าย 1.	สร้างภาคีเครือข่าย	2.	สร้างจิตอาสาปลูกฝังวินัยเยาวชน	

3.	อบรมอาสาสมัครกู้ชีพเยาวชน	4.	จัดท�าโครงการรถรับส่ง

นักเรียนปลอดภัย/ชมรมรถรับส่งนักเรียน	5.	แก้ไขจุดเสี่ยง

6.	ก�ากับควบคุมสกัดจับรถบรรทุกน�้ายางพาราหกบนถนน

7.	 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้	 ผ่านสื่อต่างๆ	 (วิทยุชุมชน	 CD	

ฯลฯ)

•	 เกิดความร่วมมือของภาคี

เครือข่าย

•	เกิดกลุ่ม	อส.จร.เยาวชน

•	เกิดชมรมรถรับส่งนักเรียน

•	 หมดปัญหาเรื่องน�้ายาง	

พาราหกรดผิวถนน

3. ผลลัพธ์ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
	 จากผลลัพธ์การด�าเนินงานของ	ปภ.สาขาอ�าเภอทั้ง	10	แห่ง	เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการด�าเนินงานทั้ง	9	

กิจกรรม	สรุปได้	ดังนี้

กิจกรรม ผลลัพธ์ การเปลี่ยนแปลง

1.	แต่งตั้งคณะท�างาน	 1.	เกดิการประชมุภาคเีครอืข่าย	สหสาขา

วิชาชีพ		1-2	เดือน/ครั้ง

2.	เกิดคณะท�างาน/กรรมการ	ตามค�าสั่ง

แต่งตั้งเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงาน

3.	 เกิดคณะท�างานท�าควบคู ่ ไปกับ													

งานของ	ศปถ.อ�าเภอ

1.	เกดิแกนน�า	ทมีงาน	ในการขบัเคลือ่น

งานและคณะท�างานได้น�าข้อมูล	

สภาพปัญหา	 มาร่วมกันวิเคราะห์

สถานการณ์และหาแนวทางแก้ไข

ร่วมกัน
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กิจกรรม ผลลัพธ์ การเปลี่ยนแปลง

2.	 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้	 ร ่วม

ติดตาม	 ประเมินผลการท�างานร่วม

กัน	ในทุกเดือน

3.	 เกิดวาระอ�าเภอ	 มีแผนงานปฏิบัติ

การร่วมกัน

4.	 เกิดความสัมพันธ ์ฉันท ์พี่น ้องมี

กัลยาณมิตรในการท�างานร่วมกัน

2.	พัฒนาระบบข้อมูล 1.	เกิดคณะท�างานรวบรวมข้อมูล	(MIS)

2.	 ได้ชุดข้อมูล	 3	 ฐาน	 น�ามาวิเคราะห์

ร่วมกัน

1.	มีการน�าข้อมูลในพื้นที่แต่ละด้านมา

วิเคราะห์และวางแผนงานเพื่อแก้ไข

ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนร่วมกัน

2.	 เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนสภาพ

ปัญหา	จากข้อมูลที่จัดเก็บ	รวบรวม	

วิเคราะห์

3.	เกิดการรับรู้ข้อมูลเท่าเทียมกัน

4.	พืน้ทีเ่ป้าหมายเกดิการต่ืนตัว	จากผล

ของการคืนข้อมูล	 (จุดเสี่ยง	 จ�านวน

การเกิดเหตุ	การบาดเจ็บ	เสียชีวิต)

3.	 สถานศึกษาปลอดภัย/

โรงเรียนต้นแบบ

1.	เกดิแกนน�านกัเรียน	เยาวชน	นกัศกึษา

2.	 เกิดเยาวชนผู้น�าการเปล่ียนแปลงใน

การขับขี่รถที่ปลอดภัย

3.	 เกิดการจัดระเบียบจราจร	 ความ

ปลอดภัยภายในโรงเรียน	 และระหว่าง

เส้นทางสญัจรใกล้บรเิวณโรงเรยีน/สถาน

ศึกษา

1.นักเรียน	 เยาวชน	 มีความรู้	 ความ

เข้าใจในการใช้รถใช้ถนนทีป่ลอดภยั

2.นักเรียนได้เรียนรู ้ 	 มีแนวคิด	 ได ้

ออกแบบกิจกรรมเพ่ือชักชวนให้

เพื่อนๆ	 ร่วมสร้างความปลอดภัยใน

การใช้รถใช้ถนน

3 . นั ก เ รี ย น เ กิ ด ก า รป รั บ เ ปลี่ ย น

พฤติกรรม	 เช่น	 ขับขี่รถด้วยความ

ระมัดระวัง	 และสวมหมวกนิรภัย

เพิ่มขึ้น
4.	ชุมชนปลอดภัย 1.	 คนในชุมชนเกิดการต่ืนตัว	 รับรู ้	

ตระหนักถึงปัญหา	เห็นความส�าคัญ

2.	เกดิความร่วมมอืในการจดัการป้องกนั

และแก้ไขปัญหา

3.	 เกิดกลุ่มแกนน�าชุมชน	 ร่วมกันเฝ้า

ระวังและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

1.เกิดความร่วมมือ	 ค้นหาแนวทาง	

ประชาคมหาข้อตกลงร่วมกนัในชมุชน

2.	มีการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไข

3.	 เกิดการประสานงานระหว่างชุมชน

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง

4.	 กลุ ่มแกนน�าชุมชน/ประชาชนมี

พฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยขึ้น
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กิจกรรม ผลลัพธ์ การเปลี่ยนแปลง

5.	การจัดการจุดเสี่ยง 1.	 คนในชุมชน	 และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง

ร่วมกนัแก้ไขจดุเสีย่ง	จดุอนัตรายป้องกนั	

เช่น	ตดักิง่ไม้	แผ้วถางหญ้า		ตดิป้ายเตอืน	

สัญญาณจราจร	

2.	คนในชุมชน	หน่วยงาน	เกิดความร่วม

มือจัดการกับปัญหาจุดเสี่ยง

1.	 ภาคีเครือข่าย	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้

ร่วมกันวิเคราะห์แก้ไขจุดเสี่ยง	 จุด

อันตราย	 ท�าให้เกิดการจัดการกับ

ปัญหา	 เช่น	 การจัดการจุดเสี่ยง

บริเวณตลาดนัด	หน้าโรงเรียน

2.	 เกิดการประสานความร่วมมือและ

ตดิตามผลจากการแก้ไขปัญหาร่วมกนั

6.	การบังคับใช้กฎหมาย 1.	เกดิมาตรการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างมี

ส่วนร่วมระหว่างเจ้าหน้าทีต่�ารวจ	ชมุชน	

ภาคีที่เกี่ยวข้อง

2.	 เกิดด่านบูรณาการร่วมกับภาคีเครือ

ข่าย	ชุมชน	(ตรวจเมา	หมวก	ยาเสพติด)

1.	 ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ	 เกิด

ก�าลังใจ	 	 สัมพันธภาพที่ดี	 (ต�ารวจ

ไม่รู้สึกตกเป็นจ�าเลย	ไม่โดดเดี่ยว	มี

เพื่อนท�างาน)

2.	เกดิการบงัคบัใช้กฎหมาย	ตัง้ด่าน	ตกั

เตอืน	ปรบั(หมวก	เมา)	อย่างต่อเนือ่ง

3.	 ผู้บริหารองค์กร	 และประชาชนใน

พื้นที่ให้ความส�าคัญมากขึ้น

7.	 มาตรการองค ์กร	 /

มาตรการชุมชน	 (หมวก

นิรภัย)

1.	 เกิดการประสานความร่วมมือ	จัดท�า

ข้อตกลง	(MOU)	ระหว่างองค์กรในการ

สวมหมวกนิรภัย

2.	 เกิดกิจกรรมส่งเสริมการสวมหมวก

นิรภัยในสถานศึกษา	 และหน่วยงาน	

องค์กรที่เข้าร่วมอย่างจริงจัง

1.	 บุคลากร	 	 นักเรียน	 ประชาชน	 ให้

ความร่วมมือสวมหมวกนิรภัย	เพิ่มขึ้น

2.	 เจ้าหน้าที่	 บุคลากร	 และภาคีเครือ

ข ่ายที่ เข ้าร ่วมโครงการให้ความ

ส�าคัญ	 และปฏิบัติตามในการสวม

หมวกนิรภัย

8 . 	 สื่ อ ส า ร 	 รณร ง ค ์	

ประชาสัมพันธ์

1.	เกดิการสือ่สารเรือ่งขบัขีร่ถทีป่ลอดภยั

ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่เป้าหมาย

และใกล้เคียง

2.	มกีารรณรงค์	ประชาสมัพนัธ์	ให้ความ

รู้ในการขับขี่รถอย่างปลอดภัย

3.	 เกิดการสร้างกระแสสังคมให้เกิดการ

ตืน่ตวั	ร่วมสร้างความปลอดภยัทางถนน

1.	ประชาชนในพ้ืนทีเ่ป้าหมาย	เกดิการ

รับรู้	 เข้าใจ	 และมีการปรับเปล่ียน	

พฤติกรรมที่ ดีขึ้น	 ส ่งผลให ้ขับขี่

ปลอดภัยมากขึ้น

9.	ติดตามประเมินผล 1.	เกดิทมีตดิตามประเมนิผล	การท�างาน

ในพื้นที่

2.	 มีข้อมูล	 มีการพูดคุย	 และวัดผลร่วม

กันจากผลงานที่ได้ด�าเนินการ

1.	 ทีมติดตามประเมินผล	 ได้น�าข้อมูล

จากการติดตามมาพูดคุย	 ปรึกษา

หารือ	 เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข	 วิธี

การท�างานให้ดียิ่งขึ้น
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	 •	ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง	จ�าแนกเป็นรายอ�าเภอ	ดังนี้

 

	 จากผลการด�าเนนิงานป้องกนัอบุตัเิหตทุางถนนของส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจังหวดัสาขา	

พบว่า	ในการด�าเนินงานโครงการ	เน้นการสร้างมีคณะท�างานและพัฒนาภาคีเครือข่าย	เพื่อขับเคลื่อนงานสร้าง

ความปลอดภัยทางถนน	 ซึ่งมีกิจกรรมท่ีเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ส�าคัญคือ	 ประชาชนในชุมชน	 นักเรียน	 นักศึกษา	 

ผู้ใช้รถใช้ถนน	โดยมีการจัดเก็บและส�ารวจข้อมูล	วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและวางแผนงาน	เพื่อลงมือปฏิบัติ

การในการแก้ไขป้องกันปัญหาอุบติเหตุ		ซึ่งในปี	พ.ศ.	2558	ปภ.สาขา	ได้มีการจัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจนและเข้มข้น 

มากขึ้น	 ส่งผลให้จ�านวนสถิติมีเพิ่มขึ้น	 โดยเฉพาะ	 ปภ.อ�าเภอสาขาพระแสง	 และสาขาปากช่อง	 มีกิจกรรม 

ด�าเนินงานป้องกันและจัดเก็บสถิติโดยความร่วมมือของภาคีที่เข้มแข็งมีคุณภาพมากขึ้น	 ส่งผลให้สถิติที่พบ 

เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติปี	 2557	 มีจ�านวนสูงขึ้น	 แม้จะมีกระบวนการท�างานที่เป็นระบบมากขึ้น	 ทั้งนี้ 

หากเปรียบเทียบในภาพรวมท้ัง	 10	 แห่ง	 จากกระบวนการท�างานที่ผ่านมา	พบว่า	 การสูญเสียมูลค่าอุบัติเหตุ

จราจร3		ในภาพรวมของ	ปภ.ทั้ง	10	สาขา	มีดังนี้

	 1.	 มีจ�านวนผู้สวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น	ในภาพรวมของทั้ง	10	อ�าเภอ	เกินร้อยละ	50

	 2.	 มจี�านวนการเกดิอบัุตเิหตลุดลงจ�านวน	995		ครัง้	คดิเป็นมลูค่าค่าเสยีหายทีล่ดลงเท่ากบั	31,022,110	

บาท

	 3.	 มีจ�านวนการบาดเจ็บลดลงจ�านวน	934	คน	คิดเป็นมูลค่าค่าเสียหายที่ลดลงเท่ากับ	115,110,830	

บาท

 
 

กิจกรรม ผลลัพธ์ การเปลี่ยนแปลง 
จริงจัง 

8. สื่อสาร รณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ 

1. เกิดการสื่อสาร เรื่องขับขี่ รถที่
ปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนใน
พ้ืนทีเ่ป้าหมายและใกล้เคียง 

2. มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้
ค ว า ม รู้ ใ น ก า ร ขั บ ขี่ ร ถ อย่ า ง
ปลอดภัย 

3. เกิดการสร้างกระแสสังคมให้เกิด
ก า ร ตื่ น ตั ว  ร่ ว ม ส ร้ า ง ค ว า ม
ปลอดภัยทางถนน  

1. ประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมาย เกิดการรับรู้ 
เข้าใจ และมีการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมที่
ดีขึ้น ส่งผลให้ขับขี่ปลอดภัยมากขึ้น 

 

9.  ติดตามประเมินผล 1. เกิดทีมติดตามประเมินผล การ
ท างานในพ้ืนที ่

2. มีข้อมูล มีการพูดคุย และวัดผล
ร่วมกันจากผลงานที่ได้ด าเนินการ  

1.  ทีมติดตามประเมินผล ได้น าข้อมูลจาก
การติดตามมาพูดคุย ปรึกษาหารือ เพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไข วิธีการท างานให้ดียิ่งขึ้น  
 

 
 ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง จ าแนกเป็นรายอ าเภอ ดังนี้ 
การสวมหมวก(ร้อยละ) การเกิดอุบั ติเห ตุ(ครั้ง) การบาดเจ็บ (คน) การเสียชีวิต(คน)
ปี  57 ปี  58 ส่วนต่าง ปี  57 ปี  58 (+/-) ปี  57 ปี  58 (+/-) 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 ปูน 6.67 42.9 36.23 442 386 -56 526 511 -15 0 0 0

4.วังเหนือ 30.68 32.47 1.79 533 445 -88 494 493 -1 11 6 -5

5.เชียงดาว 56.5 67.8 11.3 121 117 -4 150 122 -28 14 9 -5

6.เชียงของ 8.64 22.73 14.09 150 139 -11 149 136 -13 9 11 2

7.ตากฟ้า 87.5 87.86 0.36 525 482 -43 715 615 -100 14 4 -10

8.ปากช่อง 45 31 -14 571 670 99 607 734 127 38 40 2

9.ชุมแพ 46.57 68.92 22.35 1974 1018 -956 1974 1018 -956 12 20 8

10.ด่านซ้าย 69 82 13 132 118 -14 58 45 -13 18 16 -2

 รวม 4,725  3,730  995-   4,991  4,057 934-   138   130   8-       
หมายเหตุ  อัตราการสวมหมวกของสาขาพระแสงวัดปริมาณเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย :นักเรียนโรงเรียนพระแสงวิทยา ส่วนสาขาอื่นวัดปริมาณจากประชาชนทั้งอ าเภอ

ปภ . สาขา
อ าเภอ

 
 

3	 โครงการศึกษามูลค่าอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย	กรมทางหลวง	ปี	 2550	 :	มูลค่าการเสียชีวิตต่อราย	ต�่าสุด	3,959,387	บาท	 	มูลค่าการบาดเจ็บ 

ต่อรายเท่ากับ	123,245	บาท	และมูลค่าการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้งเท่ากับ	31,178	บาท

ฒ



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

	 5.	 มีการแก้ไขจุดเสี่ยง	จุดอันตราย	บนถนนสายหลักและถนนสายรองในพื้นที่แต่ละอ�าเภอไม่น้อยกว่า	 

5	 จุดต่ออ�าเภอ	 ซึ่งไม่สามารถประเมินค่าใช้จ่ายได้	 เนื่องจากเกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชนและหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง	ส่งผลให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กลายเป็น	0	ในบริเวณจุดเสี่ยง	จุดอันตรายในบางพื้นที่ได้

	 นอกจากนั้น	หากเปรียบเทียบกับงบประมาณสนับสนุนของโครงการ	ซึ่งได้จ�าแนกตามรายกิจกรรมจาก

งบประมาณที่สนับสนุนทั้งสิ้น	 2,000,000	 บาท	 (ร้อยละ	 100)	 พบว่า	 1)	 กิจกรรมการประชุมคณะท�างานคิด

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�าเนินงานจะ

เน้นไปทีก่ลุม่เป้าหมายนกัเรยีน	เยาวชน	เพือ่สร้างจติส�านกึในการใช้รถใช้ถนนทีป่ลอดภยั		ตามรายละเอยีด	ดงันี้

 
 

ปภ.สาขา รวมอัตราร้อยละ

1.ระโนด 2.พระแสง 3.พปูิน 4.วงัเหนือ 5.เชียงดาว 6.เชียงของ 7.ตากฟ้า 8.ปากช่อง 9.ชุมแพ 10.ด่านซ้าย รวม ร้อยละ

1 ประชุมคณะท ำงำน 18,000    10,000      52,400    50,000      19,000      16,000      8,050        25,000      8,000        10,000      216,450     10.82    

2 พฒันำระบบขอ้มูล 40,000    6,000        25,000      12,000      20,000      103,000     5.15      

3
สถำนศึกษำปลอดภยั/
โรงเรียนตน้แบบ 142,400  70,350      47,400      47,100      41,000      35,000      50,000      433,250     21.66    

4 ชุมชนปลอดภยั 72,600      87,350      30,000      189,950     9.50      

5 กำรบงัคบัใชก้ฏหมำย 50,000      26,000      76,000       3.80      

6 มำตรกำรองคก์ร 71,800      69,100    12,500      44,800      198,200     9.91      

7 ส่ือสำร ประชำสมัพนัธ์ 18,500    30,000      41,000      40,000      129,500     6.48      

8 ติดตำมประเมินผล 10,000      57,600      54,000      20,000      141,600     7.08      

9 แลกเปล่ียนเรียนรู้ 29,000    24,000      46,400      57,000      10,000      166,400     8.32      

10 แกไ้ขจุดเส่ียง 27,850      10,000      25,000      40,000      102,850     5.14      

11 สรุปบทเรียน 20,000      30,000      50,000       2.50      

12 บริหำรจดักำร 10,600    20,000      20,000    20,000      20,000      20,000      20,000      22,200      20,000      20,000      192,800     9.64      
รวมงบประมาณ 200,000  200,000    200,000  200,000    200,000    200,000    200,000    200,000    200,000    200,000    2,000,000  100       

กจิกรรมที่ 

 
 
 ดังน้ัน ผลจากการด าเนินงาน ปภ.สาขา ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน หากเปรียบเทียบกับงบประมาณที่
สนับสนุนจ านวน 200,000 บาท ต่อ 1 แห่ง(ปภ.สาขา) ซึ่งแบ่งเป็นงบประมาณในการด าเนินงานร้อยละ 90 
(180,000 บาท) และงบประมาณบริหารจัดการร้อยละ 10 (20,000 บาท)แล้ว สามารถเพ่ิมปริมาณการสวมหมวก
นิรภัยเกินร้อยละ 50 และลดจ านวนอัตราการเกิดอุบัติเหตุ จ านวนผู้บาดเจ็บและจ านวนผู้เสียชีวิตในพ้ืนที่
เป้าหมาย ซึ่งค านวณเป็นมูลค่าจ านวนเงินที่ช่วยประเทศชาติจากการสูญเสีย สามารถลดค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงิน 
177,808,036 บาท (177.8 ล้านบาท) ได ้
4. ปัจจัยเงื่อนไขความส าเร็จ และข้อเสนอแนะ 

 จากการด าเนินงานโครงการ พบว่า ปัจจัยเงื่อนไขที่ส าคัญ ท าให้การด าเนินงานการป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนนของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา มีการจัดการกับปัญหาและแนวโน้มสถิติ
อุบัติเหตุมีจ านวนที่ลดลงได้ มาจากเหตุปัจจัย 3 ข้อ  คือ 
1) ภาคีเครือข่ายจากสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของตนเอง

ร่วมกัน และน ามาค้นหาแนวทางแก้ไข โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการร่วมคิด ร่วมวางแผน 
ร่วมปฏิบัติการ และวัดผลการด าเนินงานร่วมกัน ซึ่งลักษณะการด าเนินงานท าควบคู่ไปกับโครงสร้างการ
ท างานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอ(ศปถ.อ) 

	 ดังนั้น	ผลจากการด�าเนินงาน	ปภ.สาขา	ในช่วงระยะเวลา	12	 เดือน	หากเปรียบเทียบกับงบประมาณ

ที่สนับสนุนจ�านวน	200,000	บาท	ต่อ	1	แห่ง	(ปภ.สาขา)	ซึ่งแบ่งเป็นงบประมาณในการด�าเนินงานร้อยละ	90	

(180,000	 บาท)	 และงบประมาณบริหารจัดการร้อยละ	 10	 (20,000	 บาท)	 แล้วสามารถเพิ่มปริมาณการสวม

หมวกนริภัยเกนิร้อยละ	50	และลดจ�านวนอตัราการเกดิอบุติัเหตุ	จ�านวนผู้บาดเจ็บและจ�านวนผู้เสียชวีติในพืน้ที่

ณ



เป้าหมาย	 ซึ่งค�านวณเป็นมูลค่าจ�านวนเงินที่ช่วยประเทศชาติจากการสูญเสีย	 สามารถลดค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงิน	

177,808,036	บาท	(177.8	ล้านบาท)	ได้

4. ปัจจัยเงื่อนไขความส�าเร็จ และข้อเสนอแนะ
	 จากการด�าเนินงานโครงการ	 พบว่า	 ปัจจัยเง่ือนไขที่ส�าคัญ	 ท�าให้การด�าเนินงานการป้องกันอุบัติเหตุ 

ทางถนนของส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา	 มีการจัดการกับปัญหาและแนวโน้ม 

สถิติอุบัติเหตุมีจ�านวนที่ลดลงได้	มาจากเหตุปัจจัย	3	ข้อ		คือ

	 1)	 ภาคเีครอืข่ายจากสหสาขาวชิาชพีทีเ่กีย่วข้อง	มส่ีวนร่วมในการวเิคราะห์สถานการณ์ปัญหาของตนเอง

ร่วมกัน	และน�ามาค้นหาแนวทางแก้ไข	โดยให้ทกุภาคส่วนเข้ามามบีทบาทในการร่วมคดิ	ร่วมวางแผน	ร่วมปฏบัิติ

การ	 และวัดผลการด�าเนินงานร่วมกัน	 ซึ่งลักษณะการด�าเนินงานท�าควบคู่ไปกับโครงสร้างการท�างานของศูนย์

ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอ�าเภอ	(ศปถ.อ)

	 2)	 มีการบูรณาการ	การท�างานที่หลากหลาย	จากชุมชน	โรงเรียน	โรงพยาบาล	สถานีต�ารวจ	และหน่วย

งานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	โดยมีการก�าหนดให้แต่ละหน่วยงานมีบทบาทในการด�าเนินงานตามกิจกรรมที่ก�าหนดใน

แผนงาน	แล้วน�ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเมินผลการด�าเนินงานร่วมกันเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

	 3)	 หัวหน้าส�านักงาน	 ปภ.สาขา	 มีบทบาทเป็นกลไกที่ส�าคัญในการขับเคลื่อนงาน	 และประสานความ

ร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีกระบวนการสร้างความปลอดภัยทางถนนร่วมกัน	โดยใช้กลยุทธ์	 

5	ส		/	5ช	/PDCA	และมีการสื่อสารกันอย่างต่อเนื่อง	ทั้งการประชุม	การสื่อสารผ่านช่องทาง	Line	

 

 ข้อค้นพบ เทคนิคในการท�างานของ ปภ.สาขา มี ดังนี้

	 1.	 ใช้ลักษณะการท�างานเชิงแนวราบประสานแนวดิ่ง	 ผ่านเวทีกินข้าวเล่าเรื่องเพื่อค้นหาแนวร่วม	 

เพื่อนท�างาน	และประสานความร่วมมือการท�างานเป็นเครือข่าย	ผ่านโครงสร้างการท�างาน	ทั้งเป็นแบบทางการ

และไม่เป็นทางการ

	 2.	 น�าเสนอข้อมูลมีชีวิต	ผ่านเรื่องราวชีวิต	(คลิป	ภาพ	Story)	แทนการน�าเสนอเป็นตัวเลข	ส่งผลให้เห็น

ขนาดของปัญหา	ดึงความสนใจได้	เพราะมองเห็นเป็นเรื่องใกล้ตัว

	 3.	 สื่อสารการท�างานแบบ	Real-time	ทางช่องทาง	 line	กลุ่ม	และ	face	book	ซึ่งมีการตอบสนอง	

และประสานงานกนัทนัท	ี	นอกจากนีม้กีารสือ่สารก่อน(ดีเดย์)วนัจับปรับจริง	เพ่ือสร้างความเข้าใจกบัทมี/ค้นหา

แนวร่วม	และสื่อสารให้คนใช้รถใช้ถนนได้รับทราบและเข้าใจก่อน	

	 4.	 ใช้วงประชมุกลุม่เลก็ไปขยบัวงประชมุกลุม่ใหญ่		โดยทมีท�างานวงเลก็เตรยีมข้อมลู	เตรยีมความพร้อม

กนัก่อน	แล้วน�าข้อมลูเสนอต่อคณะกรรมชดุใหญ่	เพ่ือชกัชวนคณะท�างานวงใหญ่ขบัเคล่ือนงานร่วมกนั	(เน้นการ

ท�างานแบบพี่น้อง	กัลยาณมิตร	ไม่ว่ากัน	แต่เป็นการเชียร์ให้ก�าลังใจ	ท�าไป	เรียนรู้กันไป)

	 5.	 มองหา	Key	Actor	ที่เป็นคนในพื้นที่		ชวนมาร่วมวงขับเคลื่อนงาน	และใช้หลักการท�างาน	5ส+5ช

+วงจร	PDCA	ซึ่งเป็นการได้รว่มคิด	รว่มวางแผน	รว่มปฏบิัติการ	และร่วมติดตามประเมินผล	ทบทวนเพื่อพัฒนา	

ปรับปรุง	ให้ดียิ่งขึ้นในวิธีการต่างๆ

	 6.	 ทมี	ปภ.สาขา	ได้วางแผนการด�าเนนิงานให้สอดคล้องไปกบังานประจ�าทีส่อดรบักบัภารกจิของ	ศปถ.อ.	

ด



 ปัญหาอุปสรรค

	 1.	 ผู้น�า/ผู้บริหาร	 (นายอ�าเภอ	 หัวหน้า	 ปภ.สาขา	 หัวหน้าส่วนราชการ)	 หรือแกนน�าคนท�างานที่เป็น 

ภาคีเครือข่ายส�าคัญ	 มีการโยกย้ายงาน	 ท�าให้ต้องมาสร้างความเข้าใจใหม่	 สื่อสาร	 เรียนรู ้งาน	 สร้าง 

สัมพันธภาพกันใหม่

	 2.	 ระยะเวลากิจกรรมต้องปรับตามกลุ่มเป้าหมาย	(นักเรียน-ปิดเทอม		ชุมชน-เก็บเกี่ยวผลผลิต/ท�านา)

	 เนื่องจากงบประมาณมาไม่ตรงกับระยะเวลาที่กลุ่มเป้าหมายด�าเนินงานตามกิจกรรม	ส่งผลท�าให้เกิด

ความล่าช้า

 ข้อเสนอแนะ ต่อการด�าเนินงานในระดับอ�าเภอ

	 1.	 โครงสร้างการด�าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	 ควรท�าควบคู่ไปกับโครงสร้างการท�างานของ	 

ศปถ.อ�าเภอ	 โดยมีคณะท�างานประกอบด้วย	 นายอ�าเภอ	 ปลัดอ�าเภอ	 ผู้ก�ากับ	 สภ.อ�าเภอ	 สาธารณสุขอ�าเภอ	 

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน	 ผู้อ�านวยการส�านักงานบ�ารุงทาง	 ท้องถิ่นอ�าเภอ	 นายก	 อบต.	

และนายกเทศมนตรีต�าบลทุกแห่ง	 ผู้แทนจากส�านักงานทางหลวงชนบท	 ส�านักงานขนส่งจังหวัด	 บริษัทกลางฯ	

บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้อง	ฯลฯ	เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนทิศทางการท�างาน	และมีคณะท�างานชุดปฏิบัติการ

จากตัวแทนหน่วยงานดังกล่าวร่วมกันกับตัวแทนจากชุมชนในแต่ละพื้นที่

	 2.	 ในการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ	 คณะท�างานระดับอ�าเภอควรจัดท�าคู ่มือ 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขด�าเนินงานและก�าหนดแผนงานทั้งในระยะสั้น	(1	ปี)	และแผนระยะกลาง	(2-3	ปี)	

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและวัดผล	ก�ากับติดตาม	ให้เกิดความต่อเนื่องได้

	 3.	 ภาคีเครือข่าย	 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 ควรมีการบูรณาการงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหต ุ

ทางถนนร่วมกัน	 โดยมีการก�าหนดให้มีการสบทบงบประมาณ	 ทรัพยากร	 อุปกรณ์	 เคร่ืองมือ	 ฯลฯ	 ในการ 

ด�าเนินงานร่วมกัน

	 4.	 หน่วยงานส่วนกลางท่ีเกี่ยวข้องควรเข้ามาสนับสนุนองค์ความรู้	 ร่วมสร้างกระบวนการเรียนรู	้ 

สนับสนุนให้	ภาคีเครือข่ายเกิดการท�างานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง	

ปิดท้าย เสียงสะท้อนจากภาคีเครือข่าย และทีมงาน ปภ.สาขา
 “งานดีๆ แบบนี้ ควรมีต่อ เราๆ คนท�างานได้มานั่งคุยกันจริงๆ ถึงปัญหา ได้ไปดูพื้นที่ด้วยกัน  

ได้ช่วยกันคิด ช่วยกันท�าจนเห็นผลว่าอุบัติเหตุมันลดได้”

 “ภูมิใจ ที่งานนี้ท�าให้คนในพื้นที่ตื่นตัว มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ดีขึ้น”

 “คุยกันบ่อย เจอกันบ่อย ชวนกันขยับให้ชัดมากขึ้น อยากให้รักษาสิ่งดีๆ ที่ท�าร่วมกันไว้ไปนานๆ” 

 “ท�างานนี้แล้วรู้สึกดี  มีเพื่อนมาช่วย ไม่โดดเดี่ยว ได้เพื่อนร่วมอุดมการณ์”

 “งานนี้ท�าให้ผู้น�าชุมชนได้คุยกัน รู้จุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงของตนเอง และที่ส�าคัญได้ประชาคม 

หมู่บ้านหาแนวทางการแก้ปัญหาด้วยกัน”

 “ในฐานะ ปภ.รู้สึกดีที่มีส่วนขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน เพราะถือว่าเป็นอีกภัย ที่ผ่านมา 

บอกตรงๆ ว่า ให้ความส�าคัญน้อย แต่พอมาท�า ได้เพื่อนได้ภาคีแล้วรู้สึกภูมิใจ เห็นคุณค่าจากสิ่งที่ท�า

ต



-	ว่าง	-



เนื้อหาถอดบทเรียน

ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 10 สาขา

ประกอบด้วย

 1) ปภ.จังหวัดสงขลา สาขาระโนด

 2) ปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง

 3) ปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาพิปูน

 4) ปภ.จังหวัดล�าปาง 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



-	ว่าง	-



1ถอดบทเรียน ปภ.อำ�เภอนำ�ร่อง

  1. ระโนดขับขี่ปลอดภัยใส่ใจอุบัติเหตุ  

 อ�ำเภอระโนด  เป็นอ�ำเภอเหนอืสดุของจงัหวดัสงขลำ  มพีืน้ทีถ่งึ 783.8 ตำรำงกโิลเมตร  และมปีระชำกร

กว่ำ 66,701 คน (พ.ศ.2557)    มีอำณำเขตติดต่อกับ อ�ำเภอสทิงพระ  อ�ำเภอกระแสสินธุ์  รวมถึง อ�ำเภอหัวไทร 

จังหวัดนครศรีธรรมรำช  อ�ำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  และอ่ำวไทย   ซึ่งที่ตั้งของอ�ำเภอระโนดนี้เองส่งผล

ให้อ�ำเภอระโนดเป็นทำงเชื่อมระหว่ำงจังหวัดนครศรีธรรมรำช  จังหวัดพัทลุง  และอ�ำเภอเมือง อ�ำเภอหำดใหญ่ 

จังหวัดสงขลำ   มีผู้ใช้เส้นทำงสัญจรในแต่ละวันเป็นจ�ำนวนมำก  แต่ถนนมีขนำดเล็ก  2 ช่องทำงจรำจร  ท�ำให้

กำรขับขี่รถมีควำมยำกล�ำบำก  

 ส�ำหรับสำเหตุของกำรเกิดอุบัติเหตุในอ�ำเภอระโนด  พบสำเหตุมำจำกพฤติกรรมกำรขับข่ี  รวมถึง 

ลักษณะถนนของอ�ำเภอระโนดที่มีจุดเสี่ยงในชุมชนหลำยจุด  เช่น หน้ำโรงพยำบำลระโนด  หน้ำตลำดสุขจันทร์  

เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหำอุบัติเหตุขึ้นในพื้นที่  แม้ว่ำจะมีควำมพยำยำมในกำรแก้ปัญหำมำอย่ำงต่อเนื่อง  

แต่ยังขำดควำมเชื่อมโยงระหว่ำงหน่วยงำน  ทำงอ�ำเภอระโนดจึงได้จัดท�ำนโยบำยกำรขับเคลื่อนกำรป้องกัน 

และแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนของภำคีเครือข่ำยอ�ำเภอระโนดตำมยุทธศำสตร์ 5 ด้ำน ได้แก่

 1. กำรบังคับใช้กฎหมำย

 2. วิศวกรรมจรำจร

 3. กำรประชำสัมพันธ์

 4. กำรให้ควำมรู้และกำรมีส่วนร่วม

 5. กำรบริกำรแพทย์ฉุกเฉินและประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง

 โดยใช้กลวิธีกำรยกระดับกำรท�ำงำนด้ำนกำรขับเคลื่อน กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุ 

ทำงถนนสู ่สถำบันกำรศึกษำ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงประชำชนท่ัวไป มีเป้ำหมำยสูงสุด 

ในกำรสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัยทำงถนนของอ�ำเภอระโนด  จังหวัดสงขลำ ให้ยั่งยืนตลอดไป

 จำกเป้ำหมำยดังกล่ำว  ทำงส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดสงขลำ สำขำระโนด   

น�ำทีมขับเคลื่อนโดย คุณคงศักดิ์ คงปาน หัวหน้ำส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดสงขลำ  

สำขำระโนด จึงได้จัดท�ำโครงการ “ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจอุบัติเหตุ อ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลา” ขึ้น และได้

รับกำรสนับสนุนงบประมำณด�ำเนินกำรจ�ำนวน 200,000 บำท จำกคณะท�ำงำนสนับสนุนกำรป้องกันอุบัติเหตุ

จรำจรระดับจังหวัด (สอจร.) โดยกำรสนับสนุนของส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) 

ให้มำด�ำเนินกิจกรรมในกำรเพิ่มศักยภำพเครือข่ำยกำรท�ำงำน  ผ่ำนทำงกำรประชุมภำคีและเข้ำร่วมประชุม 

สัมมนำระดับชำติ รวมถึงกำรอบรมให้ควำมรู้สร้ำงควำมตระหนักกับนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งงบประมำณ 

ดังกล่ำวเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทำงอ�ำเภอระโนดได้น�ำมำใช้ในกำรสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัยทำงถนน    

ส�ำหรบักจิกรรมอืน่ๆ ทีต้่องด�ำเนนิกำรเป็นกำรใช้งบประมำณของหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ ไม่ว่ำจะเป็นงบประมำณ

จำกส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดสงขลำ สำขำระโนด ในกำรท�ำโครงกำรปฏิบัติกำรร่วม

ป้องกันลดอุบัติเหตุทำงถนน ช่วงเทศกำลปีใหม่และสงกรำนต์ ปี 2558 งบจำกโรงพยำบำลอ�ำเภอระโนดใน

กำรท�ำโครงกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมกำรแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency  medical  service)  งบจำกองค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัดสงขลำและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรแก้ไข  ปรับปรุงจุดเสี่ยง ติดป้ำยประชำสัมพันธ์  

และปรับปรุงสภำพถนน



2 ถอดบทเรียน ปภ.อำ�เภอนำ�ร่อง

 โครงกำรขับขี่ปลอดภัยใส่ใจอุบัติเหตุ  อ�ำเภอระโนด จังหวัดสงขลำ มีเป้ำหมำยเฉพำะของโครงกำร คือ 

กำรลดกำรบำดเจบ็และเสยีชวีติจำกอบุตัเิหตจุรำจร  โดยกำรสร้ำงควำมตระหนกัให้กบัประชำชน  ส่งเสริมพฤติกรรม 

กำรใช้รถใช้ถนนอย่ำงถูกต้อง  และเพื่อจะไปถึงเป้ำหมำยดังกล่ำว  ได้มีกำรตั้งวัตถุประสงค์ของโครงกำร ดังนี้

 1. เพื่อส่งเสริมและสร้ำงจิตส�ำนึกให้กับเยำวชน  และประชำชนในเรื่องควำมปลอดภัยทำงถนน

 2. เพื่อสร้ำงพัฒนำทีมและเครือข่ำยให้สำมำรถพัฒนำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุจรำจร

 3. เพื่อส่งเสริมกำรสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยำนยนต์

 4. เพื่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุง แก้ไขปัจจัยเสี่ยงและร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำ

พัฒนาทีมและเครือข่าย
 เมื่อทำงอ�ำเภอระโนด  ตัดสินใจท�ำโครงกำร“ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจอุบัติเหตุ  อ�าเภอระโนด จังหวัด

สงขลา” เพื่อให้กำรด�ำเนินโครงกำรดังกล่ำวมีกลไกอย่ำงเป็นทำงกำร จึงได้มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงำน 

ระดับอ�ำเภอและเครือข่ำย ตำมค�ำสั่งท่ี 464/2557 เพื่อด�ำเนินโครงกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  และมีกลไก 

ในกำรท�ำงำน คือ

 ภาคีการท�างานของอ�ำเภอระโนดประกอบด้วย

 1. ที่ว่ำกำรอ�ำเภอระโนด

 2. ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดสงขลำ สำขำระโนด

 3. โรงพยำบำลระโนด

 4. โรงเรียนระโนด

 5. โรงเรียนระโนดวิทยำ

 6. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.) อ�ำเภอระโนด

 7. สถำนีต�ำรวจภูธรระโนด

 8. สถำนีต�ำรวจภูธรสำมบ่อ

 9. สถำนีต�ำรวจภูธรคลองแดน

 10. บริษัท กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ�ำกัด สำขำสงขลำ

 11. บริษัท พิธำนพำณิชย์  จ�ำกัด  สำขำหำดใหญ่

 12. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ�ำเภอระโนด

 13. สมำคมกู้ภัยอินทนิล โรงพยำบำลระโนด

 14. อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน (อ.ส.ม.) ต�ำบลระโนด

 มีเจ้ำภำพหลัก คือ ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอ�ำเภอระโนด ในกำรด�ำเนินกำร 

เพิ่มศักยภำพของเครือข่ำยและคณะท�ำงำน ด�ำเนินกำรผ่ำนทำงกำรประชุมท่ีมุ่งเน้นให้มีกำรแลกเปลี่ยน 

ข้อมูล  แสวงหำวิธีกำรท�ำงำนร่วมกัน  และติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน

 ผลของกำรได้มำร่วมประชุมร่วมกัน ท�ำให้ได้รู ้จักและเรียนรู้บทบำทหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำน 

ซึ่งกันและกัน  ส่งผลให้มีควำมร่วมมือกันท�ำงำนมำกขึ้นกว่ำเดิม

 นอกจำกนี้แล้ว อ�ำเภอยังมีค�ำสั่งที่ 339/2558 เป็นค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงำนเพื่อน�ำข้อมูลสถิติ 

อุบัติเหตุจรำจรทำงบกมำวิเครำะห์  เพื่อให้ทรำบปัจจัยเสี่ยง และน�ำผลมำปรับใช้แก้ไขปัญหำจรำจรทำงบก 

จังหวัดสงขลำ  ค�ำสั่งดังกล่ำวเป็นกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบำยจังหวัดในกำรแก้ไขปัญหำจรำจร   
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เนื่องจำกที่ผ่ำนมำในจังหวัดสงขลำยังไม่มีมำตรกำรด้ำนจรำจรท่ีเด่นชัด ส่งผลให้กำรประสำนงำนระหว่ำง 

จังหวัดและอ�ำเภอไม่สอดคล้องกัน รวมถึงมีฐำนข้อมูลคนละชุด ท�ำให้กำรแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุจรำจร 

ทำงถนน ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนด

แก้ไขจุดเสี่ยง
 อ�ำเภอระโนด  เดิมมีกำรประเมินเกี่ยวกับจุดเส่ียงในพ้ืนท่ีมำอยู่แล้ว  จึงได้มีกำรน�ำข้อมูลดังกล่ำวมำ

วิเครำะห์ประกอบกับข้อมูลกำรเกิดอุบัติเหตุ  น�ำมำก�ำหนดเป็นจุดเสี่ยง  และมีอ�ำเภอเป็นหน่วยงำนในกำร

วำงแผนก�ำหนดนโยบำยในกำรแก้ไขปัญหำจุดเสี่ยง  ผ่ำนทำงกำรแก้ไขวิศวกรรมจรำจรด้ำนต่ำงๆ อำทิ

 - กำรติดตั้งสัญญำณไฟจรำจรบริเวณหน้ำอ�ำเภอ

 - กำรขยำยพื้นผิวกำรจรำจร

 - กำรดูแลพื้นผิวให้มีประสิทธิภำพ

 - ปรับปรุงป้ำยเตือน  ป้ำยจรำจรให้ชัดเจน

 ซึง่ขณะนีไ้ด้ด�ำเนนิกำรภำยใต้งบประมำณขององค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั

สงขลำ ในกำรก่อสร้ำงถนนสำยรองระหว่ำงอ�ำเภอเพ่ือขยำยช่องทำงกำรเดินรถ 

เป็น 4 เลน ให้มีจ�ำนวนเพิ่มมำกขึ้น พร้อมๆ กับกำรปรับปรุงสภำพถนน 

ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น  พร้อมใช้งำน

 ส�ำหรับถนนในหมู่บ้ำน ก�ำลังด�ำเนินกำรประสำนกับองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลต่ำงๆ  ว่ำ จะสำมำรถ

ด�ำเนินกำรได้เพียงใด

 นอกจำกนี้ยังมีงบประมำณจำกจังหวัดในกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำรของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด อำทิ

 - ติดตั้งไฟส่องสว่ำงข้ำงทำง

 - ติดตั้งจุดสะท้อนแสงบริเวณถนน

 - ป้ำยบอกทำง

 กำรน�ำเอำข้อมูลมำเป็นหลักในกำรวำงแผนกำรท�ำงำนน่ำจะเป็น

แนวทำงกำรแก้ไขจุดเสี่ยงที่ท�ำให้เกิดควำมยั่งยืนได้ในอนำคต

 

สร้างพฤติกรรมขับขี่ที่ปลอดภัย
 กิจกรรมส�ำคัญอันหนึ่งที่ทำงอ�ำเภอระโนดได้เลือกมำด�ำเนินกำร  คือกำรอบรมเพื่อสร้ำงพฤติกรรมที่

เหมำะสมเกี่ยวกับกำรขับขี่ปลอดภัยจำกอุบัติเหตุ  
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 กำรอบรมเป็นกลไกหนึง่ท่ีจะให้ควำมรูเ้กีย่วกบักฎหมำยจรำจร   กำรขบัขีท่ีป่ลอดภยั  สร้ำงควำมตระหนกั

ถึงผลกระทบจำกอุบัติเหตุ  รวมไปถึงกำรเตรียมควำมพร้อมเมื่อเกิดอุบัติเหตุทั้งในแง่กำรปฐมพยำบำลและสิทธิ

ประโยชน์จำก พรบ. บริษัทกลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ

 กำรจัดอบรมใช้ชื่อโครงกำรว่ำ “ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจอุบัติเหตุ” ใช้หลักกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรในฐำน

ต่ำงๆ 4  ฐำน  ได้แก่

 ฐานที่ 1  จับเพราะรัก  ด�ำเนินกำรโดยสถำนีต�ำรวจภูธรระโนด อบรมเกี่ยวกับควำมรู้ด้ำนกฎหมำย

จรำจรให้กับผู้เข้ำร่วมอบรม

 ฐานที่ 2  การปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพ ด�ำเนินกำรโดยโรงพยำบำลระโนด  มีเป้ำหมำยเพื่อให้

ได้เรยีนรูว้ธิกีำรปฏบัิตเิมือ่เจออบัุตเิหต ุ  ผ่ำนทำงกำรบรรยำยและกำรสำธติกำรปฐมพยำบำลและช่วยพืน้คนืชีพ

 ฐานที่ 3 สิทธิประโยชน์จาก พรบ. ด�ำเนินกำรโดย บริษัท กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ�ำกัด   

สำขำสงขลำ มีเป้ำหมำยเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับควำมส�ำคัญของกำรท�ำ พรบ.รถ ที่นอกจำกจะเป็นกำรท�ำตำม

กฎหมำยแล้ว  ยังช่วยรับผิดชอบควำมเสียหำยต่อชีวิต-ร่ำงกำย ของผู้ประสบเหตุ ทั้งผู้ขับและผู้โดยสำร  

รวมถึงวิธีกำรด�ำเนินกำรเมื่อประสบเหตุ

 ฐานที่ 4 การขับขี่ปลอดภัย ด�ำเนินกำรโดย บริษัท พิธำนพำณิชย์ จ�ำกัด  มีเป้ำหมำยเพื่อให้นักเรียน 

ได้เรียนรู้กำรขับขี่จักรยำนยนต์ที่ปลอดภัย  ผ่ำนทำงกำรบรรยำย  กำรสำธิต  และให้ผู้เข้ำร่วมอบรมได้ทดลอง

ขับขี่ในด่ำนต่ำงๆ  

 กำรอบรมรุน่ท่ี 1   ได้เลอืกกลุม่เป้ำหมำยเป็นเครอืข่ำยประชำชน และนกัเรยีนศนูย์กำรศกึษำนอกระบบ

และกำรศกึษำตำมอัธยำศัยอ�ำเภอระโนด   เนื่องจำกกลุม่ดังกล่ำวเป็นผู้ใหญ่  มักจะเดินทำงด้วยรถจกัรยำนยนต์  

ซึ่งหำกได้เรียนรู้เกี่ยวกับควำมปลอดภัยทำงถนนต่ำงๆ แล้ว  น่ำจะสำมำรถน�ำไปปฏิบัติและใช้ได้ทันทีสอดคล้อง 

กับกำรท�ำงำนแบบ 5 ส ที่เลือกเอำจุดเสี่ยงที่สุด คือผู้ที่ขับขี่รถจักรยำนยนต์ สุดคุ้ม คือใช้งบประมำณ 

และเวลำไม่มำก  หำกเปลี่ยนแปลงได้จะท�ำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้ำง  สหสำขำ คือ กำรให้ภำคีเครือข่ำย 

สหสำขำวิชำชีพที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเฉพำะเรื่องมำเป็นผู้ให้กำรอบรม  

 กำรอบรมมีขึ้นในวันที่ 23  สิงหำคม 2558  ณ หอประชุมเบญจภัทร  โรงเรียนระโนดวิทยำ  อ�ำเภอ

ระโนด  จังหวัดสงขลำ  มีผู้เข้ำร่วมอบรมจ�ำนวน 250 คน   
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 ในรุน่ที ่2  ได้ท�ำกำรอบรมให้กบันกัเรียนโรงเรียนระโนด   ซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีเปิดสอนในระดับมธัยมศกึษำ

ปีที่ 1-6  มีนักเรียนกว่ำ 753  คน   นักเรียนเดินทำงมำโรงเรียนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย  ไม่ว่ำจะเป็นผู้ปกครอง

ที่มำส่งด้วยรถจักรยำนยนต์ รถยนต์ (ส่วนน้อย) กำรเดินทำงมำเองด้วยรถจักรยำนยนต์ และเดินทำงด้วย 

รถรับส่งสำธำรณะทั้งรถประจ�ำ  และรถโดยสำร

 ปัญหำใหญ่ทีพ่บ คอื  ผูข้บัขีแ่ละโดยสำรรถจกัรยำนยนต์ไม่สวมหมวกนริภยั  นกัเรยีนนกัศกึษำห้อยโหน

ท้ำยรถและนั่งบนหลังคำรถประจ�ำทำง ซึ่งปัญหำดังกล่ำวทำงโรงเรียนไม่ได้นิ่งนอนใจ  มีกำรด�ำเนินกำรแก้ไขมำ

ตลอดแต่ยังไม่ประสบผลส�ำเร็จ

 โครงกำรฯ จึงได้น�ำเอำปัญหำดังกล่ำวมำแก้ไข เนื่องจำกเป็นประเด็นที่มีควำมเสี่ยง และหำกท�ำ

ส�ำเร็จก็จะเป็นจุดที่สุดคุ้มกับกำรลงทุน โครงกำรฯ จึงได้ประสำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหสำขำ 

ไม่ว่ำจะเป็นสถำนีต�ำรวจภูธรระโนด  โรงพยำบำลระโนด  บริษัท กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ�ำกัด  สำขำ

สงขลำ บรษิทั พธิำนพำณิชย์ จ�ำกดั สำขำหำดใหญ่  โดยมสี�ำนกังำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยัจงัหวดัสงขลำ   

และโรงเรียนระโนด  เป็นเจ้ำภำพหลักในกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว

 กำรอบรมมีขึ้นในวันที่  5  กันยำยน 2558  ณ หอประชุมโรงเรียนระโนด  อ�ำเภอระโนด  จังหวัดสงขลำ  

มีนักเรียนเข้ำร่วมอบรม 300 คน

 กำรอบรมรุ่นที่ 3  เลือกโรงเรียนระโนดวิทยำ  ซึ่งเป็นโรงเรียนขนำดใหญ่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษำ

ปีที่ 1-6 มีนักเรียนกว่ำ 1,369  คน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มักจะใช้รถจักรยำนยนต์เดินทำงมำเรียน

 กำรอบรมใช้กระบวนกำร 4 ฐำนเช่นเดียวกัน  อบรมวันเสำร์ที่ 19 ธันวำคม 2558 ณ หอประชุม 

เบญจภัทร โรงเรียนระโนดวิทยำ อ�ำเภอระโนด จังหวัดสงขลำ มีนักเรียนเข้ำร่วม 332  คน
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 หลังกำรอบรม พบว่ำนักเรียนมีควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยจรำจรเพิ่มขึ้น แต่ยังพบปัญหำในกำรสวม 

หมวกนิรภัยที่นักเรียนมักสวมใส่เพื่อป้องกันกำรถูกจับกุมจำกเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจ และจำกกำรว่ำกล่ำวจำก 

ครูอำจำรย์เท่ำนั้น บำงส่วนสวมเฉพำะขณะขี่รถเข้ำมำในโรงเรียน  เมื่อออกจำกโรงเรียนก็ถอดออก  ซึ่งแสดงว่ำ 

ยังไม่มีควำมตระหนักว่ำหมวกนิรภัยสำมำรถป้องกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้

ร่วมมือสร้างความปลอดภัยในสังคม
 นอกจำกกำรให้ควำมรู ้ ควำมเข้ำใจกับนักเรียนเกี่ยวกับกำรขับขี่ปลอดภัย กฎหมำยจรำจรแล้ว  

สิ่งส�ำคัญคือกำรหำกลวิธีที่จะท�ำให้กำรเดินทำงของนักเรียนในแต่ละวันปลอดภัย  

 กำรเดินทำงของนักเรียนในอ�ำเภอระโนด  พบกำรเดินทำงที่มีผู้ปกครองมำส่งเพียงร้อยละ 8  ส่วนใหญ่

เป็นกำรเดินทำงมำเองผ่ำนทำงรถโดยสำร หรือขับขี่จักรยำนยนต์มำเอง  ปัญหำที่พบส่วนใหญ่มี ดังนี้

 1. ไม่สวมหมวกนิรภัย

 2. ห้อยโหน หรือไปนั่งบนหลังคำรถโดยสำร

 3. ไม่มีวินัยจรำจร ขับรถด้วยควำมเร็วสูง

 4. กำรจรำจรบริเวณหน้ำโรงเรียนติดขัด ไม่เป็นระเบียบ ในช่วงเวลำเร่งด่วน (เช้ำและเย็น)  รวมถึง 

ในส่วนของเทศบำลอ�ำเภอระโนดด้วย

 ดังนั้น เพื่อดึงกำรมีส่วนร่วมและสร้ำงจิตอำสำให้กับนักเรียน ทำง

ต�ำรวจจึงได้ประสำนกับโรงเรียนในอ�ำเภอระโนดจ�ำนวน  5 โรงเรียน  เพื่อ 

ขอจิตอำสำจำกนกัศกึษำวชิำทหำรเพือ่มำท�ำหน้ำทีอ่ำสำจรำจรให้ในช่วงเวลำ

เร่งด่วน

 นักศึกษำวิชำทหำรเหล่ำนี้  ได้รับกำรอบรมกฎจรำจรจำกเจ้ำหน้ำที่

ต�ำรวจ รวมถึงได้เรียนรู้สัญลักษณ์มือ และได้ฝึกปฏิบัติบนท้องถนน เมื่อ

นักศึกษำวิชำทหำรเหล่ำนี้เกิดควำมมั่นใจแล้ว  ได้จัดแบ่งเวรส�ำหรับกำรอ�ำนวยควำมสะดวกบริเวณแหล่งชุมชน

และหน้ำโรงเรียน    

 ผลกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว เป็นกำรช่วยแบ่งเบำภำระเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจ อ�ำนวยควำมสะดวกให้กับ

ประชำชนและนักเรียน ท�ำให้กำรจรำจรในชั่วโมงเร่งด่วนมีควำมสะดวกและปลอดภัยมำกขึ้น สิ่งส�ำคัญ 

คือ นักศึกษำวิชำทหำรเหล่ำนี้ได้ฝึกฝนตนเองให้มีจิตอำสำ  มีระเบียบวินัย  ซ่ึงเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ส�ำหรับเยำวชน
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สร้างต้นแบบน�าการเปลี่ยนแปลง
 กำรสร้ำงกระแสให้เกดิกำรเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูค้นในชมุชน  ต้องอำศยัควำมร่วมมอืจำกบคุคล

หลำยกลุ่มท�ำกำรเปลี่ยนแปลงพร้อมๆ กัน  ถึงจะสำมำรถสร้ำงแรงกระเพื่อมให้เกิดขึ้นได้

 อ�ำเภอระโนดได้ใช้กลวิธีในกำรท�ำข้อตกลง (MOU)  ร่วมกับสถำนที่รำชกำรเพื่อให้เป็นองค์กรตัวอย่ำง

ส�ำหรบักำรท�ำให้เกดิควำมปลอดภัยในกำรขับขีโ่ดยเริม่จำกกำรสวมหมวกนริภยั  เนือ่งจำกข้อมลูของโรงพยำบำล

พบกำรสวมหมวกนิรภัยเพียง 17% ซึ่งถือว่ำมีน้อยมำก หำกกระตุ้นให้เกิดกำรสวมหมวกมำกขึ้นจะส่งผลให้

สำมำรถป้องกันอันตรำยหำกประสบอุบัติเหตุได้

 โรงพยำบำลระโนด  ได้ตกลงท�ำ MOU  กับจังหวัดสงขลำ  เพื่อเป็นองค์กรในกำรส่งเสริมกำรสวมหมวก

นิรภัย 100% (ห่วงใครให้ใส่หมวก)  ซึ่งมีมำตรกำรคือให้หมอ  พยำบำล  เจ้ำหน้ำที่  ลูกจ้ำง รวมถึงผู้ที่มำติดต่อ

ในโรงพยำบำลต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีกำรขับขี่  และเข้ำมำในโรงพยำบำล  

 จำกกำรทีโ่รงพยำบำลระโนดได้ลงนำมในข้อตกลงดังกล่ำว  และออกมำตรกำร  ส่งผลให้ผู้ทีเ่ดินทำงเข้ำ

ออกโรงพยำบำลระโนด ซึ่งมีเป็นจ�ำนวนมำกในแต่ละวัน   ท�ำให้เกิดเป็นกระแส   ส่งผลให้มีกำรสวมหมวกนิรภัย

เพิ่มมำกขึ้น  และหำกสำมำรถด�ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่องจะท�ำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรได้

สื่อสารสาธารณะ
 กำรสือ่สำรสำธำรณะคอืกำรสือ่สำรทีม่เีป้ำหมำยเพือ่สร้ำงกำรเปลีย่นแปลง  หมำยควำมว่ำไม่ได้ต้องกำร

เพียงกำรรับรู้  แต่ต้องกำรให้ผู้รับสำรได้รับรู้  ตระหนัก และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง   ซึ่งเป็นกำร

สื่อสำรที่ยำกแต่หำกท�ำได้จะได้ผลอย่ำงยั่งยืน

 อ�ำเภอระโนดได้ใช้กำรสื่อสำรมำเป็นกิจกรรมหนึ่งในกำรสร้ำงให้เกิดควำมปลอดภัยทำงถนน  ถึงแม้ว่ำ

ไม่ได้ส่งผลถึงกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในครั้งแรก  แต่ก็เป็นกำรให้ควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนักให้เกิดขึ้น

 โครงกำรฯ  ใช้งำน “มหกรรมสุขภาพเครือข่ายแกนน�าสุขภาพดีวิถีไทยฯ”  มำเป็นจุดเริ่มต้นในกำร

