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ค าน า 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546 หมวด 8            
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ                 
ของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  
ความคุ้มค่าในภารกิจ และอาจจัดให้มีการประเมินผลภาพรวมของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับหรือหน่วยงานใน
ส่วนราชการ โดยส่วนราชการที่ให้บริการมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด สามารถเพ่ิมผลงานโดยไม่เป็น
การเพ่ิมค่าใช้จ่าย หรือสามารถด าเนินการตามแผนลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยได้ส่วนราชการจะได้รับจัดสรรเงินรางวัล
เพ่ือน าไปจัดสรรในส่วนราชการ  

 กองป้องกันการบาดเจ็บ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใน ของกรมควบคุมโรค ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 5263 ได้จัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 3526  เพ่ือให้กลุ่มต่างๆ ของกองฯ ใช้เป็นคู่มือในการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งจะช่วยให้
ผู้ก ากับตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บตัวชี้วัด มีความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบ และรายละเอียดตัวชี้วัดค ารับรองฯ รวมถึง
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค า รับรอง
การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการด าเนินงานตาม
ค ารับรองฯ ให้บังเกิดผลที่พึงประสงค์ต่อไป 

                                                                                                  คณะบรรณาธิการ 

                       14 มกราคม 5263 
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 ด้วยรัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้ลักษณะงานของส่วนราชการ
สามารถวัดผล และยกระดับคุณภาพการบริหารงานให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ  โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน กรมควบคุมโรคจึงใช้กลไกการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
เป็นเครื่องมือส าคัญในการผลักดันการด าเนินงาน โดยการถ่ายทอดตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ          
สู่หน่วยงานในสังกัด ตลอดจนมีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แบ่งเป็น             
5 องค์ประกอบ ดังนี้    

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน (Functional Base) 
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ที่ได้รับมอบหมาย

เป็นพิเศษ (Agenda Base)  
องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนที่หรือการบูรณาการการ

ด าเนินงานหลายพ้ืนที่หรือหลายหน่วยงาน (Area base)  
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมและการให้บริการ

ประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base)  
องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา

ประเทศ (Potential Base) 
กองป้องกันการบาดเจ็บ ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ จ านวน 1 ตัวชี้วัด ใน

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน (Functional Base) โดยมีสาระส าคัญ
การด าเนินการในองค์ประกอบที่ 1 ดังแสดงในตาราง 1 

ตาราง 1 ตัวชี้วัด และหน่วยงานที่รับถ่ายทอด 

ประเด็นการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยงานที่รับถ่ายทอด 

องค์ประกอบที่ 1 Functional Base 
 1.2.2 :ระดับความส าเร็จของการขยายเครือข่ายด าเนินงานป้องกันการ
พลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป 

หมายเหตุ องค์ประกอบอ่ืนๆ จะมีการพิจารณาการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป  

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ  

 การจัดท าเอกสารประกอบการด าเนินงาน  ต้องค านึงถึงคุณภาพของเอกสารที่ เกี่ยวข้อง              
ให้ครอบคลุม ครบถ้วน และชัดเจน  

 การตรวจติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ มีรายละเอียด คือ 
1. ผู้จัดเก็บตัวชี้วัดค ารับรองฯ ท าความเข้าใจรายละเอียดตัวชี้วัดค ารับรองฯ รวบรวมข้อมูลและ 

รายงานผลการด าเนินงานในระบบ Estimate SM โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 
- ให้แนบหลักฐานเอกสารประกอบการประเมินให้ครบทุกเอกสารที่ระบุในรายละเอียดตัวชี้วัด

ค ารับรองฯ 
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- กรณี มีไฟล์มากกว่า 1 ไฟล์ ให้ ZIP ไฟล์ ก่อนแนบ 
- ให้รายงานก่อนวันที่ 25 ของวันที่ก าหนดแต่ละไตรมาส อย่างน้อย 5 วันท าการ เพ่ือให้กลุ่ม

พัฒนาองค์กรตรวจสอบในระบบการรายงาน เพราะหากต้องมีการแก้ไขเอกสารที่แนบจะได้มี
ระยะเวลาในการแก้ไขได้ทัน 

- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และคุณภาพของเอกสารตามที่ระบุในรายละเอียดตัวชี้วัด
เสมอ ก่อนลงรายงาน 

- รายงานผลการด าเนินงานตามข้ันตอนการปฏิบัติ ตามที่ปฏิบัติจริง ไม่ใช้ คัดลอกรายละเอียด
ขั้นตอนจากตัวชี้วัดมารายงาน ในระบบ Estimate SM  

- วางแผนการติดตาม ก ากับการด าเนินงานตามตัวชี้วัดค ารองการปฏิบัติราชการที่รับผิดชอบ 
2. ผู้ก ากับตัวชี้วัดค ารองการปฏิบัติราชการดูแลก ากับ การด าเนินงานและให้ข้อเสนอแนะในการ

