หน่ วยงานของรั ฐ ต้ อ งเป็ น “แบบอย่ างด้ านความปลอดภัยทางถนน”
"...การสร้ างความปลอดภัยทางถนนอย่างยัง่ ยืน จําเป็ นต้ องสร้ างการเปลี่ยนแปลงทัง้ ระดับปั จเจก (จิตสํานึก

ความรู้-ทักษะ) ควบคูไ่ ปกับ ระดับหน่วยงานองค์กรทั ้งภาครัฐและเอกชน รวมทั ้ง การจัดการสภาวะแวดล้ อมทังทางกายภาพ
้
และกลไกสังคม (กฎหมาย-กฎกติกาสังคม) ซึง่ ถ้ าหน่วยงานของรัฐ ขยับมาเป็ น “แบบอย่างด้ านความปลอดภัยทางถนน” อย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง ไม่เพียงความปลอดภัยจะเกิดกับบุคลากรในหน่วยงาน แต่ยงั ส่งผลถึง ครอบครัวพนักงาน หน่วยงานที่มา
รับเหมางาน รวมไปถึง ประชาชนที่มาติดต่อราชการ และถ้ ามีการขยายออกไปก็จะทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาพรวมใน
อนาคตได้ ..."
จากข่าว "เจ้ าหน้ าที่ป่าไม้ " เมาขับชนแล้ วหนี-คูก่ รณีขาหวิดขาด แฉปี ก่อนชนคนตายแต่พ้นผิด ซึง่ เกิดขึ ้นเมื่อเวลา
14.45 น.ของวันที่ 31 มกราคม 2562 ที่ผา่ นมา โดยมีรายละเอียดสําคัญตามที่ขา่ วระบุ
https://www.sanook.com/news/7664634/ คือ นํารถราชการซึง่ ขาดการต่อ พรบ. ประกันภัยฯ ไปใช้ ในเวลาราชการ

แล้ วเกิดเหตุชนคนบาดเจ็บ 2 คน โดยเจ้ าหน้ าที่ป่าไม้ ได้ ขบั รถหนีและเมื่อตํารวจไปตรวจที่ทํางานก็พบว่ามีระดับแอลกอฮอล์
เกินกฎหมายกําหนด รวมทังมี
้ การระบุวา่ เมื่อปี ที่ผา่ นมาก็เพิง่ เกิดเหตุชนคนเสียชีวิตในจุดที่ใกล้ เคียงกัน และวันต่อมาก็ได้ มีขา่ ว
อธิบดีกรมป่ าไม้ สัง่ การให้ ผ้ อู ํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน เข้ าไปดูแลและให้ ความช่วยเหลือ
ผู้ได้ รับบาดเจ็บ พร้ อมให้ กําลังใจครอบครัว อีกทั ้งกําชับให้ ดําเนินการตังกรรมการสอบข้
้
อเท็จจริงเพื่อพิจารณาโทษทางวินยั กับ
เจ้ าหน้ าที่ผ้ กู ระทําผิดอย่างเด็ดขาด https://www.khaosod.co.th/around‐thailand/news_2163420 ในส่วน
เจ้ าหน้ าที่ตํารวจได้ ควบคุมตัวไว้ พร้ อมแจ้ งข้ อกล่าวหา จํานวน 3 ข้ อหา คือ 1.ขับรถโดยประมาททําให้ ผ้ อู ื่นได้ รับบาดเจ็บสาหัส
2.ขับรถชนคนแล้ วหนี 3.ขับขี่รถยนต์ขณะมึนเมาสุรา

