
ศูนย์ปฏิบัตกิารความปลอดภัยทางถนน อ าเภอสุวรรณภูมิ 

พร้อมคณะตรวจเยีย่มและตดิตาม 
การด าเนินงานป้องกนัการบาดเจบ็ จากอุบัตเิหตุทางถนน   

DHS-RTI ระดบัประเทศ 

ขอต้อนรับ 
ดร.ปัญณ์ จันทร์พาณชิย์ 

นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ด้วยความยนิดียิง่ 



แดนกู่พระโกนา  

ทุ่งกุลากว้างใหญ่  

ข้าวหอมมะลขิจรไกล  

งานใหญ่บั้งไฟแสน 

ดนิแดนวฒันธรรม 



ประพันธ์ มังสระคู 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสอ.สุวรรณภูมิ 



ข้อมูลทั่วไป อ าเภอสุวรรณภูม ิ
ลกัษณะที่ตั้ง 

อ าเภอสุวรรณภูม ิตั้งอยู่ทางทศิใต้ของจังหวดัร้อยเอด็ ระยะทาง
ประมาณ 52 กโิลเมตร พืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นทีร่าบ มแีม่น า้ส าคญัไหลผ่าน 
คือ แม่น า้มูล ล าน า้เสียว ล าน า้พลบัพลา 
เน้ือที ่

มเีน้ือที ่1,107.042 ตร.กม.  



แผนทีอ่ าเภอสุวรรณภูม ิ



เส้นทางสายหลกัในเขตอ าเภอสุวรรณภูม ิ



ข้อมูลทั่วไป อ าเภอสุวรรณภูม ิ
เขตการปกครอง และประชากร 

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 15 ต าบล 6 เทศบาล 10 อบต. 
199 หมู่บ้าน 28,170 หลงัคาเรือน  
ประชากร 106,846 คน  
แยกเป็น ชาย 53,458 คน หญิง 53,388 คน 



ที่มาและความส าคญั 
1. ปัญหาภัยพบิัติในพืน้ทีเ่กดิในพืน้ที่ 
 

อุบัตเิหตุหมู่ 
ความรุนแรงของอุบัตเิหต ุ



คืนข้อมูลสถิติการเกดิอบัุติเหตุ พืน้ทีเ่กดิอบัุติเหตุ รายงานการสอบสวน
อบัุติเหตุกรณมีผู้ีเสียชีวติ หรืออบัุติเหตุหมู่ ในวาระการประชุมหัวหน้า

ส่วนราชการ ประชุมก านัน-ผู้ใหญ่บ้านระดับอ าเภอ 



ประชุมวเิคราะห์แนวทางการพฒันากลไก ศปถ. ระดับอ าเภอ และ ศปถ.อปท. 
เสนอประเด็นและแนวทางการด าเนินงาน ต่อคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความ

ปลอดภัยทางถนน อ าเภอสุวรรณภูมิ 



คณะกรรมภาคีเครือข่าย หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ร่วมก าหนดกลยุทธ์หลกัในการแก้ไขปัญหาการป้องกันการบาดเจ็บจาก
การจราจรทางบก โดยการด าเนินงานในรูปแบบสหสาขาวชิาชีพ และใช
ทรัพยากรในพืน้ที ่เพ่ือขับเคล่ือนกลไกการด าเนินงานป้องกนัและลดอุบัติเหตุ
จราจร ในเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



ด าเนินการ 

• แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน ศปถ. ระดบัอ าเภอ  
• พฒันากลไกการขับเคล่ือน ศปถ.ระดบัต าบล 
• ก าหนดเป้าหมาย & แผนปฏิบัตกิาร  
• ร่วมก าหนดกจิกรรมด าเนินการ 
• ถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานไปสู่เครือข่าย ศปถ.ระดบัพื้นที ่
• ด าเนินการตามแผน  
• สรุปและประเมนิผลส้ินปีงบประมาณ 



 

ค าส่ัง ศปถ. อ าเภอสุวรรณภูม ิลงวนัที ่27 มนีาคม 2560 



การด าเนินงานขบัเคล่ือนการด าเนินงานพฒันากลไก 
ศูนย์ปฏิบัตกิารป้องกนัและลดอุบัตเิหตุทางถนน อ าเภอสุวรรณภูมิ 
1. การจดัการข้อมูลเฝ้าระวงัและจดัท าสถานการณ์ 