แก้ปัญหาและพัฒนางาน 
3. คณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติราชการ ตรวจติดตาม และประเมินผลโดยภายในกอง
ป้องกันการบาดเจ็บ (Internal Audit) ทั้งนี้ผู้จัดเก็บตัวชี้วัดค ารับรองฯ จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ที่แสดงถึงความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติราชการในแต่ละตัวชี้วัด พร้อมให้คณะกรรมการ ตรวจ
ติดตาม ให้ค าแนะน า เพ่ือปรับปรุง แก้ไขให้เป็นไปตามรายละเอียดการด าเนินงานของแต่ละตัวชี้วัด 
รวมถึงประเมินผลคะแนนเบื้องต้น  
4. ผู้ก ากับตัวชี้วัดจากหน่วยงานส่วนกลาง กรมควบคุมโรค ตรวจติดตาม ประเมินผลและให้คะแนน 
ตัวชี้วัดค ารับรองฯ (External Audit) ทั้งนี้ เมื่อผู้ก ากับตัวชี้วัดจากหน่วยงานส่วนกลางของกรม
ควบคุมโรคประเมินผลการปฏิบัติราชการเรียบร้อยแล้ว กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  กรมควบคุมโรค
จะแจ้งเวียนผลคะแนนให้ทุกหน่วยงานของกรมควบคุมโรครับทราบ ส าหรับกองป้องกันการบาดเจ็บ 
การอุทธรณ์ผลการประเมินจากหน่วยงานผู้ก ากับตัวชี้วัดจากหน่วยงานส่วนกลาง กรมควบคุมโรค 
(External Audit) จะผ่านมาทางกลุ่มพัฒนาองค์กรในการตรวจสอบ ประสานกับกลุ่มผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดค ารับรองฯ แต่ละกลุ่มงานของกองป้องกันการบาดเจ็บ เพ่ือขออุทธรณ์ผลคะแนนประเมินใน
กรณีที่ตรวจสอบแล้ว พบว่ามีข้อผิดพลาดที่เกิดจากการให้คะแนน หรืออุทธรณ์เอกสารที่ได้
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดตัวชี้วัดเพ่ิมเติม   

กรอบระยะเวลาการด าเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ 
ตาราง 2 กรอบระยะเวลาการด าเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ 

ช่วงเวลา กิจกรรม 
13 กันยายน 2562 ผู้ก ากับตัวชี้วัดจากหน่วยงานส่วนกลางชี้แจงถ่ายทอดรายละเอียดตัวชี้วัดค ารับรอง

การปฏิบัติราชการหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
10 ธันวาคม 2562 ผู้อ านวยการกองป้องกันการบาดเจ็บ และรองอธิบดี กรมควบคุมโรคลงนาม      

ค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานกับอธิบดีกรมควบคุมโรค  
ธันวาคม 2562 รองผู้อ านวยการ และหัวหน้ากลุ่มลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกอง       

ป้องกันการบาดเจ็บ  กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 กับ
ผู้อ านวยการกองป้องกันการบาดเจ็บ 

ธันวาคม 2562 กลุ่มพัฒนาองค์กรสร้างตัวชี้วัดค ารับรองในระบบ Estimates SM 
ธันวาคม 2562 กลุ่มพัฒนาองค์กรจัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
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ช่วงเวลา กิจกรรม 
ปฏิบัติราชการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 กองป้องกันการบาดเจ็บ           
กรมควบคุมโรคส่งให้ทุกกลุ่ม 

2 7  – 3 1  ม ก ร าค ม 
2563 
2 7  – 3 1  สิ งห าค ม 
2563 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัดรับการตรวจประเมินผลการด าเนินงานรอบ 5 เดือน และ          
11 เดือน จากคณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติราชการภายในกอง          
ป้องกันการบาดเจ็บ (Internal Audit)  

20 ธันวาคม 2562 
20 กุมภาพันธ์ 2563 
20 มิถุนายน 2563 
20 สิงหาคม 2563 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัดรายงานผลการด าเนินงานค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน    
รอบ 3, 5, 9 และ 11 เดือน ในระบบ Estimates SM  

25 ธันวาคม 2562 
25 กุมภาพันธ์ 2563 
25 มิถุนายน 2563 
25 สิงหาคม 2563 

กลุ่มพัฒนาองค์กรตรวจสอบ และอนุมัติผลการรายงานตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการหน่วยงาน รอบ 3, 5, 9 และ 11 เดือน ในระบบ Estimates SM และแจ้ง
ให้มีการแก้ไข หากเอกสารการรายงานไม่ถูกต้อง ครบถ้วน  

มีนาคม 2563 
กันยายน 2563 

ผู้ก ากับตัวชี้วัดจากหน่วยงานส่วนกลาง กรมควบคุมโรค (External Audit) 
ประเมินการปฏิบัติราชการ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหารแจ้งเวียนคะแนนให้
หน่วยงานรับทราบเบื้องต้น 

มีนาคม 2563 
กันยายน 2563 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงานตรวจสอบผลคะแนน และยื่นเอกสารเพ่ิมเติม
ที่ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดตัวชี้วัดเพ่ือ
อุทธรณ์ผลคะแนน 

มีนาคม 2563 
กันยายน 2563 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารแจ้งเวียนผลคะแนนเพ่ือให้หัวหน้ากลุ่มของแต่ละ
หน่วยงานใช้ในการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ DPIS 
(PMS Online) 

 



 

 

 

 

 

 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์ประกอบที่ 1 : Functional Base 

 

1. ตัวชี้วัดที ่1.2.2 :ระดับความส าเร็จของการขยายเครือข่ายด าเนินงานป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 
2. หน่วยวัด : ระดับ 
3. น้ าหนัก : 5 
4. ค าอธิบายตัวชี้วัด :  

4.1 ความส าเร็จของการขยายเครือข่ายด าเนินงานป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 
ในปงีบประมาณ พ.ศ.2563 ด าเนินการ ดังนี้ 

1) สืบค้น/วิเคราะห์/สังเคราะห์สถานการณ์ผู้สูงอายุ การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ เครือข่ายเป้าหมาย 
และเครือข่ายด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 

2) ประชุมผู้เชี่ยวชาญ/เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา/สร้างนโยบายสาธารณะ สร้างและปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมกับเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าแผนฯ 

3) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 
4) การพัฒนาศักยภาพครู ก เพ่ือป้องกันการพลัดตกหกล้ม ส าหรับเครือข่ายที่ร่วมด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
5) สื่อสารความเสี่ยงและรณรงค์ป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 
6) เยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายสถานบริการสาธารณสุข ติดตามการด าเนินงานป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 
7) ประเมินผลการด าเนินงานการป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 
4.2 เครือข่ายด าเนินงานป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุหมายถึง เครือข่ายทั้งในและนอกสังกัด

กระทรวงสาธารณสุขรวมถึงภาคประชาสังคม เครือข่ายสถานบริการสาธารณสุขที่ด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการ
พลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุครอบคลุมตั้งแต่ส านักงานป้องกันควบคุมโรค โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล
ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล หน่วยงานท้องถิ่น และชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น ซึ่งได้ร่วมกันจัดกิจกรรม/
ด าเนินการป้องกันพลัดตกหกล้ม การออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุและการออกก าลังกายในน้ าเพ่ือเตรียมพร้อมก่อนเข้า
สู่สูงวัย เป็นการเพ่ิมความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อ ช่วยในการทรงตัว และช่วยป้องกันการพลัดตกหกล้มได้ 

4.3การป้องกันพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุหมายถึงมาตรการหรือกิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ือลดการพลัดตกหก
ล้มและลดความรุนแรงจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 

4.4พลัดตกหกล้มหมายถึงการเปลี่ยนต าแหน่งของร่างกายจากการลื่น ไถล ถลา หรือตกไปสู่ พ้ืนผิวที่ต่ า
กว่า ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจและไม่สามารถควบคุมได้ อาจส่งผลให้ร่างกายของผู้ป่วยได้รับ
บาดเจ็บหรือไม่ได้รับบาดเจ็บก็ตาม 

4.5 ผู้สูงอาย ุหมายถึงบุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปและมีสัญชาติไทย (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546) 
 

5. สูตรการค านวณ: เทียบบัญญัติไตรยาง 
ขั้นตอนที่ 3.1และ 4.2 และ 5.2 
ร้อยละของการด าเนินงานตามแผนการป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุรอบ 6 /9 / 12 เดือน 
 = จ านวนกิจกรรมที่ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯX  100  
  จ านวนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 
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ขั้นตอนที่ 5.3 
ร้อยละของการขยายเครือข่ายใหมด่ าเนินงานป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 

= (A/10) x 100 
A = จ านวนเครือข่ายใหมด่ าเนินงานป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ปี 2563 
หมายเหตุ จ านวนเป้าหมายเครือข่ายใหม่ด าเนินงานป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ปี 2563 เท่ากับ 10 
เครือข่าย 
 

6. เกณฑ์การให้คะแนน :ก าหนดเป็นขั้นตอนแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า
ของการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 

ชื่อตัวชี้วัด 
ระดับ 

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
ระดับความส าเร็จของ
ก า ร ข ย า ย เค รื อ ข่ า ย
ด าเนินงานป้องกันการ
พลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 

0.5      

1.5      

2.5      

4      
5      

 

7 . เงื่อนไขของตัวชี้ วัด :จ านวนเครือข่ายใหม่ที่ ด าเนินงานป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สู งอายุ ในปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

8. ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

ระดับความส าเร็จของการขยายเครือข่าย
ด าเนินงานป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 

ระดับ ตัวชี้วัดใหม่ในปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

จ านวนเครือข่ายที่ด าเนินงานป้องกันการ
พลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 

จ านวน
เครือข่าย 

12  12  44  

 

9. รายละเอียดการด าเนินงาน : 
 

ขั้นตอน
ที ่

รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 

1 สืบค้น/วิเคราะห์/สังเคราะห์สถานการณ์การพลัด
ตกหกล้มในผู้สูงอายุและเครือข่ายด าเนินงานที่
เกี่ยวข้องป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 

0.5 
 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ฯน าเสนอผู้บริหารลงนาม 
โดยรายงาน SAR และแนบหลักฐานในระบบ 
Estimates SMภายในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562 

2 2.1 ประชุมผู้เชี่ยวชาญ/เครือข่ายที่เกี่ยวข้องใน
การพัฒนา/สร้างนโยบายสาธารณะ สร้างและ
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการป้องกันการ
บาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุแบบมี

0.25 
 
 
 

2.1.1 รายงานการประชุมผู้เชี่ยวชาญ/เครือข่าย
ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา/สร้างนโยบาย
สาธารณะ สร้างและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหก
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ขั้นตอน
ที ่

รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 

ส่วนร่วมกับเครือข่ ายที่ เกี่ ยวข้องเพ่ือจัดท า
แผนการป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหก
ล้มในผู้สูงอายุฯ 

 
 

0.25 
 

ล้มในผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมกับเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง น าเสนอผู้บริหารลงนาม 
2.1.2 แผนการป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัด
ตกหกล้มในผู้สูงอายุฯ น าเสนอผู้บริหารลงนาม 

2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการ
ด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตก
หกล้มในผู้สูงอายุ (ผู้บริหารหรือผู้แทน สคร.12 
เขต และ เครือข่าย) 
 

0.5 2.2 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพการด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บ
จากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 
น าเสนอผู้บริหารลงนาม 
โดยรายงาน SAR และแนบหลักฐานในระบบ 
Estimates SMภายในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562 

3 3.1 การพัฒนาศักยภาพครู ก เพ่ือป้องกันการ
พ ลั ด ต ก ห ก ล้ ม  ส าห รั บ เค รื อ ข่ ายที่ ร่ ว ม
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

