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6S



เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศในกลุ่มอาเซียน 

ประเทศ 
อตัราเสยีชีวิต 

ต่อแสนประชากร 

ไทย 36.2 

เวยีดนาม 24.5 

มาเลเซยี 24.0 

พม่า 20.3 

กมัพูชา 17.4 

ตมิอร ์ 16.6 

อินโดนีเชยี 15.3 

ลาว 14.3 

ฟิลิปปินส ์ 10.5 

สิงคโปร ์ 3.6 

บรูไน ไม่มีขอ้มูล 

ประเทศ 
อตัราเสยีชีวิต 

ต่อแสนประชากร 

อนัดบั 1  ไทย 26.3 

อนัดบั 2 สาธารณรฐั              

โดมินิกนั 

18.5 
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หลกัการและเหตุผล 



สถติิการบาดเจบ็จากอบุตัิเหตภุายในโรงเรียน  

รวมไปถงึดา้นหนา้โรงเรียน 
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อุบตัเิหตุ เสยีชวีติ 





วัตถุประสงคก์ารด าเนินงาน 
 2.เพือ่ด าเนินการความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน 1.เพือ่สรา้งความตระหนกัถงึความปลอดภยัในการขบัขี ่

4.เพือ่ประชาสมัพนัธ์ผลส าเรจ็ของโครงการสู่โรงเรยีน 

  เครอืข่ายและชมุชน 

3.เพือ่ลดจ านวนผูบ้าดเจบ็ หรอืเสยีชวิีตจากอุบตัเิหตุทางทอ้งถนน 
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เป้าหมาย 

เชิงปรมิาณ 
1. ครู และนักเรียนจ านวน 3,515 คน  

2. โรงเรียนเครอืขา่ยอย่างนอ้ย 3 โรงเรยีน  

3. ชุมชน 1 ชุมชนใน อ.กระนวน  

เชิงคณุภาพ 
1. ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีกระนวน 

     วิทยาคม มีความตระหนกัถงึความ 
    ปลอดภัยในการขับขี่ 

2. โรงเรียนเครอืขา่ยมกีารจัดต้ัง

ชมรมRSC.และพฒันาชมรมให้มี

คุณภาพ 3. ประชาชนชมุชนต้นแบบมีความ

ตระหนัก 

   ถึงความปลอดภัยในการขับขี่ 



กระบวนการบรหิารเชิงระบบครบวงจร 

PDCA 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ในการท างาน  
ด าเนินการตาม 

กระบวนทัศน์ 6S 

ตรวจสอบและรายงาน

ผลการปฏบิัตงิาน 

-ปรับปรงุแก้ไขการด าเนนิงาน 

-เพิ่มคณุภาพและตอ่ยอด 

   การด าเนนิงาน 

 



 

      

ประชมุคณะกรรมการ 

ทุกวนัพฤหสับดแีรกของ

ทุกเดอืน 

 

 P = PLAN การวางแผน 

มีการแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนนิงาน  

คณะกรรมการชมรม คณะกรรมการที่

ปรึกษา 
ด าเนินการในรูปแบบของชุมนุม RSC มสีมาชิกทั้งส้ิน 120 คน 



ทีมงานดา้นความปลอดภยัทางทอ้งถนน 

ชมรม 

RSC. 

สภานกัเรยีน รด. จติอาสา 

สารวตัรนกัเรยีน 

ทูบีนมัเบอรว์นั 

พยาบาลสนาม 



งบประมาณสนบัสนุนจากโรงเรียน 

35,000 บาท 

 งบประมาณในการด าเนนิโครงการ 



บริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถจ ากดั 

8,000 บาท 

งบประมาณในการด าเนนิโครงการ 



โครงการคนเห็นคน(งบ สสส.)  

      จ ากดั 20,000 บาท 

งบประมาณในการด าเนนิโครงการ 



โครงการใจถงึใจ(สสส.,สอจร.) 
           80,000 บาท 

งบประมาณในการด าเนนิโครงการ 



ด าเนินการตาม
กระบวนทศัน์ 6S 



   S1 Survey  

 การส ารวจ 



S2 Study : การอบรม 



กิจกรรมรณรงค ์ประชาสมัพนัธต์ามบอรด์ตา่งๆ  



S3 Safety : มาตรการดา้น 

               ความปลอดภยั 



S3 Safety : ความปลอดภยั 



 ขอความอนุเคราะห์จากงานจราจร  

สถานตี ารวจภูธรกระนวน 
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S4 Support : การมีส่วนร่วม 





 S5 Shared มีการเผยแพร่

ขอ้มูลอย่างเป็นปัจจบุนั 



 

 

 S6 Stronger T0gether 

มีความย ัง่ยนื 

 