น าข้อมูลสถิตกิารเกดิอุบัตเิหตุมาวเิคราะห์ น าเสนอ ย้อนหลงั จากปี พ.ศ. 2557- 2560 
แยกรายไตรมาส และสรุปข้อมูลเปรียบเทยีบรายปี 
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1. การจัดการข้อมูลเฝ้าระวงัและจัดท าสถานการณ์ 
ข้อมูลการสวมหมวกนิรภัยของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ อ าเภอสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2555-2560 

5 6 5 4 

10 

5 

27 

50 49 

18 

52 

37 

0

10

20

30

40

50

60

 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

สวมหมวก 

ไม่สวม 



1. การจัดการข้อมูลเฝ้าระวงัและจัดท าสถานการณ์ 
ข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวติแยกตามปีงบประมาณ (2556-2560) 
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1. การจัดการข้อมูลเฝ้าระวงัและจัดท าสถานการณ์ 
ข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวติในช่วงเทศกาลปีใหม่ อ าเภอสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2555-2560 
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บาดเจ็บ เสียชีวิต 



1. การจัดการข้อมูลเฝ้าระวงัและจัดท าสถานการณ์ 
ข้อมูลการด่ืมแอลกอฮอล์ผู้บาดเจ็บและเสียชีวติในช่วงเทศกาลปีใหม่ อ าเภอสุวรรณภูม ิพ.ศ. 2555-2560 
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อุบัตเิหตุทางถนนของอ าเภอสุวรรณภูมิ จ าแนกตาม 
ประเภทยานพาหนะ พ.ศ. 2557-2560 

 

82.10 

6.13 

2.38 
1.22 6.52 

1.08 0.56 

รถจกัรยานยนต ์

ปิกอพั 

รถเกง๋ 

รถประจ าทาง 

รถจกัรยาน 

รถบรรทุก 6 ลอ้ 

รถใชท้างการเกษตร 



เกณฑ์ประเมิน ข้อ 2. การสอบสวนการบาดเจบ็หรือการเสียชีวติ
จากอุบัตเิหตุทางถนน กรณเีกดิเหตุการณ์ในพืน้ที่ 

พ.ศ. 2560 ทมี สอบสวนเคล่ือนทีเ่ร็ว เครือข่ายบริการสุขภาพ
อ าเภอสุวรรณภูม ิร่วมกบังานอบัุติเหตุและฉุกเฉิน รพ.สุวรรณภูม ิ
สถานีต ารวจภูธรสุวรรณภูม ิงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย
อ าเภอสุวรรณภูม ิกู้ชีพเทศบาล/ต าบล และกู้ภัยหลกัฮุกสุวรรณภูม ิ
ด าเนินการสอบสวนสาเหตุการเกดิอบัุติเหตุกรณมีผู้ีเสียชีวติ กรณี
อบัุติเหตุหมู่ทีม่ผู้ีบาดเจ็บตั้งแต่ 5 รายขึน้ไป เหตุการณ์อบัุติเหตุที่
เป็นทีส่นใจ จ านวน 9 เหตุการณ์ ดังนี ้



1. กรณอีบัุติเหตุหมู่ มผู้ีเสียชีวติ 4 ราย จากอบัุติเหตุรถแทก็ซ่ี 
ชนประสานงารถบรรทุกน า้มนั ทางโค้งบ้านสองช้ัน ต.หินกอง 30 ธ.ค. 59 



2) กรณอีบัุติเหตุรถจักรยานยนต์ชนก าแพงร้ัว บริเวณเส้นภายเช่ือม
ระหว่างหมู่บ้าน เสียชีวติ 1 ราย ต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูม ิ1 ม.ค. 60  



3) กรณเีสียชีวติจากอบัุติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม บนทางหลวงหมายเลข 
215 พืน้ที ่บ้านล าโกน หมู่ 3 ต.หัวช้าง อ.สุวรรณภูม ิวนัที ่13 เม.ย. 60 



