
 ทีม ศปถ.อ ำเภอจอมพระ อ. ท่ำตูม อ.รัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์  

ยินดีต้อนรับคณะตรวจเยีย่มและตดิตำมกำรด ำเนินงำนป้องกันกำรบำดเจ็บจำกอุบัตเิหตุทำงถนน 
DHS  RTI  ระดับประเทศ และกำรประเมินรับรองทีมป้องกนักำรบำดเจ็บทำงถนน RTI  Team 

อ ำเภอ  ต ำบล และหน่วยงำน  ด้วยควำมยนิดียิง่ 



 
 
 
 

จอมพระเมืองเก่ำ   เล่ำลือปรำสำทหิน ถิ่นงำนวัฒนธรรม  ล  ำเลิศผ้ำไหม   สะอำดใสล ำน  ำชี   เกษตรอินทรีย์เป็นเลิศ  ก่อเกิดข้ำวหอมมะลิ 

 

แผนที่สังเขปอ ำเภอจอมพระ 

อ ำเภอจอมพระ  แบ่งออกเป็น  9  ต ำบล 
105 หมู่บ้ำน 
- เทศบำล  3  แห่ง  ได้แก่   
 - ทต.จอมพระ 
 - ทต.กระหำด  
 - ทต.บุแกรง 
-องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   จ ำนวน  7  
แห่ง   ได้แก่     
 - อบต.จอมพระ  
 - อบต.เมืองลีง  
 - อบต.หนองสนิท  
 - อบต.บ้ำนผือ  
 - อบต.ชุมแสง  
 - อบต.ลุ่มระวี  
  - อบต. เป็นสุข 

ข้อมูลท่ัวไปอ ำเภอจอมพระ 

ข้อมูลกำรปกครอง 



59,797 



หน่วยงำนรำชกำร 
ระดับอ ำเภอ 

และกลไกภำยใต้
หน่วยงำนรำชกำร 

องค์กำร
บริหำรส่วน

ท้องถิ่น 
10 แห่ง 

เครือข่ำย
สถำน 
ศึกษำ 

ภำคีเครือข่ำย 
เอกชน ชุมชน

และภำค
ประชำชน 

สมำคม 
จอมพระ 

กุศล 
สงเครำะห์ 

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ 

ศปถ.อ ำเภอ 

คณะอนุฯศปถ.อ. 

หัวหน้ำคณะอนุฯ 

ทีม
วิชำกำร
ศวปถ.  
สสส. 
สสจ. 
สคร.9 

พืน้ท่ี  ชุมชน 

กลุ่มเป้าหมาย 

ศปถ.
อปท. 

ศปถ.อ. 

MOU 
พี่เลี ยง 

เลขำฯ ศปถ.อ. 

ภำคีเครือข่ำยภำยนอก 
และ อนุฯศปถ.จังหวัด 

โครงสร้าง และกลไก การด าเนินงาน ศปถ.อ.จอมพระ จ.สริุนทร์ 

RTI  
Team 



ระยะทางยาวไกล ด้วยใจที่เข้มแขง็ ของ ศปถ.อ.และ ศปถ.อปท.จอมพระ 
ท ำ MOU 14 มค.58 

                                  
ดื่มแล้วขับ 

                                                              
ไม่สวมหมวก

นิรภัย 

                                                              
ไม่คำดเข็ม
ขัดนิรภัย 

 330  
 552  

 54  

 287  
 446  

 47  

กลไกคน 
ประชำรัฐ 

ปกครอง อปท. สำธำรณสุข 

กลไกข้อมูล 
มี ระบบข้อมูลท่ีดี  

และน ำไปใช้ 

กลไก 
กำรบริหำรจัดกำร 

หนุนเสริม  

กลไกกำรก ำกับ
ติดตำมประเมินผล 

เกิดนโยบำย
สำธำรณะ 

ท ำแผน 
Logic Model 

พ่ีเลี ยงต ำบล 

หนุนวิชำกำร 
เสริมพลัง 

รถไถนา 

จดุเสีย่ง 

รายงาน 
ในท่ีประชมุ 

หมวกกนัน๊อก 
ข้อมูล เหตุและ 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

ดา่นครอบครัว 

เคร่ืองตดัถ่าง รถกู้ ชีพ 

เป้าตรงชัด ร่วมจดัการกลไก  ตดัสินใจด้วยองค์ความรู้และข้อมูล ร่วมรับรู้รับผล วนพฒันาต่อเน่ือง 



อนุฯ วิเคราะห์
ข้อมูล 

เตรียมวาระ /
ประเดน็  

ประชุม ศปถ.อ. 
ก าหนดนโยบาย 

ขับเคล่ือน 
มอบหมาย
ภารกิจ 

ขับเคล่ือน
นโยบาย 

ลงสู่ หน่วยงาน 
และ ศปถ.อปท. 

ก ากับ ตดิตาม
ประเมิน 

Coaching 

กระบวนกำรขับเคล่ือนงำน 



 
 
 

1. กำรจัดกำรข้อมูล กำรเฝ้ำระวัง 
และจัดท ำสถำนกำรณ์ปัญหำ 



แหล่งที่มำของข้อมูล 
*ข้อมูลกำรเกิดอุบัติเหตุ เสียชีวิต  ได้จำก    
รพ.จอมพระ  รพ.สต. 11 แห่ง  กู้ชีพจอมพระ 
*ข้อมูลกำรเสียชีวิต 3 ฐำน   สสจ.สุรินทร์ 
*ข้อมูลกำรจับ ปรับ ด ำเนินคดี  สภ.จอมพระ 
และ สภ.เมืองลีง 
*ข้อมูลกำรเกิดเหตุในพื นที่ จุดเสี่ยง กำร
ด ำเนินงำนป้องกัน ศปถ.อปท. 10 แห่ง  และ
ฝ่ำยปกครอง 
*ข้อมูลกำรสอบสวนเคส  ทีม RTI team     
ทีมสอบสวนอุบัติเหตุ 
*กลุ่มไลน์  “ถนนปลอดภัย...จอมพระ”     
“ทีมอ ำเภอจอมพระ” 
 

กระบวนกำรจัดกำรข้อมูล 

รวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์ 

 ยกร่าง ออกแบบ
วางแผนการท างาน 

เรียนผู้บริหาร 

คืนข้อมูล สั่ งการ 

ก ากับติดตาม
ประเมินผล 

 
คณะอนุ  
ศปถ.อ.
จอมพระ 

 



 รถปิคอพัชนรถไถ ช่วงพลบค ำ่ เสียชีวติ อดตีเคยเกดิเมื่อ 2 ปีที่แล้ว 2 ครั้ง  
อนุฯสะท้อนข้อมูล 

ศปถ.อ.
จอมพระ 

วเิครำะห์สำเหตุ 

กระบวนกำรขับเคล่ือนรถไถนำอ ำเภอจอมพระ 

หน้ำนำมีรถไถ/รถอีแต๋น
ไม่มีไฟ/สัญญำณ ขับขึน้
ถนนใหญ่ในเวลำพลบค ่ำ 
เกิดอุบัติเหตุชนกัน 

-ติดตั้งสัญญำณเตือนรถ
ไถนำทุกคัน 
-ไม่ขึน้ถนนใหญ่ในเวลำ
กลำงคืน 

ผู้น ำ ชช.  

ก ำหนดมำตรกำรรถไถ 
-เวลำขึน้ถนน 
-ติดสติ๊กเกอร์สะท้อน 

น ำข้อมูลเข้ำที ่ประชุม นอ.ส่ังกำร
ให้ส ำรวจรถไถ/อแีต๋นและ 
ก ำหนดเป็นมำตรกำร 
o ห้ำมรถไถขึน้ถนนเวลำ

โพล้เพล้เป็นต้นไป 
o ตดิสติก๊เกอร์ทุกคนั 
-ศปถ.ท ำหนังสือส่ังกำร อปท. 
-ต ำรวจออกแบบสติก๊เกอร์ 
-ผู้น ำชุมชน ปชส.ในชุมชน 
-อปท.ส ำรวจจ ำนวนรถไถ 
-รพ. รพ.สต. กู้ชีพ ต ำรวจ
เวเิครำะห์กำรเกดิเหตุมำกขึน้ 
-ปลดัป้องกนัตดิตำมกำรท ำงำน
จำกกำรอ่ำนสรุปรำยงำนกำร
ประชุม อปท. 