กรณีที่เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ มีการกระทําที่ฝ่าฝื นกฎหมายจราจรจนเป็ นเหตุให้ มีการบาดเจ็บและเสียชีวติ พบเป็ นข่าวอยู่
ตลอด แม้ จะมีบทลงโทษตามกฎหมายแต่เนื่องจากคดีจราจรในทางกฎหมายยังคงถูกมองว่าเป็ นคดี “ขับรถโดยประมาท” เมื่อ
ถึงกระบวนการยุตธิ รรมก็มกั จะลงโทษเพียงโทษปรับ ส่วนโทษจําคุกก็รอลงอาญา ทังที
้ ่กฎหมายระบุโทษจําคุกสูงถึง 10 ปี
(ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ผู้ใดกระทําโดยประมาท และการกระทํานันเป็
้ นเหตุให้ ผ้ อู ื่นถึงแก่ความตาย ต้ องระวาง
โทษจําคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท) แต่อย่างไรก็ตาม เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ จะมีข้อกําหนดทางวินยั ตามระเบียบ
ราชการที่ต้องกระทําตนเป็ นแบบอย่างและไม่กระทําผิดหรื อฝ่ าฝื นกฎหมาย โดยมีบทลงโทษทางวินยั ร้ ายแรง/หรื อไม่ร้ายแรง
รวมทั ้งการว่ากล่าวตักเตือน ตัดเงินเดือน กระทําทัณฑ์บน ฯลฯ ตามฐานความผิด ซึง่ ถ้ านํามาตรการของหน่วยงานรัฐมาเสริ ม
มาตรการทางกฎหมาย ก็จะเป็ นอีกกลไกหนึง่ ที่กํากับพฤติกรรมเสีย่ งของบุคลากรภาครัฐได้
ข้ อมูลศูนย์อาํ นวยความปลอดภัยทางถนน ระบุวา่ ในช่วง 7 วันของเทศกาลปี ใหม่ 2562 ที่ผา่ นมา มีผ้ ถู กู ดําเนินคดี
ตาม 10 มาตรการหลัก จํานวนทั ้งสิ ้น 1,164,283 คน เป็ นเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ จํานวน 6,450 คน ในจํานวนนี ้ เป็ นข้ อหา “เมา
แล้ วขับ” ถูกดําเนินคดีถงึ 160 คน ซึง่ ถ้ าทุกกรณีมีการนําทังมาตรการทางกฎหมายและมาตรการของหน่
้
วยงานรัฐ มาใช้ อย่าง
จริงจังก็จะทําให้ บคุ ลากรของภาครัฐต้ องกระทําตัวเป็ นแบบอย่างที่ดีในเรื่ องวินยั จราจร อันส่งผลดีทงกั
ั ้ บตัวเอง ครอบครัวและ

สังคมโดยรวม เพื่อมาช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงและการสูญเสียจากอุบตั เิ หตุทางถนนที่มีผ้ เู สียชีวิตเฉลีย่ วันละ 50‐60 คน (แต่ละ
วันมีผ้ บู าดเจ็บจากอุบตั เิ หตุทางถนน เฉลี่ย 2,700 ราย พิการ 15‐20 ราย/วัน)
นอกจากกํากับดูแลเจ้ าหน้ าที่ในสังกัดแล้ ว หน่วยงานรัฐยังสามารถกําหนดมาตรการด้ านความปลอดภัยให้ กบั ผู้ที่มา
ติดต่อราชการ รวมไปถึง หน่วยงานที่รับเหมางาน (outsourcing) ให้ ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดด้ านความปลอดภัย เช่น ใส่หมวก
นิรภัยทุกครัง้ รถที่นํามาใช้ มีอปุ กรณ์นิรภัย พรบ.ประกันภัยฯ ไม่หมดอายุ ฯลฯ โดยเฉพาะกรณีที่มีภาคเอกชนมารับเหมางาน ก็
ควรระบุเงื่อนไขด้ านความปลอดภัยให้ ยดึ ถือปฏิบตั ิ เช่น การรับเหมาก่อสร้ างทางซึง่ ปกติมีกําหนดหลักเกณฑ์ด้านความ
ปลอดภัยอยูแ่ ล้ ว ก็นํามาระบุให้ ชดั เจนใน TOR เป็ นข้ อแรกๆ หรื อกรณีรับเหมางานที่ต้องเดินทางไปที่ตา่ ง ๆ เช่น การติดตั ้งเดิน
ระบบสายไฟ ฯลฯ
อย่างกรณีลา่ สุดที่เพิง่ เกิดเหตุเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 ที่ผา่ นมาบริษัทรับเหมาเดินระบบสายไฟ ใช้ รถ 6 ล้ อ มี
ผู้โดยสารนัง่ ด้ านหน้ ามารวม 4 ราย และนัง่ ท้ ายอีก 9 ราย (รวมคนงาน 13 คน) ซึง่ บรรทุกทังเครนและอุ
้
ปกรณ์สายไฟในการ
เดินไฟฟ้าออกมาจากจังหวัดศรี สะเกษ มุง่ หน้ าไปเดินสายไฟที่จงั หวัดเชียงราย ถึงที่เกิดเหตุเป็ นทางลงเขาและเกิดเบรกแตก ทํา
ให้ บงั คับรถไม่อยูเ่ สียหลักพุง่ ชนและพลิกควํ่าทับรถกระบะที่สวนมา มีผ้ เู สียชีวิตถึง 9 ศพ
https://www.thairath.co.th/content/1469024 กรณีนี ้ถ้ ามีเงื่อนไขและระบบกํากับดูแลด้ านความปลอดภัยของ