0.5 
 

3.1 รายงานผลการพัฒนาศักยภาพครู ก เพื่อ
ป้องกันการพลัดตกหกล้ม  
น าเสนอผู้บริหารลงนาม 

3.2 ด าเนินงานการป้องกันการพลัดตกหกล้มใน
ผู้สูงอายุตามแผนรอบ 6 เดือน พร้อมทั้งสรุปผล
การด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละ 80 85 90 95 100 

0.5 
 

3.2รายงานความก้าวหน้าและผลการ
ด าเนินงานการป้องกันการพลัดตกหกล้มใน
ผู้สูงอายุ ในรอบ 6เดือน น าเสนอผู้บริหารลงนาม 
โดยรายงาน SAR และแนบหลักฐานในระบบ 
Estimates SMภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 

4 4.1 ด าเนินงานการป้องกันการพลัดตกหกล้มใน
ผู้สูงอายุตามแผน รอบ 9 เดือน พร้อมทั้งสรุปผล
การด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
  
คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละ 80 85 90 95 100 

0.5 
 

 

4.1รายงานผลการด าเนินงานการป้องกันการ
พลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุรอบ 9 เดือน  
น าเสนอผู้บริหารลงนาม 
 

4.2 สื่อสารความเสี่ยงและรณรงค์ป้องกันการ
บาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 
 

0.5 
 

4.2 รายงานผลการสื่อสารความเสี่ยงและ
รณรงค์ป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหก
ล้มในผู้สูงอายุ น าเสนอผู้บริหารลงนาม 
โดยรายงาน SAR และแนบหลักฐานในระบบ 
Estimates SM ภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563 

5 5.1 เยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายใหม่ด าเนินงาน
ป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 

0.5 
 

5.1 รายงานผลการด าเนินงานเยี่ยมเสริมพลัง
เครือข่ายใหม่ฯ น าเสนอผู้บริหารลงนาม 
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ขั้นตอน
ที ่

รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 

5.2ด าเนินงานการป้องกันการพลัดตกหกล้มใน
ผู้สูงอายุตามแผน รอบ 12 เดือน พร้อมทั้ง
สรุปผลการด าเนิ น งาน  ปัญ หา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ  
คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละ 80 85 90 95 100 

0.5 
 
 
 

5.2 รายงานความก้าวหน้าและผลการ
ด าเนินงานฯในรอบ 12  เดือน 
น าเสนอผู้บริหารลงนาม 
โดยรายงาน SAR และแนบหลักฐานในระบบ 
Estimates SMภายในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2563 

5.3ร้อยละเครือข่ายใหม่ด าเนินงานป้องกันการ
พลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ  
คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละ ≤30 40 60 80 100 

0.5 5.3 จ านวนเครือข่ายใหม่ที่ด าเนินงานป้องกัน
การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ พร้อมรายงาน
สรุปผลการด าเนินงานฯ ของเครือข่ายใหม่  
น าเสนอผู้บริหารลงนาม 
โดยรายงาน SAR และแนบหลักฐานในระบบ 
Estimates SMภายในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2563 

หมายเหตุ : 1. กรณีไม่รายงานภายในระยะเวลาที่ก าหนดแต่ละขั้นตอน หักข้ันตอนละ0.05 คะแนน  
  2. กรณีไม่เสนอผู้บริหาร หักข้ันตอนละ 0.05 คะแนน 
  3. กรณีเอกสารที่แนบในระบบ ESM มีข้อมูลไม่ตรงกันหรือไม่ชัดเจนหักขั้นตอนละ0.05 คะแนน 
 

10. เป้าหมาย - ไตรมาสที่ 1 ถึงข้ันตอนที่ 2 
  - ไตรมาสที่ 2 ถึงข้ันตอนที ่3 
  - ไตรมาสที่ 3 ถึงข้ันตอนที่ 4 
  - ไตรมาสที่ 4 ถึงข้ันตอนที่ 5 

 

11. แหล่งข้อมูล : รายงานความก้าวหน้าในระบบ Estimates SM กรมควบคุมโรค 
 

12. วิธีการจัดเก็บ : รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานที่ เกี่ยวข้อง ในแบบรายงาน SAR ในระบบ 
Estimates SM กรมควบคุมโรค 
 

13. ความถี่ในการจัดเก็บ : 
- ไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562 
- ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
- ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563 
- ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2563 
 

14. แบบฟอร์มท่ีใช้ประกอบด้วย:- 
 

15. ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  
ระดับหน่วยงาน : กองป้องกันการบาดเจ็บ 

ชื่อผู้ก ากับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 
แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการกองป้องกันการบาดเจ็บ 

025903982 sasitth@gmail.com 
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16. ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
ระดับหน่วยงาน : กองป้องกันการบาดเจ็บ 

 
 

ชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 
นางสาวนิพา ศรีช้าง 0 2590 3888 srichang_ncd@yahoo.com 
นางสาวอริษา ไทรสงค์ 0 2590 3888 ing.8282@hotmail.com 
นางสาวทัศนีย์ แซ่เตียว 0 2590 3888 tassaneesae@gmail.com 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก การเตรียมไฟล์เอกสาร และการรายงานตัวชี้วัดค ารับรองในระบบ Estimate SM 
1. การเตรียมเอกสาร 
 การเตรียมไฟล์ เพ่ือแนบในระบบ Estimate ให้ด าเนินการตามข้ันตอนดังภาพ  
  

1) ระบุชื่อไฟล์ตามข้ันตอนการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส  
 

  

