
โดย 

ศนูยป์ฏบิตัิการป้องกนัและลดอบุตัเิหตุทางถนน อ าเภอกระนวน 

 

 

 

สรปุผลการด าเนินงาน 

โครงการรวมพลงัต าบล ร่วมป้องกนัและลดอบุตัิเหตุทางถนน 

ต าบลหนองโน    อ าเภอกระนวน    ปี ๒๕๕๗ 
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• ประชากรทัง้สิ้น  8,499 คน 

  ชาย 4,832  คน  หญงิ  3.667 คน 

• หลงัคาเรือน  2,527   หลงั 

• เทศบาลต าบลการปกครอง 7 หมู่บา้น 

• โรงเรียนประถมศีกษา  5  แห่ง 

• โรงเรียนมธัยมศึกษา 1 แห่ง 

• วิทยาลยัการอาชพี   1  แห่ง 

• ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 1  แห่ง 

• วดั 6  แห่ง   

  



ลกัษณะพื้นท่ี และเนื้อท่ี 

. พื้นท่ีเป็นเนินเขาเลก็ๆ กบัพื้นท่ีราบ  

. มีป่าโปร่งเขตรอ้นสลบักบั 

ป่าไมเ้บญจพรรณ  



อาชพี.- 

. พ ืน้ท ี ่322.02 ตร.กม.  
. สว่นใหญ่อาชพีทางเกษตรกรรม 

ท านา ท าไร่ออ้ย มนัส าปะหลงั 

ปลูกยางพารา 



สถานท่ีส าคญัทางเศรฐกจิ 

ศนูยจ์ าหน่ายวสัดกุ่อสรา้ง  1 แห่ง 

ศนูยจ์ าหน่ายรถยนต์  2 แห่ง 

ศนูยจ์ าหน่ายรถแทรกเตอร์ 3 แห่ง 

เตน้ท์จ  าหน่ายรถมือสอง  2 แห่ง 

ศนูยจ์ าหน่ายต ัว๋เครือ่งบนิ  1   แห่ง 

ตูเ้อทีเอม็ (ATM)   4 เครือ่ง 

สถานบีรกิารน า้มนั(ปตท./พทีี) 2  แห่ง 



การด าเนนิงาน 

ตามโครงการรวมพลงัต าบล ร่วมป้องกนัและลดอุบตัิเหตุทางถนน 

ปี ๒๕๕๗ 

อ าเภอกระนวน 

จงัหวดัขอนแก่น 

 

โดยการน าของ นางนภิา   สวุรรณสจุรติ   นายอ าเภอกระนวน 



         ศนูยอ์ านวยการความปลอดภยัทางถนน   (ศปถ)  

ศนูยอ์ านวยการความปลอดภยัทางถนน จงัหวดั/อ าเภอ/อปท. 

 (หน่วยราชการ /องคก์รส่วนทอ้งถิ่น/ เอกชน/ ประชาชน) 

ภาคเอกชน/เครือข่าย 
สสส. 

ศูนย์วิชาการเพ่ือความ
ปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.) 

งานสนับสนุนการ
ด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนนระดับจังหวัด 

(สอจร.) 
ฯลฯ 

5 เสาหลกั (6 คณะอนุกรรมการ ) 

Pillar 1 

ปภ. 

Pillar 2 

ทางหลวง 

Pillar 3 

ขนส่งทางบก 

Pillar 4 

ต ารวจ 

Pillar 5 

สาธาฯ 

การบริหาร
จดัการความ
ปลอดภยั 
ทางถนน  

ถนนและ 
การสัญจร 
อย่าง

ปลอดภยั 

ยานพาหนะ
ปลอดภยั  

 

ผู้ใช้รถใช้ถนน
ปลอดภัย 

 

การ
ตอบสนอง
หลังเกิด
อุบัตเิหตุ 

รฐับาล 

พฒันาระบบขอ้มูล  (อนุฯคณะที่ 6) กรมควบคุมโรค 

แผนแม่บท (วาระแห่งชาติ) 
แผนทศวรรษ 

ภาพรวมการด าเนนิงานป้องกนัอบุตัิเหตุทางถนนประเทศ 2554-63 

ลดอัตราการเสียชีวิตลง 50% ในปี 
2554-63 

อ าเภอ District Health System 



ขอ้มูล 

-ขอ้มูลภาพรวมระบบเฝ้าระวงั 

-ขอ้มูลสอบสวนเชงิลกึ   

  เหตุการณส์ าคญัตามเกณฑ ์

 

