
๑ 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนน อําเภอโคกสําโรง 
วันพุธที่  19  มีนาคม  ๒๕๖4  เวลา 09.0๐ น. 

ณ  หองประชุมอําเภอโคกสําโรง ช้ัน ๒ จังหวัดลพบุรี 
* ------------------------------------------------------------------- * 

ผูมาประชุม 
 1.นายณรงค    ชัยจํารัส  นายอําเภอโคกสําโรง 
 2.นางสาวกมลวรรณ  สนามทอง  สาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง   

3.นายชาติชัย  มหาเจริญสิริ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลโคกสําโรง 
4.ร.ต.อ.วินัย   แจมอัมพร          แทน ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรโคกสําโรง   
5.ร.ต.อ.ธนยศ  งามวินิจ  แทน ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเพนียด 

 6.นายยศวิน   บํารุงเวช  ปลัดอําเภอหัวหนากลุมความมั่นคง 
 7.นายสวัสดิ ์   มาตยคํา  หัวหนาหมวดทางหลวงโคกสําโรง  
 8.นายวีระพล   พวงศร  หัวหนาหมวดทางหลวงเขาพระงาม 
 9.นายภีระคช  แสงสวาง  แทน หัวหนาหมวดทางหลวงชนบท หนองมวง 
 10.นางสาวจิตติมา  ธรรมราชา  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดรัตนาราม 
 11.นายสมาน  อําลา   แทน ผูอํานวยการโรงเรียนโคกสําโรง  
 12.นางสาวณีระชา  โพธ์ิบัว  แทน ผูอํานวยการโรงเรียนโคกสําโรงวิทยา 
 13.นางสาวมณฑกานต กองหิน  ขนสงอําเภอโคกสําโรง 
 14.นายศราวุธ  บํารุงวุฒิ  สมาคมกูภัยโคกสําโรงสงเคราะห 
 15.นางสาวรัตนาภรณ บัวดษิฐ  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง 
 16.นางสาวจุฑารัตน ภูเงินงาม  โรงพยาบาลโคกสําโรง 
 17.นายสายลม  ทุมนาราช  แทน นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกสําโรง 
 18.นายนรินทร  คลุงผา   นายกองคการบริหารสวนตําบลวังเพลิง 

19.นายชนะชัย  ประเสริฐภากร แทน นายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะแกว 
20.จ.ส.ต.ไกรลาศ  บํารุง   แทน นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะรุม 
21.นายมนัส   รัตนบุญเกต ุ  นายกองคการบริหารสวนตําบลสะแกราบ 

 22.นายพีระ   โหมดเครือ  แทน นายกองคการบริหารสวนตําบลวังจ่ัน 
 23.นายประเสริฐ  มีพินิจ   แทน นายกองคการบริหารสวนตําบลวังขอนขวาง 
 24.นายหว่ัน          ช่ืนชมบุญ  แทน กํานันตําบลโคกสําโรง 
 25.นายมานพ  วันขวา  แทน กํานันตําบลคลองเกต ุ
 26.นายบุญธรรม  อิ่มดวยบุญ  แทน กํานันตําบลสะแกราบ 
 27.นายสฤษณ  จันยุพา  กํานันตําบลวังขอนขวาง  

28.นางทิพอุษา  พิมพิทอง  กํานันตําบลถลุงเหล็ก 
29.นางลําเพย  โคประยูรณ  สารวัตรกํานันตําบลหวยโปง 
30.นายหว่ัน   ช่ืนชมบุด  สารวัตรกํานันตําบลโคกสําโรง 
31.นางสาวกรรณิกา อยูถาวร  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังจ่ัน 
32.นายไพฑูรย  ตุลิตะธรรม  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังเพลิง 
33.นางยุพา   นาคตระกูล  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหวยโปง 
34.นางสาวอัฉรา  มังกรทอง  แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองแขม 