หน่วยงานที่มารับเหมางานชัดเจน ก็มีโอกาสจะป้องกันและลดความสูญเสียลงได้
ดังนัน้ เพื่อให้ บทบาทของหน่วยงานของรัฐ ที่จะเป็ น “แบบอย่างด้ านความปลอดภัยทางถนน” มีความชัดเจนและเป็ น
รูปธรรม จึงควรมีข้อกําหนดให้ ทกุ หน่วยงานได้ รับรู้ และนําไปปฏิบตั ิ ที่สาํ คัญคือการติดตามกํากับอย่างใกล้ ชิดควบคู่กนั ดังนี ้
ั เจน เพื่อให้ ทกุ หน่วยงานยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด กรณีที่พบ
1) รัฐบาลมีนโยบายด้ านความปลอดภัยทางถนนที่ชด
มีบคุ ลากรฝ่ าฝื นกระทําความผิดก็ต้องมีการสืบสวนสาเหตุและดําเนินการตามวินยั พร้ อมทั ้งรายงานให้ ศูนย์อาํ นวยความ
ปลอดภัยทางถนนจังหวัดหรื อการประชุมกรมการจังหวัด เพื่อให้ ทกุ หน่วยงานตระหนักความสําคัญ (อย่างกรณี “เจ้ าหน้ าที่ป่า
ไม้ ” มีพฤติกรรมใช้ รถราชการขณะมึนเมาจนชนผู้อนื่ บาดเจ็บ ก็ควรนํามาเสนอเพื่อให้ ทกุ หน่วยงานได้ ทบทวนมาตรการของ
ตนเอง)
2) ทุกหน่วยงานนํานโยบายมาปฏิบตั ิ โดยมีคณะทํางานด้ านความปลอดภัยทางถนน เพื่อแปลงนโยบายมาเป็ น

มาตรการอย่างเป็ นรูปธรรม ทังเชิ
้ งบวก (ส่งเสริม-จูงใจ-รางวัล ฯลฯ) และมาตรการเชิงลงโทษ โดยเน้ นหนักในเรื่ องสําคัญ ได้ แก่
พฤติกรรมเสี่ยงสําคัญ : ดื่ม/ง่วง/โทรไม่ขบั ไม่ขบั เร็วเกินกฎหมายกําหนด ใช้ อปุ กรณ์นิรภัย (หมวก, เข็มขัดนิรภัย) และเมื่อมี
การฝ่ าฝื นกระทําความผิดก็ต้องสอบสวนและรายงานผล การใช้ รถราชการ มี พรบ.ประกันภัย ระบบดูแลรักษา คนขับมีใบ
อนุญาติขบั ขี่และได้ รับการอบรมขับขี่ปลอดภัย มีระบบตรวจสอบการพักผ่อนและไม่ดื่มก่อนขับรถ
งานเลี ้ยงในหน่วยงานปลอดแอลกอฮอล์

3) กําหนดเงื่อนไขด้ านความปลอดภัยและระบบกํากับดูแล กรณีมีหน่วยงานที่มารับเหมางาน (outsource) ต้ องมี

ระบบด้ านความปลอดภัยทางถนน ทั ้งงานด้ านขนส่ง ด้ านรักษาความปลอดภัย ฯลฯ รวมทังผู
้ ้ มาติดต่อราชการก็ต้องปฏิบตั ิ
ตามข้ อกําหนด เช่น สวมหมวกนิรภัยทุกคน ฯลฯ
4) มีการติดตามกํากับโดยศูนย์อํานวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ควรกําหนดเป็ นวาระติดตามทุกเดือน

โดยเฉพาะกรณีเกิดเหตุสําคัญที่มีเจ้ าหน้ าที่รัฐเป็ นผู้ฝ่าฝื นกฎหมายหรื อข้ อกําหนด ก็ควรติดตามและแจ้ งหน่วยงานมารายงาน
ผลในที่ประชุม เพื่อเป็ นการกํากับติดตามและทําให้ ทกุ หน่วยงานเห็นว่าเรื่ องนี ้ มีการจริงจังเช่นเดียวกับกรณีบคุ ลากรรัฐกับยา
เสพติด
การสร้ างความปลอดภัยทางถนนอย่างยัง่ ยืน จําเป็ นต้ องสร้ างการเปลี่ยนแปลงทั ้ง ระดับปั จเจก (จิตสํานึก ความรู้ทักษะ) ควบคูไ่ ปกับ ระดับหน่วยงานองค์กรทังภาครั
้
ฐและเอกชน รวมทัง้ การจัดการสภาวะแวดล้ อมทังทางกายภาพและกลไก
้
สังคม (กฎหมาย-กฎกติกาสังคม) ซึง่ ถ้ าหน่วยงานของรัฐ ขยับมาเป็ น “แบบอย่างด้ านความปลอดภัยทางถนน” อย่างจริ งจัง
และต่อเนื่อง ไม่เพียงความปลอดภัยจะเกิดกับบุคลากรในหน่วยงาน แต่ยงั ส่งผลถึง ครอบครัวพนักงาน หน่วยงานที่มารับเหมา
งาน รวมไปถึง ประชาชนที่มาติดต่อราชการ และถ้ ามีการขยายออกไปก็จะทําให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงของภาพรวมในอนาคตได้

ที่มา: https://www.isranews.org/isranews‐article/73478road_73478.html?fbclid=IwAR3n7IBPJIeX_XQ8rMB1lHL7pn6VodJlkyWTs0uOKdR2j47u6UFC9FoQxMQ