ระบุความสีย่ง/ปัญหา 

-หมวก/เมา/เรว็/เข็มขดั ฯลฯ  

-ทางแยก/ทางร่วม/ทางตรง ฯลฯ 

-อปุสรรคดา้นการรกัษาพยาบาล 

 

    เลอืกมาตรการแกปั้ญหา 

     โดย สหสาขา 

-บงัคบัใชก้ฏหมาย/ 

-มาตรการชมุชน/องคก์ร 

-แกไ้ขจุดเสีย่ง 

-พฒันาบริการการรกัษา EMS/Trauma 

ประเมินผล 

-อตัราตาย ลดลง 

-อุบตัิเหตุทางถนน 

-การบาดเจบ็สมอง 

-Multiple Injury  

-สดัส่วนการสวมหมวกนิรภยั 

-สดัส่วนการบาดเจบ็กบัเมาสรุา 

-จ านวนการสอบสวนเหตุการณ ์

แนวทางการด าเนนิงานลดการเสยีชวีิตจากอบุตัิเหตุทางถนน  

ภายใตแ้นวคดิ District Health System 

DHS 
 

สหสาขา/ชมุชน 



การสนองนโยบาย 

โครงการ “รวมพลงัต าบล ร่วมป้องกนัและลดอบุตัิเหตุทางถนน 

  -ความเป็นมา  

   -จากสภาพปัญหา  อุบตัิเหตุ ประเทศไทยเป็นอนัดบั ๓  

   -ทศวรรษความปลอดภยั  ตามมาตรการ WHO 

  -ศปถ.จ.ขอนแก่น จดัสมัมนาแกนน าระดบัอ าเภอ ( ๕ คน) 

   คร ัง้ท่ี ๑   ๑๘  กพ. ๒๕๕๗ 

   คร ัง้ท่ี ๒  ๒๒  พค. ๒๕๕๗ 

  -จดัต ัง้  ศปถ.อ าเภอ และเสนอ ผวจ. แต่งต ัง้ คปถ. ต าบล  

                   ( คส. ๑๑๑/๒๕๕๗  ลว. ๒ มิย. ๒๕๕๗  ) 

  -ประชมุ ศปถ.อ าเภอ เลอืกพื้นท่ี“ต าบลตน้แบบ” 

          -คปถ. อ าเภอ  สนบัสนุนการด าเนนิงาน  คปถ.ต าบล / ทอ้งถิน่ 

 



  หมวดการทาง 
ขนส่งสาขาฯ 

   รพร.กระนวน 
รพ.สต. ๑๒  สภ.กระนวน 

 สถานศึกษา 

   มูลนิธิ /เอกชน 

  อปท. ๑๐ 
/กู้ชีพ 

ปภ. 
/ฝ่ายความมั่นคง 

โครงสรา้ง  ศปถ.อ ประกอบดว้ย 



กระบวนการจดัการ 

มาตรการ : องค์กร - สังคม 
Enforce Engineering 
Education 

 P       D 

 A      C 

ผล 

 ภาค/ีเครือข่าย 

K 

สารสนเทศ  
รวบรวม 

วิเคราะห์ปัญหา 

สาเหต ุ

ข้อมูล 

2      สหสาขา(แกนน า) 
ช่วยกนัวิเคราะห์และผลกัดนั

แกไ้ขปัญหา 

4 ส่วนร่วม 

 กบัชมุชนและ   
 ผูเ้กีย่วขอ้ง 

3  สดุเสีย่ง  

จดัล าดบัปัญหาท่ีตอ้งรบีแกไ้ข 

จุดเสีย่ง,พฤติกรรมเสีย่ง,

พาหนะเสีย่ง 

   สดุคุม้ เลอืกมาตรการท่ี

ไดผ้ลจรงิ คุม้ค่า 

5 

ที่มา:นพ.ธนะพงศ์  จินวงษ์ ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.) 
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แนวทางการเลอืกพ ืน้ท ีต่ าบลต้นแบบ      

ต าบลหนองโน  

โดย  

คปถ.อ.กระนวน 
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ปัจจยัท่ี ๑ ดา้นภมิูประเทศ 

 

ลกัษณะทางภมิูศาสตร ์ 

  “เป็นเสน้ทางหลกั” 

