
 
 

ทศิทางการพฒันา RTI (Road Traffic Injury ) team   
ปี 2560

 

โดยคณะท างาน team อ าเภอจักราช 



- ห่างจากอ าเภอเมืองนครราชสีมา  40   
กม. 
- พื้นท่ีการปกครอง  
      8  ต าบล  109 หมู่บา้น   
8  อบต.  1  เทศบาล                      
- อาชีพเกษตรกรรม             
- ภาษาทอ้งถ่ิน  ภาษาไทย-โคราช 
-ประชากร 71,443   คน แบ่งเป็น       
เพศชาย   จ  านวน  35,595 คน   
เพศหญิง      จ  านวน 35,848   คน  
- รพช. 60  เตียง  1 แห่ง   , 
- รพ.สต. 8  แห่ง ,สภ. 1 แห่ง http://province.m-

culture.go.th/nakhonratchasima 



 
  -  มีถนนสายหลกั  1  สาย  คือ  ทางหลวงแผ่นดนิ
หมายเลข  226 (เพช็รมาตุคลา) เป็นถนนระหว่าง
จังหวดันครราชสีมา ผ่านอ าเภอจักราช เช่ือมกบั
จังหวดับุรีรัมย์ 

การคมนาคมขนส่ง 



DHS  
 จักราช 

การท างานร่วมกันในระดับอ าเภอ 
(Unity District Health Team) 

4 

ส่วนราชการ 

อปท. 
ผู้น า
ชุมชน 

โรงเรียน/
วดั 

ภาคี
เครือข่าย
เอกชน 



สถานการณ์และขอ้มูลการบาดเจบ็หรือเสียชีวิตจากอุบติัเหตุทางถนนในพ้ืนท่ี
ยอ้นหลงั 5 ปี จ าแนกรายไตรมาศ 

1.การจดัการข้อมูล การเฝ้าระวงั และการจดัท า
สถานการณ์ปัญหา 
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จ ำนวนอุบตัเิหตุ (ครัง้) จ ำนวนผูบ้ำดเจ็บ (รำย) จ ำนวนผูเ้สยีชวีติ (รำย) 
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จ ำนวนอุบตัเิหตุ (ครัง้) จ ำนวนผูบ้ำดเจบ็ (รำย) จ ำนวนผูเ้สยีชวีติ (รำย) 

ตารางแสดงสถิตจิ านวนการเกิดอุบตัเิหตุ จ าแนกรายปี 

ทีม่ำ : ขอ้มลู 3 ฐำน สคร.9 



รายงานสถิตอุิบตัเิหตุทางถนนอ าเภอจักราช 
(ปี พ.ศ.2555-2559) 

http://www.thairsc.com/ ที่มา: ระบบ Claim Online  
ข้อมูล ณ วนัที่ 15 มถุินายน 2560 

                 ปี 
ข้อมูล             

ปี 2550 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

จ านวนการตาย 
(ราย) 

4 9 9 5 7 

จ านวนผูบ้าดเจบ็
(ราย) 

364 415 399 397 304 

จ านวนคร้ังการ
เกิดอุบติัเหตุ(คร้ัง) 

297 357 330 318 258 



การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 

น าเสนอขอ้มูลใหก้บัเจา้หนา้ท่ีส่วนราชการต่างๆในอ าเภอ ผา่นระบบ DHS เพื่อวางมาตรการ
ป้องกนัการบาดเจ็บทางถนน 

ที่มา : ภาพจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมอ าเภอจักราช วันที่ 2 ธันวาคม 2559 



การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 

เสนอประชุมเก่ียวกบัการป้องกนัอุบติัเหตุในพ้ืนท่ีอ าเภอจกัราช 

ที่มา :ภาพจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมอ าเภอจักราช วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 



ข้อมูลอบุติัเหต ุ
-พฤตกิรรมเส่ียงที่ท าให้เกดิอุบัตเิหตุสูงสุดคือ เมาสุรา 
-ยานพาหนะที่ท าให้เกดิอุบัตเิหตุสูงสุดคือ 
รถจักรยานยนต์ 
-ถนนที่ท าให้เกดิอุบัตเิหตุสูงสุดคือ ถนนอบต./ในหมู่บ้าน 
-ถนนที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดคือ ถนนทางหลวง 
-ช่วงเวลาที่เกดิอุบัตเิหตุสูงสุดคือช่วงเวลา16.01-20.00 น. 
-ช่วงอายุผู้ที่เกดิอุบัตเิหตุสูงสุดคือช่วงอายุ30-39ปี 
-ต าบลที่เกดิอุบัตเิหตุสูงสุดคือ ต าบลจักราช ,ทองหลาง
,ศรีละกอ,สีสุก,หนองขาม,คลองเมือง,หนองพลวงและ
หนิโคน ตามล าดับ 
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ตารางเปรียบจ านวนผู้บาดเจ็บจากประเภทยานพาหนะ 

 ระหว่างปีงบประมาณ  2557-2560 

คนเดนิเท้า จักรยานยนต์ รถยนต์ รถป๊ิกอัพ รถบรรทุก รถโดยสาร 



 
2.การสอบสวนการบาดเจบ็ทางถนนและจ านวนการ

เสียชีวิต 



รถตู้โดยสารชนกบัรถอีแต๋นเกษตรบรรทุกอ้อย 

5 มกราคม 2560 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ระหว่าง กม.36-37  

เขตบ้านหนองจอก หมู่ท่ี10 ต าบลจกัราช 

ผู้โดยสารเสียชีวิต 1 คน ได้รบับาดเจบ็ 13 คน 

ครัง้ท่ี 1 



ปัจจยัเส่ียงท่ีมีผลต่อการเสียชีวิต 

>>การขบัข่ี ด้วยความเรว็ ผิดกฎจราจร ต าแหน่งของการชน 
การมีและใช้อปุกรณ์ป้องกนัอนัตราย เช่น การไม่คาดเขม็ขดันิรภยั  
>>สภาพแวดล้อม คือ ถนนเป็นทางตรงลาดขึ้นเนิน ท าให้เพ่ิม
ความเรว็ของรถมากข้ึน  
>>วิสยัทศัในช่วงกลางคืนมืดเน่ืองจากไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างตลอด
เส้นทางช่วงขึ้นและลงเนิน เป็นถนนท่ียกสงูขึ้นจากระดบัพื้นปกติ ถึง 
1.5เมตร 