4) กรณอีบัุติเหตุรถกู้ชีพ อบต. นาใหญ่ ชนท้ายรถกระบะ มผู้ีได้รับบาดเจ็บ 
6 พ.ค. 60 



5) กรณีรถสิบลอ้ชน รถสิบลอ้บนทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 202 ช่วงหลกั
กิโลเมตรท่ี 231-232 มีผูเ้สียชีวติ 1 คน 24 พ.ค. 60 



6) กรณเีสียชีวติจากอบัุติเหตุรถจักรยานยนต์บิ๊กไบต์ชนรถจักรยาน
นักเรียน มผู้ีเสียชีวติ 1 ราย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลย 215 บริเวณหน้า 
รพ.สต.บ้านนาใหญ่ 26 ม.ิย. 60 



7) กรณเีสียชีวติจากรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถบรรทุกพ่วง มผู้ีเสียชีวติ 1 
ราย บริเวณหน้าโรงเรียนสุวรรณภูมพิทิยไพศาล 26 กรกฎาคม 2560 



8) กรณเีสียชีวติจากอบัุติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกนัมผู้ีเสียชีวติ 1 ราย 
บาดเจ็บ 2 ราย บ้านหนองมัง่ หมู่ที ่15 ต าบลสระคู วนัที ่1 สิงหาคม 2560 



9) กรณเีสียชีวติจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนรถปิคอพั บริเวณส่ีแยกบ้านสระ
โพนทอง หมู่ 7 ต.ทุ่งหลวง มีผู้เสียชีวติ 2 ราย วนัที ่26 สิงหาคม 2560  



9) กรณเีสียชีวติจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนรถปิคอพั บริเวณส่ีแยกบ้านสระ
โพนทอง หมู่ 7 ต.ทุ่งหลวง มีผู้เสียชีวติ 2 ราย วนัที ่26 สิงหาคม 2560  



10) กรณเีสียชีวติจากอุบัติเหตุปิคอพัชนรถบรรทุก มีผู้เสียชีวติใน  1 ราย วนัที ่27 
สิงหาคม 2560  



10) กรณเีสียชีวติจากอุบัติเหตุปิคอพัชนรถบรรทุก มีผู้เสียชีวติใน  1 ราย วนัที ่27 
สิงหาคม 2560  



เกณฑ์ประเมนิ ข้อ 3. การขับเคล่ือนการด าเนินงานแบบมส่ีวนร่วมของทมีสหสาขา  

3.1 ประชุมคณะท างานป้องกนัและลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 วนัที ่19 
ธันวาคม 2560 

3.2 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏบิัตกิารป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนอ าเภอ 
สุวรรณภูม ิคร้ังที ่1/2560 วนัที ่31 มนีาคม 2560  

3.3 ประชุมเตรียมความพร้อมมาตรการป้องกนัและลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. 2560 วนัที ่11 เมษายน 2560  

3.4 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏบิัตกิารป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนน  
อ าเภอสุวรรณภูม ิคร้ังที ่2/2560  วนัที ่2 พฤษภาคม 2560  

3.5 ประชุมกู้ชีพต าบล อ าเภอสุวรรณภูม ิปีงบประมาณ 2560 คร้ังที ่1 วนัที ่15 ธันวาคม 
2559  



3.6 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลสุวรรณภูม ิวนัที ่
17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลสุวรรณภูม ิ

3.7 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางอ าเภอสุวรรณภูม ิวนัที ่1 
กนัยายน 2560 ณ ห้องประชุมทีว่่าการอ าเภอสุวรรณภูม ิ

ประชุมศปถ.อ าเภอ 2 พ.ค. 60 

ประชุม 11 เมษายน 2560 



ประชุมศปถ.อ าเภอ 31 ม.ีค. 60 ประชุมศปถ.อ าเภอ 1 ก.ย. 60 

ประชุม ศปถ.ทต.สุวรรณภูม ิ17 ก.ค. 60  



เกณฑ์ประเมิน ข้อ 4. แผนงาน/โครงการในปีทีด่ าเนินการ 

1. โครงการซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่ ปี 2560 ปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาล
สุวรรณภูมิ 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพืน้ฐาน (BLS) และข้ันสูง 
(ACLS) ปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ 