ท่ีใชส้ญัจรระหว่างอ าเภอ 

 



 

ลกัษณะทาภมิูศาสตร ์ 

  “เป็นเสน้ทางหลกั”  และมีผลต่อ

หลายพื้นท่ี 

 



ปัจจยัท่ี ๒ ดา้นสถติิจ  านวนผูป่้วย 

ปี ๒๕๕๖, หนองโก, ๓๔๒ 

ปี ๒๕๕๖, หนองกุงใหญ่, 
๑๐๗ 

ปี ๒๕๕๖, หว้ยยาง, ๖๒ 

ปี ๒๕๕๖, หวันาค า, ๙๒ 
ปี ๒๕๕๖, บา้นฝาง, ๑๐๙ 

ปี ๒๕๕๖, ดูนสาด, ๘๔ 

ปี ๒๕๕๖, น ้าอ้อม, ๕๒ ปี ๒๕๕๖, หว้ยโจด, ๕๙ 

ปี ๒๕๕๖, หนองโน, ๘๙ 
ปี ๒๕๕๗(มยิ.), หนองโก, 

๘๑ ปี ๒๕๕๗(มยิ.), หนองกุง
ใหญ่, ๖๑ 

ปี ๒๕๕๗(มยิ.), หว้ยยาง, 
๖๕ ปี ๒๕๕๗(มยิ.), หวันาค า, 

๔๕ 

ปี ๒๕๕๗(มยิ.), บา้นฝาง, 
๙๑ 
ปี ๒๕๕๗(มยิ.), ดูนสาด, 

๕๖ 
ปี ๒๕๕๗(มยิ.), น ้าอ้อม, 

๔๘ 
ปี ๒๕๕๗(มยิ.), หว้ยโจด, 

๔๒ 

ปี ๒๕๕๗(มยิ.), หนองโน, 
๑๑๑ 

ปี ๒๕๕๖ 

ปี ๒๕๕๗(มยิ.) 

สถติิผูป่้วยอบุติัเหตุท่ีมารบับริการในโรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราช  ปี ๕๖-๕๗ 



 สถานการณส์ถติิอุบตัิเหตุทางถนน “เกดิอุบตัิเหตุบ่อยและรนุแรง” 

       ๑. เหตุรถเกง๋เฉยีวชนรถปิกอพั หนา้ป้ัมน า้มนั                 ๑๕ เมย.๕๖  เสยีชวิีต  1  ราย 

    ๒. เหตุการณร์ถเกง๋ชนรถปิกอพั หนา้บา้นรกัรีสอรท์          ๑  มิย. ๕๗ เสยีชวิีต 1  ราย 

   ๓. เหตุการณร์ถจกัยานยนตรเ์กดิอุบตัิเหตุหนา้บา้นก านนั   ๒๕ กค. ๕๗ เสยีชวิีต  1 ราย 

   ๔. เหตุการณจ์กัยานยนตรช์นทา้ยรถปิดอพัหนา้โรงเรยีน   ๑๖  สค. ๕๗  เสยีชวิีต 1 ราย 

 

ปัจจยัท่ี ๓ ความรนุแรง 





 “ความพรอ้ม” ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และหน่วยงานภาครฐั 

   -รถ EMS/ทีมกูช้พี  ปฏบิตัิงานตลอด  ๒๔  ช ัว่โมง 

   -รพ.สต. 

   -จุดตรวจ  ตชต.  

   -มูลนิธิฯ 

ปัจจยัท่ี ๔ ดา้นความพรอ้ม ของ อปท. และภาครฐั 



  หมวดการทาง 

   รพ.สต. 
  ตู้ ตชต. 

     สถานศึกษา 

   มูลนิธิ /เอกชน 

  อปท. 

   ปภ. 

โครงสรา้ง  ศปถ.ต าบล 

      ขบ. 

