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นายแพทย์ณรงค์  สายวงศ์ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

 เขตสุขภาพท่ี 7 
และ คณะ 

27 มกราคม 2559 

คณะกรรมการตรวจเย่ียมและติดตาม    
การด าเนินงานการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน  
DHS – RTI ระดับประเทศ 

  ศปถ.อ ำเภอกมลำไสย 14 กนัยำยน 2560 



        ประเพณีแข่งเรือยาว   อู่ข้าวเหลืองสิบเอ็ด  
ถิ่นเกษตรอุตสาหกรรม      วัฒนธรรมเส็งกลองกิ่ง  
ใบเสมางามยิ่ง                เมืองฟ้าแดดสงยาง 

ค าขวัญอ าเภอกมลาไสย 

2 



2367 

ข้อมูลทั่วไป 
 ห่างจากจังหวัด 13 กม. 
 พื้นที่  12.85 ตร.กม. 
 ทล.  214,2116, 
   และ2367 
 ประชากร 70,094 คน 
ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหา 
    5 E – 5 ช – 5 ส 
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การป้องกนัการบาดเจบ็จากอุบัตเิหตุทางถนน 

(DHS-RTI) 

ระดับดีเยีย่ม (Advanced) 

อ าเภอกมลาไสย จังหวดักาฬสินธ์ุ 
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1. การจัดการข้อมูล   
การเฝ้าระวงัและจัดท าสถานการณ์ปัญหา 



 
 

สถติกิารบาดเจบ็และเสียชีวติจากอุบัตเิหตุจราจร  
ในเขตอ าเภอกมลาไสย 4  ปี ย้อนหลงั 

 
 พ.ศ. 

ไตรมาสที่๑ ไตรมาสที่๒ ไตรมาสที่๓ ไตรมาสที๔่ รวมทั้งปี 

บาดเจบ็ เสียชีวติ บาดเจบ็ เสียชีวติ บาดเจบ็ เสียชีวติ บาดเจบ็ เสียชีวติ ผูบ้าดเจบ็
ทั้งหมด 

เสียชีวติ 

2556 243 4 188 4 181 2 175 0 787 10 
2557 295 4 248 2 265 4 183 0 991 10 
2558 94 0 128 1 179 7 109 4 501 12 
2559 280 8 242 2 248 4 337 4 1,107 18 
2560 

 (๘ เดือน) 
374 7 332 6 195 1   NA NA 901 14 

ที่มา : รายงานประจ าเดือนงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลกมลาไสย ปี2556 - 2560 6 



 ข้อมูลผู้ป่วยบาดเจบ็และเสียชีวติเทศกาลปีใหม่ 2553-2560 

จากกราฟแสดงใหเ้ห็นถึงแนวโนม้การเกิด
อุบติัเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ซ่ึงมี
แนวโนม้เพ่ิมข้ึน จาก ปี 2559-2560 อาจ
เน่ืองมาจากเป็นเทศกาลท่ีมีประชาชน
เดินทางมาก รวมทั้งเป็นเทศกาลท่ีมีการ
เฉลิมฉลอง ท าใหมี้การด่ืมสุรามากข้ึน 
ส่งผลใหเ้กิดอุบติัเหตุเพ่ิมข้ึน และจากการ
วเิคราะห์ส่วนใหญ่การเกิดอุบติัเหตุมี
สาเหตุจากการท่ีผูข้บัขี่เมาสุรา 

๐ 

๑๐ 

๒๐ 

๓๐ 

๔๐ 

๕๐ 

๖๐ 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ชาย 
หญิง 
รวม 
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๓๐ 

๔๐ 

๕๐ 

๖๐ 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ชาย 
หญิง 
รวม 



ข้อมูลผู้ป่วยบาดเจ็บและเสียชีวติเทศกาลสงกรานต์2553-2560 
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ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ชาย 
หญิง 
รวม 

 จากกราฟแสดงใหเ้ห็นถึงแนวโนม้
การเกิดอุบติัเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต ์
ซ่ึงมีแนวโนม้ลดลงจากปี 2559-2560 
ลดลงจาก31 รายเป็น 24 ราย  คิดเป็น     
ร้อยละ 22.6 เน่ืองจากมีการรณรงคล์ด
อุบติัเหตุ รวมทั้งประชาสมัพนัธ์ให้
ประชาชนไดป้้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ    
และมีการติดตามประเมินผลโดย
คณะกรรมการ ศปถ. อ าเภอ ทุกวนั 

 



 
2.  การสอบสวนหาสาเหตุการบาดเจ็บ 
และเสียชีวติจากอุบตัเิหตุทางถนน  

 



คร้ังที่  วันเกิดเหตุ วันออกสอบสวน สถานท่ีเกิดเหตุ เหตุการณ์ สาเหต ุ การแก้ไข 

1 31 ธ.ค. 2559 1 ม.ค.2560 ทช.กส 337 ถนนเช่ือมหมู่บ้านหนองไผ่ ต าบล
โคกสมบูรณ์ และบ้านโพนงาม 

