
สรปุผลการด าเนินงาน 

ป้องกนัและลดอุบตัิเหตุทางถนน 

  ดว้ยหลกั 5ส       

ภายใต้แนวคดิ  
District  Health  System :DHS 

โดย  ศูนย์อ ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนอ ำเภอกระนวน 



กระนวน แดนดนิถิน่เกษตร เขตปลกูออ้ย 



รอ้ยต่อยางพารา  ศนูยก์ลางการคา้ 



พฒันาคุณธรรม  ลอืล า้บญุบ ัง้ไฟ 



เท่ียวบา๋หลวงตาดโตนใส รวมน า้ใจถิน่คนด ี
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• ประชากรทัง้สิ้น  82499 คน 

• หลงัคาเรือน  19,027   หลงั 

• แบ่งการปกครอง 9 ต าบล 

 98 หมู่บา้น 12 ชมุชน 



ลกัษณะพื้นท่ี และเนื้อท่ี 

. พื้นท่ีเป็นเนินเขาเลก็ๆ กบัพื้นท่ีราบ  

. พื้นท่ี 322.02 ตร.กม.  

. มีป่าโปร่งเขตรอ้นสลบักบั 

ป่าไมเ้บญจพรรณ  



การปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

. เทศบาลต าบล  ๓  แห่ง 

. เทศบาลเมือง  ๑  แห่ง  

. อบต.  ๖  แห่ง 



อาชพี.- 

. พ ืน้ท ี ่322.02 ตร.กม.  
. สว่นใหญ่อาชพีทางเกษตรกรรม 

ท านา ท าไร่ออ้ย มนัส าปะหลงั 

ปลูกยางพารา 



สถานศกึษา.- 

. พ ืน้ท ี ่322.02 ตร.กม.  
. โรงเรยีนมธัยมศกึษา  4   แห่ง 

. โรงเรยีนประถมศกึษา  38 แห่ง 

. โรงเรยีนเอกชน        5   แห่ง 

. วิทยาลยัการอาชพี     1  แห่ง  



สถาบนัการเงนิ.- 

ธนาคารกรงุไทย 

ธนาคารกสกิรไทย 

ธนาคารกรงุเทพฯ 

ธนาคารออมสนิ 

ธนาคาร ธกส. 

ธนาคารไทยพานชิย ์

ธนาคารกรงุศรีอยุธยา 

 



ศนูย ์/ ตวัแทนจ าหน่ายรถ 

• ศนูยจ์  าหน่ายรถจกัยานยนต์ 10 แห่ง 

• ศนูยจ์  าหน่ายรถยนต์  5 แห่ง 

• ศนูยจ์  าหน่ายรถไถแทรกเตอร ์6 แห่ง 

• เตน้ทจ์  าหน่ายรถมือสอง  12 แห่ง 

• หา้งสรรพสนิคา้   2 แห่ง 



ขอ้มูลสารสนเทศ 

-ขอ้มูลภาพรวมระบบเฝ้าระวงั 

-ขอ้มูลสอบสวนเชิงลึก   

  เหตกุารณส์ าคญัตามเกณฑ ์

 

ระบุความเส่ียง/ปัญหา 

-หมวก/เมา/เร็ว/เข็มขดั ฯลฯ  

-ทางแยก/ทางร่วม/ทางตรง ฯลฯ 

-อปุสรรคดา้นการรกัษาพยาบาล 

 

    เลือกมาตรการแกปั้ญหา 

      โดย ชุมชนมีส่วนรว่ม 

-บงัคบัใชก้ฏหมาย/ 

-มาตรการชุมชน (ดา่นชุมชน) 