ปัจจยัท่ี ๕ ดา้นความพรอ้ม ดา้นบคุลากร 



 ดา้นพฤติกรรมเสีย่ง    -กลุ่มเสีย่งเป็นเยาวชน  

  (นกัศกึษาวิทยาลยัการอาชพี, นกัเรยีนหนองโนประชาสรรค ์และ 

                             นกัเรยีนโรงเรยีนหนองโนวิทยาคาร) 

          -ไม่สวมใส่หมวกนริภยั 

               -ขบัเรว็ 
 

     

ปัจจยัท่ี ๖ ดา้นพฤติกรรมเสีย่ง 



พาหนะเสีย่ง  -รถบรรทุกผลผลติทางการเกษตร ขนาดใหญ่ บรรทุกหนกั 

    (หกลอ้,สบิลอ้, หรอืรถพ่วง)  

    -จกัรยานยนต์  เป็นพาหนะท่ีใชง้านประจ า และจ านวนมาก 

         

 

ปัจจยัท่ี ๗  พาหนะเสีย่งสงู 



 ดา้นสิง่แวดลอ้มเสีย่ง   -สภาพถนนลืน่ เนือ่งจากน า้ส่าท่ีหกลาดพื้นถนน 

      -น า้ท่วมขงัถนนบางช่วง 

      -ไหล่ถนนแคบ / มีตน้ไมบ้ดบงัทศันยีภาพ 

      -จุดเสีย่ง ในพื้นท่ีท ัง้สิ้น  เสีย่งสงู 1  จุด 

       เสีย่งปานกลาง  6  จุด 

 

ปัจจยัท่ี ๘ ดา้นสิง่แวดลอ้มเสีย่ง 



จดุเสีย่งสงู 

 





จุดเสีย่งสงู 

 



จุดเสีย่งสงู 

 







                  การด าเนนิงาน 

  โครงการร่วมพลงัต าบล ป้องกนัและลดอบุตัิเหตุทางถนน 

                     ต าบลหนองโน    

            อ าเภอกระนวน  จงัหวดัขอนแก่น 

                      ปี  ๒๕๕๗ 



เกณฑท่ี์ ๑ ชมุชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและด าเนินการ 

เกณฑ ์

๑.มีคณะกรรมการชมุชนร่วมกนัขบัเคลือ่นกระบวนการป้องกนัและลดอบุติัเหตุ 

โดยผ่านความเห็นชอบจากผูว่้าราชการจงัหวดั มีการประชมุอย่างสม า่เสมอ 

 

 

 

 

 

 



เกณฑท่ี์ ๑ ชมุชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและด าเนนิการ 

เกณฑ ์

๒.มีเวทีประชาคม ในระดบัต าบล 



เกณฑท่ี์ ๑ ชมุชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและด าเนนิการ 

เกณฑ ์

๒.มีเวทีประชาคมภายในชมุชน  รายหมู่บา้นท ัง้ ๗  หมู่ 



เกณฑท่ี์ ๑ ชมุชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและด าเนนิการ 

เกณฑ ์

๓.ชมุชนมีความร่วมมือ  ร่วมคดิ  ร่วมท า ร่วมปฏบิตัิการสงัเคราะห์ วิเคราะห์สาเหตุ 

และก าหนดแนวทางแกไ้ขปัญหาอบุตัิเหตุทางถนนร่วมกนั 



เกณฑท่ี์ ๑ ชมุชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและด าเนนิการ 

เกณฑ ์

๔.ร่วมกนัก าหนดมาตรการป้องกนั และยบัย ัง้อบุตัิเหตุทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของ

ชมุชน  เช่น การต ัง้ด่านจุดตรวจ  การเขา้ออกในชมุชน 



เกณฑท่ี์ ๑ ชมุชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและด าเนนิการ 

เกณฑ ์

๕.การมีส่วนร่วมในการระดมสมอง และการใชท้รพัยากรภายในชมุชน แกปั้ญหา

อบุตัิเหตุทางถนนของชมุชนร่วมกนั 



เกณฑท่ี์ ๑ ชมุชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและด าเนนิการ 

เกณฑ ์

๖.ก าหนดแผนงานและกิจกรรมป้องกนัและลดอบุตัิเหตุทางถนนในเขตชมุชนของตนเอง 



เกณฑท่ี์ ๑ ชมุชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและด าเนนิการ 

เกณฑ ์

๗.การประสานงานความร่วมมือการป้องกนัอบุตัิเหตุทางถนนร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ 

ทัง้ในและนอกพื้นท่ี 

หมวดการทางฯ 

   รพ.สต.   ตู้ ตชต. 