มีรถไถ/รถอีแต๋น
1753 คนั 

-ตดิสตกิเกอร์CD 
176 คนั  คดิเป็น
10% (ข้อมูลยังไม่

ครบ 
ต.หนองสนิท 
653 คนั ตดิ

สติก๊เกอร์ 225 คดิ
เป็น 34.46% 

 
-ไม่พบรถไถขึน้ถนน
ใหญ่ในเวลำที่ก ำหนด 

รพ./กู้
ชีพ 

ต ำรวจ 

ปกครอง  

อปท  อปท  

ยงัไม่เกดิเหตุบนถนนใหญ่ มเีหตุบนถนนในหมู่บ้ำน 1 คร้ัง 



มีกำร จัดท ำระบบข้อมูล 
น ำข้อมูล ไปใช้ในกำรป้องกันแก้ไข ช่วยเหลือ เยียวยำ อย่ำงต่อเนื่อง 



สถำนกำรณ์กำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน กำรบำดเจ็บ และ เสียชีวิต   
อ.จอมพระ  จ.สุรินทร์ (ที่มำ รำยงำนอุบัติเหตุ รพ.จอมพระ) 

 
 

528 
636 

877 

518 

 1,020   1,043  
 1,116  

677 

7 19 18 2 

มค.-ธค.57 มค.-ธค.58 มค.-ธค.59 มค.-กค.60 

จ ำนวนครั งอุบัติเหตุ(ครั ง) จ ำนวนผู้บำดเจ็บ(รำย) เสียชีวิต(รำย) 



สถำนกำรณ์กำรบำดเจ็บ เสียชีวิต และกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน  
อ.จอมพระ (ที่มำ รำยงำนอุบัติเหตุ รพ.จอมพระ) 

ช่วงเวลำ มค.-ธค.57 มค.-ธค.58 มค.-ธค.59 มค.-กค.60 

ประชำกร 61,566 53,714 62,102 59,797 

จ ำนวนเกิดอุบัติเหตุ
(ครั้ง) 

528 636 877 518 

อัตรำกำรบำดเจ็บ 
ต่อแสน ปชก. 

1,656.76 
(1,020) 

1,941.77 
(1,043) 

 

1,797.04 
(1,116) 

 

1,132.16 
(677) 

 

อัตรำเสียชีวิต ต่อ 
แสน ปชก. 

11.37 
(7) 

35.37 
(19) 

28.98 
(18) 

3.34 
(2) 

ปี 2560  อัตรำตำย  เป้ำ 16 : แสน ปชก. = 10 คน เป้ำ 18 : แสน ปชก. = 11 คน   



มค.-ธค.57 มค.-ธค.58 มค.-ธค.59 มค.-กค.60 

 67.16   64.62   63.98   63.52  

 32.84   35.38   36.02   36.48  

ร้อยละเพศที่เกิดอุบัติเหตุทำงถนน 

ชำย หญิง 

 77.75   73.54   76.79   74.15  

 20.29  
 22.91   21.33   23.19  

 1.96   3.55   1.88   2.66  

ร้อยละสถำนะผู้เกิดอุบัติเหตุทำงถนน 

ผู้ขบัขี่  คนโดยสาร คนเดินเท้า 

 -
 10.00
 20.00
 30.00
 40.00
 50.00
 60.00
 70.00
 80.00
 90.00

จัก
รย

าน
ยน

ต์ 

จัก
รย

าน
 

เก๋
ง/ร

ถปิ๊
กอั๊

พ 

 ร
ถบ

รร
ทุก

 

 ค
นเ
ดิน

เท้
า 

รถ
ไถ

 

อื่น
ๆ 
รถ

โด
ยส

าร
 จ้
าง
เห
มา

 

มค.-ธค.57 

มค.-ธค.58 

มค.-ธค.59 

มค.-กค.60 

        ร้อยละยำนพำหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุทำงถนน 

 -
 10.00
 20.00
 30.00
 40.00
 50.00
 60.00
 70.00

ดื่ม
สุร

ำ 

ไม
่สว

มห
มว

กน
ิรภั

ย 

ไม
่คำ

ดเ
ข็ม

ขัด
นิร

ภัย
 

ชน
สุน

ัข 

ถน
นไ

ม่ป
ลอ

ดภั
ย 

บร
รท

ุกเ
กิน

อัต
รำ

 

รถ
ไม

่ปล
อด

ภัย
 

มค.-ธค.57 

มค.-ธค.58 

มค.-ธค.59 

มค.-กค.60 

        ร้อยละพฤติกรรมเสี่ยงท่ีเกิดกำรบำดเจ็บ เสียชีวิต  
จำกกำรอุบัติเหตุทำงถนน 



 -
 5.00

 10.00
 15.00
 20.00
 25.00
 30.00
 35.00
 40.00

มค.-ธค.57 

มค.-ธค.58 

มค.-ธค.59 

มค.-กค.60 

มค.-ธค.58 มค.-ธค.59 มค.-กค.60 

 23.27   26.52   27.88  

 46.33  

 28.05  
 23.03  

 30.41  

 45.43   49.09  

ร้อยละถนนที่เกิดอุบัติเหตุ 

ถนนทำงหลวง ถนนทำงหลวงชนบท ถนนในหมู่บ้ำน 

    ร้อยละช่วงเวลำกำรเกิดอุบัติเหตุ 

 -

 5.00

 10.00

 15.00

 20.00

 25.00

 30.00

 35.00

 40.00

< 15 
ปี 

 15-
24 ปี 

  25 - 
34 ปี 

 35 - 
44 ปี 

  45 -
59 ปี 

 > 60 
ปี 

มค.-ธค.57 

มค.-ธค.58 

มค.-ธค.59 

มค.-กค.60 

     ร้อยละช่วงอำยุ 

 -

 10.00

 20.00

 30.00

 40.00

 50.00

 60.00

มค.-ธค.57 

มค.-ธค.58 

มค.-ธค.59 

มค.-กค.60 

     ร้อยละอำชีพ 



ร้อยละผลกำรกำรรักษำพยำบำล 

 57.89  

 15.79   15.79  
 10.53  

 44.44  

 -    

 55.56  

 -     -     -    

 50.00   50.00  

เสียชีวิต ณ.จุด
เกิดเหต ุ

เสียชีวิตท่ี รพ.
จอมพระ 

เสียชีวิตท่ี รพ.
สุรินทร์ 

เสียชีวิต รพ.อ่ืน/
บ้ำน 

มค.-ธค.58 มค.-ธค.59 มค.-กค.60 

 30.87  

 78.64  
 86.51  

 3.64  
 10.77   16.63  

 3.55  
 9.61   11.57  

มค.-ธค.58 มค.-ธค.59 มค.-กค.60 

กลับบ้ำน นอน รพ.จอมพระ ส่งต่อ รพ.สุรินทร์ 

ร้อยละกำรท่ีเสียชีวิต 

ขับข่ี จยย.เสียชีวิต 
สวมหมวกกันน๊อก 
2 รำย(16.67%) 

ไม่สวมหมวกกันน๊อก 
10 รำย(83.33%) 

12 รำย  1 รำย ดื่ม ไม่ดื่ม ดื่ม ไม่ดื่ม 

  1  1 5  1 5 

บำดเจ็บท่ีศรีษะ 1 1 5  1 5 

เสียชีวิตท่ีเกิดเหตุ 
58.33% 0  0  4 1 3 

เสียชีวิตท่ี รพ.จอม
พระ 0   0 0  0  

เสียชีวิตท่ี รพ.สร. 
41.67% 1 1 1 2 

 
ตำรำงแสดงจ ำนวนกำรเสียชีวิต(รำย)จำกอุบัติเหตุทำงถนนโดยกำร 

ขับขี่จักรยำนยนต์ อ.จอมพระ ปี 2559(1 มค.59 – 17 ธค.59) ปี 60 

 



ร้อยละกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนตำมพื นที่ 

 -

 2.00

 4.00

 6.00

 8.00

 10.00

 12.00

 14.00

 16.00

 18.00

 20.00

มค.-ธค.58 

มค.-ธค.59 

มค.-กค.60 



0 1 1 0 0 3 

สิ่งท้ำทำย  
ของ ศปถ.อ.จอมพระ 

และศปถ.อปท. 10 แห่ง 

 5 
  

อัตรำตำย : แสน ปชก. 
 มค.-ธค.60  (2 คน  = 3.34) 

ตค 59.-ธค.60  (5 คน 
= 8.36) 

 

0 0 0 0 



2. กำรสอบสวนกำรบำดเจ็บหรือกำรเสียชีวิต
จำกอุบัติเหตุทำงถนน กรณีเกิดเหตุกำรณ์ใน

พื นที่ 
กำรสอบสวนกำรบำดเจ็บหรือกำรเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนน  

กรณีเกิดเหตุกำรณ์ในพื นที่ 6 ครั ง/ปี 

 