ข้อเสนอแนะ 

>>ให้ส านักงานทางหลวงชนบทจงัหวดันครราชสีมา
ด าเนินการ ติดตัง้ป้ายจราจรเตือน“ข้างหน้ามีอบุติัเหตุ
บ่อยครัง้” และป้ายเตือน“ลดความเรว็”  
>>ติดตัง้ไฟส่องสว่างบริเวณทางลาดข้ึน-ลงเนินทัง้ 2 
ช่องจราจร ด้านถนนควรมีป้ายจราจรเตือนเพ่ือ ให้ผู้ขบั
ข่ีรถเพ่ิมความระมดัระวงั 



ครัง้ที่ 2  
รัง้ท่ี 2 

รายงานการสอบสวนการบาดเจบ็และเสียชีวติจาก
อุบัตเิหตุ 

รถบรรทุกพ่วง 18 ล้อชนกบัรถยนต์ 
บ้านโนนพฤกษ์  ต าบลจกัราช 
วนัที่  5  มีนาคม  พ.ศ.2560 



 

         เหตุการณ์ครัง้นีมี้ผู้ประสบเหตุ 5คน  คือ   

         >> ผูบ้าดเจบ็สาหสั  2  ราย  
            >> เสียชีวิต      2 ราย  
            >>บาดเจบ็เลก็น้อย 1 ราย 



สภาพรถหลังเกิดเหตุ 

จดุทีร่า่งผูเ้สยีชวีติ
กระเด็นหา่งจาก
รถตู ้1 เมตร 

จดุรถตูช้นทา้ย
รถอแีตน๋ 



สภาพการจราจรช่วงเวลากลางคืนทศันะวสัิยในการมองเห็นไม่ชัดเจน   
ไม่มีแสงสว่าง 

 

กลุม่รถจกัรยานยนตว์ ิง่เขา้โคง้ขึน้เนนิ 



รปูภาพจ าลองขณะเฉ่ียวชน 
 

 

 

 



 สรปุสาเหตท่ีุท าให้เกิดอบุติัเหตใุนครัง้น้ีจาก 
โดยใช้ Haddon's matrix model  

อาจจะเกิดจากความประมาทของคนขบัรถคนัท่ี 
2 ในการตดัสินใจเร่งเครื่องยนต ์ โดยไม่ได้สงัเกต
ว่ามีรถบรรทุก 18 ล้อว่ิงอยู่ข้างหน้า   เน่ืองจาก
ร่องรอยการชนเกิดขึน้ท่ีช่องจราจรฝัง่ซ้าย  



ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมมีาตรการ "ด่านชุมชน"  ทีเ่ข้มแข็ง  เพ่ือจดัการผู้ทีม่พีฤตกิรรมขับขี่รถเร็ว  
หวาดเสียวเป็นอนัตรายกบัผู้อ่ืน       
2. ควรตดิตั้งป้ายเตือนลดความเร็วบริเวณทางขึน้เนิน    
  
3. ควรสร้างพฤตกิรรมขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน    
   
4. ควรสร้างถนน  4 เส้นทางจราจร  มเีกาะกลางถนนทีไ่ด้มาตรฐาน   
  
5. ควรมเีสาไฟฟ้าส่องสว่างข้างไหล่ทาง  เพ่ือให้ทศันะวสัิยในการขับขีป่ลอดภัยขึน้ เพราะ
เสาไฟฟ้าเสาสุดท้ายห่างจากจุดเกดิเหตุเพยีง  100 เมตร  และควรมป้ีายจราจรเตือน  เพ่ือให้
ผู้ขับขี่รถเพิม่ความระมดัระวงัมากขึน้ 
6. ควรท าความสะอาดไหล่ทางทีเ่ป็นต้นไม้และป่ารกสองข้างทาง  



คร้ังที ่3  
สรุปการสอบสวนเบ้ืองต้นการเสียชีวติจากอุบัตเิหตุจราจร   

รถจกัรยานยนต์  ชนกบั รถอแีต๋นการเกษตร  วนัที ่ 7  มนีาคม  2560 
 บ้านโนนพฤกษ์  ต าบลจกัราชอ าเภอจกัราช 

จ านวนผู้ประสบเหตุ  รวม  3  ราย  ได้แก่  
ผู้เสียชีวติ  2  ราย  และผู้ขับขี่รถอแีต๋นการเกษตร  1  ราย  อาการปกต ิ 





 
ปัจจยัเส่ียงท่ีมีผลต่อการเสียชีวิต 

>> เกดิจากความประมาท   ผู้เสียชีวติทั้ง 2 รายไม่สวม
หมวกกนัน๊อค   
>>การขับขี่รถยนต์ในเวลากลางคืน  ไม่มีเสาไฟฟ้าให้
แสงสว่าง  ท าให้ทัศนะวสัิยในการขับขี่ไม่ด ี
>>สภาพแวดล้อม คือ การขับขี่ขึน้เนินด้วยความเร็วท า
ให้มองไม่เห็นรถที่ขับอยู่ข้างหน้า  ถนนเป็นทางตรง  2 
เส้นทางจราจร ท าให้เพิม่ความเร็วของรถมากขึน้  



จุดที่รถจักรยานยนต์

กระเด็นออกจากจุดเกิด

เหตุ 

จุดที่รถจักรยานยนต์ชน

ท้ายรถอีแต๋นการเกษตร 

จุดท่ีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้

น่ังซ้อนท้ายกระเด็นออกจากจุด

เกิดเหตุ 

บริเวณท่ีเป็นจดุเฉ่ียวชนบนช่องจราจรฝัง่ซ้าย 



ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมมีาตรการ "ด่านชุมชน"  ทีเ่ข้มแขง็  เพ่ือจดัการผู้ทีม่พีฤตกิรรมขบัขี่
รถเร็ว  หวาดเสียวเป็นอนัตรายกบัผู้อ่ืน     
2. ควรตดิตั้งป้ายเตือนลดความเร็วบริเวณทางขึน้เนิน  เพ่ือให้ผู้ขบัขีเ่พิม่
ความระมดัระวงัมากขึน้  
3. ควรสร้างพฤตกิรรมขบัขีป่ลอดภัยสวมหมวกกนัน๊อคทุกคร้ังทีข่บัขี ่
4. ควรสร้างถนน  4 เส้นทางจราจร  มเีกาะกลางถนนทีไ่ด้มาตรฐาน 
5. ควรมเีสาไฟฟ้าส่องสว่างข้างไหล่ทาง  เพ่ือให้ทศันะวสัิยในการขบัขี่
ปลอดภัยขึน้เพราะเสาไฟฟ้าเสาสุดท้ายห่างจากจุดเกดิเหตุเพยีง  80  เมตร   
6. ควรท าความสะอาดไหล่ทางทีเ่ป็นต้นไม้และป่ารกสองข้างทาง 