     สถานศึกษา 

   มูลนิธิ /เอกชน 



เกณฑท่ี์ ๒  การแกไ้ขปัญหาจุดเสีย่ง  จุดอนัตราย 

เกณฑ ์

๑. ความร่วมมือของชมุชน เขา้มามีบทบาท และการมีส่วนร่วมในกระบวนการ 



เกณฑท่ี์ ๒  การแกไ้ขปัญหาจุดเสีย่ง  จุดอนัตราย 

เกณฑ ์

๑. ความร่วมมือของชมุชน เขา้มามีบทบาท และการมีส่วนร่วมในกระบวนการ 



เกณฑท่ี์ ๒  การแกไ้ขปัญหาจุดเสีย่ง  จุดอนัตราย 

เกณฑ ์

๒. จดัท าแผนท่ีความเสีย่งภายในชมุชน โดยการส ารวจ และก าหนดจุดเสีย่ง และ

พื้นท่ีอนัตรายเพือ่น าเขา้สู่กระบวนการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุทางถนนโดนชมุชน 



เกณฑท่ี์ ๒  การแกไ้ขปัญหาจุดเสีย่ง  จุดอนัตราย 

เกณฑ ์

๒. จดัท าแผนท่ีความเสีย่งภายในชมุชน โดยการส ารวจ และก าหนดจุดเสีย่ง และ

พื้นท่ีอนัตรายเพือ่น าเขา้สู่กระบวนการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุทางถนนโดนชมุชน 



เกณฑท่ี์ ๒  การแกไ้ขปัญหาจุดเสีย่ง  จุดอนัตราย 

เกณฑ ์

๓.การประยุกต์ใชเ้ทคนคิ หรอืภูมิปัญญาชาวบา้นในการแกไ้ขปัญหา  

อบุตัิเหตุทางถนน 



เกณฑท่ี์ ๒  การแกไ้ขปัญหาจุดเสีย่ง  จุดอนัตราย 

เกณฑ ์

๔. วิเคราะห์ และก าหนดแนวทางแกไ้ขปัญหาอบุตัิเหตุทางถนน โดยการมีส่วนร่วม

ภายในชมุชน  และองคก์ร  ภาคเีครอืข่ายภายนอกชมุชน 



เกณฑท่ี์ ๒  การแกไ้ขปัญหาจุดเสีย่ง  จุดอนัตราย 

เกณฑ ์

๕. การปรบัปรงุทางกายภาพพื้นท่ีต่าง ๆ เช่น การจดัท าป้ายเตือนการตีเสน้จราจร  

การตดักิง่ไม ้และก าจดัวชัพชืขา้งทาง  ติดต ัง้ไฟส่องสว่างตามสีแ่ยก 



เกณฑท่ี์ ๒  การแกไ้ขปัญหาจุดเสีย่ง  จุดอนัตราย 

เกณฑ ์

๕. การปรบัปรงุทางกายภาพพื้นท่ีต่าง ๆ เช่น การจดัท าป้ายเตือนการตีเสน้จราจร  

การตดักิง่ไม ้และก าจดัวชัพชืขา้งทาง  ติดต ัง้ไฟส่องสว่างตามสีแ่ยก 



เกณฑท่ี์ ๓  ดา้นวินยัจราจร 

เกณฑ ์

๑.การก าหนดมาตรการ /กติกาทางสงัคมร่วมกนั เพือ่ป้องกนัและลดอบุติัเหตุทางถนน

ภายในชมุชน เม่ือ วนัท่ี ๒๙ ส.ค.๒๕๕๗ 



เกณฑท่ี์ ๓  ดา้นวินยัจราจร 

เกณฑ ์

๒. ชมุชนมีการวิเคราะห์พฤติกรรมเสีย่งของคนภายในชมุชน 



เกณฑท่ี์ ๓  ดา้นวินยัจราจร 

เกณฑ ์

๓.การรณรงคใ์หค้นภายในชมุชนมีการปฏบิตัิตามกฎระเบยีบจราจร หรอืกฎกติกาของ

ชมุชน 



เกณฑท่ี์ ๓  ดา้นวินยัจราจร 

เกณฑ ์

๔.การประชาสมัพนัธ์ และแจง้ขอ้มูลสาธารณะดา้นความปลอดภยัทางถนนใหท้ ัว่ถงึ และ

คลอบคลุมกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ภายในชมุชนเช่น วิทยุชมชน  เสยีงตามสาย 