กระบวนกำรสอบสวนกรณอีุบัติเหตุ 

รับแจ้งข่ำว 

ลงพื นท่ี
ส ำรวจ
ข้อมูล 

รวบรวม
วิเครำะห์  

ออกแบบกำร
ป้องกันแก้ไข 
ช่วยเหลือ 

รำยงำน
ผู้บังคับบัญ

ชำคืน
ข้อมูล 

ก ำกับ
ติดตำม

ประเมินผล ทีม อนุฯ 
ศปถ.อ 

(ทีม RTI)) 





กำรสอบสวนกำรบำดเจ็บหรือกำรเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนน  
กรณีเกิดเหตุกำรณ์ในพื นที่ 6 ครั ง/ปี 

รำยที่ 1 เหตเุกิดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน  2559 เวลำ 08.00 น. บริเวณถนนทำงเข้ำบ้ำนโนนง้ิว  
ชำยไทยอำยุ  70 ปี 
รำยที่ 2 เหตเุกิดเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน  2559 เวลำ 22.00 น. บริเวณถนนบ้ำนโนนสังข์  
ผู้เสียชีวิตเป็นหญิงวัยรุ่น อำยุ 15 ปี 
รำยที่ 3 เหตุเกิดเมื่อวันที่ วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2559 เวลำ 05.30 น. บริเวณหน้ำโรงเรียนบ้ำนขำม
รำษฎรวิทยำ  ผู้เสียชีวิตเป็นชำยไทย อำยุ 64 ปี 
รำยที่ 4 เหตุเกิดเมื่อวันที่ วันที่ 11 ธันวำคม 2559 เวลำ 14.30 น.  บริเวณหน้ำปั๊มน้ ำมัน PT 
ผู้เสียชีวิตเป็นหญิงไทย อำยุ 50 ปี 
รำยที่ 5 เหตเุกิดเมื่อวันที่ 6  มกรำคม  2560 เวลำ 22.00 น. บริเวณหน้ำป้อมต ำรวจ แยก  214  
เสียชีวิตเมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2560  ผู้เสียชีวิตเป็นชำยไทย อำยุ 64 ปี 
รำยที่ 6 เหตุเกิดเมื่อวันที่ 17  เมษำยน  2560 เวลำ 01.30 น. บริเวณหน้ำปั๊มปตท.จอมพระ  
ผู้เสียชีวิตเป็นชำยไทยวัยรุ่น อำยุ 15 ป ี
 



รำยที่ 1 เหตุเกิดเมื่อวันที่ วันที่ 8 สิงหำคม 2559 เวลำ 10.00 น. 
ผู้เสียชีวิตเป็นหญิงไทย อำยุ 50 ปี อยู่บ้ำนเลขที่ 14  ม.2          
ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ เสียหลักล้มเองบริเวณสถำนที่
เกิดเหตุ ถนนปัทมำนนท์ 214   จอมพระ-ท่ำตูม  กม.30 (เยื้องปั้ม 
PT) รถRefer  รพ สนม พบเหตุ  ขับ MC เสียหลักล้มเองบริเวณ
ถนนปัทมำนนท์ 214   จอมพระ-ท่ำตูม  กม.30 (เยื้องปั้ม PT) ไม่
สวมหมวกกันน็อค มีประวัติดื่มสุรำ  ไม่รู้สึกตัวมีบำดแผลฉีกขำดที่
แก้มขวำ เจ็บแน่นหน้ำอก แพทย์วินิจฉัยวำ่มีเลือดออกในช่องท้อง 
มีลมร่ัวในช่องอก ได้ใส่ท่อช่วยหำยใจ  เจำะปอดและCPR เสียชีวิต
ที่รพ.จอมพระเวลำ 11.55 น 
สำเหตุ : ผูข้ับขี่ประมำทเอง  ไม่สวมหมวกนิรภัย  ดื่มสุรำ 
แนวทำงกำรแก้ไข : ศปถ.ทุกระดับ ( ทั้งอ ำเภอ อปท.)น ำข้อมูลคืน
กลับสู่พื้นที่เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ ให้เกิดควำมตระหนักร่วมและสร้ำง
จิตส ำนึกแก่ผู้ขับขี่และผู้เดินทำง   พร้อมทั้งก ำหนดให้ก ำนัน/
ผู้ใหญ่บ้ำนน ำไปเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ในทุกหมู่บ้ำน  ศปถ.อบต.
จอมพระได้จัดท ำป้ำยแจ้งเตือน ว่ำเป็นจุดเสี่ยงเพื่อให้ประชำชน
ได้รับทรำบและเพิ่มควำมระมัดระวังในกำรใช้รถใช้ถนน 



รำยที่ 2 เหตุเกิดเม่ือวันที่ 12 พฤศจิกำยน  2559 เวลำ 08.00 น. 
ชำยไทยอำยุ  70 ปี ที่อยู่บ้ำนเลขที่ 59 ม. 4 ต. หนองสนิท 
พลเมืองดีพบนอนเสียชีวิตข้ำงถนน พบจักรยำนล้มอยู่ข้ำงๆ 
สถำนที่เกิดเหตุ  บริเวณถนนทำงเข้ำบ้ำนโนนงิ้ว(ก่อนถึงบ้ำนโนน
ง้ิว ม.4 ต.หนองสนิท 100 เมตร) แพทย์ออกชันสูตรที่เกิดเหตุ  จำ
กำรสอบถำมญำติ ผู้ป่วยดื่มสุรำ ปั่นจักรยำนจะไปนอนที่นำ ออก
จำกบ้ำน 20.00 น. พบศพเวลำ 08.00น. สำเหตุ หัวใจหยุดเต้น 
สำเหตุ : เมำสุรำแล้วขับรถจักรยำนล้มเอง  
แนวทำงกำรแก้ไข : ศปถ.ทุกระดับ ( ทั้งอ ำเภอ อปท.)น ำข้อมูลคืน
กลับสู่พื้นที่เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ ให้เกิดควำมตระหนักร่วมและสร้ำง
จิตส ำนึกแก่ผู้ขับขี่ ทั้งในส่วนของกำรเมำไม่ขับ ทั้งเน้นย้ ำกำรบังคับ
ใช้กฎหมำยจรำจร พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มำกขึ้น   
พร้อมทั้งก ำหนดให้ก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำนน ำไปเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ในทุกหมู่บ้ำน   



รำยที่ 3  เหตุเกิดเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน  2559 เวลำ 22.00 น. 
ผู้เสียชีวิตเป็นหญิงวัยรุ่น อำยุ 15 ปี อยู่บ้ำนเลขที่ 139 ม.3   ต.
หนองสนิท อ ำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ดื่มสุรำ ไม่สวมหมวก
กันน็อค หลบสุนัข เสียหลักชนเสำไฟฟ้ำ แผลฉีกขำดบริเวณคำง 
ทะลุถึงปำก ลิ้นฉีกขำด  สถำนที่เกิดเหตุ ถนนบ้ำนโนนสังข์ ม.8     
ต.จอมพระ กู้ชีพจอมพระน ำส่ง รพ.จอมพระ แพทย์วินิจฉัยบำดเจ็บ
ที่ศีรษะขั้นรุนแรง ใส่ท่อช่วยหำยใจ ส่งต่อ รพ.สุรินทร์  เสียชีวิตที่ 
รพ.สุรินทร์  
สำเหตุ : เมำสุรำแล้วขับรถจักรยำนยนต์ ไม่สวมหมวกนิรภัย  
แนวทำงกำรแก้ไข : ศปถ.ทุกระดับ ( ทั้งอ ำเภอ อปท.)น ำข้อมูลคืน
กลับสู่พื้นที่เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ ให้เกิดควำมตระหนักร่วมและสร้ำง
จิตส ำนึกแก่ผู้ขับขี่ ทั้งในส่วนของกำรเมำไม่ขับ กำรสวมหมวกนิรภัย 
พร้อมทั้งเน้นย้ ำกำรบังคับใช้กฎหมำยจรำจร พรบ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ให้มำกขึ้น   พร้อมทั้งก ำหนดให้ก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำนน ำไป
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ในทุกหมู่บ้ำน  ศปถ.อบต.จอมพระได้จัดท ำ
ป้ำยแจ้งเตือน ว่ำเป็นจุดเสี่ยงเพื่อให้ประชำชนได้รับทรำบและเพิ่ม
ควำมระมัดระวังในกำรใช้รถใช้ถนน 