ประชำสมัพนัธ์  เนือ่งจำกงำนดงักล่ำวเป็นงำนทีม่เีป้ำหมำยด้ำนสุขภำพ    กำรลดอบุติัเหตุทำงถนนกเ็ป็นส่ิงหนึง่

ที่จะท�ำให้สุขภำพของคนในชุมชนดีขึ้น   



8 ถอดบทเรียน ปภ.อำ�เภอนำ�ร่อง

 งำนดังกล่ำวด�ำเนินงำนในวันที่  17 กรกฎำคม 2558   โครงกำรฯ จึงได้น�ำเอำควำมรู้เกี่ยวกับกำรขับขี่

ปลอดภยั  และประชำสมัพนัธ์โครงกำรขับข่ีปลอดภยัใส่ใจอบุติัเหตุ  เพือ่ให้ประชำชนในอ�ำเภอระโนดได้รบัทรำบ   

ผ่ำนทำงรถประชำสัมพันธ์ของโครงกำร

 นอกจำกนี้  ยังมีกำรจัดท�ำป้ำยรณรงค์กวดขันวินัยจรำจรติดตำมที่ชุมชนต่ำงๆ  เพื่อประชำสัมพันธ์และ

ย�ำ้เตอืนให้ท�ำตำมกฎหมำย  ร่วมกบัต�ำรวจภูธรอ�ำเภอระโนดจดัโรงพกัเคลือ่นทีไ่ปตำมหมูบ้่ำนต่ำงๆ  เพือ่ให้ควำม

รู้เกี่ยวกับกฎจรำจรให้กับประชำชนในหมู่บ้ำนอีกด้วย
   

สถิติการเปลี่ยนแปลง
 จำกกำรท�ำงำนมีกำรเก็บสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุในอ�ำเภอระโนด  พบว่ำ  

ล�าดับ รายการ ปี 2557 ปี 2558 สถิติ (ลดลง/เพิ่มขึ้น)

1 จ�ำนวนผู้สวมหมวกนิรภัย (ร้อยละ) 56 82 เพิ่มขึ้น 26

2 จ�ำนวนกำรเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) 189 163 ลดลง 26

3 จ�ำนวนกำรบำดเจ็บ (คน) 228 191 ลดลง 37

4 จ�ำนวนกำรเสียชีวิต (คน) 17 12 ลดลง 5
 

 จะเห็นได้ว่ำมีจ�ำนวนกำรเกิดอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตลดลง ถึงแม้ว่ำจะไม่มำก แต่ก็เป็นสัญญำณที่ดี   

นอกจำกนี้ยังเกิดกระบวนกำรต่ำงๆ เกิดขึ้น  ไม่ว่ำจะเป็น

 - เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีเครือข่ำยในกำรท�ำงำนเพิ่มมำกขึ้น

 - กำรด�ำเนนิงำนในรปูแบบคณะกรรมกำรฯ  มกีำรท�ำงำนเป็นเครือข่ำย ทีม่แีนวทำงให้ประสำนข้อมูล

เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหำ 

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
 1. ยังไม่ได้มีกำรบูรณำกำรข้อมูลจำกฝ่ำยต่ำงๆ ให้เป็นข้อมูลเดียว

 2. เดิมกำรปรับปรุงสภำพถนนเป็นค�ำส่ังมำจำกจังหวัด โดยไม่ได้มีกำรถำมควำมต้องกำร หรือควำม

จ�ำเป็นของประชำชนในอ�ำเภอ ส่งผลให้ใช้งบไม่ตรงกับควำมต้องกำร  

 3. ขำดกำรมองภำพรวมในกำรแก้ไขปัญหำจุดเสี่ยง

 4. ขำดกำรเชื่อมโยงกำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยทำงถนน
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 5. ขำดแคลนงบประมำณในกำรด�ำเนินงำน  อำทิ  กำรปรับปรุงจุดเสี่ยง  กำรจัดหำอุปกรณ์ 

 6. ยังไม่ได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ประกอบกำรรถรับส่งนักเรียน ที่ยังยินยอมให้นักเรียนขึ้นไปนั่ง 

บนหลังคำ  หรือห้อยโหน เพื่อจะได้ไม่ต้องรับส่งหลำยเที่ยว เนื่องจำกจะเพิ่มต้นทุนของตัวเอง นอกจำกนี้ 

ในช่วงกำรสอบยังหยุดให้บริกำร เด็กนักเรียนต้องเดินทำงมำสอบด้วยตนเอง

ข้อเสนอแนะ
 1. หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบด้ำนควำมปลอดภยัทำงถนนมหีลำยหน่วยงำน  แต่ละหน่วยงำนมภีำรกจิหลัก

แตกต่ำงกันไป  ดังนั้น  กำรจะเชื่อมประสำนให้เกิดกำรวำงแผนกำรท�ำงำน  กำรเชื่อมโยงงำนซึ่งกันและกัน  ต้อง

อำศัยเวลำ  อำจจะผ่ำนทำงกำรประชุม กำรท�ำงำนร่วมกันอย่ำงต่อเนื่อง

 2. ก�ำหนดภำรกิจหลัก  และภำรกิจร่วม ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

 3. สร้ำงกำรมีส่วนร่วมให้กับทุกภำคส่วน  อำทิ  โรงเรียนควรจะให้เด็กนักเรียนได้มีโอกำสเข้ำมำแลก

เปลีย่นร่วมวำงแผนกำรสร้ำงควำมตระหนกัในเรือ่งควำมปลอดภยัทำงถนนให้เกดิขึน้   สร้ำงกำรมส่ีวนร่วม ควำม

รู้สึกเป็นเจ้ำของ  และให้เด็กสื่อสำรกันเองจะส่งผลดีและยั่งยืนมำกกว่ำ

 4. สื่อสำร  สร้ำงควำมตระหนักกับผู้ปกครอง  คนขับรถรับส่งนักเรียน  ผ่ำนทำงกำรพูดคุย  กำรยก

กรณีตัวอย่ำงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริง  ข้อมูลกำรเกิดอุบัติเหตุ และคลิปที่น�ำเสนอให้เห็นผลจำกกำรเกิดอุบัติเหตุ    

มำสื่อสำร  และขอควำมร่วมมือในกำรปรับเปลี่ยนร่วมกัน

 5. กำรอบรมให้ควำมรู ้  ควรจะท�ำอย่ำงต่อเนือ่งให้ครอบคลุมถึงทุกโรงเรียนและมกีระบวนกำรประเมนิ

อย่ำงต่อเนื่อง  

 6. น�ำเอำ “ควำมปลอดภัยทำงถนน” เข้ำไปในกำรเรียนกำรสอน  เช่น  ให้แข่งขันกันตั้งค�ำขวัญเกี่ยว

กับควำมปลอดภัยทำงถนนในวิชำภำษำไทย   กำรเก็บข้อมูลกำรสวมหมวกนิรภัย  หรือจุดเส่ียงเข้ำไปในวิชำ

คณิตศำสตร์ หรอืโครงงำนฯ  กำรท�ำคลปิวดีโิอเกีย่วกบักำรป้องกนัอบุตัเิหตทุำงถนนในวชิำคอมพวิเตอร์  เป็นต้น

 7. กำรตั้งด่ำนเพื่อตรวจ เป็นกลวิธีหนึ่งในกำรประเมินว่ำนักเรียนหรือผู้เข้ำร่วมอบรมได้เรียนรู้แล้ว

น�ำมำปฏิบัติใช้หรือไม่ แต่ไม่สำมำรถประเมินได้ว่ำเกิดควำมตระหนักอย่ำงแท้จริงหรือไม่  เพรำะอำจจะปฏิบัต ิ

เนื่องจำกเกรงกลัวควำมผิดเท่ำนั้น   

 8. ท�ำสติ๊กเกอร์กับเจ้ำหน้ำที่  นักเรียน ที่เข้ำร่วมอบรม  เพื่อให้ทรำบว่ำผ่ำนกำรอบรมมำแล้ว  เพื่อ

ควำมสะดวกในกำรประเมิน และกำรตรวจตรำของเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจ

 9. ใช้หลักกำรให้รำงวัล  ชื่นชมคนท�ำดีมำเป็นแรงผลักดัน อำทิ มอบรำงวัลให้ผู้สวมหมวกนิรภัยอย่ำง

ต่อเนื่องในหน่วยงำน กำรประกวดต�ำบลปลอดภัย ครอบครัวสวมหมวกนิรภัย เป็นต้น

 10. กำรใช้คลิป และข้อมูล เพื่อแสดงให้เห็นผลกระทบของกำรปรับปรุงสภำพถนนที่ไม่ได้ท�ำตำมหลัก

วิชำกำร หรือตำมควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่  จะสำมำรถท�ำให้ให้ผู้บริหำรเห็นภำพได้ชัดเจนกว่ำ  

 11. คนท�ำงำนในเครือข่ำย  บำงครั้งไม่จ�ำเป็นต้องแต่งตั้งตำมต�ำแหน่ง  แต่ควรจะให้โอกำสกับบุคคล 

ที่สนใจในเรื่องดังกล่ำวอย่ำงจริงจัง



10 ถอดบทเรียน ปภ.อำ�เภอนำ�ร่อง

  2. พระแสงสัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ
 

 จำกข้อมูลกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนของจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี พบว่ำจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีมีอัตรำ 

กำรบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุจรำจรต่อรถท่ีจดทะเบียน 10,000 คัน เป็นอันดับสอง รองจำกจังหวัดระนอง  แต่

มีอัตรำกำรตำยต่อรถที่จดทะเบียน 10,000 คัน เป็นอันดับ 1 สิ่งเหล่ำนี้แสดงให้เห็นว่ำกำรเกิดอุบัติเหต ุ

ทำงถนนเป็นปัญหำส�ำคัญของจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีที่ควรได้รับกำรแก้ไข

 ส�ำหรบัอ�ำเภอพระแสง   เป็นอ�ำเภอท่ีต้ังอยูท่ำงทิศใต้ของจังหวดัสุรำษฎร์ธำน ี ทิศเหนอืติดต่อกบั อ�ำเภอ

เคียนซำ  ทิศใต้ติดต่อกับ อ�ำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมรำช  อ�ำเภอเขำพนม จังหวัดกระบี่  และอ�ำเภอ

ชัยบุรี  ทิศตะวันตกติดต่อกับ อ�ำเภอเวียงสระ  และอ�ำเภอถ�้ำพรรณรำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช  ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ อ�ำเภอปลำยพระยำ จังหวัดกระบี่ และ อ�ำเภอพนม  จำกที่ตั้งดังกล่ำวจะเห็นว่ำอ�ำเภอพระแสงติดต่อ

กับอ�ำเภออื่นในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี และอ�ำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมรำชและกระบี่   ส่งผลให้มีกำรพัฒนำกำร

คมนำคมทำงถนนของอ�ำเภอพระแสง เกิดกำรขยำยถนนระหว่ำงอ�ำเภอให้มีขนำดใหญ่ขึ้น  

 ควำมเจริญทำงถนนที่มำกขึ้น  มำพร้อมกับควำมเสี่ยงในกำรเกิดอุบัติเหตุ  จำกสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุใน

อ�ำเภอพระแสงพบว่ำ

ปี อุบัติเหตุ (ครั้ง) ผู้บาดเจ็บ (Admit) ผู้เสียชีวิต

2556 81 94 4

2557 88 90 5

 ซึ่งเห็นได้ว่ำมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น   และเมื่อพิจำรณำข้อมูลรำยละเอียดในปี 2557  จะพบว่ำมีช่วงอำยุของ 

ผู้บำดเจ็บและผู้เสียชีวิต ต�่ำกว่ำ 20 ปี 32% ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ 80% ยำนพำหนะที่เกี่ยวข้องกับ 

อุบัติเหตุ เป็นรถมอเตอร์ไซค์ 92% สำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุ คือ ตัดหน้ำกระชันชิด 33% ประเภทถนน 

ในควำมดูแลของ อบต. หรือเทศบำล หรือหมู่บ้ำน 47% ถนนกรมทำงหลวง 39% เป็นทำงตรง 92%    

นอกจำกนี้ยังพบว่ำมีสถิติกำรสวมหมวกนิรภัยเพียง 10% และมีจุดเสี่ยง 12 จุด

 ข้อมูลดังกล่ำว ท�ำให้ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี สำขำพระแสง   

เห็นควำมส�ำคญัของเรือ่งดงักล่ำว จงึได้จดัท�ำโครงกำร “พระแสงสญัจรปลอดภยั ร่วมใจลดอบุตัเิหตทุางถนน”  

ซึ่งมีคุณจ�านง สวัสดิ์วงศ์และทีมงำน ภำคีเครือข่ำย เป็นแกนขับเคล่ือนงำน โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือลดจ�ำนวน 

ผู้บำดเจ็บ และผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนน  พร้อมกับกำรด�ำเนินกำรน�ำร่องต้นแบบควำมปลอดภัยทำงถนน 

ในอ�ำเภอพระแสง   ซึง่โครงกำรดงักล่ำวได้รบัควำมเหน็ชอบและสนบัสนนุงบประมำณด�ำเนนิกำรจำก คณะท�ำงำน

สนับสนุนกำรป้องกันอุบัติเหตุจรำจรระดับจังหวัด (สอจร.) โดยกำรสนับสนุนของส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุน 

กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)

ตั้งเป้าเพื่อก้าวเดิน..สู่ถนนปลอดภัย
 โครงกำรพระแสงสัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทำงถนน มีเป้ำหมำยส�ำคัญคือกำรลดจ�ำนวน 

ผู้บำดเจ็บและผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนน รวมถึงน�ำร่องสร้ำงต้นแบบด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนนให ้

เกิดขึ้นในอ�ำเภอพระแสง
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 โครงกำรมวีัตถุประสงคก์ำรด�ำเนินกำร  ดังนี้

 1. เพือ่ขับเคลือ่นศนูย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภยัทำงถนน ระดับอ�ำเภอพระแสงให้มปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้

 2. เพื่อสร้ำงโรงเรียนต้นแบบด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน

 3. เพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงทำงถนนในพื้นที่อ�ำเภอพระแสงเป็นเส้นทำงต้นแบบ

 4. เพื่อส่งเสริมกำรสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยำนยนต์

 5. เพือ่ลดกำรบำดเจบ็และเสยีชวีติจำกอบุติัเหตุทำงถนนในพ้ืนทีก่ลุ่มเป้ำหมำย และภำพรวมของอ�ำเภอ

พระแสง

 เป้าหมายของโครงกำร มี ดังนี้

 1. สร้ำงโรงเรียนต้นแบบกำรสวมหมวกนิรภัย 100% และแก้ไขจุดเสี่ยง

 2. จ�ำนวนอุบัติเหตุ ผู้บำดเจ็บ ผู้เสียชีวิตลดลงจำกปีที่แล้ว

 3. ด�ำเนินกำรน�ำร่องในพื้นที่อ�ำเภอพระแสง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

กำรท�ำงำนดังกล่ำว นอกจำกส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี สำขำพระแสง 

ซึง่เป็นผูร้บัผดิชอบหลกัแล้ว ยงัมภีำคเีครอืข่ำยทีท่�ำงำนร่วมกนั  ได้แก่ อ�ำเภอพระแสง  สถำนตี�ำรวจภธูรพระแสง  

โรงเรยีนพระแสงวทิยำ  ส�ำนกังำนบ�ำรงุทำงสุรำษฎร์ธำนทีี ่3 ส�ำนกังำนสำธำรณสุขอ�ำเภอพระแสง  โรงพยำบำล

พระแสง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อ�ำเภอพระแสง บริษัท กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ สำขำ

สุรำษฎร์ธำนี  และ บริษัท พระแสงปิยะกลกำร จ�ำกัด โดยมีหน่วยงำนระดับจังหวัดเป็นที่ปรึกษำ  ได้แก่  ต�ำรวจ

ภูธรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี   ส�ำนักงำนขนส่งจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  และ

ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

ทบทวนเพื่อก้าวใหม่ ให้เกิดความปลอดภัย
 กำรแก้ไขปัญหำอบัุตเิหตทุำงถนนของประเทศไทย  มกีลไก “ศนูย์ปฏบิติัการความปลอดภยัทางถนน” 

ที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นกำรรวมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนท่ี ให้มำท�ำงำนร่วมกันในกำรดูแลในช่วงเทศกำลปีใหม่และ

สงกรำนต์  ซึ่งเป็นช่วงที่มีกำรเดินทำงหนำแน่น  มีปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนและจรำจรเกิดขึ้นมำก  

 ปภ.พระแสง  จึงได้จัดประชุมเพื่อถอดบทเรียนกำรท�ำงำนของศูนย์ปฏิบัติกำรฯ ดังกล่ำว  เพื่อเรียนรู้วิธี

กำรท�ำงำน  ปัญหำอุปสรรค  และแนวทำงกำรท�ำงำนเพื่อน�ำมำปรับใช้

 - ปัญหำท่ีส�ำคัญ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ พฤติกรรมของผู้ขับขี่ และสภำพถนน ซ่ึงพบพฤติกรรม 

ผู้ขับขี่ที่ใช้ควำมเร็วเกินก�ำหนด ไม่เคำรพกฎจรำจร  ส่วนสภำพถนนพบว่ำพื้นผิวถนนแคบ  มีกำรตั้ง

ร้ำนค้ำบริเวณไหล่ทำง

 - รำยงำนข้อมูลอุบัติเหตุของแต่ละหน่วยงำนคลำดเคลื่อนไม่ตรงกัน

 - อปพร.ในพืน้ทีม่คีวำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั แต่ยงัขำดอปุกรณ์ในกำรช่วยเหลอื

ผู้ประสบเหตุ

 - กำรได้มีโอกำสมำท�ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ท�ำให้เกิดภำคีเครือข่ำยในกำรด�ำเนินงำน

ด้ำนกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน

 ดงันัน้  กำรจะสร้ำงให้เกดิควำมปลอดภยัทำงถนนของอ�ำเภอพระแสง จงึควรจะด�ำเนนิกำรในด้ำนต่ำงๆ

ต่อไปนี้
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 1. ปรับปรุงจุดเสี่ยง ขยำยพื้นผิวถนนเพื่อให้รองรับผู้ใช้รถใช้ถนน

 2. กำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง

 3. กำรประชำสมัพนัธ์ รณรงค์อย่ำงต่อเนือ่ง สร้ำงควำมตระหนกั ปรบัพฤตกิรรมของผูข้บัขี ่เพือ่ป้องกัน

และลดอุบัติเหตุ

 4. ผู้น�ำท้องถิ่น เป็นแกนน�ำในกำรประชำสัมพันธ์ กระตุ้น  ตักเตือน ให้คนในท้องที่ของตัวเองตระหนัก

ถึงกำรปฏิบัติตำมกฎจรำจร

 5. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดต้ังงบประมำณ เพ่ือต้ังกล้อง CCTV ตำมทำงแยกส�ำคัญ ในข้อ

บัญญัติหรือเทศบัญญัติประจ�ำปี

 6. ลดจ�ำนวนผู้บำดเจ็บและเสียชีวิตลงให้มำกที่สุด  โดยกำรเพิ่มศักยภำพของทีมช่วยเหลือ รวมทั้ง

ประชำสัมพันธ์เบอร์ฉุกเฉิน 1669

 กำรเรียนรู้บทเรียนกำรท�ำงำนที่ผ่ำนมำ วิเครำะห์อุปสรรคปัญหำที่เกิดขึ้น และวำงแนวทำงในกำร

พัฒนำให้ดีขึ้นร่วมกัน เป็นกำรท�ำงำนที่ไม่ได้เร่ิมต้นจำกศูนย์ แต่ผ่ำนกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง 

จำกภำคส่วนต่ำงๆ เป็นกำรต่อยอดจำกสิ่งที่มีอยู่และเติมเต็มส่ิงที่ขำดหำยไป ซ่ึงจะช่วยให้กำรท�ำงำนสร้ำง 

ควำมปลอดภัยทำงถนนของอ�ำเภอพระแสงประสบควำมส�ำเร็จได้

รุกก่อนเพื่อป้องกัน
 จำกเป้ำหมำยที่ทำงโครงกำรฯ ได้วำงไว้   หำกจะท�ำให้ไปถึงเป้ำหมำย  จ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องท�ำงำน

เชิงรุกเพื่อป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนที่จะเกิดขึ้น  ซึ่งโครงกำรฯ ได้ด�ำเนินกำรดัง ต่อไปนี้

 เสริมศักยภาพภาคีเครือข่าย

 ในแต่ละอ�ำเภอได้มีกำรแต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัยทำงถนน  เพื่อท�ำหน้ำที่อ�ำนวยกำรให้เกิด

ควำมปลอดภัยทำงถนนโดยเฉพำะช่วงเวลำเทศกำล  ซ่ึงเป็นกลไกที่รวบรวมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยและได้รับกำร 

แต่งตั้งอย่ำงเป็นทำงกำรอยู่แล้ว ดังนั้น หำกเสริมศักยภำพและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ก็จะสำมำรถท�ำให้เกิด 

กำรขับเคลื่อนได้อย่ำงรวดเร็ว

 โครงกำรฯ ได้ใช้กลไกของศูนย์ปฏิบัติกำรควำม

ปลอดภัยทำงถนน มำขับเคลื่อนกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทำงถนนเริ่มต้นจำกกำรจัดเวทีพบปะพูดคุยกับคนท�ำงำน 

ร่วมกนั เพือ่บอกถงึเป้ำหมำยของโครงกำรฯ แลกเปล่ียนข้อมลู

เก่ียวกับกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน ข้อมูลสถิติ ซ่ึงจำกกำร
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ประชุมในครั้งแรกมีมติที่ประชุมให้หน่วยงำนทั้งภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถำนประกอบกำร ด�ำเนิน

กำรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนอ�ำเภอพระแสง  ดังนี้

 1. ก�ำหนดมำตรกำรองค์กรสร้ำงจิตส�ำนึก สร้ำงควำมตระหนัก ให้เจ้ำหน้ำท่ีในสังกัดในกำรใช้รถใช้

ถนนอย่ำงปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ โดยกำรเมำไม่ขับ ไม่ขับรถด้วยควำมเร็วเกินที่กฎหมำยก�ำหนด ไม่ตัดหน้ำ  

กระชันชิด และเน้นย�้ำเรื่องกำรสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยำนยนต์เพื่อควำมปลอดภัยต่อตนเอง  

และเป็นแบบอย่ำงที่ดีส�ำหรับประชำชน ต่อไป

 2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดท�ำแผนงำนโครงกำรงบประมำณในกำรณรงค์ป้องกัน  

และลดอุบัติเหตุทำงถนนของอ�ำเภอพระแสง

 3. ขอควำมร่วมมือสถำนประกอบกำรทุกแห่ง ในกำรใช้รถใช้ถนนบรรทุกวัสดุสิ่งของต้องใช้ผ้ำคลุม 

ปิดมัดรัดป้องกันมิให้ของตกหล่นรั่วไหลปลิวฟุ้งกระจำยลงบนท้องถนน ซ่ึงจะเป็นอันตรำยต่อผู้ใช้รถใช้ถนน 

ที่สัญจรไปมำ 

 มติดังกล่ำว ถือเป็นก้าวแรกของการสร้างความร่วมมือ 

ระหว่ำงเครือข่ำยนอกเหนือไปจำกกำรท�ำงำนในช่วงเทศกำล 

นอกจำกนี้ยังใช้เวทีดังกล่ำวในกำรพูดคุยทบทวนผลกำรด�ำเนินงำน 

ในช่วงเทศกำล ซึ่งท�ำให้ทรำบถึงปัญหำที่เกิดขึ้น และร่วมกันหำ

แนวทำงแก้ไขปัญหำต่อไปในอนำคต

 นอกจำกกำรประชุมที่ศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัยทำง

ถนนอ�ำเภอพระแสงแล้ว ยังมีกำรน�ำเอำข้อมูลเกี่ยวกับสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน แนวทำงกำรท�ำงำนของ

โครงกำรฯ มติในกำรขับเคลื่อนของโครงกำรฯ  เข้ำไปบอกเล่ำในงำนประชุมประจ�ำเดือนของก�ำนัน  ผู้ใหญ่บ้ำน 

เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันกับผู้น�ำท้องถิ่น  และให้ผู้น�ำท้องถิ่นน�ำข้อมูลดังกล่ำวไปส่งต่อกับลูกบ้ำนของตัวเอง

 กิจกรรมดังกล่ำวท่ีดูเหมือนจะเป็นเพียงกำรจัดประชุม ระดมควำมคิดเห็น และวำงแผนกำรท�ำงำน   

แต่กำรทีมี่เวททีีใ่ห้เครอืข่ำยได้มโีอกำสมำแลกเปลีย่นข้อมลูเกีย่วกบักำรเกดิอบุตัเิหต ุและหำแนวทำงกำรท�ำงำน 

โดยมีเป้ำหมำยร่วมกันน้ีเอง จะส่งผลถึงกำรท�ำงำนต่อในพื้นที่หรือหน้ำที่รับผิดชอบของตนเอง เนื่องจำกได้รับ

ทรำบข้อมูลที่เป็นชุดเดียวกัน  มีเป้ำหมำยตรงกัน  ท�ำให้สำมำรถกลับไปวำงแผนกำรท�ำงำนในหน้ำที่ของตนเอง

ให้สอดคล้องได้ง่ำย  นอกจำกนีแ้ล้ว  กำรประชมุยงัเป็นเวทีท่ีท�ำให้ผู้คนท่ีท�ำงำนเร่ืองอบุติัเหตุทำงถนนได้มโีอกำส

มำท�ำควำมรู้จักซึ่งกันและกัน  เกิดเป็นควำมสัมพันธ์ที่นอกเหนือไปจำกกำรท�ำงำนตำมหน้ำที่อีกด้วย

 แก้ไขจุดเสี่ยง

 จำกกำรรวบรวมข้อมลู พบว่ำอ�ำเภอพระแสงมจีดุเสีย่งถงึ 12 จดุ  ทำงโครงกำรฯ น�ำเอำข้อมลูมำพจิำรณำ

โดยเลือกเอำจุดเสี่ยงที่สำมำรถแก้ไขและสร้ำงควำมคุ้มค่ำกับกำรลงทุนมำจัดกำรก่อน

 กำรด�ำเนนิกำรแก้ไขจดุเสีย่ง แบ่งกำรด�ำเนนิกำรออกเป็น 2 ส่วน ส่วนทีเ่ป็นกำรแก้ปัญหำโดยใช้วศิวกรรม

จรำจร และส่วนที่เป็นกำรแก้ปัญหำด้วยวิธีกำรอื่นๆ

 การแก้ปัญหาโดยการใช้วิศวกรรมจราจร

 - จุดเสี่ยงบนทำงหลวงสำย 4009  ช่วงกม.ที่ 90+500 บ้ำน

สำมพัน ต�ำบลไทรขึง อ�ำเภอพระแสง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี บริเวณ       

ดังกล่ำวเป็นเส้นทำงข้ึนเขำระยะยำว  มีควำมโค้งเล็กน้อย ทำง

อ�ำเภอพระแสงจึงได้จัดหำเสำหลักสะท้อนแสง กรวยสะท้อนแสงจำก 
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งบประมำณของอ�ำเภอ  และขอควำมร่วมมือให้หมวดกำรทำงเวียงสระ ปภ.พระแสง  น�ำไปติดต้ังบริเวณ 

ดังกล่ำว

 - แยกควนนยิม  หมูท่ี ่8 ต�ำบลสนิปนุ เป็นทำงแยกตดัเส้นทำงตรง  รถใช้ควำมเรว็สงู  ทำงคณะกรรมกำร

ศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัยทำงถนน (ศปถ.) อ�ำเภอพระแสง ได้พิจำรณำสนับสนุนงบประมำณเพื่อจัดซื้อเสำ

หลกัสะท้อนแสงและให้แขวงทำงหลวงสรุำษฎร์ธำน ีที ่3 (เวยีงสระ) ติดต้ังป้ำยเตือนให้เหน็ว่ำข้ำงหน้ำเป็นส่ีแยก 

จ�ำนวน 2 ชุด เพื่อแก้ไขปัญหำเบื้องต้นในบริเวณดังกล่ำว

 การแก้ปัญหาจุดเสี่ยงด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม

 นอกจำกกำรใช้วิศวกรรมจรำจรแล้ว  สิ่งส�ำคัญที่โครงกำรฯ น�ำมำใช้แก้ปัญหำจุดเสี่ยง คือกำรใช้กำรมี

ส่วนร่วมของคนในพืน้ทีแ่ละหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง   ผ่ำนทำงกำรประชมุรบัทรำบข้อมลูและหำแนวทำงกำรแก้ไข

ร่วมกัน

 - อบต.ไทรโสภำ  มีจุดเสี่ยงบนทำงหลวงหมำยเลข 4009  บริเวณหน้ำโรงเรียน  พบว่ำบริเวณดังกล่ำว

ไม่มีไหล่ทำง   รวมทั้งมีต้นไม้และป้ำยโฆษณำติดอยู่ข้ำงทำง  นำยก อบต.ไทรโสภำ เป็นประธำนในที่ประชุมร่วม

กับ ปภ.พระแสง แขวงทำงหลวง สุรำษฎร์ธำนีที่ 3 (เวียงสระ) สภ.พระแสง ส.อบต. ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ปกครอง 

ณ ห้องประชุม อบต.ไทรโสภำ เพื่อวำงแผนกำรแก้ไขจุดเสี่ยงดังกล่ำวร่วมกัน  

 ผลการประชุม ได้มีแผนปฏิบัติกำร ดังนี้

 1) จ�ำนวนจุดเสี่ยงที่จะท�ำกำรแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน 2 จุดเป็นจุดที่ท�ำได้ทันที

 2) จัดจุดจอดรถรับส่งนักเรียน จ�ำนวน 12 จุดด�ำเนินกำรได้ทันที 10 จุด  อีก 2 จุด ต้องถมดินก่อน 

เลือกจุดที่มีพื้นที่ว่ำงส�ำหรับจอด  เพื่อจะได้ไม่กีดขวำงกำรสัญจร และปลอดภัย 
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 3) ตัดแต่งกิ่งไม้  ต้นไม้  ป้ำยโฆษณำบริเวณข้ำงทำง

ข้ำงละ 15 เมตร เป็นระยะทำง 2 กิโลเมตร เพื่อเป็นกำรเพิ่ม

ทัศนวิสัยในกำรขับขี่

  - ต�ำบลสนิเจรญิ  ปภ.พระแสง ผูน้�ำองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  อำสำสมัคร อปพร. ร่วมกันค้นหำ 

จุดเสี่ยง โดยใช้ควำมรู ้เกี่ยวกับกำรป้องกัน

และลดอุบัติเหตุทำงถนนที่ทำง ปภ.พระแสงเป็นผู ้ให้ควำมรู ้ เมื่อส�ำรวจแล้วพบจุดเส่ียง

บนถนนทำงหลวงหมำยเลข 4110 กม.71+250-72+700 สภำพถนนช่วงดังกล่ำวเป็น

ทำงโค้ง  มีต ้นไม้และป้ำยโฆษณำข้ำงทำงบดบังทัศนียภำพในกำรขับขี่  หลังจำกทำง

โค้งเป็นโรงเรียนท่ีประชุมได้มีข ้อตกลงร่วมกัน คือ ทำง อบต.สินเจริญ ประสำนกับ

แขวงทำงหลวงสุรำษฎร์ธำนี ท�ำกำรเคลื่อนย้ำยป้ำยโฆษณำออกจำกพื้นผิวจรำจรข้ำงละ  

15 เมตร ตัดต้นไม้ที่เกะกะข้ำงทำง ซึ่งกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวมี อปพร. และประชำชน  

ในต�ำบลมำร่วมกันท�ำงำนด้วย

  - หมูท่ี ่8 บ้ำนควนนยิม ต�ำบลสนิปนุ บรเิวณดงักล่ำวมนี�ำ้ท่วมเกดิขึน้บ่อย  ซึง่ส่งผลต่อกำรคมนำคม   

ทำง ปภ.พระแสง ร่วมกับทำงหลวงชนบทจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ส�ำนักงำนบ�ำรุงทำงสุรำษฎร์ธำน ี

ที่ 3 องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลสินปุนร่วมกันลงพื้นที่ เพื่อส�ำรวจและรับฟังปัญหำที่เกิดขึ้น   

 สิ่งที่พบ คือ สำเหตุของกำรเกิดน�้ำท่วมขังมำจำกไม่มีทำงระบำยน�้ำ ท่อระบำยน�้ำที่มีอยู่มีขนำดเล็ก  

และมีสิ่งอุดตัน (กิ่งไม้ ต้นไม้) ส่งผลให้เวลำฝนตกหรือมีน�้ำหลำกน�้ำจะท่วมขังเป็นเวลำนำน   นอกจำกนี้  บริเวณ

ดังกล่ำวยังไม่มีสัญญำณไฟจรำจรท�ำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อย

 เมื่อได้ข้อมูลจำกกำรลงพื้นที่แล้ว  มีกำรประชุมร่วมกันระหว่ำง ปภ.พระแสง  ผู้น�ำชุมชน ก�ำนัน  

ผู้ใหญ่บ้ำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลสินปุน ผู้แทนส�ำนักงำนทำงหลวงชนบทสุรำษฎร์ธำนี ส�ำนักงำน 

บ�ำรุงทำงสุรำษฎร์ธำนี ท่ี 3 หมวดกำรทำง โรงพยำบำลพระแสง สถำนีต�ำรวจภูธรพระแสง โดยมี 

นำยอ�ำเภอเป็นประธำนท่ีประชุม เพื่อหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำร่วมกัน ผลจำกกำรประชุมท�ำให้เกิด 

แนวทำงในกำรแก้ปัญหำน�้ำท่วมและจุดเสี่ยงพร้อมกัน  ดังนี้

 1. แก้ไขปัญหำน�้ำท่วมขังบนถนน โดยกำรยกระดับถนน พร้อมทั้งสร้ำงพื้นถนนเตือนด้วยยำงมะตอย 

แบบ single

 2. ขยำยขนำดของถนนให้กว้ำงขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นผิวถนน

 3. ติดตั้งสัญญำณไฟจรำจร  พร้อมทั้งไฟส่องสว่ำง 2 ข้ำงทำง

 4. ติดตั้งป้ำยเตือน  และพิจำรณำก�ำหนดเขตควบคุมควำมเร็ว

 5. ปรับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ให้มีวินัยจรำจร

 6. ปรับปรุงทำงระบำยน�้ำให้มีขนำดใหญ่และขุดลอก

 7. ขอควำมร่วมมือกับประชำชนให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้ำงที่รุกล�้ำแหล่งน�้ำ

 จะเห็นได้ว่ำกำรใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วมเข้ำมำช่วยแก้ไขจุดเสี่ยงในชุมชน  ส่งผลให้มีกำรแลกเปลี่ยน

ข้อมูล ควำมต้องกำร ระหว่ำงประชำชนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง สำมำรถน�ำมำ 

วิเครำะห์และแก้ปัญหำร่วมกันได้ตรงตำมควำมเป็นจริงและควำมต้องกำรของคนในพื้นที่
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ตรวจตราป้องกันภัย

 ในช่วงเทศกำลทีม่กีำรสญัจรไปมำเป็นจ�ำนวนมำก  ทำงหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องได้จดัให้มกีำรตัง้จดุบรกิำร

ประชำชน  เพือ่อ�ำนวยควำมสะดวกให้กบัประชำชนทีส่ญัจรผ่ำนไปมำ  ไม่ว่ำจะเป็นกำรให้ข้อมลู  บรกิำรน�ำ้  และ

ที่พักผ่อน เพื่อป้องกันกำรง่วงนอน  ฯลฯ  ซึ่งมักจะตั้งจุดให้บริกำรในช่วงเทศกำลปีใหม่  และเทศกำลสงกรำนต์   

 ส�ำหรบัอ�ำเภอพระแสง  นอกจำกกำรต้ังจุดให้บริกำรประชำชนในช่วงเทศกำลแล้ว  ยงัมกีำรต้ังจุดตรวจ

บนเส้นทำงสำยหลัก   ในช่วงก่อนเทศกำลและในช่วงเวลำทั่วไป  เพื่อเป็นกำรป้องปรำม  ตักเตือน  และจับกุม

ผู้กระท�ำผิด

 เป้าหมายหลักของการตั้งจุดตรวจ คือ กำรสร้ำงควำมเกรงกลัวให้กับประชำชนให้ตระหนักถึงกำร

ปฏิบัติตำมกฎหมำยจรำจร ซึ่งกฎหมำยท่ีว่ำคือ กฎแห่งควำมปลอดภัย อำทิ กำรสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่   

ห้ำมมิให้ผู้ขบัขีร่ถในขณะเมำสรุำ  เป็นต้น  ทัง้นี ้เป็นกำรตัง้จดุตรวจเพือ่ป้องปรำม  ไม่ได้มเีป้ำหมำยในกำรจบักุม 

แต่อยำกให้เป็นกำรกระตุ้นให้ประชำชนปฏิบัติตำมกฎหมำย

 โรงเรียนต้นแบบ

 กำรท�ำงำนเชิงรุกในอีกรูปแบบหนึ่งที่ทำงโครงกำรฯ ได้เลือกน�ำมำใช้  คือ กำรสร้ำงพฤติกรรมที่ 

เหมำะสมให้กับเด็กและเยำวชน ซึ่งจะเป็นก�ำลังส�ำคัญในอนำคต กำรท�ำงำนกับเด็กและเยำวชนเป็นกำร 

ท�ำงำนร่วมกับครู อำจำรย์ ของทำงโรงเรียน  ผ่ำนทำงกระบวนกำรที่หลำกหลำยที่จะท�ำให้เด็กและเยำวชน 

มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ จนเกิดควำมตระหนักถึงกำรสร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนนให้เกิดขึ้นกับตนเอง  ครอบครัว 

และสังคม

 โรงเรียนพระแสงวิทยำ  เป็นโรงเรียนประจ�ำอ�ำเภอ  มีนักเรียนในระดับมัธยมต้นและมัธยมปลำยกว่ำ 

1,500 คน ทำงโครงกำรฯ จึงได้ประสำนงำนกับอำจำรย์ของโรงเรียนและเห็นชอบร่วมกันในกำรจัดโครงกำร  
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“การสร้างโรงเรยีนต้นแบบด้านความปลอดภยั” ณ โรงเรยีนพระแสงวทิยำ  อ�ำเภอพระแสง  จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี   

 กำรด�ำเนนิกำรเน้นกำรมส่ีวนร่วมของนกัเรียน โดยเร่ิมต้นจำกกำรให้ข้อมลู  ให้ควำมรู้กบันกัเรียนทีเ่ป็น 

กลุ่มเสี่ยง นั่นคือนักเรียนที่ขับขี่รถจักรยำนยนต์มำโรงเรียน จ�ำนวน  

500 คน  โดยมีหน่วยงำนภำคีที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ ส�ำนักงำนป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี สำขำพระแสงอ�ำเภอพระแสง 

สำธำรณสขุอ�ำเภอ โรงพยำบำลพระแสง สถำนตี�ำรวจภธูรอ�ำเภอพระแสง 

บริษัท กลำงคุ ้มครองผู ้ประสบภัยจำกรถ และบริษัท พระแสงปิยะ 

กลกำร จ�ำกดั จดัอบรมให้ควำมรูเ้กีย่วกบัควำมปลอดภยัทำงถนน ผ่ำนทำง 

กำรเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ 4 ฐำน ได้แก่

 1. ฐำนจับเพรำะรัก  :  เจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจเป็นผู้ให้ควำมรู้เกี่ยว

กับกฎหมำยจรำจร  

 2. ฐำนกำรปฐมพยำบำล: พยำบำลจำกโรงพยำบำลพระแสง

มำให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุ

 3. สิทธิประโยชน์จำก พรบ. : เจ้ำหน้ำที่จำก บริษัท กลำง

คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถมำให้ควำมรู้  ควำมส�ำคัญของกำรท�ำ 

พรบ. รวมถึงสิทธิประโยชน์และกำรด�ำเนินกำรเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

 4. กำรขับข่ีปลอดภัย : บริษัท พระแสงปิยะกลกำร จ�ำกัด มำสำธิตและให้นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติ 

ในกำรขับขี่แบบปลอดภัย

 ผลท่ีได้จำกกำรอบรมดังกล่ำว คือ นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรขับขี่อย่ำงปลอดภัย   

ที่ส�ำคัญได้เรียนรู้ว่ำท�ำไมต้องป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน  

 เมื่อให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเบื้องต้นกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้ว โครงกำรฯ ได้สรรหำแกนน�ำที่จะมำ

ท�ำกำรเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นโดยทำงโรงเรียนพระแสงได้คัดเลือกนักเรียนที่มีควำมสนใจและมีควำมสำมำรถ 

มำร่วมเป็นแกนน�ำจ�ำนวน 45 คน ให้มำเรียนรู้ที่โรงพยำบำลสุรำษฎร์ธำนี มีเป้ำหมำยให้แกนน�ำเหล่ำนี้ 

ได้เรียนรู้จำกกรณีศึกษำท่ีเกิดข้ึนจริง เกี่ยวกับกำรสวมหมวกนิรภัย โดยได้เรียนรู้จำกแพทย์ผู้ท�ำหน้ำที่ผ่ำตัด

สมองเมื่อได้รับอุบัติเหตุ รวมถึงได้พูดคุยกับผู้ป่วยที่บำดเจ็บจำกกำรประสบอุบัติเหตุทำงถนน กำรเรียนรู ้

ดังกล่ำว ท�ำให้นักเรียนแกนน�ำเกิดควำมตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นหำกไม่สวมหมวกนิรภัย ผลกระทบ

จำกกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนที่เกิดขึ้นทั้งกับตัวผู้ประสบเหตุ ครอบครัวผู้ประสบเหตุ รวมถึงสำเหตุที่ท�ำให้ 

เกิดอุบัติเหตุจำกผู้ที่ประสบเหตุ    
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 หลังจำกได้เรียนรู้แล้ว ทำงแกนน�ำนักเรียนและอำจำรย์ของโรงเรียนพระแสง พร้อมด้วยตัวแทน 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี สำขำพระแสง  

บริษัท กลำงฯ สำขำสุรำษฎร์ธำนี สำธำรณสุขอ�ำเภอ

พระแสง รองสำรวัตรจรำจรสถำนีต�ำรวจภูธรพระแสง  

พยำบำลจำกโรงพยำบำลพระแสง ผู ้ทรงคุณวุฒิ 

มำร่วมกันคิดมำตรกำรองค์กรในกำรป้องกันและลด

อุบัติเหตุทำงถนนให้แก่นักเรียนร่วมกัน ในวันที่ 26 

สิงหำคม 2558 ซึ่งได้เลือกการสวมหมวกนิรภัย 100% 

ทั้งคนขับและคนซ้อนท้าย มำเป็นมำตรกำรขององค์กร

ที่จะขับเคลื่อนให้เกิดโรงเรียนต้นแบบด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนนโดยมีมำตรกำร ดังนี้

 1. ครู นักเรียน และบุคลำกรของโรงเรียนพระแสงวิทยำ ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่รถ

จักรยำนยนต์และคำดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่รถยนต์

 2. หมั่นตรวจระบบเบรกและไฟส่องสว่ำงของรถให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนเสมอ

 3. ระมัดระวังในกำรขับรถ ไม่ขับเร็วกว่ำกฎหมำยก�ำหนด  ต้องลดควำมเร็วในชุมชน

 4. ไม่เสพของมึนเมำในขณะขับขี่รถทุกชนิด

 5. ยินดีรับโทษตำมกฎหมำยที่ก�ำหนดหำกกระท�ำผิดกฎหมำยจรำจร

 ซึ่งมำตรกำรเหล่ำนี้จะเขียนติดไว้ที่หลังเสำธง พร้อมทั้งมีกำรท�ำป้ำยค�ำขวัญประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ อำทิ 

“สวมหมวกกันน๊อคเพื่อกันตาย ไม่ได้สวมหมวกเพื่อกันนาย” “อวัยวะอื่นหาเปลี่ยนได้ สมองของใครก็ไม่มี

เปลี่ยน”  

 กำรท�ำงำนเพื่อท�ำให้มำตรกำรที่เกิดขึ้นประสบควำมส�ำเร็จ   แกนน�ำนักเรียนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

ได้วำงแผนปฏิบัติกำรร่วมกัน ดังนี้

 1. ส�ำรวจจ�ำนวนผู้สวมหมวกนิรภัย

 2. รณรงค์ ประชำสมัพนัธ์ เกีย่วกบัมำตรกำร และควำมส�ำคญัของกำรสวมหมวกนริภยัผ่ำนทำงส่ือต่ำงๆ

ในโรงเรียน  เช่น กำรพูดหน้ำเสำธง กำรท�ำป้ำยในโรงเรียน ฯลฯ

 3. จัดกิจกรรมท�ำ MOU

 4. จัดเก็บข้อมูล  กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นผ่ำนทำงภำพถ่ำย  คลิปวีดิโอ  และแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่ำน

ทำง Line
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 5. บังคบัใช้หลงัจำกรบัหมวก หำกไม่สวมหมวกจะมกีำรตกั

เตอืน ท�ำสมดุพกพำให้เจ้ำหน้ำทีต่�ำรวจเขยีนตกัเตอืนใน

สมุด  และน�ำมำอบรมผ่ำนกำรดูหนัง

 ผลจากการปฏิบัติงาน ท�ำให้นักเรียนได้เรียนรู้กฎจรำจร  

เข้ำใจกำรท�ำงำนของเจ้ำหน้ำท่ีต�ำรวจ ส่งผลให้มีกำรเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมกำรสวมหมวกนิรภัยของตนเองมีกำรสวมหมวกนิรภัย 

มำกขึ้น จำกเดิมมีผู้สวมหมวกนิรภัยเพียง 2-3 รำย  ณ ปัจจุบัน 

เพิ่มขึ้นเป็น 40-50 คน ส่วนที่เหลือยังไม่มีหมวกนิรภัยเป็นของตนเอง  ซึ่งทำงโรงเรียนจะได้ท�ำกำรประสำน 

หำหมวกนิรภัยเพื่อแจกกับเด็กนักเรียนอีกครั้ง

 กำรแจกหมวกนิรภัย  ทำงโรงเรียนเป็นผู้ด�ำเนินกำรโดยขอควำมอนุเครำะห์เงินจำกห้ำงร้ำนต่ำงๆ  

ในอ�ำเภอพระแสง  และขอควำมอนุเครำะห์หมวกจำกบริษัทกลำง  
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นักเรียนแกนน า 45 คน นักเรียนที่ขับขี่จักรยานยนต์มาโรงเรียน 350 คน 

โรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัย 

 

      

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรม 4 ฐาน 

1.จับเพราะรัก 

2.การปฐมพยาบาล 

3.สิทธิประโยชน์จาก พรบ. 

4.การขับขี่ปลอดภัย 

 

อบรมค้นหาสาเหตุการเกดิอุบัตเิหตุ
ผลกระทบต่อร่างกาย ครอบครัว สังคม 
ชุมชน  ผ่านทางการพูดคุยกับผู้ประสบ
เหตุที่ รพ.สุราษฎร์ธานี  

มาตรการองค์กร: สวมหมวกนิรภัย 100% 

เหตุที่ รพ.สุราษฎร์ธานี
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จุดจอด ปลอดอุบัติเหตุ
 จำกผลกำรทบทวนและส�ำรวจปัญหำที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อ�ำเภอพระแสง พบว่ำ ไหล่ถนนสองข้ำงทำง 

แคบ ส่งผลให้รถขนำดใหญ่ โดยเฉพำะรถรับส่งนักเรียน ที่จอดรับส่งนักเรียนบริเวณไหล่ทำง ท�ำให้บดบัง 

และเบียดไหล่ทำง กีดขวำงทำงจรำจร ซึ่งเป็นควำมเสี่ยงก่อให้เกิดอุบัติเหตุทำงถนนได้

 คณะท�ำงำนและกรรมกำรได้หำรือ ปรึกษำกับทำงทีมและภำคีเครือข่ำย เพ่ือค้นหำแนวทำงแก้ไข  

เพื่อสร้ำงควำมปลอดภัยให้กับลูกหลำนในพื้นท่ี จึงได้ข้อเสนอและเกิดกำรสรุปข้ึน ให้มีกำรจัดจุดจอดรถรับส่ง

หนักเรียน จ�ำนวน 12 จุด 

 ในกำรท�ำงำน ภำคีเครือข่ำย และหมวดกำรทำง ชุมชนได้ร่วมมือกันปรับผิวถนน ให้สำมำรถจอด 

รถรบัส่งนกัเรยีนได้ พร้อมทัง้ตดิตัง้ป้ำยเพือ่เป็นสัญลักษณ์ให้กบัผู้ขบัรถรับส่งนกัเรียนได้เหน็ป้ำยและด�ำเนนิกำร

จอดตำมจุดที่ก�ำหนดไว้  ซึ่งเป็นกำรสร้ำงควำมปลอดภัยให้กับเด็กเยำวชนนักเรียนในพื้นที่ได้มำก 

ตั้งรับ...เมื่อยามเกิดเหตุ
 จำกเป้ำหมำยที่โครงกำรฯ ได้ตั้งไว้ คือ กำรลดจ�ำนวนผู้บำดเจ็บ และผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนที่

เกดิขึน้ในพืน้ท่ีอ�ำเภอพระแสงลง ประกอบกบักำรถอดบทเรยีนกำรท�ำงำนทีผ่่ำนมำ พบว่ำ หน่วยงำนทีเ่ป็นหน่วย

งำนหน้ำด่ำนในกำรรับเรื่องเมื่อเกิดเหตุคือ มูลนิธิฯ หรืออำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.)  

 ส�ำหรับอ�ำเภอพระแสง มีมูลนิธิฯ ที่ท�ำหน้ำที่ดังกล่ำว 2 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิกุศลศรัทธำ (พระแสง) และ

มูลนิธิสยำมรวมใจปู่อินทร์พระแสง ทั้งสองแห่งสำมำรถเข้ำถึงผู้ประสบเหตุได้อย่ำงรวดเร็ว แต่พบว่ำ ในบำงครั้ง 

ยังขำดเครื่องมือท่ีจะช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ทำงโครงกำรฯ จึงได้ประสำนและจัดกำรอบรม พร้อมทั้งจัดหำ 

เครื่องมือเพื่อช่วยเพิ่มศักยภำพให้กับเจ้ำหน้ำที่ 

 สิ่งส�ำคัญคือ ไม่ได้เป็นกำรมอบเครื่องมือเพียงอย่ำงเดียว  แต่มีกำรอบรมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ 

เจ้ำหน้ำที่เหล่ำนี้ได้มีประสบกำรณ์ มีควำมช�ำนำญ และเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมให้สำมำรถใช้เครื่องมือ 

ได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว ซึ่งจะสำมำรถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่ำงรวดเร็วและถูกต้องตำมหลัก และ 

จะส่งผลให้ลดควำมรุนแรงที่เกิดขึ้นจำกอุบัติเหตุได้
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 นอกจำกนี้ ยังได้มีกำรซ้อมแผนอุบัติเหตุ เพื่อเป็นกำรซักซ้อมเกี่ยวกับกำรรับอุบัติเหตุทำงถนน 

และอุบัติเหตุทำงสำรเคมี เนื่องจำกถนนของอ�ำเภอพระแสงมีรถขนส่งสำรเคมีใช้เป็นเส้นทำงล�ำเลียงของอยู่

จ�ำนวนมำก กำรซ้อมดังกล่ำวเป็นกำรเพิ่มศักยภำพให้กับทั้งเจ้ำหน้ำที่ มูลนิธิฯ รวมถึงกู้ชีพกู้ภัยของต�ำบล 

ต่ำงๆ ให้สำมำรถรองรับหรือแก้ไขเมื่อเกิดเหตุได้อย่ำงทันท่วงที

บทเรียนความส�าเร็จ
 กำรท�ำงำนของอ�ำเภอพระแสง  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  ในกำรสร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนนให้เกิดขึ้นใน

พื้นที่นั้น  มีควำมส�ำเร็จเกิดขึ้นหลำยส่วน ซึ่งแต่ละส่วนสำมำรถถอดบทเรียนได้ ดังนี้

 1. กำรใช้ศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัยทำงถนน  เป็นฐำนในกำรท�ำงำนเนื่องจำกมีกำรแต่งตั้งอย่ำง

เป็นทำงกำร  มีกรอบอ�ำนำจหน้ำที่รองรับอยู่แล้ว

 2. กำรมีมติอย่ำงเป็นทำงกำรในกำรก�ำหนดมำตรกำร และกำรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทกุแห่ง จดัท�ำแผนงำนโครงกำรงบประมำณในกำรณรงค์ป้องกนั และลดอบุตัเิหตทุำงถนนของอ�ำเภอ 

พระแสง ส่งผลให้มีกำรแก้ไขปัญหำโดยใช้งบประมำณของหน่วยงำน  แก้ปัญหำจุดเสี่ยงได้ง่ำยขึ้น

 3. กำรแก้ปัญหำจุดเสี่ยง  เป็นกำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ และหน่วยงำนในพ้ืนที่ 

ทีร่บัผดิชอบ (อบต. เทศบำล กรมทำงหลวง ฯลฯ)  รวมถงึประชำชนในพืน้ที ่ ออกส�ำรวจพืน้ทีจ่รงิและหำ 

แนวทำงกำรแก้ไขร่วมกัน

 4. กำรท�ำมำตรกำรในโรงเรียนที่ไม่ได้เป็นกำรสั่งจำกบนลงล่ำง แต่เป็นกำรวำงมำตรกำรร่วมกัน 

ระหว่ำงนักเรียนและหน่วยงำนต่ำงๆ ท�ำให้นักเรียนรู้สึกถึงควำมเป็นเจ้ำของ  

 5. เสริมศักยภำพของเครือข่ำยที่มีอยู่เดิม  เช่น มูลนิธิฯ ที่เป็นด่ำนหน้ำเมื่อเกิดอุบัติเหตุมีกำรประสำน  

เพิ่มควำมรู ้เกี่ยวกับกำรใช้เครื่องมือตัดถ่ำงเพื่อช่วยเหลือ รวมถึงสนับสนุนเครื่องมือ เพื่อให ้

สำมำรถช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุได้เร็วมำกยิ่งขึ้น

 6. ท�ำงำนสองด้ำนไปพร้อมๆ กัน คือ กำรท�ำงำนเชิงรุกเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่จะท�ำให้เกิดอุบัติเหตุ   

ทั้งสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรม ร่วมกับกำรท�ำงำนเชิงรับในกำรรับมือกำรเกิดอุบัติเหตุให้สำมำรถ 

ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้เร็วยิ่งขึ้น  เพื่อลดกำรสูญเสียจำกกำรเกิดอุบัติเหตุ

 7. คณะท�ำงำน น�ำโดย ปภ.พระแสง ใช้หลักกำร 5 ช 5 ส มำใช้ในกำรท�ำงำน 

 8. กำรใช้เครื่องมือ App line มำเป็นเครื่องมือในกำรสื่อสำรซึ่งกันและกัน

 ควำมส�ำเร็จเหล่ำนี้เอง ส่งผลให้กำรท�ำงำนเพื่อควำมปลอดภัยทำงถนนของอ�ำเภอพระแสง เป็นกำร

ท�ำงำนที่แม้จะเป็นก้ำวแรกแต่เป็นก้ำวที่มั่นคง  และจะสำมำรถยั่งยืนต่อไปในอนำคต
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ข้อค้นพบ
 จำกกำรด�ำเนินงำนโครงกำรที่ผ่ำนมำ พบว่ำ ภำคีเครือข่ำยให้ควำมร่วมมือในกำรด�ำเนินงำน และเข้ำ

มำมีบทบำทในกำรขับเคลื่อนงำนทุกหน่วยงำน เนื่องจำกกำรบริหำรงำนที่แข้มแข็งของ ปภ.สำขำพระแสง ที่ได้

วำงแผนงำนโครงกำรให้สอดรบักบันโยบำยของ ศปถ.อ�ำเภอ ส่งผลให้ภำคเีครือข่ำยได้มำร่วมพัฒนำระบบข้อมูล 

มีกำรจัดเก็บ ส�ำรวจ วิเครำะห์ และหำแนวทำงแก้ไข ซึ่งพบว่ำจ�ำนวนสถิติมีจ�ำนวนที่สูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำก

มีกำรจัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภำพมำกขึ้น ซึ่งจะเป็นข้อมูลในกำรจัดกำรกับปัญหำอุบัติเหตุจรำจรได้ในอนำคต

 นอกจำกนี้ในกลุ่มเป้ำหมำย เยำวชนนักเรียน ได้เห็นกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรขับขี่ที่ปลอดภัยขึ้น 

มีกำรสวมหมวกนิรภัยในโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยเพิ่มขึ้นร้อยละ 37 

ข้อมูล 2557 2558 เพิ่มขึ้น/ลดลง

1. จ�ำนวนผู้สวมหมวก (ร้อยละ) 2 39 +37

2. จ�ำนวนกำรเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) 88 192 +104

3. จ�ำนวนผู้บำดเจ็บ 90 192 +102

4. จ�ำนวนผู้เสียชีวิต 5 12 +7

       ** ผู้สวมหมวก วัดผลเฉพำะกลุ่มเป้ำหมำยในโครงกำร คือ กลุ่มนักเรียน เยำวชน

ข้อเสนอแนะ
 1. ควรใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือส�ำคัญในกำรน�ำเสนอ ทั้งข้อมูลที่เป็นสำเหตุ ปัญหำ แนวทำงน�ำเสนอให้

กบัภำคเีครอืข่ำย หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องให้เหน็ปัญหำ เพ่ือชีใ้ห้เหน็ประเด็นร่วม จะสำมำรถสร้ำงควำม

ร่วมมือ ทั้งก�ำลังบุคคลและทรัพยำกร งบประมำณได้ดี

 2. กำรเก็บข้อมูลและภำพถ่ำย ภำพเคลื่อนไหว เปรียบเทียบลักษณะก่อนกำรด�ำเนินโครงกำรและหลัง

ด�ำเนินโครงกำร สำมำรถชี้ให้เห็นควำมเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนมำกขึ้น

 3. กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่อนข้ำงท�ำได้ยำก นอกจำกกำรบังคับใช้กฎหมำย กำรน�ำเสนอข้อมูล  

กำรยกตัวอย่ำงกรณีที่เกิดขึ้นจริงแล้ว อำจจะใช้กลไกทำงศำสนำ ดึงพระ ผู้น�ำศำสนำ มำช่วย

ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่  

 4. กำรสร้ำงควำมร่วมมือจำกภำคีเครือข่ำย โดยกำรสร้ำงกระบวนกำร  กลไก  กำรด�ำเนินงำนร่วมกัน 

จะท�ำให้เกิดควำมปลอดภัยทำงถนนได้อย่ำงต่อเนื่อง 

ใช้ 5ส และ 5ช แก้ปัญหำ รวมบรรดำภำคี เข้ำแก้ไข

บูรณำกำรหลำยส่วน ท�ำด้วยใจท�ำเรื่องใหญ่ให้เล็กลง 

เห็นแนวทำงแบ่งหน้ำที่ตำมภำคี รับผิดชอบ

มองตำมกรอบ อ�ำเภอ ศูนย์ถนนฯ

จิตส�ำนึกเป็น...วำระของทุกคน

ทุกต�ำบลของพระแสงต้องปลอดภัย

บรรจง โพธิวงค์..แต่ง
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  3. พิปูนกับงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 

 อ�ำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมรำช เป็นอ�ำเภอที่ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกของจังหวัด ประกอบด้วย  

5 ต�ำบล 43 หมู่บ้ำน มีประชำกร 29,307 คน (ข้อมูล พ.ศ. 2557) มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง  

เป็นเทศบำล 4 แห่ง และ อบต. 2 แห่ง

 ส�ำหรับกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนของอ�ำเภอพิปูน จำกกำรเก็บข้อมูลปี 2555-2557 พบว่ำมีกำรเกิด

อุบัติเหตุทำงถนนเฉลี่ยเดือนละ 42 ครั้ง  หรือปีละประมำณ 500 ครั้ง มีคนเจ็บ (Admit) ประมำณ 72% Refer 

ประมำณ 28 % ส่วนใหญ่เกิดจำกรถจักรยำนยนต์ รองลงมำจะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลและอื่นๆ ซึ่งมีแนวโน้ม 

เพิ่มขึ้นในอนำคต และจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลในปี 2557 ทีผ่ำนมำ พบว่ำ 92.58% เกิดจำกรถจักรยำนยนต์ 

พฤติกรรมและสำเหตุส่วนใหญ่ของคนผู้บำดเจ็บเป็นเพศชำย 62% หญิง 38% เกิดพฤติกรรมเสี่ยงคือ  

กำรไม่สวมหมวกนิรภัย, ดื่มแล้วขับ, ขับรถเร็ว เป็นต้น ผู้บำดเจ็บ มีช่วงอำยุ 15-60 ปี ประมำณ 55% มำกกว่ำ  

60 ปี ประมำณ 33% กำรบำดเจ็บมักจะเกิดบริเวณ แขน ขำ ศีรษะ ในจ�ำนวนผู้บำดเจ็บแยกเป็น Admit  

ประมำณ 72% Refer ประมำณ 28% จุดที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นถนนทำงหลวงแผ่นดิน ประมำณ 63% 

นอกนั้นเป็นถนนในชุมชนหมู่บ้ำน จุดเกิดเหตุจะเป็นบริเวณทำงโค้ง ทำงแยกทำงร่วม เป็นต้น นอกจำกนี้ 

ยังพบว่ำเส้นทำงของ อ�ำเภอพิปูน  ส่วนใหญ่เป็นถนนคดเคี้ยว  อยู่บนภูเขำ  ซึ่งมีควำมเสี่ยงสูง

 จำกข้อมูลดังกล่ำว  ท�ำให้จังหวัดนครศรีธรรมรำชให้ควำมส�ำคัญกับเรื่องดังกล่ำว  ส�ำนักงำนป้องกัน 

และบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดนครศรีธรรมรำช  จึงได้จัดท�ำ “โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหต ุ

ทางถนน อ�าเภอพิปนู  จังหวดันครศรธีรรมราช” โดยกำรด�ำเนนิงำนของคณุประภาส ขาวด�า หวัหน้ำส�ำนกังำน

ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดนครศรีธรรมรำช สำขำพิปูน ร่วมกับทีมงำนและภำคีเครือข่ำย ซึ่งได้รับ

ควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรด�ำเนินกำร และสนับสนุนงบประมำณ

เป้าหมายของโครงการ
 โครงกำรมเีป้ำหมำยเพือ่ผลกัดนัให้เกดิโครงสร้ำง/แผนกำรท�ำงำนป้องกนัอบุติัเหตุทำงถนนระดับอ�ำเภอ 

และสร้ำงพื้นที่ต้นแบบ หมวกนิรภัย/แก้ไขจุดเส่ียง  ซ่ึงคำดว่ำจะส่งผลให้จ�ำนวนอุบัติเหตุทำงถนน ผู้บำดเจ็บ  

และเสียชีวิตลดลงจำกปี 2557   

 กำรจะไปให้ถึงเป้ำหมำยที่ตั้งไว้  ทำงโครงกำรฯ ได้วำงวัตถุประสงค์และวิธีการ ไว้ดังนี้

 1. พัฒนำศักยภำพทีมท�ำงำนด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน  ภำยใต้ยุทธศำสตร์ 5 ส. และยุทธวิธี 5 ช. 