 
2) รวมไฟล์ (zip file) ของแต่ละไตรมาสให้เป็นไฟล์เดียว กรณีมีไฟล์มากกว่า 1 ไฟล์ 
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2. ขั้นตอนการรายงานตัวชี้วัดค ารับรองในระบบ Estimate SM ของแต่ละไตรมาส 
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด Log in เข้าสู่ระบบ Estimate SM โดยใช้รหัสผู้ใช้งาน คือ หมายเลขบัตรประชาชน และรหัสผ่าน คือ หมายเลขบัตรประชาชน 6 ตัวหลัง หรือรหัสที่

ท่านตั้งไว้ เมื่อ Log in แล้ว ให้ด าเนินการตามขั้นตอนดังภาพ  
1) เลือกเป็น ดูแลตัวชี้วัดหน่วยงาน_NCD 
2) ไปที่รูป  แล้วเลือกรายงานตัวชี้วัดแบบขั้นตอน 
3) บันทึกการรายงานผลแบบขั้นตอน 
4) เลือกตัวชี้วัด 
5) พิมพ์ชื่อตัวชี้วัด กดค้นหา และเลือกตัวชี้วัด 
6) รายงานผลการด าเนินงาน แนบไฟล์ตามข้ันตอน และระบุปัจจัยสนับสนุน อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และอ่ืนๆ ของแต่ละไตรมาส 

หมายเหตุ การรายงานในแต่ละไตรมาส ต้องด าเนินการตามข้ันตอนนี้ทุกครั้ง เนื่องจากตัวชี้วัดที่ปรากฏอยู่ด้านล่างเป็นตัวชี้วัดของไตรมาสที่ผ่านมา 
 

  

1 

2 

3 

4 
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3. ขั้นตอนการแก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัดค ารับรองในระบบ Estimate SM ของแต่ละไตรมาส 
เมื่อท่านรายงานตัวชี้วัดแล้ว ตัวชี้วัดแต่ละไตรมาสจะมาปรากฏเป็นแถบด้านล่าง หากต้องการแก้ไขรายละเอียดการด าเนินงาน หรือแก้ไขไฟล์แนบ ให้ด าเนินการตาม

ขั้นตอนดังภาพ  
1) กดแก้ไขที่รูปดินสอ หรือชื่อตัวชี้วัด 
2) แก้ไขรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน หรือแก้ไขไฟล์แนบ  
 

 

1 
1 



  

MICROSOFT 17 

 

รายละเอียดตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์ประกอบที่ 2 : Agenda Base   

1. ตัวชี้วัดที่ 2.3 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ าเภอ  
(District Road Traffic Injury : D-RTI) “มุ่งสู่ต าบลขับขี่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน”  

2. หน่วยวัด :  ระดับ 

3. น้ าหนัก :  ร้อยละ 5 

4. ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
 4.1 ความส าเร็จของการด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ าเภอ (District 
Road Traffic Injury : D-RTI) หมายถึง การด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ าเภอ 
โดยเกิดจากร่วมกันเลือกประเด็นปัญหาของอ าเภอ ผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
เชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอ (ศปถ.อ าเภอ) ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
ระดับท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) ด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลและประเด็นปัญหา เพ่ือไปสู่
มาตรการป้องกัน พร้อมทั้งมีการติดตามประเมินผล เน้นหนักการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในระดับต าบล โดย
พัฒนาศักยภาพการท างานของต าบล 
 4.2 กรอบการด าเนินงาน D-RTI: มีกรอบกิจกรรมด าเนินงาน 9 กิจกรรม โดยมีเกณฑก์ารด าเนินงานระดับดี
มาก (Excellent) และดีเยี่ยม (Advanced) รายละเอียดตามหนังสือ “แนวทางการด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บ
จาก อุบั ติ เหตุ ทางถนนในระดั บอ าเภอ  D-RTI+Plus”สามารถ Download ได้ ที่ เว็ บ ไซ ต์ ส านั ก โรคไม่ ติ ดต่ อ 
www.thaincd.com) 

กรอบกิจกรรมการด าเนินงาน D-RTI +Plus 
ระดับดีมาก
(Excellent) 

ระดับดีเยี่ยม 
(Advanced) 

1) มีจัดตั้งคณะท างาน Core Team และมีการประชุมการประชุมขับเคลื่อน      
   วางแผนการด าเนินงานแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมของทีมสหสาขา  
   (พชอ./ศปถ.อ าเภอ) 

3 ครั้ง/ปี ≥ 5 ครั้ง/ปี 

2) การจัดการข้อมูลเฝ้าระวัง และจัดท าแนวโน้มสถานการณ์ปัญหาการบาดเจ็บ 
และเสียชีวิต ตามหลักระบาดวิทยาการบาดเจ็บ คน รถ ถนน แยกรายต าบล  และ
กลุ่มอายุ และข้อมูลปัญหาเฉพาะพ้ืนที่อ าเภอ และน าข้อมูลมาวิเคราะห์สามเหลี่ยม
ปัจจัยก าหนดสุขภาพ บุคคล, สภาวะแวดล้อม และระบบที่เกี่ยวข้อง 

ย้อนหลัง 3 ป ี ≥ 5 ป ี

3) มีการสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยใช้เทคนิค Haddon Matrix 3 ครั้ง/ปี ≥ 5 ครั้ง/ปี 
4) คัดเลือกประเด็นปัญหาที่ส าคัญ และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้วยแผนภูมิต้นไม้  
   (Problem tree) เพ่ือหารากของปัญหา      

3 ประเด็น ≥ 5 ประเด็น 

5) ก าหนดเป้าหมายในการแก้ปัญหาและสร้างบันไดผลลัพธ์ และวิเคราะห์ 
   แรงเสริม - แรงต้าน พร้อมทั้งในก าหนดแผนและกิจกรรม 