รถจักรยานยนต์และ
รถยนต์ 

คนเมาสุรา ขับรถเร็ว ให้ความรู้ 

2 25 ม.ค. 2560 26 ม.ค. 2560 ทล 2116 บ้านสีถาน-เหล่าอ้อย รถยนต์เฉ่ียวชนรถยนต์ คนขับรถเร็ว ให้ความรู้ 

3 7 ก.พ. 2560 
  

8 ก.พ. 2560 
  

ทช. กส 3009 ตอนบ้านฟากปาว –บ้านธนบุรี 
บริเวณ ม.3 ต าบลหลักเมือง  อ าเภอกมลาไสย 
ก่อนถึงสะพานบ้านธนบุรี  

รถจักรยานยนต์เฉ่ียวชน
รถยนต์หกล้อ 

คนขับรถเร็ว 
ถนนบวม เป็นเนินขรุขระท า
ให้รถเสียการทรงตัว 

  

4 19 ก.พ. 2560 
  

20 ก.พ.  2560 
  

ทล 2116  ส่ีแยกไฟแดง หนองแปน– บ้านบ่อ 
ห่างจากไฟแดงไปทางบ้านบ่อ 100  ม. 

รถจักรยานยนต์ล้มเอง ถนนดี  
คนขับเมาสุรา 

ให้ความรู้ 

5 12  มี.ค. 2560 13 มี.ค. 2560 ทล 214 บริเวณเลยโค้งบ้านฟากปาว หน้าร้าน
ขายต้นไม้ ก่อนถึงอู่เจริญผล 200 ม. 

รถยนต์ชนคนเดินถนน ถนนมืด  
คนเดินเมาสุรา 

ให้ความรู้ 

6 12 มี.ค. 2560 13 มี.ค. 2560 ทช กส.4078 สะพาน บ้านดอนยูง – บ้านสง
ยาง  

รถจักรยานยนต์ชนสะพาน ถนนเป็นสะพานเบ่ียง 
มืด ไม่มีไฟส่องสว่าง 
คนเมาสุรา ไม่ช านาญเส้นทาง 

ป้ายเตือน 

ประสานทางหลวง
ชนบทเร่ืองสะพาน 10 

กจิกรรมที่ 2 การสอบสวนหาสาเหตุการบาดเจบ็และเสียชีวติจากอุบัตเิหตุทางถนน 



คร้ังที่  วันเกิดเหต ุ วันออกสอบสวน สถานท่ีเกิดเหตุ เหตุการณ์ สาเหตุ การแก้ไข 

7 1 เม.ย. 2560 2 เม.ย. 2560 
  

ที่ทางหลาวงหมายเลข 214 ตอนปากทางบ้าน
โปโล – เล้า มาทางโรงสี  

รถจักรยานยนต์เฉ่ียวชนกัน คนขับรถเร็วเมาสุรา  
ถนนรก กลางคืนมืด 

ให้ความรู้  
ตัดหญ้าข้างถนน 

8 5 เม.ย. 2560 6 เม.ย. 2560 ส่ีแยกเจ้าท่า 214 แยกเจ้าท่า รถยนต์ชนรถพ่วง คน สายตา  
ถนนแยกอับสายตา  

ติดตามกล้องให้
ท างานได้ 

9 11 เม.ย. 2560 12 เม.ย. 2560 ทล 2116 ตอนบ้านสีถานต าบลดงลิง อ าเภอ
กมลาไสย เลยหน้าโรงเรียนบ้านสีถานไปทาง
บ้านบ่อ 400 ม. 

รถจักรยานยนต์และรถยนต์
เฉ่ียวชนกัน 

คนประลองความเร็ว 
ถนนมืด ไฟส่องสว่างไม่ท างาน 

ประสานหมวดการ
ทางเร่ืองไฟ  
และให้ความรู้  

10 11 มิ.ย. 2560 12 มิ.ย. 2560 ทล 2116 ตอน ส่ีแยกยางตลาด –ร่องค า  
กม. 33 + 490 

รถยนต์เฉ่ียวชนกัน สภาพแวดล้อม ฝนตก ถนนล่ืน 

ยานพาหนะดัดแปลงโหลดเตีย้ 
คนขับขาดความระมัดระวัง  

ให้ความรู้  
ประสาน ทล.เร่ือง
ถนน 

11 18 มิ.ย. 2560 19 มิ.ย. 2560 ถนนลูกรัง เข้าบ้านหัวขวา รถยนต์และรถยนต์เฉ่ียวชน
กัน 