โดยใช้กระบวนกำรประชมุคณะกรรมกำรศนูย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภยัทำงถนนระดับอ�ำเภอ และ

หรือภำคีเครือข่ำย   

 2. สร้ำงต้นแบบพืน้ทีด่�ำเนนิกำรด้ำนควำมปลอดภยัทำงถนนของอ�ำเภอพปินู โดยเริม่จำกกำรท�ำโรงเรียน

และศูนย์รำชกำร/ส่วนรำชกำร  น�ำร่องมำตรกำรควำมปลอดภัยทำงถนน ผ่ำนทำงกิจกรรมรณรงค์

ประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงทัศนคติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

 3. แก้ไขจดุเสีย่งโดยเริม่จำกกำรส�ำรวจจุดเส่ียงบนถนน  น�ำมำวเิครำะห์ และก�ำหนดแนวทำงกำรแก้ไข

ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ

 4. ส่งเสริมกำรสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยำนยนต์
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 5. ส่งเสริมกำรสร้ำงมำตรกำรองค์กรในหน่วยงำน/สถำนศึกษำ

 6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรที่ร่วมท�ำงำน

กิจกรรมด�าเนินการ
 • พัฒนาภาคีเครือข่ายและคณะกรรมการศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอ�าเภอ

  กำรท�ำงำนเพื่อสร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนนไม่สำมำรถด�ำเนินกำรเพียงหน่วยงำนใดหน่วยงำน 

หนึ่งได้  สิ่งส�ำคัญคือกำรประสำน  แลกเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มองค์ควำมรู้  ร่วมกันหำสำเหตุและแนวทำงกำรแก้ไข

ปัญหำร่วมกัน    อ�ำเภอพปูินได้ด�ำเนนิกจิกรรมกำรพฒันำภำคเีครอืข่ำยและคณะกรรมกำรศนูย์อ�ำนวยกำรควำม

ปลอดภัยทำงถนนระดับอ�ำเภอด้วยกระบวนกำร “ประชุม” และ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้”  ผ่ำนทำงกำรประชุม

ประจ�ำเดือน และกิจกรรมกินข้ำวเล่ำเรื่องแก้ปมอุบัติเหตุอ�ำเภอพิปูน

  ประชุมประจ�าเดือน: ตัวแทนจำก ปภ. เข้ำไปเข้ำร่วมกับกำรประชุมในทุกเวที ไม่ว่ำจะเป็นกำร

ประชุมก�ำนันผู้ใหญ่บ้ำน กำรประชุมส่วนรำชกำร กำรประชุมควำมมั่นคง ฯลฯ เพื่อน�ำเสนอข้อมูลเก่ียว

กับอุบัติเหตุทำงถนน และประชำสัมพันธ์รำยละเอียดของโครงกำรฯ ให้รับทรำบเป้ำหมำยของอ�ำเภอพิปูน 

ว่ำจะลดกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนลง   เน้นย�้ำมำตรกำรสวมหมวกนิรภัย  กำรบังคับใช้กฎหมำย ฯลฯ  พร้อมทั้ง

ขอให้ประชำสัมพันธ์ต่อให้กับประชำชนในพื้นที่ทรำบ

  กินข้าวเล่าเรื่องแก้ปมอุบัติเหตุอ�าเภอพิปูน: วันที่ 28 พ.ค. 

2558 ณ ห้องประชุมฝ่ำยส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษำที่ 3 อ่ำงเก็บน�้ำคลอง

ดินแดง ต�ำบลเขำพระ อ�ำเภอพิปูนเป็นกำรพบปะ  แลกเปลี่ยนข้อมูล

ระหว่ำงภำคีเครือข่ำย  ไม่ว่ำจะเป็น ผู้น�ำท้องถิ่น /อำสำสมัคร/ภำค

เอกชน/ภำคประชำชน/ภำครัฐ 

 สิง่สะท้อนจำกผูเ้ข้ำร่วมประชมุ  พบว่ำ กำรได้มโีอกำสมำรบัฟังข้อมลูกำรเกดิอบุตัเิหต ุ วเิครำะห์สำเหตุ

และหำแนวทำงแก้ปัญหำร่วมกนั  ท�ำให้เหน็ภำพรวมของอ�ำเภอมำกขึน้  ได้รูจ้กัระหว่ำงหน่วยงำน เกดิควำมร่วม

มือกันมำกขึ้น มีกำรร่วมกันแก้ปัญหำเร็วมำกขึ้น  แต่ละหน่วยงำนไปปรับวิธีกำรท�ำงำนของตัวเองเพื่อแก้ปัญหำ

อุบัติเหตุ  

แก้ไขจุดเสี่ยงแบบบูรณาการ
 เริ่มต้นด้วยกำรน�ำเอำข้อมูลที่มีอยู่เดิมจำกโรงพยำบำล มำวิเครำะห์ว่ำกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนของ

อ�ำเภอพิปูนเกิดอย่ำงไร  โดยน�ำข้อมูลกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนปี 2557  จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูล  พบว่ำ  กำร

เกดิอบุตัเิหตทุำงถนนของอ�ำเภอพปินูเกดิกบัรถจักรยำนยนต์กว่ำ 92.6%  เกดิในเพศชำยมำกกว่ำเพศหญงิ   พบ

พฤติกรรมเสี่ยงได้แก่  กำรไม่สวมหมวกนิรภัย (70.6%)  กำรดื่มสุรำ กำรขับรถเร็ว  ซึ่งสอดคล้องกับกำรบำดเจ็บ

ศีรษะที่พบว่ำ  ผู้ที่บำดเจ็บศีรษะเพรำะไม่สวมหมวกนิรภัยถึง 55.7%   บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยและเลือกจุด

เสี่ยงที่ส�ำคัญ 2 จุดมำแก้ไขก่อน  ได้แก่  ถนนสำย 4194 ช่วง กม. 12+500 (โค้งจ�ำปำทอง) และถนนสำย 4224 

บริเวณโค้งต้นสะท้อน

 เมื่อได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้ว ได้มีกำรด�ำเนินกำร ดังนี้
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 ผลกำรจำกกำรด�ำเนินงำน ท�ำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนของอ�ำเภอพิปูนเป็นชุด

เดียวกัน  มีรำยละเอียดของสำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุ  ส่งผลให้แต่ละหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องสำมำรถน�ำเอำข้อมูล

เหล่ำนี้ไปวำงแผนกำรท�ำงำนของตนเอง เพื่อแก้ไขปัญหำดังกล่ำวเกิดกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นระบบและ 

บูรณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  อำทิ

 ➢ หมวดกำรทำงก�ำหนดระยะเวลำเข้ำไปดูแลตัดแต่งกิ่งไม้  ตัดหญ้ำ ให้มีควำมถี่มำกขึ้น เพื่อป้องกัน

อุบัติเหตุที่อำจจะเกิดจำกวิสัยทัศน์ที่ไม่ดี

 ➢ โรงเรียนประสำนขอป้ำยเตือน  และตีเส้นจรำจร  กับหมวดกำรทำง  ซึ่งหมวดกำรทำงได้เสนอเรื่อง

ต่อไปยังระดับสูง

 ➢ ท้องถิ่นเข้ำมำมีส่วนในกำรดูแลสภำพถนน เช่น ล้ำงถนน  ตัดแต่งกิ่งไม้

 สิ่งส�าคัญ คือ  กลวิธีกำรเก็บข้อมูลที่แม่นย�ำ  ชัดเจน และครบถ้วน   อ�ำเภอพิปูนใช้กำรเก็บข้อมูลของ

บริษัทกลำง   โดยมอีำสำกูภ้ยัของมลูนธิฯิ เป็นหลกัในกำรเกบ็ข้อมลูทีเ่กดิเหต ุ และโรงพยำบำลเป็นจดุเกบ็ข้อมูล

ผู้ที่บำดเจ็บหรือเสียชีวิต
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เกิดอุบัติเหตุทำงถนนของอ ำเภอพิปูนเกิดกับรถจักรยำนยนต์กว่ำ 92.6%  เกิดในเพศชำยมำกกว่ำเพศหญิง   พบ
พฤติกรรมเสี่ยงได้แก่  กำรไม่สวมหมวกนิรภัย (70.6%)  กำรดื่มสุรำ กำรขับรถเร็ว  ซึ่งสอดคล้องกับกำรบำดเจ็บ
ศีรษะที่พบว่ำ  ผู้ที่บำดเจ็บศีรษะเพรำะไม่สวมหมวกนิรภัยถึง 55.7%   บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยและเลือกจุด
เสี่ยงที่ส ำคัญ 2 จุดมำแก้ไขก่อน  ได้แก่  ถนนสำย 4194 ช่วง กม. 12+500 (โค้งจ ำปำทอง) และถนนสำย 4224 
บริเวณโค้งต้นสะท้อน 
 เมื่อได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้ว ได้มีกำรด ำเนินกำรดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
ผลกำรจำกกำรด ำเนินงำน ท ำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนของอ ำเภอพิปูนเป็นชุด

เดียวกัน     มีรำยละเอียดของสำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุ    ส่งผลให้แต่ละหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องสำมำรถน ำเอำ
ข้อมูลเหล่ำนี้ไปวำงแผนกำรท ำงำนของตนเอง เพ่ือแก้ไขปัญหำดังกล่ำวเกิดกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นระบบและ
บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  อำทิ 

 หมวดกำรทำงก ำหนดระยะเวลำเข้ำไปดูแลตัดแต่งกิ่งไม้  ตัดหญ้ำ ให้มีควำมถี่มำกขึ้น เพ่ือ
ป้องกันอุบัติเหตุที่อำจจะเกิดจำกวิสัยทัศน์ที่ไม่ดี 

 โรงเรียนประสำนขอป้ำยเตือน  และตีเส้นจรำจร  กับหมวดกำรทำง  ซึ่งหมวดกำรทำงได้เสนอ
เรื่องต่อไปยังระดับสูง 

 ท้องถิ่นเข้ำมำมีส่วนในกำรดูแลสภำพถนน เช่น ล้ำงถนน  ตัดแต่งกิ่งไม้ 
 
สิ่งส าคัญ คือ  กลวิธีกำรเก็บข้อมูลที่แม่นย ำ  ชัดเจน และครบถ้วน   อ ำเภอพิปูนใช้กำรเก็บข้อมูลของ

บริษัทกลำง   โดยมีอำสำกู้ภัยของมูลนิธิฯ เป็นหลัก
ในกำรเก็บข้อมูลที่เกิดเหตุ  และโรงพยำบำลเป็นจุด
เก็บข้อมูลผู้ที่บำดเจ็บหรือเสียชีวิต 

 
 
 
 

 
 

อบรมเรียนรู้วิธีการสืบสวนข้อมูลอุบัติเหตุ 

 

วางแผนแก้ไขจุดเสี่ยง  โดยให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบเป็นผู้ด าเนินการ อาทิ หมวดการทาง
เพ่ิมการดูแลสภาพไหล่ทาง ตัดแต่งกิ่งไม้ไม่ให้

บัดบังวิสัยทัศน์  ท าป้ายเตือน เป็นต้น 

 

ลงพ้ืนที่จุดเสี่ยง 
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 ข้อมูลดังกล่ำวท�ำให้ทรำบข้อมูลที่แท้จริง  เป็นปัจจุบัน  สำมำรถน�ำมำใช้เป็นข้อมูลน�ำมำใช้ในกำรแก้

ปัญหำจุดเสี่ยงได้

มาตรการองค์กรต้นแบบ ด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่
 “นครปลอดภยั ทกุวนั ทกุวยั สวมหมวกนิรภยั 100%”เป็นโครงกำรทีท่�ำขึน้เพ่ือน�ำเอำมำตรกำรทำง

กฎหมำยมำบังคับใช้   เริ่มต้นด้วยกำรบันทึกข้อตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือในกำรรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%  

ร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐ  เอกชน  ท้องถิ่น  ชุมชน กว่ำ 200 หน่วยงำนของจังหวัดนครศรีธรรมรำช     

อ�ำเภอพปินู  ใช้โครงกำรนครปลอดภยัฯ มำขบัเคลือ่นผ่ำนทำงกระบวนกำรประชำสมัพนัธ์และสร้ำงควำมตระหนกั  

โดยมีเป้ำหมำยท่ีจะให้มีผู้สวมหมวกนิรภัย ในอ�ำเภอพิปูน 80%  จำกเดิมที่มีผู้สวมหมวกเพียง 7%  เริ่มต้น 

จำกหน่วยงำนรำชกำร  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน  ที่ท�ำ MOU ร่วมกับจังหวัด    ให้เป็นแกนน�ำใน

กำรสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่  โดยเริ่มจำกข้ำรำชกำร พนักงำน เจ้ำหน้ำที่  ลูกจ้ำง ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกคน 

ขณะขับขี่  เพื่อเป็นตัวอย่ำงให้กับประชำชนทั่วไป  

 “กจิกรรมโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภยัทางถนน โรงเรยีนพปินูสงัฆรกัษ์ประชาอทุศิ” เนือ่งจำก

เด็กเป็นอนำคตของชำติ โครงกำรฯ จึงมีแผนจะสร้ำงควำมตระหนักให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยำวชนของชำติ    

โดยอำศัยกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียน    

 กำรด�ำเนินกิจกรรมเริ่มต ้นด้วยกำรให้ข ้อมูลและท�ำควำมเข้ำใจกับ

คณะผู ้บริหำร/ครู-อำจำรย์ และนักเรียนโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชำอุทิศ

วันที่ 3 มิ.ย. 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชำอุทิศ เพื่อท�ำ 

ควำมเข้ำใจและร่วมกันก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนินกำรร่วมกันทั้งระยะสั้น/ระยะ

ยำว เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนต่อไป

 หลังจำกกำรประชุม มีกำรด�ำเนินกำรร่วมไปกับงำนที่ท�ำอยู่เดิม โดยกำรน�ำ

คลปิอุบตัเิหตไุปให้นกัเรยีนด ูบอกเล่ำเกีย่วกบัควำมส�ำคญัของกำรสวมหมวกนริภยั  โดยยกตวัอย่ำงจำกนกัเรียน

ที่ประสบอุบัติเหตุ รวมถึงมีกิจกรรมต�ำรวจพบนักเรียนหน้ำเสำธงทุกวันศุกร์ ใช้เวลำดังกล่ำวในกำรพูดคุยเกี่ยว

กับสำเหตุของกำรเกิดอุบัติเหตุ  กำรขับขี่ให้ถูกต้องตำมกฎหมำย ฯลฯ เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำม
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อาสากู้ภัย         บันทึกข้อมูลใน   
       E-accident  
       ภายใน 24 ชม. 
 
 
 
โรงพยาบาลบันทึกข้อมูล  

 
 ข้อมูลดังกล่ำวท ำให้ทรำบข้อมูลที่แท้จริง  เป็นปัจจุบัน  สำมำรถน ำมำใช้เป็นข้อมูลน ำมำใช้ในกำร
แก้ปัญหำจุดเสี่ยงได้ 

 
มาตรการองค์กรต้นแบบ ด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ 

"นครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100%"เป็นโครงกำรที่ท ำขึ้นเพ่ือน ำเอำมำตรกำรทำง
กฎหมำยมำบังคับใช้   เริ่มต้นด้วยกำรบันทึกข้อตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือในกำรรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%  
ร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐ  เอกชน  ท้องถิ่น  ชุมชน กว่ำ 200 หน่วยงำนของจังหวัดนครศรีธรรมรำช      

อ ำเภอพิปูน  ใช้โครงกำรนครปลอดภัยฯ  มำขับเคลื่อนผ่ำนทำงกระบวนกำรประชำสัมพันธ์และสร้ำง
ควำมตระหนัก   โดยมีเป้ำหมำยที่จะให้มีผู้สวมหมวกนิรภัย ในอ ำเภอพิปูน 80%  จำกเดิมที่มี     ผู้สวมหมวก
เพียง 7%  เริ่มต้นจำกหน่วยงำนรำชกำร  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน  ที่ท ำ MOU ร่วมกับจังหวัด    ให้
เป็นแกนน ำในกำรสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่  โดยเริ่มจำกข้ำรำชกำร พนักงำน เจ้ำหน้ำที่  ลูกจ้ำง  ต้องสวม
หมวกนิรภัยทุกคนขณะขับข่ี   เพ่ือเป็นตัวอย่ำงให้กับประชำชนทั่วไป   

 “กิจกรรมโรงเรียนต้นแบบด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชำอุทิศ” เนื่องจำก
เด็กเป็นอนำคตของชำติ   โครงกำรฯจึงมีแผนจะสร้ำงควำมตระหนักให้เกิด
ขึ้นกับเด็กและเยำวชนของชำติ    โดยอำศัยกิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้นในโรงเรียน     

กำรด ำเนินกิจกรรมเริ่มต้นด้วยกำรให้ข้อมูลและท ำควำมเข้ำใจกับ
คณะผู้บริหำร/ครู-อำจำรย์และนักเรียนโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชำอุทิศ
วันที่ 3 มิ.ย. 2558   ณ หอประชุมโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชำอุทิศ   เพ่ือ
ท ำควำมเข้ำใจและร่วมกันก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรร่วมกันทั้งระยะ
สั้น/ระยะยำว เพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืนต่อไป 

หลังจำกกำรประชุม  มีกำรด ำเนินกำรร่วมไปกับงำนที่ท ำอยู่เดิม  
โดยกำรน ำคลิปอุบัติเหตุไปให้นักเรียนดู  บอกเล่ำเกี่ยวกับควำมส ำคัญของกำรสวมหมวกนิรภัย  โดยยกตัวอย่ำง

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

บริษัทกลาง 

 เก็บข้อมูลกำร
เกิดอุบัติเหตุ 
 สำมำรถเช็ค 

พ.ร.บ.จ่ำยให้
ผู้ประสบภัย 

 รู้จุดที่เกิด
อุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง 

 ส่งคืนข้อมูล 
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ตระหนักให้กับเด็กนักเรียน

 นอกจำกนี้  ยังมีกำรติดตำมนักเรียนให้สวมหมวกนิรภัยมำโรงเรียน โดยใช้กลไกของสภำนักเรียนให้

ติดตำม  ถ่ำยรูปคนที่ไม่สวมหมวก  น�ำข้อมูลมำให้ครู และน�ำเสนอให้นักเรียนทั้งโรงเรียนได้รับทรำบข้อมูล

 ผลจากการด�าเนนิการ  พบว่ำ เดก็นกัเรียนสวมหมวกนริภยัมำกขึน้  โดยสวมมำกกว่ำ 50%  พบปัญหำ

ที่เกิดขึ้น 2  ข้อใหญ่ๆ  ได้แก่  นักเรียนไม่มีหมวกนิรภัย  และเกิดกำรขโมยหมวกนิรภัยในโรงเรียน   ทำงโรงเรียน

มีแผนจะแก้ไขปัญหำดังกล่ำว  โดยจะติดต่อจัดหำหมวกนิรภัยรำคำถูกมำจ�ำหน่ำยให้กับเด็กนักเรียน   พร้อมทั้ง

ท�ำล็อกเกอร์จัดเก็บหมวกนิรภัยให้กับนักเรียนเพื่อป้องกันกำรขโมย

 แต่จำกกำรประเมินเบื้องต้น  พบว่ำ กำรที่เด็กนักเรียนสวมหมวกนิรภัยเพรำะกลัวว่ำจะถูกต�ำหนิหรือ

กลัวต�ำรวจจับ  มำกกว่ำค�ำนึงถึงควำมปลอดภัยของตัวเอง  ซึ่งจะต้องหำกระบวนกำรปลูกฝัง กระตุ้นจิตส�ำนึก

ต่อไป

 กิจกรรมสร้ำงจิตส�ำนึกที่มีแผนจะท�ำ   เป็นกิจกรรมกำรจัดอบรมร่วมกับบริษัทกลำงและบริษัทฮอนด้ำ   

เพือ่อบรมบรรยำยให้ควำมรูเ้กีย่วกบั พ.ร.บ.จรำจร   และกำรอบรมเชงิปฏบิติักำรขบัขีอ่ย่ำงถกูวธิ ีโดยมเีป้ำหมำย

จะสร้ำงจิตส�ำนึกให้กับนักเรียน

 “มาตรการทางกฎหมาย”  ใช้กฎหมำยมำช่วยบงัคบัให้สวมหมวกนริภยั  โดยกำรต้ังด่ำน  และตรวจ จบั 

ปรับ เพื่อกระตุ้นให้ประชำชนสวมหมวกนิรภัย แม้ว่ำจะไม่เป็นกำรบังคับใช้กฎหมำยแต่ก็จะเป็นกำรสร้ำง 

ให้เกิดนิสัยต่อไปในอนำคต

ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนัก 
 กำรสร้ำงควำมตระหนักจนกระทั่งเกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ไม่ใช่งำนที่สำมำรถท�ำให้เสร็จได้ใน

ระยะเวลำสั้นๆ  แต่จ�ำเป็นจะต้องใช้กลวิธีที่หลำกหลำยและกำรท�ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง

 อ�ำเภอพิปูนได้ใช้กระบวนกำรสร้ำงควำมตระหนักผ่ำนทำงสื่อต่ำงๆ  โดยมีกลวิธีกำร ดังนี้

 ➢ สื่อสำรผ่ำนผู้น�ำ/ตัวแทน สืบเนื่องจำกกำรพัฒนำภำคีเครือข่ำยที่อำศัยกำรประชุมประจ�ำเดือน 

ต่ำงๆ ซึ่งกำรประชุมดังกล่ำวผู้แทนจำกแต่ละหน่วยงำนแต่ละต�ำบลแต่ละหมู่บ้ำนจะได้มีโอกำส 

เข้ำมำร่วม โครงกำรฯ ได้ใช้เวทีดังกล่ำวในกำรน�ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุทำงถนนให ้

รบัทรำบ  และขอให้ผูน้�ำต่ำงๆ เหล่ำนีน้�ำเอำข้อมลูไปเผยแพร่ให้กบัลูกบ้ำนได้รับทรำบ  ผ่ำนทำงสือ่

ต่ำงๆ ในหมู่บ้ำน/ต�ำบล เช่น  เสียงตำมสำย  กำรประชุมของหมู่บ้ำน/ต�ำบล เป็นต้น

 ➢ จัดกิจกรรม ขบวนรณรงค์ผู้ขับขี่รถจักรยำนยนต์ สวมหมวกนิรภัย 100 % เป็นกำรสร้ำงสัญลักษณ์

และกระแส ผ่ำนทำงขบวนกำรรณรงค์ในวันที่ 15 กันยำยน 2558 โดยมีนักเรียน ผู้น�ำท้องถิ่น  

ส่วนรำชกำร ผู้น�ำท้องที่ อำสำสมัคร เข้ำร่วมขบวนกว่ำ 1,000 คน  เป็นกำรประกำศให้ทรำบว่ำ

มีโครงกำรนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสำร 100% เกิดขึ้นใน

จังหวัดนครศรีธรรมรำช  เป็นกำรประกำศนโยบำยให้กับประชำชนทั่วไปได้รับทรำบ   
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 ผลจำกกำรประชำสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่อง ท�ำให้เห็นกำรสวมหมวกนิรภัยเพิ่มมำกขึ้นจำกกำรสังเกต 

ด้วยตำเปล่ำ ท�ำให้เห็นว่ำประชำชนเริ่มตระหนักถึงควำมปลอดภัยของตนเองและผู้โดยสำร  

เคล็ดลับความส�าเร็จ...หมวกนิรภัย
 กำรด�ำเนินกำรเพื่อสร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนนของอ�ำเภอพิปูน ที่ใช้แนวคิด 5 ส (สำรสนเทศ/ข้อมูล  

สหสำขำวิชำชีพ  สุดเสี่ยง  สุดคุ้ม ส่วนร่วม) มำเป็นกรอบในกำรด�ำเนินงำน  พบข้อมูลที่ส�ำคัญ คือ  คนในอ�ำเภอ

พิปูนไม่สวมหมวกนิรภัยในกำรขับขี่  ซึ่งส่งผลต่อกำรเกิดควำมเสี่ยงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

 กำรสวมหมวกนิรภัยเป็นวิธีกำรหนึ่งที่จะป้องกัน บรรเทำ เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น แต่ในอ�ำเภอพิปูน 

พบว่ำ มีผู้สวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ีเพียง 6% หำกสำมำรถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกล่ำวได้ ก็จะสำมำรถ 

สร้ำงควำมปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับคนในอ�ำเภอได้

 โครงกำรฯ จึงได้วำงเป้ำหมำยให้ผู ้ขับขี่สวมหมวกนิรภัยมำกขึ้น 80% ประกอบกับทำงจังหวัด

นครศรีธรรมรำช มีโครงกำร “นครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100%” ซึ่งสอดคล้องกับพอดี     

โครงกำรนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100% เป็นกำรท�ำงำนในระดับจังหวัดโดยมีกำรลงนำม 

MOU ระหว่ำงจงัหวดักบัหน่วยรำชกำร  เอกชน ท้องถิน่ ชมุชน กว่ำ 200 แห่ง  เพือ่ตกลงว่ำ ข้ำรำชกำร  พนกังำน  

ลูกจ้ำง ของหน่วยน้ันจะสวมหมวกนิรภัย หลังจำกที่มีกำรลงนำมในระดับจังหวัดแล้ว ทำงอ�ำเภอด�ำเนินกำร 

ขับเคลื่อนต่อด้วยกำรใช้กฎหมำยและกำรประชำสัมพันธ์ 

 สูตร 4+4+1  สร้างความปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย  

 ในกำรด�ำเนินงำนเพื่อสร้ำงควำมปลอดภัย ส่งเสริมให้ประชำชนสวมหมวกนิรภัย 100 % ซึ่งได้ใช้ข้อ

ก�ำหนด สูตร 4+4+4 ซึ่งแต่ละตัวเลขมีควำมหมำย ดังนี้

 4 เดือนแรก เป็นช่วงกำรเตรียมควำมพร้อมให้กับประชำชนในอ�ำเภอพิปูน เร่ิมต้นต้ังแต่วันที่ 15 

กันยำยน 2558  จัดให้มีขบวนรณรงค์ผู้ขับขี่รถจักรยำนยนต์ สวมหมวกนิรภัย 100%  เพื่อเป็นกำรสร้ำงกระแส

และสญัลกัษณ์ให้กบัคนในอ�ำเภอพปินู ทรำบว่ำ  มกีำรรณรงค์ให้สวมหมวกนริภยั  ในวนัดังกล่ำวได้รับควำมร่วม

มือจำก นำยอ�ำเภอ ผู้บริหำรหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน โรงเรียน เข้ำร่วมรณรงค์ สร้ำงกระแสในวันดังกล่ำว
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 หลงัจำกมขีบวนรณรงค์แล้ว   ช่วงเวลำ 4 เดือนแรก  ด�ำเนนิกำรติดประกำศ   จดัท�ำป้ำย  ประชำสมัพนัธ์

ผ่ำนทำงช่องทำงต่ำงๆ ภำยในอ�ำเภอ  เช่น  กำรประชุม  เสียงตำมสำย  โรงเรียน  เพื่อแจ้งให้ประชำชนทรำบว่ำ  

มีโครงกำรสวมหมวกนิรภัย  ให้ประชำชนทุกคนสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ทั้งผู้ขับและผู้ซ้อน   หำกไม่สวมจะมี

กำรจับ ปรับ  ซึ่งในช่วงแรกนี้จะยังให้โอกำสผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยให้ปรับปรุง  เตรียมพร้อม  เตรียมซื้อ   หำก

ต�ำรวจเจอจะเป็นเพียงกำรตักเตือนเบื้องต้น

 4  เดอืนต่อมา  เป็นขัน้ตอนของกำร “จบั ปรับ จริง”  โดยเจ้ำหน้ำท่ีต�ำรวจเป็นกลไกส�ำคญั  ซ่ึงนอกจำก

จะตั้งด่ำนแล้ว  ยังมีกำรใช้เครื่องมือ  ใช้กล้อง CCTV  มำตรวจจับ  และปรับ   

 เป้ำหมำยที่ส�ำคัญคือ  กำรท�ำให้คนในอ�ำเภอพิปูนสวมหมวกนิรภัยขณะใช้รถจักรยำนยนต์ผ่ำนทำงกำร

บังคับใช้กฎหมำย ซึ่งคำดหวังว่ำหำกสำมำรถท�ำให้คนสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ออกจำกบ้ำนได้ แม้ว่ำจะเป็น

ควำมจ�ำเป็นเพรำะเกรงกลัวว่ำจะถูกจับ ปรับ  แต่หำกสวมบ่อยๆ ทุกครั้ง จะกลำยเป็นพฤติกรรมที่จะท�ำทุกครั้ง 

จนกลำยเป็นควำมคุ้นชินจนติดเป็นนิสัยได้

 1  เดือน  หลังจำกที่มีกำรด�ำเนินกำร 4+4  หรือผ่ำนมำ 8 เดือน  ทำงโครงกำรฯ  จะได้มีกำรประเมิน

ผลที่เกิดขึ้นว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงไร ในเดือนที่ 9

 ผลกำรประเมินเบื้องต้น  พบว่ำ  จำกมำตรกำรดังกล่ำว  ปัจจุบันผู้ขับขี่ในอ�ำเภอพิปูนมีกำรสวมหมวก

นิรภัยเพิ่มขึ้น จำกก่อนท�ำโครงกำรมีผู้ขับขี่จักรยำนยนต์สวมหมวกนิรภัยเพียง 6% แต่เมื่อด�ำเนินโครงกำรและ

วัดผล พบว่ำ จ�ำนวนผู้สวมหมวกนิรภัย เพิ่มขึ้นถึง 43%  

 ซึ่งหำกจะประเมินถึงสำเหตุของกำรสวมหมวกนิรภัย  จะสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเด็น ดังนี้

 1. สวมหมวกนิรภัยเนื่องจำกเกรงกลัวว่ำจะถูกจับ และต้องเสียค่ำปรับ

 2. สวมหมวกนิรภัยเนื่องจำกท�ำงำนอยู่ในหน่วยงำนที่ร่วมลงนำม (MOU)  กับจังหวัด  ท�ำให้ผู้ที่ท�ำงำน 

  ในหน่วยงำนนั้นต้องสวมหมวกนิรภัยเมื่อเดินทำงมำท�ำงำน  

 3. สวมหมวกนิรภัยเนื่องจำกตระหนักถึงควำมปลอดภัยของตนเอง

 ซึง่พบว่ำสดัส่วนของข้อ 1 จะมมีำกทีส่ดุ  ดงันัน้ จงึเป็นเรือ่งส�ำคญัทีท่ำงโครงกำรจะท�ำให้กำรสวมหมวก

นิรภัยจำกกำรเกรงกลัวกฎหมำย  กลำยเป็นพฤติกรรมที่เหมำะสมและท�ำทุกครั้งที่ขับขี่

 นอกจำกจ�ำนวนผู้สวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นแล้ว จ�ำนวนกำรเกิดอุบัติเหตุลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ 56 ครั้ง 

และมีจ�ำนวนผู้บำดเจ็บลดลง 15 คน เมื่อเปรียบเทียบจำกปีที่ผ่ำนมำ พบว่ำ เมื่อเปรียบเทียบสถิติปี 2557  

กับปี 2558 จ�ำนวนผู้สวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นร้อย 42.9 จ�ำนวนกำรเกิดอุบัติเหตุลดลง 56 ครั้ง จ�ำนวน 

ผู้บำดเจ็บลดลง 15 คน และไม่มีผู้เสียชีวิต รำยละเอียด ดังนี้ 

ล�าดับ รายการ ปี 2557 ปี 2558 (ลดลง/เพิ่มขึ้น)

1 จ�ำนวนผู้สวมหมวกนิรภัย (ร้อยละ) 6.67 42.9 +36.23

2 จ�ำนวนกำรเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) 442 386 -56

3 จ�ำนวนกำรบำดเจ็บ (คน) 526 511 -15

4 จ�ำนวนกำรเสียชีวิต (คน) 0 0 0
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 งบประมาณร่วมลงทุน

 กำรสร้ำงให้เกิดควำมปลอดภัยทำงถนนของอ�ำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมรำช มีเป้ำหมำยเพ่ือให้

จ�ำนวนอบุตัเิหตทุำงถนน ผูบ้ำดเจบ็ และเสยีชวีติลดลงจำกปี 2557 ซึง่ต้องด�ำเนนิกำรทัง้กำรปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

และกำรแก้ไขสภำพแวดล้อม (จุดเสี่ยง)  

 กำรลงทุนเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยทำงถนนของอ�ำเภอพิปูน จึงไม่เพียงใช้งบประมำณที่ได้รับจำก

ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพเท่ำนั้น  แต่ยังใช้งบประมำณจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำสนับ

สนุนอีกด้วย

 ต�ร�งแสดงก�รสนับสนุนงบประม�ณ

ที่ แหล่งทุน จ�านวน (บาท) กิจกรรม

1 ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริม

สุขภำพ

211,000 พัฒนำศักยภำพภำคีเครือข่ำย/

ส�ำรวจจุดเส่ียง/องค์กรต้นแบบ

ด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน/

รณรงค์ประชำสัมพันธ์

2 ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

จังหวัดนครศรีธรรมรำช

704,000 รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ และ

เทศกำลสงกรำนต์

3 หมวดกำรทำงช้ำงกลำง แขวงกำรทำง

นครศรีธรรมรำชที่ 2 (ทุ่งสง)

27,500,000 ปรับปรุงพื้นผิวจรำจร/ปรับปรุง

เครื่องหมำยจรำจร/ด้ำนควำม

ปลอดภัยทำงถนน

4 ส�ำนักงำนทำงหลวงชนบท

จังหวัดนครศรีธรรมรำช

30,695,000 ปรับปรุงผิวจรำจร/ด ้ำนควำม

ปลอดภัยทำงถนน

5 ส�ำนักงำนขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมรำช 50,000 โครงกำรรณรงค์ลดอุบัติเหตุ

ทำงถนน

6 บริษัทกลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ

สำขำนครศรีธรรมรำช

8,000 รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทำงถนนในโรงเรียนน�ำร่อง

7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่

อ�ำเภอพิปูน

120,000 รณรงค์เฝ้ำระวังอุบัติเหตุทำงถนน

รวม 59,077,000

 

 จะเห็นได้ว่ำ  งบประมำณที่ได้รับจำก สสส. ได้น�ำมำใช้ในกำรเชื่อม ช้อน  เช็ค  ชง  ชม  ในกำรสร้ำง

เครอืข่ำยและเพิม่ศกัยภำพให้คนท�ำงำนด้ำนควำมปลอดภยัทำงถนน ซึง่จะเป็นพืน้ฐำนทีจ่ะท�ำให้เกดิกำรท�ำงำน

อย่ำงต่อเนื่องไปได้ในอนำคต   รวมถึงกำรสร้ำงควำมตระหนักให้กับคนในพื้นที่ผ่ำน
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ยั่งยืนจากความร่วมมือ
 1. ผลจำกกำรสร้ำงเครือข่ำย  และกำรเก็บข้อมูลเกี่ยวกับจุดเสี่ยง  ส่งผลให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

ได้แก่ หมวดกำรทำงช้ำงกลำงได้น�ำเอำข้อมูลดังกล่ำวไปจัดท�ำแผนงบประมำณปี 2559 เพื่อ 

จะปรับสภำพพื้นถนน ปูผิวจรำจรใหม่ให้มีควำมปลอดภัยมำกขึ้น (ลดควำมล่ืน) ติดต้ังป้ำยเตือน 

ให้ลดควำมเร็ว  ป้ำยจ�ำกัดควำมเร็ว ฯลฯ

 2. เกิดควำมร่วมมือของหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบในกำรดูแลสภำพพ้ืนผิวจรำจร ได้แก่ หมวดกำรทำง   

ท้องถิ่น  ปภ. 

 3. กำรเก็บและใช้ข้อมูลกำรเกิดอุบัติเหตุที่เป็นฐำนข้อมูลเดียวกัน หน่วยงำนทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง 

มีข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อน�ำมำแก้ปัญหำ

อุปสรรคปัญหา
 เน่ืองจำกเป็นกำรเริ่มต้นกำรท�ำงำนร่วมกันของหน่วยงำนต่ำงๆ ในพื้นที่  ซ่ึงในระยะแรกเน้นที่กำร

สร้ำงควำมร่วมมือ กำรน�ำข้อมูลมำแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน  รวมถึงกำรส�ำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยงที่เป็นจุดที่เป็น 

ปัญหำส�ำคัญที่สุดของอ�ำเภอ

 ส�ำหรับกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในอ�ำเภอให้มีควำมตระหนักถึงควำมปลอดภัยในกำรขับขี่    

โดยเลือกกำรสวมหมวกนิรภัยมำเป็นประเด็นส�ำคัญ ใช้กระบวนกำรบังคับใช้กฎหมำยเป็นหลัก ซึ่งส่งผลให้ 

จ�ำนวนผู้ขับขี่ที่สวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นกว่ำ 80%  แต่ทั้งนี้  จำกกำรประเมิน พบว่ำเป็นกำรสวมหมวกเนื่องจำก

เกรงต่อควำมผิดมำกกว่ำกำรตระหนักถึงควำมปลอดภัย

 กำรด�ำเนินกำรในโรงเรียน พบว่ำยังขำดควำมร่วมมือจำกผู้ปกครอง และยังไม่สำมำรถด�ำเนินกำร 

ได้ตำมแผน  เนื่องจำกต้องรอระยะเวลำเปิดเทอม ส่งผลให้ล่ำช้ำกว่ำแผนที่วำงไว้

ข้อเสนอแนะส�าหรับการด�าเนินงาน
 1. กำรสร้ำงควำมตระหนกัเป็นเรือ่งยำก  แต่เป็นสิง่ทีต้่องท�ำเพรำะจะส่งผลให้เกดิควำมปลอดภยัทีย่ัง่ยนื

ต่อไปในอนำคต  

 2. ควรใช้สื่อที่ทำง สอจร. หรือคลิปอุบัติเหตุ ฯลฯ  น�ำมำใช้เป็นสื่อในกำรน�ำเสนอ  และเผยแพร่

 3. ควรใช้สือ่มชีวีติ สือ่บคุคล ทีป่ระสบเหตกุำรณ์จรงิในพืน้ที ่  น�ำมำเป็นตวัอย่ำงเพือ่สร้ำงควำมตระหนกั 

จิตส�ำนึกได้

 4. ควรให้ชุมชน/นักเรียน/ผู้ปกครอง   มีส่วนร่วมในกำรวำงแผนและด�ำเนินโครงกำร

 5. สร้ำงแกนน�ำในชุมชน   หรือแกนน�ำในนักเรียน  เพื่อให้สำมำรถสื่อสำรกันเองได้เข้ำใจมำกขึ้น 

 6. สร้ำงต้นแบบ  โดยอำจจะมีกำรมอบรำงวัลให้กับผู้ที่สวมหมวกนิรภัยอย่ำงต่อเนื่อง  เชิดชู บุคคล

ต้นแบบ ด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนนในชุมชน

 7. เก็บข้อมูลกำรเกิดอุบัติเหตุอย่ำงต่อเนื่อง  เพื่อน�ำผลมำวิเครำะห์ และค้นหำแนวทำงร่วมกันจำกทุก

ภำคี เครือข่ำย 

 เปรียบเทียบกำรเกิดอุบัติเหตุก่อนและหลังกำรปรับปรุงจุดเสี่ยง/กำรด�ำเนินโครงกำร  เพื่อประเมินผล
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  4. วังเหนือน�าร่อง ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 

 อ�ำเภอวังเหนือ  เป็นอ�ำเภอเหนือสุดของจังหวัด ห่ำงจำกตัวเมืองล�ำปำง 108 กิโลเมตร  แต่อยู่ห่ำงจำก

ตัวเมืองพะเยำเพียง 55 กิโลเมตร   กำรเดินทำงมำอ�ำเภอวังเหนือ สำมำรถเดินทำงได้หลำยเส้นทำง  ได้แก่

 1. ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 1035 (ต้นทำง อ�ำเภอเมืองล�ำปำง) ถนนสำยล�ำปำง-วังเหนือ  

(ผ่ำนสุสำนไตรลักษณ์ และอ�ำเภอแจ้ห่ม) รวมระยะทำง 108 กิโลเมตร

 2. ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 120 (ต้นทำง จ.พะเยำ) ถนนสำยพะเยำ-วังเหนือ (มำทำง จ.เชียงใหม่ 

สำยใหม่) ระยะทำงจำกอ�ำเภอเมืองพะเยำถึง อ�ำเภอวังเหนือ รวมระยะทำง 56 กิโลเมตร

 3. ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 118 (ต้นทำง จ.เชียงใหม่) ถนนสำยเชียงใหม่-เชียงรำย พอมำถึง  

ทำงแยก บ้ำนแม่ขะจำน เขต อ.เวียงป่ำเป้ำ จ.เชียงรำย จะพบทำงแยกให้เลี้ยวขวำมำ อ.วังเหนือ  

อีก 15 กิโลเมตร รวมระยะทำงจำก จ.เชียงใหม่ ถึง อ.วังเหนือ 99 กิโลเมตร

 4. ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 118 (ต้นทำง จ.เชียงรำย) ถนนสำยเชียงใหม่-เชียงรำย พอมำถึง  

ทำงแยก บ้ำนแม่ขะจำน เขต อ.เวียงป่ำเป้ำ จ.เชียงรำย จะพบทำงแยกให้เลี้ยวซ้ำย มำ อ.วังเหนือ 

อีก 15 กิโลเมตร รวมระยะทำงจำก จ.เชียงรำย ถึง อ.วังเหนือ 115 กิโลเมตร

 ในอ�ำเภอวังเหนือประกอบไปด้วย 8 ต�ำบล 80 หมู่บ้ำน  ประชำกรในปี 2557  จ�ำนวน 44,107 คน    

มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง  

 ส�ำหรับสถำนกำรณ์อุบัติเหตุทำงถนนของอ�ำเภอวังเหนือจำกกำรเก็บข้อมูลของโรงพยำบำลวังเหนือ   

พบว่ำ ข้อมูลมีสถิติ ดังนี้

ข้อมูลสถิติ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

จ�ำนวนอุบัติเหตุทำงถนน (ครั้ง) 475 644 533

จ�ำนวนผู้เสียชีวิต (คน) 8 35 11

จ�ำนวนอุบัติเหตุหมู่ (ครั้ง) 1 1 1

จ�ำนวนผู้ประสบเหตุที่ไม่สวมหมวกนิรภัย (คน) 312 389 260

จ�ำนวนผู้ประสบเหตุที่ไม่คำดเข็มขัดนิรภัย (คน) 25 35 35

จ�ำนวนผู้ประสบเหตุที่ดื่มสุรำ 138 134 251

(ข้อมูลจำกโรงพยำบำลวังเหนือ) 

 

 ข้อมูลเหล่ำนี้ ถือเป็นข้อมูลให้เห็นควำมสูญเสียที่ไม่น่ำจะให้เกิดขึ้น   ทำงส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำ

สำธำรณภัยจงัหวดัล�ำปำง สำขำวงัเหนอื เหน็ถงึควำมจ�ำเป็นในกำรแก้ไขปัญหำดงักล่ำว ประกอบกบัทำงส�ำนกังำน

สนับสนุนกำรป้องกันอุบัติเหตุจรำจรระดับจังหวัด (สอจร.) ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(สสส.)  ได้ชกัชวนให้ร่วมโครงกำรน�ำร่องลดอบุติัเหตุทำงถนนในระดับอ�ำเภอ  จึงเกดิเป็นโครงการน�าร่องอบุติัเหตุ

ทางถนน อ�าเภอวังเหนือ จังหวัดล�าปาง ซึ่งมี คุณเอกกฤต จิตตางกูร หัวหน้ำส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำ

สำธำรณภัยจังหวัดล�ำปำง สำขำวังเหนือ เป็นแกนส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนงำนร่วมกับภำคีเครือข่ำยและทีมงำน
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ในอ�ำเภอวังเหนือ โดยมีเป้ำหมำยเพื่อแก้ปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนในระดับอ�ำเภออย่ำงเป็นระบบ ผ่ำนทำงกำรมี

ส่วนร่วมในทุกภำคส่วน   ภำยใต้วัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. เพื่อพัฒนำศักยภำพของภำคีเครือข่ำยด้ำนถนนปลอดภัยของอ�ำเภอวังเหนือ จังหวัดล�ำปำง  

ซึ่งประกอบด้วยสหสำขำวิชำชีพ  และภำคีเครือข่ำยในอ�ำเภอ

 2. เพื่อเพิ่มอัตรำกำรสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยำนยนต์

 3. เพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงอันตรำยและจุดเสี่ยงในพื้นที่อ�ำเภอวังเหนือ

 4. เพื่อลดจ�ำนวนกำรเกิดอุบัติเหตุจรำจร  จ�ำนวนผู้บำดเจ็บและเสียชีวิตจำกก่อนด�ำเนินกำร

 5. เพื่อจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้เกิดกำรพัฒนำกำรท�ำงำน

 

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคี
 กำรท�ำงำนด้ำนควำมปลอดภยัทำงถนนไม่ได้มเีพยีงหน่วยงำนเดยีวทีท่�ำหน้ำทีร่บัผดิชอบ  แต่ประกอบไป

ด้วยหน่วยงำนหลำกหลำยทั้งด้ำนกำยภำพ  กำรบังคับใช้กฎหมำย  กำรดูแลเมื่อประสบเหตุ  กำรรักษำพยำบำล  

ฯลฯ  ซึ่งส�ำหรับในประเทศไทยนั้น มีกลไกที่เป็นหลักในช่วงเทศกำล คือ กำรตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัย

ทำงถนน  ส�ำหรับท�ำงำนในช่วงเทศกำลปีใหม่และเทศกำลสงกรำนต์   แต่ยังขำดกำรท�ำงำนต่อเนื่องตลอดทั้งปี   

ส่งผลให้ยังมีกำรแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนที่ไม่ครอบคลุม ต่อเนื่อง

 กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับภำคีท่ีท�ำงำนด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนนให้เกิดข้ึนในระดับ

อ�ำเภอ     อ�ำเภอวงัเหนอืได้มกีำรแต่งตัง้ คณะกรรมการศนูย์ปฏบิตักิารความปลอดภยัทางถนนอ�าเภอวงัเหนอื 

ตำมค�ำสั่งอ�ำเภอวังเหนือที่ 417/2557  วันที่ 18 ธันวำคม 2557 ประกอบไปด้วย

 1.  นำยอ�ำเภอวังเหนือ

 2.  ปลัดอ�ำเภอ หน.กง.บริหำรงำนปกครอง ปค.อ.วังเหนือ

 3.  ผกก.สภ.วังเหนือ

 4.  ท้องถิ่นอ�ำเภอวังเหนือ

 5.  พัฒนำกำรอ�ำเภอวังเหนือ

 6.  ปลัดอ�ำเภอวังเหนือ

 7.  สำธำรณสุขอ�ำเภอวังเหนือ

 8.  ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลวังเหนือ

 9.  นำยกเทศบำลต�ำบลวังเหนือ

 10. หัวหน้ำส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดล�ำปำงสำขำวังเหนือ

 ให้มหีน้ำทีใ่นกำรด�ำเนนิกำรป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุำงถนนในเขตอ�ำเภอ เร่งรดั ตดิตำม และประเมนิผล

กำรด�ำเนนิโครงกำร ส่งเสรมิสนบัสนนุกำรมส่ีวนร่วมของประชำชน พร้อมทัง้เผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำรประชำสัมพนัธ์

ต่ำง ๆ ให้ประชำชนทรำบ

 และยังได้ออกค�ำสั่งอ�ำเภอวังเหนือ ที่ 190/2558  ลงวันที่ 22  มิถุนำยน 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะท�ำงำน

โครงกำรน�ำร่องป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนอ�ำเภอวังเหนือ จังหวัดล�ำปำง ปี พ.ศ. 2558  เพื่อท�ำหน้ำที่ขับเคลื่อน

โครงกำรน�ำร่องอบัุตเิหตทุำงถนนอ�ำเภอวงัเหนอื โดยใช้กระบวนกำร “ประชมุ” อย่ำงต่อเนือ่ง  เพือ่วำงแผนกำร

ท�ำงำนร่วมกันและติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนเป็นระยะ
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 กำรใช้กลไก “การประชมุ” อย่ำงต่อเนือ่งและเป็นระบบนีเ่อง  ส่งผลให้เกดิระบบกำรติดตำมกำรท�ำงำน   

กำรตรวจสอบผลกำรท�ำงำนอย่ำงต่อเนื่องเป็นระบบ  มีเวทีในกำร update ผลกำรด�ำเนินงำน  พร้อมทั้งร่วมกัน

วำงแนวทำงกำรท�ำงำนและกำรแก้ไขปัญหำร่วมกันอย่ำงเป็นระบบ

 นอกจำกกำรประชุมของศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัยทำงถนนแล้ว ยังมีกระบวนกำรเสริมสร้ำง 

ควำมเข้มแข็งให้กับภำคีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงกันและกัน รวมถึงพัฒนำ

ศักยภำพของหน่วยงำนที่ท�ำหน้ำที่กู้ชีพกู้ภัย

 ในอ�ำเภอวังเหนือ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ�ำนวน 10 แห่ง แต่ละแห่งมีพื้นที่และงบประมำณ 

เป็นของตัวเอง ท่ีส�ำคัญอุบัติเหตุทำงถนนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ที่พบมักจะเป็นกำรเกิดอุบัติเหตุบนถนนสำยรอง 

ของหมู่บ้ำน และเกิดกับผู้ขับข่ีรถจักรยำนยนต์ คณะท�ำงำนจึงได้มีกำร

จัดกิจกรรมประชุมภำคี/ลงพื้นที่ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่ำงๆ 

เพื่อสร้ำงมำตรกำรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อบังคับทำงสังคม 

และบังคับใช้กฎหมำยจรำจรเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยทำงถนนเกิดขึ้น 

ในชุมชนซึ่งเป็นกำรป้องปรำมไม่ให้เกิดเหตุ รวมถึงสร้ำงเสริม ผลักดัน 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งให้มีทีมกู ้ชีพกู ้ภัย (EMS) ที่มี 

อุปกรณ์ครบถ้วน สำมำรถตอบรับหำกเกิดเหตุได้อย่ำงทันท่วงทีเพื่อ 

ให้เป็นกำรตั้งรับหำกเกิดเหตุ  ลดควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น

 กำรประชุมภำคีในพื้นที่  แบ่งออกเป็น 3 ครั้ง  แต่ละครั้งจะเชิญ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันมำประชุมร่วมกัน ซึ่งนอกจำกจะเป็นกำรประชุมหำรือ  

แลกเปลี่ยนสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว  ยังเป็นโอกำสให้ผู ้รับผิดชอบของพื้นที่ได้มำหำรือหำแนวทำง 

กำรท�ำงำนร่วมกันอีกด้วย

 กำรประชุมทั้ง 3 ครั้ง จะมีผู้น�ำชุมชน  และทีมกู้ชีพของแต่ละท้องที่ประชุมร่วมกัน

 กำรประชุมครั้งที่ 1 เทศบำลต�ำบลวังเหนือ  อบต.วังเหนือ  อบต.วังทอง และ อบต.วังซ้ำย

 กำรประชุมครั้งที่ 2 เทศบำลต�ำบลบ้ำนใหม่  อบต.วังแก้ว และ อบต.ทุ่งฮั้ว

 กำรประชุมครั้งที่ 3 อบต.ร่องเคำะ  อบต.วังทรำยค�ำ และ อบต.วังใต้
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 ผลการประชมุ ท�ำให้เกดิกำรแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่ำงกนั  เกดิควำมเข้ำใจเกีย่วกบัแนวทำงกำรท�ำงำน

ของโครงกำรน�ำร่องอุบัติเหตุทำงถนนที่จะเกิดขึ้นในอ�ำเภอวังเหนือ  รวมไปถึงได้เรียนรู้ในกำรเตรียมควำม

พร้อมด้ำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรและหน่วยงำน   เรียนรู้เกี่ยวกับกำรปฐมพยำบำล กำรปฏิบัติเบื้องต้น 

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
 วัฒนธรรม ในพจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2525 ได้ให้ควำมหมำยของวัฒนธรรมไว้ว่ำ 