(หอกระจายข่าว)และในวาระอืน่ ๆ 



เกณฑท่ี์ ๓  ดา้นวินยัจราจร 

เกณฑ ์

๕.การจดัเกบ็ขอ้มูลสถติิการเกดิอบุติัเหตุทางถนนภายในชมุชน  เพือ่น ามาวิเคราะห์หา

สาเหตุในการก าหนดมาตรการ และแนวทางในการแกไ้ขปัญหาอบุตัิเหตุทางถนน

ร่วมกนั 

นวัตกรรม นาฬิกาอุบัติเหตุ 

เพื่อการเฝ้าระวังปัจจัยเส่ียง 



เกณฑท่ี์ ๔  การส่งเสรมิคุณภาพการขบัขีร่ถอย่างปลอดภยั 

เกณฑ ์

๑. การจดัฝึกอบรม  การส่งเสริมการใหค้วามรู ้ความเขา้ใจดา้นความปลอดภยัทางถนน 



เกณฑท่ี์ ๔  การส่งเสรมิคุณภาพการขบัขีร่ถอย่างปลอดภยั 

เกณฑ ์

๒.การจดัเวทีสมัมนาแลกเปลีย่นเรยีนรู ้หรอืประชาคมเกีย่วกบัการป้องกนัและลดอบุติัเหตุ

ทางถนนของชมุชน 



เกณฑท่ี์ ๔  การส่งเสรมิคุณภาพการขบัขีร่ถอย่างปลอดภยั 

เกณฑ ์

๓.กระบวนการบรหิารจดัการความปลอดภยัทางถนนภายในชมุชน  

เชงิโครงสรา้ง และไม่ใชโ้ครงสรา้งแกไ้ขปัญหาอบุตัิเหตุทางถนนในชมุชน 

    หมวดการทางฯ 

   รพ./รพ.สต. 
   ตู้ ตชต. 

     สถานศึกษา 

     มูลนิธิ /เอกชน 



เกณฑท่ี์ ๔  การส่งเสรมิคุณภาพการขบัขีร่ถอย่างปลอดภยั 

เกณฑ ์

๔.การรณรงคส์รา้งกระแสกระตุน้จติส านกึในชมุชนใหร้บัรูถ้งึความปลอดภยัทางถนน 



เกณฑท่ี์ ๕  การติดตามและประเมินผล 

เกณฑ ์

๑. การด าเนนิงานการแกไ้ขปัญหาอบุตัิเหตุทางถนน  

เพือ่น ามาปรบัปรงุแกไ้ข  และพฒันาต่อยอด 



เกณฑท่ี์ ๕  การติดตามและประเมินผล 

เกณฑ ์

๒. การจดัเกบ็ขอ้มูลสถติิอบุติัเหตุทางถนน ท่ีเกดิขึ้นในพื้นท่ี 



เกณฑท่ี์ ๕  การติดตามและประเมินผล 

เกณฑ ์

๓.การประชมุหารอืร่วมกนัระดบัแกนน า และภาคเีครอืข่าย  สหสาขา 



เกณฑท่ี์ ๕  การติดตามและประเมินผล 

เกณฑ ์

๔.การแจง้ขอ้มูลข่าวสารใหค้นภายในชมุชนทราบ 



เกณฑท่ี์ ๕  การติดตามและประเมินผล 

เกณฑ ์

๕.การสรา้งความย ัง่ยนื  ความต่อเนือ่ง และการขยายผลสู่พื้นท่ีขา้งเคยีง 

ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  
ขยาย  ครอบคลุมทุกต าบล 
          ๘  ต าบล  คือ 
ต าบลห้วยโจด, ต าบลบ้านฝาง, 
ต าบลหนองกงุใหญ ต าบล
หนองโก ,ต าบลห้วยยาง, 
ต าบลดูนสาด, ต าบลหัวนาค า 
และต าบลน า้อ้อม   ตามมติ 
คปถ.อ.  เม่ือ ๕ มค.๕๘ 



กจิกรรมส่งเสรมิ และสนบัสนุนโครงการฯ 

 การซอ้มแผนเตรยีมความพรอ้ม รบัสถานการณ ์



กจิกรรมส่งเสรมิ และสนบัสนุนโครงการฯ 

การซอ้มแผนในสถานการณจ์ าลอง  กรณเีกดิอบุตัิเหตุหมู่ 



กจิกรรมส่งเสรมิ และสนบัสนุนโครงการฯ 

การตัง้ด่านอยู่เวรยาม เฝ้าระวงั ในทุกชมุชน/หมู่บา้น  ในช่วงเทศกาลปีใหม่  



กจิกรรมส่งเสรมิ และสนบัสนุนโครงการฯ 

 โครงการลดอบายมุก สรา้งสขุ “งานศพปลอดเหลา้  ปลอดการพนนั”   