3 เป้าหมาย ≥ 5 เป้าหมาย 

6) จัดตั้งทีมระดับท้องถิ่น/ต าบล/หมู่บ้าน (RTI-Team) หรอื ศปถ.อปท. เพ่ือพัฒนา
สู่ต าบลขับข่ีปลอดภัยพร้อมกับสร้างกระบวนการศึกษารากของปัญหาโดยใช้
แนวคิดต้นไม้ปัญหา (Problem tree) 
 

3 ทีม ≥ 5 ทีม 
หรือทุกต าบลใน

อ าเภอ 

ภาคผนวก ข 

http://www.thaincd.com/
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กรอบกิจกรรมการด าเนินงาน D-RTI +Plus 
ระดับดีมาก
(Excellent) 

ระดับดีเยี่ยม 
(Advanced) 

7) ด าเนินมาตรการการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนโดยสอดคล้องกับ
ผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของอ าเภอหรือต าบล 

3 มาตรการ ≥ 5 มาตรการ 

8) การชี้เป้าและแก้ไขจุดเสี่ยงหรือความเสี่ยง (Black Spot) หรือการจัดให้มี  
    โซนถนนปลอดภัย (Safety Zone) 

3 จุด/Zone ≥ 5 จุด/Zone 

9) การสรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลเปรียบเทียบข้อมูลการเสียชีวิต, การ
บาดเจ็บ และจ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และ
ปัญหาอุปสรรค และประเมินผลมาตรกาเฉพาะบางมาตรการ (การรวมรวมข้อมูล
สะท้อนผลลัพธ์) 

1 ฉบับ 
มีการประเมิน

ภาพรวม 

1 ฉบับ 
มีการประเมิน
ภาพรวม และ

มาตรการเฉพาะ 
หมายเหตุ : ในกรณีที่มีการด าเนินงานนอกเหนือจาก 9 กิจกรรมนี้ ที่เป็นนวัตกรรมใหม่และด าเนินงานประสบ
ความส าเร็จเป็นที่ยอมรับที่วัดผลผลิตหรือผลลัพธ์ได้ สามารถน าเสนอเพ่ิมเติมได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
ประเมิน 

4.3 เป้าหมายการด าเนินงาน D-RTI 
ในปีงบประมาณ 2563 ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน D-RTI ดังนี้  
1) ร้อยละ 70 ของอ าเภอเสี่ยงสูงมากและเสี่ยงสูงด าเนินการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน     

(D-RTI) (200 อ าเภอ) 
2) ต าบลในพ้ืนที่อ าเภอเสี่ยงสูงมากและเสี่ยงสูงด าเนินโครงการต าบลขับขี่ปลอดภัย (RTI team) อย่างน้อย 3 

ต าบล/อ าเภอ (ใน 200 อ าเภอ) หรือรวมแล้วไม่น้อยกว่า 600 ต าบล 
3) ร้อยละ 70 ของอ าเภอเสี่ยงสูงมากและเสี่ยงสูงที่ด าเนินการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (D-

RTI) ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีมาก (Excellent)  (140 อ าเภอ) 
4) ร้อยละ 70 ของอ าเภอเสี่ยงสูงมากและเสี่ยงสูงที่ด าเนินการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน      

(D-RTI) มีจ านวนผู้บาดเจ็บรวมกับผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง (จ านวน 100 อ าเภอ) 

5. สูตรการค านวณ:    จ านวนอ าเภอเสี่ยงสูงมีจ านวนผูบ้าดเจ็บรวมกับผูเ้สียชวีิตลดลงจากปีงบประมาณ 2562 X 100 
จ านวนอ าเภอที่ผ่านเกณฑ์ระดบัดีมาก (Excellent) ทั้งหมด 

 
6. เกณฑ์การให้คะแนน: ก าหนดเป็นขั้นตอนของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ขั้นตอน พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

ชื่อตัวชี้วัด 
ระดับ

คะแนน 
ระดับขั้นตอนความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานป้องกัน
การบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนน      
ในระดับอ าเภอ (D-RTI)  

1      
2      
3      

4.5      
5      

7. เงื่อนไขของตัวชี้วัด : ข้อมูลที่น ามาค านวณคะแนนคิดในช่วง 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
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8. ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด : 

9. รายละเอียดการด าเนินงาน : 
ขั้นตอ
นที ่

รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน 
เอกสารประกอบ 

การประเมิน 
1 ชี้แจงถ่ายทอดนโยบาย/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย/พัฒนาศักยภาพ/จัด

อบรม/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การด าเนินงานแก่หน่วยงานใน
พ้ืนที่ระดับเขต ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย 
283 อ าเภอเสี่ยงสูงครบทุกอ าเภอ 

1.0 1) หนังสือขออนุมัติจัด
ประชุม  
2) เอกสารการประชุม 
3) ภาพถ่ายกิจกรรม 
โดยแนบหลักฐานในระบบ 
Estimates SM ภายในวันที่ 
25 ธันวาคม พ.ศ.2562 

2 อ าเภอเสี่ยงสู งด าเนินการมากกว่าร้อยละ 70 ของอ าเภอเสี่ยง 
(200อ าเภอ) ร้อยละของอ าเภอเสี่ยงสูงมากและเสี่ยงสูงที่ด าเนินการ
ป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (D-RTI) เป้าหมาย คือ 70% 
ของอ าเภอเสี่ยงสูงมากและเสี่ยงสูง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 
 

ตัวชี้วดั 
คะแนน 

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
ร้อยละของอ าเภอ
เส่ียงสูงมากและ
เสี่ยงสูงที่ด าเนนิการ 
D-RTI 