3. โครงการฟ้ืนฟูความรู้กู้ชีพต าบล ปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ 

4. โครงการพฒันากลไกศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ปี 2560 

5. แผนพฒันาระบบเฝ้าระวงัและจัดการลดโรคและภัยทางสุขภาพ โครงการขับข่ี
ปลอดภัยสวมใส่หมวกกนัน็อค อ าเภอสุวรรณภูมิ  



เกณฑ์ประเมิน ข้อ 4. แผนงาน/โครงการในปีทีด่ าเนินการ 

7 โครงการ ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์เกดิอุบัตเิหตุทางถนนเทศบาลต าบลทุ่งกลุา 

8  โครงการป้องกนัและลดอุบัตเิหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 60 เทศบาลต าบลทุ่งกลุา  



5. การขับเคล่ือนทมีระดบัต าบลหรือระดบัหน่วยงานในการป้องกนัอบุัตเิหตุทางถนน (RTI 
Team ต าบล) 

5.1 การจดัตั้งคณะท างานศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลต าบล 

สุวรรณภูม ิตามค าส่ังเทศบาลต าบลสุวรรณภูม ิที ่168/2560 ลงวนัที ่13 กรกฎาคม 
2560 

5.2 การจดัตั้งคณะท างานศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลต าบลทุ่งกลุา 
เดือนมกราคม 2560 

5.3 ค าส่ังแต่งตั้งชุดปฏิบัตกิารประจ าจุดตรวจหลกับ้านตากแดด ลงวนัที ่10 เมษายน 
2560 

5.4 การด าเนินงานป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 อบต.
น า้ค า 

5.5 การด าเนินการป้องกนัและลดอบุัตเิหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 อบต.
เมืองทุ่ง 



5. การขับเคล่ือนทมีระดบัต าบลหรือระดบัหน่วยงานในการป้องกนัอบุัตเิหตุทางถนน (RTI 
Team ต าบล) 

5.6 การด าเนินงานป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560  

อบต.หัวโทน 

5.7 การด าเนินงานป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560  

อบต.ทุ่งศรีเมือง 

5.8 การด าเนินงานป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560  

อบต.ช้างเผือก 

5.9 การด าเนินงานป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560  

เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 

5.10 การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน อบต.สระคู 



5. การขับเคล่ือนทมีระดบัต าบลหรือระดบัหน่วยงานในการป้องกนัอบุัตเิหตุทางถนน (RTI 
Team ต าบล) 



5. การขับเคล่ือนทมีระดบัต าบลหรือระดบัหน่วยงานในการป้องกนัอบุัตเิหตุทางถนน (RTI 
Team ต าบล) 



เกณฑ์ประเมิน ข้อ 6 การช้ีเป้าและการจดัการจุดเส่ียง/ความเส่ียง 
เส้นทางหลกั  2  เส้นทาง  ทางหลวงหมายเลข  202    (ยโสธร – เกษตรวสัิย และ   
ทางหลวงหมายเลข  215  (ร้อยเอด็ – สุรินทร์)    

อ.เกษตรวิสยั 

อ.สวุรรณภูมิ 

ร้อยเอ็ด ยโสธร 



จุดเส่ียง 1 
• ส่ีแยกบา้นหนองโคง้ (ทางหลวงหมายเลข 202) หลกักิโลเมตรท่ี 6 เส้นทางสาย

สุวรรณภูมิ – ยโสธร พ.ศ. 2559 มี อุบติัเหตุ มากท่ีสุด 23 คร้ัง มีผูบ้าดเจบ็ 36 ราย 
เสียชีวติ 2 ราย  



จุดเส่ียง 1 
 

ไป จ.ยโสธร 



• ก่อนถึงทางแยกประมาณ 100 เมตร เป็นโคง้เล็กนอ้ย ไหล่ทางแคบ (มุ่งหนา้ จ.
ยโสธร) 
 



• ก่อนถึงทางแยกประมาณ 600 เมตร เป็นโคง้ขวา (มุ่งหนา้ อ.สุวรรณภูมิ)  
• ส่วนใหญ่ใชค้วามเร็วค่อนขา้งสูง 