คนขับเมาสุรา 
ถนนรุกรัง 

ให้ความรู้ 11 

กจิกรรมที่ 2 การสอบสวนหาสาเหตุการบาดเจบ็และเสียชีวติจากอุบัตเิหตุทางถนน 



12 

จากตารางพบว่า  อุบัตเิหตุจากรถจกัรยานยนต์และเสียชีวติ  7  คร้ัง  คิดเป็น ร้อยละ  63.6  
ถนนที่เกดิเหตุ  ทล 2116 จ านวน  4  คร้ัง  คิดเป็น ร้อยละ  36.4  และ ทล 214  จ านวน  
3  คร้ัง คิดเป็น ร้อยละ  27.3  วเิคราะห์สาเหตุเกดิจากคน  จ านวน 11  คร้ัง       คิดเป็น      
ร้อยละ  100   เกดิจากถนนและสภาพแวดล้อม  จ านวน 8  คร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 72.8          
เกดิจากรถ จ านวน  1 คร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 9.1 

กจิกรรมที่ 2 การสอบสวนหาสาเหตุการบาดเจบ็และเสียชีวติจากอุบัตเิหตุทางถนน 



2.  การสอบสวนหาสาเหตุการบาดเจบ็และเสียชีวติจากอุบัตเิหตุทางถนน 

   ปีงบประมาณ 2560 (พ.ค. 60) พบว่ามอีบัุติเหตุจราจรและมผู้ีบาดเจ็บรวม 901 ราย 

   มอีบัุติเหตุรุนแรง 11 คร้ัง  เสียชีวติ จ ารวย 14 ราย 

   สอบสวนหาสาเหตุของการเกดิอบัุติเหตุและเสียชีวติจ านวน 11 คร้ัง 
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คร้ังที่ 1 เหตุเกดิ 31 ธ.ค. 2559 เวลา 18.30 น. 
สถานที่ บ้านโพนงาม อ.กมลาไสย ถนน ทช กส.337  

  เหตุการณ์ MC +MC มีผูบ้าด
เล็กนอ้ย 2 ราย และเสียชีวติ ณ จุด
เกิดเหตุ 1 ราย  

  ผลการสอบสวน พบวา่เกิด คนขบั
เมาสุรา และ เล้ียวรถ กะทนัหนั
ร่วมกบัสภาพถนนมืด ไม่มีไฟส่อง
สวา่ง 

 

 

รายช่ือเข้าผู้ร่วมสอบสวน 
1.ทีมสสอ.กมลาไสย น าโดย นางมยรีุ สุวรรณโคตร 
2. ทีมสอ.โพนงาม น าโดย ไตรวิทย ์ จ  ารฺญสรรพ ์
3. ทีมรพ.กมลาไสย น าโดย นางยพุาพิน  นาชยัเลิศ 
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คร้ังที่ 2 เหตุเกดิ 25 ม.ค. 60  เวลา 08.01 น. 
 สถานที่ ทล. 2116  บ.สีถาน ต.ดงลงิ อ.กมลาไสย รอยต่อ อ.ร่องค า   

  เหตุการณ์ MC ชนทา้ยรถหกลอ้เสีย
แลว้หลกัชนกระบะ มีผูบ้าดเจบ็สาหสั 1 
ราย และเสียชีวติ ณ จุดเกิดเหตุ 1 ราย
เป็นคนซอ้นทา้ย MC 

  ผลการสอบสวน พบวา่เกิดจาก
คนขบัรถเร็ว  (MC) สภาพถนนดี  
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คร้ังที่ 3 เหตุเกดิ 7 ก.พ. 60  เวลา 16.50 น. 
จุดเกดิเหตุ ถนน ทช กส 3009 บ.ฟากปาว – บ.ธนบุรี 

  เหตุการณ์ MC ชนรถ หกลอ้ มี
ผูบ้าดเจบ็เล็กนอ้ย 2  ราย (คนขบัและ
โดยสารรถหกลอ้) และเสียชีวติ ณ จุด
เกิดเหตุ 1 ราย(คนขบัMC) 

   ผลการสอบสวน พบวา่เกิด คนขบัรถ
เร็ว  ถนนขรุขระ ไม่ตีเส้นจราจร 

 

 

รายช่ือเข้าผู้ร่วมสอบสวน 
1.ทีมสสอ.กมลาไสย น าโดย นางมยรีุ สุวรรณโคตร 
2. ทีมสอ.โพนงาม น าโดย ไตรวิทย ์ จ  ารฺญสรรพ ์
3. ทีมรพ.กมลาไสย น าโดย นางยพุาพิน  นาชยัเลิศ 
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ภาพประกอบการสอบสวน คร้ังท่ี 3 

17 



คร้ังที่ 4 เหตุเกดิ 19 ก.พ. 60 เวลา 08.00 น. 
 สถานที่ ทล. 2116 ห่างจากแยกหนองแปนไป บ.บ้านบ่อ 100 ม. 