เป็นสิ่งที่ท�ำให้เจริญงอกงำมแก่หมู่คณะ/วิถีชีวิตของหมู่คณะ นั่นหมำยควำมว่ำ หำกท�ำให้เกิดวัฒนธรรมควำม

ปลอดภัยทำงถนนให้เกิดข้ึน ก็จะท�ำให้เกิดควำมเจริญงอกงำมแก่หมู่คณะ  ทั้งนี้ จะต้องท�ำให้เกิดเป็นวิถีชีวิต 

ให้ได้ ซึ่งกำรจะสร้ำงให้เกิดเป็นวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตนี้ ไม่ได้ด�ำเนินกำรได้เพียงกลไกหรือกระบวนกำรเพียง 

อย่ำงเดียว  แต่ต้องประกอบกับหลำยๆ อย่ำง  และต้องใช้ระยะเวลำ

 อ�ำเภอวงัเหนอืได้เริม่สร้ำงวฒันธรรมควำมปลอดภยัทำงถนนด้วยกลวธิหีลำกหลำย  กำรสร้ำงวฒันธรรม

เหล่ำนี้ ไม่ได้เป็นกำรสั่งกำรจำกบนลงล่ำง  แต่เป็นกำรใช้กระบวนกำรแบบมีส่วนร่วมให้คนในชุมชน  หน่วยงำน

ที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐ และภำคเอกชน ได้มีโอกำสมำแลกเปลี่ยนข้อมูล  วิเครำะห์ปัญหำ และหำแนวทำงกำร

จัดกำรร่วมกัน

 บนัทกึข้อตกลง   กำรสร้ำงกำรเปลีย่นแปลง

ให้เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็วและเกิดผลกระทบในวงกว้ำง   

กำรใช้กลไกของหน่วยงำน  สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ

คนในหน่วยงำน หรือองค์กรท่ีมีคนท�ำงำนอยู่เป็น

จ�ำนวนมำกก็จะสำมำรถสร้ำงกระแสให้เกิดขึ้นได้

 อ�ำเภอวงัเหนอื  ใช้กลวธิใีนกำรท�ำโครงการ

บันทึกข ้อตกลงความร ่วมมือสร ้างมาตรการ 

องค์กรส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%  

เป็นกำรท�ำข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนในอ�ำเภอไม่ว่ำจะเป็น หน่วยงำนภำครัฐ  ภำคเอกชน  สถำน

ศึกษำได้แก่ โรงเรียนวังเหนือวิทยำ โรงเรียนร่องเคำะวิทยำโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล (รพ.สต.) 10 แห่ง   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 10 แห่ง รวมถึงผู้น�ำชุมชน (ก�ำนัน  ผู้ใหญ่บ้ำน) 

 กำรท�ำบันทึกข้อตกลง (MOU)  ร ่วมกันในครั้งนี้   เป ็นกำรลงนำมเพื่อสร ้ำงควำมร่วมมือ

ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำชน เพื่อน�ำไปสู ่กำรด�ำเนินงำนในเชิงนโยบำยของ

แต่ละองค์กร เพื่อปลุกกระแสให้เกิดกำรรับรู ้ และสร้ำงจิตส�ำนึก

ในกำรขับขี่ปลอดภัยให้แก่ผู ้ใช้รถใช้ถนน ทั้งผู ้ขับขี่และผู ้โดยสำร 

รถจักรยำนยนต์ โดยให้แต่ละหน่วยงำนออกมำตรกำรหรือกลวิธีจูงใจ 

ของตนเอง เพื่อให้คนในหน่วยงำนเกิดกำรตื่นตัวและสวมหมวกนิรภัย 

100%

 นอกจำกนี้  ยังมีกำรก�ำหนดวำระของอ�ำเภอวังเหนือ ให้มีวำระ

กำรสวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อให้คนในอ�ำเภอได้รับทรำบและตื่นตัว 
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อีกด้วย

 กำรด�ำเนนิกำรพร้อมกนัทัง้ในระดบัอ�ำเภอ และในระดับหน่วยงำน สร้ำงให้เกดิกระแสกำรต่ืนตัวในกำร

สวมหมวกนริภัยให้เกดิข้ึนในอ�ำเภอ  ส่งผลให้มกีำรสวมหมวกนริภยัเพิม่มำกขึน้  จำกกำรเกบ็ข้อมลูกำรสวมหมวก

นิรภัยของคนในอ�ำเภอวังเหนือ  พบอัตรำกำรสวมหมวกนิรภัยเพิ่มมำกขึ้นเล็กน้อยจำกเดิม

ข้อมูลจากการเก็บสถิติ

ข้อมูล
ก่อนท�าโครงการ ระหว่างท�าโครงการ หลังท�าโครงการ

คัน ร้อยละ คัน ร้อยละ คัน ร้อยละ

จ�ำนวนรถที่นับได้ 3,253 100 2,359 100 3,406 100

สวมทุกคน 998 30.68 751 31.84 1,106 32.47

ไม่สวมทุกคน 2,105 64.71 1,495 63.37 2,066 60.66

สวมบำงคน 105 4.61 113 7.56 234 11.33
 

 เมือ่เปรยีบเทยีบจะเหน็ว่ำมแีนวโน้มกำรสวมหมวกนริภยัเพ่ิมขึน้ แม้ว่ำจะไม่มำกส�ำหรับกำรสวมทกุคน    

แต่จำกเดิมที่สวมบำงคนมีเพียง 4.61%  เพิ่มขึ้นเป็น 11.33%  ถือเป็นกำรเพิ่มขึ้นมำกกว่ำเท่ำตัว  สันนิษฐำน

ได้ว่ำเป็นกลุ่มที่เดิมไม่เคยมีกำรสวมหมวกนิรภัยเลย แต่เมื่อมีโครงกำรฯ หรือมำตรกำรเกิดขึ้นผู้ขับขี่ก็เปลี่ยน

พฤติกรรมมำสวมหมวกนิรภัย  ซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ดีที่เกิดขึ้น

 ตลาดนัดชุมชนต้นแบบ นอกจำกกำรท�ำมำตรกำรในองค์กรแล้ว สถำนที่ที่คนในชุมชนมำรวมตัวกัน 

อย่ำงหนำแน่น และก่อให้เกิดปัญหำกำรจรำจรให้เกิดขึ้น คือ “ตลาด”  

 สภำพที่พบเมื่อมีตลำดนัดเกิดขึ้นในชุมชน คือ ปัญหำกำรจอดรถของผู้มำตลำดทั้งผู้ซื้อและผู้ขำย    

ควำมเสี่ยงในกำรจอดรถเพื่อซื้อของ/กำรข้ำมถนน  กำรจรำจรที่ติดขัด ฯลฯ ทำงอ�ำเภอวังเหนือจึงได้จัดกิจ

กรรมบูรณำกำรทุกภำคส่วน โดยให้ทุกส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรรับรู้ข้อมูลและแก้ปัญหำร่วมกันผ่ำนทำง 

กำรด�ำเนินกำร การจัดระเบียบตลาดนัด ขึ้น ดังนี้

 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรด�ำเนินกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนของอ�ำเภอวังเหนือ

 2. จัดท�ำประชำคมชำวบ้ำนเพื่อแลกเปล่ียน และชี้ให้เห็นอันตรำยของอุบัติเหตุและควำมรุนแรง 

ที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรซื้อขำยริมทำง

 3. หำรือและก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนินกำร  โดยกำรจัดระเบียบวำงแนวเขตกำรซ้ือขำยและจอดรถ 

ให้พ้นจำกเขตทำงหลวง มีกำรปักหมุนและท�ำแนวกั้นมิให้ขำยในเขตที่ก�ำหนด เน้นหลักกำรสร้ำง

ควำมปลอดภัย

 4. ประชำสัมพันธ์ให้ผู้ขำย  ผู้ซื้อ  ได้เข้ำใจถึงอันตรำยในกำรซื้อขำยสิ่งของริมทำงหลวง  และขอควำม

ร่วมมือมิให้ท�ำกำรค้ำขำยหรือจอดรถบริเวณที่ก�ำหนดไว้   

 ผลการด�าเนนิการ  พบว่ำ  ได้รบัควำมร่วมมอืเป็นอย่ำงดจีำกผูซ้ือ้และผูข้ำย  ส่งผลให้กำรจรำจรบรเิวณ

ดังกล่ำวคล่องตัวมำกขึ้น  และมีควำมปลอดภัยมำกยิ่งขึ้น
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 จัดการจุดเส่ียงหน้าโรงเรียน บริเวณหน้ำโรงเรียนเป็นอีกแห่งที่มีกำรจรำจรคับคั่งในช่วงเวลำเช้ำและ

เยน็  อกีทัง้หำกเกดิเหตขุึน้จะท�ำให้เกดิผลกระทบสูง  ทำงคณะท�ำงำนอ�ำเภอวงัเหนอืจึงได้พิจำรณำจะด�ำเนนิกำร

โดยเริ่มต้นจำกบริเวณหน้ำโรงเรียนวังเหนือวิทยำ  โดยท�ำงำนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  ไม่ว่ำจะเป็น

สถำนีต�ำรวจภูธรวังเหนือ  หมวดทำงหลวงวังเหนือ  โรงเรียนวังเหนือวิทยำ  โรงพยำบำลวังเหนือ สำธำรณสุข

อ�ำเภอวังเหนือ เทศบำลต�ำบลวังเหนือ คณะกรรมกำรศึกษำ   และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวังเหนือ   ด�ำเนิน

กำรประชุมหำรือและจัดท�ำเป็นข้อตกลงในกำรปรับปรุงร่วมกัน  ได้แก่

 • กำรวำงระบบเส้นทำงจรำจรภำยในโรงเรียน  ให้มีควำมสะดวก คล่องตัว และปลอดภัย

 • กำรจัดจรำจรหน้ำโรงเรียน บริเวณทำงเข้ำออกและจุดกลับรถหน้ำโรงเรียน

 ผลจำกกำรด�ำเนนิกำรส่งผลให้กำรจรำจรบรเิวณหน้ำโรงเรยีนวงัเหนอืวทิยำมคีวำมคล่องตวัและปลอดภยั

มำกยิ่งขึ้น

เสริมสร้างความรู้ สู่ถนนปลอดภัย 

 กำรสร้ำงพฤติกรรมที่เหมำะสมในกำรใช้รถใช้ถนนนั้น  หำกวำงรำกฐำนที่ดีตั้งแต่เด็กก็จะสำมำรถ 

ฟูมฟักสร้ำงพฤติกรรมที่เหมำะสมขึ้นมำได้ นอกจำกเหตุผลในกำรสร้ำงพฤติกรรมที่เหมำะสมตั้งแต่เด็กแล้ว   

จำกข้อมูลของกำรเกิดอุบัติเหตุในอ�ำเภอวังเหนือยังพบกำรเกิดอุบัติเหตุจำกรถจักรยำนยนต์เป็นจ�ำนวนมำก  

รวมทั้งพบผู้ประสบเหตุที่ไม่สวมหมวกนิรภัยมำกกว่ำ 50%  

 กำรเลือกเอำกระบวนกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษำ ซึ่งจัดได้ว่ำเป็นกลุ่มเสี่ยง 

ที่มักจะใช้รถจักรยำนยนต์ในกำรสัญจรเดินทำง และหำกสำมำรถสร้ำงพฤติกรรมที่เหมำะสมให้เกิดขึ้นกับ 

นักเรียนแล้ว จะสร้ำงผลกระทบในกำรสร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนนในอ�ำเภอเป็นอย่ำงมำก และน่ำจะท�ำให ้

เกิดควำมยั่งยืนในอนำคต จึงได้ก�ำหนดให้มีกำรจัดกำรอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยำ จ�ำนวน  

236 คน  มีวัตถุประสงค์เพื่อ

 - ให้เยำวชนได้เรียนรู้กำรใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องปลอดภัย

 - ให้เยำวชนได้เรียนรู้  เตรียมควำมพร้อมกำรป้องกันตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นหำกเกิดอุบัติเหตุ

 กำรอบรมแบ่งออกเป็น 2 รุ่น  4 ฐำนกำรเรียนรู้  โดยได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนที่รับผิดชอบ

ประเด็นดังกล่ำวมำให้ควำมรู้กับเด็กนักเรียน

 ฐานที่ 1 ขับขี่ปลอดภัย โดย บริษัท นิยมพำนิชล�ำปำง จ�ำกัด และส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำ    

สำธำรณภัยจังหวัดล�ำปำง สำขำวังเหนือ เนื้อหำเป็นกำรให้ควำมรู้  และทักษะกำรขับขี่ที่ถูกต้อง  ปลอดภัย

 ฐานที่ 2 กำรปฐมพยำบำล โดยโรงพยำบำลวังเหนือ และส�ำนักงำนสำธำรณสุขอ�ำเภอวังเหนือเนื้อหำ
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เก่ียวกับควำมรูใ้นกำรป้องกนัอบัุตเิหต ุ กำรปฐมพยำบำลเบือ้งต้น  เพือ่ให้สำมำรถช่วยเหลอืตนเองและผูป้ระสบ

อุบัติเหตุเบื้องต้นได้

 ฐานที ่3 กฎหมำยจรำจร โดยสถำนตี�ำรวจภธูรวงัเหนอื สถำนตี�ำรวจภธูรร่องเคำะ และโรงเรยีนวงัเหนอื

วิทยำ เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมำยจรำจรเพื่อให้ปฏิบัติตำม

 ฐานที่ 4 พระรำชบัญญัติขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522 และพระรำชบัญญัติคุ ้มครองผู ้ประสบภัย  

จำกรถ (ฉบับที่ 3) โดยส�ำนักงำนขนส่งจังหวัดล�ำปำง สำขำแจ้ห่ม และ บริษัท กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ 

จ�ำกัด สำขำล�ำปำง เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จำกกำรท�ำประกันภัยตำม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ  

รวมถึงมำตรกำรองค์กรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ

 กำรจัดอบรมได้แบ่งออกเป็น 2 รุ่น  แบ่งเป็น 4 ฐำน  เพื่อท�ำให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนอย่ำงใกล้ชิด   

รุ่นที่ 1  อบรมเมื่อวันที่ 8 กันยำยน 2558 จ�ำนวน 86 คน  และรุ่นที่ 2  อบรมเมื่อวันที่ 10 กันยำยน 2558  

จ�ำนวน 150 คนรวม 236 คน ณ อำคำรอเนกประสงค์ที่ว่ำกำรอ�ำเภอวังเหนือ และห้องประชุมเทศบำล 

ต�ำบลวังเหนือ

 และเพือ่ให้ผูใ้ช้รถหน้ำใหม่ (นกัเรยีน)  ทีเ่ร่ิมขบัขีร่ถจักรยำนยนต์มำโรงเรียนเองได้มคีวำมรู้  ปฏบิติัตำม

กฎหมำยอย่ำงถูกต้อง   ทำงส�ำนักงำนขนส่งจังหวัดล�ำปำง  สำขำแจ้ห่ม  จึงได้จัดโครงกำรอบรมให้ควำมรู้และ

จัดท�ำใบอนุญำตขับขี่รถจักรยำนยนต์

 กำรอบรมด�ำเนินกำรโดยส�ำนักงำนขนส่งจังหวัดล�ำปำง สำขำแจ้ห่ม  อบรมให้ควำมรู้กับนักเรียนที่อำยุ

ถึงเกณฑ์จำกโรงเรียนวังเหนือวิทยำ  และโรงเรียนร่องเคำะวิทยำ  ท�ำกำรอบรม 1 วันในวันที่ 18 พฤศจิกำยน 

2558  และเปิดให้สอบข้อเขียนและปฏิบัติในวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2558  ที่โรงเรียนวังเหนือวิทยำ

  

เสริมสร้างกายภาพความปลอดภัย
 สำเหตุของกำรเกิดอุบัติเหตุอำจจะแบ่งได้เป็น ถนน คน และรถ 

ส�ำหรับเรื่องถนน ทำงอ�ำเภอวังเหนือได้มีกำรจัดกำรเช่นเดียวกับกำร

แก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนของพื้นที่อื่นๆ นั่นคือ กำรด�ำเนินกำรแก้ไข 

จุดเสี่ยง

 อ�ำเภอวังเหนือเริ่มต้นด้วยกำรน�ำข้อมูลกำรเกิดสถิติอุบัติเหตุ 

ทำงถนนจำก 3 หน่วยงำนหลักท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลจำกต�ำรวจ  

ข้อมูลจำกโรงพยำบำลวังเหนือ และข้อมูลจำก บริษัท กลำงคุ้มครอง 

ผู้ประสบภัยจำกรถ จ�ำกัด  น�ำข้อมูลกำรเกิดอุบัติเหตุเปรียบเทียบระหว่ำงปี 2556 และปี 2557 วิเครำะห์ข้อมูล

จ�ำนวนกำรเกิดอุบัติเหตุ  สถำนที่เกิด (จุดเกิดเหตุ) ลักษณะของเหตุที่เกิดขึ้นร่วมกับกำรลงพื้นที่ส�ำรวจจุดเสี่ยง  
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พบจุดเสี่ยงเบื้องต้นของอ�ำเภอวังเหนือ ดังนี้

 1) ทำงหลวงแผ่นดินที่ 120 ถนนสำยพะเยำ – วังเหนือ กม.ที่ 29-30 บริเวณหน้ำน�้ำตกธำรทอง  

เป็นจุดที่เคยเกิดอุบัติเหตุรถทัวร์เสียหลักพุ่งตกเหว เสียชีวิต จ�ำนวน 22 รำย ลักษณะเป็นทำงโค้ง

ขึ้นเขำ ลงเขำ ลำดชัน

 2) ทำงหลวงแผ่นดินที่ 120 ถนนสำยพะเยำ-วังเหนือ กม.ที่ 54-55  บริเวณบ่อน�้ำทิพย์  เป็นจุดที่เคย

เกิดอุบัติเหตุรถยนต์มิตซูบิชิ  ปำเจโร สปอร์ต เสียหลักพลิกคว�่ำลงข้ำงทำง  เสียชีวิตจ�ำนวน 4 รำย

 3) ทำงหลวงแผ่นดินที่ 1035 ถนนสำยล�ำปำง-แจ้ห่ม กม.ที่ 84 บริเวณปำกทำงเขำ้วัดสบลืน  ลักษณะ

เป็นจุดโค้งอันตรำยบริเวณหัวสะพำน  มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  ยังไม่มีผู้เสียชีวิต

 4) ทำงหลวงแผ่นดินที่ 1035 ถนนสำยล�ำปำง-แจ้ห่ม  กม.ที่ 95 บริเวณปำกทำงบ้ำนปงวัง  เป็นจุด

ร่วมทำงแยก ไม่มีสัญญำณเตือน  มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ยังไม่มีผู้เสียชีวิต

 5) ทำงหลวงแผ่นดนิที ่1035 ถนนสำยล�ำปำง-แจ้ห่ม  ทำงแยกไปบ้ำนทุง่ฝูงกบับ้ำนแม่ลืน  มรีถบรรทกุ/

รถพ่วงสินค้ำทำงเกษตรใช้เส้นทำงในกำรขนส่งค่อนข้ำงมำก  

 6) หน้ำน�้ำตกธำรทองรถเสียหลักลงข้ำงทำง

 7) หน้ำโรงเรียนวังเหนือวิทยำ

 8) หน้ำตลำดสดวังเหนือ

 9) ทำงแยกบ้ำนปงถ�้ำ  ลักษณะเป็นทำงโค้ง  มีกล้อง CCTV เกิดกำรเฉี่ยวชนบ่อยครั้ง

 10) ทำงแยกบ้ำนแม่เย็น  ก�ำลังรอกำรขยำยถนนและติดไฟส่องสว่ำง

 11) ทำงแยกบ้ำนแม่สุขวังเหนือ ลักษณะเป็นทำงขึ้นเขำ  ผู้ขับขี่มองไม่เห็นทำงแยก

 12) ทำงแยกบ้ำนหัวทุ่ง  ลักษณะเป็นทำงแยกที่มีลักษณะเฉียง

 13) ทำงแยกแม่โป่ง  ลักษณะเป็นทำงโค้ง  มองไม่เห็นทำงแยก

 เมื่อได้ผลกำรวิเครำะห์แล้ว  คณะท�ำงำนร่วมกันพิจำรณำคัดเลือกจุดเสี่ยงที่มีปัญหำเร่งด่วนและต้องด�ำเนินกำร 

3 จุด ได้แก่

 1. จุดกลับรถหน้ำโรงเรียนวังเหนือวิทยำ

 2. ทำงร่วม  ทำงแยกเข้ำหน้ำตลำดสดเทศบำล

 3. สี่แยกหน้ำที่ว่ำกำรอ�ำเภอ

 ทั้ง 3 จุดเป็นจุดเสี่ยงที่มีผลกระทบค่อนข้ำงมำก และคุ้มค่ำที่จะลงมือด�ำเนินกำร กำรแก้ปัญหำจุดเสี่ยง 

ดังกล่ำว ด�ำเนินกำรโดยอำศัยกลไกกำรหำรือร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ในอ�ำเภอ ท�ำให้ได้กลวิธีกำรใน

ด�ำเนินกำรแก้ไขจุดเสี่ยง ดังนี้

 -  จัดวำงกรวยบริเวณหน้ำโรงเรียนวังเหนือวิทยำ  พร้อมตัดแต่งกิ่งไม้ข้ำงทำง
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 - วำงแท่งแบริเออร์บริเวณทำงแยกเข้ำตลำดสด และโรงพยำบำลวังเหนือ รวมถึงวำงบริเวณสี่แยก 

หน้ำที่ว่ำกำรอ�ำเภอวังเหนือ

 - ปรับปรุงผิวทำงที่ช�ำรุดบนถนนสำยวังเหนือพะเยำ

 - ปรับปรุงสัญญำณไฟส่องสว่ำงในจุดที่ช�ำรุดและติดไฟเตือนกระพริบบริเวณทำงร่วม ทำงแยกที่เกิด

อุบัติเหตุบ่อยครั้ง

 - ติดป้ำยเตือนบริเวณจุดเสี่ยงต่ำงๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้เตรียมตัว และระมัดระวังเป็น

พิเศษเมื่อขับรถผ่ำนบริเวณดังกล่ำว
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 นอกจำกป้ำยเตือนเป็นภำษำไทยแล้ว จำกกำรที่อ�ำเภอวังเหนือมักจะถูกใช้เป็นเส้นทำงในกำรขนส่ง   

เดนิทำงของคนในประเทศใกล้เคยีงเพือ่กำรท่องเทีย่ว  ผ่ำนทำงถนนทำงหลวงแผ่นดินที ่120 และทำงหลวงแผ่น

ดนิที ่1035  นอกจำกนีแ้ล้วยงัพบว่ำมกีำรเข้ำมำท�ำงำนของคนจำกประเทศเพ่ือนบ้ำนตำมนโยบำยของประชำคม

เศรษฐกิจอำเซยีน AEC ทำงคณะท�ำงำนอ�ำเภอวงัเหนอืจงึได้ตกลงร่วมกบัหน่วยงำนต่ำงๆ ของอ�ำเภอ  ตดิตัง้ป้ำย

เตือน 4  ภำษำ ได้แก่  ภำษำไทย ภำษำจีน  ภำษำอังกฤษ  และภำษำลำว

 ด�ำเนินกำรติดตั้งบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงที่ส�ำคัญจ�ำนวน 3 จุด ได้แก่

 จุดที่ 1 ทำงหลวงแผ่นดินที่ 120 กม.ที่ 29-30 บริเวณน�้ำตกธำรทอง 

 จุดที่ 2 ทำงหลวงแผ่นดินที่ 120 กม.ที่ 54-55 บริเวณบ่อน�้ำทิพย์

 จุดที่ 3 ทำงหลวงแผ่นดินที่ 1035  กม.ที่ 84  บริเวณทำงเข้ำวัด

 กำรด�ำเนนิกำรแก้ไขจดุเสีย่งนี ้  เกดิขึน้จำกกำรท�ำงำนแบบมส่ีวนร่วมของสหสำขำวชิำ  โดยใช้สำรสนเทศ

ที่มีอยู่มำวิเครำะห์เพื่อหำจุดเสี่ยง  และพิจำรณำเลือกวิธีกำรที่สุดคุ้มมำปฏิบัติกำรก่อน  ซึ่งงบประมำณในกำร

ด�ำเนินกำรใช้งบประมำณของหน่วยงำนที่มีหน้ำที่รับผิดชอบโดยตรง

 นอกจำกน้ี  ยังมีกำรประชำสัมพันธ์เพื่อให้คนในอ�ำเภอได้รับทรำบผ่ำนทำงเสียงตำมสำย/หอกระจำย

ข่ำวในหมู่บ้ำน  เพื่อสร้ำงกำรรับรู้และท�ำให้คนได้ปฏิบัติตำม

 กำรประชำสัมพันธ์นอกจำกจะใช้วิธีกำรเสียงตำมสำยผ่ำนทำงกำรให้ควำมรู้  ข้อมูลไปกับผู้น�ำชุมชน 

(ผูใ้หญ่บ้ำน  ก�ำนนั)  ยงัมกีำรจดัท�ำ CD เพือ่ให้ผู้น�ำชมุชนสำมำรถน�ำไปเผยแพร่ต่อได้อย่ำงสะดวก  และได้ข้อมูล

ที่ถูกต้อง
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ลงมือลงแรงร่วมกัน
 จำกกำรด�ำเนินงำน จะเห็นได้ว่ำ กำรด�ำเนินงำนของอ�ำเภอวังเหนือ ได้ใช้งบประมำณที่ได้รับในกำรท�ำ

โครงกำรน�ำร่องอุบัติเหตุทำงถนน  อ�ำเภอวังเหนือ  จังหวัดล�ำปำง  มำใช้เป็นงบประมำณเสริมในกำรจัดประชุม

และอบรมนกัเรยีนเท่ำนัน้  แต่งบประมำณส่วนใหญ่ทีใ่ช้ในกำรด�ำเนนิงำน  โดยเฉพำะกำรปรับปรุงจุดเส่ียงต่ำงๆ

เป็นงบประมำณของหน่วยงำนที่รับผิดชอบโดยเฉพำะกรมทำงหลวง  ท่ีน�ำเอำข้อมูลท่ีได้จำกกำรประชุมไปน�ำ

เสนอและด�ำเนินกำรต่อ   กำรปรับจรำจรในโรงเรียนที่ด�ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของที่ประชุม   ฯลฯ  จะเห็น

ได้ว่ำกำรด�ำเนินกำรเหล่ำนั้น เป็นกำรด�ำเนินกำรภำยใต้กำรตกลงร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 ท�ำให้เห็นได้ว่ำ  กำรเริ่มต้นด้วยกำรจัดประชุมระหว่ำงคนท�ำงำนของอ�ำเภออย่ำงต่อเนื่อง  เป็นระยะๆ  

ส่งผลให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงกันและกัน   เกิดกำรจับมือร่วมกันท�ำงำนอย่ำงเข้มแข็งและมีแนวโน้มจะยั่งยืน

ต่อไปในอนำคต

เสริมสร้างแรงกระตุ้น
 เม่ือด�ำเนินกำรไปแล้ว  มีกำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงหรือควำมคืบหน้ำในกำรท�ำงำนผ่ำนทำงกำร

ประชุมประจ�ำเดอืนอ�ำเภอ  หรอืกำรประชมุของศนูย์ปฏบิตักิำรควำมปลอดภยัทำงถนนอ�ำเภอวงัเหนอื และกำร

ตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำนโดยคณะท�ำงำนโครงกำรน�ำร่องป้องกนัอบุติัเหตุทำงถนนอ�ำเภอวงัเหนอื จงัหวดัล�ำปำง  

ปี พ.ศ. 2558  

 กำรติดตำมผลกำรท�ำงำนเป็นกำรติดตำมเพื่อหำรือแนวทำงในกำรปรับปรุง หรือแก้ไขหำกติดขัด   

รวมทั้งให้ก�ำลังใจซึ่งกันและกัน เป็นกำรท�ำงำนที่ท�ำให้เกิดสำยสัมพันธ์ระหว่ำงกัน ส่งผลให้เกิดกำรร่วมมือกัน

ในอนำคต

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 จำกกำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงกับภำคีเครือข่ำยในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ

อุบัติเหตุจรำจรในพื้นที่อ�ำเภอวังเหนือ คือ

 1. เกิดกำรจับมือร่วมกันท�ำงำนระหวำ่งหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเป็นรูปธรรม เป็นกำรเสริม 

กำรท�ำงำนซึ่งกันและกัน  

 2. มีกำรตั้งกลุ่ม line  คนท�ำงำน  เพื่อใช้เป็นช่องทำงในกำรสื่อสำร  ปรึกษำหำรือวิธีกำรท�ำงำนซึ่งกัน

และกัน  ท�ำให้สำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงทันท่วงที

 3. เกิดกำรวำงระเบียบ  กฎเกณฑ์ที่ดีในกำรจอดรถที่ตลำดนัด

 4. เกิดรูปแบบกำรจัดกำรจรำจรหน้ำโรงเรียนที่มีควำมสะดวก และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

 นอกจำกนี้เมื่อเปรียบเทียบสถิติตัวเลขจ�ำนวนผู้สวมหมวกนิรภัย และจ�ำนวนผู้บำดเจ็บ เสียชีวิต พบว่ำ

มีกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้
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ข้อมูล ปี 2557 ปี 2558 การเปลี่ยนแปลง (เพิ่มขึ้น/ลดลง)

1. จ�ำนวนผู้สวมหมวกนิรภัย (ร้อยละ) 30.68 32.47 1.79

2. จ�ำนวนกำรเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) 533 445 88

3. จ�ำนวนกำรบำดเจ็บ (ครั้ง) 494 493 1

4. จ�ำนวนกำรเสียชีวิต (คน) 11 6 5

ข้อมูล: ปภ.ล�ำปำง สำขำวังเหนือ วันที่ 17 ก.พ. 59

 

 เมื่อเปรียบเทียบสถิติตัวเลขแล้วพบว่ำ จ�ำนวนผู้สวมหมวกนิรภัย ปี 2558 เพิ่มขึ้นจำกปี 2557 ร้อยละ 

1.79 และจ�ำนวนกำรเกิดอุบัติเหตุลดลง 88 ครั้ง  จ�ำนวนกำรบำดเจ็บลดลง 1 ครั้ง และมีจ�ำนวนกำรเสียชีวิต 

ลดลง 5 คน เมื่อเปรียบเทียบจำกปี 2558 กับ ปี 2557

ข้อเสนอแนะ
 กำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำของอ�ำเภอวังเหนือ เป็นกำรท�ำงำนทุกๆ ด้ำน ไปพร้อมๆ กัน ไม่ว่ำจะเป็นกำร

ปรบัปรงุลกัษณะทำงกำยภำพ กำรเสริมสร้ำงพฤติกรรมทีเ่หมำะสม  และหำกเพือ่ให้เกดิผลกำรท�ำงำนทีต่รงเป้ำ

หมำยได้รวดเร็วมำกยิ่งขึ้น  ควรจะมีกำรด�ำเนินกำรเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

 1. กำรสวมหมวกนริภยั  ซึง่เป็นเป้ำหมำยทีต้่องกำรให้เกดิขึน้  ยงัไม่เหน็กำรเปลีย่นแปลงมำกนกั  แม้ว่ำ

จะมีมำตรกำรขององค์กรและของอ�ำเภอแล้วก็ตำม  ดังนั้น จึงน่ำจะใช้กำรบังคับใช้กฎหมำยมำเป็น

ส่วนเสริม  เพื่อให้เกิดกำรตื่นตัวและสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น   

 2. เพิม่มำตรกำร 5 ช. ในองค์กรทีเ่ข้ำร่วมโครงการบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืสร้างมาตรการองค์กร

ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%  ด�ำเนินกำรช้อน ชม เชียร์  ด้วยกำรมองหำบุคลำกรที่จะ

เป็นต้นแบบในกำรสวมหมวกนิรภัย น�ำมำชื่นชม และเชียร์ให้ผู้อื่นท�ำตำม

 3. ขยำยกำรควบคุม  ดูแลควำมปลอดภัยไปยังรถโดยสำรสำธำรณะ  โดยเฉพำะรถรับส่งนักเรียน   

 4. เพิ่มกำรประชำสัมพันธ์  สร้ำงควำมตระหนักไปยังชุมชน หมู่บ้ำน  เน้นกำรชี้ให้เห็นกำรสูญเสีย 

ที่เกิดขึ้น โดยยกตัวอย่ำงกรณีที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่

 5. เก็บข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลกำรประสบอุบัติเหตุ ผู้ประสบเหตุท่ีสวมหมวกนิรภัยแล้วไม่เสียชีวิต  

น�ำข้อมูลดังกล่ำวมำน�ำเสนอให้คนได้รับทรำบ

 6. มแีผนจดัตัง้ศนูย์ควำมปลอดภยัของแต่ละหมูบ้่ำน  เพือ่ให้แต่ละหมูบ้่ำนได้มโีอกำสด�ำเนนิกำรวำงแผน  

จัดท�ำนโยบำยเกี่ยวกับควำมปลอดภัยทำงถนนที่เหมำะกับบริบทของตนเอง

 7. ควรจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่ำงต�ำบล/หมูบ้่ำนเป็นระยะ  เพือ่แลกเปลีย่นข้อมลู วธิกีำรรณรงค์

ของแต่ละหมูบ้่ำนในกำรเพิม่กำรสวมหมวกนริภยัของแต่ละหมูบ้่ำน/ต�ำบล เพือ่เป็นกำรเรยีนรูซ้ึง่กัน

และกัน

 8. น�ำหลกัสตูรเกีย่วกบัควำมปลอดภยัทำงถนน/วนิยัจรำจรทีจ่งัหวดัล�ำปำงมอียูแ่ล้ว เข้ำไปเป็นส่วนหนึง่

ในกำรเรียนกำรสอน  เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงพฤติกรรมที่ดีตั้งแต่เด็กเล็ก มุ่งเป้ำไปที่กำรสร้ำงให้เด็ก

สวมหมวกนิรภัยมำโรงเรียนก่อน  ค่อยขยับไปที่ผู้ปกครอง  มีแรงจูงใจ
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  5. บูรณาการ ถนนปลอดภัยอ�าเภอเชียงดาว

 อ�ำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทำงตอนเหนือของจังหวัด โดยมีทำงหลวงหมำยเลข 107  

ถนนโชตนำ-ฝำง เป็นถนนสำยหลักของอ�ำเภอมีประชำชน ณ พ.ศ. 2557 จ�ำนวน 83,399 คน  ประกอบด้วย  

7 ต�ำบล 83 หมู่บ้ำน  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง

 สภำพภูมิประเทศของอ�ำเภอเชียงดำวปกคลุมด้วยภูเขำสูง ติดต่อกับอ�ำเภออื่นและประเทศเพื่อน

บ้ำน   ทิศเหนือติดต่อกับรัฐฉำนประเทศพม่ำและอ�ำเภอไชยปรำกำร ทิศตะวันออกติดต่อกับอ�ำเภอไชยปรำกำร 

และอ�ำเภอพร้ำว ทิศใต้ติดต่อกับอ�ำเภอแม่แตง และทิศตะวันตกติดกับอ�ำเภอปำย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ 

อ�ำเภอเวียงแหง นอกจำกนี้อ�ำเภอเชียงดำวยังเป็นที่ตั้งของดอยหลวง  เชียงดำว  ซึ่งก�ำลังได้รับควำมนิยมในกำร

ท่องเที่ยว  ด้วยสภำพภูมิประเทศที่รอบล้อมไปด้วยภูเขำสูงส่งผลให้ถนนมีโค้ง  ขึ้นและลงเขำในบำงช่วง   

 อ�ำเภอเชียงดำว ได้มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนเบื้องต้น  พบข้อมูลดังนี้

สถิติ ปี 2556 ปี 2557  (ตุลาคม)

จ�ำนวนกำรเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) 845 936

จ�ำนวนผู้เสียชีวิต (คน) 3 7

จ�ำนวนผู้สวมหมวกนิรภัย (%) 22.08 8.90

 จำกข้อมูลเบื้องต้นดังกล่ำว  ท�ำให้เห็นแนวโน้มว่ำอ�ำเภอเชียงดำว  มีกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนเพิ่มขึ้น  

ในขณะที่มีอัตรำกำรสวมหมวกนิรภัยที่ลดลง  เหล่ำนี้เป็นสำเหตุของกำรเกิดอุบัติเหตุที่มำจำกพฤติกรรมของคน  

นอกจำกกำรไม่สวมหมวกนิรภัยแล้วยังพบกำรเมำแล้วขับ  ขับรถเร็ว  กำรไม่ปฏิบัติตำมกฎจรำจร  กำรขับรถตัด

หน้ำ อีกด้วย ส�ำหรับสำเหตุของสิ่งแวดล้อมหรือวิศวกรรมจรำจร  พบจุดเสี่ยงในอ�ำเภอเชียงดำว 12 จุด ซึ่งต้อง

ด�ำเนินกำรแก้ไขต่อไป

 อ�ำเภอเชยีงดำว  ได้ด�ำเนนิโครงการบรูณาการความปลอดภยัทางถนนอ�าเภอเชียงดาว  โดยมคีณุบรรจง 

โพธวิงศ์ หวัหน้ำส�ำนกังำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยัจังหวดัเชยีงใหม่  สำขำเชยีงดำว และทีมภำคเีครือข่ำย 

ร่วมกันเพือ่ขบัเคลือ่นกลไกงำนด้ำนควำมปลอดภยัทำงถนนให้เกดิขึน้ในอ�ำเภอเชยีงดำว   มเีป้ำหมำยลดกำรเกิด

อุบัติเหตุทำงถนน พร้อมท้ังวำงแนวทำงกำรสร้ำงกลไกควำมปลอดภัยทำงถนนให้เกิดขึ้นอย่ำงยั่งยืนและมั่นคง 

ต่อไป

 วัตถุประสงค ์ของกำรด�ำเนินโครงกำรได้แก่

 1. เพื่อลดจ�ำนวนครั้งกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนในอ�ำเภอเชียงดำว

 2. เพือ่ให้ประชำชนชำวอ�ำเภอเชยีงดำวมคีวำมรู้  ควำมเข้ำใจด้ำนกำรป้องกนัและลดอบุติัเหตุทำงถนน

 3. เพื่อสร้ำงชุมชนต้นแบบด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนนอ�ำเภอเชียงดำว

 4. เพื่อส่งเสริมกำรสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยำนยนต์
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จุดเริ่มต้นการท�างาน
 อ�ำเภอเชียงดำว ได้มีกำรจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ�าเภอเชียงดาว” ตำมค�ำสั่ง

อ�ำเภอเชียงดำวที่ 450/2557  ลงวันที่ 2 กันยำยน 2557 ประกอบไปด้วยภำคส่วนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่ำจะ

เป็นอ�ำเภอ ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเชียงใหม่  สำขำเชียงดำว องค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น และผู้น�ำชุมชน  ให้มำด�ำเนินงำนในกำรสร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนนให้เกิดขึ้น    

 ดังนั้น อ�ำเภอเชียงดำวจึงใช้กลไกดังกล่ำวเป็นแกนในกำรด�ำเนินโครงกำร   พร้อมทั้งขยำยควำมร่วมมือ

ไปยงัภำคส่วนอืน่ๆ ไม่ว่ำจะเป็นโรงเรยีน  (โรงเรยีนเชยีงดำววทิยำคม  โรงเรยีนบ้ำนแม่นะ)  บรษิทั กลำงคุม้ครอง

ผู้ประสบภัยจำกรถ   โรงพยำบำล  ส�ำนักงำนสำธำรณสุข  ฯลฯ  เกิดเป็นโครงกำรบูรณำกำรควำมปลอดภัยทำง

ถนนอ�ำเภอเชียงดำวขึ้น  โดยมีเป้ำหมำยร่วมกัน คือ สร้ำงให้เกิดควำมปลอดภัยทำงถนนขึ้นในอ�ำเภอเชียงดำว

บ่มเพาะต้นกล้าความปลอดภัย
 จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้น จะเห็นได้ว่ำปัญหำส�ำคัญของกำรเกิดอุบัติเหตุในอ�ำเภอเชียงดำว

มำจำกพฤติกรรมกำรขับขี่ที่ไม่เหมำะสม กำรไม่ปฏิบัติตำมกฎจรำจร ซ่ึงหำกจะท�ำกำรแก้ไขต้องท�ำทั้งเชิงรับ 

และเชิงรุกไปพร้อมๆ กัน

 กำรด�ำเนินงำนเชิงรุกเป็นกำรท�ำเพื่อหวังให้เกิดผลอย่ำงยั่งยืน ไม่รอให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม   

แต่สร้ำงพฤติกรรมที่เหมำะสมให้เกิดขึ้นก่อน อ�ำเภอเชียงดำวเลือกกำรสร้ำงพฤติกรรมที่เหมำะสมผ่ำนทำง

กิจกรรมปลูกต้นกล้ำ “ความปลอดภัยทางถนน” ในสถำนศึกษำ โดยมีเป้ำหมำยเพื่อจะปลูกฝัง ให้ควำมรู้  

และสร้ำงนิสัยเกี่ยวกับควำมปลอดภัยทำงถนนให้กับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษำในอ�ำเภอเชียงดำว

 กำรด�ำเนินกิจกรรม  แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ  

 1. กำรสร้ำงชมรม

 2. กำรอบรมและสร้ำงควำมตระหนัก  ผ่ำนทำงกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของเด็กนักเรียน

 กำรสร้ำงชมรม เป้ำหมำยคือกำรสร้ำงเวที สร้ำงพ้ืนท่ีให้เด็กนักเรียนท่ีสนใจได้มีโอกำสถ่ำยทอดควำม

คิดเห็นของตัวเอง  ระดมสมอง  เกี่ยวกับกำรสร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนนให้เกิดขึ้นในโรงเรียน  

 กำรด�ำเนินงำนจัดท�ำที่โรงเรียนเชียงดำววิทยำคม ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษำตั้งแต่ ม.1-ม.6   

คณะท�ำงำนโครงกำรได้จัดเวทีเปิดโอกำสให้นักเรียนแกนน�ำ 60 คน เข้ำร่วมรับฟังรำยละเอียดและเป้ำหมำย

ของโครงกำรพร้อมทั้งเปิดโอกำสให้น�ำเสนอควำมคิดเห็นของแต่ละคนท�ำให้ได้แนวทำงในกำรด�ำเนินกิจกรรม

ของชมรม อำทิ กำรจัดนิทรรศกำรให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน กำรประกวดภำพวำด

รณรงค์กำรสวมหมวกนิรภัย  เป็นต้น

 ซึ่งกำรด�ำเนินกำรตั้งชมรมถนนปลอดภัยในสถำนศึกษำนี้  ได้ผนวกเข้ำไปเป็นส่วนหนึ่งของกำรเรียน 

กำรสอนในโรงเรียน  ที่ได้ก�ำหนดให้มีชั่วโมงชุมนุม/ชมรมอยู่แล้ว  เป็นกำรท�ำงำนที่เปรียบเสมือนท�ำเพียงหนึ่ง

แต่ได้ผลหลำยสิ่ง  เป็นกำรลงทุนที่สุดคุ้มเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มเสี่ยง    
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 การอบรม กระบวนกำรอบรมเป็นกำรให้ควำมรู้กับนักเรียนมัธยมของโรงเรียนเชียงดำววิทยำคม 

เพือ่ให้มคีวำมรู ้ ควำมเข้ำใจเกีย่วกบัทกัษะกำรขบัขีท่ีถ่กูต้อง  เพือ่ให้สำมำรถป้องกนัอบุตัเิหตทุำงถนนทีจ่ะเกดิขึน้    

 กำรอบรมได้รบัควำมร่วมมอืจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ทีเ่กีย่วข้อง ไม่ว่ำจะเป็นต�ำรวจภธูรเชยีงดำว  สำธำรณสขุ

อ�ำเภอเชียงดำว  บริษัท กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ�ำกัด มำให้ควำมรู้ และมีผู้ใหญ่ของพ้ืนท่ีอย่ำง 

นำยอ�ำเภอเชียงดำว และนำยกเทศมนตรีต�ำบลแม่นะ ให้เกียรติมำเปิดงำน  

 ท�ำกำรอบรมนักเรียนโรงเรียนเชียงดำววิทยำคม  1,063  คน  บรรยำกำศกำรอบรมพบว่ำเด็กนักเรียน

ให้ควำมสนใจ  ซักถำม และแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรขับขี่ปลอดภัยอย่ำงหลำกหลำย

 กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมจำกกำรระดมควำมคิดเห็นของสมำชิกชมรมท�ำให้ได้แนวทำงกำรจัด

กจิกรรมทีเ่ป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมตระหนกัเกีย่วกบักำรขบัขีป่ลอดภยัอย่ำงหลำกหลำยกจิกรรม เกิด

เป็นโครงการเยาวชนเชยีงดาวขบัขีป่ลอดภยั มกีจิกรรมทีใ่ห้เด็กนกัเรยีนเข้ำมำร่วมหลำกหลำยกจิกรรม ทัง้กำร

ประชำสัมพันธ์ผ่ำนวิธีกำรต่ำงๆ และกำรเปิดโอกำสให้นักเรียนเข้ำมำมีส่วนร่วมในหลำยๆ กิจกรรม  ได้แก่

 - กำรแสดงบทบำทสมมตุหิน้ำเสำธง  เพือ่น�ำเสนอเรือ่งรำวเกีย่วกบัอบุตัเิหตทุำงถนน/ควำมส�ำคญัของ

กำรสร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนน/กำรขับขี่อย่ำงปลอดภัยให้นักเรียนอื่นๆ ได้เรียนรู้

 - จัดท�ำป้ำยประชำสัมพันธ์ติดภำยในโรงเรียน  

 - จดัท�ำสปอร์ตโฆษณำทำงวทิย ุ เพ่ือเปิดเผยแพร่ในโรงเรียน และส่งไปยงัวทิยชุมุชนเพ่ือให้น�ำไปใช้ต่อ

 - จัดท�ำหนังสั้นเกี่ยวกับควำมปลอดภัยทำงถนนเพื่อน�ำไปใช้ในกำรรณรงค์

 - ประชำสมัพนัธ์เกีย่วกบัควำมปลอดภยัทำงถนนผ่ำนทำง social media ต่ำงๆ เช่น Facebook  Line

 - จัดประกวดค�ำขวัญ “รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน”
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 - จัดกำรประกวดออกแบบหมวกนิรภัยและเดินแฟชั่นโชว์

 - จัดวำดภำพรณรงค์ควำมปลอดภัยบนท้องถนน

 - จัดนิทรรศกำรเผยแพร่ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยจรำจร  

 แต่ละกิจกรรมจะผนวกเข้ำไปกับกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน  อำทิ  วิชำสังคมศึกษำ เรื่องหน้ำที่

พลเมอืงมกีำรจดันทิรรศกำรเกีย่วกบักฎหมำยจรำจร  กำรประกวดกำรวำดภำพหมวกนริภยั  กำรประกวดค�ำขวญั

ในวิชำภำษำไทย ฯลฯ

 ผลจำกกำรด�ำเนินกำรผ่ำนทำงช่องทำงต่ำงๆ ส่งผลให้เด็กนักเรียนของโรงเรียนเชียงดำววิทยำคม  

มีควำมรู้เก่ียวกับกฎหมำยจรำจร ควำมปลอดภัยทำงถนน ควำมส�ำคัญของกำรสวมหมวกนิรภัยเพิ่มมำกขึ้น 

นอกจำกน้ี ทีมท�ำงำนของอ�ำเภอยังได้เรียนรู้วิธีกำรประชำสัมพันธ์ สร้ำงกิจกรรมที่เด็กนักเรียนจะสนใจ 

อีกด้วย

 แผนกำรต่อไป  คอืกำรน�ำเอำภำพท่ีได้รบัรำงวลัเหล่ำนีว้ำดลงในหมวกนริภยัเพือ่กระตุน้สร้ำงควำมสนใจ

และเป็นเอกลักษณ์ของอ�ำเภอเชียงดำว
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ส่งเสริม “วัฒนธรรมความปลอดภัย”
 คณะท�ำงำนของอ�ำเภอเชยีงดำว  เลอืกกำรสร้ำงวฒันธรรมควำมปลอดภยัให้เกดิขึน้ในอ�ำเภอ  เนือ่งจำก

เมื่อพิจำรณำจำกข้อมูลกำรเกิดอุบัติเหตุพบว่ำเกิดจำกพฤติกรรมกำรขับขี่ที่ไม่เหมำะสม  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 

ไม่สวมหมวกนิรภัย คณะท�ำงำนจึงได้เลือกที่จะใช้กระบวนกำรต่ำงๆ พร้อมๆ กัน เพื่อสร้ำงให้เกิดวัฒนธรรม 

ไม่ว่ำจะเป็น

 1. กำรใช้มำตรกำรองค์กรและกำรประกำศวำระของอ�ำเภอ

 2. กำรประชุมภำคีเครือข่ำย

 3. กำรบังคับใช้กฎหมำย

 วิธีกำรทั้ง 3 อย่ำงที่เลือกมำเป็นกลวิธีที่ช่วยเสริมซ่ึงกันและกัน โดยมีเป้ำหมำยหลักในกำรน�ำไปสู่

วัฒนธรรมควำมปลอดภัย

 มำตรกำรองค์กร/วำระของอ�ำเภอ เมื่อวิเครำะห์จำกข้อมูลที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่ำควำมเสี่ยงของ 

ผู้ขับขี่อ�ำเภอเชียงดำวคือมีอัตรำของกำรสวมหมวกนิรภัยน้อยมำก  หำกท�ำกำรแก้ไขควำมเสี่ยงดังกล่ำว 

ได้ก็จะสำมำรถป้องกันอันตรำยจำกกำรเกิดอุบัติเหตุได้ดี นอกจำกนี้ปัญหำที่พบว่ำ มีกำรขับขี่ไม่เป็นไป 

ตำมกฎ  ไม่มีวินัย ก็เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขไปพร้อมๆ กัน

 ทำงอ�ำเภอเชียงดำว จึงได้ก�ำหนดวำระอ�ำเภอเชียงดำว เรื่องกำรสวมหมวกนิรภัย 100% ภำยใต้

แนวคิด “อุบัติเหตุลดได้ แค่มีวินัยจราจร” เมื่อประกำศเป็นวำระของอ�ำเภอแล้วจึงได้มีกำรลงนำมบันทึก 

ข้อตกลง (MOU) ร่วมกับองค์กรต่ำงๆ ในอ�ำเภอ ไม่ว่ำจะเป็น

เทศบำลต�ำบลเมืองนะ กู้ภัยหงษ์ทอง โรงพยำบำล ฯลฯ 32 

องค์กร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกำรสวมหมวกนิรภัย 100%  

ให้เกิดขึ้นในหน่วยงำนของตัวเองและในอ�ำเภอ รวมถึงกำร

สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำง

ถนนของอ�ำเภอเชียงดำว ซึ่งหลังจำกกำรลงนำมควำมร่วม

มือแล้ว ได้มีกำรประชำสัมพันธ์ให้คนในอ�ำเภอทรำบผ่ำนทำง 

ช ่องทำงต ่ำงๆ ไม ่ว ่ำจะเป ็นกำรติดป ้ำยประชำสัมพันธ ์  

กำรประกำศในชุมชน  วิทยุชุมชน ฯลฯ
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 กำรประชมุภำคเีครอืข่ำย อ�ำเภอเชยีงดำว  ได้เลอืกเอำเวทกีำรประชมุภำคเีครอืข่ำยมำเป็นเครือ่งมอืหนึง่

ในกำรขับเคลื่อนวัฒนธรรมควำมปลอดภัยทำงถนน เนื่องจำกว่ำ กลไกกำรประชุมเป็นรูปแบบหนึ่งที่จะสำมำรถ

ท�ำควำมเข้ำใจ  ชี้แจงเป้ำหมำย  รวมถึงร่วมกันวำงแผนกำรท�ำงำนร่วมกัน   

 ผลจากการประชุมท�ำให้ได้ข้อตกลงในกำรท�ำงำนร่วมกัน   มีแผนกำรด�ำเนินงำนหลักในกำรขับเคลื่อน 

ดังนี้

 1. ก�ำหนดให้โรงเรียนเชียงดำววิทยำคม เป็นหน่วยงำนหลักในกำรด�ำเนินงำนบ่มเพำะต้นกล้ำ  และ 

หน่วยงำนอื่นๆ เป็นหน่วยงำนเสริม

 2. กำรขบัเคลือ่นให้อ�ำเภอเชยีงดำวสวมหมวกนริภยั 100%  ให้ส�ำนกังำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั

จังหวัดเชียงใหม่สำขำเชียงดำว  อ�ำเภอ  และสถำนีต�ำรวจภูธรอ�ำเภอเชียงดำว เป็นหน่วยงำนหลัก 

ร่วมกัน  โดยมีภำคีอื่นๆ เป็นหน่วยงำนเสริม

 3. กำรสร้ำงชุมชนต้นแบบมอบหมำยให้เทศบำลต�ำบลแม่นะ ก�ำนันต�ำบลแม่นะ  และชุมชนในต�ำบล 

แม่นะ  เป็นหน่วยงำนหลัก  ภำคีอื่นๆ เป็นหน่วยงำนเสริม

 4. คณะท�ำงำนและภำคีเครือข่ำย  น�ำข้อมูลจุดเสี่ยงของอ�ำเภอเชียงดำวมำน�ำเสนอ  พร้อมทั้งลงส�ำรวจ

พื้นที่เพื่อน�ำข้อมูลมำใช้ในกำรวำงแผนแก้ไขจุดเสี่ยงต่อไป

 กำรท�ำควำมเข้ำใจ  และวำงแผนกำรท�ำงำนร่วมกนั  โดยเริม่ต้นจำกกำรมอบหมำยผูร้บัผดิชอบทีช่ดัเจน  

ท�ำให้เห็นว่ำใครที่จะเป็นหลักในกำรท�ำงำนในเรื่องนั้นๆ ส่งผลให้วำงบทบำทกันอย่ำงชัดเจน นอกจำกนี้ยังใช้ 

เวทีกำรประชุมเป็นกำรติดตำมผลของกำรท�ำงำนอีกด้วย

 กำรบังคับใช้กฎหมำย  เทคนิควิธีกำรที่ส�ำคัญอีกประกำรที่สำมำรถสร้ำงให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงได ้

อย่ำงรวดเร็ว  คือ กำรบังคับใช้กฎหมำย   กฎหมำยจรำจรได้ก�ำหนดให้ผู้ขับขี่ทั้งผู้ขับและผู้ซ้อนรถจักรยำนยนต์

ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง แต่พบว่ำผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ยังไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในอ�ำเภอ

เชียงดำว  ดังนั้นจึงได้ก�ำหนดให้มีกำรบังคับใช้กฎหมำยเกี่ยวกับกำรสวมหมวกนิรภัยให้เกิดขึ้นอย่ำงเข้มข้น

 การด�าเนินงานได้วำงแผนกำรด�ำเนินงำนเป็นขั้นตอน  ดังนี้

 1. กำรท�ำควำมเข้ำใจกับหน่วยงำน และองค์กรต่ำงๆ ในอ�ำเภอเชียงดำว (ภำครัฐ ภำคเอกชน ผู้น�ำ

ชุมชน) พร้อมทั้งลงนำมในบันทึกข้อตกลง (MOU) วำระอ�ำเภอเชียงดำว เรื่องกำรสวมหมวกนิรภัย 

100% และกำรจัดท�ำมำตรกำรองค์กร ภำยใต้แนวคิด “อุบัติเหตุลดได้ แค่มี... วินัยจราจร” ท�ำให้

เกิดมำตรกำรองค์กรในกำรสวมหมวกนิรภัย 100%
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 2. ประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงช่องทำงต่ำงๆ  ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดท�ำป้ำย

ประชำสัมพันธ์บริเวณหน้ำที่ว่ำกำรอ�ำเภอ  เกำะกลำงถนน หน้ำ

สถำนท่ีรำชกำร  มข้ีอควำมในกำรประชำสมัพนัธ์ให้ทรำบเกีย่วกบั

วำระของอ�ำเภอ “การสวมหมวกนิรภัย 100%” พร้อมทั้งเน้น

ให้ทรำบว่ำ จะมีกำรจับจริง ปรับจริง นอกจำกนี้ยังให้ผู้น�ำชุมชน

ประชำสัมพันธ์ต่อในหมู่บ้ำนเพื่อให้ทรำบ

 3. แบ่งช่วงเวลำประชำสัมพันธ์แจ้งเตือนในเดือนกรกฎำคม 2558 

และเริ่มปรับจริงในเดือนสิงหำคม 2558

สร้างชุมชนต้นแบบ
 จำกข้อมูลเกี่ยวกับจุดเสี่ยงของอ�ำเภอเชียงดำว พบว่ำมีจุดเสี่ยงอยู่ 12 จุด และพบว่ำอยู่ในต�ำบล 

แม่นะถึง 4 จุด ด้วยข้อมูลดังกล่ำวในกำรประชุมเครือข่ำยจึงได้คัดเลือกให้ต�ำบลแม่นะเป็นพื้นที่ในกำรจัดเป็น 

ชุมชนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนมีเป้ำหมำย คือ

 1. ลดอัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุและกำรเสียชีวิตในพื้นที่ต�ำบลแม่นะ อ�ำเภอเชียงดำว ลดลง

 2. ท�ำให้เกดิชุมชนต้นแบบในกำรด�ำเนนิกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำอบุตัเิหตทุำงถนน โดยให้ประชำชน

ในชุมชนต�ำบลแม่นะมีส่วนร่วมกับผู้น�ำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 

 3. ชุมชนคนในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนในเส้นทำงจรำจรเกิดพฤติกรรมกำรใช้รถใช้ถนนท่ีถูกต้อง 

และปลอดภัย

 4. เกิดภำคีเครือข่ำยในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนในระดับพื้นที่