รำยที่ 4 เหตุเกิดเมื่อวันที่ วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2559 เวลำ 05.30 
น. ผู้เสียชีวิตเป็นชำยไทย อำยุ 64 ปี อยู่บ้ำนเลขที่ 34  ม.3         
ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ เดินข้ำมถนนถูกรถจักรยำนยนต์
เฉี่ยวชนและมีรถยนต์มำชนซ้ ำ  สถำนที่เกิดเหตุ ถนนปัทมำนนท์ 
สำย  214  จอมพระ-ท่ำตูม พิกัด 15°07'58.8"N 103°36'56.3"E   
บริเวณหน้ำโรงเรียนบ้ำนขำมรำษฎรวิทยำ  ต.จอมพระ กู้ชีพจอม
พระออกตรวจสอบ  แจ้งว่ำผู้บำดเจ็บเสียชีวติ แพทย์ออกชันสูตร 
วินิจฉัยบำดเจ็บในช่องอก มีเลือดออกในช่องเยื่อหุ้มปอด  มีแผลฉีด
ขำดกระดูกโพล่ที่ขำ 
สำเหตุ : ขำดควำมระมัดระวังในกำรข้ำมถนน ผู้ขับขี่เองประมำท  
ขับรถเร็ว  
แนวทำงกำรแก้ไข : ศปถ.ทุกระดับ ( ทั้งอ ำเภอ อปท.)น ำข้อมูลคืน
กลับสู่พื้นที่เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ ให้เกิดควำมตระหนักร่วมและสร้ำง
จิตส ำนึกแก่ผู้ขับขี่และผู้เดินทำง   พร้อมทั้งก ำหนดให้ก ำนัน/
ผู้ใหญ่บ้ำนน ำไปเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ในทุกหมู่บ้ำน  ศปถ.อบต.
จอมพระได้จัดท ำป้ำยแจ้งเตือน ว่ำเป็นจุดเสี่ยงเพื่อให้ประชำชน
ได้รับทรำบและเพิ่มควำมระมัดระวังในกำรใช้รถใช้ถนน 



รำยที่ 5  เหตเุกิดเมื่อวันที่ 6 เดือนมกรำคม  2560 เวลำ 22.00 
น. บริเวณหน้ำป้อมต ำรวจ แยก  214  พิกัด 15°06'25.9"N 
103°35'50.1"E ผู้ประสบเหตุถูกรถยนต์เฉี่ยวชน หน่วยกู้ชีพ 
กู้ภัยจอมพระ ส่งผู้ป่วยที่โรงพยำบำลจอมพระ โรงพยำบำลจอม
พระ ส่งต่อโรงพยำบำลสุรินทร์ โดยเข้ำพักรักษำที่โรงพยำบำล
สุรินทร์ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2560  ผู้เสียชีวิตเป็น
ชำยไทย อำยุ 64 ปี อยู่ ม.4 ต.บุแกรง อ ำเภอจอมพระ จังหวัด
สุรินทร์  เดินข้ำมถนนถูกรถยนต์เฉี่ยวชน  
สำเหต ุ: ขำดควำมระมัดระวังในกำรข้ำมถนน ผู้ขับขี่เอง
ประมำท ขับรถเร็ว  
แนวทำงกำรแก้ไข : ศปถ.ทุกระดับ ( ทั้งอ ำเภอ อปท.)น ำข้อมูล
คืนกลับสู่พื้นที่เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ ให้เกิดควำมตระหนักร่วมและ
สร้ำงจิตส ำนึกแก่ผู้ขับขี่และผู้เดินทำง   พร้อมทั้งก ำหนดให้
ก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำนน ำไปเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ในทุกหมู่บ้ำน  
ศปถ.อบต.จอมพระได้จัดท ำป้ำยแจ้งเตือน ว่ำเป็นจุดเสี่ยงเพื่อให้
ประชำชนได้รับทรำบและเพิ่มควำมระมัดระวังในกำรใช้รถใช้
ถนน 



รำยที่ 6 เหตุเกิดเมื่อวันที่ 17 เดือนเมษำยน  2560 เวลำ 01.30 น. บริเวณหน้ำปั๊มปตท.จอมพระ พิกัด
15°07'58.8"N 103°36'56.3"E ผู้ประสบเหตุเป็นชำยไทยวัยรุ่น อำยุ 15 ปี อยู่หมู่ที่ 3 ต ำบลบุแกรง 
อ ำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ดื่มสุรำระดับแอลกอฮอล์  91 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  ไม่สวมหมวกกันน๊
อก ชนกับ รถตู้  ผู้ประสบเหตุหมดสติ หน่วยกู้ชีพได้ท ำกำรช่วยฟื้นคืนชีพ  1  ครั้ง  แล้วน ำส่งรพ.จอม
พระเมื่อเวลำ  01.45 น. และได้ท ำกำรรักษำตำมล ำดับจำกนั้นน ำตัวส่งรักษำต่อที่รพ.สุรินทร์และ
เสียชีวิตในช่วงเช้ำเมื่อวันที่ 17 เม.ย. 60 
สำเหตุ : เมำสุรำแล้วขับรถจักรยำนยนต์ ไม่สวมหมวกนิรภัย  
แนวทำงกำรแก้ไข : ศปถ.ทุกระดับ ( ทั้งอ ำเภอ อปท.)น ำข้อมูลคืนกลับสู่พื้นที่เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ ให้เกิด
ควำมตระหนักร่วมและสร้ำงจิตส ำนึกแก่ผู้ขับขี่ ทั้งในส่วนของกำรเมำไม่ขับ กำรสวมหมวกนิรภัย พร้อม
ทั้งเน้นย้ ำกำรบังคับใช้กฎหมำยจรำจร พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มำกขึ้น ในส่วนของกำรต้ัง
ด่ำนของต ำรวจ  ควรให้มีกำรกวดขันเพิ่มมำกขึ้น พร้อมทั้งก ำหนดให้ก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำนน ำไปเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ในทุกหมู่บ้ำน  ศปถ.อบต.จอมพระได้จัดท ำป้ำยแจ้งเตือน ว่ำเป็นจุดเสี่ยงเพื่อให้
ประชำชนได้รับทรำบและเพิ่มควำมระมัดระวังในกำรใช้รถใช้ถนน 



3. กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนแบบ
มีส่วนร่วมของทีมสหสำขำโดยกำร

ประชุมเพื่อน ำข้อมูล 

มำใช้ประโยชน์ผลักดันให้เกิด
มำตรกำรป้องกัน 



หน่วยงำนรำชกำร 
ระดับอ ำเภอ 

และกลไกภำยใต้
หน่วยงำนรำชกำร 

องค์กำร
บริหำรส่วน

ท้องถิ่น 
10 แห่ง 

เครือข่ำย
สถำน 
ศึกษำ 

ภำคีเครือข่ำย 
เอกชน ชุมชน

และภำค
ประชำชน 

สมำคม 
จอมพระ 

กุศล 
สงเครำะห์ 

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ 

ศปถ.อ ำเภอ 

คณะอนุฯศปถ.อ. 

หัวหน้ำคณะอนุฯ 

ทีม
วิชำกำร
ศวปถ.  
สสส. 
สสจ. 
สคร.9 

พืน้ท่ี  ชุมชน 

กลุ่มเป้าหมาย 

ศปถ.
อปท. 

ศปถ.อ. 

MOU 
พี่เลี ยง 

เลขำฯ ศปถ.อ. 

ภำคีเครือข่ำยภำยนอก 
และ อนุฯศปถ.จังหวัด 

โครงสร้าง และกลไก การด าเนินงาน ศปถ.อ.จอมพระ จ.สริุนทร์ 

RTI  
Team 



เดือน พฤศจิกำยน 2557  Kick  off  29 ธันวำคม 2557 ลงนำมใน MOU เดือน 
มกรำคม 2558 กำรด ำเนินกำรแบบบูรณำกำรชัดเจน ต่อเนื่องมำจนถึงปัจจุบัน 

นำยอ ำเภอประทีป  กำรมิตรี 

นำยอ ำเภอณรงค์  จันทร์ทอง นำยอ ำเภอวรชัย  ศรีสุวรรณวัฒนำ 



3.1 มีกำรประชุมแบบมีส่วนร่วมของทีมสหสำขำในอ ำเภอ  
คณะอนุฯศปถอ.(RTI team)ประชุมเดือนละ 1 ครั ง(ช่วง สป.สุดท้ำยของเดือน) 
คณะ ศปถ.อ ำเภอ ประชุมประจ ำเดือนทุกเดือน งำนอุบัติเหตุบรรจุเป็นวำระของ

อ ำเภอในกำรประชุมควำมมั่นคง 
 

มีกำรประชุม ศปถ.อ.จอมพระ  ดังนี  
วันท่ี 4 มกรำคม  2560 
วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2560 
วันท่ี 1 มีนำคม 2560 
วันท่ี 7 เมษำยน 2560 
วันท่ี 1 พฤษภำคม 2560 
วันท่ี 1 มิถุนำยน 2560 
วันท่ี 30 มิถุนำยน 2560 
วันท่ี 1 สิงหำคม 2560 