ครัง้ท่ี 4 
 

รายงานการสอบสวนการบาดเจบ็และเสียชีวิต
จากอบุติัเหตรุถจกัรยานยนตช์นกบัรถยนต ์

บริเวณส่ีแยกบ้านสายธาร หมู่ท่ี 10  ต าบลคลอง
เมือง  อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสีมา  

วนัท่ี  22  มีนาคม  พ.ศ. 2560 

เสียชีวิต 1 ราย  
บาดเจบ็สาหสั 1 ราย 





1.ความประมาทของผู้ขับข่ีรถคันที ่1 ในการตัดสินใจเร่งความเร็วในการขับขี่รถขึน้
เนิน  เม่ือถึงถนนส่ีแยกบ้านสายธาร ม.10 ต.คลองเมือง กพ็ยายามเลีย้วซ้ายทนัท ี 
โดยไม่ได้สังเกตว่ามีรถคันที ่2 ก าลงัวิง่มาทางตรง 
2. การมีส่ิงปลูกสร้างติดกบัถนนส่ีแยกบ้านสายธาร  ท าให้บดบังทศันะวสัิยในการ
มองเห็นรถทีว่ิง่มาทางตรง 
3. ไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง  มีป้ายช่ือลานมันบุญญดิเรก  ป้ายบอกทาง  และป้ายโฆษณา  ที่
ท าด้วยวสัดุของแข็งตั้งอยู่ติดกบัถนน  ช่วยเพิม่ความรุนแรงของผู้ได้รับบาดเจ็บ
กรณกีระเด็นมากระทบกระแทก 
4.การไม่สวมหมวกกนัน๊อค  ท าให้ศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนรุนแรงมากขึน้ 
5.การไม่มีลูกระนาดชะลอความเร็วของรถ  ท าให้เกดิอุบัติเหตุมากขึน้ 
6.ขาดป้ายเตือนการเกดิอุบัติเหตุบ่อยคร้ัง  ควรขับรถด้วยความระมัดระวงั   
 
 

ปัจจยัเส่ียงท่ีมีผลต่อการเสียชีวิต 





ประเดน็ข้อเสนอ 

1. ควรขยบัป้ายเสาปูนลานมนับุญญดิเรกหรือป้ายบอกทางท่ีอยูติ่ดกบัถนน  ให้
ออกจากเขตถนน   เพราะหากเกิดอุบติัเหตุ  จะไดไ้ม่มีวสัดุของแขง็เป็นปัจจยัให้
ผูบ้าดเจบ็ไดรั้บบาดเจบ็มากข้ึน  
2.  ควรท าความสะอาดส่ิงแวดลอ้มไหล่ทางทั้งส่ีแยก 
3.  ควรมีมาตรการ "ด่านชุมชน"  ท่ีเขม้แขง็ 
4.  ควรสร้างพฤติกรรมขบัข่ีปลอดภยับนทอ้งถนน  
5.  ควรสร้างลูกระนาดชะลอความเร็วก่อนถึงบริเวณส่ีแยก  
6.  ควรติดตั้งป้ายเตือนลดความเร็วบริเวณทางแยก  หรือเตือนวา่บริเวณน้ีเกิด
อุบติัเหตุบ่อยคร้ัง  ควรเพิ่มความระมดัระวงัในการใชร้ถใชถ้นน  
7.  ควรมีเสาไฟฟ้าส่องสวา่งบริเวณส่ีแยก  เพื่อใหท้ศันะวสิัยในการขบัข่ีปลอดภยั
มากยิง่ข้ึน  



คร้ัง 5 
รายงานการสอบสวนการบาดเจบ็และเสียชีวิตจากอบุติัเหต ุ

รถจกัรยานยนตช์นกบัรถยนต ์
บริเวณถนนทางหลวงแผน่ดินสาย 226 กม. ท่ี 30 – 31  

บ้านหนองตาโยย หมู่ท่ี  6   
ต าบลทองหลาง  อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสีมา  

วนัท่ี  24  เมษายน  พ.ศ. 2560 

เสียชีวิต 1 ราย 
บาดเจบ็สาหสั 1 ราย 





สาเหตหุลกัท่ีท าให้เกิดอบุติัเหตใุนครัง้น้ี  
 

>>ความประมาทของผูข้บัข่ีรถคนัท่ี 1 ในการตดัสินใจเรง่ความเรว็ในการแซง
รถคนัท่ีอยู่ด้านหน้า  แล้วเกิดเสียหลกัแล่นล า้เข้าไปในช่องจราจรทางเดิน
รถยนตจ์ึงเกิดการเฉ่ียวชนขึน้อย่างรนุแรง 
>>ถนนทางหลวงแผน่ดินสาย 226  กม. ท่ี 30 – 31 เป็นถนนลาดยางมะตอย  
2  ช่องจราจร ซ่ึงช่องทางรถจกัรยานยนตค่์อนข้างแคบ 
>>ไหล่ทางทัง้ 2 ข้าง   มีเสาไฟฟ้า  ป้ายบอกทาง  และป้ายโฆษณา  ท่ีท าด้วย
วสัดขุองแขง็ตัง้อยู่ติดกบัถนน  ช่วยเพ่ิมความรนุแรงของผูไ้ด้รบับาดเจบ็กรณี
กระเดน็มากระแทก 
>>การไม่มีลูกระนาดชะลอความเรว็ของรถ  ท าให้เกิดอบุติัเหตมุากขึน้ 
ขาดป้ายเตือนการเกิดอบุติัเหตบุ่อยครัง้  ควรขบัรถด้วยความระมดัระวงั   



1. ควรขยายช่องทางจราจรเป็น 4 ช่องทาง  เพ่ือความสะดวกในการขับขี่รถ   
2. ควรท าความสะอาดส่ิงแวดล้อมไหล่ทาง   เพราะบดบังทศันะวสัิยในการมองเห็นรถที่วิง่
ทางตรง 
3. ควรมมีาตรการ "ด่านชุมชน"  ทีเ่ข้มแข็ง  เพ่ือจดัการผู้ทีม่พีฤตกิรรมขับขี่รถเร็ว  
หวาดเสียว     
     เป็นอนัตรายกบัผู้อ่ืน   
4. ควรสร้างพฤตกิรรมขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน   
5. ควรสร้างลูกระนาดชะลอความเร็ว     
6. ควรตดิตั้งป้ายเตือนลดความเร็ว หรือเตือนว่าบริเวณนีเ้กดิอุบัตเิหตุบ่อยคร้ัง  ควรเพิม่
ความ    
     ระมดัระวงัในการใช้รถใช้ถนน   
7. ควรเพิม่เสาไฟฟ้าส่องสว่างในเวลากลางคืน  เพ่ือให้ทศันะวสัิยในการขับขีป่ลอดภัยมาก
ยิง่ขึน้ 