• ก่อนถึงทางแยกประมาณ 100 เมตร  (มาจาก อ.อาจสามารถ)  
• แยกมุมอบัดา้นซา้ย ทศันวสิัยแคบ 

 



• ก่อนถึงทางแยกประมาณ 100 เมตร  (มาจากบา้นหนองควายอีนอ้ย)  
• แยกมุมอบั ทศันวสิัยแคบ 

 



• แกไ้ขจุดเส่ียง 

ท าสัญลกัษณ์จุดทางแยก ติดป้ายเตือนจุดเส่ียง 



• แกไ้ขจุดเส่ียง 

ช่วงเทศกาลมีการตั้งจุดตรวจเพ่ือลดปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 



จุดเส่ียง 2 
• สะพานขา้มล าน ้าเสียว (ทางหลวงหมายเลข 215) บ้านกู่ หมูท่ี่ 12 ต าบลสระค ูอ.
สวุรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด 

 



จุดเส่ียง 2 

• ก่อนถึงสะพานประมาณ 100 เมตร เป็นทางโคง้ ถนนแคบ 
 



จุดเส่ียง 2 
• ฝนตกถนนล่ืน แซงไม่พน้ อุบติัเหตุหมู่ พ.ศ. 2558 มีผูเ้สียชีวติ 

8 ราย 

พ.ศ. 2559 มจี านวน อุบัตเิหตุทั้งหมด 15 คร้ัง ผู้บาดเจบ็ 26 คน เสียชีวติ 3 คน 



แก้ไขจุดเส่ียง 2 
• ติดตั้งป้ายเตือน สะพานแคบ ลดความเร็ว  โคง้อนัตราย ตดัตน้ไมข้า้งทาง โดย อบต.สระคู, สภ.

สุวรรณภูมิ 



จุดเส่ียง 3 
• สามแยกบา้นยางเครือ (ทางหลวงหมายเลข 202) หมู่บา้นยางเครือ หมู่ท่ี 2 ต าบล

เมืองทุ่ง อ าเภอสุวรรณภูมิ  



มุ่งหน้าไปทาง จ.ยโสธร 

มาจากบ้านยางเครือ 

มุ่งหน้าไปทาง อ.สุวรรณภูม ิ

เป็นแยกมุมอบั 



พ.ศ. 2559  มจี านวนอุบัตเิหตุทีจุ่ดเส่ียงดงักล่าว 14 คร้ัง ผู้บาดเจบ็ 23 คน เสียชีวติ 1 คน  

วนัที ่8 ตุลาคม 2558 มอีุบัตเิหตุรถพ่วงชนรถ
เจ้าหน้าทีก่ารไฟฟ้าสุวรรณภูม ิเสียชีวติในที่
เกดิเหตุ 



แก้จุดเส่ียง 3 

ตดัแต่งกิง่ไม้ บดบังวสัิยน์ทศัน์การมอง ตดิตั้งราวเหลก็แสดงสัญลกัษณ์ทางแยก ตดิตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างบริเวณจุดแยก 



จุดเส่ียง 4 
• สามแยกหนา้ สสอ.สุวรรณภูมิ (ทางหลวงหมายเลข 202) 
 

ไป จ.ยโสธร 



ทัศนวสัิยการมอง 

หันหน้าไปทาง สสอ.สุวรรณภูม ิ มุ่งหน้าไปทาง จ.ร้อยเอด็ 

มุ่งหน้าไปทาง จ.ยโสธร ซอยด้านข้าง สสอ.สุวรรณภูม ิ



ทัศนวสัิยการมอง 

• จุดเช่ือมต่อถนนสาย 215 และ 202 
• มกัมีการขบัยอ้นศรเพื่อเขา้ซอยดา้นขา้ง 
• ถา้มาจากสาย 215 มกัไม่ชะลอความเร็ว 



ทางร่วม ทางแยก และทางกลบัรถ 



พ.ศ. 2559 จุดเส่ียงท่ีบริเวณทางแยกหนา้ส านกังาน
สาธารณสุขอ าเภอสุวรรณภูมิ ไปถึงบริเวณหนา้
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล มีอุบติัเหตุจาก
การจราจร ใน พ.ศ. 2559 รวมกนั 25 คร้ัง มี
ผูไ้ดรั้บบาดเจบ็ 31 คน มีผูเ้สียชีวติ 1 คน  