  เหตุการณ์ MC เสียหลกัลม้เอง 
เสียชีวติ ณ จุดเกิดเหตุ 1 ราย 

  ผลการสอบสวน พบวา่เกิดจากคนขบั
MC เมาสุรา  สภาพถนนดี  
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ภาพประกอบการสอบสวน คร้ังที่ 4 
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คร้ังที่ 5 เหตุเกดิ 12 มี.ค. 60 เวลา 00.05 น. 
สถานที่  ทช กส 4078  บ.น า้จั้น –บ.สงยาง บริเวณ สะพาน บ.ดอนยูง 

  เหตุการณ์  MC ชนสะพาน ตกน ้า
เสียชีวติ พบศพเวลา 06.00 น. ห่าง
จากจุดเกิดเหตุ 700 ม. 

  ผลการสอบสวน พบวา่เกิด สภาพ
ถนนมืดไม่มีไฟส่องสวา่ง สะพาน
เบ่ียง  และคนขบัเมาสุรา ประมาท 
ไม่ช านาญเส้นทาง  
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ภาพประกอบการสอบสวน คร้ังที่ 5 
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คร้ังที่ 6 เหตุเกดิ 12 ม.ีค. 60 เวลา 20.25 น. 
สถานที่ ทล. 214  โค้ง บ.ฟากปาว  หน้าร้านขายต้นไม้ 

  เหตุการณ์  รถเก๋ง ชน คนเดินเทา้ มี
ผูเ้สียชีวติ ณ จุดเกิดเหตุ 1 ราย(คน
เดินเทา้) 

  ผลการสอบสวน พบวา่เกิด สภาพ
ถนนมืดไม่มีไฟส่องสวา่ง และ
คนขบัเมาสุราเดินล ้าเขา้มาในถนน 
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ภาพประกอบการสอบสวน คร้ังที่ 6 
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คร้ังที่ 7 เหตุเกดิ 1 เม.ย. 60 เวลา 19.00 น. 
สถานที่  ทล. 214  ก่อนถงึแยก บ.โปโล – เล้า  โรงสีไฟกาฬสินธ์ุรุ่งเรือง 3 

   เหตุการณ์  MC +MC ผูบ้าดเจบ็
ทั้งหมด 3 ราย  สาหสั 2 ราย และ
เสียชีวติในเวลาต่อมา 1 ราย  บาดเจบ็
ปานกลางอีก 1 ราย 

  ผลการสอบสวน พบวา่เกิด สภาพถนน
รก มืด ไม่มีไฟส่องสวา่ง และคนขบัเมา
สุรา ประมาท 
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คร้ังที่ 8 เหตุเกดิ 5 เม.ย. 60 เวลา 01.00 น. 
สถานที่ ทล. 214  ก่อนถงึแยก บ.ท่ากลาง ต.เจ้าท่า  

  เหตุการณ์  รถพว่งบรรทุกกากน ้าตาล ชน 
รถกระบะ 4 ประตู มีผูบ้าดเจบ็สาหสั 1 ราย 
และเสียชีวติในเวลาต่อมาท่ีรพ.กาฬสินธ์ุ 
(คนขบักระบะ) 

  ผลการสอบสวน พบวา่เกิด สภาพถนน
เป็นส่ีแยกอบัสายตา และคนขบัมีปัญหา
ดา้นสายตา มองไม่ชดั ประมาท 
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ภาพประกอบการสอบสวน คร้ังที่ 8 
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คร้ังที่ 9 เหตุเกดิ 11 พ.ค. 60 เวลา 19.00 น. 

สถานที่  ทล.  2116 บ.สีถาน ต.ดงลงิ หน้าโรงเรียนโคกศรีเมือง  
 

   เหตุการณ์  MC  ขบัรถเร็วชนทา้ยรถ
กระบะแลว้เสียหลกัพุง่ชนรถกระบะ
อีกคนัท่ีสวนทางมา มีผูเ้สียชีวติ ณ จุด
เกิดเหตุ 1 ราย(คนขบั MC) 

  ผลการสอบสวน พบวา่ สภาพถนนมืด  
ขบัรถเร็ว   และประมาท 
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ภาพประกอบการสอบสวน คร้ังที่ 9 
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คร้ังที่ 10 เหตุเกดิ 11 มิ.ย. 60 เวลา 11.20 น. 
สถานที่ ทล. 2116   แยกยางตลาด – ร่องค า กม. 33 + 490 

  เหตุการณ์  รถกระบะตอนเดียว + รถกระบะแคป  มีผูบ้าดเจบ็ทั้งหมด 7 ราย
ดงัน้ี เสียชีวติ ท่ี รพ. 2 ราย บาดเจบ็สาหสั จ านวน 1 รายและต่อมาเสียชีวติท่ีรพ.
กาฬสินธ์ุ บาดเจบ็ปานกลาง จ านวน 2 ราย และบาดเจบ็เลก็นอ้ย  จ  านวน  2 ราย  