ข้อเสนอแนะ 



 
ครัง้ 6 

รายงานการสอบสวนการบาดเจบ็หรอืการตายจาก
อบุติัเหตจุราจร 

รถบรรทุกสิบล้อชนกบัรถจกัรยานยนต ์
หน้าปัม๊ ปตท.โนนคอย 

เสียชีวิต 1 ราย 



>>การขบัข่ีผิดกฎจราจร  
>>ต าแหน่งของการชนและการไม่ใช้อปุกรณ์
ป้องกนัอนัตราย เช่น การไม่สวมหมวกนิรภยั  
>>สภาพแวดล้อม คือ ถนนเป็นทางตรงเข้าสู่ทาง
โค้ง   ท าให้เพ่ิมความเรว็ของรถมากขึ้น 

ปัจจยัเส่ียงท่ีมีผลต่อการเสียชีวิต  



>>ด าเนินการติดตัง้ป้ายจราจรเตือน“ข้างหน้ามี
อบุติัเหตบุ่อยครัง้”  
>>ป้ายเตือน“ลดความเรว็”  
>>เพ่ิมแสงสว่างบริเวณหน้าปัม๊น ้ามนั ปตท.ควร
มีป้ายจราจรเตือนเพ่ือให้ผู้ขบัข่ีรถเพ่ิมความ
ระมดัระวงัมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 



ครัง้ท่ี 7 
รายงานการสอบสวนการบาดเจบ็และเสียชีวิตจาก

อบุติัเหตรุถบรรทุกปนูซีเมนต ์ บริษทั SCG  
พลิกคว า่ท่ีถนนทางหลวงชนบท  บ้านโนนคอย – พิมาย  

บริเวณทางโค้งในหมู่บา้นโนนคอย   
หมู่ท่ี 10  ต าบลหนองพลวง  อ าเภอจกัราช จงัหวดั

นครราชสีมา  
วนัท่ี  29  เมษายน   พ.ศ. 2560 

เสียชีวิต 1 ราย 
บาดเจบ็เลก็น้อย 2 ราย 



จุดที่รถคันที่ 1  พลิกคว ่า 

จุดท่ีผู้เสียชีวิตกระเด็น

ออกจากรถ 

จุดที่รถคันที่ 1 ชนกับ

ราวเหล็กกันหลุดโค้ง 



ปัจจยัเสีย่งทีม่ผีลต่อกำรเสยีชวีติ  

>>เกิดจากความประมาทในการขบัรถบริเวณทางโค้ง  
โดยไม่ชะลอความเรว็   
>>ผู้ขบัข่ีรถคนัท่ี 1  ไม่คุ้นเคยเส้นทาง  และขบัข่ีรถมา
ด้วยความเรว็ 
>>ถนนเป็นถนนลาดยางมะตอย  ผิวหน้าถนนขรขุระเป็น
ระยะ ๆ  ถนนมี  2  เส้นทางจราจร และมีความลาดเอียง   
 



1. ควรติดตัง้ป้ายเตือนโค้งอนัตราย  ป้ายเตือนลดความเรว็ หรอืเตือนว่า
บริเวณน้ีเกิดอบุติัเหตบุ่อยครัง้  ควรเพ่ิมความระมดัระวงัในการใช้รถใช้ถนน
   
2. ควรท าความสะอาดส่ิงแวดล้อมไหล่ทาง   เพราะบดบงัทศันะวิสยัในการ
มองเหน็รถท่ีว่ิงมาทางตรง   
3. ควรมีมาตรการ "ด่านชุมชน"  ท่ีเข้มแขง็  เพื่อจดัการผูท่ี้มีพฤติกรรมขบัข่ี
รถเรว็  หวาดเสียวเป็นอนัตรายกบัผูอ่ื้น   
4. ควรสรา้งพฤติกรรมขบัข่ีปลอดภยับนท้องถนน   
5. ควรสรา้งลูกระนาดชะลอความเรว็     
6.ควรเพ่ิมเสาไฟฟ้าส่องสว่างในเวลากลางคืน  เพื่อให้ทศันะวิสยัในการขบัข่ี
ปลอดภยัมากย่ิงขึน้ 

ข้อเสนอแนะ 



 
ครัง้ท่ี 8 

รายงานการสอบสวนการบาดเจบ็และเสียชีวิตจากอบุติัเหตุ
รถจกัรยานยนตช์นกบัรถอีแต๋นการเกษตร 

ถนนทางหลวงแผ่นดินสาย  226  กม.ท่ี 33 -34 บ.โนนพฤกษ์  
ต.จกัราช  อ.จกัราช  จ.นครราชสีมา 
วนัท่ี  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 

เสียชีวิต 1 ราย 
บาดเจบ็เลก็น้อย 1 ราย 





>>ความประมาทของผูข้บัข่ีรถคนัท่ี 1 ในการตดัสินใจเร่ง
ความเรว็ในการขบัข่ีรถขึน้เนิน โดยไม่ได้สงัเกตว่ามีรถคนัท่ี 2 
จอดอยู่ไหล่ทางข้างหน้าด้านซ้ายของถนน 
>>ผูข้บัข่ีรถคนัท่ี 1  ไม่สวมหมวกกนัน๊อค  จึงท าให้ได้รบั
บาดเจบ็สาหสั 
>>ทศันะวิสยัในการมองเหน็ในการขบัข่ีรถช่วงเวลากลางคืน
ไม่ปลอดภยั 
>>ไม่มีเสาไฟฟ้าส่องแสงสว่างตลอดเส้นทางขึน้เนิน 
>>ไหล่ทางทัง้ 2 ข้างเป็นต้นไม้และป่ารก 

ปัจจยัเส่ียงท่ีมีผลต่อการเสียชีวิต  



1. ควรมีมาตรการ "ด่านชุมชน"  ทีเ่ข้มแข็ง  เพ่ือจัดการผู้ทีม่ีพฤติกรรมขับข่ีรถ
เร็ว  หวาดเสียวเป็นอนัตรายกบัผู้อ่ืน   
2. ควรติดตั้งป้ายเตือนลดความเร็วบริเวณทางขึน้เนิน   
3. ควรสร้างพฤติกรรมขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน   
4. ควรสร้างถนน  4 เส้นทางจราจร  มีเกาะกลางถนนทีไ่ด้มาตรฐาน   
5. ควรมีเสาไฟฟ้าส่องสว่างข้างไหล่ทาง  เพ่ือให้ทศันะวสัิยในการขับขี่ปลอดภัย
ขึน้ 
6. ควรท าความสะอาดส่ิงแวดล้อมไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง เพราะเป็นต้นไม้ใหญ่และ
ป่ารก  