•s6 Stronger together 
ได้รับการเสนอแนะจาก 
พ.ต.ท.ช านาญ คนไว  

ในการติดตามประเมินผล
โครงการ“สตาร์ทอย่างมีสติ 

ขับข่ีอย่างมีวินัย  
สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% 
เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย. ๒๕๕๙ 



ไตรมาสที ่1 ถนนสาย

กระนวน - ท่าคนัโท  
ไตรมาสที ่2 ถนน

สายกระนวน - น้ า

พอง 

ไตรมาสที ่3 ถนน

สายกระนวน - เชียง

ยืน 

ไตรมาสที ่4 ถนน

สายกระนวน - ห้วย

เม็ก 



ขยายเครอืขา่ยความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน 

ไตรมาศที ่1 เดือน (ก.ค-ก.ย. 2559) ถนนสายกระนวน-

ท่าคนัโท โรงเรียนมธัยมศึกษา 2 โรงเรียน  ได้แก่ 

โรงเรียนยางค าพิทยาคม,โรงเรียนทุ่งใหญ่รตันศึกษา 

 

โรงเรียนประถมศึกษา 1 โรงเรียน  ได้แก่ 

โรงเรียนบ้านค าครึ่ง 

E:/งานที่หน้าจอ...ปีใหม่59/โครงการถนนปลอดภัย/ภาพเครือข่าย/คำครึ่ง/ผอ.รัชรี.MOV
E:/งานที่หน้าจอ...ปีใหม่59/โครงการถนนปลอดภัย/ภาพเครือข่าย/กลอนลำยางคำ.MOV
E:/งานที่หน้าจอ...ปีใหม่59/โครงการถนนปลอดภัย/ภาพเครือข่าย/ทุ่งใหญ่.mp4
E:/งานที่หน้าจอ...ปีใหม่59/โครงการถนนปลอดภัย/ภาพเครือข่าย/ยางคำ.mp4
E:/งานที่หน้าจอ...ปีใหม่59/โครงการถนนปลอดภัย/ภาพเครือข่าย/คำครึ่ง/กลอนลำ.MOV


รายงานผลการปฏบิตังิานพรอ้มทั้งน า 

ข้อมูลไปปรบัปรงุการท างานในครัง้ตอ่ไป 



- ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน 
- เพิม่คุณภาพและต่อยอดการด าเนินงาน 

ป ี 2558 ป ี 2559 ปี  2560 

1. โครงการส่งเสริมวินยัจราจร 
2. โครงการถนนปลอดภยัในสถานศึกษา 
3. โครงการ อบรมใบอนุญาตขบัข่ี 
4. โครงการ รายงานอุบติั สารวตัรนกัเรียน 
5. โครงการสต๊ิกเกอร์เขา้-ออก ตอ้งสวม

หมวก และคาดเขม็ขดันิรภยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการส่งเสริมวินยัจราจร 
2. โครงการถนนปลอดภยัในสถานศึกษา 
3. โครงการ อบรมใบอนุญาตขบัข่ี 
4. โครงการ รายงานอุบติั สารวตัรนกัเรียน 
5. โครงการส ารวจจุดเส่ียง ควรเล่ียง

อนัตราย 
6. โครงการ ฐานขอ้มูลทะเบียนรถ 
7. โครงการถนนปลอดภยัร่วมกบัการ

ประกวด TO BE NO 1 TEEN 
DANCERCISE 

8. MOU โครงการ ป้องกนัอุบติัเหตุ 
รณรงค ์คาดเขม็ขดันิรภยั และสวมหมวก
นิรภยั 

9. โครงการสต๊ิกเกอร์เขา้-ออก ตอ้งสวม
หมวกและคาดเขม็ขดันิรภยั 

1. โครงการส่งเสริมวินยัจราจร 
2. โครงการถนนปลอดภยัในสถานศึกษา 
3. โครงการ อบรมใบอนุญาตขบัข่ี 
4. โครงการ รายงานอุบติั สารวตัรนกัเรียน 
5. โครงการส ารวจจุดเส่ียง ควรเล่ียง

อนัตราย 
6. โครงการ ฐานขอ้มูลทะเบียนรถ 
7. โครงการกองทนุหมวกนิรภยัไห้ยมื 
8. โครงการโรงเรียนเครือขา่ยจราจรอุน่ใจ 
9. โครงการ knock the door เคาะทุกห้อง

ชวนนอ้งสวมหมวก 
10.  โครงการสตาร์ทอยา่งมีสติ ขบัข่ีอยา่งมี

วินยั สวมหมวกนิรภยั 100% 
11. โครงการแตม้สี ตีเส้น ชดัเจน ปลอดภยั 
12. โครงการชุมชนปลอดอุบติัเหตุ 
13. โครงการ Miss/Mr. Helmet Design 

Contest 



ผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงค/์เปา้หมาย 
 

วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 เพือ่สร้างความตระหนักถงึความปลอดภัยในการขับขี่ 
 - ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมมีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่         
 - ยอดผู้สวมหมวกนิรภัยเพ่ิมขึน้ 
 