อ าเภอ
เส่ียงสูง 

ด าเนินการ  
< ๔๐% 

อ าเภอ
เส่ียงสูง 

ด าเนินการ  
40-49% 

อ าเภอ
เส่ียงสูง 

ด าเนินการ   
50-59% 

อ าเภอ
เส่ียงสูง 

ด าเนินการ  
60-69% 

อ าเภอ
เส่ียงสูง 

ด าเนินการ  
>70% 

หมายเหต:ุ หากมกีารปรับเปลีย่นอ าเภอเสี่ยงสูงมากและเส่ียงสูงของจังหวัด ใหท้ าหนังสือ
แจ้งต่อกองโรคไม่ติดต่อพร้อมทั้งเหตุผลความจ าเป็น  

1.0 1) เอกสารสรุปจ านวน และ
รายชื่ออ าเภอที่ด าเนินการ D-
RTI ทั้งหมด  
2) เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงาน รอบ 6 เดือน 
พร้อมปัญหาอุปสรรค แนว
ทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ
พร้อมทั้ง น าเสนอต่อผู้บริหาร
โดยแนบหลักฐานในระบบ 
Estimates SM ภายในวันที่ 
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานป้องกันการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ าเภอ (D-
RTI) “มุ่งสู่ต าบลขับขี่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน” 

ระดับ    

1) จ านวนอ าเภอที่ด าเนินการป้องกันการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุทางถนน (D-RTI)  ปี 2562 ก าหนด
อ าเภอเสี่ยงสูงและสูงมาก 283 อ าเภอ 

จ านวน 634 
อ าเภอ 

697  
อ าเภอ 

264 
อ าเภอ 

2) จ านวนอ าเภอที่ด าเนินการ D-RTI ผ่านเกณฑ์
ระดับดี (Good)  

จ านวน 327  
อ าเภอ 

309  
อ าเภอ 

- 

3) จ านวนอ าเภอที่ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ 
    ดีมาก (Excellent)  

จ านวน 143  
อ าเภอ 

104  
อ าเภอ 

128 
อ าเภอ 

4) จ านวนอ าเภอที่ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ 
    ดีเยี่ยม (Advanced) 

จ านวน 54  
อ าเภอ 

136 
อ าเภอ 

71 
อ าเภอ 

5) จ านวนอ าเภอที่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลดลง จ านวน 32  อ าเภอ 73  
อ าเภอ 

64 
อ าเภอ 
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ขั้นตอ
นที ่

รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน 
เอกสารประกอบ 

การประเมิน 
3 ต าบลในพ้ืนที่อ าเภอเสี่ยงสูงด าเนินโครงการต าบลปลอดภัย (RTI 

team) ร้อยละ 70 ของอ าเภอ  (200อ าเภอ) 

ตัวชี้วดั 
คะแนน 

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
ร้อยละของอ าเภอ
เส่ียงสูงมากและ
เสี่ยงสูงที่ด าเนนิ
โครงการต าบล

ปลอดภยั 

อ าเภอ
เส่ียงสูง 

ด าเนินการ  
< ๔๐% 

อ าเภอ
เส่ียงสูง 

ด าเนินการ  
40-49% 

อ าเภอ
เส่ียงสูง 

ด าเนินการ   
50-59% 

อ าเภอ
เส่ียงสูง 

ด าเนินการ  
60-69% 

อ าเภอ
เส่ียงสูง 

ด าเนินการ  
>70% 

หมายเหต:ุ หากมกีารปรับเปลีย่นอ าเภอเสี่ยงสูงมากและเส่ียงสูงของจังหวัด ใหท้ า
หนังสือแจ้งต่อกองโรคไม่ติดต่อพร้อมทั้งเหตุผลความจ าเป็น 
 
 

1.0 1) เอกสารสรุปจ านวน และ
รายชื่อต าบลแยกรายอ าเภอ
ที่ด าเนินการโครงการต าบล
ปลอดภัยทั้งหมด  
2) เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงาน รอบ 9 เดือน 
พร้อมปัญหาอุปสรรค แนว
ทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ 
โดยแนบหลักฐานในระบบ 
Estimates SM ภายในวันที่ 
25 มิถุนายน พ.ศ.2563 

4 ร้อยละของอ าเภอเสี่ยงสูงมากและเสี่ยงสูงที่ด าเนินการป้องกันการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (D-RTI) ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดี
มาก (Excellent) ขึ้นไป เป้ าหมาย คือ ๗0% ของขั้นตอนที่  2 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 
 

ตัวชี้วดั 
คะแนน 

0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 
ร้อยละของอ าเภอที่
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับดีมากขึ้นไป 

<๔๐% 
อ าเภอ
เส่ียงสูง 

≥๔๐% 
อ าเภอ
เส่ียงสูง 

≥๕0% 
อ าเภอ
เส่ียงสูง 

≥๖๐% 
อ าเภอ
เส่ียงสูง 

≥๗0% 
อ าเภอ
เส่ียงสูง 

 

 

1.5 เอกสารสรุปประเมินผลการ
ด าเนินงาน D-RTI ของจังหวัด 
พร้อมรายชื่ออ าเภอที่
ด าเนินการ  D-RTI ผ่านเกณฑ์
ประเมินระดับดีมาก 
(Excellent) ขึ้นไป  ในพ้ืนที่
รับผิดชอบแยกรายจังหวัด 
โดยแนบหลักฐานในระบบ 
Estimates SM ภายในวันที่ 
25 สิงหาคม พ.ศ.2563 

