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ทำความเข้าใจบริบทของ          

อำเภอพระแสง 

อำ เภอพระแสงมี สถิ ติ ก าร เกิ ด

อุบัติเหตุทางถนน ปี 2557 เกิดอุบัติเหตุ 88 

คร้ัง ผู้บาดเจ็บ 90 ราย มีผู้เสียชีวิต 5 ราย 

ช่วงอายุของผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิต ต่ำกว่า 20 

ปี 29% เป็นคนในพ้ืนที่ 77% ยานพาหนะที่

เกี่ยวข้องรถจักรยานยนต์ 85% สาเหตุการ

เกิดอุบัติเหตุ คือตัดหน้ากระชันชิด 40% 

ประเภทถนน ในหมู่บ้าน 59% ถนน

ทางหลวง 32% บริเวณจุดเกิดเหตุเป็นทาง

ตรง 93% สถิติปัจจุบันอัตราการสวมหมวก

นิรภัย 10% 

ถนนสายหลักที่ผ่านอำเภอพระแสง

ไปจังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เป็นถนนสาย 4009 ผิวจราจรกว้าง 7.00 

เมตร ไม่มีไหลทาง เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

ทั้งนี้ถนนก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานกรม

ทางหลวง แต่ยังชนเกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ัง มี

พืชผลทางการเกษตร อาทิเช่น ปาล์มน้ำมัน 

การบรรทุกผลผลิตมีของตกหล่น ร่ัวไหล บน

ท้องถนน รถรับ-ส่ง นักเรียนเวลาจอดรับ-ส่ง 

จอดบนผิวจราจร 

ทุนเดิมของพื้นที่ มีการทำงานร่วม

กันของหน่วยงานต่างๆตามหน้าที่ เช่น 

พยาบาลวิชาชีพห้อง ERโรงพยาบาลพระแสง 

เก็บรวบรวมข้อมูลผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต 

นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ ่น คือ 

ทต.ย่านดินแดง อบต.ไทรโสภา อบต.สาคู 

และอบต.อิปัน  ในการแก้ไขจุดเสี่ยงในพ้ืนที่

ของตนเอง  และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย รวมถึงทุนเดิมของใน

การทำงานของคุณจำนงค์ สวัสดิ์วงศ์ ในการ

ทำงานกับโรงเรียนเรื่องการสร้างความ

ปลอดภัยทางถนน เช่น การสร้างกลุ่ม

เยาวชน การจัดการจุดเสี่ยงบริเวณหน้า

โรงเรียน เป็นต้น 

การดำเนินงานขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัย
ทางถนนของอำเภอพระแสง  
  ทำภายใต้คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความ

ปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) อำเภอพระแสง โดยมีองค์

ประกอบดังน้ี 

1) นายอำเภอพระแสง               เป็นประธาน 
2) รองผู้กำกับการสถานี ตำรวจภูธรพระแสง 

กรรมการ 
3) สาธารณสุข  อำเภอพระแสง กรรมการ 
4) ผอ.โรงพยาบาล พระแสง กรรมการ 
5) ผู้แทนผอ.สำนักบำรุงทางสุราษฎร์ธานี ที่ 3 

เวียงสระ                          กรรมการ 
6) นายก อบต.ไทรโสภา  กรรมการ  
7) นายก อบต.สาคู  กรรมการ 
8) นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลย่าน ดินแดง 

กรรมการ 
9) นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล บางสวรรค์ 

กรรมการ 
10) ผู้แทนนายก อบต.อิปัน  กรรมการ 
11) ผู้จัดการบริษัทกลางฯ สาขาสุราษฎร์ธานี 

กรรมการ 
12) ผู้ทรงคุณวุฒิ   
13) รก.หน.สนง.ปภ.จ. สฎ.สาขาพระแสง เลขาฯ 

วิธีการทำงานกับคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) อำเภอพระแสง ใช้
หลักการ 5ส 5ช 
ส1 สารสนเทศ/ข้อมูล 

ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่นำไปพูดคุยกับผู้บริหาร

ระดับอำเภอเพ่ือให้เห็นความสำคัญเร่ืองอุบัติเหตุทาง

ถนน โดยเฉพาะการใช้ข้อมูลที่ใกล้ตัวเช่น การเกิด 

อุบัติเหตุของคนในอำเภอ คนในหน่วยงานราชการ 

หรือสถานที่เกิดเหตุอยู่ในอำเภอเป็นต้น 

ส2 สาขาวิชาชีพ 

หาภาคีเครือข่ายการขับเคลื่อนงานอุบัติเหตุ

ทางถนนภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทาง

ถนนอำเภอ ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ นาย

อำเภอ ตำรวจ โรงพยาบาล แขวงการทาง องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ 