-มาตรการองคก์ร 

-แกไ้ขจดุเส่ียง 

-พฒันาบริการการรกัษา EMS/Trauma 

ประเมินผล สุดคุม้ 

-อตัราตาย ลดลง 

-อุบตัเิหตทุางถนน 

-การบาดเจบ็สมอง 

-Multiple Injury  

-สดัส่วนการสวมหมวกนิรภยั 

-สดัส่วนการบาดเจบ็กบัเมาสุรา 

-จ  านวนการสอบสวนเหตกุารณ ์

แนวทางการด าเนินงานการป้องกนัและลดอบุตัิเหตุทางถนน 5ส  

ภายใตแ้นวคิด District Health System 

DHS 
 

สหสาขา 



ท าบนัทึกขอ้ตกลง  การใชม้าตรการชมุชน (ด่านชมุชน)  เพือ่แกไ้ขปัญหาอบุตัิเหตุ 

    นายอ าเภอกระนวน  $  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (ปี ๒๕๕๘) 

การเตรียมความพร้อม 



กำรประชุม กก.ศปถ.อ.กระนวน ๒๔ มีนำคม ๒๕๕๙  
ณ ห้องประชุมบ๋ำหลวง  รพร.กระนวน 

การเตรียมความพร้อม 



• จดัท ำข้อมลูกำรบำดเจ็บจำกอบุตัเิหต ุ

1.ระบบการจดัการขอ้มูล  ศปถ.อ (MIS) 
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                     กราฟ   แสดงจ านวนผูบ้าดเจบ็จากอุบติัเหตุทางถนนรับไวรั้กษา รพ.ร.กระนวน  
                                                        เปรียบเทียบปี 2557-2560 

ท่ีมำ:ISWIN งำนระบำดวิทยำ สสจ.ขอนแก่น 



• จดัท ำข้อมลูกำรเสียชีวิตจำกอบุตัเิหต ุ
               กรำฟ  แสดงจ ำนวนผู้ เสยีชีวิตจำกอบุตัเิหตใุนพืน้ท่ีอ ำเภอกระนวน  

                           แยกรำยเดือน   เปรียบเทียบปี 2556-2560 

1.ระบบการจดัการขอ้มูล  ศปถ.อ (MIS) 
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ที่มา:ข้อมูลจาก สสจ.ขอนแก่น,ตร.,รพ.ขอนแก่น 



การจัดท าข้อมูล/การคืนข้อมูลชุมชน 

สถติิการเกิดอุบัติเหตุ ปี 2559 ปี 2560 เพิ่ม/ลด 

จ ำนวนครัง้ 44 40 -4 

บำดเจ็บ(Admit) 28 12 -16 

Refer/death 0 1 +1 

ตำรำง   เปรียบเทียบสถิตกิำรเกิดอบุตัเิหตชุว่งเทศกำลปีใหม ่    2559-2560 

ที่มำ: ISwin,ตร,รพ, 



การจัดท าข้อมูล/การคืนข้อมูลชุมชน 

เทศกาลปีใหม่ 2558 – 2560 (ช่วงการคุมเข้ม 7 วัน) 

ปี พ.ศ. 2558 2559 2560 
อบุตัิเหต(ุครัง้) 34 44 40 
เฉลีย่(ครัง้ตอ่วนั) 4.86 6.29 5.72 

ตำรำงเปรียบเทียบคำ่เฉล่ียกำรเกิดอบุตัเิหตทุำงถนนเทศกำลปีใหม ่  
2558 – 2560 (7  วนัอนัตรำย) 

ที่มำ: Iswin,ตร.รพ./รพ.สต./ 



2.กระบวนการน าขอ้มูล จากการสอบสวนฯ  คืนใหพ้ื้นท่ีออกมาตรการป้องกนั 

ผ่านคณะกรรมการ  คปถ. / DHS - RTI 

 