ขอ้เสนอแนะ 



3. การขบัเคล่ือนการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมของทีมสหสาขา
โดยการประชุมเพ่ือน าข้อมลูมาใช้ประโยชน์ผลกัดนัให้เกิด
มาตรการป้องกนั 

                      ทีม่ำ :ภำพกำรประชุมหวัหน้ำส่วนรำชกำร ณ หอ้งประชุมอ ำเภอจกัรำช วนัที ่2 ธนัวำคม 2559 

  



ที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง บทบาทในทีม หน่วยงาน/ที่อยู่ โทรศัพท์ อเีมลล์ 

1 นายธนิต  ฤกษ์ม ี นายอ าเภอ หัวหน้าทีม ที่ว่าการอ าเภอจกัราช 081-8671731 

2 นพ.โชคชัย  มานะธุระ ผอ.รพ.จกัราช รองหัวหน้า รพ.จกัราช 081-8777105 
3 นายกว ี ช้ินจอหอ สาธารณสุขอ าเภอ รองหัวหน้า สสอ.จกัราช 081-8787167 
4 พ.ต.อ.จุมพลภัทร  ปัญญาพูนตระกูล ผกก.สภ.จกัราช กรรมการ สภ.จกัราช 088-5820345 
5 พ.ต.ท.โยธิน  วรรณทว ี สว.สภ.สีสุก กรรมการ สภ.สีสุก 088-0799639 
6 นายโกเมศ  หอยมุขก์ ผอ.ร.ร.จกัราชวทิยา กรรมการ รร.จกัราชวทิยา 085-4793761 
7 นายพานิช  รักษาทรัพย์ นายกเทศมนตรีต าบลจกัราช กรรมการ เทศบาลจกัราช 081-7721188 

8 นายภูสิต  แก้วมณ ี นายก อบต.จกัราช กรรมการ อบต.จกัราช 081-9768846 
9 นายสุรศักดิ์  พูนศรี นายก อบต.ทองหลาง กรรมการ อบต.ทองหลาง 089-8463315 
10 นายอุดมเดช  วรสีหะ นายก อบต.ทองพลวง กรรมการ อบต.ทองหลาง 081-8792130 
11 นายสา  ตุ้มเมืองโดน นายก อบต.หนองขาม กรรมการ อบต.หนองขาม 081-9997340 
12 นายไชยยะ  ทองกระโทก นายก อบต.สีสุก กรรมการ อบต.สีสุก 089-2833611 
13 นายวรวุฒิ  นนพละ นายก อบต.ศรีละกอ กรรมการ อบต.ศรีละกอ 081-2660617 
14 นายสุริยะ  เลยีนอย่าง นายก อบต.หินโคน กรรมการ อบต.หินโคน 093-3219898 
15 นายบุญทัน  พลานชัย นายก อบต.คลองเมือง กรรมการ อบต.คลองเมือง 081-2669649 

16 นางชาลณิ ี เรียนไธสง นักวชิาการสาธารณสุข กรรมการ รพ.จกัราช 095-6170612 
17 นายเกชา  พลอยหม่ืนไวย จพง.เวชกจิฉุกเฉิน กรรมการ รพ.จกัราช 090-8961669 
18 นายอธิวากร  กล้วยนอก  หัวหน้าฮุก 31  

จุดจกัราช 
กรรมการ ฮุก 31  

จุดจกัราช 
085-4801669 

19 ว่าที่ รต.สมบัต ิ จนีทั่ง ปลดัอ าเภอฝ่ายความมัน่คง เลขา ที่ว่าการอ าเภอจกัราช 063-9038810 

20 นางวนัเพญ็  บูรณวานิช หัวหน้างานอุบัตเิหตุ-ฉุกเฉิน ผู้ช่วยเลขา รพ.จกัราช 089-8646093 



ท่ีมา : ภาพการประชุมหวัหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมอ าเภอจกัราช วนัท่ี 4 เมษายน 2560 



ท่ีมา :ภาพการประชุมหวัหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมอ าเภอจกัราช วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2560 



ภาพการประชุมโครงการป้องกนัอบุติัเหต ุณ ศาลาประชาคม วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2560 



การประชุมหวัหน้าส่วนราชการ วนัท่ี 2 ก.พ.2560 ณ ห้องประชุมอ าเภอจกัราช 



 
 

4. มีแผนงาน/โครงการ 
 

ปีงบประมาณ 2555-2560 คปสอ.จกัราช+กองทุนพฒันาระบบสุขภาพ  ได้
จดัสรรงบประมาณเพื่อใชส้ าหรับด าเนินการ โครงการเพื่อป้องกนัการ
บาดเจบ็ทางถนน เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน 

บรรจแุผนงานโครงการท่ีเก่ียวข้องไว้ในข้อบญัญติัประจ าปีเพ่ือ
จดัสรรงบประมาณ 





รณรงคเ์พ่ือลดอบุติัเหตทุางถนน 

โครงการ..รักและห่วงใย สวมหมวกนิรภยั 100 % 























โครงการพฒันาเครือข่ายระบบ
บริการการแพทยฉุ์กเฉิน ปี 2560 



โครงการแผนการรองรบัการ
ช่วยเหลือผู้ป่วยอบุติัเหตทุางถนน 























 มีความต่อเน่ืองในการด าเนินการ 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุอุบติัภยัอ  าเภอ 
จกัราชประจ าปี ต่อเน่ืองมา   

 มีแผนการด าเนินงานในปีต่อไป (ปีท่ีต่อจากปีท่ีขอรับการรับรอง) 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล คปสอ.จกัราชไดมี้การน าโครงการป้องกนัและลด
อุบติัเหตุบรรจุไวใ้นแผนพฒันาสามปี(พ.ศ.2559-2561) 





5. กำรขบัเคลื่อนทมีระดบัต ำบลหรอืหน่วยงำนทีม่ี
สมำชกิมำจำกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล,เทศบำล
,รพ.สต.ก ำนนั ,ผูใ้หญ่บำ้น อำสำสมคัรชุมชน  

การจัดตัง้ทีม RTI team ต าบล ทัง้หมด 8 ทีม 
สมาชกิแต่ละทีมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ รพ.สต. 
ผอ.รร.ประธาน อสม. กู้ชีพ ผู้ใหญ่บ้านและก านัน 



