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การด าเนินงานทมีป้องกนัการบาดเจ็บจากอบัุติเหตุ 

ทางถนน อ าเภอพมิาย  (DHS-RTI) 

ระดับ ดีเยีย่ม  ( Advanced) ปี 2560 

โดย ทีมป้องกนัการบาดเจ็บทางถนน อ.พมิาย 



 

แผนท่ีอ ำเภอพมิำย 
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จ ำนวนประชำกรทัง้สิน้ 130,215 คน 
ควำมหนำแน่นประชำกร 

134 คน/ตร.กม. 



• อ ำเภอพิมำย  หำ่งจำกตวัจงัหวดันครรำชสีมำ  60  กิโลเมตร 

• สภาพภูมิศาสตร์  เป็นพืน้ท่ีรำบลุม่ริมแมน่ ำ้ 
• การประกอบอาชีพหลัก  ได้แก่  เกษตรกรรม  ค้ำขำย    

• แหล่งน า้ที่ส าคัญ 

ล ำน ำ้มลู 

ล ำน ำ้จกัรำช 
• ต ำบล.......12.... แห่ง 
• เทศบำล..2.....แห่ง 
• อบต........11 ... แห่ง 

• หมู่บำ้น....212.... แห่ง 
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ข้อ มูลท ัว่ ไป  

ด้านการคมนาคม 
รถยนต์ ทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข  2175 
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การด าเนินงาน DHS-RTI 

อ าเภอพมิาย 



1.การจัดการข้อมูล การเฝ้าระวงั และจัดท าสถานการณ์ปัญหา 
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ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60  

กรำฟแสดงสถิติกำรบำดเจบ็จำกอุบติัเหตุทำงถนน อ ำเภอพิมำย 
ปี 2555  ถึง ปี  2560 

จ ำนวน(รำย) 

ปี พ.ศ. 

รำยงำน 19 สำเหตุ จำกโปรแกรม Hos xp รพ.พิมำย 



1.การจัดการข้อมูล การเฝ้าระวงั และจัดท าสถานการณ์ปัญหา 
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จ ำนวน(รำย) 

ปี พ.ศ. 

รำยงำน 19 สำเหตุ จำกโปรแกรม Hos xp รพ.พิมำย 
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ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60  

กรำฟแสดงสถิติกำรเสียชีวิตจำกอุบติัเหตุทำงถนน อ ำเภอพิมำย 
ปี 2555  ถึง ปี  2560 

จ ำนวน(รำย) 

ปี พ.ศ. 



2.การสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวติ ฯ 
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2.การสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวติ ฯ 
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1 
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2.การสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวติ ฯ 
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3 4 



2.การสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวติ ฯ 
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5 6 
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7 8 

2.การสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวติ ฯ 
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3. การขบัเคล่ือนการด าเนินงานแบบมส่ีวนร่วมของทมีสหสาขา 

 
ค ำสัง่แต่งตั้งคณะกรรมกำรเครือขำ่ยสุขภำพระดบัอ ำเภอ เพ่ือชำวพิมำยสุขภำพดี 
ค ำสัง่แต่งตั้งคณะท ำงำนเครือข่ำยสุขภำพระดบัอ ำเภอ เพ่ือชำวพิมำยสุขภำพดี 
ค ำสัง่แต่งตั้งคณะกรรมกำรศูนยป์ฏิบติักำรควำมปลอดภยัทำงถนน (ศปถ.อ ำเภอพิมำย) 
ค ำสัง่แต่งตั้งคณะท ำงำนสอบสวนอุบติัเหตุจรำจรอ ำเภอพิมำยเคล่ือนท่ีเร็ว  

 

• มีกำรประชุมเพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนร่วมกนัของสหสำขำ 
6 คร้ัง/ปี 



การน าไปใช้ประโยชน์ การแลกเปลีย่นทรัพยากร 
• แจง้สถำนกำรณ์ในกำรประชุมหวัหนำ้ส่วน ก ำนนั ผูใ้หญ่บำ้นทุกเดือน 

• ประชำสมัพนัธ์ในโรงเรียน ส่วนรำชกำร สวมหมวกกนัน็อค 100% คำดเขม็ขดันิรภยั 
• มีวทิยำกรบรรยำยใหค้วำมรู้ ขบัข่ีปลอดภยั ตำมหน่วยงำนต่ำงๆ โดยสภ.พิมำย 
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4. มีแผนงาน/โครงการ 

• 1. มีแผนงาน/โครงการ 

    1.โครงกำร : โครงกำรรณรงค์ปอ้งกนัอบุตัเิหตทุำงถนน และสำธำรณภยั 
อ.พิมำย        

    2.โครงกำร : โครงกำรซ้อมแผนอบุตัเิหต ุ– อบุตัภิยัหมู ่

    3. โครงกำรประชำรัฐร่วมใจ ลดอบุตัเิหตทุำงถนน อ.พิมำย  
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5.การขบัเคล่ือนทีมระดบัต าบล/หมู่บ้าน/หน่วยงาน  