2/ 35.นายสมหมาย.. 
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35.นายสมหมาย  รักดํา   แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสะแกราบ 
36.นายสุรพล  สุพวง   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาํบลถลุงเหล็ก 
37.นายรุงวิทย  ทรัพยลอม  แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดงมะรุม 
38.นางสมสกุล  เหงาชัย  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคลองเกต ุ
39.นายธนกิตต ิ  ขุมแร   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหลุมขาว 
40.นายทินกร  ชางเหล็ก  โรงพยาบาลโคกสําโรง 

 
เร่ิมเวลา  09.00  น.  
  -  เมื่อท่ีประชุมพรอมแลว  นายณรงค  ชัยจํารัส  นายอําเภอโคกสําโรง  ประธานการประชุมไดกลาวเปด
การประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑    เร่ืองประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธาน ฯ  ๑.๑ ประธานแจงคําส่ังคณะกรรมการศูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนน อําเภอโคกสําโรง 

ประจําปงบประมาณ 2564 ไดขอสรุป  

     - ใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางตอเน่ือง อยางนอย ปละ 2 คร้ัง ( โดยทุกเดือนใหประชุมท่ีการประชุม

หัวหนาสวนราชการอําเภอโคกสําโรง  

           ๑.๒  โดยบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ ฯ มีดังน้ี 
- รวมพิจารณาการจัดทําแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณในการปองกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นท่ีอําเภอโคกสําโรง  โดยเสนอความเห็นชอบตอนายอําเภอ 
- กําหนดแนวทางการดําเนินงาน และบูรณาการแผนงาน/งบประมาณ ในกิจกรรมตางๆ ตาม

บทบาท และภารกิจของหนวยงานเพื่อการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นท่ีอําเภอโคกสําโรง ท้ังหนวยงาน
ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน ประชาชน และภาคีเครือขายตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

- อํานวยการ กํากับ ติดตาม ประเมินผล และประสานการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบาย และแผน
ความปลอดภัยทางถนนตามท่ีอําเภอโคกสําโรงท่ีกําหนด 

- บูรณาการระบบขอมูลจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังวิเคราะหและนําเสนอขอมูลการ 
ประเมินสถานการณ ตอท่ีประชุมศูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนนอําเภอโคกสําโรงทุกเดือน 

- กําหนดใหมีผูรับผิดชอบจากทุกหนวยงานเขารวมทีมสอบสวนอุบัติเหตุอําเภอโคกสําโรง และ
ลงสอบสวนใน ๓ กรณี คือ มีผู เสียชีวิต , อุบัติเหตุหมู ๔ คนข้ึนไป, บุคคลท่ีสําคัญในพื้นท่ี และนําผลการสอบสวนไป
ดําเนินการวิเคราะหสาเหตุ/แกไขการเกิดอุบัติเหตุของแตละเดือน พรอมเสนอแนวทางในการแกปญหาแกไข เพื่อ
นําไปสูการปองกันการเกิดอุบัติเหตุตอไป 

- ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนางานดานความปลอดภัยทางถนน และการพัฒนาบุคลากรท่ี
เก่ียวของกับความปลอดภัยทางถนน 

- ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสาร และประชาสัมพันธการดําเนินงานทางชองทางตางๆ 
ตอสาธารณะ 

- สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกัน/ลดอุบัติเหตุทางถนน และปลุก
สรางจิตสํานึกในการใชรถใชถนนอยางปลอดภัย ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

- พัฒนาขอเสนอ นโยบายสาธารณะท้ังระดับอําเภอและทองถ่ินท่ีเปนผลมาจากการวิเคราะห
ขอมูลใหศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนอําเภอโคกสําโรง เพื่อใหเกิดการมอบหมายและส่ังการ 

 
3/ ท่ีประชุม.. 
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ท่ีประชุม    -  มีมติรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒     เร่ืองรับรองรายงานการประชุม ฯ 

      - ตามเอกสารแนบ – 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓    เร่ืองติดตาม 
          - ไมมี -   
        

ระเบียบวาระท่ี  ๔    เร่ืองแจงเพ่ือทราบ 
สสอ.โคกสําโรง (รัตนาภรณ)   