 ทั้งนี้   ได้เน้นกำรด�ำเนินงำนที่ให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในกำรวำงแผนและตกลงร่วมกัน   พฤติกรรม

ที่เกิดขึ้นจะมำจำกข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งจะมีแนวโน้มว่ำจะมีควำมยั่งยืนมำกกว่ำ

         ทำงโครงกำรฯ  โดยส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำ

สำธำรณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สำขำเชียงดำว ศูนย์ปฏิบัติ

กำรควำมปลอดภยัทำงถนนอ�ำเภอเชยีงดำว  และภำคเีครอื

ข่ำย  ได้ร่วมกนัจดัเวทปีระชำคมประสำนพลงัมวลชน สร้ำง 

“ชมุชนต้นแบบ” ด้ำนควำมปลอดภยัทำงถนน ณ เทศบำล

ต�ำบลแม่นะ อ�ำเภอเชยีงดำว จังหวดัเชยีงใหม่  มเีป้ำหมำย

เพื่อให้ข้อมูล ท�ำควำมเข้ำใจกับชำวบ้ำนเกี่ยวกับโครงกำร 

ควำมส�ำคัญของโครงกำรฯ  พร้อมทั้งหำรือแนวทำงกำร

สร้ำงชุมชนต้นแบบร่วมกัน

 ข้อมูลของต�าบลแม่นะ พบว่ำมีควำมเสี่ยงในกำรเกิดอุบัติเหตุจำก

 1. ถนนในอ�ำเภอแม่นะ  เป็นถนน 4 เลน  มีเกำะกลำงถนน   ที่กลับรถอยู่ไกล  ส่งผลให้ผู้คนส่วนใหญ่

มักจะขับรถย้อนศร  ไม่ใช้ที่กลับรถ  ไม่ปฏิบัติตำมกฎจรำจร

 2. มีผู้ขับขี่รถจักรยำนยนต์ที่สวมหมวกนิรภัยน้อยมำก  เนื่องจำกมักจะคิดว่ำเดินทำงไม่ไกล ไม่จ�ำเป็น
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 จำกข้อมูลดังกล่ำว  ท�ำให้ชำวชุมชนต�ำบลแม่นะ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ได้หำรือร่วมกันแล้วได้วิธี

ด�ำเนินงำนในกำรสร้ำงชุมชนต้นแบบควำมปลอดภัยทำงถนน ดังนี้

 1. แก้ปัญหำกำรขับรถย้อนศร  ด้วยกำรติดตั้งป้ำยเตือน  “ห้ามย้อมศร”  

โดยให้ ผู้ก�ำกับสถำนีต�ำรวจเชียงดำวมำเป็นนำยแบบ  เป็นกำรเตือน

และป้องปรำมไม่ให้ท�ำผิดติดตั้งบริเวณที่มักจะขับรถย้อนศร

 2. ส่งเสริมให้มีกำรสวมหมวกนิรภัยให้มำกขึ้น โดยขอควำมร่วมมือจำก

บริษัท กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ�ำกัด ให้น�ำหมวกนิรภัยมำ

จ�ำหน่ำยในรำคำเพียงใบละ 99 บำท เพื่อให้ผู้ที่ไม่มีหมวกนิรภัยได้

สำมำรถซื้อเป็นของตัวเอง   

 3. ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้เกี่ยวกับอันตรำยจำกอุบัติเหตุทำงถนน  โดย

เฉพำะกำรขับรถย้อนศร และกำรไม่สวม

หมวกนิรภัย  พร้อมท้ังประชำสัมพันธ์วำระ

ของอ�ำเภอในกำรสวมหมวกนิรภัย 100%  

 4. ให้ผู้น�ำชุมชน รณรงค์ประชำสัมพันธ์ภัยบน

ท้องถนน อย่ำงต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ

 5. ให้ควำมรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และควำม

ส�ำคัญของกำรท�ำประกันภัยรถยนต์ภำค

บังคับ (พรบ.รถยนต์) เพื่อให้เข ้ำใจว่ำ 

นอกจำกจะเป็นกำรปฏบัิตติำมกฎหมำยแล้ว  

พรบ.นี้จะช่วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกอุบัติเหตุรถยนต์ โดยให้ควำมคุ้มครองทุกคนที่ประสบภัย

จำกรถยนต์ ไม่ว่ำจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสำร คนเดินเท้ำ รวมถึงทำยำทของผู้ประสบภัยด้วย และหำก

ประสบภยัจำกรถแล้วได้รบัควำมเสยีหำยต่อชวีติ ร่ำงกำย อนำมยั ทรพัย์สนิ กจ็ะได้รบัควำมคุม้ครอง

 6. มีเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจคอยอ�ำนวยควำมสะดวกบริเวณหน้ำโรงเรียนบ้ำนแม่นะในชั่วโมงเร่งด่วน
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 นอกจำกนี้  ยังมีกำรติดตำม  ประเมินผลผ่ำนทำงกำรประชุมประชำคมอีกด้วย  

กระตุ้นให้ตระหนักรู้
 กำรเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมต้องอำศยัเวลำและควำมสม�ำ่เสมอในกำรย�ำ้เตอืน นอกจำกำรประชำสมัพนัธ์

ผ่ำนเสยีงตำมสำยในหมูบ้่ำน  และกำรท�ำป้ำยประชำสมัพนัธ์แล้ว   ทำงส�ำนกังำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั

ยังได้ให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันอุบัติเหตุผ่ำนทำงวิทยุชุมชนอีกด้วย

 นอกจำกนี้ ยังได้จัดท�ำสปอร์ตโฆษณำ และแผ่นพับ

ประชำสัมพันธ์กำรใช้รถใช้ถนนอย่ำงปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 

100% โดยได้น�ำไปมอบให้กบัวทิยชุมุชน สือ่มวลชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ในพื้นที่  เพื่อให้สำมำรถน�ำ

ไปเผยแพร่ต่อได้ง่ำยอีกด้วย

 สปอร์ตโฆษณำ มีหลำยรูปแบบทั้งแบบสั้น 1 นำทีที่ม ี

เป้ำหมำยให้ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน เปิดก่อนมีกำรประกำศในหมู่บ้ำน  

และสปอร์ตส�ำหรับรถแห่ประชำสัมพันธ์มีควำมยำว 3 นำที

จัดการจุดเสี่ยงทางกายภาพ
 นอกจำกกำรปรับพฤติกรรมของผู้ขับขี่และผู้ซ้อนให้ปฏิบัติตำมกฎหมำยด้วยกำรรณรงค์เรื่องกำรสวม

หมวกนิรภัยแล้ว   ทำงอ�ำเภอเชียงดำวยังได้ด�ำเนินกำรแก้ไขลักษณะทำงกำยภำพที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุไป

พร้อมๆกันด้วย  

 จำกข้อมลูกำรเกดิอบัุตเิหตขุองอ�ำเภอเชยีงดำว   รวมถงึข้อมลูจำกกำรประชมุภำคเีครอืข่ำย  ได้มกีำรน�ำ

เสนอจุดเสี่ยงในพื้นที่อ�ำเภอเชียงดำว จ�ำนวน 12  จุด  แต่ละจุดมีลักษณะแตกต่ำงกันไป  ทำงทีมงำนและเครือ

ข่ำยได้มีกำรลงพื้นที่   เพื่อดูจุดเสี่ยงเพิ่มเติม   

 หลังจำกลงพื้นที่และวิเครำะห์ข้อมูลร่วมกันแล้ว  พบว่ำ มีจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุด อยู่บนถนน

เชียงใหม่ - ฝำง กิโลเมตรที่บริเวณทำงโค้ง หน้ำโรงเรียนแม่นะ ต�ำบลแม่นะ อ�ำเภอเชียงดำว

 เพื่อให้เกิดกำรป้องกันจุดเสี่ยงอย่ำงคุ้มค่ำ และเกิดผลมำกท่ีสุดจึงได้เห็นชอบให้มีกำรก�ำหนดให้ต�ำบล

แม่นะเป็นต�ำบลต้นแบบด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน เน้นหนักไปที่กำรแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมพร้อมๆ 

กับกำรแก้ไขจุดเสี่ยงทำงกำยภำพ

 ส�ำหรับกำรแก้ไขจุดเสี่ยงทางกายภาพ  มีกำรด�ำเนินงำนโดยใช้งบประมำณจำกกรมทำงหลวง และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด�ำเนินกำรดังต่อไปนี้

 1. หมวดทำงหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้น�ำชมุชน ผู้ปกครองนกัเรียน คนในชมุชน เข้ำมำมส่ีวน

ร่วมกันส�ำรวจจุดเสี่ยงบริเวณหน้ำโรงเรียนแม่นะ  และได้วำงแผนกำรแก้ไขร่วมกันโดยกำรก�ำหนด

จุดจอดรถนักเรียนให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัย  เป็นระเบียบ  ไม่กีดขวำงทำงจรำจร

 2. หมวดทำงหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำสำสมัคร ประชำชนในพื้นที่ ร่วมกันแก้ไขจุดเสี่ยง

บริเวณทำงหลวงหมำยเลข 107 กม.ที่ 66-67 โดยกำรตัดต้นไม้ 2 ข้ำงทำง เพื่อเพิ่มระยะกำรมอง

เห็นของผู้ใช้รถใช้ถนน ให้มีควำมปลอดภัยยิ่งขึ้น
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 3. ติดตั้งสัญญำณไฟจรำจรทำงเข้ำหมู่บ้ำนจอมคีรี ต.แม่นะ อ.เชียงดำว จ.เชียงใหม่

 4. ก�ำหนดให้มีกำรแก้ไขด้ำนวิศวกรรมจรำจรบริเวณจุดเสี่ยง 2 จุด ได้แก่ หน้ำโรงเรียนบ้ำนแม่นะ   

และโค้งห้วยโจ

 จะเห็นได้ว่ำกลวิธีกำรแก้ไขจุดเสี่ยง เป็นกำรใช้ 5 ส. มำด�ำเนินกำรอย่ำงครบถ้วน ไม่ว่ำจะเป็นกำร

วิเครำะห์ข้อมูล (สำรสนเทศ) กำรใช้องค์ควำมรู้แบบสหสำขำวิชำชีพมำร่วมกันพิจำรณำแนวทำงกำรแก้ไขจุด

เสีย่ง   กำรคดัเลอืกจดุเสีย่งทีจ่ะแก้ไขเร่งด่วนและแก้ไขแล้วสุดคุม้ท่ีจะท�ำให้เกดิข้ึน ท่ีส�ำคญัคอืกำรมส่ีวนร่วมของ

ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ไม่เพียงจะร่วมให้ข้อมูล  แต่ยังร่วมกันหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ  ร่วมลงมือ  ลงแรง 

และลงเงินในกำรแก้ไขปัญหำจุดเสี่ยงร่วมกัน

พัฒนาหน่วยกู้ภัย
 กระบวนกำรส�ำคัญอีกประกำรคือลดกำรสูญเสียให้มำกที่สุดหำกเกิดเหตุ ดังนั้น ทำงอ�ำเภอเชียงดำว

จึงได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมปฏิบัติงำนเพื่อลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย  เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อม  ซัก

ซ้อมท�ำควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงวิธีกำรบ�ำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์รถกู้ภัย 

เคลื่อนที่เร็ว 
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 เปรียบเทียบผลการด�าเนินงาน

 จำกผลกำรด�ำเนินงำนเมื่อเปรียบเทียบสถิติจ�ำนวนกำรเกิดอุบัติเหตุ กำรบำดเจ็บและเสียชีวิต  

พบว่ำ หลังจำกทำง ปภ.สำขำเชียงดำว ได้ด�ำเนินงำนขับเคลื่อนควำมปลอดภัยทำงถนนแล้ว ส่งผลให้ประชำชน

ในพื้นที่อ�ำเภอเชียงดำวสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นจำกปี 2557 เมื่อเทียบกับปี 2558 จ�ำนวนร้อยละ 11.3  

และมีจ�ำนวนกำรเกิดอุบัติเหตุลดลง 4 ครั้ง มีจ�ำนวนผู้บำดเจ็บลดลง 28 ครั้ง และมีจ�ำนวนกำรเสียชีวิต 

ลดลง 5 คน  ซึ่งเป็นแนวโน้มในกำรขับเคลื่อนงำนที่เกิดผลลัพธ์ในกำรสร้ำงควำมปลอดภัยให้คนใน 

อ�ำเภอเชียงดำวปลอดภัยจำกอุบัติเหตุทำงถนนเพิ่มขึ้น

ข้อมูล ปี 2557 ปี 2558 การเปลี่ยนแปลง (เพิ่มขึ้น/ลดลง)

5. จ�ำนวนผู้สวมหมวกนิรภัย (ร้อยละ) 56.5 67.8 +11.3

6. จ�ำนวนกำรเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) 121 117 -4

7. จ�ำนวนกำรบำดเจ็บ (ครั้ง) 150 122 -28

8. จ�ำนวนกำรเสียชีวิต (คน) 14 9 -5

ข้อมูล: ต�ำรวจภูธร อ.เชียงดำว วันที่ 17 ก.พ.59

แนวโน้มความยั่งยืน
 1. ได้รับควำมร่วมมือจำกหลำกหลำยภำคีรวมถึงประชำชนทั่วไป ในกำรร่วมคิด ร่วมแก้ และลงมือ 

ท�ำงำนร่วมกัน 

 2. กำรบ่มเพำะต้นกล้ำเป็นกำรต่อยอดกำรท�ำงำนร่วมกัน โดยใช้ชมรมถนนปลอดภัยในสถำนศึกษำ 

ที่ได้รับกำรสนับสนุนจำก บริษัท กลำงมำผลักดันและให้เป็นแกนน�ำในกำรท�ำงำนต่อ

 3. มีกำรเข้ำไปพูดคุย ให้ข้อมูล เกี่ยวกับอุบัติเหตุ/ควำมปลอดภัยทำงถนนให้กับเด็กนักเรียน 

อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงมีกำรตั้งชมรมควำมปลอดภัยทำงถนนในโรงเรียน เพ่ือให้ท�ำหน้ำท่ีขับเคลื่อน  

ท�ำกิจกรรมในโรงเรียน  และขยำยไปสู่ชุมชน

 4. เด็กนักเรียนได้ลงมือท�ำและเรียนรู้เกี่ยวกับควำมปลอดภัยทำงถนนด้วยตัวเอง

 5. มีประกำศแต่งตั้งคณะท�ำงำน เพื่อท�ำหน้ำที่ดูแล  ติดตำม และแก้ไขกำรรุกล�้ำเส้นทำงโดยเฉพำะ  

เช่น กำรตั้งป้ำยบดบังวิสัยทัศน์  กำรตัดแต่งกิ่งไม้  ต้นไม้  เป็นต้น

 6. หัวหน้ำหน่วยงำนให้ควำมส�ำคัญในกำรก�ำหนดนโยบำยองค์กร   

 7. มีกำรประสำนกำรท�ำงำนกันอย่ำงไม่เป็นทำงกำร  เช่น  กำรตัดต้นไม้ริมทำง    

ปัญหาอุปสรรค
 1. กำรแก้ไขปัญหำทำงด้ำนวิศวกรรมจรำจร เช่น ไฟส่องสว่ำง สัญญำณไฟ ต้องรองบประมำณ 

จำกหน่วยงำน

 2. ขำดควำมต่อเนื่องในกำรด�ำเนินงำน เนื่องจำกกำรปรับเปล่ียนย้ำยข้ำรำชกำรท�ำให้กำรปฏิบัติงำน

ขำดควำมต่อเนื่อง
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ข้อเสนอแนะ
 1. กำรติดตำมและประเมินผล  ไม่จ�ำเป็นต้องใช้กลไกอย่ำงเป็นทำงกำรแต่เพียงอย่ำงเดียว อำจจะใช้

กลไกกำรติดตำมแบบเสริมพลังเข้ำมำช่วย  เช่น กำรจัดกินข้ำวเล่ำเรื่องเปิดโอกำสให้แต่ละพื้นที่มำ

เล่ำเรื่องที่ตนเองได้ด�ำเนินกำร  กำรจัดกิจกรรมประกวด  ฯลฯ  เน้นให้มีกำรเสริมพลัง  ยกย่องพื้นที่/

หมู่บ้ำน/ต�ำบล/หน่วยงำนที่ท�ำได้ดี

 2. เก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้สวมหมวกนิรภัย เพื่อให้เห็นภำพอย่ำงชัดเจนว่ำมำตรกำรที่จัดท�ำขึ้นสำมำรถ

ท�ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงมำกน้อยเพียงใด

 3. กำรประชำสมัพนัธ์ สร้ำงควำมตระหนกั โดยกำรยกตัวอย่ำงเคสทีเ่กดิขึน้จรงิในพืน้ที ่ เพือ่ให้เหน็ภำพ

และเข้ำใจได้ง่ำย

 4. จัดท�ำสปอตโฆษณำเป็น “ค�าเมือง” เพื่อให้โดนใจประชำชน

 5. จัดท�ำผลกำรประชุมคณะกรรมกำร/คณะท�ำงำนในระดับอ�ำเภอ ที่น�ำเสนอให้เห็นถึงข้อมูล/

สถำนกำรณ์/ปัญหำที่เกิดขึ้นในพื้นที่ วิธีกำรแก้ไข (แก้ไขในระดับอ�ำเภอ/ส่งต่อข้อมูลไปใน

ระดับจังหวัด) ผลที่เกิดขึ้นจำกกำรแก้ไขปัญหำ หำกท�ำทั้งหมดได้จะท�ำให้เห็นถึงประสิทธิภำพ/ 

ควำมส�ำคัญของกลไกกำรประชุมคณะกรรมกำร/คณะท�ำงำนได้อย่ำงชัดเจน
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  6. เชียงของน�าร่อง ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  

 อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย เป็นอ�ำเภอชำยแดนท่ีมีอำณำเขตติดต่อกับแม่น�้ำโขง ซ่ึงฝั่งตรงข้ำม 

เป็นเมืองห้วยทรำย แขวงบ่อแก้ว สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ถือได้ว่ำเป็นอ�ำเภอหน้ำด่ำน 

ทำงกำรค้ำของประเทศไทยในกำรขนส่งทำงเรือระหว่ำงจีน ลำว และไทย ส ่งผลให้มีกำรพัฒนำ 

กำรคมนำคมเป็นอันมำก ในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำไม่ว่ำจะเป็นกำรสร้ำงท่ำเรือน�้ำลึก ท่ำเรือน�้ำตื้น สะพำนมิตรภำพ  

และทำงหลวงแผ่นดิน เส้นทำงต่ำงๆ

 ในอ�ำเภอเชียงของ  เป็นแหล่งรวมของชนเผ่ำต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็น ชนเผ่ำม้ง  จีนฮ่อ  อำข่ำ  ลำว  เป็นต้น  

แบ่งออกเป็น 7 ต�ำบล 101 หมู่บ้ำน  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง  

 กำรขยำยตัวทำงกำรคมนำคมของอ�ำเภอเชียงของ ส่งผลให้ปริมำณกำรสัญจรไปมำในพ้ืนที่มี 

ควำมหนำแน่นมำกขึ้นในแต่ละวัน ยกตัวอย่ำงเช่น กำรขนส่งโดยรถบรรทุกผ่ำนสะพำนมิตรภำพไทย-ลำว 

แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทรำย) กับถนนสำย R3A กับเส้นทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 1020 มีรถบรรทุก 

ใช้เส้นทำงนี้มำกกว่ำ 50 เท่ียวต่อวัน นอกจำกกำรขนส่งสินค้ำแล้ว ยังมีกำรเดินทำงท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 

เป็นเท่ำตัวส่งผลให้มีกำรใช้เส้นทำงในแต่ละวันมำกขึ้น

 ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเชียงรำย สำขำเชียงของ ได ้วิ เครำะห ์ 

สถำนกำรณ์อุบัติเหตุทำงถนนของอ�ำเภอเชียงของ  พบว่ำ

 1. ในปี 2557  มีผู้ประสบเหตุทำงถนนและเสียชีวิตเฉลี่ยเดือนละ 1 รำย

 2. ประชำชนในพื้นที่นิยมเดินทำงด้วยรถจักรยำนยนต์ รถกระบะ และรถอีแต๋น

 3. มีกำรขยำยเส้นทำงหลวงหมำยเลข 1020 เป็นสี่ช่องจรำจร จำกอ�ำเภอเชียงของถึงอ�ำเภอ 

ขุนตำล เป็นระยะทำงกว่ำ 42 กิโลเมตร ส่งผลให้ผู้ขับขี่ใช้ควำมเร็วเพิ่มขึ้น และเนื่องจำกเป็น 

ถนนเส้นยำว  4 เลน  ท�ำให้ประชำชนในพื้นที่มักจะขับรถย้อนศร  ขับรถข้ำมเกำะกลำง  ไม่กลับรถ

บริเวณจุดกลับรถ

 4. ควำมนยิมในกำรท่องเทีย่วด้วยกำรขบัรถ  โดยเฉพำะนกัท่องเทีย่วชำวจนีทีใ่ช้กฎจรำจรไม่เหมอืนกับ

ในประเทศไทย   ไม่รู้กฎระเบียบกำรขับขี่ของประเทศไทยดีพอ

 5. ผู้ขับขี่และโดยสำรรถจักรยำนยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย

 6. มีรถบรรทุกขนส่งสินค้ำสัญจรผ่ำนวันละกว่ำ 50 เที่ยว

 เหล่ำนี้คือสถำนกำรณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับกำรคมนำคมทำงถนนที่เกิดขึ้นในอ�ำเภอเชียงของ อีกทั้งใน 

อนำคตยังมีแผนกำรจะสร้ำงสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำในพื้นที่อีก 3 แห่ง ภำยในระยะเวลำ 5 ปี ซึ่งคำดว่ำ 

จะท�ำให้มีนักศึกษำ คนท�ำงำน  เข้ำมำอยู่ในพื้นที่เพิ่มมำกขึ้น  ซึ่งก็จะส่งผลต่อกำรจรำจรมำกขึ้นตำมไปด้วย

 จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำว ส่งผลให้ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเชียงรำย สำขำ

เชียงของ ท�ำโครงกำร “น�าร่องการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ.

2558” ภำยใต้กำรท�ำงำนของทมีงำนและภำคเีครอืข่ำย ซึง่มคีณุครรชติ ชมพแูดง เป็นหวัหน้ำส�ำนกังำนป้องกัน 

และบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเชียงรำย ซึ่งมีคุณประพัฒน์ สีธิ เจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะห์นโยบำยและแผน และทีม

งำน ปภ. เป็นก�ำลังส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนงำน โดยมีเป้ำหมำยเพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน สถำบัน 

กำรศึกษำ องค์กรภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือเสริมสร้ำงควำมตระหนักเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
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แห่งควำมปลอดภัยในกำรใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองเพื่อขับขี่หรือซ้อนท้ำยรถจักรยำนยนต์ และกำรใช้รถใช้ถนน  

เรียนรู้จำกกำรจัดกิจกรรมควบคู่ไปกับมำตรกำรบังคับใช้กฎหมำย  โดยมวีัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. เพื่อพัฒนำเครือข่ำยเพื่อขับเคลื่อนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนในพื้นที่อ�ำเภอ

เชียงของ

 2. เพือ่จดักำรควำมรูแ้ละมำตรกำรองค์กรทัง้ในด้ำนสังคมและมำตรกำรทำงกฎหมำยขององค์กรในพืน้ที่

เป้ำหมำย  ถนนทำงหลวงหมำยเลข 1020

 3. เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่มีควำมปลอดภัยในกำรเดินทำงใช้รถใช้ถนน

 4. เพื่อส่งเสริมกำรสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยำนยนต์ และเพื่อให้กำรท�ำงำนมีเป้ำหมำยที่ชัดเจน  

จึงได้ก�ำหนดเป้ำหมำยของโครงกำรไว้ ดังนี้

 1. ลดอุบัติเหตุ  กำรบำดเจ็บ  หรือเสียชีวิตของอ�ำเภอเชียงของลง 5% จำกปีที่ผ่ำนมำ

 2. เพิ่มอัตรำกำรสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยำนยนต์ให้ได้ 80%

 

สร้างเครือข่ายโยงใย สู่ความเข้มแข็ง
 จำกเป้ำหมำยกำรท�ำงำนที่ตั้งไว้เบื้องต้น   สิ่งส�ำคัญคือกำรสร้ำง มีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำงๆ  ไม่ว่ำ

จะเป็นประชำชน  สถำบันกำรศึกษำ  องค์กรภำครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเพื่อให้เกิดกลไกกำร

ท�ำงำน  อ�ำเภอเชยีงของ จงึได้มคี�ำสัง่อ�ำเภอเชยีงของที ่290/2557  ลงวนัที ่11 กนัยำยน 2557 และค�ำส่ังอ�ำเภอ

เชยีงของที ่406/2557 ลงวนัที ่17 ธนัวำคม 2557 ให้จัดต้ังศนูย์ปฏบิติักำรควำมปลอดภยัทำงถนนอ�ำเภอเชยีงของ 

แต่งตัง้คณะกรรมกำรศนูย์ปฏิบัตกิำรควำมปลอดภยัทำงถนนอ�ำเภอเชยีงของ  และคณะท�ำงำนขบัเคลือ่นป้องกนั

และลดอุบัติเหตุทำงถนนอ�ำเภอเชียงของ  ประกอบด้วยองค์กรภำคีต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย

 คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ�าเภอเชียงของ  

 1. นำยอ�ำเภอเชียงของ ประธำนกรรมกำร/ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์

 2. ปลัดอ�ำเภอหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนปกครอง   รองประธำนกรรมกำร/รองผู้อ�ำนวยกำรศูนย์

 3. ผู้ก�ำกับกำรสถำนีต�ำรวจภูธรเชียงของ รองประธำนกรรมกำร/รองผู้อ�ำนวยกำรศูนย์

 4. หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับอ�ำเภอ กรรมกำร

 5. ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย   กรรมกำร

 6. ผู้บริหำรท้องถิ่นทุกแห่งในอ�ำเภอเชียงของ กรรมกำร

 7. หน่วยงำนภำคเอกชน กรรมกำร

 8. หน่วยงำนสื่อมวลชน  กรรมกำร

 9. หัวหน้ำ สนง.ปภ.จังหวัดเชียงรำย สำขำเชียงของ กรรมกำรและเลขำนุกำร

 10. ปลัดอ�ำเภอหัวหน้ำฝ่ำยควำมมั่นคง   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

 11. จนท.ฝ่ำยควำมมั่นคง/จนท.สนง.ปภ.เชียงรำย สำขำเชียงของ   ผู้ช่วยเลขำนุกำร

 โดยมีอ�านาจหน้าที่

 1. จัดท�ำแผนปฏิบัติกำร แผนงำน โครงกำรและงบประมำณในกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน 

ของอ�ำเภอ  และประสำนแผนปฏิบัติกำร  แผนงำนและโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตอ�ำเภอ  ให้สอดคล้องกับแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุระดับจังหวัด    
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 2. ด�ำเนินกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในระดับอ�ำเภอ

 3. เร่งรัด  ติดตำม  และประเมินผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร  แผนงำนโครงกำร  และรำยงำน

ผลให้คณะกรรมกำร ศปถ.จังหวัดทรำบ

 4. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในระดับ

อ�ำเภอ

 5. เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและกำรประชำสัมพันธ์ต่อสำธำรณะ

 6. เสนอควำมเหน็ต่อคณะกรรมกำร ศปถ.จงัหวดั  เพือ่พจิำรณำก�ำหนดแนวทำงหรอืมำตรกำรเกีย่วกับ

กำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในระดับอ�ำเภอ

 7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท�ำงำนเพื่อปฏิบัติงำนตำมอ�ำนำจหน้ำที่ตำมที่เห็นสมควร

 8. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่คณะกรรมกำร ศปถ.จังหวัด  มอบหมำย

 คณะท�างานขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอ�าเภอเชียงของ  

 1. ปลัดอ�ำเภอหัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรงำนปกครอง   หัวหน้ำคณะท�ำงำน

 2. ผู้แทนหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับอ�ำเภอ   คณะท�ำงำน

 3. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง   คณะท�ำงำน

 4. ผู้แทนผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย   คณะท�ำงำน

 5. หน่วยงำนภำคเอกชน คณะท�ำงำน

 6. หน่วยงำนสื่อมวลชน คณะท�ำงำน

 7. ประธำนมูลนิธิสำธำรณกุศลในพื้นที่   คณะท�ำงำน

 8. ประธำนชมรมก�ำนันผู้ใหญ่บ้ำน/ประธำนกลุ่มพัฒนำสตรี  อ�ำเภอเชียงของ   คณะท�ำงำน

 9. หัวหน้ำ สนง.ปภ.จว.ชร. สำขำเชียงของ   คณะท�ำงำนและเลขำนุกำร

 10. ปลัดอ�ำเภอหัวหน้ำฝ่ำยควำมมั่นคง   คณะท�ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร

 11. จนท.ฝ่ำยควำมมั่นคง/จนท.สนง.ปภ.เชียงรำย สำขำเชียงของ   ผู้ช่วยเลขำนุกำร

 โดยมีอ�านาจหน้าที่ดังนี้

 1. วิเครำะห์ปัจจัยเสี่ยงในกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนอ�ำเภอเชียงของ

 2. ประสำนควำมร่วมมือให้แก่องค์กรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรด�ำเนินกำรป้องกันและ 

ลดอุบัติเหตุทำงถนน  ทั้งช่วงระยะเวลำปกติและช่วงเทศกำลส�ำคัญ

 3. จัดท�ำข้อมูลเสนอคณะกรรมกำรศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนอ�ำเภอเชียงของ 

เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน

 4. ด�ำเนินกิจกรรมกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในเขตอ�ำเภอเชียงของ ภำยใต้ยุทธศำสตร์   

5  เสำหลัก

 5. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรต่อสำธำรณชน เพื่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกัน 

และลดอุบัติเหตุทำงถนน

 6. จัดท�ำข้อเสนอ แผนงำนโครงกำร งบประมำณ เพื่อขับเคลื่อนกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ 

ทำงถนน  ต่อคณะกรรมกำรศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนอ�ำเภอเชียงของ
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 7. ด�ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัยทำงถนน

อ�ำเภอเชียงของ

 กำรท�ำงำนของเครอืข่ำยดงักล่ำว  ใช้กลไก “การประชมุคณะกรรมการศนูย์ปฏบิตักิารความปลอดภยั 

ทางถนนอ�าเภอเชียงของ” กำรประชุมดังกล่ำวเป็นเวทีที่ท�ำให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งจำกภำครัฐ ภำคเอกชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  ต�ำรวจ  โรงพยำบำล  มูลนิธิสำธำรณกุศล  โรงเรียน  ฯลฯ ได้มำรับทรำบข้อมูล  ร่วมกัน

วำงแผนกำรท�ำงำนเกี่ยวกับกำรสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัยทำงถนนให้กับอ�ำเภอเชียงของ

 กำรเข้ำมำท�ำงำนของโครงกำรน�ำร่องกำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนน  อ�ำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงรำย 

ปี พ.ศ. 2558 ส่งผลให้มกีำรประชมุเครอืข่ำยอย่ำงสม�ำ่เสมอ  ซึง่จะส่งผลให้มกีำรแลกเปลีย่นข้อมลู  กำรวำงแผน  

กำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง  จำกเดิมที่มีกำรเคลื่อนไหวเฉพำะในช่วง 7 วันอันตรำย (เทศกำล

ปีใหม่และสงกรำนต์) เป็นกำรด�ำเนินกำรต่อเนื่องตลอดทั้งปี และขยำยจำกกำรต้ังจุดตรวจเป็นกำรปลูกฝัง   

ประชำสัมพันธ์  เพื่อสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัยทำงถนนอย่ำงต่อเนื่อง

 กำรประชุมแต่ละครั้ง ท�ำให้ได้วิธีกำรท�ำงำนเพื่อเสริมสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัยทำงถนน และ 

แก้ไขจุดเสี่ยงต่ำงๆ ในอ�ำเภอ อำทิ

 ■ กำรวำงแผนตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกำลสงกรำนต์  3 จุด ที่จุดตรวจท่ำเจริญ จุดตรวจบ้ำนแก่นและ 

จุดตรวจห้วยเย็น 

 ■ มีจุดบริกำรช่วงเทศกำล จ�ำนวน 8 แห่ง (อปท.ละ 1 แห่ง)

 ■ จัดกิจกรรมกำรให้บริกำรนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ  โดยได้รับควำมอนุเครำะห์จำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

เชียงรำย  สนับสนุนนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย  เพื่อมำเป็นล่ำมให้กับนักท่องเที่ยวต่ำง

ชำตท่ีิคำดว่ำจะเดนิทำงเข้ำมำท่องเทีย่วเทศกำลสงกรำนต์ 2558  โดยได้ก�ำหนดให้นกัศกึษำอยูป่ระจ�ำ 

จุดตรวจ / จุดบริกำร  จ�ำนวน 6 จุด  ได้แก่  บริเวณด่ำนสะพำนมิตรภำพแห่งที่ 4 จ�ำนวน 5 คน 

ประจ�ำท่ี สภ.เชียงของ จุดบริกำรร่วมหน้ำเทศบำลต�ำบลเวียงเชียงของ จุดตรวจท่ำเจริญ จุดตรวจ

บ้ำนแก่น  และจุดตรวจห้วยเย็น  จุดละ 2 คน  รวม 15 คน  ระยะเวลำ 7 วัน  วันที่ 9 – 15  เม.ย. 

2558  เพื่อช่วยเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องในกำรสื่อสำรกับนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ

 ■ กิจกรรม ผลิตสปอตแผ่น CD  และกำรท�ำป้ำยประชำสัมพันธ์บอกทำง และป้ำยเตือนติดตั้งในบริเวณ

ที่มีควำมเสี่ยง  จ�ำนวน  15  ป้ำย  

 ■ ปรับปรุงแก้ไขจุดกลับรถบริเวณหน้ำส�ำนักงำนเทศบำลต�ำบลบุญเรือง  ตำมข้อเสนอของเทศบำล   

3 ข้อ ดังนี้

  ข้อเสนอที่ 1 ขอให้ตัดลดระดับจุดกลับรถเดิมให้มีระดับต�่ำลงจนเห็นรถได้ทั้งสองทำง  

  ข้อเสนอที่ 2 หำกปิดจุดเดิมขอให้สร้ำงจุดใหม่ในบริเวณใกล้เคียง จ�ำนวน  2  จุด  

  ข้อเสนอที่ 3 หำกไม่ปลอดภัยและไม่เป็นไปตำมหลักวิศวกรรมจรำจร  ให้ปิดจุดเดิมและสร้ำงจุดใหม ่

ในบริเวณใกล้เคียง  จ�ำนวน  1  จุด  

 ■ สร้ำงจุดกลับรถบริเวณใกล้เคียงกับสะพำนห้วยแดนเมืองเยื้องไปทำงทิศเหนือ  ในเขตบ้ำนแดนเมือง  

ต�ำบลบุญเรือง  หรือจุดอื่นที่ใกล้เคียงกัน  เช่น  เยื้องไปทำงทิศใต้  เขตบ้ำนงำมเมือง ต�ำบลยำงฮอม

และในขณะที่ยังไม่มีกำรก่อสร้ำงขอใช้จุดกลับรถบนสะพำนไปพลำงก่อน

 เหล่ำนี้เป็นข้อตกลงที่เกิดขึ้นจำกเวทีกำรประชุมดังกล่ำว  ซึ่งท�ำให้เห็นว่ำ “การประชุม” ที่เปิดโอกำส

ให้หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องทัง้หมดได้มำรบัรูส้ภำพปัญหำทีเ่กดิขึน้จรงิ  และหำแนวทำงกำรจดักำรปัญหำนัน้ร่วมกัน    
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ผ่ำนทำงประสบกำรณ์และควำมรบัผดิชอบของแต่ละคนทีน่�ำมำเสริมกนั  ส่งผลให้มติทีอ่อกมำจำกทีป่ระชมุเป็น

ไปตำมควำมต้องกำร  และมองภำพครบทุกด้ำนมำกยิ่งขึ้น

อบรม บ่มเพาะวัฒนธรรมความปลอดภัย
 กำรบ่มเพำะวัฒนธรรมควำมปลอดภัยทำงถนนเป็นหนทำงในกำรสร้ำงควำมยั่งยืนให้เกิดขึ้น อ�ำเภอ

เชียงของใช้วิธีกำรบ่มเพำะ โดยกำรอบรมให้กับนักเรียนและเยำวชนในพื้นที่

 โครงกำรฯ ได้วำงแผนด�ำเนินกิจกรรมเสริมควำมรู้กำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน  ให้กับนักเรียน

มัธยมในพ้ืนท่ีเขตอ�ำเภอเชียงของ จำกโรงเรียนเชียงของวิทยำคม โรงเรียนลูกรักเชียงของ โรงเรียนห้วยซ้อ

วิทยำคม  โรงเรียนชุมชนบ้ำนศรีดอนชัย  และโรงเรียนชุมชนสถำน  จ�ำนวน 149 คน

 กำรจดักจิกรรมดงักล่ำว เป็นกำรจดักจิกรรมทีใ่ช้วธิกีำรหลำกหลำย ไม่ว่ำจะเป็นกำรบรรยำย  กำรสำธติ  

กำรให้ทดลองปฏิบัติตำมฐำนต่ำงๆ  จ�ำนวน 4 ฐำน

 ฐำนที่ 1  ฐำนกำรขับขี่ปลอดภัย

 ฐำนที่ 2  ฐำนผลกระทบและแนวทำงป้องกัน

 ฐำนที่ 3  ฐำนกำรปฐมพยำบำล

 ฐำนที่ 4  ฐำนกฎหมำยจรำจร และ พรบ.กฎหมำยขนส่ง

 แต่ละฐำนได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนเจ้ำขององค์ควำมรู้   ไม่ว่ำจะเป็นสถำนีต�ำรวจภูธรเชียงของ

ให้ควำมรูเ้ก่ียวกบักฎหมำยจรำจร   โรงพยำบำลสมเดจ็พระยพุรำชเชยีงของ ให้ควำมรูเ้กีย่วกบักำรปฐมพยำบำล  

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เชียงรำย ให้ควำมรู้เกี่ยวกับ  

พรบ.กฎหมำยขนส่ง  บริษัทกรีนวิงเชียงรำยสำขำเชียงของให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรขับขี่ปลอดภัย  เป็นต้น

 หลังจำกกำรอบรม  พบว่ำนักเรียนได้รับควำมรู้และมีควำมเข้ำใจในกำรขับขี่อย่ำงปลอดภัย  กฎจรำจร  

วิธีกำรช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทำงถนนเบื้องต้น รวมถึงตระหนักถึงอันตรำยที่เกิดจำกอุบัติเหตุทำงถนน 

อีกด้วย 

 นอกจำกนี้ กำรจัดอบรมดังกล่ำว ยังเป็นกำรประกำศ

ให้สังคม/ชุมชนได้รู้ว่ำทำงอ�ำเภอเชียงของให้ควำมส�ำคัญกับ

ประเด็นกำรสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัยทำงถนนให้เกิดขึ้น 

และได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนในอ�ำเภอ อำทิ สนับสนุน

สถำนที่โดยโรงเรียนเชียงของวิทยำคม ได้รับกำรสนับสนุน 

น�้ำดื่มระหว่ำงกำรอบรม โดยบริษัทนิ่มซี่เส็งเชียงของ บริษัท 

กรีนวิงเชียงของ และธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์

กำรเกษตร อ�ำเภอเชียงของ
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ประชาสัมพันธ์รณรงค์
 กิจกรรมที่ส�ำคัญอีกประกำรที่ทำงอ�ำเภอเชียงของเลือกใช้  คือ กิจกรรมกำรประชำสัมพันธ์รณรงค์ผ่ำน

กำรท�ำจัดท�ำสื่อกำรเรียนรู้ในรูปแบบของ CD เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โรงเรียน  และสื่อมวลชน   

น�ำไปเผยแพร่ต่อในพื้นที่

 กำรประชำสัมพันธ์ในแนวรำบ หรือในชุมชนจำกคนในชุมชนด้วยกันเอง จะเข้ำถึงและส่ือสำรกันได้

ง่ำยกว่ำ ทำงโครงกำรฯ จึงเลือกที่จะจัดท�ำ CD รณรงค์กำรใช้ถนนอย่ำงปลอดภัย รวมถึงกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้รถ

ใช้ถนนตระหนักถึงอันตรำยที่เกิดจำกอุบัติเหตุทำงถนน จ�ำนวน 200 แผ่น และแจกจ่ำยให้กับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในอ�ำเภอจ�ำนวน 8 แห่ง  ให้กับชุมชนและหมู่บ้ำนจ�ำนวน 101 หมู่บ้ำน  โรงเรียนทั้งหมดใน

อ�ำเภอเชยีงของ  รวมทัง้วทิยชุมุชนในอ�ำเภอเชยีงของจ�ำนวน 4 แห่ง  เพ่ือให้น�ำเอำ CD ดังกล่ำว ไปเปิดให้กบัคน 

ในหมู่บ้ำน หรือนักเรียน  ได้เรียนรู้ผ่ำนทำงเวทีต่ำงๆ  
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 กำรติดป้ำยเตือน  จำกกำรประเมินจุดเส่ียงร่วมกันของคณะท�ำงำน  ท�ำให้ทรำบว่ำบนทำงหลวง 

หมำยเลข 1020 มีกำรเกิดอุบัติเหตุค่อนข้ำงบ่อย จำกมีกำรสัญจรใช้เส้นทำงนี้ค่อนข้ำงมำก ทั้งจำกรถบรรทุก

สินค้ำและรถส่วนบุคคล  เพื่อเป็นกำรย�้ำเตือน  และสร้ำงควำมตระหนักให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน  จึงได้จัดท�ำป้ำย

เตือนจ�ำนวน 15 ป้ำย    

 ป้ำยดังกล่ำว  ประกอบไปด้วยภำษำอังกฤษและภำษำจีน เพื่อให้สำมำรถสื่อสำรกับชำวต่ำงชำติได้    

 จดุติดตัง้ป้ำยเหล่ำนี ้ ทำงคณะท�ำงำนร่วมพจิำรณำจดุทีจ่ะติดร่วมกนัและขออนมุติัจำกทำงหลวงเชยีงรำย

ให้ติดตั้งป้ำยดังกล่ำว  โดยมีสถำนีต�ำรวจภูธรเชียงของ  สถำนีต�ำรวจภูธรบุญเรือง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

และชุมชนอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรติดตั้งป้ำยดังกล่ำว

เพิ่มศักยภาพผู้ป้องกันภัย
 แม้ว่ำงบประมำณท่ีได้รับจำกส�ำนักงำนสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนป้องกันอุบัติเหตุจรำจรระดับจังหวัด 

(สอจร.) ส�ำนกังำนกองทนุสนบัสนนุกำรสร้ำงเสรมิสขุภำพ (สสส.) จะสนบัสนนุเพยีงกจิกรรมกำรประชมุ  กำรจดั

อบรม  และกำรท�ำประชำสมัพนัธ์แต่ยงัใช้งบประมำณของหน่วยงำนในกำรแก้ไขปัญหำหรือปรับปรุงกำรท�ำงำน

ต่ำงๆ เพื่อให้ไปถึงเป้ำหมำยในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม  และเสริมสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัยทำงถนน

 นอกจำกกำรป้องกนักำรเกดิอบัุตเิหตผุ่ำนทำงช่องทำงในกำรแก้ไขจดุเสีย่ง  กำรรณรงค์กำรขบัขีป่ลอดภยั  

สวมหมวกนิรภัยแล้ว  ยังต้องเตรียมรับมือกับกำรเกิดอุบัติเหตุเพื่อลดควำมสูญเสียให้ได้มำกที่สุด

 ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเชียงรำย สำขำเชียงของ ได้รับมอบรถยนต์กู้ภัย

เคลือ่นทีเ่รว็จำกกรมป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั จ�ำนวน 1 คนั  เพือ่ใช้ในกำรบรรเทำสำธำรณภยัทีจ่ะเกดิขึน้  

และเพื่ อ ให ้สำมำรถใช ้ ได ้อย ่ ำง เต็มศักยภำพ ทำง

ส�ำนักงำน ปภ.เชียงรำย สำขำเชียงของ จึงได ้สำธิต 

ฝึกกำรใช้ และซักซ้อมขั้นตอนกำรประสำนงำนกำรใช้

รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนท่ีเร็ว ระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนด้ำนป้องกัน

และบรรเทำสำธำรณภัย กับผู ้รับผิดชอบขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 6 อ�ำเภอ  ได้แก่  อ�ำเภอเชียงของ   

เวียงแก่น พญำเม็งรำย ขุนตำล ดอยหลวงและเวียงเชียง

รุ ้ง เพื่อให้สำมำรถประสำนงำนกันได้อย่ำงทันท่วงที 

และมีประสิทธิภำพเมื่อเกิดเหตุ
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 ผลการด�าเนินงาน ท�ำให้ผู้ท่ีท�ำงำนด้ำนดังกล่ำวได้รับทรำบวิธีกำรประสำนงำนที่มีประสิทธิภำพ  

ยังเกิดกำรสร้ำงเครือข่ำย ท�ำควำมรู ้จักกันระหว่ำงคนท�ำงำนด้ำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจำก 

แต่ละอ�ำเภอ  ซึ่งจะส่งผลต่อกำรประสำนกำรท�ำงำนร่วมกันต่อไปในอนำคต

ร่วมลงแรงลงมือลงใจ สร้างความปลอดภัย
 จำกกำรได้มีเวทีกำรประชุมคณะกรรมกำรศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัยทำงถนนอ�ำเภอเชียงของ    

ซึ่งรวบรวมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งทำงตรงและทำงอ้อมเข้ำมำร่วมกันรับทรำบข้อมูลและหำข้อตกลง 

ในกำรท�ำงำนร่วมกันนั้น กำรรับทรำบข้อมูล  ผลกระทบ กำรสูญเสียจำกกำรเกิดอุบัติเหตุในอ�ำเภอเชียงของนั้น 

ส่งผลให้แต่ละหน่วยงำนทีไ่ด้เข้ำมำร่วมรบัฟังข้อมลูจำกเวทีดังกล่ำว  หำกลวธิท่ีีจะสร้ำงวฒันธรรมควำมปลอดภยั

ทำงถนนให้เกิดขึ้นในหน่วยงำนของตนเอง  ผ่ำนทำงวิธีกำรท�ำงำน  อ�ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบปกติของหน่วยงำน

ตนเอง  ไม่ว่ำจะเป็น

 ■ กำรรณรงค์กำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีกำรจัดท�ำป้ำย

ประชำสมัพนัธ์  ป้ำยรณรงค์ลดอบุตัเิหต ุ เข้ำไปในเผยแพร่ในขบวนแห่กำรแข่งขนักฬีำประจ�ำปี   ท้ังนี้ 

เป็นกำรใช้งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง  ส่งผลให้คนในท้องถิ่นได้รับรู้เกี่ยวกับเป้ำ

หมำยในกำรลดอุบัติเหตุของอ�ำเภอ  และสร้ำงควำมตระหนักให้กับคนในชุมชน

 ■ กำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนของสถำนศึกษำ โดยกำรจัดกำรจรำจรหน้ำโรงเรียนและใน

โรงเรียนให้มีควำมสะดวก  ปลอดภัย  มีกำรจัดนักศึกษำวิชำทหำรมำเป็นจิตอำสำคอยอ�ำนวยควำม

สะดวก

 ■ กำรดูแลสภำพไหล่ทำงของชุมชนโดยชุมชนเอง ประชำชนในชุมชนช่วยกันปรับปรุง ตัดแต่งกิ่งไม้  

ปรับปรุงไหล่ทำงร่วมกัน  เพื่อสร้ำงให้เกิดทัศนวิสัยที่ดีกับผู้ขับขี่

 ■ กำรได้รับควำมร่วมมือจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย ในกำรให้นักศึกษำมำเป็นล่ำมประจ�ำตำม

จุดบริกำรในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 2558 เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ให้ข้อมูล 

เกี่ยวกับกำรเดินทำง กฎระเบียบต่ำงๆ

 ทั้งหมดน้ี เป็นกำรด�ำเนินกิจกรรมที่ไม่ได้ใช้เงินของโครงกำรฯ แต่เกิดขึ้นจำกกำรได้เข้ำร่วมเวทีกำร

ประชุมคณะกรรมกำรศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัยทำงถนนอ�ำเภอเชียงของ ที่ท�ำให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน   

ได้แลกเปลี่ยน ท�ำให้เกิดควำมตระหนักและน�ำกลับไปเข้ำผนวกกับกำรท�ำงำนปกติของตนเองได้ ซึ่งเป็นกำร

ท�ำงำนที่จะสร้ำงให้เกิดควำมยั่งยืนได้ในอนำคต  
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กลวิธีการท�างานผ่าน  5 ส 5 ช
 กำรท�ำงำนของอ�ำเภอเชียงของ เป็นกำรท�ำงำนที่พยำยำมยึดหลัก 5 ส 5 ช มำใช้ในกำรท�ำงำน   

หลักกำรท�ำงำน 5 ส  คือกำรใช้สำรสนเทศ/ข้อมูล  สหสำขำวิชำชีพ  สุดเสี่ยง  สุดคุ้ม ส่วนร่วม

 จะเห็นได้ว่ำใน 5 ส  ทำงโครงกำรฯ  ได้ใช้สำรสนเทศหรือข้อมูลมำใช้เป็นตัวเริ่มต้นในกำรท�ำงำน    

ท�ำกำรวิเครำะห์จำกสถิติอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนประกอบกับข้อมูลกำรใช้เส้นทำง ส่งผลให้สำมำรถน�ำมำวิเครำะห์

จุดเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ เมื่อได้ข้อมูลแล้วน�ำมำหำทำงแก้ปัญหำผ่ำนทำงกำรจัดเวทีกำรประชุมที่มีผู้เข้ำร่วมจำก 

สหสำขำวิชำชีพ จัดเวทีให้เกิดกำรแลกเปลี่ยน สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของแต่ละหน่วยงำน ในกำรพิจำรณำ 

ควำมคุ้มค่ำ ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นและลงมือแก้ไขในจุดนั้นก่อนผ่ำนทำงกำรลงควำมเห็นร่วมกัน   

 ส�ำหรับกลวิธี 5 ช   ที่เป็นกำรชง เชื่อม ช้อน  เช็ค  ชม   ยังไม่เห็นรูปแบบที่ชัดเจนมำกนัก  แต่ด้วย

วิธีกำรท�ำงำนที่เลือกใช้กำรมีส่วนร่วมของสหวิชำชีพท�ำให้เกิดกำรเชื่อมประสำนกำรท�ำงำนร่วมกัน   หำกมีกำร

วำงระบบกำรเช็คเพื่อมองหำข้อดี  กระบวนกำรท�ำงำนที่ประสบควำมส�ำเร็จ  เพื่อน�ำมำขยำยผลหรือสนับสนุน 

ต่อก็จะสำมำรถสร้ำงควำมยั่งยืนต่อไปได้เป็นอย่ำงดี

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 จำกกำรด�ำเนินงำนโครงกำร ส่งผลให้สถิติกำรเกิด กำรบำดเจ็บ และกำรสวมหมวกนิรภัย มีกำร

เปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบปี 2557 กับ ปี 2558 ดังนี้

 จ�ำนวนผู้สวมหมวกนิรภัยมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.09 และมีจ�ำนวนกำรเกิดอุบัติเหตุลดลง 11 ครั้ง  

มีผู้บำดเจ็บจำกอุบัติเหตุจรำจรลดลง 13 รำย แต่ท้ังนี้กลับมีจ�ำนวนผู้เสียชีวิตเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบจำกปี 2557  

จ�ำนวน 2 รำย ซึ่งสถำนกำรณ์ควำมรุนแรงและกระบวนกำรท�ำงำนเพื่อกำรป้องกันอุบัติเหตุจรำจร 

ในอ�ำเภอเชียงของ จ.เชียงรำย มีแนวโน้มที่ดีขึ้น และเป็นกำรต้ังรับป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุ หำกเทียบกับ 

จ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลมำจำกประเทศเพื่อนบ้ำน และจังหวัดอื่นๆ 

ล�าดับ รายการ ปี 2557 ปี 2558 (ลดลง/เพิ่มขึ้น)

1 จ�ำนวนผู้สวมหมวกนิรภัย (ร้อยละ) 8.64 22.73 +14.09

2 จ�ำนวนกำรเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) 150 139 -11

3 จ�ำนวนกำรบำดเจ็บ (คน) 149 136 -13

4 จ�ำนวนกำรเสียชีวิต (คน) 9 11 +2
 

 ภำยหลังจำกกำรท�ำงำนของโครงกำรฯ พบกำรเปลี่ยนแปลงในหลำยแง่มุม ดังนี้

 1. เกิดเวทีที่คนท�ำงำนเกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยทำงถนนได้มีโอกำสมำแลกเปลี่ยนข้อมูล และหำ

แนวทำงกำรท�ำงำนร่วมกัน

 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่น  โรงเรียน  สื่อมวลชนในพื้นที่  มีเครื่องมือ (CD) ที่จะน�ำไปใช้

ในกำรประชำสัมพันธ์

 3. แต่ละองค์กรมีกำรด�ำเนินกำรภำยใต้บทบำทและหน้ำท่ีของตนเอง ในกำรสร้ำงเสริมให้เกิด 

ควำมปลอดภัยทำงถนนขึ้นในพื้นที่อย่ำงต่อเนื่อง  เช่น กำรติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณจุดเสี่ยงกำร

ดูแลไหล่ทำง  กำรท�ำป้ำยเตือน  เป็นต้น
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 4. ใช้มำตรกำรองค์กรเข้ำมำช่วยในกำรสนบัสนนุให้มกีำรสวมหมวกนริภยั  โดยเริม่ต้นที ่หน่วยงำน เช่น 

โรงพยำบำล

 5. องค์กรบรหิำรส่วนท้องถิน่เข้ำมำช่วยดแูลพืน้ที ่ ตดัแต่งกิง่ไม้ข้ำงทำง  โดยไม่ต้องรอให้กรมทำงหลวง

ด�ำเนินกำรสั่งกำร

เงื่อนไขปัจจัยความส�าเร็จ
 1. มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงำนอย่ำงเป็นทำงกำร  เพื่อให้มีกลไกและอ�ำนำจหน้ำที่มำรองรับ

 2. แต่ละโรงเรยีนมกีลวธีิในกำรให้เดก็นกัเรยีนสวมหมวกนริภยัมำโรงเรยีน มกีำรตัง้กฎระเบยีบ ขอควำม

ร่วมมอืกบัผูป้กครองและต�ำรวจในกำรควบคมุดแูล ส่งผลให้นกัเรยีนมธัยมทีเ่ดนิทำงมำโรงเรยีนด้วย

รถจักรยำนยนต์สวมหมวกนิรภัยมำโรงเรียนอย่ำงสม�่ำเสมอ

ปัญหาอุปสรรค
 1. กำรเตบิโตของเมอืงเป็นไปด้วยควำมรวดเรว็  มีกำรขยำยถนนเป็น 4 เลน  แต่คนในชมุชนยงัไม่มกีำร

เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมกำรขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย เช่น พฤติกรรมกำรขับรถย้อนศร   

กำรไม่สวมหมวกนิรภัย  เป็นต้น

 2. อัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงข้ึนอย่ำงรวดเร็ว  ไม่จ�ำเพำะเฉพำะช่วงเทศกำล ส่งผลให้กำรรับมือ   

หรือกระบวนกำรช่วยเหลือยังล่ำช้ำ (นอกเทศกำลไม่มีค�ำส่ังในกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกัน/ 

วำงระบบอย่ำงชัดเจน)

 3. อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ที่จะใช้ในกำรช่วยเหลือมีไม่เพียงพอ  

 4. ระบบ 1669 ยังเป็นกำรแจ้งไปท่ีศูนย์กลำงท่ีจังหวัดก่อน แล้วทำงจังหวัดจึงจะแจ้งกลับมำที่ 

โรงพยำบำลอ�ำเภอ ซึ่งในบำงกรณีท�ำให้เกิดควำมล่ำช้ำ

 5. กำรสวมหมวกนิรภัยยังเป็นกำรด�ำเนินกำรเนื่องจำกเกรงต่อกฎหมำย หรือกฎระเบียบของโรงเรียน  

แต่ไม่ได้เกิดจำกควำมตระหนักหรือเห็นควำมส�ำคัญของกำรสวมหมวกนิรภัย

 6. ยังมีจุดเสี่ยงท่ีรอกำรแก้ไขหลำยจุด ซ่ึงจ�ำเป็นต้องใช้องค์ควำมรู้ทำงวิศวกรรมจรำจรมำใช้ในกำร 

แก้ปัญหำ

ข้อเสนอแนะ
 1. ป้ำยจุดเสี่ยงควรเพิ่มภำษำไทยเข้ำไปเพื่อสื่อสำรให้กับคนในพื้นที่ และคนไทยจำกต่ำงถิ่นได ้

รับทรำบเกี่ยวกับจุดเสี่ยงด้วย

 2. จำกกำรตั้งเป้ำหมำยที่จะลดอุบัติเหตุ กำรบำดเจ็บหรือเสียชีวิตของอ�ำเภอเชียงของลง 5%  

จำกปีที่ผ่ำนมำ และเพิ่มอัตรำกำรสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยำนยนต์ให้ได้ 80% ซ่ึงเป็นกำร

ก�ำหนดเป้ำหมำยที่ชัดเจน แต่โครงกำรฯ ยังขำดวิธีกำรในกำรเก็บข้อมูล โดยเฉพำะอัตรำ 

กำรสวมหมวกนิรภัยที่ยังไม่มีกำรเก็บข้อมูลว่ำมีกำรสวมหมวกมำกขึ้นหรือไม่ เพียงใด

 3. วำงระบบเพื่อรองรับกำรเข้ำมำของนักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่นิยมขับรถเอง แต่ไม่มีควำมรู้เกี่ยวกับ