ส3 สุดเสี่ยง 
• เน้นเร่ืองหมวกนิรภัย 100% 
• จุดเสี่ยงบนถนนทางหลวงสายหลักในพ้ืนที่

อำเภอพระแสง 
• จุดจอดรถรับ – ส่งนักเรียนบนถนนสายหลัก

ในพ้ืนที่อำเภอพระแสง 

ส4 สุดคุ้ม 
• สามารถแก้ไขจุดเสี่ยงได ้
• ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนมีการ

ขับเคลื่อน 
• เกิดภาคีเครือข่ายได้เข้ามามีส่วนร่วม 

ส5 ส่วนร่วม 
• ได้เกิดภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมโดยการ

ขับเคลื่อนงานลดอุบัติเหตุทางถนน 

ช1 ชง 
• หาข้อมูลอุบัติเหตุจาก โรงพยาบาล มูลนิธิ 

ตำรวจ 
• หาคลิปวิดีโอที่เป็นเร่ืองใกล้ตัว มีชีวิต และ

น่าสนใจ 
• สร้างกลุ่ม LiNE ปภ.สาขาพระแสงในการ

แจ้ง และรายงานงานป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน 

ช2 เช่ือม 
• หาเพ่ือน หาพวกมาทำงานโดยเน้นหน่วยงาน

หรือทมีงานที่ทำงานดา้นน้ีอยู่แลว้ เช่น 

พยาบาลห้อง ER ตำรวจ สาธารณสขุระดบั

อำเภอ แขวงการทาง เป็นตน้ 
• เช่ือมกบัองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นที่อยาก

ทำงานดา้นป้องกนัและลดอบัุตเิหตทุางถนน 
• เชื่อมแขวงการทางโดยการประสานเข้าร่วม

ประชุมทีม สอจร.  ให้เห็นความแตกต่างงาน

อุบัติเหตุ  เพ่ือลดความเป็นตัวตนที่ว่า ถนน

ทำดีแล้ว ได้มาตรฐานแล้ว มีครบทุกอย่าง

แล้ว 
• เช่ือมมูลนิธิ อาสาสมัคร เข้ามาช่วยงาน 

ช3 ช้อน 
• ช้อนของดีของแต่ละแห่งมาเป็นแบบอย่าง    

โดยที่ไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ซึ่งเป็นการต่อ 

ยอด 

ช4 ชม/เชียร์ 

• ในการจัดเวทีประชุมมีการชม มีการเชียร์ 

โดยการจัดประชุมในแต่ละครั้งไม่ได้หาโจทก์

หรือจำเลย 

ช5 เช็ค 

• ติดตามความสำเร็จของแต่ละกิจกรรม

สรุปบทเรียนการพัฒนากลไกการทำงานของ 

ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)  ระดับอำเภอ

กรณีศึกษา : อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พัฒนาการในการสร้างกลไกขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนของอำเภอพระแสง 



 

บทเรียนการจัดการความปลอดภัยทางถนน
ของอำเภอพระแสง 

1. อำเภอพระแสงมีการแสดงข้อมูล

สถานการณ์อุบัติเหตุของพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดเจ้า

ภาพระดับพ้ืนที่ 

2. กลไก ศปถ.อ.จำเป็นต้องมีการสื่อสาร

อย่างต่อเน่ืองทุกๆ เดือน  และต้องนำข้อมูล

สถานการณ์ของพ้ืนที่มาเป็นหัวข้อในการพูดคุย 

3.ต้องมีหน่วยวิชาการในระดับอำเภอทำ

หน้าที่ในการจัดการข้อมูล  ดูแลแผนและระบบ

การดำเนินงาน

ความสำเร็จของการทำงาน

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน

1.ประชุมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ

พระแสง โดยเกิด 

- มีการประชุมจำนวน 6 คร้ัง 

- มีคำสั่งศูนย์ฯ เร่ือง 

  1)  การแก้ไขจุดเสี่ยง 

  2) การจัดรถบรรทุก 

  3) การติดตั้งกล้อง CCTV ตามแยกสำคัญ 

  4) การสร้างโรงเรียนต้นแบบ

จากการจัดประชุม 

- มีเวทีในการนำเสนอข้อมูลอุบัติเหตุจนนำไปสู่การหารือเพ่ือออกข้อคำสั่งในการแก้ไขปัญหา 