ประชุมทีม RTI รพ.สต.บ้านบุ 27 ธนัวาคม 2559 



ภาพประชุมทีม RTI รพ.สต.หนองบวัตะแบง 17 มกราคม 2560  



ภาพประชุมทีม RTI รพ.สต.โคกพระ 25 มกราคม 2560 



ภาพประชุมทีม RTI รพ.สต.สีสุก 19 มกราคม 2560 



ภาพประชุมทีม RTI รพ.สต.ดงพลอง  16 กุมภาพนัธ ์2560 



ภาพประชุมทีม RTI รพ.สต.ศรีละกอ   23 กุมภาพนัธ ์2560 



ภำพประชุมทมี RTI รพ.สต.หนิโคน   24 มนีำคม 2560 



ภำพประชุมทมี RTI รพ.สต.หนองขำม  25 มนีำคม 2560 



กิจกรรมการป้องกนัอบุติัเหตทุางถนนของ RTI 
team 





การจดัท าไฟระหว่างทางไปวดั เพื่อส่องสว่างในงานวดั 



การอ านวยจราจรในการเดินทางเท้าของผูพิ้การจากจงัหวดัสุรินทรไ์ป
กราบพระบรมศพ 15 ธนัวาคม 2559 



การตดัต้นไม้กีดขวางการจราจรขณะฝนตกถนนบริเวณ ต,
หนองพลวง  27 พฤษภาคม 2560 



การอ านวยจราจรในตลาดนัดแยกหนองขาม
ช่วงเทศกาล 12  เม.ย.2560 



การอ านวยความสะดวกด้านการจราจรถนนแยกหนองพลวง
ในช่วงเทศกาล 3 มกราคม 2560 



ส ารวจพ้ืนท่ีจดุเส่ียง15 จดุ 

 
6.การช้ีเป้าและการจดัการจดุเส่ียงต่อการเกิดอบุติัเหตุ
ทางถนนการด าเนินโครงการป้องกนัการบาดเจบ็ทางถนน 

 



ส ารวจพ้ืนท่ีจดุเส่ียง 

 
จดุท่ี 1 ถนนบริเวณบ้านโนนพฤกษ์  
              ต.จกัราช 



จดุท่ี 2 แยกหนองแมว ต.จกั
ราช 



ส ารวจพ้ืนท่ีจดุเส่ียง 

    จดุท่ี 3 โค้งหนองตาโยย ต.
ทองหลาง 



ส ารวจพ้ืนท่ีจดุเส่ียง 

จดุท่ี 4 ส่ีแยกบ้านขามทุ่ง 



ส ารวจพื้นท่ีจดุเส่ียง 

จดุท่ี 5 โค้งบ้านตาเงิน 



ส ารวจพ้ืนท่ีจดุเส่ียง 

จดุท่ี 6 ส่ีแยกดงพลอง 



ส ารวจพ้ืนท่ีจดุเส่ียง 

จดุท่ี 7 ส่ีแยกบ้านหนองตะไก้
น้อย 



จุดท่ี 8 ถนน บา้นโคกสีสุก 

  

ส ารวจพ้ืนท่ีจดุเส่ียง 



จุดท่ี 9 ถนน บริเวณหนา้ 
รพ.สต.หนองขามซ่ึงเป็น
ทางโคง้ อุบติัเหตุส่วนใหญ่
เกิดข้ึนจากขบัรถเร็ว  

ส ารวจพ้ืนท่ีจดุเส่ียง 



จุดท่ี 10 ถนนทางโคง้บา้นหิน
โคน 
เป็นทางโคง้ถนน 4 เลน ซ่ึง
อุบติัเหตุมกัเกิดจากขบัรถเร็ว 
ไม่คุน้ชินเสน้ทาง 

ส ารวจพ้ืนท่ีจดุเส่ียง 



จุดท่ี 11 ถนน บริเวณทางขา้ม
รถไฟบา้นหินโคน ต.หินโคน 
อุบติัเหตุส่วนใหญ่เกิดจากไม่มี
ท่ีกั้นทางรถไฟ และเป็นทาง
โคง้  

ส ารวจพ้ืนท่ีจดุเส่ียง 



จดุท่ี 12 วงเวียนจกัราช ต.จกัราช 

ส ารวจพ้ืนท่ีจดุเส่ียง 



ส ารวจพ้ืนท่ีจดุเส่ียง 

จดุท่ี 13 ทางส่ีแยกหมู่บ้านโรงสูบ ต.จกัราช 



ส ารวจพ้ืนท่ีจดุเส่ียง 

 จดุท่ี 14 ถนนบ้านตมู 



จดุท่ี 15 แยกหนองพลวง  

ส ารวจพ้ืนท่ีจดุเส่ียง 



7. การด าเนินงานมาตรการชมุชน/ด่านชุมชน 

มีการขบัเคลื่อนการด าเนินการมาตรการชุมชน/ด่านชุมชน/ศนูย์
สรา่งเมาในช่วงเทศกาล 

โครงกำรบรูณำกำรเครอืขำ่ยขบัเคลื่อนประชำรฐัเพื่อลดอุบตัเิหตุในชุมชน 
อ ำเภอจกัรำช จงัหวดันครรำชสมีำ 

โครงการจดัท าธรรมนูญสุขภาพอ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสีมา 



ด่านชุมชนเทศกาลปีใหม่ 29 ธนัวาคม 2559-4 มกราคม 2560 











ด่านชุมชนเทศกาลสงกรานต ์ 11-17 เมษายน 2560 























8. การด าเนินงานมาตรการองคก์ร 
ความปลอดภยัทางถนน 



















 
9. การให้ความรู้และประชาสมัพนัธ ์

 



วนั เดือน ปี สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย กจิกรรม 

 4 เมษายน 60 โรงพยาบาลจกัราช กลุ่มกูชี้พ-กูภ้ยั มูลนิธิ การป้องกนัอุบติัเหตุ/ซอ้มแผนอุบติัเหตุ 

2-3 เมษายน 60 หอ้งประชุมหลวงพ่อพุธรพ.
จกัราช 

กลุ่มกูชี้พ-กูภ้ยั มูลนิธิ การป้องกนัอุบติัเหตุ/การใชอุ้ปกรณ์กูภ้ยั 

14 มนีาคม 60 ศาลาประชาคมอ าเภอจกัราช ประชุมก านนั ผูใ้หญ่บา้น ใหค้วามรู้การป้องกนัอุบติัเหตุ/การป้องกนัอคัคีภยั/
แจกเอกสาร แผน่พบั  

10 มนีาคม 60 อบต.หินโคน ประชาชน การป้องกนัและลดอุบติัเหตุ/การปฐมพยาบาล
เบ้ืองตน้ 

5 เมษายน 60 รร.จกัราชวิทยา ครู นกัเรียน การป้องกนัอุบติัเหตุเบ้ืองตน้/มอบเอกสาร แผน่พบั 