  ผลการสอบสวน พบวา่เกิด สภาพถนน ขรุขระ ฝนตก ถนนล่ืน  ยานพาหนะ
ดดัแปลงโหลดเต้ียและขบัรถเร็ว  
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ภาพประกอบการสอบสวน คร้ังที่ 10  
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ภาพประกอบการสอบสวน คร้ังที่ 10  
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คร้ังที่ 11 เหตุเกดิ 18 ม.ิย. 60 เวลา 12.00 น. 
สถานที่ ทช.  ถนนลูกรัง ทางเข้าบ้านหัวขวา 

 
  เหตุการณ์  รถเก๋ง ชน กระบะ มีบาดเจบ็ทั้งหมด 5  ราย โดยเป็นบาดเจบ็ปาน
กลาง จ านวน 2 ราย และบาดเจบ็เล็กนอ้ย  จ  านวน  3 ราย 

  ผลการสอบสวน พบวา่เกิดสภาพถนนลูกรัง ไม่ตีเส้นจราจร    คนขบัเมาสุราและ
ไม่ช านาญเส้นทาง  
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ภาพประกอบการสอบสวน คร้ังที่ 11 
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3. การขบัเคล่ือนการด าเนินงาน 
แบบมีส่วนร่วมของทมีสหสาขา 

 



การประชุมเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ 
ผลกัดนัให้เกดิมาตรการป้องกนั 

คร้ังที ่ วาระการประชุม วนัทีป่ระชุม 

1 ประชุมประจ าเดือนหวัหนา้ส่วนราชการ  จ  านวน  5  คร้ัง 30 ธ.ค. 59 /2 ก.พ. 60/2 มี.ค.60 
/3 เม.ย. 60/ 2 พ.ค. 60 

2 ประชุมวาระเตรียมพร้อมรับอุบติัเหตุปีใหม่ 27  ธนัวาคม  2559   
3 ประชุมคระท างานระบบการแพทยฉุ์กเฉิน 20  มกราคม  2560 
4 ประชุมเตรียมการจดักิจกรรมถนนสีขาวสถานต ารวจกมลาไสย 8  มีนาคม  2560 
5 ประชุมเตรียมรับอุบติัเหตุสงกรานต ์  28  มีนาคม  2560 
6-7 ประชุมเตรียมการด าเนินกิจกรรมซ้อมแผนระดบัอ าเภอ 5 และ 7  เมษายน 2560 35 



1. ประชุมประจ าเดือนหัวหน้าส่วนราชการ 

คร้ังที่ 1 : 30 ธ.ค. 59 คร้ังที่ 2 : 2 ก.พ.60 
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2. ประชุมวาระเตรียมพร้อมรับอุบัตเิหตุปีใหม่ 28 ธ.ค. 59 
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3. ประชุมคณะท างานการแพทย์ฉุกเฉิน 20 ก.พ. 60 

38 



4. ประชุมกจิกรรมถนนสีขาว  สถานีต ารวจกมลาไสย 8 มี.ค. 60 
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5. ประชุมเตรียมรับอุบัตเิหตุสงกรานต์ 28 มี.ค. 60 
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6. ประชุมเตรียมการด าเนินกจิกรรมซ้อมแผนระดบัอ าเภอ 

 
5 เม.ย.60 

7 เม.ย.60 
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4. มแีผนงาน/โครงการ 
 



4. มีแผนงาน/โครงการ 
• แผนปฏิบติัการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 

• แผนปฏิบติัการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน ประจ าปี 2560 และเทศกาลสงกรานต ์ 

• แผนบูรณาการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 10 แห่ง  

• แผนงานโรงพยาบาล  1 แผน  (การซอ้มแผนสาธารณภยั , การฝึกอบรมทีมกูชี้พใหม่  และ
ทบทวนทกัษะการช่วยผูป่้วยป่วยอุบติัเหตุฉุกเฉิน) 

• แผนงานต ารวจมี 1  แผน  (โครงการถนนสีขาว) 

• แผนเทศบาลต าบลกมลาไสย 1 แผน่ 
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 ตวัอย่าง : แผนปฏิบัตกิารป้องกนัและลดอุบัตเิหตุทางถนน  

เทศกาลปีใหม่ 2560 
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ตวัอย่าง : แผนงานโรงพยาบาล  1 แผน 
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ตัวอย่าง : แผนต ารวจ  1  โครงการ 

48 



5. การขบัเคล่ือนทมีระดบัต าบล/หมู่บ้าน/หน่วยงาน 
( RTI Teamระดบัต าบล) 



แนวทางการจัดตั้งRTI- Teamระดบัต าบล 

ประชุม  MOU RTI -Team 

    3 เม.ย.60 
MOU ระหวา่งนายอ าเภอ/ก านนั 8 ต าบล/อปท.  
1. ต าบล กมลาไสย 5. ต าบลเจา้ท่า 
2. ต าบลหลกัเมือง  6. ต าบลธญัญา 
3. ต าบลโพนงาม  7. ต าบลดงลิง 
4. ต าบลโคกสมบูรณ์ 8. ต าบลหนองแปน 

RTI –Team  
8 ต าบล  10 อปท. 
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ประชุม 28 มีนาคม 2560 
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ตวัอย่าง MOU ระหว่างนายอ าเภอกบัก านันต าบล 8 ต าบล/อปท. 