(๑) สถานการณอุบัติเหตุ (ประเทศ / จังหวัด / อําเภอ) 
- องคการอนามัยโลกจัดใหประเทศไทยมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงเปนอันดับ 9 ของโลก  
- ประเทศไทยยังคงเปนประเทศท่ีมีผู เสียชีวิตสูงท่ีสุดอันดับหน่ึงในเอเชียและในภูมิภาคอาเซียน 
- คนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนปละประมาณ 22,491 ราย คิดเปน 32.7 คนตอประชากร 

1 แสนคน (60 คนตอวัน) 
 

 

 
 
 

4 / จํานวนผูเสีย... 
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5 / แผนท่ี... 
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แผนท่ีแสดงจุดเสี่ยง อําเภอโคกสําโรง ป 2564 

 
 
   (๒) การดําเนินงานศูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนน อําเภอโคกสําโรง ป 2564 

  - จัดตั้งคณะกรรมการ/บทบาทหนาท่ี 
 - ตัวช้ีวัดงานอุบัติเหตุ อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนไมเกิน 16 ตอแสนประชากร 
อุบัติเหตุทางถนน    : การตายจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ไมรวมทางนํ้าและทางอากาศ 
ผูเสียชีวิต     : ผูท่ีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน นับตั้งแตเกิดเหตุถึง 30 วัน 
การคํานวณ     :  จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน   X 100,000  
                                                จํานวนประชากร 

- ประชุมคณะกรรมการ/ทบทวนสถานการณการเกิดอุบัติเหตุ 
- การลงสอบสวนอุบัติเหต ุ

การสอบสวนอุบัติเหต ุ กําหนดการลงสอบสวนอุบัติเหตุ ในกรณี ดังน้ี 
1. กรณีเสียชีวิต / อุบัติเหตุหมู 4 รายข้ึนไป / VIP 
2. โดยคณะทํางาน อาํเภอ / ตํารวจ / หมวดทางหลวง / ขนสง / อปท. / ผูนําชุมชน / สมาคม

กูภัย / สาธารณสุข 
3. Line สอบสวนอุบัติเหต ุ
4. สรุป+วิเคราะหรายเคสหลังสอบสวน 

- เลือกประเด็นปญหาและวิเคราะห 
- กําหนดเปาหมายในการแกปญหา 
- ดําเนินมาตรการการปองกันการบาดเจ็บทางถนน 
- การแกไขจุดเส่ียง/จัดโซนถนนปลอดภัย 
- สรุปการดําเนินงาน/ประเมินผล 

6/ (3) สถาน.. 
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(3) สถานการณการเกิดอุบัติเหตุ (วิเคราะหขอมูลการเสียชีวิต/วิเคราะหจุดเส่ียง/) 

 
 
จากขอมูลการเสียชีวิตจากพาหนะตางๆ พบวา จักรยานยนตเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต มากท่ีสุด(ขอมูล 3 ป 

ยอนหลัง) และพบวา รอยละ 100 ของผูท่ีเสียชีวิตจากการขับข่ีรถจักรยานยนต ไมสวมหมวกกันน็อค ทําใหมีการ
วิเคราะหหารากเหงาของปญหาไดตามรูปภาพน้ี  
   (4) สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการป 2564 
    ในป 2564 อําเภอโคกสําโรงไดมีการจัดทําโครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนสรางความปลอดภัยในชุมชน อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี ปงบประมาณ 2564 สรุปผลการดําเนินงานไดดังน้ี 

1. มีการกําหนดโครงสราง และแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานปองกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนระดับ
อําเภอ  ใหประกอบไปดวยทุกภาคสวน ไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อใหทุกภาคสวนไดมี
สวนรวมในการระดมความคิดเห็นและกําหนดกิจกรรมรวมกัน ตลอดจนใหประชาชนในพื้นท่ีมีความตระหนัก   