• ทีมป้องกนักำรบำดเจบ็ทำงถนน ต.ในเมือง 
• ทีมป้องกนักำรบำดเจบ็ทำงถนน ต.โบสถ ์
• ทีมป้องกนักำรบำดเจบ็ทำงถนน เทศบำลต ำบลรังกำใหญ่ 

• ทีมป้องกนักำรบำดเจบ็ทำงถนน ต.สัมฤทธ์ิ 
 
 
 

• / 
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• ทีมป้องกนักำรบำดเจบ็ทำงถนน ต.หนองระเวยีง 
• ทีมป้องกนักำรบำดเจบ็ทำงถนน ต.ชีวำน 
• ทีมป้องกนักำรบำดเจบ็ทำงถนน เทศบำลต ำบลพิมำย 

• ทีมป้องกนักำรบำดเจบ็ทำงถนน ต.ท่ำหลวง 
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5.การขบัเคล่ือนทีมระดบัต าบล/หมู่บ้าน/หน่วยงาน  



การประชุม RTI Team ระดบัต าบล 

17 

เทศบำลต ำบลพมิำย ต.ในเมือง ต.โบสถ ์

ต.สัมฤทธ์ิ ต.รังกำใหญ่ ต.หนองระเวยีง 
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ต.ชีวำน ต.รังกำใหญ่ 

ต.ในเมือง ต.สัมฤทธ์ิ 

ต.หนองระเวยีง 

ต.ชีวำน 

กจิกรรมการป้องกนัอบัุติเหตุทางถนนของ RTI team ต าบล  
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ภาพแผนจุดเส่ียงอ าเภอพมิาย 

สำมแยกบำ้นท่ำหลวง ม.1 

สีแยกบำ้นดงนอ้ย ม.16,18 

หนำ้อบต.ดงใหญ่ 

แยกบำ้นต ำแย 

ปำกทำงเขำ้บำ้นหนองขำม 

หนำ้อบต.ดงใหญ่ 

หนำ้อบต.ดงใหญ่ 

หนำ้ธกส.รังกำใหญ่ 

คลองมำบโพธ์ิ ม.8  

สำมแยกยคูำ ม.14 

จุดรับคิวออ้ย เยื้องปตท.พิมำย 

6. การช้ีเป้าและจดัการจุดเส่ียง/ความเส่ียง 
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จุดที่ 1  คลองมาบโพธ์ิ…ม.8 ต.ในเมือง 

แผนที่จุดเส่ียง ภาพถ่ายจุดเส่ียง 

กำรแก้ไข 



จุดเส่ียงก่อนด าเนินการ 

การแก้ไข 

จุดที่ 2  สามแยกยูคา  ม.14 ต.ในเมือง 

 



22 

จุดที่ 3 จุดลงทะเบียนรับควิรถอ้อย   ต.ในเมือง 

แผนที่จุดเส่ียง 
 

ภาพถ่ายจุดเส่ียง 
 

กำรแก้ไข 



จุดเส่ียงที่  4  บริเวณโค้งบ้านหนองขาม   
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จุดเส่ียงก่อนด าเนินการ 

 

สถิติการเกดิอุบัติเหตุ : ปี 59 เกิดอุบติัเหตุ  6 คร้ัง ไม่มีรำยงำนเสียชีวิต 
การแก้ไข : มีกำรติดป้ำยเตือนบริเวณทำงแยก  

หลงัการด าเนินการ 



จุดเส่ียงที่  5  บริเวณโค้งบ้านหนองขาม   

24 

จุดเส่ียงก่อนด าเนินการ 

 

สถติกิารเกดิอุบตัเิหตุ : ปี 59 เกิดอุบติัเหตุ  5 คร้ัง ไม่มีรำยงำนเสียชีวิต 
การแก้ไข : มีกำรติดป้ำยเตือนบริเวณทำงแยก ท ำสญัญำนไฟกระพร๊ิบ 

หลงัการด าเนินการ 



จุดเส่ียงที่  6  บริเวณหน้าธกส.รังกาใหญ่ 
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จุดเส่ียงก่อนด าเนินการ 

 

สถติกิารเกดิอุบตัเิหตุ : ปี 59 เกิดอุบติัเหตุ 4 คร้ัง  ไม่มีรำยงำนเสียชีวิต 
การแก้ไข : มีกำรติดป้ำยเตือนบริเวณทำงแยก ท ำสญัญำนไฟกระพร๊ิบ ท ำเนินสะเทือน
ทุกโคง้ตลอดเส้น วงัหิน-ชุมพวง  

หลงัการด าเนินการ 



7.บริเวณสามแยกวงัหิน ม.8 ต.ในเมือง  
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6. การช้ีเป้าและจดัการจุดเส่ียง/ความเส่ียง (ต่อ) 