ต าบลกมลาไสย ต าบลหนองแปน 

52 



53 

ตัวอย่าง MOU ระหว่างก านัน กบั ผู้ใหญ่บ้าน  



ตัวอย่าง RTI-Team 

ทต.ธญัญา 
อบต.เจา้ท่า 

54 



6. การช้ีเป้า 
และการจัดการจุดเส่ียงต่อการเกดิอุบตัเิหตุ 

 



   6. การช้ีเป้าและการจัดการจุดเส่ียงต่อการเกดิอุบัตเิหตุ 

• จากการสอบสวนสาเหตุการเกิด
อุบติัเหตุ 11 คร้ัง พบจุดเส่ียงท่ี
ท าใหเ้กิดอุบติัเหตุมี  3 สาเหตุ 

1. คน 

2. ถนน 

3. รถ 

แผนที่อ ำเภอกมลำไสย 
จุดที่เกิดอุบัติเหตุ/จุด

เสี่ยงในพืน้ที่ 
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แก้ไขจุดเส่ียง : คร้ังที่ 1 สะพาน บ.ดอนยูง 

ภาพสะพานก่อนปรับปรุง ก าลงัด าเนินการแก้ไขตามภาพ 
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แผนของบประมาณโครงการเพ่ือสร้างสะพานใหม่ 
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แก้ไขจุดเส่ียง : คร้ังที่ 2  บริเวณหน้าโรงสีไฟกาฬสินธ์ุรุ่งเร่ือง 3 

 
สภาพถนนปัจจุบนั ประสานผูรั้บผดิชอบเส้นทาง โดยนายอ าเภอ ทาง Line 
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แก้ไขจุดเส่ียง : คร้ังที่ 3 บ้านสีถานไฟถนนไม่ส่องสว่าง 

สภาพถนนปัจจุบนั ประสานผูรั้บผดิชอบเส้นทาง  ทาง Line 
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แก้ไขจุดเส่ียง : คร้ังที่  4  แยกหลงัที่ว่าการอ าเภอ  
ตดิตั้งแผ่นกั้นเขต  CCTV  ซ่อมสัญญาณไฟกระพริบ 
เหตุเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเฉ่ียวชนกบับุตรเจ้าหน้าที่เทศบาล 
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แก้ไขจุดเส่ียง : คร้ังที่  5  ทช กส 3009 บ.ฟากปาว – บ.ธนบุรี 
 ปรับพืน้ถนนให้เรียบ  
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แก้ไขจุดเส่ียง : คร้ังที่  6  แก้ไขพฤตกิรรม  
โดยจดัท า โครงการอบรมขบัขีป่ลอดภยั โรงเรียนธัญญาพฒันวทิย์  
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แก้ไขจุดเส่ียง : คร้ังที่  7  แก้ไขพฤตกิรรม  

โรงเรียนสะอาดโนนงามวทิยา และ โรงเรียนสงเปลือยวยิาคม 
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แก้ไขจุดเส่ียง : คร้ังที่ 8  แก้ไขพฤตกิรรม  
โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดวทิยา และโรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค า้วทิยาคาร 
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แก้ไขจุดเส่ียง : คร้ังที่  9  แก้ไขพฤตกิรรม  
รณรงค์ลดอุบัตเิหตุทางถนน โรงเรียนกมลาไสย 
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แก้ไขจุดเส่ียง : คร้ังที่  10  ถนนหน้าโรงพยาบาลน า้ท่วม-ขัง  

67 

ได้รับความช่วยเหลือ จาก
หมวดการทางร่องค า  
ประสานทาง Line 



แก้ไขจุดเส่ียง : คร้ังที่  11  สะพานล าน า้ปาว (ล่าสุด) 

68 

แก้ไขทนัทโีดย 
แขวงทางหลวง 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

        ส่ังการโดยผู้ว่าฯ  
       แก้ไขและใช้งานได้  
     ภายในระยะเวลา 4 ชม.   