นายอ าเภอ เป็นประธาน 
การประชุมร่วม ศปถ.อ./ภาคีเครือข่าย 



หลกัเกณฑ์แนวทางในการสอบสวนอุบัตเิหตุ 

• กรณีเสียชีวิต 

• มีการบาดเจ็บตัง้แต่ ๒ รายขึน้ไป 

• ได้รับความสนใจเป็นพเิศษ 

• รถพยาบาล 

• รถรับ-ส่งนักเรียน 

• รถโดยสารสาธารณะ 

• อุบัตเิหตุบุคลส าคัญ 

การสอบสวนอุบัตเิหต ิ
ปี ๒๕๕๙  จ านวน ๕ เหตุการณ์ 
ปี ๒๕๖๐  จ านวน ๑๑ เหตุการณ์ 



 รำยที่ 1 กรณี รถมอเตอร์ไซด์ล้มเอง 
  6 ต.ค.2559 เวลำ 13.40 น.  

ถนนภำยในหมู่บ้ำนพ้ืนที่ อบต.หนองกุงใหญ่ 

สภำพถนน สำเหตุ ผู้เสียชีวิต/บำดเจ็บ 

- ภายในชุมชน 
-คอนกรีตเสริมเหลก็ 
-ทางตรง 

 

MC เสียหลักล้มเอง -เพศชาย 41 ปี 
-ดื่มแอลกอฮอล/์เมา 
-ไม่สวมหมวกนิรภัย 



สภำพถนน สำเหตุ ผู้เสียชีวิต/บำดเจ็บ 

-ทางตรง 2 ช่องจราจร 
-ไม่มีไฟส่องสว่าง 
-เช้ามืด 

 

คนเดินข้างถนนชนแล้วหนี -เพศชาย 58 ปี 
-ผู้ป่วยจิตเวชไม่มีญาติ 
-เดินข้างถนนในที่มืด 

 รำยที่ 2 กรณี รถชนคนเดินข้ำงถนนแล้วหนึ 
 13 ต.ค.2559 เวลำ 05.30 น.  

ถนนสำยกระนวน – ท่ำคันโท พ้ืนที่ อบต.หัวนำค ำ 



สภำพถนน สำเหตุ ผู้เสียชีวิต/บำดเจ็บ 

-ทางตรง 2 ช่องจราจร 
-ไม่มีไฟส่องสว่าง 

 

MC เสียหลัก 
ล้มเอง 

ชาย 40 ปี (ต่างถ่ิน) 
-ขับเร็ว 
-ไม่สวมหมวกนิรภัย   
-ไม่คุ้นชินพื้นที่/ มืด 

 รำยที่ 3 กรณี รถมอเตอร์ไซด์ล้มเอง 
 20 ต.ค.2559 เวลำ 19.30 น.  

ทำงหลวงชนบทสำยค ำคร่ึง –ดูนสำด พ้ืนที่ อบต.ดูนสำด 



สภำพถนน สำเหตุ ผู้เสียชีวิต/บำดเจ็บ 

-4 ช่องจราจร 
-ภายในชุมชน 

MC เสียหลัก 
ล้มเอง 

ชาย 40 ปี 
-ดื่มแอลกอฮอล/์เมา   
-ขับเร็ว 
-ไม่สวมหมวกนิรภัย   
-ไม่คุ้นชินพื้นที ่

 รำยที่ 4 กรณี รถมอเตอร์ไซด์ล้มเอง 
 10 ธ.ค.2559 เวลำ 02.30 น.  

ถนนภำยในชุมชน พ้ืนที่ ทม.กระนวน 



 รำยที่ 5 กรณี รถมอเตอร์ไซด์ล้มเอง 
 30 ธ.ค.2559 เวลำ 20.20 น.  