 

มีกำรประชุมร่วมกับทีมสหสำขำ 
วันท่ี 23 ธันวำคม  2559  ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ เพื่อ
เตรียมกำรในกำรด ำเนินงำนป้องกันและลดอุบติัเหตุทำงถนนในกลุ่ม
เด็กและนักเรียนอ ำเภอจอมพระ 
วันท่ี 10-11 มกรำคม 2560  ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำ
ศักยภำพ ศปถ.อ.จอมพระ และ ศปถ.อปท. 
วันท่ี 6 กุมภำพันธ์ 2560  ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ เพื่อวำงแผน
และก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินงำนรว่มกัน 
วันท่ี 8 กุมภำพันธ์ 2560 ประชุมคณะอนุกรรมกำร ศปถ.อ. 
จอมพระ และคณะอนุกรรมกำร ศปถ.อปท. เพื่อติดตำมกำร
ด ำเนินงำนป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน 
วันท่ี 25 เมษำยน 2560 ประชุมคณะอนุกรรมกำร ศปถ.อ. 
จอมพระ เพื่อถอดบทเรียนกำรด ำเนินงำนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 
วันท่ี 6 มิถุนำยน 2560 ประชุมคณะอนุกรรมกำร ศปถ.อ. 
จอมพระ และคณะอนุกรรมกำร ศปถ.อปท. เพื่อทบทวนและสร้ำง
ระบบข้อมูลเครือข่ำยกำรท ำงำนจำกกำรเกดิอุบัติเหตุ 



3.2 ร่วมแลกเปลี่ยนทรัพยำกร 
 



   

 

-ศปถ.อ.จอมพระ จัดท ำโครงกำรจัดหำเครื่องตัดถ่ำงพร้อมอุปกรณ์ในกำร
ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ  
-และส่งมอบเมื่อวันที่  30 พฤศจิกำยน  2558     

วันที่ 27 มิถุนำยน 2560 คุณวุฒิธร  เพชรเลิศอนันต์(ครอบครัวสำยเพชร) 
มอบอุปกรณ์ส่องสว่ำงพร้อมอุปกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด  



สมำคมจอมพระกุศลสงเครำะห์-หน่วยกู้ชีพจอมพระ 
เฮียป่องบริจำครถตู้มำท ำรถพยำบำล 1 คัน 



 
3.3 ภำพกำรประชุม 6 ครั ง 



ประชุมชี แจงโครงกำรและทบทวนวิเครำะห์ วำงแผนงำนในกำรด ำเนินงำนร่วมกันแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุ 
เมื่อวันที่ 10 – 11 มกรำคม 2560 



ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำเพื่อเตรียมกำรในกำรด ำเนินงำนป้องกันและลดอุบัติเหตทุำงถนน 
ในกลุ่มเด็กและนักเรียนอ ำเภอจอมพระ  เมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2559 



ประชุมคณะอนุกรรมกำรศปถ.อ.จอมพระและคณะอนุกรรมกำรศปถ.อปท. 
เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2560 



ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด ำเนินงำน RTI Team ระดับท้องถิ่น ปี 2560 
เมื่อวันที่ 6 ม.ิย.60 



 
ประชุมคณะอนุกรรมกำรถอดบทเรียนกำรด ำเนินงำนในช่วงสงกรำนต์ ปี 2560 

เมื่อวันที่  25 เม.ย. 60 
 



ประชุมคณะผู้บริหำรสถำนศึกษำโรงเรียนมัธยมในพื นที่อ ำเภอจอมพระ 
ร่วมกันทบทวนแผนปฏิบัติกำรเพื่อลดกำรเกิดอุบัติเหตุในนักเรียนพร้อมทั งส่งเสริมกำรสวมหมวกกันน็อค 

เมื่อวันที่  6  ก.พ. 60   



4. มีแผนงำน/โครงกำรในปีที่
ด ำเนินกำรระบุกิจกรรมและ

ระยะเวลำและกำรมีส่วนร่วมของ
ทีมสหสำขำ 1 แผนงำน 

1. โครงกำรพัฒนำกลไกกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุ อ ำเภอ
จอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 

2. โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ  สำขำอุบัติเหตุ 



พลเรอืเอกณรงค ์พพิฒันาศยั  รองนายกรฐัมนตร ี
มาตรวจเยีย่ม 

เมื่อวนัที ่8 กรกฎาคม 2559 พรอ้มน าแนวคดิไป
ขยายต่อ 

ร่วมน ำเสนอผลงำนดีเด่น ในกำรประชุมวิชำกำรควำมปลอดภัยทำงถนน  
เมื่อวันที่ 14 -15 ธันวำคม 2558  ณ ศูนย์ประชุมไบเทคบำงนำ 

น ำเสนอในกำรประชุมสรปุผลกำรตรวจรำชกำร 
กระทรวงสำธำรณสุข   
 เมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2559 ณ โรงแรมเซนทำรำ 
แกรนด์ 

รับใบประกำศ กำรด ำเนินงำน RTI 
Team สนม  

1.โครงกำรพัฒนำกลไกกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุ อ ำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  
เร่ิมด ำเนินกำร ตั งแต่ พฤศจิกำยน 2557 เป็นต้นมำ  



2. โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ  สำขำอุบัติเหตุ 



5. กำรขับเคลื่อนทีมระดับ
ต ำบลหรือหน่วยงำนในกำร
ป้องกันอุบัติเหตุทำงถนน  

(RTI team ต ำบล) 



ต.หนองสนิท 

ต.บ้ำนผือ 

ต.ชุมแสง 

ต.กระหำด 

ต.ลุ่มระวี 

ต.เมืองลีง 

ต.เป็นสุข 

ต.บุแกรง 

ต.จอมพระ อบต.จอมพระ และทต.จอมพระ 

อนุฯศปถ.อ.จอมพระ (RTI  team) 

อนุฯศปถ.อ.ปท.(RTI  team) 
ตวัแทนเครือขา่ยทกุภาคสว่น 

กำรจัดตั ง และขับเคลื่อนทีมระดับต ำบล ระดับอ ำเภอ 



ใชก้ลุ่มไลน์  พดูคุยแลกเปล่ียน 

กระบวนการ 
ขบัเคล่ือนการท างาน อุบติัเหตุทาง

ถนน อ.จอมพระ 

อนุฯศปถ.
อปท.(RTI  

Team) น าไป 
ขบัเคล่ือนใน

พ้ืนท่ี 

ทีม อนุฯ ขบัเคล่ือนงาน จดัท า
ขอ้มูลเพื่อสรุปสรุปผลการ

ปฏิบติังาน ปัญหาอุปสรรค และ
แนวทางแกไ้ข เขา้ท่ีประชุม
ประจ าเดือน เดือนละ 1 คร้ัง  

สป.ท่ี 4 ต 

น าขอ้มูลและผลการ
ปฏิบติังานเขา้ท่ีประชุม 

ศปถ.อ. เดือนละ 1 คร้ัง  ใน
วนัท่ี 1 ของเดือน ภาคบ่ายใน
การประชุมความมัน่คงของ

อ าเภอ 

 
รับนโยบำย 

 
ทีมอนุฯศปถ.อ.(RTI  Team) 
ประชุม ทบทวนกำรท ำงำนที่

ผ่ำนมำ 
ออกแบบกำรท ำงำน 
ใน สป.ที่ 4 ของเดือน  

(วนัที่ 25 ) 

ประชุมคณะ ศปถ.อ าเภอ 
เพื่อพิจารณา  ทบทวน  

ปรับ  สั่งการ 
ในวนัแรกของวนัท าการ

ทุกเดือน 

น าเสนอ ผูอ้  านวยการ
ศูนยฯ์เพื่อนพิจารณา  
เสนอแนะ  ปรับการ

ท างาน 



กำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำน 10 ศปถ.อปท.(RTI Team) มีกำรประชุมก ำหนดยุทธศำสตร์ วำงแผน  
และด ำเนินงำนแบบบูรณำกำรกับงำนประจ ำของแต่ละภำคส่วน ทุกระดับ เป็นประจ ำทุกเดือน 



ผลกำรด ำเนินงำน 
 
เชิงกลไกกำรท ำงำน 
-เกิด ศปถ.อปท.(RTI team)  10 อปท. 100 % ครอบคุลม ต ำบล 9 ต ำบล  
ผ่ำนกำรประเมิน ระดับ Excellent  4  แห่ง ระดับ  Good  6  แห่ง 
-มีกำรประชุมร่วมกันทุกเดือน ตำมกลไกกำรท ำงำน ศปถ.อ.จอมพระ 
-มีกำรขับเคล่ือนงำนต่อเนือ่ง เชื่อมโยงกันทุกระดับ  
เชิงประเด็น เรื่องหมวกกันน๊อก  เรื่องจุดเสี่ยง  เรื่องรถไถนำ 