7. การด าเนินมาตรการชุมชน/ด่านชุมชน 

 



 
7. การด าเนินมาตรการชุมชน/ด่านชุมชน 

 
    จุดตรวจหลกั  2  จุด   คือ บริเวณ
สะพานล าปาว  และ บริเวณท่าขา้ว
พอ่อินทร์ ต.หนองแปน 

    จุดตรวจรอง  10  จุด  มีองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินรับผดิชอบ 

    ด่านชุมชนในพื้นท่ี  83  ด่าน 
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MOU ว่าด้วยการป้องกนัและแก้ไขอุบัตเิหตุทางถนน 
ระหว่างนายอ าเภอกบัก านันทุกต าบลในอ าเภอกมลาไสย 

71 



ด่านชุมชน/เทศกาล/เยีย่มด่าน 
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ด่านที่ 1 ด่านชุมชน เทศกาลสงกรานต์ 2560 
เทศบาลต าบลกมลาไสย  อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
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ด่านที่ 2 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสมบูรณ์ 
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ด่านที่ 3 เทศบาลต าบลดงลงิ 
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ด่านที่ 4 เทศบาลต าบลหลกัเมือง 
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ด่านที่ 5 เทศบาลต าบลธัญญา 
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ด่านที่ 6 เทศบาลต าบลหนองแปน 
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ด่านที่ 7 องค์การบริหารส่วนต าบลเจ้าท่า 
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 ด่านที่ 8 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
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 ด่านที่ 9 องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
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ด่านที่ 10 องค์การบริหารส่วนต าบลธัญญา 
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ด่านที่ 11 ด่านชุมชนต าบลกมลาไสย หมู่ 1  บ้านเมืองใหม่ 

 

83 



 
ด่านที่ 12 ด่านชุมชนต าบลกมลาไสย หมู่ 7 บ.น า้จั้น 

 

84 



 
ด่านที่ 13 ด่านชุมชนต าบลกมลาไสย หมู่ 5 บ.สระบัว ต าบลกมลาไสย 

 

85 



ด่านที่ 14 ด่านชุมชนต าบลกมลาไสย หมู่ 8 บ.สะอาดไชยศรี 
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    ด่านที่ 15  ด่านชุมชนต าบลกมลาไสย หมู่ 6 บ.ดอนยาง 
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ด่านที่ 16 ด่านชุมชนต าบลกมลาไสย หมู่  2  บ.ข้าวหลาม 
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ด่านที่ 17 ด่านชุมชนต าบลกมลาไสย  หมู่ 15 บ.เมืองใหม่ 
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ด่านที่ 18   ด่านชุมชนต าบลธัญญา หมู่ 14 บ.หนองตุ 
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ด่านที่ 19   ด่านชุมชนต าบลโคกสมบูรณ์  หมู่ 4 บ้านดอนสวรรค์ 
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ด่านที่ 20 ด่านชุมชนหมู่ 6  บ้านหนองไผ่ 

92 



 8. การด าเนินงานมาตรการองค์กรความ
ปลอดภยัทางถนน 

 



1. โรงพยาบาลกมลาไสย 

94 



มาตรการใช้รถพยาบาลปลอดภยั (Ambulance Safety) 
 

GPS 
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2. ส านักงาสาธารณสุขอ าเภอกมลาไสย 
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3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสีถาน  

ผลการประเมิน  
 รถจกัรยายนตส์วมหมวก

นิรภยัร้อยละ 100  
 คาดเขม็ขดันิรภยัร้อยละ 

100 
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4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสวนโคก  

 ผลการประเมิน  
 รถจกัรยายนตส์วมหมวก

นิรภยัร้อยละ 95 
 คาดเขม็ขดันิรภยัร้อยละ 99 
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5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนามล  

 

 ผลการประเมิน  
 รถจกัรยายนตส์วมหมวก

นิรภยัร้อยละ 93 
 คาดเขม็ขดันิรภยัร้อยละ 98 
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6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลธัญญา  

 ผลการประเมิน  
 รถจกัรยายนตส์วมหมวก

นิรภยัร้อยละ 97 
 คาดเขม็ขดันิรภยัร้อยละ 99 

100 



7. โรงเรียนธัญญาพฒันวทิย์ 
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8. เทศบาลต าบลธัญญา 
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9. สถานีต ารวจกมลาไสย 
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 9. การรณรงค์ให้ความรู้ ประชาสัมพนัธ์  
 



 
คร้ังที่ 1 :วนัที่  9  กมุภาพนัธ์  2560  อบต.เจ้าท่า 
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คร้ังที่ 2 :วนัที่ 23 มีนาคม 2560 สถานีต ารวจกมลาไสย 
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คร้ังที่ 3 : วนัที่ 10  เมษายน  2560 เทศบาลต าบลกมลาไสย 
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คร้ังที่ 4 :วนัที่ 11 เมษายน  2560  อบต.โคกสมบูรณ์ 
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คร้ังที่ 5 : วนัที่ 14 เมษายน  2560 เทศบาลธัญญา 
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คร้ังที่ 6  : วนัที่   31 พฤษภาคม  2560  โรงเรียนกมลาไสย 
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คร้ังที่ 7 : วนัที่ 19 มิถุนายน  2560 โรงเรียนบ้านลาดวทิยาเสริม 
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คร้ังที่ 8 : วนัที่ 20 ม.ิย. 60 โรงพยาบาลกมลาไสย 
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10. สรุปผลการด าเนินงาน 