กฎหมำย หรือระเบียบกำรขับรถของประเทศไทย
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 4. จัดท�ำแผ่นพับ เพื่อชี้แจง/อธิบำยระเบียบกำรขับขี่เป็นภำษำอังกฤษ หรือจีน  เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้

ศึกษำ

 5. กำรแก้ปัญหำจดุเสีย่ง  ต้องใช้องค์ควำมรูอ้ย่ำงรอบด้ำน โดยเฉพำะทำงด้ำนวศิวกรรมจรำจรเพือ่ปรบั

เปลี่ยนโครงสร้ำง  พร้อมๆ กับกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรขับขี่

 6. กำรแก้ปัญหำจุดเสี่ยงที่ต้องใช้งบประมำณมำก หรืออยู่ภำยใต้กำรดูแลของกรมทำงหลวง อำจจะ

กลวธิใีนกำรวเิครำะห์ปัญหำ  น�ำเสนอปัญหำและชกัชวนผูร้บัผดิชอบมำรบัฟังปัญหำเพือ่หำแนวทำง

กำรแก้ไขร่วมกัน

 7. กำรใช้ CCTV สำมำรถแก้ปัญหำได้หลำยหลำก  แต่ต้องอำศยักำรวำงระบบทีด่ ี ควำมร่วมมอืระหว่ำง

หน่วยงำนต่ำงๆ  โดยเฉพำะต�ำรวจที่มีอ�ำนำจในกำรบังคับใช้กฎหมำย

 8. กำรน�ำเสนอโดยใช้คลปิถ่ำยเป็นภำพเคลือ่นไหวเส้นทำง/จดุเสีย่ง  จะท�ำให้เกดิควำมชดัเจนเมือ่มกีำร

ประชุม   

 9. ผลักดันกำรแก้ไขปัญหำจุดเสี่ยงในส่วนที่นอกเหนืออ�ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบของอ�ำเภอให้เป็นวำระ

ของจังหวัด

 10. ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวรู ้วิธีกำรปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุทำงถนน  

ประชำสัมพันธ์ให้รู้จักหมำยเลข 1669  เพื่อกำรแจ้งเหตุ  

 11. อ�ำเภอควรมีกำรสนับสนุนให้พื้นที่ ได้มีโอกำสน�ำหลักกำรกลยุทธกำรท�ำงำน 5ส. 5ช. มำใช ้

ร่วมกันอย่ำงบูรณำกำรในแผนงำนระดับอ�ำเภอ โดยก�ำหนดเป็นนโยบำยเพื่อน�ำสู ่กำรปฏิบัต ิ

ที่ต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี  ตำมบริบทและสภำพปัญหำของแต่ละท้องที่ และมีกำรติดตำม 

ประเมินผล พร้อมมอบโล่ให้กับผลงำนท่ีเป็นแบบอย่ำงให้กับพ้ืนท่ีท่ีด�ำเนินงำนเห็นผลเด่นชัด 

เป็นรูปธรรม
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  7. ตากฟ้าร่วมใจ  สร้างความปลอดภัยทางถนน

 อ�ำเภอตำกฟ้ำ ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดนครสวรรค์ มีอำณำเขตติดต่อกับ อ�ำเภอ

พยุหะคีรี  อ�ำเภอท่ำตะโก  อ�ำเภอไพศำลี  อ�ำเภอตำคลี  จังหวัดนครสวรรค์  และอ�ำเภอหนองม่วง  จังหวัด

ลพบุรี  ประกอบด้วย 7 ต�ำบล 76 หมู่บ้ำน  มีอำชีพหลัก คือ กำรท�ำไร่  ท�ำสวน  เลี้ยงสัตว์  และมีอำชีพเสริม

ในกำรท�ำหัตถกรรม (ทอผ้ำ  จักสำน) 

 พืชส�ำคัญคือ กำรปลูกอ้อยข้ำวโพด และมันส�ำปะหลัง  ซ่ึงกำรขนส่งอ้อยจะใช้รถบรรทุกขนำดใหญ่

บรรทุกอ้อยเข้ำไปส่งยังโรงงำนต่ำงๆ  ส่งผลท�ำให้ถนนช�ำรุด  เสียหำย และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  

 ถนนที่ตัดผ่ำน อ�ำเภอตำกฟ้ำ  คือ ถนนหมำยเลข 1  พหลโยธิน และถนนสำย 11 อินทร์บุรี-เขำทรำย  

ซึง่ถนนทัง้สองเส้น มกัจะถกูใช้เป็นเส้นทำงเลีย่งในช่วงเทศกำล ส่งผลให้ช่วงเวลำดงักล่ำวมผีูใ้ช้เส้นทำงเป็นจ�ำนวน

มำก   มีกำรจรำจรหนำแน่น  ส่งผลให้มีควำมเสี่ยงในกำรเกิดอุบัติเหตุช่วงเวลำดังกล่ำวเพิ่มมำกขึ้น

 นอกจำกปัญหำหลักท่ีเกิดจำกสภำพถนนแล้ว   พฤติกรรมของผู้ขับขี่ใน อ�ำเภอตำกฟ้ำ  ยังส่งผลต่อ

ควำมเสี่ยงในกำรเกิดอุบัติเหตุ  เนื่องจำกไม่สนใจใส่หมวกนิรภัย  ขับขี่ด้วยควำมประมำท เมำแล้วขับ  ฯลฯโดย

จะเกิดในกำรเดินทำงถนนในต�ำบลหรือหมู่บ้ำนที่จรำจรไม่หนำแน่น  

 ทั้งหมดนี้คือ สำเหตุส�ำคัญของกำรเกิดอุบัติเหตุในอ�ำเภอตำกฟ้ำ  ที่ส่งผลให้ปี 2553-2557 อ�ำเภอ

ตำกฟ้ำมีคนเจ็บ (Admit) เฉลี่ยปีละกว่ำ 746 รำย  เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 12 รำย  จำกสถิติดังกล่ำวท�ำให้หน่วย

งำนต่ำงๆ ทีเ่กีย่วข้องไม่ได้นิง่นอนใจ  แต่ร่วมกนัคดิและหำกลวธิใีนกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว  จนเกดิเป็นโครงกำร 

“ตากฟ้าร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน” ภำยใต้กำรท�ำงำนอย่ำงเข้มแข็งของ คุณประยงค์ บุญมีรอด 

หัวหน้ำส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดนครสวรรค์ สำขำตำกฟ้ำ และคุณสมชาย แก้วศรี  

ทีมงำน ปภ. ร่วมกันกับภำคีเครือข่ำยในกำรขับเคลื่อนงำนสร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนน

สานพลังภาคีร่วมใจ
 โครงกำรตำกฟ้ำร่วมใจสร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนน เกิดขึ้นจำกควำมตั้งใจขององค์กร ภำคีต่ำงๆ 

ทีเ่กีย่วข้อง  ทีต้่องกำรจะลดอบุตัเิหตทุำงถนนเพือ่ให้ประชำชนปลอดภยัทัง้ชวีติและทรพัย์สนิ   โดยมวีตัถปุระสงค์

ดังนี้

 1. เพื่อสร้ำงภำคีเครือข่ำยในกำรท�ำงำนร่วมขับเคลื่อนควำมปลอดภัยทำงถนนอ�ำเภอตำกฟ้ำ

 2. เพื่อสร้ำงศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุจรำจรในเขตพื้นที่อ�ำเภอตำกฟ้ำ 

 3. เพื่อสร้ำงหมู่บ้ำนและโรงเรียนต้นแบบควำมปลอดภัยทำงถนนในเขตพื้นที่อ�ำเภอตำกฟ้ำ

 4. เพื่อลดกำรเกิดอุบัติเหตุในจุดเสี่ยง พื้นที่เขตอ�ำเภอตำกฟ้ำ

 5. เพื่อส่งเสริมกำรสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยำนยนต์

 6. เพื่อลดจ�ำนวนอุบัติเหตุผู้บำดเจ็บและเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนน

 โดยมีแนวทำงในกำรด�ำเนินกำร 4 ด้ำน ได้แก่

 1. กำรพัฒนำภำคีเครือข่ำยกำรรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนอ�ำเภอตำกฟ้ำ  

 2. กำรพัฒนำระบบข้อมูลด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนนอ�ำเภอตำกฟ้ำ 

 3. กำรรณรงค์ส่งเสรมิกำรสวมหมวกนริภยั 100% ปลกูฝังและสร้ำงจติส�ำนกึในสถำนศกึษำให้มโีรงเรยีน
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ต้นแบบด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน 

 4. กำรสร้ำงหมู่บ้ำนต้นแบบในกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน ที่จะสำมำรถขยำยผลไปสู่ 

หมู่บ้ำน/ชุมชนอื่น หรือส่วนรำชกำรต่ำงๆ ในพื้นที่อ�ำเภอเป็นมำตรกำรองค์กรต้นแบบด้ำน 

ควำมปลอดภัยทำงถนนต่อไป

 กำรด�ำเนินโครงกำรดังกล่ำว เน้นกำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำงภำคีที่เกี่ยวข้อง ผ่ำนทำงกำรแต่งตั้ง 

อย่ำงเป็นทำงกำร มีค�ำสั่งอ�ำเภอตำกฟ้ำที่ 221/2557ลงวันที่ 27 สิงหำคม 2557 แต่งตั้งคณะกรรมกำร 

ศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัยทำงถนนอ�ำเภอตำกฟ้ำ (ศปถ.อ�ำเภอ) เพื่อให้ท�ำหน้ำที่จัดท�ำแผนปฏิบัติกำร 

แผนงำน โครงกำรและงบประมำณในกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน ส่งเสริมสนับสนุนกำรมีส่วนร่วม

ของประชำชน จัดให้มีศูนย์ข้อมูลและสถิติ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและประชำสัมพันธ์ผลกำรด�ำเนินงำน 

ให้กับประชำชนได้รับทรำบ และเมื่ออ�ำเภอตำกฟ้ำได้รับจัดสรรงบประมำณจำกแผนงำนสนับสนุนกำรด�ำเนิน

กำรป้องกันอุบัติเหตุจรำจรในระดับจังหวัด (สอจร.) ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)  

เพื่อด�ำเนินโครงกำรตำกฟ้ำร่วมใจสร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนน จึงได้มีค�ำสั่งอ�ำเภอตำกฟ้ำ ที่ 39/2558  

แต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะท�ำงำนในกำรด�ำเนินโครงกำร “ตากฟ้าร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน”

เมื่อวันที่ 4 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558

ตำรำง  รำยละเอียดคณะกรรมกำรและคณะท�ำงำน

ต�าแหน่ง คณะกรรมการอ�านวยการ คณะท�างานขับเคลื่อน
คณะท�างานรวบรวมและ

รายงานข้อมูล (MIS)

ประธาน/หัวหน้า นำยอ�ำเภอตำกฟ้ำ หัวหน้ำส�ำนักงำน 

ปภ.จังหวัดสำขำตำกฟ้ำ

ทีม ปภ.และ รพ.

รองประธาน 1. ผกก.สถำนีต�ำรวจภูธร

   ตำกฟ้ำ

2. ปลัดอ�ำเภอหัวหน้ำ

   ฝ่ำยบริหำรงำนปกครอง

- -

กรรมการ/

คณะท�างาน

1. ผอ.แขวงกำรทำง 

  นครสวรรค์ที่ 2 (ตำกฟ้ำ)

2. ขนส่งจังหวัดนครสวรรค์  

    สำขำตำคลี

3. ผจก.บริษัทกลำงฯ จังหวัด

   นครสวรรค์

4. ผอ.รพ.ตำกฟ้ำ

5. สสอ.ตำกฟ้ำ

6. รอง ผกก.ป้องกัน

   ปรำบปรำมสถำนีต�ำรวจ

    ภูธรตำกฟ้ำ

1. นำยก อบต.สุขส�ำรำญ

2. ปลัดอ�ำเภอฝ่ำยควำม

    มั่นคง

3. นำยสมหวัง มูลสำร

รอง ผอ.ร.ร.ตำกฟ้ำวิชำ

ประสิทธิ์

4. นำงสมพักตร์ แสง

ประสำท พยำบำลวิชำชีพ

ช�ำนำญกำร รพ.ตำกฟ้ำ

5. ร.ต.ท.ไพโรจน์ ศรีทอง 

รอง สว.(จร.) สภ.ตำกฟ้ำ

1. นำงสมพักตร์ แสง

ประสำท พยำบำลวิชำชีพ

ช�ำนำญกำร รพ.ตำกฟ้ำ

2. นำยสมชำย  แก้วศรี

นักวิเครำะห์ฯ ช�ำนำญกำร 

ปภ.สำขำตำกฟ้ำ

3. ร.ต.ท.ไพโรจน์ ศรีทอง 

รอง สว.(จร.) สภ.ตำกฟ้ำ

4. น.ส.จุฑำมำส วงษ์รำษฎร ์

เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข

ช�ำนำญงำน สสอ.ตำกฟ้ำ
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ต�าแหน่ง คณะกรรมการอ�านวยการ คณะท�างานขับเคลื่อน
คณะท�างานรวบรวมและ

รายงานข้อมูล (MIS)

7. นำยกเทศมนตรีทุกแห่ง

8. นำยก อบต.ทุกแห่ง

9. นำงจันทร์ทิพย์ วรำหไพฑูรย์ 

(พี่เลี้ยงสอจร.)

10. ประธำน อปพร.ตำกฟ้ำ

11. ประธำน อสม.ตำกฟ้ำ

12. ประธำนสมำคมไร่อ้อย 

อ�ำเภอตำกฟ้ำ

6. น.ส.จุฑำมำส วงษ์รำษฎร์ 

เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข

ช�ำนำญงำน สสอ.ตำกฟ้ำ

7. นำยณัฐพงษ์  หมวกเอี่ยม 

สื่อมวลชน

8. นำยชัยยศ  เถื่อนม่วง 

ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 7 

ต.ล�ำพยนต์

9. นำยกรรณชัย อนันทสุข 

หน่วยกู้ชีพกู้ภัยตำกฟ้ำ

10. น.ส.อุมำภรณ์ ด้วงชะอุ่ม 

นักวิเครำะห์ฯปฏิบัติกำร 

ปภ.สำขำตำกฟ้ำ

11. นำยวิเชียร ประสงค์

ทรัพย์ พนักงำนประจ�ำ

ส�ำนักงำน ปภ.สำขำตำกฟ้ำ

12. นำยวสันต์  อุทัยมงคล 

พนักงำนประจ�ำส�ำนักงำน 

ปภ.สำขำตำกฟ้ำ

13. น.ส.ศิริพันธ์  นุ่นชะนำ 

นักวิเครำะห์นโยบำยและ

แผนช�ำนำญกำร

5. นำยชัยยศ  เถื่อนม่วง 

ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 7 

ต.ล�ำพยนต์ 

6. นำยกรรณชัย อนันทสุข 

หน่วยกู้ชีพกู้ภัยตำกฟ้ำ

7. นำยวสันต์  อุทัยมงคล 

พนักงำนประจ�ำส�ำนักงำน 

ปภ.สำขำตำกฟ้ำ

8. นำยวิเชียร ประสงค์

ทรัพย์พนักงำนประจ�ำ

ส�ำนักงำน ปภ.สำขำตำกฟ้ำ

9. น.ส.ศิริพันธ์  นุ่นชะนำ 

นักวิเครำะห์นโยบำยและ

แผนช�ำนำญกำร

10. นำยณัฐพงษ์  หมวกเอี่ยม 

สื่อมวลชน

กรรมการ/คณะ

ท�างานและ

เลขานุการ

หัวหน้ำส�ำนักงำน ปภ.จังหวัด

นครสวรรค์ สำขำตำกฟ้ำ

นำยสมชำย  แก้วศรี

นักวิเครำะห์ฯ ช�ำนำญกำร 

ปภ.สำขำตำกฟ้ำ

-

กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ

1. ปลัดอ�ำเภอฝ่ำยควำม

มั่นคง

2. นำยสมชำย  แก้วศรี

- -

หน้าที่ ก�ำหนดแนวทำง แผนงำน 

โครงกำรในกำรป้องกันและ

แก้ไขปัญหำอุบัติเหตุจรำจร 

จัดให้มีศูนย์ข้อมูลและสถิติ

ด�ำเนินกำรขับเคลื่อน

โครงกำรฯ ในทุกกิจกรรม

ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

ออกสอบเหตุกำรณ์เกิด

อุบัติเหตุทำงถนน จัดเก็บ 

รวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุ

ทำงถนน ประมวลผล
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ต�าแหน่ง คณะกรรมการอ�านวยการ คณะท�างานขับเคลื่อน
คณะท�างานรวบรวมและ

รายงานข้อมูล (MIS)

กำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน  

กำรวิเครำะห์สำเหตุกำรเกิด

อุบัติเหตุทำงถนนและก�ำหนด

แนวทำงแก้ไขปัญหำ  กำร

เผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำร

ให้ควำมรู้ ตลอดจนกำร

ให้กำรสนับสนุนงบประมำณ 

บุคลำกร อุปกรณ์ เครื่องมือ

และอ�ำนวยกำรปฏิบัติ 

ด�ำเนินโครงกำรในแต่ละ

กิจกรรมย่อย ประสำนกับ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง กำร

ออกสอบเหตุ รวบรวม 

เก็บข้อมูล ประมวลผล 

วิเครำะห์ ประเมินผลเพื่อ

หำแนวทำงแก้ไขและเผย

แพร่ประชำสัมพันธ์ให้

ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุทำงถนนแก่

หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน 

มูลนิธิ องค์กรอิสระและ

ประชำชน

วิเครำะห์ข้อมูล  จัดท�ำ

ฐำนข้อมูลอุบัติเหตุทำง

ถนน และสรุปรำยงำน

ข้อมูลเสนอผู้บังคับบัญชำ

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

โดยตั้งศูนย์รวบรวมข้อมูล

และกำรประมวลผล ณ 

ส�ำนักงำนป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด

นครสวรรค์ สำขำตำกฟ้ำ

 จะเห็นได้ว่ำกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรและคณะท�ำงำน มีลักษณะที่แตกต่ำงกันตำม 

บทบำทและหน้ำที่ของแต่ละชุด

 คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรท�ำหน้ำที่ก�ำหนดแนวทำงกำรท�ำงำน  จึงเป็นกำรแต่งตั้งตำมต�ำแหน่งหน้ำที่

ที่รับผิดชอบอยู่   ส�ำหรับคณะท�ำงำนทั้ง 2 ชุดเป็นกำรแต่งตั้งโดยระบุตัวบุคคล และยังเป็นคนเดียวกัน  ซึ่งจะ

ส่งผลให้กำรท�ำงำนต่อเนื่อง  โดยมีเจ้ำหน้ำที่จำก ปภ.สำขำตำกฟ้ำท�ำหน้ำที่เป็นคณะท�ำงำนและเลขำนุกำรใน

คณะท�ำงำนขับเคลื่อนและคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำร  ท�ำให้สำมำรถถ่ำยทอดข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นให้กับผู้

บริหำรทรำบได้

แผนการสร้างความปลอดภัย 

 นอกเหนอืจำกกำรจดัตัง้คณะกรรมกำรเพือ่ด�ำเนนิโครงกำรแล้ว   โครงกำรฯ ยงัได้ก�ำหนดกจิกรรมต่ำงๆ  

เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนที่จะเกิดขึ้น  ครอบคลุมปัจจัยที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุทำงถนน  

ไม่ว่ำจะเป็นพฤติกรรมของผู้ขับขี่  ยำนพำหนะ  สิ่งแวดล้อมและถนน รวมถึงกำรบังคับใช้กฎหมำย    

 แผนกิจกรรม ของอ�ำเภอตำกฟ้ำ   แบ่งออกเป็น 2 ระดับ  คือกิจกรรมระดับอ�ำเภอ  และกิจกรรมระดับ

หมู่บ้ำน/ต�ำบล

 1) กิจกรรมระดับอ�าเภอ  ประกอบไปด้วย

  1. กำรพัฒนำระบบข้อมูลด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน DATA CENTER 

  2. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  3. กำรอบรมเพื่อปลูกฝังและสร้ำงจิตส�ำนึกด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนนให้กับเด็กและเยำวชน

 2) กิจกรรมระดับหมู่บ้าน/ต�าบล  เป็นกำรสร้ำงหมู่บ้ำนปลอดภัยและหมู่บ้ำนตัวอย่ำงลดอุบัติเหตุทำง 

  ถนน
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 ผลกำรด�ำเนินงำนพบว่ำ จำกควำมร่วมมือร่วมใจของคนในอ�ำเภอ  ท�ำให้อ�ำเภอตำกฟ้ำสำมำรถด�ำเนิน

กำรได้ครบทุกกิจกรรมที่วำงแผนไว้  อีกทั้งยังมีกำรจัดกิจกรรมเพิ่มเติมในกำรตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์และตั้งจุดตรวจและให้บริกำรประชำชนช่วงเทศกำลปีใหม่อีกด้วย

กิจกรรมสร้างความปลอดภัย
 • การพัฒนาระบบข้อมูลด้านความปลอดภัยทางถนน DATA CENTER

  อ�ำเภอตำกฟ้ำให้ควำมส�ำคัญกับกำรจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกำรเกิดอุบัติเหตุ และน�ำเอำข้อมูลมำ

วเิครำะห์เพือ่หำสำเหตแุละหำแนวทำงแก้ปัญหำ   กำรด�ำเนนิกำรเริม่ต้นจำกกำรแต่งต้ังคณะท�ำงำนรวบรวมและ

รำยงำนข้อมูล (MIS)  เพื่อท�ำหน้ำที่จัดเก็บข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี รวมถึงข้อมูลประจ�ำเดือนของทุกเดือน  นอกจำก

นี้ยังมีกำรลงพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุร้ำยแรง/จุดเสี่ยง  เพื่อประเมิน วิเครำะห์สถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อวำงแนวทำง

กำรแก้ไข  จัดท�ำข้อเสนอ  และน�ำส่งข้อมูลให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงและแก้ไขต่อไป

 ข้อมูลจากการลงพื้นที่

พื้นที่ ลักษณะที่ท�าให้เกิดจุดเสี่ยง ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา

สำมแยกบ้ำน

ไตรคีรี หมู่ 6

ต.พุนกยูง  ถ.สำย

ตำกฟ้ำ-ท่ำตะโก 

(สำย1145)

■ ถนนสำยหลักมีลักษณะเป็นเส้นตรง 

ลำดเอียง มองไม่เห็นทำงแยก
■ มีศำลำพักผู้โดยสำรบริเวณทำงแยก
■ มีตลำดนัดทุกวันอำทิตย์ มีสถำนที่

ส�ำคัญได้แก่ โรงเรียนและ รพ.สต. ท�ำให้

มีรถหนำแน่น

■ ติดตั้งป้ำยเตือน/อักษรเตือนบนถนน/ติด

ตั้งสัญญำณไฟ บริเวณทำงแยก
■ ติดตั้งลูกระนำดชะลอควำมเร็วก่อนถึง

ทำงแยก
■ ขอควำมร่วมมือแขวงทำงหลวงตรวจสอบ

ผิวถนนและตัดแต่งต้นไม้สองข้ำงทำง
■ แขวงทำงหลวงและ อบต.พุนกยูง ตั้งงบ

ประมำณจัดท�ำป้ำยเตือน ไฟสัญญำณ ฯลฯ 

ที่เกี่ยวข้อง

สำมแยกทำงเข้ำ

วัดพุนกยูง หมู่ 4

บ้ำนพรุเลียบ 

ต.พุนกยูง ถ.สำย

ตำกฟ้ำ-ท่ำตะโก 

(สำย1145)

■ ถนนสำยหลักมีไฟเตือนก่อนถึงทำงแยก  

แต่เนื่องจำกเป็นทำงโค้งและลำดเอียง

ท�ำให้รถที่วิ่งมำจำกสำยหลักมองไม่เห็น

ทำงแยก
■ มีต้นไม้และป้ำยปิดบังทำงแยก

■ จัดท�ำป้ำยเตือน/อักษรเตือนบนถนนก่อน

ถึงทำงแยก
■ จัดท�ำลูกระนำดชะลอควำมเร็วก่อนถึงทำง

แยก
■ ติดตั้งไฟฟ้ำส่องทำง
■ ขอควำมร่วมมือแขวงทำงหลวงตรวจสอบ

ผิวถนนและตัดแต่งต้นไม้สองข้ำงทำง
■ แขวงทำงหลวงและ อบต.พุนกยูง ตั้งงบ

ประมำณจัดท�ำป้ำยเตือน ไฟส่องสว่ำง ฯลฯ 

ที่เกี่ยวข้อง
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พื้นที่ ลักษณะที่ท�าให้เกิดจุดเสี่ยง ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา

สำมแยกทำงเข้ำ

วัดพุนกยูง หมู่ 1 

บ้ำนชอนทุเรียน 

ต.พุนกยูง ถ.สำย

ตำกฟ้ำ-ท่ำตะโก 

(สำย1145)

■ มีไฟเตือนกระพริบก่อนถึงทำงแยก แต่

ใช้กำรไม่ได้
■ ถนนสำยหลักมีลักษณะลำดเอียง และ

ตรง  ท�ำให้รถใช้ควำมเร็วสูง
■ บริเวณทำงแยกเข้ำหมู่บ้ำนมีลักษณะ

ลำดลง มีต้นไม้และป้ำยปิดบังทำงแยก
■ ไหล่ทำงแคบ

■ จัดท�ำป้ำยเตือน/อักษรเตือนบนถนนก่อน

ถึงทำงแยก
■ จัดท�ำลูกระนำดชะลอควำมเร็วก่อนถึงทำง

แยก
■ จัดท�ำไหล่ทำงให้กว้ำงขึ้น
■ ขอควำมร่วมมือแขวงทำงหลวงตรวจสอบ

ผิวถนนและตัดแต่งต้นไม้สองข้ำงทำง
■ แขวงทำงหลวงและ อบต.พุนกยูง ตั้งงบ

ประมำณจัดท�ำป้ำยเตือน ไฟส่องสว่ำง ฯลฯ 

ที่เกี่ยวข้อง

สำมแยกบ้ำน

ด�ำรงรักษ์ หมู่ 3 

ต.อุดมธัญญำ

■ เป็นทำงแยกที่ใช้เป็นเส้นทำงลัดไปถนน

สำยอินทร์บุรี-เขำทรำย
■ เป็นแหล่งชุมชน  ที่มีโรงงำน โรงเรียน 

และย่ำนกำรค้ำ  ส่งผลให้มีกำรจรำจร

หนำแน่นโดยเฉพำะช่วงเช้ำและเย็น
■ มีไฟเตือนกระพริบและไฟส่องสว่ำง

■ จัดท�ำป้ำยเตือน/ตัวอักษร/ลูกระนำดก่อน

ถึงทำงแยก
■ ขอควำมร่วมมือแขวงทำงหลวงตรวจสอบ

ผิวถนนและตัดแต่งต้นไม้สองข้ำงทำง
■ แขวงทำงหลวงและ อบต.อุดมธัญญำ ตั้ง

งบประมำณจัดท�ำป้ำยเตือน ลูกระนำด ฯลฯ 

ที่เกี่ยวข้อง

สำมแยกบ้ำนพุ

ม่วง ม.13 ต.อุดม

ธัญญำ

■ ถนนสำยหลักมีลักษณะตรงลำดเอียง

จำกตำกฟ้ำไปท่ำตะโก  เป็นสี่เลนและ

ปรับเป็นสองเลนบริเวณทำงแยก
■ ผู้ขับขี่มักใช้ควำมเร็วสูงและมองไม่เห็น

ทำงแยก
■ มีโรงเรียน รพ.สต. และวัดไตรคีรีตั้งอยู่

ก่อนถึงทำงแยก  

■ จัดท�ำป้ำยเตือน/ตัวอักษร/ลูกระนำดก่อน

ถึงทำงแยก
■ ขอควำมร่วมมือแขวงทำงหลวงตรวจสอบ

ผิวถนนและตัดแต่งต้นไม้สองข้ำงทำง
■ แขวงทำงหลวงและ อบต.อุดมธัญญำ ตั้ง

งบประมำณจัดท�ำป้ำยเตือน ลูกระนำด ฯลฯ 

ที่เกี่ยวข้อง

สี่แยกหลัก 19

ถ.ตำกฟ้ำ-ท่ำตะโก

■ เป็นเส้นทำงรอยต่อระหว่ำงสองอ�ำเภอ  

แต่ไม่มีสัญญำณไฟ 
■ เกำะกลำงบริเวณทำงแยกมีลักษณะ

เหลื่อมล�้ำกัน 
■ ก่อนถึงทำงแยกถนนมีลักษณะสอบเข้ำ

■ จัดท�ำป้ำยเตือน/ตัวอักษร/ลูกระนำดก่อน

ถึงทำงแยก
■ ปรับลักษณะของเกำะกลำงให้เหมำะสม 

พร้อมติดตั้งกล้อง CCTV และสัญญำณไฟจรำจร
■ ขอควำมร่วมมือแขวงทำงหลวงตรวจสอบ

ผิวถนนและตัดแต่งต้นไม้สองข้ำงทำง
■ แขวงทำงหลวงและ อบต.อุดมธัญญำ 

ตั้งงบประมำณจัดท�ำป้ำยเตือน ลูกระนำด

ไฟสัญญำณ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
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สำมแยกเขำน้อย 

ต.เขำชำยธง  

ถ.สำยตำกฟ้ำ-

ตำคลี (พหลโยธิน)

■ เป็นพื้นที่รับผิดชอบของ อ�ำเภอตำกฟ้ำ 

และ อ�ำเภอตำคลี
■ ถนนช่วงทำงแยกตรงและกว้ำง  ส่งผล

ให้ผู้ขับขี่มักใช้ควำมเร็วในกำรขับ รถที่

เลี้ยวขวำมักจะไม่ชะลอควำมเร็ว
■ มีไฟกระพริบเตือน  แต่เห็นไม่ชัด

เนื่องจำกมีต้นไม้  ป้ำยประชำสัมพันธ์  

บดบัง
■ มักมีรถใหญ่มำจอดบริเวณใกล้ทำงแยก 

หรือบริเวณที่ห้ำมจอด
■ ไม่มีป้ำยบอกทำงแยก

■ ควรจัดท�ำป้ำยเตือนอันตรำย หรือป้ำย

แสดงข้อควำมเตือนสติ เช่น แยกอันตรำย

ตำยมำแล้วหลำยศพ เป็นต้น
■ จัดท�ำตัวอักษรเตือน/ลูกระนำดก่อนถึงทำงแยก
■ ติดตั้งไฟสัญญำณ
■ ตัดแต่งกิ่งไม้ เคลื่อนย้ำยป้ำย

ประชำสัมพันธ์ไม่ให้บดบังป้ำยเตือน หรือ

บริเวณทำงแยก
■ ขอควำมร่วมมือประชำชนในพื้นที่ดูแล

บริเวณข้ำงทำง
■ ขอควำมร่วมมือแขวงทำงหลวงตรวจสอบ

ผิวถนนและตัดแต่งต้นไม้สองข้ำงทำง
■ แขวงทำงหลวงและ อบต.เขำชำยธง 

ตั้งงบประมำณจัดท�ำป้ำยเตือน ลูกระนำด

ไฟสัญญำณ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

ทำงสำมแยก

ธำรสัมฤทธิ์ 

หมู่ 3 ต.เขำ

ชำยธง ถ.สำย

ตำกฟ้ำ-ตำคลี 

(พหลโยธิน)

■ ถนนสำยหลักเป็นทำงตรงลำดเอียงลง  

ผู้ขับขี่ใช้ควำมเร็วสูง  มองไม่ค่อยเห็นทำง

แยก
■ มีไฟเตือนกระพริบบริเวณทำงแยกก่อน

ออกถนนสำยหลักแต่ไม่มีไฟส่องสว่ำง

บริเวณทำงแยก
■ มีกิ่งไม้ยื่นล�้ำเข้ำมำในถนน

■ จัดท�ำป้ำยเตือนให้ครบทุกด้ำน  และท�ำ

ลูกระนำดชะลอควำมเร็วก่อนถึงแยก
■ ขอควำมร่วมมือแขวงทำงหลวงตรวจสอบ

ผิวถนนและตัดแต่งต้นไม้สองข้ำงทำง
■ แขวงทำงหลวงและ อบต.เขำชำยธง 

ตั้งงบประมำณจัดท�ำป้ำยเตือน ลูกระนำด

ไฟสัญญำณ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

ทำงสำมแยก

หนองเสลำ 

ต.เขำชำยธง

■ พื้นผิวถนนไม่สม�่ำเสมอเป็นคลื่น
■ ไม่มีป้ำยเตือน  แต่มีไฟกระพริบบริเวณ

ทำงแยกก่อนออกถนนสำยหลัก
■ มีต้นไม้บดบังทำงแยก
■ ผู้ขับขี่ขับขี่ด้วยควำมเร็ว  ผู้ที่ขับมำจำก

ตำกฟ้ำมองไม่ค่อยเห็นทำงแยก

■ จัดท�ำป้ำยเตือนให้ครบทุกด้ำน  และท�ำลูก

ระนำดชะลอควำมเร็วก่อนถึงแยก
■ ขอควำมร่วมมือแขวงทำงหลวงตรวจสอบ

ผิวถนนและตัดแต่งต้นไม้สองข้ำงทำง
■ แขวงทำงหลวงและ อบต.เขำชำยธง 

ตั้งงบประมำณจัดท�ำป้ำยเตือน ลูกระนำด

ไฟสัญญำณ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
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สำมแยกหลัก

กิโลเมตรที่ 34 

ต.ตำกฟ้ำ ถ.สำย

ตำกฟ้ำ-อินทร์บุรี 

(สำยอินทร์บุรี-

เขำทรำย)

■ ถนนสำยหลักมีสภำพดี เป็นทำงตรง  

ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่จึงใช้ควำมเร็วสูง
■ ถนนทำงแยกมีควำมลำดชัน ท�ำให้

ควบคุมรถได้ยำก
■ รถที่วิ่งสำยหลักมองไม่ค่อยเห็นแยก
■ ไม่มีป้ำยเตือน และไฟส่องสว่ำงบริเวณ

ทำงแยก

■ จัดท�ำป้ำยเตือนและไฟสัญญำณให้ครบทุก

ด้ำน  และท�ำลูกระนำดชะลอควำมเร็วก่อน

ถึงแยก
■ ท�ำอักษรเตือนบนถนนก่อนถึงทำงแยก
■ ปรับถนนทำงแยกให้มีควำมลำดชันน้อยลง
■ แขวงทำงหลวงและ อบต.ตำกฟ้ำ ตั้งงบ

ประมำณจัดท�ำป้ำยเตือน ลูกระนำด

ไฟสัญญำณ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

ทำงแยกตรง

ข้ำม อบต.สุข

ส�ำรำญ ต.สุข

ส�ำรำญ ถ.สำย

ตำกฟ้ำ-ลพบุรี 

(พหลโยธิน)

■ ถนนสำยหลักเป็นทำงตรงลำดเอียงลง  

สี่เลน ท�ำให้ผู้ขับขี่มักจะใช้ควำมเร็วสูง
■ รถวิ่งทำงหลักมองไม่ค่อยเห็นทำงแยก
■ รถวิ่งทำงตรงมักจะตัดขวำเข้ำทำงแยก

โดยรถทำงซ้ำยมองไม่เห็น ท�ำให้เกิด

อุบัติเหตุบ่อย
■ มีกิ่งไม้ยื่นล�้ำเข้ำมำในถนน

■ จัดท�ำป้ำยเตือนและไฟสัญญำณให้ครบทุก

ด้ำน  และท�ำลูกระนำดชะลอควำมเร็วก่อน

ถึงแยก
■ ท�ำอักษรเตือนบนถนนก่อนถึงทำงแยก
■ แขวงทำงหลวงและ อบต.สุขส�ำรำญ 

ตั้งงบประมำณจัดท�ำป้ำยเตือน ลูกระนำด

ไฟสัญญำณ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

จุดเกิดอุบัติเหตุ 

ถ.พหลโยธิน ช่วง

บ้ำนสุขส�ำรำญ 

ต.สุขส�ำรำญ 

อ�ำเภอตำกฟ้ำ

■ เกิดอุบัติเหตุ มีรถพ่วงชนรถไถ  สำเหตุ

เกิดจำกคนขับรถพ่วงหลับใน
■ ถนนสำยหลักมีลักษณะเป็นทำงตรง

เนินลำดลง สี่เลน ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ใช้

ควำมเร็วสูง

■ เข้มงวดในกำรบังคับใช้กฎหมำย

สี่แยกตำกฟ้ำ  

ต.ตำกฟ้ำ 

ถ.ตำกฟ้ำ-ลพบุรี 

(พหลโยธิน) ตัด

กับสำยตำกฟ้ำ-

อินทร์บุรี

■ เป็นสี่แยกสี่เลน  ช่วงจำกอินทร์บุรี

เป็นทำงโค้งเข้ำแยก
■ มักมีรถพ่วงขนำดใหญ่จอดบริเวณ

ทำงแยก
■ เกิดอุบัติเหตุบ่อย 

■ เข้มงวดในกำรบังคับใช้กฎหมำย

 หลังจำกที่มีกำรเก็บข้อมูล  ได้มีกำรน�ำส่งข้อมูลให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ก่อให้เกิดควำมร่วมมือใน

กำรแก้ไขปัญหำทำงกำยภำพและสิ่งแวดล้อม  บริเวณที่เกิดจุดเสี่ยง  

 กำรเก็บข้อมูลย้อนหลังและกำรเก็บข้อมูลกำรเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ท�ำให้สำมำรถน�ำข้อมูลที่ได้มำ

วิเครำะห์หำสำเหตุและหำแนวทำงแก้ปัญหำได้ อีกทั้งยังเป็นฐำนข้อมูลและวิธีกำรเก็บข้อมูลกำรเกิดอุบัติเหตุ 

ในอนำคต
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เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 สำเหตขุองอบุตัเิหตทุีเ่กดิขึน้ทีส่�ำคญัอกีประกำร คอืพฤตกิรรมของผูข้บัขี ่ในอ�ำเภอตำกฟ้ำ พบว่ำ ผูขั้บขี่

ส่วนใหญ่มักจะละเลยกำรสวมอุปกรณ์ป้องกัน (หมวกนิรภัย)  อีกทั้งยังไม่ตระหนักถึงผลเสีย ไม่ทรำบข้อมูลของ

กำรเกิดอุบัติเหตุในอ�ำเภอ  ทำงโครงกำรฯ จึงได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ชี้แจงผู้เกี่ยวข้องด้ำนควำมปลอดภัย

ทำงถนนเพื่อหำแนวทำงป้องกันร่วมกัน

 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอ�าเภอตากฟ้า  มี 2  รูปแบบ  

 1. กำรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นกำรเชิญสหสำขำที่เกี่ยวข้องมำร่วมแลกเปลี่ยน รับทรำบข้อมูล  

ปัญหำ  อุปสรรค  เพื่อหำแนวทำงปรับปรุงแก้ไขเรื่องควำมปลอดภัยทำงถนนของอ�ำเภอตำกฟ้ำใน

ภำพรวมทั้งอ�ำเภอ  

 2. กำรจดัเวทอีบรมประชำคมชมุชน/หมูบ้่ำนตัวอย่ำงในกำรป้องกนัและลดอบุติัเหตุทำงถนน  เป็นกำร

ให้ควำมรู้  ข้อมูล  ประชำสัมพันธ์  รวมถึงก�ำหนดแนวทำงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนให้

กับชุมชน/หมู่บ้ำน

 รปูแบบแรก เป็นกำรจดัประชมุระหว่ำงหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องของอ�ำเภอตำกฟ้ำ   เพือ่แลกเปลีย่นข้อมูล

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในอ�ำเภอ  น�ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์หำปัญหำ และวำงแนวทำงปฏิบัติร่วมกัน และเมื่อด�ำเนิน

กำรไประยะหนึ่งแล้ว (9 เดือน) มีกำรประชุมเพ่ือสรุปผลกำรด�ำเนินงำน พร้อมทั้งวำงแผนในกำรด�ำเนินกำร 

อย่ำงยั่งยืนต่อไปในอนำคต

 รูปแบบที่สอง  เป็นกำรประชุมร่วมกับชำวบ้ำน

ในชุมชน/หมู่บ้ำน  มีเป้ำหมำยในกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับ

กำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในชุมชน/หมู่บ้ำน  

ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยจรำจร  ป้ำยเตือน  สัญญำณ

จรำจร กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง รวมไปถึงให้ควำมรู้เกี่ยว

กับกำรแจ้งเหตุ และกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบ

อุบัติเหตุเบื้องต้น   ทั้งหมดนี้เป็นกำรรณรงค์  สร้ำงควำม

ตระหนักให้คนชุมชนได้เรียนรู้และน�ำไปวำงแผนด�ำเนิน

กำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในชุมชนของตัวเอง

 ผลการด�าเนินการ พบว่ำ ในแต่ละชุมชน/หมู่บ้ำน  มีผู้เข้ำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มำกกว่ำ 60 คน ท�ำให้

มีผู้เข้ำร่วมรวมแล้ว 431 คนจำก 7 หมู่บ้ำน  ส่งผลให้เกิดกำรเรียนรู้ด้ำนอุบัติเหตุทำงถนนและเกิดแผนกำร/

กิจกรรมในกำรสร้ำงหมู่บ้ำนปลอดภัยและหมู่บ้ำนตัวอย่ำงลดอุบัติเหตุทำงถนนต่อไป

ปลูกฝังและสร้างจิตส�านึกกับเด็กและเยาวชน
 กำรสร้ำงพฤติกรรมที่เหมำะสมตั้งแต่ยังเด็กเป็นหนทำงในกำรปลูกฝังและสร้ำงจิตส�ำนึกเรื่องควำม

ปลอดภัยทำงถนนให้กับเด็กและเยำวชน อ�ำเภอตำกฟ้ำได้เลือกใช้วิธีกำรอบรมให้ควำมรู้กับเด็กและเยำวชน    

เพื่อให้เด็กและเยำวชนเหล่ำนี้ได้ไปจัดท�ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมเพื่อสร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนนใน 

โรงเรียนของตนเอง  โดยมี ปภ.ตำกฟ้ำ ท�ำหน้ำที่ในกำรติดตำมและสนับสนุน
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 กำรด�ำเนนิงำนดงักล่ำว  มนีกัเรยีนในระดับประถมศกึษำและมธัยมศกึษำกว่ำ 116 คน จำกสถำนศกึษำ

จ�ำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วยโรงเรียนประถมศึกษำ 4 แห่ง และมัธยมศึกษำ 5 แห่ง

 1. โรงเรียนบ้ำนด�ำรงรักษ์

 2. โรงเรียนบ้ำนล�ำพยนต์

 3. โรงเรียนชุมชนบ้ำนน�้ำวิ่ง

 4. โรงเรียนบ้ำนรำษฎร์อุปถัมภ์

 5. โรงเรียนตำกฟ้ำวิชำประสิทธิ์

 6. โรงเรียนบ้ำนเทวฤทธิ์พันลึก

 7. โรงเรียนอนุบำลตำกฟ้ำ

 8. โรงเรียนบ้ำนล�้ำเจริญ

 9. โรงเรียนวัดประชำสวรรค์

 กำรเข้ำร่วมอบรม นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมำยจรำจร  สัญญำณจรำจร ข้อปฏิบัติในกำรใช้รถ 

ใช้ถนน กำรขับขี่อย่ำงปลอดภัย กำรแจ้งเหตุและกำรช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู ้ประสบอุบัติเหตุทำงถนน   

แนวทำงป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน  

 หลังจำกอบรมแล้ว  แต่ละโรงเรียนได้ด�ำเนินแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมสร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนน

ในโรงเรียนตำมบริบทของแต่ละโรงเรียน ส่วนใหญ่เป็นกำรผสำนเข้ำไปกับกิจกรรมที่มีอยู่ในโรงเรียนเพื่อไม่ให้

เป็นกำรเพิ่มภำระงำน  อำทิ  กำรให้ควำมรู้เรื่องควำมปลอดภัยทำงถนนตอนเข้ำแถวเช้ำเย็น/กำรประชุมประจ�ำ

เดือน/กำรประชุมผู้ปกครอง  มีป้ำยรณรงค์กำรสวมหมวกนิรภัย  กำรให้เด็กนักเรียนน�ำข้อมูลไปบอกต่อกับ 

ผู้ปกครอง นอกจำกนี้ โรงเรียนบ้ำนด�ำรงรักษ์ยังมีกำรปรับทำงเข้ำออกจำกเดิมเป็น 2 ทำงให้เหลือทำงเดียว 

เพื่อให้สำมำรถดูแลควำมปลอดภัยได้อย่ำงทั่วถึง  สิ่งส�ำคัญคือ  โรงเรียนในอ�ำเภอตำกฟ้ำ เด็กนักเรียนส่วนใหญ ่

ใช้บรกิำรรถรบัส่งประจ�ำเดอืน   ทำงโรงเรยีนจงึให้ควำมส�ำคญักบักำรท�ำควำมเข้ำใจ และเน้นให้คนขบัรถตระหนกั

ถึงกำรขับขี่ที่ปลอดภัย  กำรสอดส่องไม่ให้เด็กนักเรียนห้อยโหนตัวรถ 

 จะเห็นได้ว่ำ กิจกรรมท่ีท�ำข้ึน คิดจำกพื้นฐำนวิธีกำรเดินทำงของนักเรียนในโรงเรียน  โดยเน้นกำร 

สอดแทรกเข้ำไปกับสิ่งที่ท�ำอยู่   เน้นกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งจะส่งผลยั่งยืนไปในอนำคต  

ชุมชนปลอดภัยหมู่บ้านตัวอย่างลดอุบัติเหตุทางถนน
 กำรสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังและต่อเนื่อง  คือกำรสร้ำงกำรเปล่ียนแปลงในฐำนรำก  ดังนั้น 

อ�ำเภอตำกฟ้ำจงึได้วำงแผนทีจ่ะท�ำให้มชีมุชนปลอดภยัและเกดิหมูบ้่ำนตัวอย่ำงลดอบุติัเหตุทำงถนน  ทีเ่ป็นกำร

เริ่มต้นจำกคนในชุมชนด้วยกันเอง  
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 กำรด�ำเนินกำรเริ่มตั้งแต่กำรชี้แจงแผนกำรท�ำงำนให้กับผู้น�ำชุมชน (องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(อบต. หรือเทศบำล) ก�ำนัน ผู ้ใหญ่บ้ำน) พร้อมทั้งให้ควำมรู ้กับคนในชุมชนผ่ำนเวทีอบรมประชำคมฯ 

จ�ำนวน 7 ชุมชน ประกอบด้วย

หน่วยงานรับผิดชอบ ชุมชน หมู่บ้านร่วมกิจกรรม หมู่ที่

1. อบต.หนองพิกุล บ้ำนหนองเชือกเขำ ต.หนองพิกุล 3

2. อบต.เขำชำยธง บ้ำนธำรสัมฤทธิ์ ต.เขำชำยธง 3

3. อบต.พุนกยูง บ้ำนไตรคีรี ต.พุนกยูง 6

4. ทต.ตำกฟ้ำ ชุมชนห้วยตะแคง ต.สุขส�ำรำญ 3

5. อบต.สุขส�ำรำญ บ้ำนหนองยำว ต.สุขส�ำรำญ 7

6. ทต.อุดมธัญญำ บ้ำนหัวประแจ ต.อุดมธัญญำ 8

7. อบต.ตำกฟ้ำ บ้ำนชุมพลสำมัคคี ต.ตำกฟ้ำ 2

 หลงัจำกท่ีตวัแทนของแต่ละหมูบ้่ำนได้เข้ำร่วมเวทอีบรมประชำคมชมุชน/หมูบ้่ำนตวัอย่ำงในกำรป้องกนั

และลดอุบัติเหตุทำงถนนแล้ว  แต่ละหมู่บ้ำนซึ่งประกอบด้วยองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. หรือเทศบำล) 

ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ได้ร่วมกันปรึกษำหำรือกับลูกบ้ำนในกำรวำงแผนกำรด�ำเนินงำนของแต่ละหมู่บ้ำน โดยม ี

งบประมำณสนับสนุนจำกโครงกำรฯ หมู่บ้ำนละ 2,000 บำท และจะมีกำรประเมินผล/ประกวด พร้อมมอบ 

รำงวัลให้กับหมู่บ้ำนที่มีผลงำนดีเด่นในเดือนธันวำคม 2558

 ผลกำรติดตำมในระยะแรก  พบว่ำ แต่ละชุมชนได้มีกำรน�ำเอำข้อมูลที่ได้เรียนรู้โดยเฉพำะลักษณะทำง

กำยภำพ/สิ่งแวดล้อมที่เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทำงถนนมำหำทำงปรับแก้   พร้อมๆ กับกำรสร้ำงควำมตระหนัก/

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้กับคนในพื้นที่รวมถึงกำรตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกำลเพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรเกิด

อุบัติเหตุทำงถนน

 นอกเหนือจำกกำรปรับปรุงสิ่งแวดล้อมบริเวณจุดเสี่ยงแล้ว   พบว่ำมีกำรก�ำหนดกิจกรรม/แผนงำน 

ที่ท�ำขึ้นเพื่อแก้ปัญหำจุดเสี่ยงในพื้นที่  อำทิ

 ■ อบต.หนองพิกุล  มีกิจกรรมในกำรจัดชุดดูแลควำมปลอดภัยและจัดระเบียบกำรจอดรถในวันที่มี 

ตลำดนัดวันศุกร์เนื่องจำกเป็นวันที่มีจรำจรคับคั่ง   มีกำรจอดรถบนไหล่ทำงปรับปรุงป้ำยเตือน 

ต่ำงๆ ที่ช�ำรุด ส�ำรวจถนนในหมู่บ้ำนที่ช�ำรุด ท�ำหนังสือแจ้ง/ขอสนับสนุนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
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เช่นแขวงทำงหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตำกฟ้ำ) ด�ำเนินกำร

ปรับปรุงแก้ไข

 ■ อบต.พุนกยูง รณรงค์กำรสวมหมวกนิรภัย รวมถึงมีชุด

ออกให้ควำมช่วยเหลือในกรณีเกิดอุบัติเหตุทำงถนน 

เนือ่งจำกตัง้อยูบ่รเิวณถนนสำยหลกัทีม่กีำรเกดิอบุตัเิหตุ  

คนขับรถใช้ควำมเร็ว

 ■ อบต.สขุส�ำรำญ รณรงค์ประชำสมัพันธ์ให้ควำมรู้เกีย่วกบั

ควำมปลอดภัยทำงถนนผ่ำนเสียงตำมสำยของหมู่บ้ำนเป็นประจ�ำทุกเดือน

 ■ อบต.เขำชำยธง ชี้แจงท�ำควำมเข้ำใจ ประชำสัมพันธ์ ให้ควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน 

เป็นประจ�ำทุกเดือน

 ■ อบต.ตำกฟ้ำ  มีกำรประสำนกับแขวงทำงหลวงในกำรติดป้ำยระวังบริเวณทำงโค้งและทำงแยกเข้ำ

หมู่บ้ำน  ตั้งกรวยยำงแบ่งช่องทำงจรำจรบริเวณหน้ำโรงเรียนชุมชนบ้ำนชุมพล  รวมถึงจัดตั้งกลุ่มจิต

อำสำจำกประชำชนในพืน้ท่ีเพือ่ช่วยต�ำรวจจรำจรในกำรอ�ำนวยควำมสะดวก และดแูลควำมปลอดภยั

ให้กับเด็กและผู้ปกครองโรงเรียนชุมชนบ้ำนชุมพลในช่วงเช้ำและเย็น

 ■ บ้ำนไตรครี ี หมู ่6  ต.พนุกยงู พบข้อมลูกำรเกดิอบุตัเิหตุ

ของคนในหมูบ้่ำนว่ำมำจำกพฤตกิรรมเส่ียง  เมำแล้วขบั  

จึงจัดท�ำแผนตั้งด่ำนหน้ำทำงออกหมู่บ้ำน  โดยมีต�ำรวจ

บ้ำน  อบต. อปพร. และผู้แทนจำกอ�ำเภอประจ�ำด่ำน  

เพื่อป้องปรำมผู้ที่จะเมำแล้วขับ   

 ■ บ้ำนชุมพลสำมัคคี  หมู่ 2  ต.ตำกฟ้ำ  มีจุดเสี่ยงที่เกิด

อบุตัเิหตบุ่อยบรเิวณทำงโค้ง  มกีำรปรับปรุงโดยน�ำแผงเหล็กมำกัน้  พร้อมทัง้ท�ำสัญญำณเตือน  และ

ให้เจ้ำหน้ำที่ อปพร.ไปประจ�ำในช่วงเวลำที่มีกำรจรำจรหนำแน่น

 ■ ชุมชนห้วยตะแคง หมู่ที่ 3 ต�ำบลสุขส�ำรำญ มีกำรชี้แจง/รณรงค์ประชำสัมพันธ์ ในเรื่องกำรปฏิบัติตน 

เพื่อควำมปลอดภัยถนนให้กับประชำชนในหมู ่บ ้ำนเป็นประจ�ำอย่ำงต่อเนื่องในวันประชุม 

หมู่บ้ำนทุกๆ เดือน จัดท�ำป้ำยเตือน ท�ำลูกระนำดชะลอควำมเร็ว

 ส�ำหรับหมู่บ้ำนอื่นๆ ที่มีสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุน้อย จะเน้นกำรสร้ำงเสริมพฤติกรรมผ่ำนทำงกำร

ประชำสัมพันธ์  เพื่อให้สวมหมวกนิรภัยและไม่ขับขี่เมื่อดื่มสุรำ  นอกจำกนี้สิ่งส�ำคัญที่มีกำรท�ำทุกพื้นที่  คือกำร

ปรับสภำพสิ่งแวดล้อมให้เหมำะสมกับกำรขับขี่ ไม่ว่ำจะเป็นกำรตัดหญ้ำบริเวณไหล่ทำง  ซ่อมแซมถนน  ท�ำลูก

ระนำด  ติดตั้งสัญญำณไฟบริเวณทำงแยก  ไฟส่องสว่ำง ฯลฯ

 ทั้งนี้ แผนงำน/กิจกรรมต่ำงๆ เหล่ำนี้ ทำงชุมชน/

หมูบ้่ำนใช้กระบวนกำรประสำนงำนกบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง 

แต่หำกอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง จะใช้งบประมำณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีงบประมำณของตนเอง

ในกำรปรบัปรงุสิง่แวดล้อมเพือ่เป็นกำรลดจดุเสีย่งไปพร้อมๆ 

กับกำรสร้ำงพฤติกรรมและจิตส�ำนึกเกี่ยวกับควำมปลอดภัย

ทำงถนน
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ผลของความร่วมมือ
 สิ่งที่เกิดขึ้นจำกกำรด�ำเนินโครงกำร นอกจำกผลงำนเกี่ยวกับกำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนที่เกิดขึ้น

แล้ว ยังเกิดกำรเปลี่ยนแปลงให้เกิดกับกำรท�ำงำนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนในพื้นที่ คือกำรมีควำมร่วมมือ

ของหน่วยงำนต่ำงๆ ในพื้นที่เกิดกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล เกิดฐำนข้อมูลที่ไม่เพียงแต่เป็นกำรเก็บสถิติกำรเกิด

อุบัติเหตุ แต่เป็นกำรเก็บรำยละเอียดของกำรเกิดอุบัติเหตุ  ไม่ว่ำจะเป็น สถำนที่เกิดเหตุ (ถนนกรมทำงหลวง/

ถนนในเมือง(เทศบำล)/ถนนใน อบต.หรือหมู่บ้ำน) ยำนพำหนะที่เกิดเหตุ (รถมอเตอร์ไซค์/รถปิกอัพ/รถ

เก๋ง/รถโดยสำร 4 ล้อ/รถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป) อำยุของผู้ประสบเหตุ ลักษณะของผู้ประสบเหตุ (คนเดินเท้ำ/ 

ผูข้บัขี/่ผูโ้ดยสำร ฯลฯ)  เพือ่น�ำเอำข้อมลูนัน้มำประมวลสำเหตุเพ่ือหำควำมเส่ียงและท�ำกำรปรับปรุงจุดเส่ียงนัน้   

ทำงด้ำนพฤติกรรมเมื่อคนในพื้นท่ีได้มีโอกำสทรำบข้อมูลเกี่ยวกับกำรเกิดอุบัติเหตุสำเหตุในกำรเกิดอุบัติเหตุ 

แล้ว  ก่อให้เกิดควำมตระหนัก จิตส�ำนึกและมีน�้ำใจในท้องถนน  ซึ่งจะส่งผลต่อในระยะยำว

ที่มาของความส�าเร็จ
 จำกกำรด�ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำของโครงกำรฯ ส่งผลให้เกิดกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรจัดเก็บ

ข้อมูล และสื่อสำรประชำสัมพันธ์ ให้ควำมรู้สร้ำงควำมตระหนักให้กับคนในชุมชนตำมพื้นที่เป้ำหมำย และ 

ผู้ใช้รถใช้ถนนในอ�ำเภอตำกฟ้ำ ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง

ขึ้น คือ มีจ�ำนวนผู ้สวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.36  

ถึงจะมีจ�ำนวนไม ่มำก แต ่ เป ็นกำรเริ่มต ้น ท่ี ดี ในกำร

สร ้ำงควำมเข ้ำใจให ้กับประชำชน ในกำรเดินทำงให ้ 

ปลอดภัยจำกกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์ และที่ส�ำคัญใน

ภำพรวมของอ� ำ เภอจ� ำนวนกำร เกิ ดอุบั ติ เห ตุลดลง 

เมื่อเปรียบเทียบจำกปี 2558 กับ ปี2557 ลดลง 43 

ครั้ง จ�ำนวนกำรบำดเจ็บลดลง 100 รำย และจ�ำนวน 

ผู้เสียชีวิตลดลงจ�ำนวน 10 รำย ดังรำยละเอียด

ล�าดับ รายการ ปี 2557 ปี 2558 (ลดลง/เพิ่มขึ้น)