ถนนภำยในหมู่บ้ำน ม.8  พ้ืนที่ อบต.หัวนำค ำ 

สภำพถนน สำเหตุ ผู้บำดเจ็บ/เสียชีวิต 

-ทางโค้งรู้ตัว Z  
MC เสียหลักล้มเอง 

-เพศชาย 31 ปี (นอกพื้นที่) 
-ด่ืมแอลกอฮอล์/เมา 
-ขับเร็ว /ไม่คุ้นชินทาง 
-ไม่สวมหมวกนิรภัย 
-ปัญหาครอบครัว 



สภำพถนน สำเหตุ ผู้บำดเจ็บ/เสียชีวิต 

-ทางตรง 
-ช ารุด 
-มีหลุม 

 
MC เสียหลักล้มเอง 

-นักเรียนหญิง 14 ปี 
-ขับเร็ว  
-ไม่สวมหมวกนิรภัย 

 รำยที่ 6 กรณี รถมอเตอร์ไซด์ล้มเอง 
 7 ก.พ.2560 เวลำ 16.00 น.  

ทำงหลวงชนบทสำยทุ่งใหญ่ – หนองแวงคู 
พ้ืนที่ อบต.บ้ำนฝำง 



 รำยที่ 7,8 กรณี รถกระบะชนรถเก๋ง  
หน้ำบ้ำนรักษ์รสีอร์ท 9 ก.พ.2560  

เวลำ 01.30 น. ถนนกระนวน - น้ ำพองพ้ืนที่ ทต.หนองโน 
สภาพถนน รถกระบะ เสียชีวติ/รถเก๋ง 

ทางตรง 
เนินลบัตา 
ไม่มไีฟส่องถนน 
 

-เพศชาย  27 ปี   
- คนนอกพื้นที ่    -ขับรถเร็ว 
-ด่ืมแอลกอฮอล์/เมา 
-ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย 
-มองไม่เห็นรถเก๋ง 

-เพศชาย 2 ราย 30 ปี    
- คนนอกพื้นที ่
-จอดรถข้างถนน 
-เสียชีวติ 2 ราย 



 รำยที่ 9 กรณี รถกระบะเฉ่ียวชนรถจักรยำนยนต์ 4 เม.ย.2560 เวลำ 06.40 น.  
ถนนสำยกระนวน – ท่ำคันโท  พ้ืนที่เทศบำลห้วยยำง 

สภาพถนน รถกระบะ MC 

ทางตรง 
ไหล่ทางสูง 20 
cm. 
เช้าตรู่ 
 

-เพศชาย  55 ปี  - คนในพื้นที ่    
-ขับรถเร็ว 
-ไม่ด่ืมแอลกอฮอล์ 
-ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย 
-มองไม่เห็นรถ MC ข้ามถนน 

-เพศหญิง  61 ปี   - คนในพ้ืนที ่
-ไม่สวมหมวกนิรภัย/ไม่ด่ืมสุรา 
-ขับรถ MC ข้ามถนน  ตดัหน้ารถ
กระบะ 
-เสียชีวติ 



 รำยที่ 10 กรณี รถกระบะวีโก้ชนท้ำยจักรยำนยนต์ 
27 พ.ค.2560 เวลำ 13.30 น.  

ถนนสำยกระนวน – ท่ำคันโท  พ้ืนที่ อบต.หัวนำค ำ   

สภาพถนน รถกระบะ MC 

ทางขึน้เนิน 
โค้งซ้าย 
 

-เพศชาย  35 ปี  - คนในพ้ืนที ่    
-ขับรถเร็ว 
-ไม่ด่ืมแอลกอฮอล์ 
-รัดเข็มขัดนิรภยั 
-      ต่ืน ประหม่า รถสวนทาง 

-เพศชาย  70 ปี   - คนในพื้นที ่
-ไม่สวมหมวกนิรภัย 
-ด่ืมแอลกอฮอล์ 
-ขับรถ MC กลางช่องจราจร 
-เสียชีวติ 



20 พ.ค.2560 : เวลำ20.30 น. 
รถจักรยำยนต์ชนไฟฟ้ำ 
ถนนในชุมชนหนองโก ม.1  พื้นท่ีเทศบำลเมือง
กระนวน 

 คนขับเพศชำย อำยุ 57 ปี 
 คนต่ำงถ่ิน ไม่คุ้นชินเส้นทำง 
 สภำพเมำ ดื่มสุรำ  
 ขับเร็วเสียหลักทำงตรง 
  ไม่สวมหมวกนิรภัย 
  ชนเสำไฟฟ้ำแรงต่ ำ 
  คนขับเสียชีวิต 

 รำยที่ 11 กรณี รถจักรยำนยนต์ชนเสำไฟฟ้ำกลำงชุมชน   พ้ืนที่เทศบำลเมืองกระนวน   



3.การด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมของทีมสหสาขา 

• ประชมุร่วมภำคีเครือขำ่ย  ศปถ.อ./ศปถ.ต.  