อุบติัเหตุ 27 กรกฎาคม 2560 รถจกัรยานยนตช์นทา้ยรถพว่งเสียชีวติ 1 ราย 



มีการขบัข่ีรถสวนเลนส์ 



แกไ้ขจุดเส่ียง 



แกไ้ขจุดเส่ียง 



จุดเส่ียง 5 
• ทางเขา้ – ออก เทสโกโ้ลตสั (ทางหลวงหมายเลข 202) 
 

ก่อนถึงทางเขา้ มกัมีรถขบัยอ้นศรประจ า ปากซอย เป็นทางออกของห้าง และมีรถสวนทาง 



จุดเส่ียง 5 
พ.ศ. 2559 พบว่า  บริเวณดังกล่าวมีอุบัติเหตุเกดิขึน้ 13 คร้ัง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 18 คน  

ดงักล่าว สถานีต ารวจภูธรอ าเภอสุวรรณภูม ิจะ
จดัก าลงัเจ้าหน้าทีต่ ารวจ ร่วมกบัเจ้าหน้าที่
เทศบาลต าบลสุวรรณภูม ิร่วมอ านวยความ
สะดวกทางการจราจร แก่ประชาชนทีไ่ปใช้
บริการบริเวณดงักล่าวทุกวนัพุธ และวนั
อาทติย์  



จุดเส่ียง 6 
• สายแยกใกลก้ารไฟฟ้าสุวรรณภูมิ 

มุมมองเขา้ตวัอ าเภอสุวรรณภูมิ มุมมองมุ่งไป จ.ร้อยเอด็ 

มุมมองออกจากซอย 



จุดเส่ียง 6 

 



แก้ไขจุดเส่ียง 6 

 



จุดเส่ียง 7. ทางโค้งบ้านนาใหญ่ ต าบลนาใหญ่  



การแก้ไขจุดเส่ียง 



7. การด าเนินงานมาตรการด่านชุมชน 

ด าเนินการตามมาตรการด่านชุมชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ 15 ต าบล 
จ านวน 24 ด่านชุมชน  

จุดบริการประชาชน บนเส้นทางหลกั 4 จุด 



7. การด าเนินงานมาตรการด่านชุมชน 



7. การด าเนินงานมาตรการด่านชุมชน 



ก าหนดให้หน่วยงานในอ าเภอสุวรรณภูมิเป็นองค์กรความปลอดภัยทางถนน 

  ท่ีวา่การอ าเภอสุวรรณภูมิ 
  สถานีต ารวจภูธรสุวรรณภูมิ 
  สถานีต ารวจภูธรหวัโทน 
  โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ 
  ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอสุวรรณภูมิ 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  17  แห่ง 

ประกอบด้วย 

8. การด าเนินงานมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน 



มาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน 

1. บุคลากรภาครัฐตอ้งปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งแก่ประชาชน 
2. บุคลากรเม่ือขบัข่ียานพาหนะตอ้งคาดเขม็ขดันิรภยั หรือ

สวมหมวกกนัน็อคทุกคร้ัง 
3. บุคลากรขบัข่ียานพาหนะใชค้วามเร็วท่ีไม่เกินกฎหมาย

ก าหนด 
4. ประชาสัมพนัธ์ใหทุ้กคนปฏิบติัตามกฎหมายจราจรอยา่ง

เคร่งครัด 
5. ก าหนดจุดเส่ียงเพื่อวางแผนการป้องกนัต่อไป 
6. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 



8. การด าเนินงานมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน 



8. การด าเนินงานมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน 



9. การส่ือสารความเส่ียง (รณรงค์ให้ความรู้ ประชาสัมพนัธ์ ป้องกนัการบาดเจบ็ทางถนน) 