6. กำรชี เป้ำและ 
กำรจัดกำรจุดเสี่ยงต่อ 

กำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน 
 



# มีกำรชี เป้ำจุดเสี่ยง 

# มีกำรน ำเสนอข้อมูลชี เป้ำจุดเสี่ยงและกำรแก้ไขจุดเสี่ยง 
 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1hg2DF3WL3dnHnBaMWzNtCa8KvSg&shorturl=1&ll=15.131131023916644,103.58394565000003&z=12


8.1 มีเอกสำรแสดงถึงมีกำรด ำเนินมำตรกำรองค์กรของหน่วยงำน 
 



8.3 มีกำรติดตำมประเมินผล 
 

1. มีกำรส ำรวจข้อมูลนักเรียนที่
ใช้รถจักรยำนยนต์ 

2. มีกำรส ำรวจข้อมูลมำตรกำร
สวมหมวกนิรภัย กำรด่ืมไม่ขับ 
และด่ำนครอบครัว 



8.4 มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
 



ผลกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนองค์กรด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน  



• สรุปผลกำรด ำเนินงำนมำตรกำรองค์กรควำมปลอดภัยทำงถนน                                      สวม
หมวกนิรภัย/คำดเข็มขัดนิรภัย 100% 

• โดยทุกวันที่ประชุมประจ ำเดือน  ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน  จะต้องมีกำรส ำรวจกำรสวมหมวกนิรภัยและคำดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งในกำรใช้รถ   

• สรุปผลกำรส ำรวจข้อมูลกำรสวมหมวกกันน็อคในกำรประชุมประจ ำเดือนก ำนัน/ผญบ.  วันที่ 2 พ.ย.59  ผู้มำประชุมที่ขับขี่รถจักรยำนยนต์ จ ำนวน 235 คน ซ้อนท้ำย5 คน   
รวม 240 คน ใส่หมวกกันน็อค 240 คน  คิดเป็น 100 %  ผู้มำประชุมขับรถยนต์ จ ำนวน 107 คน ผู้โดยสำร 10 คน คำดเข็มขัดนิรภัย 117 คน คิดเป็น100 % 

• สรุปผลกำรส ำรวจข้อมูลกำรสวมหมวกกันน็อคในกำรประชุมประจ ำเดือนก ำนัน/ผญบ.  วันที่ 1 ธ.ค.59  ผู้มำประชุมที่ขับขี่รถจักรยำนยนต์ จ ำนวน 223 คน ซ้อนท้ำย10 คน 
รวม 233 คน ใส่หมวกกันน็อค 230 คน  คิดเป็น 98.71 %  ผู้มำประชุมขับรถยนต์ จ ำนวน 117 คน ผู้โดยสำร 12 คน คำดเข็มขัดนิรภัย 129 คน คิดเป็น100 % 

• สรุปผลกำรส ำรวจข้อมูลกำรสวมหมวกกันน็อคในกำรประชุมประจ ำเดือนก ำนัน/ผญบ.  วันที่ 5 ม.ค.60  ผู้มำประชุมที่ขับขี่รถจักรยำนยนต์ จ ำนวน 215 คน ซ้อนท้ำย 15 คน
รวม 230 คน ใส่หมวกกันน็อค 225 คน  คิดเป็น 97.82 %  ผู้มำประชุมขับรถยนต์ จ ำนวน 120 คน ผู้โดยสำร 15 คน คำดเข็มขัดนิรภัย 133 คน คิดเป็น98.51% 

• สรุปผลกำรส ำรวจข้อมูลกำรสวมหมวกกันน็อคในกำรประชุมประจ ำเดือนก ำนัน/ผญบ.  วันที่ 2 ก.พ.60  ผู้มำประชุมที่ขับขี่รถจักรยำนยนต์ จ ำนวน 235 คน ซ้อนท้ำย 5 คน 
รวม 240 คน ใส่หมวกกันน็อค 240 คน  คิดเป็น100 %  ผู้มำประชุมขับรถยนต์ จ ำนวน 127 คน ผู้โดยสำร 8 คน คำดเข็มขัดนิรภัย 135 คน คิดเป็น100 % 

• สรุปผลกำรส ำรวจข้อมูลกำรสวมหมวกกันน็อคในกำรประชุมประจ ำเดือนก ำนัน/ผญบ.  วันที่ 2 มี.ค.60  ผู้มำประชุมที่ขับขี่รถจักรยำนยนต์ จ ำนวน 208 คน ซ้อนท้ำย 20 คน
รวม 228 คน ใส่หมวกกันน็อค 223 คน  คิดเป็น 97.80 %  ผู้มำประชุมขับรถยนต์ จ ำนวน 135 คนผู้โดยสำร 8 คน คำดเข็มขัดนิรภัย 143 คน คิดเป็น 100 % 

• สรุปผลกำรส ำรวจข้อมูลกำรสวมหมวกกันน็อคในกำรประชุมประจ ำเดือนก ำนัน/ผญบ.  วันที่ 8  เม.ย.60  ผู้มำประชุมที่ขับขี่รถจักรยำนยนต์ จ ำนวน 218 คน ซ้อนท้ำย 13 คน
รวม 231 คน ใส่หมวกกันน็อค 228 คน  คิดเป็น 100 %  ผู้มำประชุมขับรถยนต์ จ ำนวน 135  คนผู้โดยสำร 5 คน คำดเข็มขัดนิรภัย 140 คนแคิดเป็น 100 % 

• สรุปผลกำรส ำรวจข้อมูลกำรสวมหมวกกันน็อคในกำรประชุมประจ ำเดือนก ำนัน/ผญบ.  วันที่ 2 พ.ค.60  ผู้มำประชุมที่ขับขี่รถจักรยำนยนต์ จ ำนวน 211 คนแซ้อนท้ำย 6 คน
รวม 217 คน ใส่หมวกกันน็อค 217 คน  คิดเป็น 100 %  ผู้มำประชุมขับรถยนต์ จ ำนวน 125 คนผู้โดยสำร 4 คน คำดเข็มขัดนิรภัย 129 คน คิดเป็น 100 % 

• สรุปผลกำรส ำรวจข้อมูลกำรสวมหมวกกันน็อคในกำรประชุมประจ ำเดือนก ำนัน/ผญบ.  วันที่ 30 มิ.ย.60  ผู้มำประชุมที่ขับขี่รถจักรยำนยนต์ จ ำนวน 231 คน ซ้อนท้ำย 16 คน
รวม 247 คน ใส่หมวกกันน็อค 245 คน  คิดเป็น 99.19 %  ผู้มำประชุมขับรถยนต์ จ ำนวน 115 คน ผู้โดยสำร 15 คน คำดเข็มขัดนิรภัย 130 คน คิดเป็น 100 % 

 



 

7.กำรด ำเนินงำนมำตรกำร
ชุมชน/ด่ำนชุมชน  

 



7.1 เทศกำลปีใหม่ วันที่ 29 ธันวำคม  2559 – วันที่ 4 มกรำคม 2560  
 

 
 

1.กำรท ำประชำคม/ข้อตกลง/ธรรมนูญหมู่บำ้น 
2.กำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์  อบรมกลุ่มเสี่ยง ติดตั งป้ำย 
3.กำรเตรียมทีมผู้ปฏิบตัิดำ่นชุมชนเพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติ 
4.มีรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน 

ศปถ.อปท.ประชุม ชี้แจงมอบนโยบำย วำงแผนท ำงำน 10 แห่ง 
ท ำด่ำนชุมชน 105หมู่บ้ำน ด่ำนครอบครัว 10 อปท.  น ำร่อง 32 หมู่บ้ำน  
ประชำคมทุกหมู่บ้ำน 105 หมู่บ้ำน 



21 มีค.60 ประชุมทีมอนุฯ 29 มีค.60 ประชุม ศปถ.อ 7 เมย.60 ประชุมประจ ำเดือน 

7.2 เทศกำลสงกรำนต์ 11 เมษำยน  2560- 17 เมษำยน 2560  
 

 
 

1.กำรท ำประชำคม/ข้อตกลง/
ธรรมนูญหมู่บ้ำน 
2.กำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์  
อบรมกลุ่มเสี่ยง ติดตั งป้ำย 
3.กำรเตรียมทีมผู้ปฏิบตัิดำ่นชุมชน
เพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติ 
4.มีรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน 