• เสนอ/กำรน ำข้อมลูมำใช้เสนอแนะมำตรกำรปอ้งกนั 

 



ประชุมร่วมภำคีเครือข่ำย 
ณ ห้องประชุม อบต. หัวนำค ำ ๒๘ ธค. ๕๙ 

- การคืนข้อมูลชุมชนให้ชุมชนร่วมรับผิดชอบ   
- สร้างมาตรการป้องกันร่วมกัน 



4. ชมุชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและด าเนนิการ 

เวทีประชาคม 



ชมุชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและด าเนินการ 

การท าประชาคมชมุชน ในระดบัหมู่บา้น/ชมุชน 



แผนงานโครงการด้านความปลอดภัยทางถนน 



ชมุชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและด าเนนิการ 
• เป็นแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ  

            (ตามนโยบายของรัฐ) 

• เป็นตัวชีวั้ดระดับเขต/จังหวัด  ที่ชัดเจน 

• จัดท าเป็นแผนปฏิบัตกิารตามยุทธศาสตร์  

            โดยก าหนดเป้าหมาย/KPI ชัดเจน 

• ระดับพืน้ท่ีจัดท าโครงการ  โดยการสนับสนุนงบ 

           จาก อปท.  สม ่าเสมอ/ต่อเน่ือง 



ประชุมซ้อมแผน TTX  
ณ ห้องประชุม อบต. หัวนำค ำ ๘ เมย. ๖๐ 



ซ้อมแผนอุบัติเหตุกลุ่มชน  (FTX) 
ณ ห้องประชุม อบต. หัวนำค ำ ๘ เมย. ๖๐ 



5.การขับเคลื่อน  RTI  team ต าบล  

• มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำร  ศปถ.ต.  ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วม 

• ประชำชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำร่วมรับผิดชอบ 

• มีกำรประชุมคณะกรรมกำร ศปถ.ต. 

• ด ำเนินกิจกรรมรณรงค์กำรป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่ 

• จัดตั้งชุดปฏิบัติกำรด่ำนชุมชน 

• จัดตั้งด่ำนชุมชนตำมบริบทของพ้ืนที่ 
 



• ระดบัท่ีเย่ียม    
  - ทต.หนองโน 
  - โรงเรียนศรีกระนวนวทิยำคม 
ระดบัดีมำก 
  - อบต.หนองโก  และ อบต.ห้วยโจด 
ระดบัดี 
  - อบต.หวันำค ำ,  อบต.บ้ำนฝำง, อบต.ดนูสำด,อบต.หนองกงุใหญ่ 
  - ทต.น ำ้อ้อม  และ ทต.ห้วยยำง 

ผลการขับเคลื่อน  RTI  team ต าบล  



การประชุม “ชุดปฏิบัติการประจ าด่านชุมชน”  ๗ เมย. ๖๐ 
ณ ห้องประชุม อบต. ห้วยโจด 



ประชุม“ชุดปฏบัิติการประจ าด่านชุมชน” ๘ เมย. ๖๐ 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลน า้อ้อม 



ประชุม“ชุดปฏบัิติการประจ าด่านชุมชน” ๒๙ ธ.ค. ๕๙ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลดูนสาด 



พธีิเปิดด่านชุมชนบ้านหนองโน  ต.หนองโน 
  ๒๙  ธ.ค. ๒๕๕๙  ( ๑๗.๓๐ น.) 



