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ตัวชี้วัดที่ 35 : ระดับความสาเร็จของการป้องกันและลดการบาดเจ็บทางถนนระดับอาเภอ
น้าหนัก : 1 คะแนน
ระดับการวัดผล
ลักษณะ
ชื่อตัวชี้วัด

อาเภอ
เชิงปริมาณ
ระดับความสาเร็จของการป้องกันและลดการบาดเจ็บทางถนนระดับอาเภอ

คานิยาม

ความสาเร็จของการดาเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอาเภอ (District
Road Traffic Injury : D-RTI) หมายถึง การดาเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
ในระดับอาเภอ โดยเกิดจากร่วมกันเลือกประเด็นปัญหาของอาเภอ ผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิ ตระดับอาเภอ (พชอ.) เชื่อมโยงกับ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอาเภอ
(ศปถ.อาเภอ) ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) ดาเนินงานร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลและประเด็นปัญหา เพื่อไปสู่มาตรการป้องกัน พร้อมทั้งมีการ
ติดตามประเมินผล เน้นหนักการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในระดับตาบล โดยพัฒนาศักยภาพ
การทางานของตาบล
กรอบการดาเนินงาน D-RTI: มีกรอบกิจกรรมดาเนินงาน 9 กิจกรรม โดยมีเกณฑ์การดาเนินงาน
ระดับดีมาก (Excellent)
ระดับดีมาก
กรอบกิจกรรมการดาเนินงาน D-RTI +Plus
(Excellent)
1) มีจัดตัง้ คณะทางาน Core Team และมีการประชุมการประชุมขับเคลื่อน วางแผนการดาเนินงานแก้ไข
ปัญหาแบบมีส่วนร่วมของทีมสหสาขา (พชอ./ศปถ.อาเภอ)
2) การจัดการข้อมูลเฝ้าระวัง และจัดทาแนวโน้มสถานการณ์ปัญหาการบาดเจ็บ และเสียชีวิต ตามหลัก
ระบาดวิทยาการบาดเจ็บ คน รถ ถนน แยกรายตาบล และกลุ่มอายุ และข้อมูลปัญหาเฉพาะพื้นทีอ่ าเภอ
และนาข้อมูลมาวิเคราะห์สามเหลี่ยมปัจจัยกาหนดสุขภาพ บุคคล, สภาวะแวดล้อม และระบบที่เกี่ยวข้อง
3) มีการสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยใช้เทคนิค Haddon Matrix
4) คัดเลือกประเด็นปัญหาที่สาคัญ และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้วยแผนภูมติ ้นไม้ (Problem tree) เพื่อ
หารากของปัญหา
5) กาหนดเป้าหมายในการแก้ปัญหาและสร้างบันไดผลลัพธ์ และวิเคราะห์แรงเสริม - แรงต้าน พร้อมทั้ง
ในกาหนดแผนและกิจกรรม
6) จัดตั้งทีมระดับท้องถิ่น/ตาบล (RTI-Team) หรือ ศปถ.อปท. เพื่อพัฒนาสู่ตาบลขับขี่ปลอดภัยพร้อมกับ
สร้างกระบวนการศึกษารากของปัญหาโดยใช้แนวคิดต้นไม้ปัญหา (Problem tree)
7) ดาเนินมาตรการการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนโดยสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาของอาเภอหรือตาบล
8) การชี้เป้าและแก้ไขจุดเสี่ยงหรือความเสี่ยง (Black Spot) หรือการจัดให้มโี ซนถนนปลอดภัย
9) การสรุปผลการดาเนินงานและประเมินผลเปรียบเทียบข้อมูลการเสียชีวิต, การบาดเจ็บ และจานวนครั้ง
การเกิดอุบัติเหตุวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสาเร็จ และปัญหาอุปสรรค และประเมินผลมาตรกาเฉพาะบาง
มาตรการ (การรวมรวมข้อมูลสะท้อนผลลัพธ์)