8.บริเวณคลองชลประทานสามแยกเข้าบ้านซาด ม.6 ต.ชีวาน 



9.บริเวณส่ีแยกบ้านซาดม.6 ต.ชีวาน 
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6. การช้ีเป้าและจดัการจุดเส่ียง/ความเส่ียง (ต่อ) 

10.บริเวณโค้งอบต.สัมฤธ์ิ ทางแยกไปอ.จกัราช 



11.บริเวณหน้ารพ.สต.บ้านซึม  ต.สัมฤทธิ์ 
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6. การช้ีเป้าและจดัการจุดเส่ียง/ความเส่ียง (ต่อ) 

12.แยกบ้านตาล ม.19 ต.สมัฤทธ์ิ  



13.บริเวณหน้าทางเข้ารร.พมิายด ารงวิทยา ม.14 ต.รังกาใหญ่ 
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6. การช้ีเป้าและจดัการจุดเส่ียง/ความเส่ียง (ต่อ) 

14. โคง้หนำ้วดักำรเวก ต.รังกำใหญ่ 
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6. การช้ีเป้าและจดัการจุดเส่ียง/ความเส่ียง (ต่อ) 

15.ทำงโคง้ ม.7 ต.โบสถ ์

กำรแก้ไข 



7. การด าเนินงานมาตรการชุมชน/ด่านชุมชน 

31 
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ด่านชุมชน 

ต.โบสถ ์ ต.สัมฤทธ์ิ 
ต.รังกำใหญ่ 

ต.หนองระเวยีง ต.ในเมือง 
ต.ท่ำหลวง 

7. การด าเนินงานมาตรการชุมชน/ด่านชุมชน (ปีใหม่) 
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ด่านชุมชน 
ต.ท่ำหลวง 

ต.รังกำใหญ่ 

ต.โบสถ ์

ต.หนองระเวยีง 
ต.สัมฤทธ์ิ ต.ในเมือง 

7. การด าเนินงานมาตรการชุมชน/ด่านชุมชน (ต่อ) 
สงกรำนต์ 



8. การด าเนินงานมาตรการองค์กรความปลอดภยัทางถนน 

• มีควำมต่อเน่ืองในกำรด ำเนินกำร ด ำเนินกำรมำกกวำ่ 5 องคก์ร 
• มีกำรด ำเนินกำรต่อเน่ืองมำตรกำรองคก์ร สวมหมวกกนัน็อค 100% 

รพ.พิมำย  นโยบำยต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี 51 ถึงปัจจุบนั และขยำยครบทุกส่วน
รำชกำร 

•  
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8. การด าเนินงานมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน(ต่อ) 



36 

อบต.ชีวำน อบต.ในเมือง 

อบต.หนองระเวยีง 

8. การด าเนินงานมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน(ต่อ) 



9.การรณรงค์ให้ความรู้ ประชาสัมพนัธ์ 
•  กำรใหค้วำมรู้ดำ้นอุบติัเหตุจรำจรและกำรป้องกนัในชุมชน 

• มีกำรใหค้วำมรู้แก่นกัเรียนในโรงเรียน 
• ประชำสัมพนัธ์เสียงตำมสำย วทิยชุุมชน เดือนละ 1 คร้ัง โดยสภ.พิมำย 
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กิจกรรม วิ่งพมิายเซอร์กิต  

29 ก.ย.60 ลดอุบัติเหตุจราจร รพ.พมิาย 

 



9.การรณรงค์ให้ความรู้ ประชาสัมพนัธ์ 
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กิจกรรม “รณรงค์อุบัตเิหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์” 

วนัที่ 11 เมษายน 2560 อ.พมิาย 

 
กิจกรรม “เดินรณรงค์ บุหร่ี สุรา” 

วันที่ 7 กมุภาพนัธ์ 2560 ณ โรงเรียนพมิายวิทยา 
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9.การรณรงค์ให้ความรู้ ประชาสัมพนัธ์ (ต่อ) 

 
  

จัดนิทรรศการประชาสัมพนัธ์ 1669 งานจังหวัดเคล่ือนที่   
ณ  วัดชีวาน  ต าบลชีวาน  อ าเภอพมิาย  จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่  22  มิถุนายน  2560 

 

จัดนิทรรศการ ประชาสัมพนัธ์ 1669 
ในพธีิบวงสรวงดวงวิญญาณท้าวสุรนารี  

วันที่ 7 เมษายน 2560 ณ ที่ว่าการอ าเภอพมิาย 
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10.การสรุปผลการด าเนินงาน 

สรุปขอ้มูลกำรบำดเจบ็
และเสียชีวิต ปี 60 เทียบ

กบัปี 59 



10.การสรุปผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
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10.การสรุปผลการด าเนินงาน (ต่อ) 



รูปกจิกรรมการด าเนินงานด่านครอบครัว ร้ัวแห่งความปลอดภยั ห่วงใยด้วยศูนย์สร่างเมา 

ด าเนินการที่บริเวณหน้าธกส.รังกาใหญ่ ต.รังกาใหญ่ อ.พมิาย วนัที่ 11-17 เม.ย.60 
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