พธีิเปิดด่านชุมชนหนองกงุใหญ่ 
  ๒๙  ธ.ค. ๒๕๕๙ 



การณรงค์การป้องกนัและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับชุมชน 
ณ สนามหน้า อบต. หนองโก  ๑๑  เมย. ๒๕๕๙ (๑๖.๐๐ น.) 



6.การช้ีและการจัดการจุดเส่ียง 

• ทีมสอบสวนเสนอข้อมูลการสอบสวนต่อ ศปถ.อ. 

• ภาคีเครือข่ายวิเคราะห์ข้อมูล ค้นและก าหนดจุดเส่ียงร่วมกัน 

• แก้ไขจุดเส่ียงร่วมกันตามบริบทของพืน้ท่ี  โดย  อปท.จัดหา
อุปกรณ์ 

 

 



การคน้หาจุดเสีย่ง  จุดอนัตราย 
จดัท าแผนท่ีความเสีย่งภายในชมุชน โดยการส ารวจ และก าหนดจุดเสีย่ง และพื้นท่ี

อนัตรายเพือ่น าเขา้สู่กระบวนการแกไ้ขปัญหาอบุติัเหตุทางถนนโดนชมุชน 



จุดเส่ียงส่ีแยกวุ่นวาย     
ณ วันนีไ้ด้รับการแก้ไขโดยการตดิตัง้สัญญาณไฟจราจร 



การแกไ้ขปัญหาจุดเสีย่ง  จุดอนัตราย 
ทางหลวงชนบทสายหนองโน-หว้ยโจด 

ประเด็นความเสี่ยง 
 ทางโค้งหักศอก  ถนนช ารุด  และเกิดอุบัติเหตุบ่อย   
การแก้ไข 
 -เฉพาะหน้า  อบต.ห้วยโจด  ซ่อมแซม 
 -ตัดแต่งปรับภมิูทัศน์ที่บดบังทางโค้ง 
 -ติดป้ายเตือน  ชะลอ 

ก่อนด าเนินการ 
หลังด าเนินการ 



การแกไ้ขปัญหาจุดเสีย่ง  จุดอนัตราย 

ถนนภายในหมู่บ้านจอมบึง ม.๙  ต.หัวนาค า 
ประเด็นความเสี่ยง 
 ถนนลาดยาง ทางโค้ง Z 
 ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 
 เกิดเหตุ ๕ ครัง้ใน ๒ ปี 

การแก้ไข 
     -เฉพาะหน้า  อบต.หัวนาค า   
     - ติดป้ายเตือนชะลอความเร็ว 
      -ตัดแต่งปรับภมิูทัศน์ที่บดบังทางโค้ง 
      -ทาสีหลักทางโค้ง 

ก่อนด าเนินการ หลังด าเนินการ 



• หนา้หา้งสรรพสินคา้ Big C – โลตสั 
ประเด็น  - ทางเขา้-ออกหา้งสรรพสินคา้ 
  -ตลาดนดัและโตรุ่้ง 
  -ไม่ป้ายและสัญญาณไฟเตือน 
แกไ้ข   - จดั จนท.ใหบ้ริการเวลาเร่งรีบ/ช่วงตลาดนดั(หา้งสรรพสินคา้) 
  -ติดป้ายเตือน/ชะลอความเร็ว 
 

การแกไ้ขปัญหาจุดเสีย่ง  จุดอนัตราย 

ก่อนด ำเนินกำร หลงัด ำเนินกำร 



การแกไ้ขปัญหาจุดเสีย่ง  จุดอนัตราย 

ถนนหนา้หมวดการทางถึงทางแยกเขา้บา้นค าไฮ 
ประเดน็  - ลาดยาง ๒ ช่องจราจร ไม่มีไหล่ทาง 
    - ท่ีจอดรถรับส่งนกัเรียน 
   -ป้ายโฆษณาบดบงั 
แกไ้ข   - จดั จนท.ใหบ้ริการเวลาเร่งรีบ 
  -ปลดป้ายโฆษณา 
  - ติดตั้งสัญญาณไฟเตือน 
  - ปรับปรุงผวิจราจร 
 