3 ครั้ง/ปี
ย้อนหลัง 3 ปี

ทุกราย
3 ประเด็น
3 เป้าหมาย
1 ทีม
3 มาตรการ
3 จุด
1 ฉบับ
มีการประเมิน
ภาพรวม
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เกณฑ์เป้าหมาย

วัตถุประสงค์
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บ /
แหล่งข้อมูล

1. ตาบลดาเนินโครงการตาบลขับขี่ปลอดภัย (RTI team) อย่างน้อย 1 ตาบล/อาเภอ
2. อาเภอดาเนินการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (D-RTI) ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ
ดีมาก (Excellent)
เพื่อลดอัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน
ประชากรไทยทุกกลุ่มอายุในพื้นที่จังหวัดอานาจเจริญ
ข้อมูลจากการดาเนินงานของอาเภอ :
- รายงานการดาเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากแบบฟอร์มรายงานของอาเภอ
- ข้อมูลจานวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ที่ดาเนินการ D-RTI
ใช้ฐานข้อมูล บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด / ตารวจ / สาธารณสุข

ระยะเวลาในการ ทุก 6 เดือน
ประเมิน
ขั้นตอนที่
ขั้นตอนของ
รายละเอียดการดาเนินงาน
ความสาเร็จ
1
ชี้แจงถ่ายทอดนโยบาย/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย/พัฒนาศักยภาพ/
2
3

4

เกณฑ์การให้
คะแนน

ผู้กากับตัวชี้วัด

จัดอบรม/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดาเนินงานแก่
หน่วยงานในพื้นที่ระดับตาบล
อาเภอดาเนินการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
+Plus
(D-RTI) ตามกรอบการดาเนินงาน D-RTI
อย่างน้อย 8 ข้อ
อาเภอดาเนินการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
+Plus
(D-RTI) ตามกรอบการดาเนินงาน D-RTI
อย่างน้อย 8 ข้อ
และมีการดาเนินโครงการตาบลปลอดภัย (RTI team)
๑ อาเภอ ๑ ตาบล

อาเภอดาเนินการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
(D-RTI) ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดีมาก (Excellent)

คะแนน
1.0

1.0
1.0

2.0

เอกสารประกอบ
การประเมิน
1) หนังสือขออนุมัติจัดประชุม
2) เอกสารการประชุม
3) ภาพถ่ายกิจกรรม
เอกสารสรุปการดาเนินงานฯ พร้อมปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
และข้อเสนอแนะพร้อมทั้งนาเสนอต่อผู้บริหาร
1) เอกสารสรุปการดาเนินงานฯ พร้อมปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
และข้อเสนอแนะพร้อมทั้งนาเสนอต่อผู้บริหาร
2) เอกสารสรุปจานวน และรายชื่อตาบลที่ดาเนินการโครงการตาบล
ปลอดภัย
3) เอกสารสรุปผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน พร้อมปัญหา
อุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ
เอกสารสรุปประเมินผลการดาเนินงาน D-RTI ของอาเภอ พร้อมรายชื่อ
ตาบลที่ดาเนินการตาบลปลอดภัย

ก าหนดเป็ น ขั้ น ตอนของความส าเร็ จ แบ่ ง เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนเป็ น 5 ขั้ น ตอน พิ จ ารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละขั้นตอน ดังนี้
ชื่อตัวชี้วดั

ระดับคะแนน

ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานป้องกันการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทาง
ถนน ในระดับอาเภอ (D-RTI)

1
2
3
4
5

ขั้นตอนที่ 1






นายประภาส วีระพล
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-523250-1
โทรสาร : 045-523250-1

ระดับขั้นตอน (Milestone)
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4












นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ
โทรศัพท์มือถือ : 081-8632543
E-mail :

ขั้นตอนที่ 5
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ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดาเนินงาน

1. นายธีระยุทธ์ มุจรินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 086-6515424
E-mail : cdcamnat@yahoo.com
2. นายคมกฤษณ์ สุขไชย นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์ 086-6532399
E-mail : cdcamnat@yahoo.com