1 จ�ำนวนผู้สวมหมวกนิรภัย (ร้อยละ) 87.5 87.86 เพิ่มขึ้น 0.36

2 จ�ำนวนกำรเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) 525 482 ลดลง 43

3 จ�ำนวนกำรบำดเจ็บ (คน) 715 615 ลดลง 100

4 จ�ำนวนกำรเสียชีวิต (คน) 14 4 ลดลง 10

 กำรท�ำงำนในพื้นที่  พบว่ำมีปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรท�ำงำน ดังนี้

 1. เกิดกำรท�ำงำนร่วมกันอย่ำงเป็นรูปธรรม  ผ่ำนทำงกำรแต่งตั้งอย่ำงเป็นทำงกำร

 2. มกีำรแบ่งบทบำทหน้ำท่ีชดัเจน ระหว่ำงคณะกรรมกำร และคณะท�ำงำน  คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำร

เป็นกำรแต่งตั้งตำมต�ำแหน่งหน้ำที่ที่รับผิดชอบ  แต่งตั้งจำกผู้บริหำร/ผู้น�ำจำกทุกต�ำบล  ส่วนคณะ

ท�ำงำนเป็นกำรแต่งตั้งโดยระบุตัวบุคคล  เพื่อให้มีบทบำทหน้ำที่ในกำรท�ำงำนอย่ำงชัดเจน  โดยมี
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เจ้ำหน้ำที่จำก ปภ.สำขำตำกฟ้ำท�ำหน้ำที่เป็นคณะท�ำงำนและเลขำนุกำรในคณะท�ำงำนขับเคลื่อน

และคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำร  คอยเชื่อมประสำนและถ่ำยทอดข้อมูลในทุกกลุ่ม

 3. ใช้ข้อมูลมำวำงแผนในกำรด�ำเนินกำร   โดยเฉพำะข้อมูล MIS  ที่ท�ำให้ทรำบสภำพของจุดเสี่ยงที่เกิด

อุบัติเหตุบ่อย  น�ำมำวิเครำะห์และแก้ปัญหำ

 4. ควำมร่วมมือกันของหน่วยงำนในพื้นที่ ในกำรน�ำทรัพยำกรมำใช้ร่วมกันโดยเฉพำะคนท�ำงำนและ

งบประมำณในกำรด�ำเนินกำรหรือปรับปรุงสภำพจุดเส่ียง ที่แต่ละหน่วยงำนที่เป็นเจ้ำของพ้ืนที่ใช้ 

งบประมำณของหน่วยงำนตนเองในกำรด�ำเนินงำน

 5. กำรสนับสนุน ชี้ ชวน ช่วย เชียร์ ของผู้บริหำรในระดับต่ำงๆ ตั้งแต่ระดับนำยอ�ำเภอ ผู้น�ำหน่วยงำน  

ผูน้�ำท้องถิน่ ทีเ่ปิดโอกำสให้คนท�ำงำนและคนในท้องถิน่ได้มำร่วมกนัท�ำงำน วำงแผน และแก้ไขปัญหำ

ร่วมกัน

 6. กำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนโดยคณะท�ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง

แนวทางสู่ความยั่งยืน
 แผนกำรของอ�ำเภอตำกฟ้ำท่ีสร้ำงให้อ�ำเภอลดอบุตัเิหตทุำงถนนเพือ่ควำมปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ

ของคนในอ�ำเภอ และผู้ที่สัญจรผ่ำนเส้นทำงของอ�ำเภอ  มีแผนต่อเนื่อง ดังนี้

 1. ด�ำเนินกำรศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุจรำจรในเขตพ้ืนที่อ�ำเภอตำกฟ้ำ เพ่ือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุ 

ทำงถนนอย่ำงต่อเนื่อง  และน�ำข้อมูลมำใช้ในกำรแก้ไข

 2. ขยำยหมู่บ้ำน/โรงเรียนป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนอย่ำงต่อเนื่อง ให้ครอบคลุมทุกต�ำบล  

ผ่ำนทำงรูปแบบกำรอบรม  กำรประกวดหมู่บ้ำน/โรงเรียนต้นแบบควำมปลอดภัยทำงถนน

 แผนกำรดงักล่ำว  เป็นแผนกำรด�ำเนนิงำนเพ่ือเกบ็ข้อมลูและปรับปรุงพฤติกรรมอย่ำงต่อเนือ่ง  ส่ิงส�ำคญั

นอกเหนือจำกแผนกำรดังกล่ำว  คือกำรท่ีหน่วยงำนที่รับผิดชอบในพื้นที่  ได้ร่วมมือกันในกำรปรับปรุง ดูแล 

สภำพถนน  พื้นที่ไหล่ทำง  ทำงร่วมทำงแยกต่ำงๆ ให้อยู่สภำพปลอดภัยอย่ำงสม�่ำเสมอโดยใช้งบประมำณของ

หน่วยงำน
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ข้อเสนอแนะ
 1. ควรน�ำเอำข้อมูลกำรเกิดอุบัติเหตุก่อนและหลังกำรปรับปรุงจุดเสี่ยง  มำเปรียบเทียบผล 

เพื่อติดตำมกำรด�ำเนินงำน

 2. ควรมีกำรพัฒนำระบบข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง  เพิ่มให้คนในชุมชนอสม. และโรงเรียนเป็นผู้เก็บข้อมูล  

เน้นกำรเก็บข้อมูลด้ำนพฤติกรรม  เช่น กำรสวมหมวกนิรภัย  กำรขับขี่ผิดกฎจรำจร แล้วน�ำเอำ 

ข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงและจุดเสี่ยงมำหำแนวทำงกำรแก้ไข

 3. ควรน�ำเอำข้อมูลในระบบข้อมูลมำเผยแพร่ต่อให้กับผู้น�ำชุมชน/ครู/อำจำรย์ และให้เผยแพร่ต่อ   

เช่น กำรเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนของอ�ำเภอตำกฟ้ำเกิดจำกกำรบำดเจ็บทำงสมองมำกที่สุด   

ซึ่งสำมำรถป้องกันเบื้องต้นได้จำกกำรสวมหมวกนิรภัยโดยใช้เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริงมำน�ำเสนอ

 4. เน้นกำรสร้ำงควำมตระหนักอย่ำงต่อเนื่อง โดยเน้นที่ผู้ปกครองผ่ำนทำงนักเรียน อำจจะใช้กลวิธี 

ให้คะแนน หรือให้รำงวัลกับเด็กที่สำมำรถชักจูงให้ผู้ปกครองของตนเองสวมหมวกนิรภัย

 5. ในกรณีที่ไม่มีหมวกนิรภัย อำจจะประสำนกับบริษัทกลำงเพื่อน�ำมำจ�ำหน่ำยในรำคำถูก หรือหำก 

เป็นผู้ที่ยำกจนอำจจะหำงบประมำณมำช่วยท�ำเป็นกองทุนหมวก (ผ้ำป่ำ กฐิน) 

 6. จัดท�ำมำตรกำรของชุมชน ให้คนในชุมชนเป็นผู้คิดมำตรกำรขึ้นมำเอง คณะท�ำงำนท�ำหน้ำที่ 

ในกำรให้ข้อมูลและสร้ำงควำมตระหนัก 
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  8. โครงการ “ปากช่องเมืองปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ”

 อ�ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ เป็นอ�ำเภอแรกสุดของกำรเดินทำงจำกถนนมิตรภำพเข้ำสู่ภำค

ตะวนัออกเฉียงเหนอื  ตัง้อยูบ่รเิวณอทุยำนแห่งชำติเขำใหญ่  ซ่ึงเป็นแหล่งธรรมชำติทีไ่ด้รบัเลอืกให้เป็นมรดกโลก   

ถูกจัดอับดับว่ำเป็นแหล่งโอโซนท่ีส�ำคัญของประเทศไทย  ตำมค�ำขวัญที่ว่ำ “เขาใหญ่ชวนชม  วัวนมพันธุ์ดี  

หินอ่อนหลากสี  ข้าวโพดหวานมากมี  น้อยหน่าดีที่ปากช่อง”  มีพื้นที่กว่ำ 1,825.2 ตำรำงกิโลเมตร  จัดว่ำ

เป็นแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจของคนเมอืงทีส่�ำคญัแห่งหนึง่   ทัง้ในช่วงเทศกำลและวนัหยดุเสำร์-อำทติย์  เนือ่งจำก

ใกล้กรุงเทพ  บรรยำกำศดี  กำรเดินทำงสะดวกโดยใช้เส้นทำงหมำยเลข 2  (ถนนมิตรภำพ)  นอกจำกจะเป็นจุด

หมำยกำรท่องเที่ยวแล้ว  อ�ำเภอปำกช่องยังเป็นเส้นทำงหลักในกำรเดินทำงสู่ภำคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย

 จำกกำรเดินทำงที่หนำแน่นประกอบกับถนนสำยรองของอ�ำเภอปำกช่องที่เป็นภูเขำ  มีลักษณะโค้ง  มี

ควำมลำดชนัสงู   มทีำงร่วมทำงแยกทีเ่ป็นจดุเส่ียงจ�ำนวนมำก ท�ำให้สถิติกำรเกดิอบุติัเหตุในอ�ำเภอปำกช่องสูงสดุ

ในจังหวัดนครรำชสีมำ   

 สถิติการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ปี 2556 ปี 2557

กำรเกิดอุบัติเหตุ 1,101  ครั้ง 2,654 ครั้ง

ผู้บำดเจ็บ 1,097 คน 3,058 คน

ผู้เสียชีวิต 544  คน 514 คน

** ข้อมูลโรงพยำบำลปำกช่องนำนำ

 ถึงแม้ว่ำจะมีอัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุและผู้บำดเจ็บเพ่ิมขึ้น แต่พบว่ำมีจ�ำนวนผู้เสียชีวิตลดลง โดย 

ในปี 2557 ลดลงร้อยละ 5.5 ซึ่งสวนทำงกับจ�ำนวนครั้งในกำรเกิดอุบัติเหตุและจ�ำนวนผู้บำดเจ็บที่เพิ่มขึ้น 

มำกกว่ำเท่ำตัว   

 จำกสถิติพบว่ำ ช่วงอำยุที่เกิดอุบัติเหตุบำดเจ็บและเสียชีวิตมำกท่ีสุดอยู่ระหว่ำง 18-35 ปี  ยำน

พำหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ รถจักรยำนยนต์ โดยมักจะเกิดจำกกำรขับรถเร็วด้วยควำมประมำท ฝ่ำฝืน

สัญญำณไฟจรำจร  กำรขับตัดหน้ำกระชั้นชิด เมำสุรำขณะขับขี่ นอกจำกนี้ยังพบว่ำส่วนใหญ่ไม่สวมหมวกนิรภัย    

ไม่คำดเข็มขัดนิรภัย  นอกจำกนี้ยังมีกำรดัดแปลงสภำพรถอีกด้วย

 จำกสำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุดังกล่ำว ท�ำให้ทำงอ�ำเภอปำกช่องเห็นควรจะต้องด�ำเนินกำรเพื่อสร้ำง 

ควำมปลอดภัยทำงถนนให้เกิดข้ึนในอ�ำเภอปำกช่อง โดยใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วมขององค์กรต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ

และภำคเอกชนในอ�ำเภอปำกช่อง  มีเป้ำหมำยที่ส�ำคัญ 4 ประกำร ได้แก่

 • มทีมีงำนในกำรขบัเคลือ่นงำนป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุำงถนนระดบัอ�ำเภอโดยควำมร่วมมอืของภำคี

เครือข่ำย

 • จุดเสี่ยงในพื้นที่มีแนวทำงแก้ไขปัญหำ และหรือได้รับกำรแก้ไข 100%

 • อัตรำกำรสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่และโดยสำรรถจักรยำนยนต์ไม่น้อยกว่ำ 80%

 • อัตรำกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนในพื้นที่อ�ำเภอปำกช่องลดลง 80%
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 จำกเป้ำหมำยดังกล่ำว ได้วำงแผนกระบวนกำรท�ำงำนโดยใช้เวที “การประชุม” คณะท�ำงำน 

อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นเวทีที่แต่ละหน่วยงำนได้มำแลกเปลี่ยนข้อมูล วำงแผนกำรท�ำงำน และน�ำเสนอ 

ควำมก้ำวหน้ำให้ทรำบ

 โครงกำร “ปากช่องเมอืงปลอดภัยไร้อบุตัเิหต”ุ น�ำทมีและรบัผดิชอบโครงกำรโดย คณุกฤษฏิ ์พนูเกษม 

หัวหน้ำส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดนครรำชสีมำ สำขำปำกช่อง และทีมงำน ปภ.  

ซึ่งได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์ของโครงกำร เพื่อให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย  ดังนี้

 1. สร้ำงเครือข่ำยและทีมงำนขับเคลื่อนกระบวนกำรแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนในระดับอ�ำเภอ

 2. ปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง

 3. เพิ่มอัตรำกำรสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่เป้ำหมำย

 4. ลดอัตรำกำรบำดเจ็บเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนในพื้นที่อ�ำเภอปำกช่อง

สร้างเครือข่ายและทีมงาน
 ถึงแม้ว่ำในแต่ละพื้นที่จะมีหน่วยงำนที่ท�ำงำนด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนนหลำยหน่วยงำน  แต่ละ 

หน่วยงำนก็ท�ำหน้ำที่ของตัวเองอย่ำงต่อเนื่องและเข้มแข็ง   แต่พบว่ำยังขำดควำมเชื่อมโยงข้อมูล  วิธีกำรท�ำงำน  

และกำรแก้ปัญหำร่วมกัน

 โครงกำรปำกช่องเมอืงปลอดภยัไร้อบุตัเิหต ุ จงึเริม่ต้นด้วยกำรแต่งตัง้คณะท�ำงำนโครงกำร  ซึง่ประกอบ

ด้วยหน่วยงำนในระดบัอ�ำเภอ  รวมถงึองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพืน้ที ่   ซึง่ในอ�ำเภอประกอบด้วย  12 ต�ำบล 

217  หมู่บ้ำน   มีเทศบำล 5 แห่ง  และองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล 9 แห่ง   โครงกำรได้เชิญผู้บริหำรขององค์กร

ปกครองทุกแห่งเข้ำร่วมเป็นคณะท�ำงำนด้วย   ท�ำให้คณะท�ำงำนโครงกำร ประกอบไปด้วย

 • ฝ่ายปกครอง ได้แก่ ปลัดอ�ำเภอหัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรงำนปกครองปลัดอ�ำเภอหัวหน้ำฝ่ำยควำม

มั่นคง

 • ฝ่ายต�ารวจ  ได้แก่  ผู้ก�ำกับสถำนีต�ำรวจภูธรปำกช่อง ผู้ก�ำกับสถำนีต�ำรวจภูธรกลำงดง   ผู้ก�ำกับ

สถำนีต�ำรวจภูธรหมูสี ผู้ก�ำกับสถำนีต�ำรวจภูธรหนองสำหร่ำย ผู้แทนสำรวัตรสถำนีต�ำรวจทำงหลวง

ที่ 1 กองก�ำกับกำร 6 (นม.)

 • ฝ่ายการแพทย์  ได้แก่  ผูแ้ทน ผอ.โรงพยำบำลปำกช่องนำนำผู้แทน ผอ.โรงพยำบำลกรุงเทพปำกช่อง

ผู้แทนสำธำรณสุขอ�ำเภอปำกช่อง

 • ฝ่ายการทาง  ได้แก่ หัวหน้ำหมวดกำรทำงปำกช่องที่ 1 2  และ 3

 • ฝ่ายขนส่ง  ได้แก่  ผู้แทนส�ำนักงำนขนส่งจังหวัดนครรำชสีมำ สำขำปำกช่อง

 • ฝ่ายท้องถิ่น  ได้แก่  เทศบำลและองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลในอ�ำเภอปำกช่อง  สำรวัตรก�ำนันต�ำบล

คลองม่วง

 • ฝ่ายป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ได้แก่  หวัหน้ำส�ำนกังำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยัจงัหวดั

นครรำชสีมำ สำขำปำกช่อง

 • ฝ่ายกู้ภัย/จิตอาสา  ได้แก่ มูลนิธิสว่ำงวิชชำธรรมสถำน

 • ฝ่ายสื่อมวลชน ได้แก่  ชมรมสื่อมวลชนอ�ำเภอปำกช่อง

 ทั้งหมดเป็นคณะท�ำงำนของโครงกำรฯ แต่ในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ยังได้ประสำนกับหน่วยงำนอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง อำทิ  สถำนศึกษำ   ส�ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดนครรำชสีมำ  สำขำสีคิ้ว  เพื่อประสำนกำรท�ำงำน/

จัดกิจกรรมต่ำงๆ ที่สอดคล้องร่วมกัน
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สร้างการท�างาน ผ่านเวทีประชุม
 เวทีกำรประชุมที่เป็นกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล กำรประสำนควำมร่วมมือ รับฟังและหำแนวทำงกำรแก้

ปัญหำร่วมกัน  ถือเป็นเวทีที่จัดได้ว่ำเป็นพื้นที่ ที่เสริมพลังให้กับคนท�ำงำน

 หลังจำกได้แต่งตั้ง “คณะท�างานโครงการปากช่องเมืองปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ”  คณะท�ำงำนได้ใช้เวที

กำรประชุมในกำร

 - น�ำเสนอ  และรับฟัง  ข้อมูล/สถิติกำรเกิดเกิดอุบัติเหตุระดับจังหวัดและอ�ำเภอ

 - ร่วมกันพิจำรณำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

 - วำงแผนกำรท�ำงำนเพื่อให้สร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนนให้เกิดขึ้นในอ�ำเภอปำกช่อง

 - ติดตำมผลกำรท�ำงำน   

 - ร่วมกันแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรท�ำงำน

 ผลกำรท�ำงำนผ่ำนเวทีกำรประชมุนี ้  ก่อให้เกดิกระบวนกำรท�ำงำนร่วมกนัโดยใช้ 5 ส มำเป็นหลกัในกำร

ท�ำงำนอย่ำงครบถ้วน  ไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศ  กำรท�ำงำนแบบมีส่วนร่วมระหว่ำงสหสำขำวิชำชีพ

ในกำรร่วมกันคิดวิเครำะห์จัดกำรกับปัญหำที่เป็นเรื่องสุดเสี่ยง และต้องมีกำรจัดกำรอย่ำงสุดคุ้ม  

 นอกจำกกำรประชุมอย่ำงเป็นทำงกำรในแต่ละเดือนแล้ว ยังม ี

กำรใช้ social network มำเป็นเครื่องมือเสริมในกำรท�ำงำน  โดยใช้  

application  Line  ตัง้กลุม่ “สปถ.อ�าเภอปากช่อง”  ชกัชวนคนท�ำงำนมำ

อยู่ในกลุ่ม  เพื่อใช้เป็นช่องทำงในกำรแลกเปลี่ยนข่ำวสำร ส่งผลให้สำมำรถ

แลกเปลี่ยนข้อมูล ส่งข่ำวกันได้อย่ำงรวดเร็ว สำมำรถแก้ปัญหำเร่งด่วน 

ได้อย่ำงทันท่วงที

สืบหาข้อมูล
 จำกสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุในอ�ำเภอปำกช่อง ท่ีมีจ�ำนวนมำก 

ในแต่ละเดือน มีทั้งอุบัติเหตุเล็กน้อย เช่น กำรเฉี่ยวชน กำรชนท้ำย  

ที่ท�ำให้สูญเสียทรัพย์สิน ไปจนถึงกำรเกิดอุบัติเหตุขนำดใหญ่ที่อำจจะส่งผลให้สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน    

กำรเรียนรู้จำกควำมผิดพลำดที่เกิดขึ้นจึงถือเป็นเรื่องจ�ำเป็นที่ควรจะท�ำเพื่อน�ำควำมผิดพลำดนั้นมำแก้ไข   

ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในอนำคต

 คณะท�ำงำนของอ�ำเภอปำกช่องเลือกกำรเรียนรู้ผ่ำนทำงกำรจัดตั้งทีม “สืบสวนอุบัติเหตุ” ท�ำหน้ำที่
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ศึกษำ และวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อหำสำเหตุของกำรเกิดอุบัติเหตุในกรณีที่น่ำสนใจ

 คณะท�ำงำนสบืสวนอบุตัเิหตทุำงถนนอ�ำเภอปำกช่อง ประกอบด้วย ตัวแทนจำกภำคสำธำรณสุข  ต�ำรวจ  

ขนส่ง  ทำงหลวง และองค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น  ดังนี้

 • ภำคปกครอง ได้แก่ ปลัดอ�ำเภอหัวหน้ำกลุ ่มงำนบริหำรกำรปกครอง (ประธำน) ปลัดอ�ำเภอ 

ฝ่ำยควำมมั่นคง

 • ภำคสำธำรณสุข  ได้แก่  สำธำรณสุขอ�ำเภอปำกช่อง   โรงพยำบำลปำกช่องนำนำ

 • ภำคต�ำรวจ  ได้แก่  สถำนีต�ำรวจภูธรปำกช่อง  สถำนีต�ำรวจภูธรหนองสำหร่ำยสถำนีต�ำรวจภูธรหมูสี

 • ภำคขนส่ง ได้แก่  ส�ำนักงำนขนส่งจังหวัดนครรำชสีมำสำขำปำกช่อง

 • ภำคกำรทำง  ได้แก่  หมวดทำงหลวงปำกช่องที่ 12 และกลำงดง

 • ภำคจิตอำสำ  ได้แก่  มูลนิธิสว่ำงวิชชำธรรมสถำน

 • ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดนครรำชสีมำ สำขำปำกช่อง (เลขำนุกำร)

 มีกำรวำงแนวทำงกำรสืบสวนอุบัติเหตุ 5 ประกำร ได้แก่

 1. ศึกษำและหำสำเหตุของกำรเสียชีวิต 

 2. ใช้สำเหตุนั้นมำศึกษำวิเครำะห์เพื่อน�ำไปหำแนวทำงป้องกัน 

 3. ก�ำหนดมำตรกำรต่ำงๆ เพี่อลดอัตรำกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตของประชำชนในพื้นที่ 

 4. เป็นสื่อกำรเรียนรู้แก่หน่วยงำนอื่นๆ เพื่อบูรณำงำนร่วมกันได้

 5. ใช้เทคนิค 5W1H ในกำรคิดวิเครำะห์แบบแก้ปัญหำ มีรำยละเอียดคือ  ปัญหำคืออะไร  อะไรคือ

ปัญหำ  Who : ในเรื่องนั้นมีใครบ้ำง  What : แต่ละคนท�ำอะไรบ้ำง  Where : เหตุกำรณ์หรือสิ่งที่

ท�ำนั้นอยู่ที่ไหน  When : เหตุกำรณ์หรือสิ่งที่ท�ำนั้นท�ำเมื่อวัน เดือน ปี ใด   Why : เหตุใดจึงท�ำสิ่ง

นั้นหรือเกิดเหตุกำรณ์นั้นๆ   How : เหตุกำรณ์หรือสิ่งที่ท�ำนั้นท�ำเป็นอย่ำงไรบ้ำงโดยมีกำรเชื่อมโยง

กับงำนระบำดวิทยำ  มีค�ำถำมที่ต้องตอบ ดังนี้

  - ผู้ขับขี่ว่ำมีพฤติกรรมอย่ำงไร ดื่มสุรำหรือไม่ ขับรถเร็วหรือไม่ คำดเข็มขัดนิรภัยหรือไม่ ถ้ำเป็น 

   รถจักรยำนยนต์สวมหมวกนิรภัยหรือไม่

  - เรื่องของถนน ว่ำมีสภำพเป็นอย่ำงไร

  - สิ่งแวดล้อมที่ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจะน�ำมำปรับปรุงพัฒนำในเรื่องของมำตรกำรต่ำงๆ

 การด�าเนินงานของคณะท�างานสืบสวนฯ  มีข้อตกลงในกำรท�ำงำนร่วมกัน ดังนี้

 1. กำรออกด�ำเนนิกำรไม่ต้องออกด�ำเนนิกำรทกุเหตุ  แต่เลอืกเหตุทีน่่ำสนใจ มผีูเ้สยีชวีติเป็นจ�ำนวนมำก 

และเป็นเหตุที่สังคมให้ควำมสนใจ

 2. เมื่อด�ำเนินกำรแล้วจะต้องมีกำรน�ำเสนอเข้ำท่ีประชุมประจ�ำเดือนทุกเดือน หรือ 2  เดือนครั้ง 

แล้วแต่กรณี

 3. ใช้กำรสื่อสำร  นัดหมำย ผ่ำนทำง  Application Line

 4. หัวหน้ำ ปภ. สำขำปำกช่อง (ฝ่ำยเลขำนุกำร) เป็นผู้ตัดสินใจในกำรออกด�ำเนินกำรเข้ำสืบสวน 

อุบัติเหตุ ตำมหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้ พร้อมนัดหมำยเวลำเพื่อเข้ำด�ำเนินกำร

 5. ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดนครรำชสีมำ สำขำปำกช่อง ท�ำหน้ำท่ีอ�ำนวย 

ควำมปลอดภัย  และควำมสะดวก  ไม่ว่ำจะเป็นกำรเตรียมรถยนต์ส�ำหรับเดินทำง  กำรเตรียมกรวย



87ถอดบทเรียน ปภ.อำ�เภอนำ�ร่อง

ยำง  เสื้อสะท้อนแสงป้ำยสัญญำณเตือน ไฟส่องสว่ำง  และอื่นๆ ตำมควำมจ�ำเป็น

 6. หมวดทำงหลวงทุกหมวดประสำนกับเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจที่ด�ำเนินกำรอยู่แล้ว เพื่อข้อมูลจะได้เป็น 

ในทิศทำงเดียวกันในพื้นที่

 7. ให้หน่วยงำนต�ำรวจ ส่งแบบรำยงำนกำรสืบสวนอุบัติเหตุทำงถนน ให้ฝ่ำยเลขำนุกำร เพื่อน�ำ 

ข้อสรุปเข้ำที่ประชุมประจ�ำเดือนต่อไป

 กำรด�ำเนนิงำนของคณะท�ำงำนสบืสวนฯ  นอกจำกจะได้ข้อมลูสำเหตุกำรเกดิอบุติัเหตุแล้ว   ยงัได้เสนอ

แนะแนวทำงกำรป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ�้ำขึ้นอีก อำทิ

 - เสนอหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อก�ำหนดนโยบำยด้ำนวิศวกรรมจรำจรเพื่อป้องกันกำรชนต้นไม ้

ขนำดใหญ่ หรือสิ่งปลูกสร้ำงในเขตทำงหลวง เช่น กำรท�ำกำร์ดเรล กำรควบคุมกำรปลูก ประเภท 

ชนิดและขนำดต้นไม้ในเขตทำงหลวงที่เหมำะสม หรือก�ำหนดเขตปลอดภัยบนถนนสำยหลัก  

เพื่อลดควำมสูญเสียจำกอุบัติเหตุ 

 - เสนอหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อก�ำหนดมำตรกำรควบคุมและบังคับใช้กฎหมำยให้ผู ้โดยสำร 

รถยนต์ส่วนบุคคล และรถโดยสำรสำธำรณต้องคำดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

 - น�ำข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำไปเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ต่อหน่วยงำน สถำนศึกษำ ชุมชน ท้องถิ่น  

เพื่อเสริมสร้ำงควำมตระหนัก และวัฒนธรรมควำมปลอดภัย 

สร้างเสริมพฤติกรรมในวัยเสี่ยง
 ในกำรประชุมหำรือกำรท�ำงำนร่วมกัน คณะท�ำงำนฯ ได้พิจำรณำจำกข้อมูลกำรเกิดอุบัติเหตุ 

ซึ่งพบว่ำ ควำมเสี่ยงที่มำกที่สุดคือ กำรขับขี่หรือซ้อนจักรยำนยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย รวมไปถึงวินัย 

กำรขับขี่ จึงได้พิจำรณำคัดเลือกให้ “วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง” เป็นสถำนศึกษำน�ำร่องป้องกันและ 

ลดอบุตัเิหตทุำงถนนเน่ืองจำกเป็นสถำนศกึษำทีม่บีทบำทส�ำคญัและเข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำรรณรงค์ในกำรป้องกนั

และลดอุบัติเหตุทำงถนนในพื้นที่อ�ำเภอปำกช่องมำโดยตลอดอีกทั้งยังเป็นสถำนศึกษำที่มีนักศึกษำในระดับ 

ชั้น ปวช. และ ปวส. ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงในกำรเกิดอุบัติเหตุ   

 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครู บุคลำกร และนักเรียนของวิทยำลัยกำรอำชีพปำกช่อง ได้เข้ำมำ 

มีส่วนร่วมในกำรรณรงค์ส่งเสริมกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน

 2. สร้ำงแกนน�ำวิเครำะห์ ก�ำหนดแนวทำง แผนงำนโครงกำร และกิจกรรมในกำรรณรงค์ส่งเสริมให้ 
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คณะครู บุคลำกร และนักเรียนของวิทยำลัยกำรอำชีพปำกช่อง

 3. ร่วมกันก�ำหนดมำตรกำรองค์กรเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลำกร นักเรียนนักศึกษำสวมหมวกนิรภัย 

ทุกครั้งท่ีขับข่ีหรือซ้อนท้ำยรถจักรยำนยนต์เกิดเป็นค่ำนิยมและวัฒนธรรมควำมปลอดภัยขึ้น 

ในองค์กร

 เพื่อท�ำให้บรรลุวัตถุประสงค์ ได้มีกำรด�ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ  ไม่ว่ำจะเป็น

 กิจกรรมพัฒนาแกนน�าครูและนักเรียนนักศึกษา  มีเป้ำหมำยเพื่อสร้ำงแกนน�ำโดยให้แกนน�ำปฏิบัติ

ตัวเป็นตัวอย่ำง เพื่อขยำยผลไปสู่กลุ่มเป้ำหมำย มีส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรภัยเขต 5  นครรำชสีมำ   

เป็นเจ้ำภำพในกำรด�ำเนินงำนทั้งกำรจัดกำรและงบประมำณ

 กิจกรรมดังกล่ำวเป็นกำรอบรมขับขี่ปลอดภัยให้กับบุคลำกรและนักเรียนนักศึกษำ ไม่เฉพำะแต่เพียง

วิทยำลัยกำรอำชีพปำกช่องเท่ำนั้น  แต่ยังรวมถึงแกนน�ำจำกสถำนศึกษำอื่นๆ ด้วย

 กิจกรรมอบรมนักศึกษาแกนน�าป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน มีเป้ำหมำยเพ่ือให้เกิดแกนน�ำด้ำน 

ควำมปลอดภยัขึน้ในวทิยำลยักำรอำชพีปำกช่อง   ผ่ำนทำงกำรอบรมโดยหน่วยงำนทีท่�ำหน้ำทีเ่กีย่วกบักฎหมำย

จรำจร  และกำรแพทย์  ได้แก่ ต�ำรวจและเจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำล  มำท�ำกำรอบรมเกี่ยวกับวินัยจรำจร กำรสวม

หมวกนิรภัย   

 เมื่อให้ควำมรู้แล้ว ให้นักเรียนแกนน�ำที่เข้ำร่วมอบรมจ�ำนวน 60 คน ได้มีโอกำสเสนอควำมคิดเห็น 

เกี่ยวกับกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนให้เกิดขึ้นในสถำนศึกษำ  หลังจำกกำรอบรมแล้วก่อให้เกิดแกนน�ำ

เกิดขึ้นในวิทยำลัยพร้อมทั้งมีกำรมอบเสื้อ “หยุดอุบัติเหตุ” เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้กับแกนน�ำดังกล่ำวด้วย
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 จัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “บทบาทของสถานศึกษาในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” ให้กับ 

เด็กและผู้ปกครองของวิทยำลัยกำรอำชีพ เพื่อจุดประกำยและสร้ำงควำมตระหนักให้กับผู้ปกครองและเด็ก 

ในกำรเอำใจใส่กับควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง  เน้นไปที่ให้สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อน พร้อมทั้ง 

ท�ำควำมเข้ำใจกับมำตรกำรและกฎของวิทยำลัย

 สร้างกระบวนการอย่างต่อเนื่อง หลังจำกสร้ำงแกนน�ำให้เกิดขึ้นภำยในวิทยำลัยแล้ว ครูและนักเรียน

แกนน�ำได้มีกำรด�ำเนินกิจกรรมในวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่อง  ผนวกไปกับกิจกรรมที่มีอยู่เดิม  ไม่ว่ำจะเป็น

 ➢ รณรงค์สร้ำงควำมปลอดภยัให้กับนกัศกึษำในกำรขบัขีป่ลอดภยั โดยเชญิชวนให้สวมใส่หมวกนริภยั

จำกครเูวรหน้ำเสำธงตอนเช้ำ รวมถงึกำรปฏบิตัติวัสวมหมวกนริภยัเป็นตวัอย่ำงจำกนกัศกึษำแกนน�ำ

 ➢ ออกมำตรกำรและกฎบังคับกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์โดยให้สวมหมวกนิรภัยทั้งคนขี่และคนซ้อน

 ➢ สอดส่องดูแลกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์ของนักศึกษำเดินทำงไปและกลับโดยครูเวรหน้ำประต ู

และครูปกครอง

 ➢ ด�ำเนินกำรตำมกฎและบทลงโทษ   ก�ำหนดบทลงโทษจำกเบำไปหำหนัก  ดังนี้

 1. ตักเตือน

 2. ท�ำโทษ/ยึดพื้น

 3. ยึดบัตร  ตัดคะแนนควำมประพฤติ 5 คะแนน

 4. หำกไม่สวมหมวกนิรภัยเกิน 6 ครั้ง  จะมีผลต่อกำรพิจำรณำกำรเข้ำศึกษำในภำคเรียนต่อไป

 ➢ ส่งเสริมให้นักศึกษำมีใบอนุญำตขับขี่รถจักรยำนยนต์และรถยนต์

 ➢ ท�ำโครงกำรขับขี่ปลอดภัยร่วมกับ บ.ฮอนด้ำ  โดยทวียนต์  

 ผลกำรด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง  พร้อมทั้งมีกำรติดตำมผลอย่ำงใกล้ชิด  ส่งผลให้อัตรำกำรสวมหมวก

นิรภัยของนักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพปำกช่องในกำรเดินทำงมำโรงเรียนเพิ่มเป็น 100%

สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย(แก้ไขจุดเสี่ยง-เพิ่มอัตราการสวมหมวกนิรภัย)
 เป้ำหมำยท่ีต้องกำรเพิม่อัตรำกำรสวมหมวกนริภยั  และแก้ไขจดุเสีย่งในอ�ำเภอปำกช่อง  จำกกำรประชมุ

ของคณะท�ำงำนฯ ได้วำงแผนกำรท�ำงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงเป็นขั้นตอน  ดังนี้
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 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำเครือข่ำยด้ำนกำรส�ำรวจและจัดท�ำแผนป้องกันและแก้ไข 

จุดเสี่ยง พร้อมส�ำรวจอัตรำกำรสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่อ�ำเภอปำกช่อง  มีเป้ำหมำยเพื่อให้ตัวแทน

จำกองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เรียนรู้วิธี

กำรส�ำรวจอย่ำงถูกต้อง พร้อมทั้งร่วมกันจัดท�ำ 

แผนป้องกันและแก้ไขจุดเสี่ยง

 2. ส�ำรวจอัตรำกำรสวมหมวกนิรภัย เพื่อให้ได้

ข้อมลูทีช่ดัเจนจงึได้มอบหมำยให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นเป็นผู ้รับผิดชอบในกำรส�ำรวจ   

เลือกจุดส�ำรวจท้องถิ่นละ 1 จุด โดยมีเจ้ำหน้ำที่

จุดละ 2  คน  ด�ำเนินกำรส�ำรวจในวันรำชกำร 1 วัน และวันหยุดรำชกำร 1 วัน 

 3. ส�ำรวจจุดเสี่ยง

 4. น�ำข้อมูลส่งต่อให้กับส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำ

สำธำรณภัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนต่อ

 5. จัดท�ำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ 

ในอ�ำเภอ ได้แก่ กลุ่มหน่วยงำนภำครัฐในพื้นที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ก�ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน และภำคเอกชน

มีจุดมุ่งหมำยเพื่อลดจุดเสี่ยงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุโดยกำร

ส�ำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยง และกำรรณรงค์เร่ืองกำร 

สวมหมวกนิรภัย 100%

 6. แต่ละกลุ่มหน่วยงำนมีขอบเขตแตกต่ำงกันไปขึ้นอยู่กับ

ลักษณะและหน้ำที่ของแต่ละหน่วยงำน

 กลุ่มหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่

  (1) ก�ำหนดมำตรกำรองค์กรเพื่อควบคุมดูแลไม่ให้บุคลำกรในองค์กรกระท�ำผิดกฎและวินัยจรำจร

  (2) จัดท�ำป้ำยประชำสัมพันธ์สวมหมวกนิรภัย 100%

  (3) ประชำสัมพันธ์ปลูกจิตส�ำนึกวินัยจรำจร

  (4) สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนป้องกันและลดอุบัติเหตุอย่ำงต่อเนื่อง

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  (1) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัยทำงถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  (2) จดัท�ำแผนปฏบิตักิำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำอบุติัเหตุทำงถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

  (3) ก�ำหนดมำตรกำรองค์กรเพื่อควบคุมดูแลไม่ให้ข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่กระท�ำผิดกฎและวินัย

จรำจร  เพื่อเป็นแบบอย่ำงที่ดี

  (4) จัดท�ำป้ำยประชำสัมพันธ์รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%  ติดตั้ง ณ ส่วนรำชกำร

  (5) ประชำสัมพันธ์ กำรปลูกจิตส�ำนึกวินัยจรำจร  โดยใช้ถ้อยค�ำที่เหมำะสมในเชิงสร้ำงสรรค์

  (6) สนบัสนนุกำรด�ำเนนิงำนป้องกนัและลดอบุติัเหตุทำงถนนในพืน้ทีค่วำมรบัผดิชอบ อย่ำงต่อเนือ่ง
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 ก�านัน/ผู้ใหญ่บ้าน

  (1) ก�ำหนดมำตรกำรชุมชนเพื่อควบคุมดูแลไม่ให้ประชำชนในชุมชนหมู่บ้ำนกระท�ำผิดกฎและวินัย

จรำจร  เพื่อเป็นแบบอย่ำงที่ดี

  (2) สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนส่งเสริมกำรสวมหมวกนิรภัย 100%  ในชุมชนหมู่บ้ำน

  (3) ประชำสมัพนัธ์เสรมิสร้ำงวฒันธรรมควำมปลอดภยัในกำรใช้รถใช้ถนนผ่ำนช่องทำงสือ่สำรต่ำงๆ  

ตำมควำมเหมำะสม และโอกำส เช่น ประกำศเสียงตำมสำย ประชำสัมพันธ์ในกำรประชุม  

งำนบุญต่ำงๆ  เป็นต้น   

  (4) สนบัสนนุให้ชมุชนมส่ีวนร่วมในกำรดแูลด้ำนควำมปลอดภยั และแก้ไขจดุเสีย่งอบุตัเิหตทุำงถนน 

ในชุมชนหมู่บ้ำน 

  (5) ส่งเสริมและพัฒนำให้มีอำสำฉุกเฉินในชุมชน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเบื้องต้น   

 ภาคเอกชน

  (1) ก�ำหนดมำตรกำรองค์กรเพื่อควบคุมดูแลไม่ให้บุคลำกรในองค์กรกระท�ำผิดกฎและวินัยจรำจร   

เพื่อเป็นแบบอย่ำงที่ดี

  (2) จัดท�ำป้ำยประชำสัมพันธ์รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ติดตั้ง ณ ทำงเข้ำออกสถำน 

ประกอบกำร

  (3) จัดท�ำประชำสัมพันธ์ กำรปลูกจิตส�ำนึกวินัยจรำจร  โดยใช้ถ้อยค�ำที่เหมำะสมในเชิงสร้ำงสรรค์

  (4) สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน อย่ำงต่อเนื่อง

 7.  ก�ำหนดตัวชี้วัดร่วมกัน  2  ข้อ  ได้แก่

  (1) จุดเสี่ยงทุกจุดต้องมีข้อเสนอเพื่อแก้ไข  และหรือได้รับกำรแก้ไข

  (2) อัตรำกำรสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่มีมำกกว่ำ 80%

 กำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว เน้นให้แต่ละหน่วยงำนที่ลงนำมใน MOU สำมำรถเก็บข้อมูลของตนเอง   

วำงแผนในกำรด�ำเนินกำร  และสำมำรถประเมินกำรด�ำเนินกำรของตัวเองได้ ที่ส�ำคัญเกิดแผนกำรด�ำเนินงำน 

ของท้องถิ่นที่มีแผนกำรด�ำเนินงำนที่เหมำะสมกับพื้นที่ของตนเอง  อำทิ

 ➢ ควบคุมไม่ให้ชุมชนในหมู่บ้ำนไม่ท�ำผิดกฎจรำจร

 ➢ ส่งเสริมกำรสวมหมวกนิรภัยให้กับชุมขนในหมู่บ้ำน

 ➢ ประชำสัมพันธ์เสริมสร้ำงวัฒนธรรมเรื่องควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนนตำมสื่อประชำสัมพันธ์

ของหมู่บ้ำน

 ➢ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรรักษำควำมปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงในชุมชนในหมู่บ้ำน

 ➢ ส่งเสริมและพัฒนำให้มีอำสำฉุกเฉินขึ้น โดยใช้หลักกำรเดียวกันกับ อสม. ซึ่งเป็นแผนปี 2559 

ของกระทรวงสำธำรณสุข

 ส�ำหรับการแก้ไขจุดเสี่ยง จำกกำรเก็บข้อมูล พบว่ำ ในอ�ำเภอปำกช่องมีจุดเสี่ยงอยู่ถึง 14 แห่ง ซึ่งมี

ลักษณะแตกต่ำงกัน ข้อมูลจำกกำรส�ำรวจ มีจุดเส่ียงท่ีส�ำคัญเป็นจุดเส่ียงบนถนนมิตรภำพ อยู่ภำยใต้กำรดูแล

ของหมวดทำงหลวงปำกช่องที่ 1 ซึ่งได้ท�ำเรื่องเสนอไปยังแขวงกำรทำงนครรำชสีมำที่ 2 เพื่อแก้ไขจุดเส่ียง 

ดังกล่ำว  และอยู่ระหว่ำงกำรรอกำรอนุมัติงบประมำณ
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 แต่ส�ำหรับกำรดูแลตัดแต่งกิ่งต้นไม้บริเวณไหล่ทำงที่

บดบังวิสัยทัศน์ ได้มีมติที่ประชุมคณะท�ำงำนฯ ให้ส�ำนักงำน

ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดนครรำชสีมำด�ำเนินกำร

เสนอในทีป่ระชมุศนูย์อ�ำนวยควำมปลอดภยัทำงถนนระดบัจงัหวดั

นครรำชสมีำ ในเรือ่ง กำรตดัต้นไม้ท่ีข้ึนอยูข้่ำงทำงบนทำงหลวง ซ่ึง

หำกไม่ใช่ต้นไม้ทีป่ลกูขึน้เอง กใ็ห้ด�ำเนนิกำรตดัออก เพ่ือไม่ให้บดบงั

ทัศนวิสัยในกำรมองเห็นของผู้ขับขี่รถยนต์บนทำงหลวง

 ประชาสมัพนัธ์สร้างการมส่ีวนร่วม  จัดกจิกรรมโครงกำรรณรงค์ขบัขีป่ลอดภยัร่วมใจสวมหมวกนริภยั 

100% ณ โรงพยำบำลปำกช่องนำนำ เพื่อสร้ำงวัฒนธรรมกำรขับขี่ปลอดภัย สร้ำงจิตส�ำนึกและตระหนักถึง 

ควำมปลอดภัยทำงถนน ลดกำรสูญเสียบำดเจ็บ และเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนน

ผลการเปลี่ยนแปลง
 กำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำของอ�ำเภอปำกช่อง  ส่งผลให้สถิติในปี 2558  เทียบกับปี 2557  ดังนี้

ที่ รายการ ปี 2557 ปี 2558 รายละเอียด

1 จ�ำนวนผู้สวมหมวกนิรภัย (ร้อยละ) 45 31 ลดลง 14%

2 จ�ำนวนกำรเกิดอุบัติเหตุ  (ครั้ง) 571 670 เพิ่มขึ้น 99

3 จ�ำนวนผู้บำดเจ็บ (คน) 607 734 เพิ่มขึ้น 127

4 จ�ำนวนผู้เสียชีวิต (คน) 38 40 เพิ่มขึ้น 2

* ข้อมูลจำกส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดนครรำชสีมำ สำขำปำกช่อง
 

 แม้ว่ำตัวเลขทำงสถิติไม่เป็นท่ีน่ำพอใจ เนื่องจำกมีประชำกรเข้ำมำใช้รถใช้ถนนในอ�ำเภอปำกช่อง 

ในอัตรำเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุ กำรบำดเจ็บและกำรเสียชีวิตมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นตำม   

ในภำพรวมของอ�ำเภอ แต่ท้ังนี้ผลกำรท�ำงำนในเรื่องกำรสนับสนุนกำรสวมหมวกนิรภัยในกลุ่มเป้ำหมำย 

ในวิทยำลัยกำรอำชีพปำกช่องกลับเพิ่มขึ้น คือ  

 - นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพปำกช่อง สวมหมวกนิรภัยในกำรเดินทำงมำเรียน 100%

 - กำรเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนถนนสำยหลัก   และเป็นคนภำยนอกพื้นที่

 กำรด�ำเนนิโครงกำร  แม้ว่ำจะไม่ประสบผลส�ำเรจ็เรือ่งตวัชีว้ดั  แต่กท็�ำให้เกดิกำรรวมตวัและกระบวนกำร

ต่ำงๆ  ดังนี้

 1. มีหน่วยงำนที่ลงนำมควำมร่วมมือ (MOU) 28 แห่ง จำกทั้งหมด 42 แห่ง แบ่งออกเป็น ส่วนรำชกำร 

9 แห่ง  องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 แห่ง (ครบทุกแห่ง) ก�ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน 5 แห่ง  

 2. เกิดควำมร่วมมือกันท�ำงำนระหว่ำงหน่วยงำนในระดับอ�ำเภอ

 3. เกิดกำรเรียนรู้วิธีกำรเก็บข้อมูลจุดเสี่ยง  เก็บข้อมูลกำรสวมหมวกนิรภัย   

 4. เกิดกระบวนกำร  กลไกกำรสืบสวนอุบัติเหตุ  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น�ำมำใช้วำงแผนป้องกัน

 5. เกดิกระแสกำรสวมหมวกนริภยัเกิดขึน้ในวทิยำลัยกำรอำชพี  สำมำรถท�ำให้นกัศกึษำสวมหมวกนริภยั

มำเรียนได้ 100%
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ปัญหาและอุปสรรค
 1. หน่วยงำนภำครัฐ / ก�ำนันผู้ใหญ่บ้ำน บำงแห่ง ยังไม่ให้ควำมส�ำคัญ และให้ควำมร่วมมือเท่ำที่ควร

 2. จุดเสี่ยงกำรเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่อ�ำเภอปำกช่อง ส่วนใหญ่อยู่บนเส้นทำงทำงหลวง (สำยหลัก)  

โดยกรมทำงหลวงมีแผนในกำรแก้ไขปัญหำอยู่แล้ว ซึ่งอยู่ในระหว่ำงรองบประมำณ ซึ่งกำรแก้ไข

เฉพำะหน้ำท�ำได้ยำก 

 3. ขำดงบประมำณสนับสนุนในกำรท�ำกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหำตำมสถำนกำรณ์ 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อความยั่งยืน
 1. ใช้องค์กรศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัยทำงถนนอ�ำเภอเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อน โดยผลักดัน 

ให้จัดท�ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงอ�ำเภอ แผนฯองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น และแผนฯ ชุมชน มอบหมำยภำรกิจที่ชัดเจน ปฏิบัติได้และติดตำมกำรประเมินผล 

อย่ำงต่อเนื่อง

 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ หน่วยงำน อปท. และก�ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน ด�ำเนินกำรตำมกรอบ MOU 

 3. ขยำยผลโครงกำรสถำนศึกษำน�ำร่อง  เน้นไปที่นักเรียนในระดับมัธยมต้นและมัธยมปลำยในพื้นที่

 4. จัดทีมจุดตรวจบูรณำกำร  โดยส่งเสริมมำตรกำรด่ำนชุมชน 

 5. พัฒนำระบบกำรจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุ 3 ฐำน และจัดท�ำแผนที่จุดเสี่ยง

 6. สืบสวนอุบัติเหตุต่อเนื่อง และน�ำข้อมูล สำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุมำเผยแพร่ต่อ เพื่อกระตุ ้น 

ให้เกิดกำรระวัง  

 7. เน้นกำรแก้ไขจุดเสี่ยง  เพื่อป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุจำกคนนอกพื้นที่
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9. ชาวชุมแพร่วมใจสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน  

จังหวัดขอนแก่น
 

 อ�ำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น  เป็นอ�ำเภอที่ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกของจังหวัด  อยู่ห่ำงจำกตัวจังหวัด  

82 กโิลเมตร  มอีำณำเขตตดิต่อกบัอ�ำเภออืน่ในจงัหวดัขอนแก่น ได้แก่ อ.สชีมพ ู อ.เวยีงเก่ำ  อ.ภเูวยีง  อ.หนองเรอื  

อ.บ้ำนแท่น  อ.ภูเขียว  และ อ.ภูผำม่ำน  นอกจำกนี้ยังติดต่อกับจังหวัดอื่น  ได้แก่  อ.ภูกระดึง  จ.เลย อ.คอนสำร 

จ.ชัยภูมิ ส่งผลให้อ�ำเภอชุมแพ กลำยเป็นศูนย์กลำงในกำรเดินทำง กำรคมนำคมส่งผ่ำนทำงเส้นทำงสำยหลัก 

East-West  Economic  Corridor  เชื่อมโยงระหว่ำงประเทศในอำเซียน และระหว่ำงจังหวัด

 จำกที่ตั้งและขนำดของอ�ำเภอชุมแพ ที่เป็นอ�ำเภอขนำดใหญ่  มีประชำกรกว่ำ 130,000 คน มีกำรแบ่ง

กำรปกครองออกเป็น 12 ต�ำบล  143 หมู่บ้ำน  ประกอบไปด้วย เทศบำล 7 แห่ง  และองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล 

8 แห่ง ปัจจัยทัง้สองประกำรส่งผลให้เกดิกำรเดนิทำงสญัจรในพืน้ทีเ่ป็นจ�ำนวนมำก  ประกอบกบัปัจจยัเสีย่งอืน่ๆ 

ท�ำให้สถิติกำรเกิดอุบัติเหตุในอ�ำเภอชุมแพ มีจ�ำนวนสูงขึ้นทุกปี จำกสถิติข้อมูลอุบัติเหตุในพ้ืนที่อ�ำเภอชุมแพ   

พบข้อมูล ดังนี้

 - ปี 2555 มีอุบัติเหตุ  652  ครั้ง

 - ปี 2556  มีอุบัติเหตุ  981  ครั้ง

 - ปี 2557  มีอุบัติเหตุ  1,143 ครั้ง

 - ร้อยละ 80  เกิดขึ้นกับผู้ขับขี่รถจักรยำนยนต์

 - ร้อยละ 66  ของผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นกับผู้ใช้รถจักรยำนยนต์

 ที่ผ่ำนมำมีกำรด�ำเนินงำนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่อ�ำเภอชุมแพอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งภำครัฐ 

และภำคเอกชน   ส่งผลให้อัตรำกำรสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 35 เป็นร้อยละ 55  แต่ยังไม่สำมำรถ 

ลดอัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ได้  อันเนื่องมำจำกปัจจัยอื่นๆ  ไม่ว่ำจะเป็น  คน ถนน  รถ  สิ่งแวดล้อม   

 จึงท�ำให้อ�ำเภอชุมแพ เกิดแนวคิดที่จะด�ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงรถยนต์อย่ำง 

ต่อเนือ่ง  โดยมแีนวคดิทีว่่ำปัจจยักำรเกดิอบัุตเิหตดุ้ำนถนน  รถ และสิง่แวดล้อม   สำมำรถจดักำรได้ง่ำยกว่ำเรือ่ง 

“คน”  เนื่องจำกคนต้องเป็นกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  สร้ำงวินัย  จ�ำเป็นจะต้องใช้กำรมีส่วนร่วมของชุมชน

ในกำรเข้ำมำท�ำงำน   อ�ำเภอชุมแพ  จึงได้เน้นที่กำรสร้ำงควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน  มีกำรด�ำเนินงำนแบบ

สหสำขำวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง  จริงจัง  โดยอยู่ภำยใต้ยุทธศำสตร์และมำตรกำรแบบบูรณำกำรควำมรู้  ควำมคิด  

ก�ำลังคน  งบประมำณและเทคโนโลยีเพื่อให้เหมำะสมกับสภำพพื้นที่  และคนของตัวเอง

 อ�ำเภอชุมแพ ได้จัดท�ำโครงการ “ชาวชุมแพร่วมใจสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน”  

อ�ำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นขึ้น โดยมคีุณเดช บ�ารุงหงษ์ หัวหน้ำส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

จังหวัดขอนแก่น สำขำชุมแพ และคุณสนอง ค�ำชมภู นำยช่ำงโยธำอำวุโสพร้อมทีมงำนเป็นก�ำลังส�ำคัญในกำร

ขับเคลื่อนงำนโครงกำร ซึ่งมวีัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. เพื่อเป็นกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนระดับอ�ำเภอ

 2. เพื่อลดจ�ำนวนกำรเกิดอุบัติเหตุ  จ�ำนวนผู้บำดเจ็บและผู้เสียชีวิต

 3. เพื่อพัฒนำศักยภำพของทีมงำนระดับอ�ำเภอ ประกอบด้วย สหสำขำวิชำชีพ และภำคีเครือข่ำย 

ในพื้นที่อ�ำเภอชุมแพ
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 4. เพื่อส่งเสริมกำรสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยำนยนต์

 จำกวัตถุประสงค์ดังกล่�ว  ทีมงำนได้ก�ำหนดกิจกรรมกำรด�ำเนินกำร  ดังนี้

 1) กิจกรรมประชุมคณะท�ำงำนขับเคลื่อนโครงกำร

 2) กิจกรรมรณรงค์ชำวชุมแพร่วมใจสร้ำงควำมปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทำงถนน   ร่วมจัดท�ำแผน

ป้องกันอุบัติเหตุของต�ำบลตนเอง

 3) กิจกรรมทำงวิชำกำร  โรงเรียนต้นแบบ นักเรียน/นักศึกษำ ชุมแพร่วมใจสร้ำงควำมปลอดภัยและ

ลดอุบัติเหตุทำงถนน (โรงเรียนชุมแพศึกษำ)

กิจกรรมประชุมคณะท�างานขับเคลื่อนโครงการ
 อ�ำเภอชุมแพได้มีค�ำสั่งแต่งตั้ง “คณะท�ำงำนขับเคลื่อนโครงกำรชำวชุมแพร่วมใจสร้ำงควำมปลอดภัย

และลดอุบัติเหตุทำงถนน  อ�ำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น”ตำมค�ำสั่งที่ 418/2557  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

วิเครำะห์ต้นทุนเดิมและเตรียมกำรในท�ำกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อประสำนงำน สนับสนุน ก�ำหนดกรอบแนวทำงและ

ปฏิบัติกำรให้เกิดกำรขับเคลื่อนงำนสร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนนในพื้นที่อ�ำเภอชุมแพ ซึ่งมีคณะท�ำงำน ดังนี้

 1. นำยอ�ำเภอชุมแพ ประธำนคณะท�ำงำน

 2. ผู้ก�ำกับกำรสถำนีต�ำรวจภูธรชุมแพ รองประธำนคณะท�ำงำน

 3. ผู้อ�ำนวยกำรแขวงกำรทำงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) รองประธำนคณะท�ำงำน

 4. ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมแพ รองประธำนคณะท�ำงำน

 5. ปลัดอ�ำเภอหัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรงำนปกครอง คณะท�ำงำน

 6. ผู้บังคับกองพันทหำรรำบที่ 2 กรมทหำรรำบที่ 8 คณะท�ำงำน

 7. หัวหน้ำส�ำนักงำนขนส่งจังหวัดขอนแก่น สำขำชุมแพ คณะท�ำงำน

 8. สำธำรณสุขอ�ำเภอชุมแพ คณะท�ำงำน

 9. ท้องถิ่นอ�ำเภอชุมแพ คณะท�ำงำน

 10. ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนชุมแพศึกษำ คณะท�ำงำน

 11. รองผู้ก�ำกับกำรป้องกันปรำบปรำม สภ.ชุมแพ คณะท�ำงำน

 12. ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง คณะท�ำงำน

 13. หัวหน้ำส�ำนักงำน ปภ.จังหวัดขอนแก่นสำขำชุมแพ คณะท�ำงำน/เลขำนุกำรฯ

 14. ปลัดอ�ำเภอฝ่ำยควำมมั่นคง คณะท�ำงำน/เลขำนุกำรฯ

 15. สำรวัตรป้องกันปรำบปรำม สภ.ชุมแพ คณะท�ำงำน/เลขำนุกำรฯ

 16. หัวหน้ำห้องฉุกเฉินโรงพยำบำลชุมแพ คณะท�ำงำน/เลขำนุกำรฯ

 คณะท�ำงำนดังกล่ำวได้มีกำรประชุมเพื่อขับเคลื่อนงำนร่วมกัน เพื่อร่วมกันก�ำหนดกรอบกำรขับเคลื่อน