โดยต าบลหนองโน   ชนะเลศิ  ต าบลตน้แบบ “งานศพปลอดเหลา้  ปลอดการพนนั” 



กจิกรรมส่งเสรมิ และสนบัสนุนโครงการฯ 

 อ าเภอกระนวน  ไดป้ระกาศ เป็นอ าเภอ สรา้งสขุ งานศพปลอดเหลา้  ปลอดการพนนั  

อย่างย ัง่ยนื  เม่ือวนัท่ี   ๒๒   มกราคม   ๒๕๕๘  โดยท่านรอง ดลเดช  พฒันรฐั 



กจิกรรมส่งเสรมิ และสนบัสนุนโครงการฯ 
ก านนัเลศิศกัดิ ์  ค ามูล   ก านนัต าบลหนองโน   อ าเภอกระนวน   ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ขา้ประกวด 

ก านนัยอดเยีย่ม    โดยคณะกรรมการไดเ้ขา้ตรวจประเมินผลงาน เม่ือ  ๒๖  มกราคม   ๒๕๕๘ 



ปัญหาอปุสรรค 

ไม่มีสญัญาไฟจราจรในจดุเสีย่งสงู (ปัจจบุนัแกไ้ขแลว้) 

เสน้แบ่งจราจรไม่ชดั  ไม่มีเสน้แบ่ง (ปรบัปรงุไหล่ทาง/เสน้แบ่ง) 

สภาพถนนบางช่วงท่ีถูกน า้ท่วม  ช ารดุ (ท าถนนใหส้งู/เพิม่ท่อ

ระบายน า้) 

จดุเสีย่งสงู  เป็น  ๕  แยก ในบางช่วงเวลา  เนื่องจาก อยู่ใกล ้

ประตูทางออกของโรงเรียน (ท าประตูทางเขา้ออกโรงเรียนดา้น

ใหม่) 





แนวทางการแกไ้ข 

ประสาน อบจ. ปรบัปรงุเสน้ทางระหว่าง ต าบลหว้ยโจด-บา้นฝาง 

ประสานหมวดการทางติดต ัง้สญ้ญาณไฟจราจร ในจดุเสีย่งสงู 

รณรงคใ์หค้วามรูแ้ก่ประชาชน เยาวชน ประชาชน ในชมุชนอย่าง

ต่อเนื่องและสม า่เสมอ 

ทอ้งถิน่ตอ้งจดัเตรียมบคุลากรของหน่วยงานและจดัต ัง้งบประมาณ

เพือ่ป้องกนัปัญหาการเกิดอบุตัิเหต ุ



แผนงาน ปี 2558 - 2560 

 โครงการป้องกนัและลดอบุติัเหตุทางถนน   ครอบคลมุทุกต าบล 

 โครงการสรา้งสขุลดอบายมุข งานศพปลอดเหลา้ ปลอดการพนนั อย่างย ัง่ยนื 

 โครงการด าเนินงานและบริหารจดัระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ ใหค้รบทุกทอ้งถิน่ 

 โครงการส่งเสริมระบบการบริหารหมู่บา้น(การเฝ้าระวงั การอยู่เวรยาม)(โดย 

กม.ร่วมกบั อปท และ อปพร) ซึง่ท่ีประชมุตกลงใหต้ ัง้จุดอยู่เวรยามทุกหมู่บา้น

ท ัง้   ๗  หมู่ 

 โครงการรณรงคก์ารขบัขี่ปลอดภยั(ต ารวจเป็นเจา้ภาพหลกั) 

 



คุณค่าของงาน คอืการช่วยชวิีตคน 

ไม่มีกุศลใดจะยิง่ใหญ่เท่ากบัการไดช่้วยชวิีตเพือ่นมนุษย ์ 



 ยุทธวธิกีารขบัเคล ือ่นกระบวนทพั 

 ท างานเป็นทีม “สหสาขา” 

 ไรร้อยต่อ 

 ดว้ยจติวิญญาณ 

 และความเสยีสละ 