10. สรุปผลการด าเนินงาน 

กรอบกจิกรรมDHS-RTI 
เกณฑ์การด าเนินงานระดบัดี
เยีย่ม(Advanced) 

ผลการประเมิน 
ระดบัปฏิบัติได้ 

ไม่มี ม ี

1) การจัดการข้อมูล การเฝ้าระวงั 
และจัดท าสถานการณ์ปัญหา 

ย้อนหลงั 
มากกว่า 3 ปี 

  มี มีผลงานย้อนหลงัตั้งแต่  
ปี 2553- ปี 2560 

2) การสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บ 

และเสียชีวติ 
มากกว่า 5คร้ัง/ปี   มี สอบสวนการบาดเจ็บ  

จ านวน 11 คร้ัง 

3) การขับเคล่ือนการด าเนินงานแบบมีส่วน
ร่วมของทีมสหสาขา  

มากกว่า 5คร้ัง/ปี   มี มีการประชุม 9 คร้ัง 

4) มีแผนงาน/โครงการ 1 แผนงาน   มี มีแผนหลกั 1 แผน 

แผนย่อยระดบัหน่วยงาน 14 แผน 

5) การขับเคล่ือนทีมระดบัต าบล/หมู่บ้าน มากกว่า 5 ทีม   มี มีทีมระดบัต าบล 10 ทีม 114 



10. สรุปผลการด าเนินงาน 
กรอบกจิกรรมDHS-RTI 

เกณฑ์การด าเนินงานระดบัดี
เยีย่ม(Advanced) 

ผลการประเมิน 
ระดบัปฏิบัติได้ 

ไม่มี มี 
6) การช้ีเป้าและจัดการจุดเส่ียง 
หรือความเส่ียง 

มากกว่า 5 จุด    มี แก้ไขสภาพแวดล้อมเร่ืองถนน 7 จุด 
แก้ไขเร่ืองคนโดยการให้ความรู้และอบรม 
5  คร้ัง 

7) การด าเนินงานมาตรการชุมชน/ด่านชุมชน มากกว่า 5 ต าบลหรือ 15
ด่านอ าเภอ 

  มี มีด่านในต าบล จ านวน 8 ต าบล 
ด่านในชุมชน จ านวน 83 ชุมชน 

8) การด าเนินงานมาตรการองค์กรความ
ปลอดภยัทางถนน 

มากกว่า 5 หน่วยงาน   ม ี 9 หน่วยงาน ได้แก่ รพ.กมลาไสย สภ.กมลา
ไสย,สสอ.กมลาไสย, รพ.สต.นามล,รพ.
สต.สีถาน, รพ.สต.สวนโคก,รพ.สต.ธัญญา
,เทศบาลต าบลธัญญา,โรงเรียนธัญญา
พฒันวทิย์ 

9) การรณรงค์ให้ความรู้ ประชาสัมพนัธ์ มากกว่า 5 คร้ัง   ม ี  จ านวน 8 คร้ัง 
10) การสรุปผลการด าเนินงาน 1 ฉบับ   ม ี จ านวน 1 ฉบับ 
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
    ผู้บริหารระดับอ าเภอให้ความส าคัญ 

   มีทมีงานและเครือข่ายเข้มแข็ง  ร่วมแก้ปัญหาในบทบาทหน้าทีข่องตน 

   มีเวทใีห้น าเสนอข้อมูลอุบัติเหตุต่อเน่ือง  และรายงานผลการแก้ปัญหา ช่ืนชม
ผลงานทีไ่ด้ร่วมแก้ไขปัญหา 

   ผู้บริหารระดับจังหวดัให้ความส าคัญ  ร่วมคิด  ร่วมตัดสินใจ และเสนอแนะ 

   บทเรียนทีไ่ด้รับ   มภีาคีเครือข่ายเข้มแข็ง  ครอบคลุมทุกองค์กร    เกดิ  ศปถ.  
อ าเภอ ทีท่ างานได้   
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โอกาสพฒันา 
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 ปัจจัยการเกดิอบุัติเหตุทางถนน 

 ด้านคน   

ด้านยานพาหนะ    

ด้านถนน 

ด้านสภาพแวดล้อม   

คนเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกดิอบุัติเหตุทางถนน                  
จะท าอย่างไร   ให้คนมีจิตส านึก  มีวินัยการขับ
ขี่รถให้ปลอดภัย 



ขอขอบคุณ 
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ศปถ.จังหวัดกาฬสินธ์ุ         

ศปถ.อ าเภอกมลาไสย 

ท่ีว่าการอ าเภอกมลาไสย 

สถานีต ารวจกมลาไสย 

โรงพยาบาลกมลาไสย 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกมลาไสย 

เครือข่ายกู้ชีพ – กู้ภัย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง 

ส่วนราชการท่ีเกีย่วข้อง 
 