- ได้ภาคีเครือข่ายในการทำงานเพ่ิมขึ้น 

- สามารถใช้กลไกของศูนย์ฯในการทำงานเร่ืองอุบัติเหตุของอำเภอ 

จากคำสั่งศูนย์ฯ 

- การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงใน 6 จุด  

- การขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการรถบรรทุกในการคลุมผ้าใบไม่ให้มีสิ่งของตกหล่นบนพ้ืนถนน 

อยู่ระหว่างการดำเนินงานยังไม่มีผลที่ชัดเจน   

- การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณทางแยกจุดสำคัญ อยู่ระหว่างการ

ดำเนินงานยังไม่มีผลที่ชัดเจน  

2. สร้างโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน 

โดยมีกิจกรรมดังน้ี 

1) การจัดประชุมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  500 คน เพ่ือให้

ทราบถึงสาเหตุและปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยแบ่งเป็น

ฐาน 5 ฐาน 

1. ฐานจับเพราะรัก 

2. ฐานการปฐมพยาบาลฟ้ืนคืนชีพ 

3. ฐานสิทธิประโยชน์จาก พรบ. 

4. ฐานการขับขี่ปลอดภัย 

2) การนำแกนนักเรียนจำนวน 45 คนไปค้นปมหลังเกิด

อุบัติเหตุทางถนน ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 

3) การจัดทำมาตรการองค์กรในการรณรงค์ป้องกัน

อุบัติเหตุทางถนน เน้นหมวกนิรภัย 100%

ด้านจิตสำนึก 

1.ทำให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงทราบว่าทำไมต้องป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

2.ทำให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเพ่ิมขึ้น 

3. เกิดความตระหนักต่อตนเองนำไปขยายสู่เพ่ือน พ่ีน้อง ครอบครัว ชุมชน 

ด้านองค์กร 

เกิดมาตรการองค์กรในเร่ืองโรงเรียนต้นแบบทั้งครูและนักเรียน โดยมี 

1) มีการสวมหมวกนิรภัยทุกคร้ัง ที่ขับจักรยานยนต์และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกคร้ังที่ขับรถยนต์ 

2) หมันตรวจระบบเบรกไฟส่องสว่างของรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ 

3) ระมัดระวังในการขับรถไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดที่กฎหมายกำหนด 

4) ไม่เสพของมึนเมาขณะขับรถ 

5) ยินดีรับโทษทางกฎหมายหากกระทำผิด 

6) เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร 

7) การกำหนดจุด รับ – ส่ง นักเรียน

ผลลัพธ์ 
ความสำเร็จ

พัฒนา/ปรับปรุง 
ขยายผล

วางแผน ปฏิบัติการ 
ทบทวน/สรุปผล

ชวนภาคีเครือข่ายมา 
ร่วมวงทำไปด้วยกัน

กำหนดเป้าหมาย      
ให้ชัดเจน

1. เชื่อม/
ชักชวน

2. ชง
3. ช้อน

4. ชม/เชียร์

5. เช็ค

สร้างความ
ต่อเนื่อง

โจทย์/กลุ่มเป้าหมาย

หาเพ่ือนทำงาน 
(คนที่ทำอยู่แล้ว)

สหสาขา
ปภ., ตร., สธ., ขนส่ง, 
แขวง, ครู/รร., อปท., 
ชุมชน, เอกชน, สื่อ, 
บ.กลาง, ทหาร ฯลฯ

สารสนเทศ

ประเด็น/ระบบ

เก็บข้อมูล  
วิเคราะห์  
ออกแบบทำเร่ืองสุดคุ้ม 

จัดการเร่ืองสุดเส่ียง

ดึงการมีส่วนร่วม

ข้อบัญญัติ 
กติกาชุมชน 

พ้ืนที่

เกิด
มาตรการ
องค์กรร่วม

ถอด       
สรุปบทเรียน 
สังเคราะห์
ความรู้

ส่ือสาร 
ประชาสัมพันธ์

ติดตาม ประเมินผล 
วัดผล (ก่อน_หลัง) 

ความสำเร็จ บทเรียน

แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัิตการความปลอดภัยทางถนน อำเภอพระแสง
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