E:/งานที่หน้าจอ...ปีใหม่59/โครงการถนนปลอดภัย/เอกสารประกอบ/ลิ้งค์ต่างๆ/อ้างอิงจุดประสงค์ข้อที่ 1 - Copy - Copy.pptx
E:/งานที่หน้าจอ...ปีใหม่59/โครงการถนนปลอดภัย/เอกสารประกอบ/ลิ้งค์ต่างๆ/อ้างอิงจุดประสงค์ข้อที่ 1 - Copy - Copy.pptx
E:/งานที่หน้าจอ...ปีใหม่59/โครงการถนนปลอดภัย/เอกสารประกอบ/ลิ้งค์ต่างๆ/อ้างอิงจุดประสงค์ข้อที่ 1 - Copy - Copy.pptx
E:/งานที่หน้าจอ...ปีใหม่59/โครงการถนนปลอดภัย/เอกสารประกอบ/ลิ้งค์ต่างๆ/อ้างอิง 2.pptx


ผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงค/์เปา้หมาย 

วตัถปุระสงคข์อ้ที่ 2 เพือ่ด าเนนิการความปลอดภยัในการใชร้ถ

ใช้ถนน 

- โรงเรียนมีโครงการ / มาตรการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

เพิ่มขึ้นทุกปี 

- โรงเรียนมีการด าเนินการโดยมีนวัตกรรม 6S 

ป ี 2558 ป ี 2559 ป ี 2560 

1. โครงการส่งเสริมวินัยจราจร 

2. โครงการถนนปลอดภัยใน

สถานศึกษา 

3. โครงการ อบรมใบอนุญาตขับ

ขี่ 

4. โครงการ รายงานอุบัติ 

สารวัตรนักเรียน 

5. โครงการสติ๊กเกอร์เข้า-ออก 

ต้องสวมหมวก และคาดเข็มขัด

นิรภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. โครงการส่งเสริมวินัยจราจร 

2. โครงการถนนปลอดภัยใน

สถานศึกษา 

3. โครงการ อบรมใบอนุญาตขับ

ขี ่

4. โครงการ รายงานอุบัติ 

สารวัตรนักเรียน 

5. โครงการส ารวจจุดเสี่ยง ควร

เลี่ยงอันตราย 

6. โครงการ ฐานข้อมูลทะเบียนรถ 

7. โครงการถนนปลอดภัยร่วมกับ

การประกวด TO BE NO 1 

TEEN DANCERCISE 

8. MOU โครงการ ป้องกัน

อุบัติเหตุ รณรงค์ คาดเข็มขัด

นิรภัย และสวมหมวกนิรภัย 

9. โครงการสติ๊กเกอร์เข้า-ออก 

ต้องสวมหมวกและคาดเข็มขัด

นิรภัย 

1. โครงการส่งเสริมวินัยจราจร 

2. โครงการถนนปลอดภัยใน

สถานศึกษา 

3. โครงการ อบรมใบอนุญาตขับ

ขี ่

4. โครงการ รายงานอุบัติ 

สารวัตรนักเรียน 

5. โครงการส ารวจจุดเสี่ยง ควร

เลี่ยงอันตราย 

6. โครงการ ฐานข้อมูลทะเบียนรถ 

7. โครงการกองทุนหมวกนิรภัยไห้

ยืม 

8. โครงการโรงเรียนเครือข่าย

จราจรอุ่นใจ 

9. โครงการ knock the door 

เคาะทุกห้องชวนน้องสวม

หมวก 

10.  โครงการสตาร์ทอย่างมีสติ 

ขับขี่อย่างมีวินัย สวมหมวก

นิรภัย 100% 

11. โครงการแต้มสี ตีเส้น ชัดเจน 

ปลอดภัย 

12. โครงการชุมชนปลอดอุบัติเหตุ 

13. โครงการ Miss/Mr. Helmet 

Design Contest 
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ผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์/เปา้หมาย 

วัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 เพือ่ลดจ านวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนน 
1. จ านวนผู้ประสบอุบัติเหตุลดลง 
2. จ านวนผู้เสียชีวิตในปี 2559 เป็นศูนย์ 
3. เป้าหมายในปี 2560 จะไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 
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ผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์/เปา้หมาย 

วตัถุประสงค์ข้อที ่4 เพือ่ประชาสัมพนัธ์ผลส าเร็จของโครงการสู่โรงเรียน
เครือข่ายและชุมชน 

1. มีโรงเรียนเครือข่าย 3 โรงเรียน 
2. มีชุมชนต้นแบบความปลอดภยัทางท้องถนน   1 ชุมชนเครือข่าย  
ได้แก่ ชุมชนบ้านหนองโก ม.19 
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