2. พัฒนากลไกการขับเคล่ือนงานดานความปลอดภัยทางถนนอําเภอ  โดยคณะกรรมการฯ โดยใหมีกระบวนการ
ในการพัฒนาทีมและขับเคล่ือนการดําเนินงาน  
2.1 จัดทํานโยบายของอําเภอและแผนการจัดการงานดานอุบัติเหตุ 
           - สํารวจจุดเส่ียงในชุมชน, แกไขจุดเส่ียง 

                - รณรงคสวมหมวกกันนอค 
                - รณรงคขับเคล่ือน “ดื่มไมขับ” 

           - สรางพฤติกรรมท่ีดี การมีระเบียบวินัย และการบังคับใชกฎหมาย 
 2.2 ใหมีการดําเนินงานหนวยงานตนแบบสวมหมวกกันน็อคและคาดเข็มขัดนิรภัย 
 2.3 จัดทํารายงานจัดเก็บขอมูลงานอุบัติเหตุบนทองถนน เพื่อนําเสนอคณะกรรมการฯ ทุกเดือน 
 
 
 

7/ 3. จัดทํา.. 



๗ 
 

 

     3. จัดทําขอตกลงในอปท.ทุกพื้นท่ี ในการดําเนินงาน ศปถ.อปท.เพื่อทําใหการดําเนินงานมีความชัดเจนเปน
รูปธรรม ดังน้ี 
             - สนับสนุนการขับเคล่ือนกิจกรรมในพื้นท่ีเพื่อแกไขปญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนน 
   - รณรงคสรางจิตสํานึกแกประชาชนในการปองกันอุบัติทางถนน 

- ใหทางกํานัน/ผูใหญบาน/ผูนําชุมชนประชาสัมพันธในพื้นท่ีผานทางเสียงตามสาย อยางตอเน่ือง 
   - จัดตั้งศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนตําบล 
            - เกิดภาคีเครือขายจากทุกภาคสวนมารวมขับเคล่ือนงานอุบัติเหตุ 
 
ท่ีประชุม      

- มีมติรับทราบ 

หมวดทางหลวงโคกสําโรง (สวัสด์ิ)   
   ได ช้ีแจง โครงการในปงบประมาณ 2564 โดยการจัดทําจุดกลับรถและมีเกาะกลาง บนถนน    
สุรนารายณ (205) จากบริเวณโรงสียงสวัสดิ์ ตําบลโคกสําโรง ถึงบริเวณหนา สถานีตํารวจภูธรเพนียด ตําบลเพนียด 
ซ่ึงตอนน้ีอยูในชวงดําเนินการ     
ท่ีประชุม     

- มีมติรับทราบ 
หมวดทางหลวงเขาพระงาม (วีระพล)  ช้ีแจงการดําเนินการแกไขจุดเส่ียง ป 2564 กําลังอยูในชวงดําเนินการ ดังน้ี 
   (1)  กอสรางเกาะกลางเปนแหงๆ ในยานชุมชน ปงบประมาณ 2564  

- ถนนพหลโยธิน กม.ท่ี 178-180 บริเวณวัดหวยโปง 
- ถนนพหลโยธิน กม.ท่ี 182-184 บริเวณโรงเรียนบานวังขอนขวาง 

ท่ีประชุม     
- มีมติรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  5   เร่ืองอื่น ๆ 
ประธานอสม.อาํเภอโคกสําโรง 

- เสนอใหทางทองถ่ินจัดตั้งงบประมาณในการใหความรูในเร่ืองการจราจรบนทองถนนและการ
ปฏิบัติตัวเพื่อลดการเกิดอุบัติในชุมชน กับประชาชน / เด็กนักเรียนในพื้นท่ี 

ประธาน ฯ         -    มีทานใดมีเร่ืองท่ีจะเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม  ถาไมมีขอขอบคุณและขอปดการประชุม 
 
 

  โกวิท             ผูบันทึกรายงานการประชุม       รัตนาภรณ บัวดษิฐ   ผูตรวจรายงานการประชุม 
    (นายโกวิท  เติมแกว)               (นางสาวรัตนาภรณ  บัวดิษฐ) 
     เจาพนักงานธุรการ            นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

      