1. การจดักจิกรรมรณรงค์สวมหมวกกนัน็อค อ าเภอสุวรรณภูม ิ



2. รณรงค์สวมใส่หมวกกนัน็อค ต าบลทุ่งกลุา 



3. รณรงค์สวมหมวกกนัน็อค ต าบลหินกอง 

4. รณรงค์ลดอุบัตเิหตุ ต าบลหินกอง 



5. รณรงค์ขับขี่ปลอดภยั ต าบลหัวโทน 



6. ซ้อมแผนรับอุบัตภิัยหมู่ อ าเภอสุวรรณภูม ิ



6. ซ้อมแผนรับอุบัตภิัยหมู่ อ าเภอสุวรรณภูม ิ



7. การประชาสัมพนัธ์ทางหอกระจายข่าว ต าบลหินกอง 



8. การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน แก่เดก็นักเรียน 



9. รณรงค์ขบัขีป่ลอดภัย ต าบลทุ่งศรีเมือง 



10. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

-แต่งตั้งคณะกรรมการ ศปถ.อ าเภอ ปี 2557 
-พื้นทีน่ าร่อง ศปถ.ต าบล ขับเคล่ือนกลไกสู่ชุมชน 2 แห่ง ในปี 2560 ได้แก่ 
- เทศบาลต าบลสุวรรณภูม ิและองค์การบริหารส่วนต าบลสระคู 
- ท าข้อตกลงความร่วมมือด้านการด าเนินงานความปลอดภัยทางถนน ศปถ.
อ าเภอสุวรรณภูม ิและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2560 



10. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์ข้อ 1 การจดัการข้อมลู เฝา้ระวงั และจดัท าสถานการณ์ 

 มีการน าข้อมูลย้อนหลังน าเสนอเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรในที่ประชุม
คณะกรรมการฯ ย้อนมากกว่า 3 ปี (2556-2560) 

เกณฑ์ข้อ 2 การสอบสวนการบาดเจ็บหรือการเสยีชีวติจากอบุตัเิหตทุาง
ถนน กรณีเกิดเหตกุารณ์ในพืน้ที ่

พ.ศ. 2560 มีรายงานการสอบสวน กรณีอุบัติเหตุจาก
การจราจร 9 เหตุการณ์ 



10. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์ข้อ 3 การขบัเคลือ่นการด าเนินงานแบบมีสว่นร่วมของทีมสหสาขา   

มีการประชุม ศปถ.ระดับ อ าเภอ ระดับต าบล รวม 7 ครัง้  

เกณฑ์ข้อ 4 มีแผนงาน/โครงการในปีที่ด าเนินการ 

มีแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการในปี ทัง้ในระดับอ าเภอ 
และต าบล รวม 8 โครงการ 

เกณฑ์ข้อ 5 การขบัเคลือ่นทีมระดบัต าบลหรือระดบัหนว่ยงานในการปอ้งกนั
อบุตัิเหตทุางถนน 

- แต่งตัง้ ศปถ. ต าบล 7 แห่ง 
- MOU การด าเนินงานความปลอดภยัทางถนน กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 16 แห่ง ในปี 2560 



10. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์ข้อ 6 การชีเ้ปา้และจดัการจดุเสีย่งตอ่การเกิดอบุตัเิหตทุางถนน 

ปี 2560 มีการชีเ้ป้าและจัดการจุดเสี่ยง 7 จุด 

เกณฑ์ข้อ 7การด าเนินงานมาตรการชมุชน/ดา่นชมุชน 

ด าเนินการจัดตัง้ด่านชุมชนในช่วงเทศกาล 15 ต าบล จุด
อ าเภอ 4 จุด ด่านชุมชน 24 ด่านชุมชน 

เกณฑ์ข้อ 8 การด าเนินงานมาตรการองค์กรความปลอดภยัทางถนน 

วา่การอ าเภอสุวรรณภูมิ 
  สถานีต ารวจภูธรสุวรรณภูมิ 
  สถานีต ารวจภูธรหวัโทน 
  โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ 
  ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอสุวรรณภูมิ 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  17  แห่ง 



10. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์ข้อ 9 การสือ่สารความเสีย่ง  

จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ที่
ด าเนินการทัง้ในระดับอ าเภอและต าบล จ านวน 9 ครัง้ 



ประมวลภาพกจิกรรม 



ประมวลภาพกจิกรรม 



ประมวลภาพกจิกรรม 



ประมวลภาพกจิกรรม 



ประมวลภาพกจิกรรม 



ประมวลภาพกจิกรรม 



ขอบคุณครับ 