ศปถ.อปท.ประชุม ชี้แจงมอบนโยบำย วำงแผนท ำงำน 10 แห่ง 
ท ำด่ำนชุมชน 105 หมู่บ้ำน ด่ำนครอบครัว 10 อปท.  น ำร่อง 32 หมู่บ้ำน  
ประชำคมทุกหมู่บ้ำน 105 หมู่บ้ำน 



8.กำรด ำเนินงำน
มำตรกำรองค์กรควำม

ปลอดภัยทำงถนน 
 



8.2 มีกำรระบุเป้ำหมำย เช่น หมวกนิรภัย 
 



9.กำรสื่อสำรควำมเส่ียง
(รณรงค์ให้ควำมรู้

ประชำสัมพันธ์ป้องกันกำร
บำดเจ็บทำงถนน) 

 



รูปแบบการส่ือสารความเส่ียงงานอบุตัเิหตทุางถนนของอ าเภอจอมพระ 

ช่องทำงกำรสื่อสำร 

• ในระบบกลไกที่เป็นทำงกำร   
กำรประชุมประจ ำเดือนทุกเดือน 
ทุกระดับ ได้แก่กำรประชุม
หัวหน้ำส่วนรำชกำร  ประชุม
ก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน ประชุม
หน่วยงำน  ประชุมอปท.  
ประชุม อสม.   ประชุมในชุมชน 

• สื่อสำรเป็นหนังสือรำชกำร 

• กลุ่มไลน์  เฟรสบุค  google 

• กำรจัดอบรม ตำมแผนงำน
โครงกำรแต่ละ อปท.  

• หอกระจำยข่ำว 

• กำรลงเยี่ยมบ้ำน 

• กำรสอบสวนเคส 

สำรที่ใช้ประชำสัมพันธ์ 

• วำระกำรประชุม ข้อมูลกำร
เกิดอุบัติเหตุ   ข้อมูลกำร
ด ำเนินงำนของต ำรวจ  กู้
ชีพ  โรงเรียน หมู่บ้ำน  
นโยบำยทุกระดับ 

• หนังสือรำชกำร 

• คลิป 

• เรื่องเล่ำเร้ำพลัง 

• ป้ำยประชำสัมพันธ์ 

• คลิป  สปอร์ตโฆษณำ 

• วิทยุชุมชน 

• กำรณรงค์ 

• กำรปักหมุดจุดเสี่ยงใน 
google 

กลุ่มที่รับสำรหลัก 

• หัวหน้ำส่วนรำชกำร ก ำนัน
ผู้ใหญ่บ้ำน   อสม.  เครือข่ำย
ทีมอ ำเภอจอมพระ  กลุ่มไลน์ 
ถนนปลอดภัยอ ำเภอจอมพระ 

• กลุ่มที่เข้ำรับกำรอบรม ได้แก่
นักเรียน  ประชำชนทั่วไป 

• ทีมอนุฯศปถ..(RTI  Team) 

• เครือข่ำยหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องภำยนอกอ ำเภอ 



9.1 กิจกรรมรณรงค์ให้ควำมรู้ประชำสัมพันธ์ป้องกันกำรบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุทำงถนน มำกกว่ำ 5 ครั ง 

 เดือน เนือ้หา 

ตุลาคม -จดุเส่ียงคืออะไร การแก้ไขจดุเส่ียง 
พฤศจิกายน -เหตแุละปัจจยัการเกิดอบุติัเหต ุคน รถถนน 

ธันวาคม -ขบัข่ีปลอดภยั มีน า้ใจวินยัจราจร   -รณรงค์ ชว่งเทศกาล 

มกราคม -ขบัรถเร็วอนัตราย -ความเร็วกบัระยะทาง -ความเร็วกบัระยะทางเบรก –ไมข่บัเร็ว   -รณรงค์ ชว่งเทศกาล 

กุมภาพันธ์ -ง่วงไมข่บั -ผู้ โดยสารดื่มแอลกอฮอล์บนรถผิกฎหมาย 

มีนาคม -ขบัรถ มีสติ มีวินยัมีน า้ใจขบัข่ีปลอดภยั 

เมษายน -คาดเข็มขดันิรภยั...ขบัข่ีปลอดภยั  -หมวกกนัน๊อคเอาอยู ่   -รณรงค์ ชว่งเทศกาล 

พฤษภาคม -คิดถงึประกนัภยัพ.ร.บ.คิดถงึบริษัทกลางฯ 
มิถุนายน -การติดสติกเกอร์หรือสญัญาณเตือนภยัท้ายรถไถนา รถพว่งข้าง 
กรกฎาคม -การติดสติกเกอร์หรือสญัญาณเตือนภยัท้ายรถไถนา รถพว่งข้าง 
สิงหาคม -เมาไมข่บัขบัไมเ่มา 
กันยายน -กู้ชีพ (EMS) ชว่ยชีวิต 

หมำยเหตุ 
เนื้อหำที่น ำเข้ำที่ประชุมประจ ำเดือน คือ 
1. น ำเสนอสถำนกำรณ์กำรเกิดอุบัติเหตุ 
2. เรื่องเล่ำเร้ำพลังจำกกรณีศึกษำ 
3. กำรน ำเสนอและวิเครำะห์ กรณีสอบสวนกรณีเสียชีวิต 
4. แนวทำงกำรท ำงำน 



กิจกรรมรณรงค์ขับขี่อย่ำงปลอดภัย อบต.จอมพระ   เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภำคม 2559 
 

9.2 ภำพกิจกรรมเกี่ยวกับกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ ระบุ วัน/เดือน/ปี และชื่อชุมชนหรือองค์กร  
หรือหน่วยงำนที่ด ำเนินกำรบริเวณเหนือหรือใต้ภำพ มำกกว่ำ 5 ภำพ 



กิจกรรมรณรงค์ให้ควำมรู้ประชำสัมพันธ์ป้องกันกำรบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุทำงถนน

กิจกรรมรณรงค์ให้ควำมรู้ประชำสัมพันธ์ป้องกันกำรบำดเจ็บจำกอุบัติเหตทุำงถนน หมวกนิรภัย  
เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2559 

 



กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย รพ.สต.หนองสนิท  เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2559 
 



ครูและนักเรียน กศน.จอมพระ จัดกิจกรรมรณรงค์กำรสวมหมวกนิรภัยในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 
เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2560 

 



กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ เมื่อวันที่ 29-31 กรกฎำคม  2560 



10.สรุปผลกำร
ด ำเนินงำน 

 



ระยะทางยาวไกล ด้วยใจที่เข้มแขง็ ของ ศปถ.อ.และ ศปถ.อปท.จอมพระ 
ท ำ MOU 14 มค.58 

                                  
ดื่มแล้วขับ 

                                                              
ไม่สวมหมวก

นิรภัย 

                                                              
ไม่คำดเข็ม
ขัดนิรภัย 

 330  
 552  

 54  

 287  
 446  

 47  

กลไกคน 
ประชำรัฐ 

ปกครอง อปท. สำธำรณสุข 

กลไกข้อมูล 
มี ระบบข้อมูลท่ีดี  

และน ำไปใช้ 

กลไก 
กำรบริหำรจัดกำร 

หนุนเสริม  

กลไกกำรก ำกับ
ติดตำมประเมินผล 

เกิดนโยบำย
สำธำรณะ 

ท ำแผน 
Logic Model 

พ่ีเลี ยงต ำบล 

หนุนวิชำกำร 
เสริมพลัง 

รถไถนา 

จดุเสีย่ง 

รายงาน 
ในท่ีประชมุ 

หมวกกนัน๊อก 
ข้อมูล เหตุและ 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

ดา่นครอบครัว 

เคร่ืองตดัถ่าง รถกู้ ชีพ 

เป้าตรงชัด ร่วมจดัการกลไก  ตดัสินใจด้วยองค์ความรู้และข้อมูล ร่วมรับรู้รับผล วนพฒันาต่อเน่ือง 



อนุฯ วิเคราะห์
ข้อมูล 

เตรียมวาระ /
ประเดน็  

ประชุม ศปถ.อ. 
ก าหนดนโยบาย 

ขับเคล่ือน 
มอบหมาย
ภารกิจ 

ขับเคล่ือน
นโยบาย 

ลงสู่ หน่วยงาน 
และ ศปถ.อปท. 