ก่อนด ำเนินกำร 

หลงัด ำเนินกำร 



การแกไ้ขปัญหาจุดเสีย่ง  จุดอนัตราย 
ถนนหเช่ือมระหว่างบา้นหนองโน – บา้นนาเลาะ  ต  าบลหนองโน 
ประเด็น  - ถนน คสล. ๒ ช่อง  ทางโคง้รูปตวั S 
    -ไหล่ทางลูกรังแคบ   
   -ขา้งทางมีตน้ไมแ้ละหญา้บดบงั 
แกไ้ข   - เฉพาะหนา้  โดย ทต.หนองโน   
  - ปรับภูมิทศัน์ขา้งทาง 
  -ติดป้ายและสัญลกัษณ์เตือน 
  - ติดตั้งจดัท าและทาสีหลกัทางโคง้ 
 
 

ก่อนด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำรแก้ไข 



7.กำรด ำเนินกำรมำตรกำรชุมชน/ด่ำนชุมชน 
• ช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์และออกพรรษา(ทม.)  9 ต าบล  โดย 

 1.จัดท าประชาคม  ก าหนดข้อตกลงชุมชน  และธรรมนูญหมู่บ้าน 



การจัดท าข้อตกลง/กฎชุมชนและธรรมนูญชุมชน 



การประชุมเตรียมพร้อมการป้องกนัอุบติัเหตุและการสร้าง
องคค์วามรู้ใหอ้งคก์รและประชาชน 



7.กำรด ำเนินกำรมำตรกำรชุมชน(ต่อ) 

2.การส่ือสารประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนรับทราบมาตรการ/
อบรมกลุ่มเส่ียง/ตดิตัง้มาตรการเตือน/เสียงตามสาย 

 

ประชุมภาคีเครือข่ายเตรียมความพร้อม 



อบรมกลุ่มเส่ียงและรณรงคข์บัข่ีปลอดภยั 



กำรประชุมเตรียมทีมผู้ปฏิบัติในด่ำนชุมชน 



8.การด าเนินงานมาตรการองค์กร 
ความปลอดภัยทางถนน 

โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชกระนวน 
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 
โรงงานแป้งมันแก่นเจริญจ ากัด 

เขตหมวกนิรภัย 
100% 



มาตรการองคก์ร 
• กำรใช้ธรรมนญูชมุชนและบทลงโทษ 

   หมวด ๓  วำ่ด้วยกำรรักษำควำมสงบเงียบร้อย 

   ข้อ ๔๔ ห้ำมผู้ใดขบัรถเร็ว  สง่เสียงดงัฯ 

   ข้อ ๔๖ ห้ำมผู้ประกอบกำรใช้เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรภำยใน
ชมุชนหรือขดุดนิ วิ่งผำ่นอนัก่อให้เกิดเสียงดงัก่อควำมร ำคำญ ใน
ระหวำ่งเวลำ ๐๘.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.   

  บทลงโทษ :จำ่ยเงินสมทบเข้ำกองทนุหมูบ้่ำนไมเ่กิน ๑,๐๐๐ บำท 



การบงัคบัใชธ้รรมนูญชุมชนในการจดัการป้องกนัอุบติัเหตุ 

บทลงโทษ 



การด าเนินการถนนปลอดภยัในโรงเรียน 



ประกำศนโยบำยมำตรกำรองค์กร 
เพื่อควำมปลอดภัยทำงถนน 

โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชกระนวน 
• ประกาศนโยบาย หลักเพื่อเป็นแบบอย่ำงที่ดี 

  ๑.ผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัย 

ทุกครั้ง 

  ๒.ผู้ขับรถยนต์และผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง 

  ๓.ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนและขณะขับขี่ยานพาหนะทุกชนิด 