3 พฤษภาคม 60 โรงเรียนสมปอง ครู นกัเรียน ใหค้วามรู้การป้องกนัอุบติัเหตุ/แจกเอกสาร แผน่พบั 
และการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 

5-9 เมษายน 2560 ศาลาประชาคมอ าเภอจกัราช ในต าบลผูน้ าหมู่บา้น/ประชาชน ออกหนงัสือประชาสมัพนัธป้์องกนัอุบติัเหตุช่วง
เทศกาลสงกรานต ์2559 

5 พฤษภาคม60 ตลาดจกัราช รณรงคส์วมหมวกกนัน็อค 
ป้องกนัอุบติัเหตุ 

ใหค้วามรู้การป้องกนัอุบติัเหตุ/แจกเอกสาร แผน่พบั 
เดินรณรงค ์และขบัข่ีรถมอเตอร์ไซคแ์ละจกัรยาน
รณรงค ์



การใหค้วามรู้ดา้นอุบติัเหตุจราจรและการป้องกนัในพ้ืนท่ีอ าเภอจกัราช 
14 มีนาคม 2560 



การใหค้วามรู้ดา้นอุบติัเหตุจราจรและการป้องกนัในพ้ืนท่ีอ าเภอจกัราช 9 ก.พ.60 



จดัอบรมโครงการเสริมสร้างศกัยภาพชุมชนดา้นงานป้องกนั 

และบรรเทาสาธารณภยัต่างๆ ใหก้บัผูน้ าชุมชนในอ าเภอจกัราช 
 5 เมษายน 2560 



ออกใหค้วามรู้เร่ืองการป้องกนัและลดอุบติัเหตุและฝึกการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้
ใหก้บันกัเรียน 5 เมษายน 2560 



การใหค้วามรู้ดา้นอุบติัเหตุจราจรและการป้องกนัในพ้ืนท่ีอ าเภอจกัราช 
24 พฤษภาคม 2560  



การใหค้วามรู้ดา้นอุบติัเหตุจราจรและการป้องกนัในพ้ืนท่ีอ าเภอจกัราช 
9 เมษายน 2560 



การใหค้วามรู้ดา้นอุบติัเหตุจราจรและการป้องกนัในพ้ืนท่ีอ าเภอจกัรา 

10 มีนาคม 2560  



การใหค้วามรู้ดา้นอุบติัเหตุจราจรและการป้องกนัในพ้ืนท่ีอ าเภอจกัราช 

10 เมษายน60  



รณรงคส์วมหมวกกนัน็อค 
และมอบหมวกกนัน็อค  

5 พ.ค.60 













10. สรุปผลการด าเนินงาน 



สรุปผลการส ารวจพฤติกรรมการสวมหมวกกนัน็อก ของผู้รับบริการ   
จ านวน 8 รพ.สต.1 โรงพยาบาล 

พฤติกรรมการสวมหมวกกันน็อกของผู้รับบริการในภาพรวม 

พฤติกรรม จ านวน ร้อยละ 

สวม 5,680 68.43 

ไม่สวม 2,620 31.57 

รวม 8300 100.0 

แผนภูมิแสดงพฤติกรรมการสวมหมวกกันน็อค 

สวม 

ไม่สวม 



พฤติกรรมการสวมหมวกกันน็อกของผู้ซ้อนท้ายรถ 

พฤติกรรม จ านวน ร้อยละ 

สวม 1452 34.29 

ไม่สวม 2783 65.71 

รวม 4,235 100.0 

พฤติกรรมการสวมหมวกกันน็อคของผู้ซ้อนท้าย 

สวม 

ไม่สวม 



ผลการสังเกตการณ์จากการสอบถามผู้รับบริการ  พบว่า เหตุผลทีไ่ม่สวมหมวก
กนัน็อก มีหลายประการ ประกอบด้วย 
>>ผูรั้บบริการเห็นวา่ รพ.สต.ตั้งอยูใ่นชุมชนชนบท รถไม่พลุกพล่าน  ไม่น่าจะ
เป็นอนัตราย 
>>ผูรั้บบริการเห็นวา่ รพ.สต.ตั้งอยูใ่กลบ้า้น ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางไม่
นาน 
>>เจา้หนา้ท่ีต ารวจไม่กวดขนั และไม่มีระเบียบของรพ.สต.วา่ตอ้งสวมหมวก
กนัน็อก  หรือหากมีการกวดขนัก็มกัจะเนน้ท่ีผูข้บัข่ีมากกวา่ผูซ้้อน   
หมวกกนัน็อกของเด็กมีราคาค่อนขา้งสูง  
>>รถจกัรยานยนตห์น่ึงคนั  มกัจะมีหมวกกนัน็อกเพียงใบเดียว  จึงพบวา่
ผูรั้บบริการมกัจะเป็นผูส้วม   



ผลการสังเกตการณ์การสอบถามผู้รับบริการ  พบว่า เหตุผลทีส่วมหมวก
กนัน็อก มีหลายประการ ประกอบด้วย 
 
>>ผูรั้บบริการ ตั้งใจ ใส่ใจในความปลอดภยัของตวัเองและญาติพี่นอ้ง 
ไดรั้บแจกจากโครงการรณรงคโ์ดยหน่วยงานภายนอก  
>>โรงพยาบาลและ รพ.สต.ตั้งอยูติ่ดกบัถนนสายหลกั รถพลุกพล่าน จะ
พบอตัราการสวมหมวกนิรภยัมากกวา่รพ.สต.ท่ีอยูใ่นถนนชนบท 



1. จ ำนวนกำรตำยของอบุตัิเหตทุำงถนนเทียบ ปีงบประมำณ 2559 กบั 
ปีงบประมำณ 2560 

                           จ านวนการตายลดลง ร้อยละ 0 

2. จ ำนวนกำรบำดเจ็บของอบุตัเิหตทุำงถนนเทียบ ปีงบประมำณ 2559 กบั 
ปีงบประมำณ 2560 

                               จ านวนการบาดเจ็บลดลง ร้อยละ 5.42 
3. จ ำนวนครัง้ของอบุตัเิหตทุำงถนนเทียบ ปีงบประมำณ 2559 กบั 

ปีงบประมำณ 2560 

จ านวนคร้ังลดลง ร้อยละ 3.88 



1. งบประมำณไมเ่พียงพอในกำรด ำเนินงำนบำงกิจกรรม ควรมงีบประมำณ
จำกสว่นรำชกำรอื่นๆสมทบในกำรท ำกิจกรรม เช่น งบประมำณในกำรจดัท ำปำ้ย
บอกทำง 