ก ากับ ตดิตาม
ประเมิน 

Coaching 

กระบวนกำรขับเคล่ือนงำน 



 



10.1 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน  1 ฉบับ  โดยเปรียบเทียบข้อมูลกับปีทีผ่่ำนมำ 

จ ำนวนเสียชีวิตลดลง 7.14  % 
จ ำนวนบำดเจ็บลดลง   3.04  % 
จ ำนวนครั งของกำรเกิดอุบัติเหตุลดลง  -0.70 % 



สถำนกำรณ์กำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน กำรบำดเจ็บ และ เสียชีวิต   
อ.จอมพระ  จ.สุรินทร์ (ที่มำ รำยงำนอุบัติเหตุ รพ.จอมพระ) 

 
 

528 
636 

877 

518 

 1,020   1,043  
 1,116  

677 

7 19 18 2 

มค.-ธค.57 มค.-ธค.58 มค.-ธค.59 มค.-กค.60 

จ ำนวนครั งอุบัติเหตุ(ครั ง) จ ำนวนผู้บำดเจ็บ(รำย) เสียชีวิต(รำย) 



0 1 1 0 0 3 

สิ่งท้ำทำย  
ของ ศปถ.อ.จอมพระ 

และศปถ.อปท. 10 แห่ง 

 5 
  

อัตรำตำย : แสน ปชก. 
 มค.-ธค.60  (2 คน  = 3.34) 

ตค 59.-ธค.60  (5 คน 
= 8.36) 

 

0 0 0 0 



ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรองค์กรควำมปลอดภัยทำงถนน 



ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรองค์กรควำมปลอดภัยทำงถนน 

        ปี  เกิดเหตุ 
(ครั ง) 

บำดเจ็บ   
(รำย) 

เสียชีวิต  
(รำย) 

         2558 1 0 1 

         2559 1 0 0 

2560 (ม.ค. – พ.ค.60) 0 0 0 



ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรองค์กรควำมปลอดภัยทำงถนน 



ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรองค์กรควำมปลอดภัยทำงถนน 



ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรองค์กรควำมปลอดภัยทำงถนน 



10.2 นวัตกรรม “โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ  สำขำอุบัติเหตุ” 

6 มิย. 60จดัประชมุแลกเปลี่ยน ทบทวนการด าเนินงาน 

จดัท าแผน เสนอต่อ คปสอ.จอมพระ 

13 มิย. 60 สง่รูปเลม่งาน 

3  กค. 60 น าเสนอท่ีเขต 9 

19  กค. 60 รับใบประกาศท่ี อ.สนม จ.สนิุนทร์ 



ผลกำรประเมินทีมป้องกันกำรบำดเจ็บทำงถนน (RTI team)ต ำบล/หน่วยงำน   
เขตสุขภำพที่ 9 ประจ ำปีงบประมำณ 2560 

 1. ระดับ good  มีดังนี  

ล ำดับท่ี ชื่อทีม อ ำเภอ จังหวัด ระดับ คะแนน ประเภท รำงวัล 

1 ทต.บุแกรง จอมพระ สุรินทร์ Excellent 95.50 ดีเด่น โล่ห์/เกียรตบิัตร 

2 อบต.เมืองลีง จอมพระ สุรินทร์ Excellent 88.50 ดี โล่ห์/เกียรติบัตร 

3 ทต.กระหำด จอมพระ สุรินทร์ Excellent 85.75 ดี โล่ห์/เกียรติบัตร 

4 อบต.หนองสนิท จอมพระ สุรินทร์ Excellent 85.00 ดี โล่ห์/เกียรติบัตร 

2. ระดับ Excellent  มีดังนี  

ล ำดับที่ ชื่อทีม อ ำเภอ จังหวัด ระดับ คะแนน ประเภท รำงวัล 

1 อบต.ชุมแสง จอมพระ สุรินทร์ good 88.50 ดี เกียรติบัตร 

2 อบต.บ้ำนผือ จอมพระ สุรินทร์ good 88.00 ดี เกียรติบัตร 

3 อบต.ลุ่มระวี จอมพระ สุรินทร์ good 84.00 ดี เกียรติบัตร 

4 อบต.เป็นสุข จอมพระ สุรินทร์ good 82.50 ดี เกียรติบัตร 

5 อบต.จอมพระ จอมพระ สุรินทร์ good 82.50 ดี เกียรติบัตร 

6 ทต.จอมพระ จอมพระ สุรินทร์ good 80.50 ดี เกียรติบัตร 



ความส าเร็จ/ความยั่งยืน 
ปัจจัยของควำมส ำเร็จ 
o มีโครงสร้ำงชัดเจน เกิดกลไกกำรขับเคลื่อน

งำน 
o ผู้บริหำร ใส่ใจให้ควำมส ำคัญ 
o ทีมอนุฯศปถ.(RTI Team)ขับเคลื่อนงำน 
o ใช้ข้อมูลในกำรตัดสินใจ 
o มีนโยบำย 
o มีกำรติดตำม (นโยบำย, แผน) 
o มีองค์ควำมรู้ในกำรท ำงำน 
o ทีมพ่ีเลี ยงอนุฯศปถ.จังหวัด 

ทีม ศปถ.อ. และ ศปถ.อปท. 
(ทีม RTI  Team) ที่เข้มแข็ง  

ฝังเข้าระบบงาน
ประจ า 

ท าต่อได้ ! 
o มีทีม / ท าด้วยใจ / ผูกพัน 
o แกนน ามีความรู้สึกร่วม 
o สร้างแกนหลักแต่ละต าบล 
o มีกลไกที่ Function  
o รับประโยชน์ร่วมกัน 
o เชื่อม/สวมเข้ากับงานประจ า 
o ใช้งบท้องถิ่น ประชารัฐ

ด าเนินการ 



ทีมงำน ศปถ.(RTI Team) อ.จอมพระ   รู้สึกภูมิใจ  
และ 

ขอขอบพระคุณทุกๆท่ำนเป็นอย่ำสูงที.่...... 
มำเยี่ยมเยียน หนุนเสริม เติมพลังใจ  

ให้เรำก้ำวต่อไป  เพื่อสร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนน 









ทีม RTI Team  ระดับต ำบลทั ง 10 แห่ง  ส่งรูปเล่มประเมินทีมป้องกันกำรบำดเจ็บทำงถนน (RTI 
team)ต ำบล/หน่วยงำน  เขตสุขภำพที่ 9 ปีงบประมำณ 2560 



RTI Team ระดับต ำบลทั ง 10 ทีม  ร่วมน ำเสนอ ทีมป้องกันกำรบำดเจ็บทำงถนน  
(RTI team)  ณ  สคร.ที่ 9 นครรำชสีมำ เมื่อวันที่  13 มิ.ย. 60  



RTI  Team ทั ง 10 ทีม  ร่วมรับรำงวัลผลกำรประเมนิทีมปอ้งกันกำรบำดเจ็บทำงถนน 
(RTI team)ต ำบล/หน่วยงำน  เขตสุขภำพที่ 9 ปีงบประมำณ 2560   

ณ  หนองสนม  อ.สนม  จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่  19 ก.ค.60  



RTI  Team  
1. วันท่ี  7 ธ.ค. 59 RTI  Team ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนกำรสอบสวนอุบัติเหตุ                    

ณ  โรงพยำบำลสนม  อ.สนม จ.สุรินทร์ 
2. วันท่ี  10 – 11 ม.ค. 60  ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำศักยภำพ ศปถ.อ ำเภอ และ     

ศปถ.อปท.เพ่ือประชุมทบทวนและท ำจัดท ำแผน  ณ จังหวัดมุกดำหำร 
3. วันที่  6 มิ.ย. 60 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด ำเนินงำน RTI Team ระดับท้องถิ่น ปี 

2560  และสร้ำงระบบข้อมูลเครือข่ำยกำรท ำงำนจำกกำรเกิดอุบัติเหตุ  โดยกำรน ำเสนอ  
RTI  Team  ระดับต ำบล  ทั ง 10 ทีม  ณ  ห้องประชุมโรงพยำบำลจอมพระ อ.จอมพระ 
จ.สุรินทร ์

4. วันท่ี  13 มิ.ย. 60  RTI Team ระดับต ำบลทั ง 10 ทีม  ร่วมน ำเสนอ ทีมป้องกันกำร
บำดเจ็บทำงถนน (RTI team) พร้อมส่งรูปเล่ม  ณ  สคร.ท่ี 9 นครรำชสีมำ 

5. วันท่ี 3 ก.ค. 60 ศปถ.อ ำเภอจอมพระ ร่วมน ำเสนอ RTI ระดับเขต  ณ  จังหวัด
นครรำชสีมำ 

6. วันท่ี  19 ก.ค. 60  RTI  Team ทั ง 10 ทีม  ร่วมรับรำงวัลผลกำรประเมินทีมป้องกันกำร
บำดเจ็บทำงถนน (RTI team)ต ำบล/หน่วยงำน  เขตสุขภำพท่ี 9 ประจ ำปีงบประมำณ 
2560  ณ  หนองสนม  อ.สนม  จ.สุรินทร ์

 

10.2 นวัตกรรม “โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ  สำขำอุบัติเหตุ” 

  