  ๔.เจ้าหน้าที่ทุกคน ไม่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด 

  ๕.ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับ/ขี่ยานพาหนะทุกชนิด 

  ๖.เจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอยา่งเคร่งครัด 



ประกำศนโยบำยมำตรกำรองค์กร 
เพื่อควำมปลอดภัยทำงถนน 

• ก ำหนดให้พื้นที่ของโรงพยำบำล 
 เป็นเขตสวมหมวกนิรภัยและคำดเข็มขัดนิรภัย  ๑๐๐ %   



กิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนความปลอดภัยในถนน 



9.การส่ือสารความเส่ียง/รณรงคใ์หค้วามรู้ 



การรณรงคส์ร้างกระแสกระตุน้จิตส านึกในชุมชน 

ถนนปลอดภยัในโรงเรียน 



ผลการด าเนินงาน  DHS - RTI 

กิจกรรม DHS-RTI ผลการด าเนินงาน หมาเหตุ 

๑.กำรจดักำรข้อมลู จำกข้อมลู ๓ ฐำน/รพ. 
๒.กำรสอบสวนกำรบำดเจ็บและ
เสียชีวิต 

ปีงบ  ๒๕๖๐   (ตค.๕๙ – มิ.ย.๖๐) 
จ ำนวน ๑๑ เหต ุ

๓.กำรขบัเคลื่อนด ำเนินงำนแบบมี
สว่นร่วมทีมสหสำขำ 

สรุปรำยงำน ศปถ.อ. 
น ำข้อมลูมำใช้ผลกัดนัมำตรกำรป้องกนั 
กฎชมุชน/ธรรมนญูชมุชน 

๔.แผนงำน/โครงกำร มีแผนปฏิบตัิกำรระดบัอ ำเภอ 
-พืน้ที่จดัท ำโครงกำรให้สอดคล้องกนัแผน
อ ำเภอ 

๕.RTI teamต ำบล ระดบัดีเยี่ยม ๒ แหง่ ทต.หนองโน,  
                               รร.ศรีกระนวนวิทยำคม 
ระดบัดีมำก ๒ แหง่   ระดบัดี        ๖ แหง่ 



ผลการด าเนินงาน  DHS - RTI 
กิจกรรม DHS-RTI ผลการด าเนินงาน หมา

เหตุ 

๖.กำรชีเ้ปำ้/กำรจดักำรจดุเสีย่ง จดุเสีย่ง ๓๘ จดุ  แก้ไข  ๙ จดุ 
๗.กำรด ำเนินกำรมำตรกำรดำ่นชมุชน ดำ่นหลกัปฏิบตัิกำร  ๔  ดำ่น 

ดำ่นรอง/ดำ่นชมุชน  ๑๙ ดำ่น 

๘.กำรด ำเนินกำรมำตรกำรองค์กร MOU รพ.ร.กระนวน , รร.สร๊กระนวนวิทยำ
คม, รร.หนองโนประชำสรรค์  และโรงงำน
แป้งมนัแก่นเจริญ เขตหมวกนิรภยั 100% 

๙.กำรสื่อสำรควำมเสี่ยงและประ
สมัพนัธ์ 

รณรงค์กระตุ้นสร้ำงกระแสนกำรตื่นตวัควำม
ปลอดภยัทำงถนนในโรงเรียน  ๓ แหง่ 
และระดบัต ำบล  ๖  แหง่ 

๑๐.สรุปผลกำรด ำเนินและนวตักรรม ผลงำนชนะเลิศ ต ำบลต้นแบบ ปี ๒๕๕๗ 
น ำเสนอเวทีวิชำกำรนำนำชำติ  กย.๕๙ 
รองชนะเลิศระดบัประเทศ ชมรม RTIใน
โรงเรียน (ศรีกระนวนวิทยำคม) 