2. เร่ืองระเบียบกฎหมำยในกำรเข้ำไปด ำเนินงำนส ำหรับทรัพย์สนิของสว่น
รำชกำรอื่นๆ เช่นกำรติดตัง้ปำ้ยในเขตทำงหลวง เห็นควรให้มีกำรประสำนควำม
ร่วมมือเพื่อท ำกิจกรรม 

3. ประชำชนยงัไมเ่ห็นควำมส ำคญัของโครงกำร เห็นควรให้เพิ่มควำมถ่ีในกำร
ประชำสมัพนัธ์ 
             4. กำรด ำเนินกำรด้ำนกฎหมำยจรำจร เห็นควรให้มีมำตรกำรอยำ่งจริงจงั
ส ำหรับผู้ที่ฝ่ำฝืนกฎหมำยอยูบ่อ่ยครัง้ 

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 





  แผนการด าเนินการปี 
2561 



โครงการป้องกันอุบัตเิหตุบนท้องถนน 
 -การก าหนดพืน้ที่เป้าหมายในการป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนน  

     -การก าหนดกลยุทธ์/กลวธีิในการด าเนินการให้อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์
มาตรฐานด้านความ  ปลอดภัยดังนี ้

 ยุทธศาสตร์ด้านการบังคับใช้กฎหมาย (Law enforcement) ได้แก่  
      -การบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่การว่ากล่าวตักเตือนจนถึงการ
ลงโทษปรับ  

      -การจัดประชุมหรือเสวนาเร่ืองกฎหมายเพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจ
แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตชุมชน 

       -ก าหนดมาตรการควบคุมก ากับพฤตกิรรมการใช้รถใช้ถนนในระดับ
ปัจเจกชนและกลุ่มคน  

        -การจัดให้มีอาสาสมัครอ านวยความสะดวกประจ าจุดหรือบริเวณพืน้ที่ที่
มีปัญหาการจราจร 

 



ยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และมีส่วนร่วม 
(Education Public relation&Participation ) 

 -การอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชน
โดย 

ผ่าน องค์กรเครือข่ายที่จัดตัง้อยู่ในชุมชน  

 -การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่  

 -การจัดประชาคมประชาชนในชุมชนเพื่อรับทราบปัญหาและ
ความ 

ต้องการ 

  -จัดกจิกรรมรณรงค์อุบัตเิหตุของมวลชนในพืน้ที่เพื่อการ 

ประชาสัมพันธ์ 

 



ยุทธศาสตร์ด้านวิศวกรรมจราจร (Engineering) ได้แก่  

  -การส ารวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนเส้นทางจราจรในเขตพืน้ที่น าร่อง 

  -ยุทธศาสตร์ด้านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency medical 
service) ได้แก่  

  -การจัดให้มีศูนย์กู้ชีพต าบลโดยอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชน  

  -การฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและ 
เจ็บป่วยฉุกเฉิน 

  -สร้างระบบหรือรูปแบบการจัดการช่วยเหลอืประชาชนในชุมชนทัง้ใน 
สถานการณ์ปกติและฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง 

 



ยุทธศาสตร์ด้านการตดิตามและประเมินผลและ
สารสนเทศ 

(Monitoring & Evaluating & Information) 

 -กำรจดัระบบฐำนข้อมลูพฤติกรรมกำรขบัข่ีปลอดภยั ข้อมลูกำร
เกิดอบุตัิเหต ุกำรบำดเจ็บ เสียชีวิต ในห้วงเวลำก่อนและหลงั
จดัท ำโครงกำร 
   -กำรจดัตัง้คณะท ำงำนติดตำมและประเมินผลโครงกำร
ยทุธศำสตร์เสริมสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งของ
ชุมชน(Cooperative & Strength Community) 

     -กำรก ำหนดให้ชมุชนสร้ำงมำตรกำรควบคมุผู้ใช้รถใช้ถนนของ
ชมุชน  

 



การแก้ไขปัญหาหรือป้องกันการเกดิอุบัตเิหตุจราจรใน
ชุมชน 

1.การตดิตัง้ไฟสัญญาณในบริเวณทางแยก หรือจุด
เส่ียง 

2.การตดิตัง้ป้ายข้อความเตือนบริเวณจุดเส่ียง 

3.การตัง้จุดตรวจความเร็วของการใช้รถยนต์ และ 

รถจักรยานยนต์ 

4.การท าลูกระนาดบนถนนที่เป็นจุดเส่ียง 

5.การปรับปรุงถนนบริเวณทางโค้งหรือผิวถนนที่เป็นจุด
เส่ียง 

 

 



6.การก าหนด/จัดช่องทาง(เลน)รถจกัรยานยนต์/
ปรับปรุงไหล่ถนน 

7.การตัง้ด่านตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และตรวจจับ
การสวมหมวกกันน็อค เขม็ขัดนิรภยั ใบขับขี่ของ
ตารวจ 

8.การให้ความรู้ทั่วไปแก่ประชาชน เช่น การขับข่ีให้
ปลอดภยั ความรู้เก่ียวกับกฎจราจร 

9.การฝึกอบรมนักเรียน และ เยาวชนให้รู้จักวธีิการขับ
ขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภยั 



10.การปรับปรุงบริเวณข้างถนน เช่น ต้นไม้ ป้ายโฆษณา 
ไม่ให้กีด 

ขวาง หรือ บังสายตา 

11.การจัดรณรงค์การลดอุบัตเิหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ 

12.การประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎจราจร การขับข่ีให้
ปลอดภัยใน 

ชุมชน 

13.ก าหนดกตกิาหรือข้อตกลงในชุมชนเพื่อลดอุบัตเิหตุใน
ชุมชน 



1. จดัสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุในพ้ืนท่ี 
2. ประสานไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขถนนท่ีช ารุด 
3. ประสานไปยงั สภ.จกัราช เพ่ือด าเนินการในส่วนของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. ด าเนินการแกไ้ขจุดเส่ียงในพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมและต่อเน่ือง 
5. ตั้งจุดบริการประชาชนด่านชุมชน และ ด่านครอบครัว 
6. รณรงคป์ระชาสมัพนัธ์ป้องกนัและลดอุบติัเหตุ 

        7. ฝึกอบรมทบทวนทีมกูชี้พ – กูภ้ยั 

ส่ิงท่ีต้องการในแผนปี 2561 
ขอความคิดเหน็และข้อเสนอแนะจาก

ท่ีประชุมว่าหน่วยงานไหนจะ
รบัผิดชอบบ้าง 