งำน และวำงแผนปฏิบัติกำร รวมถึงติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนแต่ละต�ำบล 
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กิจกรรมรณรงค์ชาวชุมแพร่วมใจสร้างความปลอดภยัและลดอบุัติเหตทุางถนน  รว่มจัดท�าแผน

ป้องกันอุบัติเหตุของต�าบลตนเอง
 อ�ำเภอชุมแพมีทั้งหมด 12  ต�ำบล  แต่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ�ำนวน 15  แห่ง  ประกอบไปด้วย  

เทศบำล  7 แห่ง  และองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล 8  แห่ง ดังนี้

 1. เทศบำลเมืองชุมแพ

 2. เทศบำลต�ำบลโนนหัน

 3. เทศบำลต�ำบลโคกสูงสัมพันธ์

 4. เทศบำลต�ำบลนำเพียง

 5. เทศบำลต�ำบลหนองเสำเล้ำ

 6. เทศบำลต�ำบลหนองไผ่

 7. เทศบำลต�ำบลโนนสะอำด

 8. องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลหนองเขียด

 9. องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลขัวเรียง

 10. องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลชุมแพ

 11. องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลไชยสอ

 12. องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลนำหนองทุ่ม

 13. องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลโนนหัน

 14. องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลโนนอุดม

 15. องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลวังหินลำด

 จำกข้อมลูดงักล่ำว  ท�ำให้เกดิข้อตกลงในกำรด�ำเนนิกจิกรรมรณรงค์ชำวชมุแพร่วมใจสร้ำงควำมปลอดภยั

และลดอุบัติเหตุทำงถนนว่ำ ให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดท�ำแผนป้องกัน

อุบัติเหตุในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง

 เริ่มต้นกำรด�ำเนินกิจกรรมด้วยกำรประชุมชี้แจงเป้ำหมำยและแนวทำงกำรด�ำเนินงำนให้กับผู้บริหำร  

ผู้ใหญ่บ้ำน  ก�ำนัน  ผู้แทนจำกองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 15 แห่ง ในวันที่ 16  มิถุนำยน 2558 มีเป้ำหมำย

เพื่อก่อให้เกิดควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงกำร และแผนกำรด�ำเนินงำน    

 กิจกรรมดังกล่ำว   เป็นกำรเปิดโอกำสให้แต่ละท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในกำรวำงแผนป้องกันอุบัติเหตุทำง

ถนนของตัวเอง โดยคิดจำกปัญหำท่ีเกิดข้ึนจริงในพื้นที่และหำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำนั้น ที่ประชุมได้มอบ

หมำยให้แต่ละท้องถิ่นไปด�ำเนินงำนจัดท�ำแผนของตนเอง เพ่ือน�ำมำน�ำเสนอให้ทรำบในกำรประชุมคร้ังต่อไป 

ทั้งนี้ทำงโครงกำรฯ ได้มีกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรจัดท�ำแผนแห่งละ 3,000 บำท

 กรอบแผนของแต่ละต�ำบลใช้แผนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยัทีแ่ต่ละพ้ืนทีม่อียูแ่ล้วมำเป็นต้นแบบ

ในกำรวำงแผน  แต่เน้นเฉพำะที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทำงถนน  

 ในวันที่  8  กรกฎำคม 2558  มีกำรประชุมเพื่อพิจำรณำร่ำงแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนของ

แต่ละต�ำบล   

 ที่ประชุมได้พิจำรณำ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผน และให้แต่ละต�ำบลน�ำข้อเสนอกลับไป

พิจำรณำแก้ไข  และน�ำมำเสนอในครั้งต่อไป
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 กำรพิจำรณำใช้กระบวนกำรแลกเปลี่ยนของแต่ละต�ำบล ให้ตัวแทนแต่ละต�ำบลได้ร่วมพิจำรณำและ

เสนอควำมคิดเห็นของแผนของอบต./เทศบำลอื่น  เป็นกำรเติมเต็มซึ่งกันและกัน

 วันที่ 24 กันยำยน 2558 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจำรณำแผนป้องกันอุบัติเหตุของแต่ละต�ำบลอีกครั้ง 

เพื่อรับรอง และส่งกลับไปยังแต่ละท้องถิ่นเพื่อให้ลงนำม พร้อมทั้งปฏิบัติใช้ในพื้นที่

 เม่ือท้องถิน่ด�ำเนนิกำร ทำงคณะท�ำงำนฯ ท�ำหน้ำทีต่ดิตำมควำมก้ำวหน้ำ  เพือ่ชีแ้นะแนวทำงช่วยวำงแผน

งำน และคอยชื่นชม  เชียร์กำรท�ำงำนกันต่อไป

 กำรจัดท�ำแผนของแต่ละท้องถิ่น   มีควำมมุ่งหมำยที่จะให้มีกำรจัดท�ำข้อมูลเกี่ยวกับจุดเสี่ยงของแต่ละ

พื้นที่  พร้อมทั้งมีแผนในกำรด�ำเนินกำรซึ่งจะเป็นรำกฐำนส�ำคัญในกำรสร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนนต่อไป
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จากการจัดท�าแผนปฏิบัติการระดับต�าบล เช่น

พื้นที่ด�าเนินการ แผนปฏิบัติการ/ขั้นตอนด�าเนินการ

1.องค์กำรบริหำรส่วน

ต�ำบลนำหนองทุ่ม

1. ปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรวำงแผนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนเขตพื้นที่องค์กำร

บริหำรส่วนต�ำบลให้มีควำมทันสมัยสอดคล้องกับสภำพควำมเส่ียงภัยของพ้ืนที่ 

และสำมำรถน�ำไปปฏิบัติงำนได้อย่ำงแท้จริงและจัดให้มีกำรฝึกซ้อมกำรป้องกัน

ภัยฝ่ำยพลเรือนอย่ำงสม�่ำเสมอ

2. สนับสนุนและส่งเสริมกำรปรับปรุงองค์กรที่รับผิดชอบในกำรป้องกันภัยฝ่ำย

พลเรือนในทุกระดับให้มีควำมสอดคล้องเข้มแข็งและมีขีดควำมสำมำรถที่จะ

ปฏิบัตไิด้อย่ำงมปีระสทิธภิำพทัง้ในด้ำนโครงสร้ำงองค์กร อตัรำก�ำลงั งบประมำณ 

เครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีอันจ�ำเป็นต่อกำรปฏิบัติกำร

3. ส่งเสรมิให้มกีำรพัฒนำและปรับปรุงงำนกำรป้องกนัฝ่ำยพลเรือนซ่ึงองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลนำหนองทุ่ม  ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกำรศึกษำ

วิเครำะห์ควำมเสี่ยงภัยในพื้นที่ต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับสภำพพื้นที่

4. เร่งรัดกำรใช้ มำตรกำรทำงกฎหมำยที่มีอยู่เพื่อกำรป้องกันภัยและผลกระทบ

จำกกำรเกิดภัยพิบัติ โดยเฉพำะภัยที่เกิดจำกกำรกระท�ำของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย  

ภัยจำกสำรเคมีอันตรำย เป็นต้น

5. ส่งเสริมให้มีกำรประสำนงำนและร่วมมือกันระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในกำรป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ในภำวะปกติ

6. ให้มีกำรรณรงค์ ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ควำมรู้และข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรป้องกัน

ภัยฝ่ำยพลเรอืนแก่ประชำชนอย่ำงต่อเนือ่งและทัว่ถงึ เพือ่สร้ำงจติส�ำนกึและควำม

ตระหนักในกำรป้องกนัและระงบัภยัทีอ่ำจเกดิขึน้ โดยเฉพำะกลุม่เยำวชนในสถำน

ศึกษำ และประชำชนที่อำศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยประเภทต่ำง ๆ

2.เทศบำลต�ำบลโคกสูง

สัมพันธ์

1. จัดท�ำแผนปฏิบัติกำร แผนงำน  โครงกำร  และงบประมำณในกำรป้องกันและลด

อบัุตเิหตทุำงถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้สอดคล้องกบัแผนกำรป้องกัน

และลดอุบัติเหตุทำงถนนของจังหวัด และอ�ำเภอ 

2. ด�ำเนินกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

3. เร่งรัด ติดตำม และประเมินผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร แผนงำน 

โครงกำร และรำยงำนกำรด�ำเนินงำนให้คณะกรรมกำร ศปถ.จังหวัด และ  

ศปถ.อ�ำเภอทรำบ

4. ส่งเสรมิและสนบัสนนุกำรมส่ีวนร่วมของประชำชนในกำรป้องกนัและลดอบุตัเิหตุ

ทำงถนนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. จัดให้มีศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทำงถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6. เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและประชำสัมพันธ์กำรด�ำเนินงำนต่อสำธำรณะ
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พื้นที่ด�าเนินการ แผนปฏิบัติการ/ขั้นตอนด�าเนินการ

7. รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนและเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรศูนย์อ�ำนวยกำร

ควำมปลอดภัยทำงถนน ศปถ.จังหวัด และศปถ.อ�ำเภอ เพ่ือพิจำรณำก�ำหนด

แนวทำงหรือมำตรกำรเกี่ยวกับ  กำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในพื้นที่

8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท�ำงำน เพื่อปฏิบัติงำนตำมอ�ำนำจหน้ำที่ตำม

ที่เห็นสมควร

9. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่คณะกรรมกำร ศปถ.จังหวัด และศปถ.อ�ำเภอมอบหมำย

3. องค์กำรบริหำรส่วน

ต�ำบลวังหินลำด

4. เทศบำลต�ำบลหนอง

เสำเล้ำ

5. เทศบำลต�ำบลโคกสงู

สัมพันธ์

กำรปฏิบัติก่อนเกิดเหตุ

1. กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ ประเมินผลกระทบ ควำมสูญเสียและศักยภำพ

2. กำรป้องกันและลดผลกระทบ

   - กำรจัดท�ำแผนชุมชน เพื่อเป็นกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยชุมชน  

โดยเฉพำะกำรใช้รถใช้ถนนร่วมกนัในชมุชนอย่ำงปลอดภยั โดยกำรจัดโครงกำร

ด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

    -  กำรจัดท�ำแผนที่เสี่ยงภัยชุมชน/หมู่บ้ำน เพื่อหำจุดที่ล่อแหลมต่อกำรเกิด

       อุบัติเหตุในกำรใช้รถใช้ถนนในชุมชน เพื่อน�ำมำท�ำกำรแก้ไข ลดควำมเสี่ยง

       กำรเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับกำรใช้รถใช้ถนนในชุมชน / หมู่บ้ำน

กำรปฏิบัติขณะเกิดเหตุ

1. กำรเตรียมรับสถำนกำรณ์

    -  กำรเฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์

    - กำรประเมินและรำยงำนสถำนกำรณ์

กำรปฏิบัติหลังเกิดเหตุ

1. กำรประเมินควำมเสียหำย ควำมต้องกำรของผู้ประสบภัย และเยียวยำ  (ส�ำรวจ 

ฟื้นฟู บูรณะ เยียวยำ)

6. เทศบำลเมืองชุมแพ ขั้นตอน

กำรเตรียมกำรก่อนเกิดเหตุ

1. จัดตั้งกองอ�ำนวยกำรเฉพำะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหำจำกอุบัติเหตุทำงถนนที่

งำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั  เทศบำลเมอืงชมุแพ  โดยกำรปฏบิตังิำนเพ่ือ

ป้องกันและแก้ไขปัญหำจำกอุบัติเหตุทำงถนนพร้อมทั้งให้กำรช่วยเหลือ

2. จัดเตรียมอัตรำก�ำลังฝ่ำยต่ำงๆ ในกำรป้องกันและระงับอุบัติเหตุทำงถนน

3. กำรประชำสัมพันธ์ให้งำนประชำสัมพันธ์  เทศบำลเมืองชุมแพด�ำเนินกำร

ประชำสัมพันธ์ให้ส่วนรำชกำรและประชำชนทรำบ

4. กองอ�ำนวยกำรเฉพำะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหำจำกอุบัติเหตุทำงถนนเทศบำล

เมืองชุมแพ  มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  ดังนี้

   1. ควำมรับผิดชอบด้ำนประชำชน เสริมสร้ำงควำมรู้ และควำมตระหนักแก่

ประชำชน  นักเรียน  นักศึกษำ  เยำวชนที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกัน  และกำร
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พื้นที่ด�าเนินการ แผนปฏิบัติการ/ขั้นตอนด�าเนินการ

          ปฏิบัติตนอย่ำงถูกต้องและปลอดภัยจำกกำรจรำจรรวมทั้งผลกระทบต่ำงๆ 

ที่อำจจะเกิดขึ้น

2. ด�ำเนินกำรส่งเสริมกำรสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์อย่ำงเข้มงวด

3. ก�ำหนดพื้นที่เล่นน�้ำสงกรำนต์ (Zoning) ที่ปลอดแอลกอฮอล์ในพื้นที่เล่นน�้ำ

และแหล่งท่องเที่ยว

4. รณรงค์ประชำสมัพนัธ์ช่องทำงกำรช่วยเหลอืทำงกำรแพทย์ฉกุเฉนิหมำยเลข 

1669  เพื่อให้ประชำชนมีช่องทำงในกำรบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน

5. ยกระดบักำรจดักำรด้ำนควำมปลอดภยัของรถจกัรยำนยนต์ และจดัท�ำข้อมลู

พื้นท่ีเสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน โดยระบุรำยละเอียดของพื้นที่ที่

จ�ำเป็นต่อกำรวิเครำะห์ควำมรุนแรงของภัย

6. จดัเตรยีมเจ้ำหน้ำที ่ อปุกรณ์  เครือ่งมอื เครือ่งใช้ เครือ่งจกัรกล วสัด ุ อปุกรณ์ 

และสถำนทีท่ีจ่�ำเป็นต่อกำรป้องกนัภยัให้สำมำรถปฏบิตังิำนได้อย่ำงต่อเนือ่ง

และมีประสิทธิภำพ  เช่น  รถยนต์เคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์กู้ภัย  รถยนต์

บรรทุกน�้ำ  น�้ำยำโฟม  รถยนต์กู้ชีพ  เป็นต้น

7. จดัท�ำข้อมลูพืน้ทีเ่สีย่งต่อกำรเกดิอบุตัเิหตทุำงถนน  โดยระบรุำยละเอยีดของ

พื้นที่ที่จ�ำเป็นต่อกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ ควำมรุนแรงของภัย

          - กำรวิเครำะห์ ประเมินผลกระทบ ควำมสูญเสียและศักยภำพ 

            ควำมเปรำะบำง บนถนนสำยหลัก

กำรปฏิบัติขณะเกิดเหตุ

        กำรเตรียมรับสถำนกำรณ์

        กำรเฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์

        กำรประเมินและรำยงำนสถำนกำรณ์

กำรปฏิบัติหลังเกิดเหตุ

1. กำรประเมินควำมเสียหำย ควำมต้องกำรของผู้ประสบภัย และเยียวยำ

2. กำรซ่อมแซมฟื้นฟูโครงสร้ำงพื้นฐำน สิ่งสำธำรณะประโยชน์

 นอกจำกนี ้อปท.ทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรได้ด�ำเนนิกำรวเิครำะห์จุดเส่ียงและหำแนวทำงแก้ไขบรรจุไว้ในแผน

เพื่อปฏิบัติกำร เช่น  
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กิจกรรมทางวิชาการ  โรงเรียนต้นแบบ นักเรียน/นักศึกษา ชุมแพร่วมใจสร้างความปลอดภัย

และลดอุบัติเหตุทางถนน (โรงเรียนชุมแพศึกษา)
 กำรสร้ำงเสริมพฤติกรรมท่ีเหมำะสมต้ังแต่ในวัยเยำว์จะเป็นรำกฐำนของพฤติกรรมที่ดีต่อไปในอนำคต    

คณะท�ำงำนฯ ได้วำงแผนจะจัดกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบ  นักเรียน/นักศึกษำชุมแพร่วมใจสร้ำงควำมปลอดภัย

และลดอุบัติเหตุทำงถนนขึ้น

 เป้ำหมำยของกำรจัดกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบ  เพื่อให้เป็นกำรรณรงค์ให้นักเรียน/นักศึกษำชุมแพ

ตระหนักถึงควำมปลอดภัยทำงถนน  เกิดมำตรกำรและมีกิจกรรมทำงวิชำกำรเกี่ยวกับกำรสร้ำงควำมปลอดภัย

และลดอุบัติเหตุทำงถนน   เริ่มจำกกำรรณรงค์กำรสวมหมวกนิรภัย  

 คณะท�ำงำนได้คัดเลือกโรงเรียนชุมแพศึกษำ   ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1-6  มีนักเรียน 

3,157  คน  ครูและบุคลำกร 218 คน (ข้อมูลปีกำรศึกษำ 2558)  จัดได้ว่ำเป็นโรงเรียนขนำดใหญ่   มีนักเรียน

ระดบัมัธยมศกึษำตอนตน้และตอนปลำย   โดยเฉพำะตอนปลำยทีม่กัจะเริม่ขบัขีร่ถด้วยตนเองทั้งขบัขีใ่นบรเิวณ

ชุมชน   จนถึงกำรขับขี่มำโรงเรียน

 เป้ำหมำยของกจิกรรม   จงึต้องกำรปลูกฝังพฤติกรรมท่ีเหมำะสมเกีย่วกบักำรขับข่ีปลอดภยัผ่ำนทำงกำร

อบรม   กำรสร้ำงมำตรกำรในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียน  ครู และบุคลำกรสวมหมวกนิรภัย  พร้อมทั้งปฏิบัติตำม

กฎจรำจร   

 แต่เนือ่งจำกมปัีญหำในเรือ่งระยะเวลำด�ำเนนิงำน   ทำงโรงเรยีนชมุแพศกึษำจงึไม่สำมำรถด�ำเนนิกจิกรรม

ดังกล่ำวได้
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กิจกรรมทางวิชาการ  โรงเรียนต้นแบบ นักเรียน/นักศึกษา ชุมแพร่วมใจสร้างความปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุทางถนน (โรงเรียนชุมแพศึกษา) 
 กำรสร้ำงเสริมพฤติกรรมที่เหมำะสมตั้งแต่ในวัยเยำว์จะเป็นรำกฐำนของพฤติกรรมที่ดีต่อไปในอนำคต    
คณะท ำงำนฯ ได้วำงแผนจะจัดกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบ  นักเรียน/นักศึกษำชุมแพร่วมใจสร้ำงควำมปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุทำงถนนขึ้น 
 เป้ำหมำยของกำรจัดกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบ  เพ่ือให้เป็นกำรรณรงค์ให้นักเรียน/นักศึกษำชุมแพ
ตระหนักถึงควำมปลอดภัยทำงถนน  เกิดมำตรกำรและมีกิจกรรมทำงวิชำกำรเกี่ยวกับกำรสร้ำงควำมปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุทำงถนน   เริ่มจำกกำรรณรงค์กำรสวมหมวกนิรภัย   
 คณะท ำงำนได้คัดเลือกโรงเรียนชุมแพศึกษำ   ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1-6  มีนักเรียน 
3,157  คน  ครูและบุคลำกร 218 คน (ข้อมูลปีกำรศึกษำ 2558)  จัดได้ว่ำเป็นโรงเรียนขนำดใหญ่   มีนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นและตอนปลำย   โดยเฉพำะตอนปลำยที่มักจะเริ่มขับขี่รถด้วยตนเองทั้งขับขี่ใน
บริเวณชุมชน   จนถึงกำรขับขี่มำโรงเรียน 
 เป้ำหมำยของกิจกรรม   จึงต้องกำรปลูกฝังพฤติกรรมที่เหมำะสมเกี่ยวกับกำรขับขี่ปลอดภัยผ่ำน
ทำงกำรอบรม   กำรสร้ำงมำตรกำรในโรงเรียนเพ่ือให้นักเรียน  ครู และบุคลำกรสวมหมวกนิรภัย  พร้อมทั้ง
ปฏิบัติตำมกฎจรำจร    
 แต่เนื่องจำกมีปัญหำในเรื่องระยะเวลำด ำเนินงำน   ทำงโรงเรียนชุมแพศึกษำจึงไม่สำมำรถด ำเนิน
กิจกรรมดังกล่ำวได้ 
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ปัญหาอุปสรรคในการท�างาน
 ปัญหำที่ส�ำคัญของกำรท�ำงำนของอ�ำเภอชุมแพ คือ ผู้รับผิดชอบโครงกำรมีกำรโยกย้ำย ท�ำให้ขำด 

ควำมต่อเน่ืองในกำรท�ำงำน  ไม่มกีำรส่งต่องำนทีช่ดัเจน  ก่อให้เกดิภำวะสญูญำกำศ  ส่งผลให้กำรด�ำเนนิกจิกรรม 

ไม่เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ 

 นอกจำกนี้ ยังพบว่ำท้องถิ่นยังขำดงบประมำณในกำรแก้ไขจุดเสี่ยง หรือเสนอแผนแล้วยังไม่ได้รับกำร

พิจำรณำอนุมัติ และยังขำดกระบวนกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุจรำจร 

ที่ชัดเจน

เป้าหมายในอนาคต
 เนื่องจำกกำรติดขัดกำรด�ำเนินงำนในปี 2558   ที่ยังไม่สำมำรถด�ำเนินกิจกรรมได้อย่ำงครบถ้วน  ทำง

อ�ำเภอชุมแพ จึงได้วำงแผนกำรด�ำเนินงำนและเป้ำหมำยในอนำคต  ดังนี้

 - ติดตำมแผนของแต่ละท้องถิ่น   

 - ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของแต่ละท้องถิ่น

 - ฝึกซ้อมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย โดยท�ำอย่ำงเป็นบูรณำกำรและน�ำผลที่ได้มำปรับปรุง 

กำรด�ำเนินงำน

ข้อเสนอแนะ
 1. โครงกำร ปภ.น�ำร่อง มีควำมมุ่งหมำยให้ ปภ.ระดับอ�ำเภอมำด�ำเนินกำรบูรณำกำรในพื้นที่ระดับ

อ�ำเภอ ซึ่งมีเป้ำหมำยส�ำคัญในกำรให้แต่ละอ�ำเภอสำมำรถสร้ำงเครือข่ำย บูรณำกำรกำรท�ำงำน

ในพื้นที่ของตนเองได้ คนท�ำงำนในพื้นที่ต้องเริ่มต้นจำกกำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้คนในระดับอ�ำเภอ   

เห็นว่ำเป็นเรื่องส�ำคัญและไม่จ�ำเป็นต้องรอค�ำสั่งกำรจำกเบื้องบน  แต่เป็นกำรท�ำแผน  ท�ำงำนจำก

ควำมต้องกำรในพื้นที่ของตนเอง

 2. เน้นกำรน�ำเข้ำไปสู่งำนประจ�ำที่มีอยู่  เพื่อให้เป็นโครงสร้ำงที่แข็งแรงและยั่งยืน

 3. แผนของแต่ละท้องถิ่น ยังเป็นกำรรับมือมำกกว่ำกำรป้องกัน ควรจะเน้นกำรแก้ไขจุดเส่ียงก่อน

เป็นอันดับแรก เพื่อเป็นจุดเชื่อมในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของคนในระดับพื้นที่ พร้อมติดตำมผล   

หำกจุดไหนแก้ไขแล้วจะให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อให้ทรำบต่อไป

 4. กำรแก้ไขปัญหำจุดเสี่ยง ต้องใช้ควำมรู้ทำงวิศวกรรมจรำจรเข้ำไปในกำรวำงแผนแก้ไขปัญหำ 

ซ่ึงทำงท้องถ่ิน (เทศบำล/อบต.) ยังขำดควำมรู้ในเร่ืองดังกล่ำว ควรจะมีเวทีหรือผู้รับผิดชอบ 

ในระดับอ�ำเภอมองในภำพรวม และแก้ไขปัญหำไปพร้อมๆ กัน

 5. จัดเวทีระดับอ�ำเภอเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล  สถำนกำรณ์ข้อมูลอุบัติเหตุ  จุดเสี่ยง ฯลฯ อย่ำงต่อเนื่อง   

เพื่อเป็นกำร update ข้อมูลให้สำมำรถน�ำไปปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที

 6. วำงแผนป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนตลอดทั้งปี  ไม่เฉพำะเพียง 7 วันอันตรำยเท่ำนั้น

 7. กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต้องด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง  
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  10. ด่านซ้ายถนนปลอดภัย
 

 อ�ำเภอด่ำนซ้ำยอยู่ทำงทิศตะวันตกของจังหวัดเลย  ประกอบด้วย 10 ต�ำบล 97 หมู่บ้ำน  มีประชำกร 

ณ พ.ศ. 2557 จ�ำนวน 51,322 คน  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง  

 อ�ำเภอด่ำนซ้ำยจัดได้ว่ำเป็นอ�ำเภอที่มีประวัติควำมเป็นมำที่ยำวนำน  มีสถำนที่ท่องเที่ยวและประเพณี 

ที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่ว่ำจะเป็นพระธำตุศรีสองรัก วัดเนรมิตวิปัสสนำ น�้ำตกแก่งสองคอน ภูลมโล รวมถึง 

มีประเพณีผีตำโขนที่เป็นเทศกำลส�ำคัญที่จัดขึ้นในเดือน 7 ของทุกปี จำกลักษณะทำงกำยภำพและประเพณ ี

ที่เป็นเอกลักษณ์นี้เอง ส่งผลให้อ�ำเภอด่ำนซ้ำยเป็นที่นิยมในกำรท่องเที่ยวนอกเหนือจำกกำรเดินทำงเข้ำมำ 

ท�ำธุรกิจต่ำงๆ

 อ�ำเภอด่ำนซ้ำยมีอำณำเขตติดต่อกับทั้งประเทศเพื่อนบ้ำน และจังหวัดอื่น โดยมีทิศเหนือติดต่อกับ

แขวงไซยะบูลี ประเทศลำว  ทิศตะวันออกติดต่อกับอ�ำเภอภูเรือ  อ�ำเภอวังสะพุง  อ�ำเภอภูหลวง  ทิศใต้ติดต่อ

กับอ�ำเภอหล่มเก่ำและอ�ำเภอเขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ อ�ำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ทิศตะวันตกติดต่อ

กับอ�ำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และอ�ำเภอนำแห้ว จังหวัดเลย  ในเขตติดต่อกับจังหวัดอื่นมีบำงส่วน 

อยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติภูหินร่องกล้ำ  ซึ่งปัจจุบันก�ำลังได้รับควำมนิยมในกำรท่องเที่ยวโดยเฉพำะในฤดูหนำว

ที่มีดอกพญำเสือโคร่งบำน   ส่งผลให้มีผู้เดินทำงเข้ำมำยังเขตอ�ำเภอด่ำนซ้ำยมำกยิ่งขึ้น   ผ่ำนทำงถนนทำงหลวง

หมำยเลข 21  หมำยเลข 2014 หมำยเลข 2013 และหมำยเลข 2114

 สถำนกำรณ์อุบัตเิหตทุำงถนนของอ�ำเภอด่ำนซ้ำย พบว่ำนอกจำกสภำพแวดล้อมทีเ่ป็นเส้นทำงขึน้เขำคด

เคี้ยวแล้ว  ยังมีควำมเสี่ยงจำกพฤติกรรมกำรขับขี่ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย  ไม่มีวินัยในกำรขับขี่  ไม่มีควำมพร้อม

ในกำรใช้รถใช้ถนน  อีกทั้งยังมีสภำพควำมเสี่ยงเพิ่มเติมที่พบคือ พื้นถนนมีควำมลื่นมำกขึ้น อันเนื่องมำจำกน�้ำ

ยำงพำรำที่หกรดบนพื้นผิวถนน  และเมื่อน�ำสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุมำวิเครำะห์แล้ว  พบควำมถี่ของลักษณะและ

สำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุ เรียงตำมล�ำดับดังนี้

 1. กำรเกิดอุบัติเหตุจำกรถจักรยำนยนต์  เนื่องจำกผู้ขับขี่ไม่พร้อมและสภำพรถไม่พร้อมใช้งำน

 2. กำรลื่นไถลของยำนพำหนะ   มีสำเหตุมำจำกน�้ำยำงที่หกรถบนถนน

 3. กำรเฉี่ยวชนในเขตพื้นที่เสี่ยง

 4. นักท่องเที่ยวที่ไม่ช�ำนำญเส้นทำง

 5. นักเรียนที่เพิ่งขับขี่  ขำดควำมระมัดระวังและประสบกำรณ์ในกำรใช้รถใช้ถนน

 จำกสำเหตุที่เกิดขึ้น  ท�ำให้ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเลย สำขำด่ำนซ้ำย  จึงได้ 

ตั้งเป้ำหมำยที่จะบูรณำกำรทุกภำคส่วน ในอ�ำเภอด่ำนซ้ำยให้มำท�ำงำนร่วมกันผ่ำนทำงกระบวนกำรประชุม   

และลดควำมเสี่ยงในกำรสูญเสียจำกกำรเกิดอุบัติเหตุโดยกำรศักยภำพกำรช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ

สร้างเครือข่ายในทุกภาคส่วน
 อ�ำเภอด่ำนซ้ำยสร้ำงเครอืข่ำยกำรท�ำงำนด้ำนควำมปลอดภยัทำงถนนโดยเร่ิมต้นจำกกำรประชมุพูดคุย

กันในวงเล็กๆ ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ให้เป็นเวทีที่เป็นพี่เป็นน้องมำปรึกษำหำรือวำงแผนกำรท�ำงำนร่วมกัน  

เริ่มจำกเล็กๆ เพื่อเป็นรำกฐำนต่อไปในอนำคต
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 “คณะท�างานโครงการด่านซ้ายถนนปลอดภยั”  ซึง่ประกอบไปด้วยตวัแทนจำกหน่วยงำนทกุภำคส่วน

ในอ�ำเภอ  ไม่ว่ำจะเป็น รองสำรวตัรปกครองป้องกนัสถำนตี�ำรวจภธูรด่ำนซ้ำย  ปลดัอ�ำเภอหวัหน้ำฝ่ำยควำมมัน่คง  

สำธำรณสุขอ�ำเภอด่ำนซ้ำย  ตัวแทนจำกโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชด่ำนซ้ำย  ตัวแทนจำกแขวงทำงหลวง

เลยที่ 2  ด่ำนซ้ำย ตัวแทนจำกสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทยด่ำนซ้ำย  ตัวแทนจำกขนส่งจังหวัดเลย  

สำขำด่ำนซ้ำย ตวัแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในอ�ำเภอด่ำนซ้ำย  และเจ้ำหน้ำทีส่�ำนกังำนป้องกนัและบรรเทำ

สำธำรณภัยจังหวัดเลย  สำขำด่ำนซ้ำย โดยมีนายปรเมศวร์ ยศปัญญา หัวหน้ำส�ำนักงำน และนางสาวจินตนา 

โนนนอก นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนฯ เป็นแกนน�ำหลักส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนงำน

 คณะท�ำงำนฯ   เริม่ต้นด้วยกำรประชมุแลกเปล่ียนข้อมลูเกีย่วกบัควำมปลอดภยัทำงถนนอ�ำเภอด่ำนซ้ำย   

ร่วมกันส�ำรวจสภำพพื้นที่จริง  เพื่อน�ำเอำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์  หลังจำกนั้นได้ร่วมกันก�ำหนดเป้ำหมำย  

และวำงแผนกิจกรรมกำรด�ำเนินงำน  มอบหมำยหน้ำที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงำน ส่งผลให้เกิดกำร 

วำงแผนกำรท�ำงำนร่วมกันในระดับอ�ำเภอ   

ปลูกฝังเยาวชน
 อ�ำเภอด่ำนซ้ำย ได้ชื่อว่ำเป็นอ�ำเภอที่มีภำครัฐในพื้นที่เข้ำไปท�ำงำนกับเด็กและเยำวชนหลำยกลุ่ม    

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชด่ำนซ้ำยที่ได้จัดกิจกรรมเยำวชนอย่ำงต่อเนื่อง  ไม่เฉพำะ 

ด้ำนสุขภำพ  แต่ยังครอบคลุมไปยังด้ำนอื่นๆ เช่น สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  ศิลปะ   

 ทำงโครงกำรจึงได้ใช้จุดแข็งดังกล่ำวมำสำนต่อ เป็นกำรช้อนสิ่งดีๆ เพื่อน�ำมำเชื่อมให้เกิดพลัง 

มำกยิ่งขึ้น  โดยกำรจัดกิจกรรมกำรอบรมให้กับเยำวชนอ�ำเภอด่ำนซ้ำย มีเป้ำหมำยเพื่อให้เยำวชนได้ก้ำวเข้ำ

มำเป็นก�ำลังส�ำคัญในกำรช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุ โดยกำรเพ่ิมทักษะและควำมรู้ให้กับ 

เยำวชน

 กำรจดัอบรมเยำวชนในพืน้ท่ี  ได้รบัควำมร่วมมอืเป็นอย่ำงดีจำกโรงพยำบำลสมเด็จพระยพุรำชด่ำนซ้ำย  

มำเป็นวิทยำกรหลักให้ควำมรู้ โดยมีส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเลย  สำขำด่ำนซ้ำย   

เป็นผู้ประสำนงำนกับโรงเรียนมัธยมในพื้นที่

 กำรจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  ได้แก่

 1. โครงการอบรมเพาะกล้าตาโขนน้อย EMS  DANSAI  JUNIOR 2558 มีเป้ำหมำยเพื่อให้ควำม

รู้กับเด็กมัธยมปลำยโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยำ ในกำรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งกำรขอควำมช่วยเหลือ/ 

แจ้งเหตุ และวิธีกำรช่วยเหลือขั้นพื้นฐำนให้กับผู้ประสบเหตุ

 กำรอบรมด�ำเนินกำรที่โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชด่ำนซ้ำย  ท�ำกำรอบรมระยะยำว (15-25 ตุลำคม 

2558) นักเรยีนทีเ่ข้ำร่วมอบรมได้เรยีนรูท้ัง้ภำคทฤษฎแีละภำคปฏบิตั ิ อกีทัง้ได้เข้ำไปช่วยเหลอืผูป้ระสบเหตจุรงิ

ที่มำรักษำตัวที่โรงพยำบำลอีกด้วย

 ผลของกำรอบรมส่งผลให้นักเรียนที่เข้ำร่วมอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติเมื่อประสบอุบัติเหตุ   

แนวทำง/วิธีกำรช่วยเหลือที่ถูกต้อง ที่ส�ำคัญนักเรียนเหล่ำนี้ได้มีโอกำสได้เข้ำไปพูดคุย ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ  

ท�ำให้เรียนรู้ผลกระทบจำกกำรเกิดอุบัติเหตุทั้งจำกร่ำงกำยและจำกจิตใจของผู้ประสบเหตุ   
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 2. โครงการอบรมอาสาสมคัรกูช้พีเยาวชน  อ�าเภอด่านซ้าย  จงัหวดัเลย  ท�ำกำรอบรมให้กบันกัเรยีน

ในระดับมัธยมปลำยของโรงเรียนวังโพนงำม  ต�ำบลโคกงำม  อ.ด่ำนซ้ำย  เป็นเวลำ 1 วัน  มีเป้ำหมำยเพื่อให้

ทรำบเกี่ยวกับ

 1. ช่องทำงกำรแจ้งหรือขอควำมช่วยเหลือหำกประสบเหตุฉุกเฉิน/อุบัติเหตุ

 2. กำรช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน 

 กำรอบรมด�ำเนินกำรขึ้นที่โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชด่ำนซ้ำย  เป็นเวลำ 1 วัน  มีนักเรียนเข้ำ

ร่วมอบรม 90  คน  รูปแบบกำรอบรมเป็นกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรตำมฐำนต่ำงๆ ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู ้

และทดลองปฏิบัติจริงกับเจ้ำหน้ำที่ที่มีประสบกำรณ์  ท�ำให้นักเรียนเกิดควำมมั่นใจ  เมื่อประสบเหตุสำมำรถ 

ให้ควำมช่วยเหลือเบื้องต้นและแจ้งให้กับเจ้ำหน้ำที่ได้
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 กำรเลือกใช้กระบวนกำรอบรมให้กับเยำวชนในพื้นที่ นอกจำกจะเป็นกำรต่อยอดหรือช้อนสิ่งดีๆ ที่มี

อยู่ในพื้นที่แล้ว  ยังเป็นกำรเชื่อมกำรท�ำงำนระหว่ำงหน่วยงำน เสริมพลังให้กับกำรบรรเทำสำธำรณภัยได้อย่ำง 

สุดคุ้มด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของเด็กและเยำวชนอีกด้วย

เสริมสร้างศักยภาพให้กับเครือข่าย
 นอกจำกกำรสร้ำงให้เด็กและเยำวชนในพื้นที่อ�ำเภอด่ำนซ้ำยเข้ำมำเป็นอำสำสมัครกู ้ชีพแล้ว   

ส่วนส�ำคัญอีกประกำรคือกำรเสริมสร้ำงศักยภำพให้กับหน่วยกู้ชีพที่มีในพื้นที่ ให้สำมำรถเข้ำไปช่วยเหลือ 

ผู้ประสบเหตุได้อย่ำงทันท่วงที  ลดกำรสูญเสียเมื่อเกิดเหตุ

 คณะท�ำงำนฯ ร่วมกับโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชด่ำนซ้ำย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร  

“อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์มูลนิธิ อ�าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย” มีเป้ำหมำยเพื่อเพิ่มพูนทักษะและควำมรู้

ให้กับอำสำสมัครฉุกเฉินกำรแพทย์ในอ�ำเภอด่ำนซ้ำย ท�ำกำรอบรม 10 วัน  ณ โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำช

ด่ำนซ้ำย มีผู้เข้ำร่วมอบรมจำกมูลนิธิฯ ในอ�ำเภอด่ำนซ้ำยจ�ำนวน 4 มูลนิธิ 50 คน รูปแบบกำรอบรมมีทั้ง 

กำรบรรยำยและกำรปฏิบัติ

 ผลการจากการอบรม ส่งผลให้เจ้ำหน้ำที่จะมูลนิธิได้เรียนรู้

 1. กำรคัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นต้นในกรณีกำรเกิดอุบัติเหตุหมู่และสำธำรณภัย

 2. กำรดูแลปฐมพยำบำลขั้นต้น ณ จุดเกิดเหตุ  

 3. กำรล�ำเลียง ขนย้ำย ผู้เจ็บป่วยอย่ำงถูกต้อง

 4. เรยีนรูเ้ครือ่งมอื อปุกรณ์กูภ้ยัประจ�ำรถกูภ้ยัเคลือ่นทีเ่รว็ของส�ำนกังำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั
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 นอกจำกกำรอบรมแล้ว   สิ่งส�ำคัญคือเจ้ำหน้ำที่ของมูลนิธิฯ  เจ้ำหน้ำที่ของโรงพยำบำล  เจ้ำหน้ำที่ของ

ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  ได้มีโอกำสมำท�ำควำมรู้จัก  สร้ำงสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  ซึ่งจะส่งผล

ให้กำรท�ำงำนเป็นไปด้วยควำมรำบรื่นมำกยิ่งขึ้น

 ผลของกำรอบรมและกำรแลกเปลีย่นกนันีเ้อง  ท�ำให้ทรำบว่ำแต่ละมลูนธิฯิ  ยงัประสบปัญหำขำดแคลน

เครือ่งมือทีจ่ะใช้กูภ้ยัประเภทเครือ่งมอืตดัถ่ำง   ซึง่จะเป็นประโยชน์มำกในกรณทีีเ่กดิเหตรุนุแรง  ทำงผูน้�ำชมุชน

จึงร่วมกันกับชำวบ้ำนอ�ำเภอด่ำนซ้ำยจัดผ้ำป่ำเพื่อน�ำเงินมำซื้อเครื่องตัดถ่ำงเป็นกำรร่วมมือร่วมแรงกันระหว่ำง

คนในชมุชน   หลงัจำกท่ีได้ทอดผ้ำป่ำแล้วได้มกีำรจดัรบัมอบเครือ่งตัดถ่ำงพร้อมสำธติกำรใช้งำน   ซ่ึงกำรมเีครือ่ง

มือตัดถ่ำงดังกล่ำวท�ำให้สำมำรถช่วยเหลือเมื่อประสบอุบัติเหตุได้อย่ำงทันท่วงที
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 นอกจำกกำรสร้ำงเสรมิศกัยภำพผ่ำนทำงกำรอบรมและกำรให้เครือ่งมอืแล้ว   อ�ำเภอด่ำนซ้ำยยงัได้มกีำร

ใช้ social  network มำใช้ในกำรสื่อสำรผ่ำนทำง application Line  เกิดเป็นกลุ่ม “ด่านซ้ายปลอดภัย”  เป็น

ที่แลกเปลี่ยนข่ำวสำรเกี่ยวกับเหตุกำรณ์  หรือสถำนกำรณ์ทำงถนนที่เกิดขึ้นในอ�ำเภอด่ำนซ้ำย  ช่วยให้สำมำรถ

ส่งข่ำวได้อย่ำงรวดเร็วและรับรู้ร่วมกันได้ในครั้งเดียว  ไม่ว่ำจะเป็นกำรตั้งด่ำน  กำรดูแลสภำพถนน  กำรดูแล 

ตัดแต่งกิ่งไม้   อุบัติเหตุ ฯลฯ   เป็นกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรกำรท�ำงำน

ร่วมกัน  

 ในกลุม่ประกอบไปด้วย  ต�ำรวจ  โรงพยำบำล  ปกครอง  ปภ.  เทศบำล  

อบต.  อป.พร.  

 และยังมีกลุ่ม “อาสาจราจร” ที่เป็นกลุ่มเครือข่ำยในเขตเทศบำล 

ที่มีกำรจรำจรหนำแน่น  มีกิจกรรมเกิดข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง  เพื่อเป็นช่องทำง 

กำรสือ่สำรและท�ำงำนร่วมกนั  ประกอบด้วย ต�ำรวจ ปกครอง  เทศบำล  กูภ้ยั  

  

สร้างเสริมความปลอดภัยให้รถนักเรียน
 กำรเดินทำงของนักเรียนในอ�ำเภอด่ำนซ้ำย พบว่ำส่วนใหญ่เดินทำง

โดยรถรับส่งนักเรียน ซึ่งหำกผู้ประกอบกำรมีควำมตระหนักเกี่ยวกับกำรขับขี่

ปลอดภัย  ควำมปลอดภัยทำงถนน  ก็จะสำมำรถช่วยสร้ำงควำมปลอดภัยให้

เกิดขึ้นได้

 คณะท�ำงำนฯ จงึเหน็ควรทีจ่ะจดั “โครงการรถรบั-ส่งนกัเรยีนปลอดภยั” ขึน้  โดยขอควำมร่วมมอืจำก 

ผูป้ระกอบกำรรถรบัจ้ำงรบั-ส่งนกัเรยีนในเขตอ�ำเภอด่ำนซ้ำย

มำเข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำว โครงกำรมีเป้ำหมำยให้กำรส่ง

เสริมให้รถรับ-ส่งนักเรียนมีมำตรฐำนควำมปลอดภัยและ

ปลูกจิตส�ำนึกให้ผู้ประกอบกำรเห็นควำมส�ำคัญในกำรขับขี่

ปลอดภัย โดยมีสถำนีต�ำรวจภูธรด่ำนซ้ำยและส�ำนักงำน

ขนส่งจังหวัดเลย  สำขำด่ำนซ้ำย เป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำร 

ด�ำเนินกำร

 กำรด�ำเนินงำนเป็นกำรอบรมให้ควำมรู้พร้อมกับสร้ำงควำมตระหนักกับผู้ประกอบกำรให้เรียนรู้เกี่ยว

กับ พ.ร.บ.ขนส่งทำงบก และ พ.ร.บ.จรำจรทำงบก  เกี่ยวกับระเบียบและมำตรฐำนรถรับส่งนักเรียน  นอกจำก

นี้ยังมีกำรแจกเสื้อ “รถรับ-ส่ง นักเรียนปลอดภัย” เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์และเครื่องเตือนใจกับผู้ประกอบกำรให้



110 ถอดบทเรียน ปภ.อำ�เภอนำ�ร่อง

ตระหนักถึงกำรดูแลควำมปลอดภัยของนักเรียนในควำมดูแล

 นอกจำกนัน้ ยงัมกีำรให้ควำมรูเ้กีย่วกบักำรปฐมพยำบำลเบือ้งต้นและกำรแจ้งเมือ่ประสบเหตเุพือ่เป็นกำร

ลดควำมสูญเสียหำกเกิดเหตุกำรณ์ไม่คำดฝันอีกด้วย

 หลังจำกกำรอบรม  มีกำรติดตำมผลโดยกำรสังเกต  พบว่ำเห็นพฤติกรรมกำรขับขี่ของผู้ประกอบกำรที่

เปลีย่นแปลงในทำงท่ีดข้ึีน   ผูขั้บข่ีตรวจตรำควำมเรยีบร้อยของเด็กนกัเรยีนก่อนออกรถ  กำรจอดรถเป็นระเบยีบ  

เด็กนักเรียนที่ขึ้นไปนั่งบนหลังคำมีจ�ำนวนน้อยลง จอดรถตำมกฎที่ต้ังไว้ ทั้งหมดนี้เป็นกำรเปล่ียนแปลงไปใน

ทิศทำงที่ดี

แก้ไขความเสี่ยง โดยใช้กลวิธี 5 ส.
 กำรท�ำงำนโดยใช้หลัก 5 ส. ซึ่งได้แก่ สำรสนเทศ (ข้อมูล) สหสำขำวิชำชีพ  สุดเสี่ยง สุดคุ้มและส่วนร่วม  

ส�ำหรับกำรแก้ปัญหำควำมเสีย่งในอ�ำเภอด่ำนซ้ำยนัน้ได้ใช้หลกักำรดงักล่ำวเช่นเดยีวกนั  ดงัจะเหน็ได้จำกกำรน�ำ

ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเกิดอุบัติเหตุในอ�ำเภอมำวิเครำะห์หำสำเหตุ  ซึ่งพบว่ำมีบำงส่วนเกิดจำกถนนลื่น ท�ำให้เกิด 

กำรเฉี่ยว ชน หรือยำนพำหนะลื่นไหล  ถนนลื่นในอ�ำเภอด่ำนซ้ำยมีสำเหตุบำงส่วนมำจำกน�้ำยำงพำรำที่ตก

รดลงบนถนน ซึ่งถือว่ำเป็นควำมเสี่ยงท่ีควรจะได้รับกำรแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน  แนวทำงกำรแก้ไขใช้กระบวนกำร

ประชุมที่มีผู้เกี่ยวข้องหลำยภำคส่วนเข้ำมำร่วมกันหำทำงแก้ไข  ไม่ว่ำจะเป็น อ�ำเภอ เทศบำล/องค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบล ผู้น�ำชุมชน  ต�ำรวจ  ขนส่ง  ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  ภำคเอกชน ฯลฯ ร่วมกัน

วางแผนก�าหนดแนวทางจัดกำร ดังนี้
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 1. ประชุมท�ำควำมเข้ำใจในกลุ่มผู้รับซื้อยำงพำรำ หน่วยงำน

ที่เกี่ยวข้อง และท้องถิ่น

 2. จัดท�ำบันทึกควำมเข้ำใจระหว่ำงในผู้รับซื้อยำงพำรำ และ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

 3. ท้องถิน่ออกเทศบัญญตั ิเกีย่วกบักำรทิง้สิง่ปฏกิลูลงบนผวิ

กำรจรำจร

 4. บังคับใช้กฎหมำยตำมที่เกี่ยวข้อง  มีกำรตั้ง

ด่ำนเพื่อตรวจจับและท�ำควำมเข้ำใจกับผู้ขนส่งน�้ำยำง 

เมื่อด�ำเนินกำรจับกุมแล้ว ต้องข้ึนศำลเพื่อเปรียบเทียบ

ปรับ

 5. กำรตัง้ป้ำยเตอืน “ห้ามท�าน�า้ยางไหลลงบน

ผิวทาง”  

 6. กำรร่วมมือกันท�ำควำมสะอำดพื้นผิวถนน

 กำรด�ำเนนิกำรทัง้หมดเป็นควำมร่วมมอืร่วมใจของหน่วยงำนในพืน้ที ่เกดิกำรเปลีย่นแปลงทีเ่หน็ได้ชดัเจน

ไม่ว่ำจะเป็นกำรล้ำงถนน กำรตัง้ด่ำนตรวจ  กำรขอควำม

ร่วมมอืและออกเทศบัญญตัเิพือ่ให้ผูใ้ช้ทำงปฏบิตัติำม สิง่

เหล่ำนี้เป็นกำรท�ำงำนที่ครบทุกด้ำนเพื่อกำรแก้ปัญหำ

ถนนลื่นจำกน�้ำยำงพำรำ นั่นคือกำรออกกฎให้ปฏิบัติ 

กำรบงัคบัใช้กฎหมำย กำรท�ำควำมเข้ำใจขอควำมร่วมมอื 

รวมถงึกำรล้ำงถนนท่ีเป็นสญัลกัษณ์เพือ่ให้คนในชมุชนได้

รับรู้     

 แก้ไขจุดเสี่ยง นอกจำกกำรออกมำตรกำรเพื่อช่วยกันดูแลไม่ให้น�้ำยำงตกรดลงบนพื้นผิวถนนแล้ว    

ยังมีกำรด�ำเนินกำรรำดยำงผิวถนนใหม่ในบริเวณโค้งขยะ ถนนสำยด่ำนซ้ำย-นครไทย จังหวัดพิษณุโลก    

เพื่อเป็นกำรสร้ำงผิวถนนใหม่ให้มีควำมปลอดภัยมำกยิ่งขึ้นด�ำเนินกำรโดยแขวงทำงหลวงเลยที่ 2 ด่ำนซ้ำย

ภำพถนนเดิมที่มีครำบน�้ำยำงเปื้อนผิวถนนภำพพื้นผิวถนนที่มีกำรรำดใหม่  
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 แก้ไขถนนทรุด ถนนสำยด่ำนซ้ำย – นครไทย ใกล้เขตรอยต่ออ�ำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  แก้ไข

เบื้องต้นโดยกำรตั้งป้ำยเตือนและเสนองบประมำณเพ่ือท�ำกำรซ่อมแซม  โดยมีแขวงทำงหลวงที่ 2 ด่ำนซ้ำย 

เป็นผู้รับผิดชอบ

ภำพถนนทรุด  มีกำรตั้งป้ำยเตือน  ถนนที่ปรับปรุงแล้ว  แต่ยังคงป้ำยเตือนไว้

สร้างเสริม กระตุ้นเตือน
 จำกเป้ำหมำยในกำรสร้ำงให้ด่ำนซ้ำยเป็นเมืองปลอดภัย ภำคีเครือข่ำยแต่ละแห่งได้ลงมือท�ำงำน 

ภำยใต้หน้ำที่ของตัวเองในด้ำนต่ำงๆ  ไม่ว่ำจะเป็น

 ➢ กำรประชำสัมพันธ์  ให้ควำมรู้ผ่ำนทำงวิทยุชุมชน

 ➢ กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับควำมปลอดภัยทำงถนน ผ่ำนทำงครู D.A.R.E 

อบรมหน้ำเสำธงให้กับเด็กและเยำวชน

 ➢ รณรงค์ผ่ำนทำงกิจกรรมต่ำงๆในอ�ำเภอในกำรแจ้งเหตุผ่ำนทำง 1669  

ผลการเปลี่ยนแปลง
 นอกจำกกำรเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมที่เห็นชัดเจนในหมู่คนขับรถรับ-ส่งนักเรียน ควำมร่วมมือ 

ที่เกิดขึ้นอย่ำงชัดเจนระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ในอ�ำเภอแล้ว  พบข้อมูลทำงสถิติเกี่ยวกับอุบัติเหตุทำงถนน  

ดังนี้

รายการ ปี 2557 ปี 2558 เพิ่ม/ลด

จ�ำนวนผู้สวมหมวกนิรภัย 69% 82% +13%

จ�ำนวนกำรเกิดอุบัติเหตุ 132 ครั้ง 118 ครั้ง -14 ครั้ง

จ�ำนวนผู้บำดเจ็บ 58 คน 45 ครั้ง -13 รำย

จ�ำนวนผู้เสียชีวิต 18 คน 16 คน -2 รำย

 จำกผลกำรด�ำเนินงำน เกิดกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้ คือ มีจ�ำนวนผู้สวมหมวกนิรภัย(ผู้ขับขี่) เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 13  และจ�ำนวนกำรเกิดอุบัติเหตุลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ จ�ำนวน 14 ครั้ง ส่งผลให้มีจ�ำนวนผู้บำดเจ็บลดลง 

13 รำย และเสียชีวิตลดลง 2 รำย ซึ่งถือว่ำเป็นปรำกฏกำรณ์ในกำรท�ำงำนที่ดี ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จำกควำมร่วมมือ

ของภำคีเครือข่ำยในกำรร่วมกันขับเคลื่อนป้องกันอุบัติเหตุจรำจร
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แนวทางความยั่งยืน
 กำรท�ำงำนในปีแรกเป็นกำรท�ำงำนเพื่อสร้ำงรำกฐำนให้เกิดเป็นโครงข่ำยสำยใยส�ำหรับกำรสร้ำงควำม

ปลอดภัยทำงถนนในอนำคต  ซึ่งคำดว่ำจะมั่นคงได้ในหลำกหลำยรูปแบบ

 1. เด็กและเยำวชน  มีต้นทุนดีจำกกำรท�ำงำนของโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชด่ำนซ้ำย  ที่มีกำรจัด

กจิกรรม ด�ำเนนิงำนกบัเดก็และเยำวชนมำอย่ำงต่อเนือ่ง เมือ่น�ำเรือ่งควำมปลอดภยัทำงถนนมำแทรก

เสริมก็สำมำรถสอดคล้องได้เป็นอย่ำงดีและมีประสิทธิภำพ

 2. ควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยป้องกันภัยและต�ำรวจ

 3. เกดิกำรร่วมมอื ร่วมแรง ลงขนัทัง้ควำมคดิและงบประมำณ ซึง่จะท�ำให้สำมำรถเชือ่มจดุแขง็ของแต่ละ

หน่วยงำนได้

 4. เจ้ำหน้ำที่แต่ละหน่วยงำนตระหนักและต้องกำรสร้ำงให้เกิดควำมปลอดภัยทำงถนนให้เกิดขึ้น

ปัญหาอุปสรรค
 กำรเปลี่ยนแปลงเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ ท�ำให้กิจกรรมเกิดกำรสะดุด  งำนไม่ต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ
 1. ร่วมมอืระหว่ำงขนส่งและต�ำรวจ   ในกำรจัดอบรมกำรขบัขีป่ลอดภยัให้กบัเด็กและเยำวชนโดยใช้งบ

ประมำณร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของโครงกำร

 2. ใช้ครู/โรงเรียน/ผู้บริหำรโรงเรียน/ผู้ปกครอง เป็นจุดเปล่ียนในผลักดันให้กำรด�ำเนินกำรรถรับ-ส่ง

นักเรียนปลอดภัยเป็นไปอย่ำงยั่งยืน  ผ่ำนทำงกระบวนกำร/ข้อก�ำหนดของโรงเรียน/กระแสสังคม

 3. สร้ำงควำมตระหนักให้คนขับรถรับ-ส่งนักเรียน  โดยเน้นให้มองนักเรียนที่รับ-ส่งเป็นลูกเป็นหลำน   

 4. ให้เด็กและเยำวชนในอ�ำเภอเป็นผู้คอยติดตำม  พฤติกรรมกำรขับขี่ของคนในอ�ำเภอ  โดยเฉพำะกับ

ผู้ขับขี่รถสำธำรณะ/รถรับ-ส่งนักเรียน

 5. สร้ำงต้นแบบทีด่เีกีย่วกบัควำมปลอดภยัทำงถนน   เช่น  คนขบัรถรับส่งนกัเรียนปลอดภยัขวญัใจเดก็   

 6. น�ำเอำชุมชน/ผู้น�ำชุมชน  มำเป็นแนวร่วมในกำรท�ำงำนโดยเฉพำะกำรส่งเสริมให้สวมหมวกนิรภัย
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รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการทั้ง 10 อ�าเภอ ที่รับทุนสนับสนุนด�าเนินงานโครงการ (ปี 2558)

ล�าดับ ปภ.สาขาน�าร่อง หัวหน้า
ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ประสานงาน

1 จังหวัดสงขลา สาขาระโนด นำยคงศักดิ์ คงปำน นส.กัญญำณัฐ อธิคมำนนท์

2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง นำยจ�ำนง สวัสดิ์วงศ์ นำยณรงศักดิ์ คงแก้ว

3 จังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาพิปูน นำยประภำส ขำวด�ำ นำยพำโชค ศักดิ์จิรพำพงษ์

4 จังหวัดล�าปาง สาขาวังเหนือ นำยเอกกฤต จิตตำงกูร นำยไพรัช ผมไผ

5 จังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว นำยบรรจง โพธิวงค์ นำงสำวรัตนำ คชำชัย

6 จังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ นำยครรชิต ชมภูแดง นำยประพัฒน์ สีธิ

7 จังหวัดนครสวรรค์ สาขาตากฟ้า นำยประยงค์ บุญมีรอด นำยสมชำย แก้วศรี

8 จังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง นำยกฤษฏิ์  พูนเกษม นำยศรีศักดิ์  ภู่วิบูลย์พำณิชย์

9 จังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ นำยเดช บ�ำรุงหงษ์ นำยสนอง ค�ำชมภู

10 จังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย นำยปรเมศวร์ ยศปัญญำ นำงสำวจินตนำ โนนนอก 
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