5 จ านวนอ าเภอเสี่ยงสูงที่ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดีมาก (Excellent) 
ขึ้นไป ที่มีจ านวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ลดลง เป้าหมาย คือ 70% ของขั้นตอนที่ 4  
 

ตัวชี้วดั 
คะแนน 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละของอ าเภอเสี่ยงสูงมาก
และเสี่ยงสูงที่ผ่านเกณฑ์
ประเมินระดับดีมากขึ้นไปมี
จ านวนผู้บาดเจ็บรวมกับ
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ลดลง 

<๔๐% 
อ าเภอ 
เส่ียงสูง 

≥๔๐% 
อ าเภอ 
เส่ียงสูง 

≥๕0% 
อ าเภอ 
เส่ียงสูง 

≥๖๐% 
อ าเภอ 
เส่ียงสูง 

≥๗0% 
อ าเภอ 
เส่ียงสูง 

หมายเหตุ: ใช้ฐานข้อมูลบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ระยะเวลา 
11 เดือน : 1 ตุลาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563  

0.5 เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงาน รอบ 12 เดือน 
โดยสรุปจ านวนอ าเภอเสี่ยง
สูงที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับดีมาก (Excellent) 
ขึ้นไป ที่มีผู้บาดเจ็บและ
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนลดลง พร้อมแนบ
รายชื่ออ าเภอ ระบุปัญหา
อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
และข้อเสนอแนะ พร้อมทั้ง 
น าเสนอต่อผู้บริหารโดย
แนบหลักฐานในระบบ 
Estimates SM ภายในวันที่ 
25 สิงหาคม พ.ศ.2563 
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หมายเหตุ :  กรณีไม่น าเสนอผู้บริหาร ตามเอกสารขั้นตอนที่ 2 และ 5 หักขั้นตอนละ 0.05 คะแนน 

10. เป้าหมาย :  
ไตรมาสที่ 1 ถึงข้ันตอนที ่1 
ไตรมาสที่ 2 ถึงข้ันตอนที ่2 
ไตรมาสที่ 3 ถึงข้ันตอนที ่3 
ไตรมาสที่ 4 ถึงข้ันตอนที่ 4 และ 5 

11. แหล่งข้อมูล: 
1) ข้อมูลจากการด าเนินงานของอ าเภอ:  
- รายงานการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากแบบฟอร์มรายงานของจังหวัด และ สคร.1 - 12 

2) ข้อมูลจ านวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ที่ด าเนินการ D-RTI ใช้ฐานข้อมูลบริษัท 
กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ระยะเวลา 10 เดือน: 1 ตุลาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563 

12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
แบบ 1 รายงานผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยใช้ข้อมูลจ านวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจาก

อุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ที่ด าเนินการ D-RTI จากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด 
แบบ 2 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานรอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน ดังนี้ 
1. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ตามค ารับรองฯ 

ของหน่วยงานรอบ 3 เดือน (ภายในวันที่ 25 ธ.ค.62) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการด าเนินงานลงในระบบ 
Estimates 

2. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ตามค ารับรองฯ 
ของหน่วยงานรอบ 6 เดือน (ภายในวันที่ 25 ก.พ.63) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการด าเนินงานลงในระบบ 
Estimates 

3. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามค ารับรองฯ
ของหน่วยงานรอบ 9 เดือน (ภายในวันที่ 25 มิ.ย.63) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการด าเนินงานลงในระบบ 
Estimates 

4.รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามค ารับรองฯ
ของหน่วยงานรอบ 12 เดือน (ภายในวันที่ 25 ส.ค. 63) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการด าเนินงานลงในระบบ 
Estimates 

13. แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบด้วย : ไม่มี 

14. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล:  
ไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 
ไตรมาสที่ 2  ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 
ไตรมาสที่ 3  ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 
ไตรมาสที่ 4  ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 
 
 
 



  

MICROSOFT 22 

 

15. ผู้ก ากับตัวชี้วัด : กองป้องกันการบาดเจ็บ 

ชื่อผู้ก ากับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 
นางนงนุช  ตันติธรรม 
 

08 9788 3033 nuchtt@hotmail.com 

16. ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด : กองป้องกันการบาดเจ็บ 
ชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 

1. ดร.ปัญณ์  จันทร์พาณิชย์ 
 

08 4672 4678 
0 2590 3967 

khajohn_j@hotmail.com 

2. นายชาญยุทธ วิหกโต 
 

09 4484 4600  
0 2590 3967 

chanyut677@gmail.com 

3. นางสาวศศิกานต์ นนทะน า 
 

08 1818 8915 
0 2590 3967 

sasikan.non2412@gmail.com 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : 
ระดับหน่วยงาน :  

ชื่อผู้ก ากับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 
   

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
ระดับหน่วยงาน :  

ชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัด หน่วยงาน โทรศัพท์ E-mail 
    
    

mailto:nuchtt@hotmail.com
mailto:khajohn_j@hotmail.com
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จ านวนอ าเภอเป้าหมายของจังหวัด/เขต  
การด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ าเภอ (D-RTI) ปี 2562-2563 

 

 
 

เขตสุขภาพ/สคร. 
 

จ านวนอ าเภอ
ในเขต 

จ านวนอ าเภอเสี่ยง
สูงมาก (สีแดง) และ

เสี่ยงสูง (สี่สม้)  

ขั้นตอนที่ 2 
จ านวนอ าเภอท่ี

ด าเนินการ D-RTI 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

70 ของอ าเภอ
เสี่ยงสูงทั้งหมด 

ขั้นตอนที่ 4 
จ านวนอ าเภอท่ีผ่าน

เกณฑ์ระดับดีมากขึน้ไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

ของขัน้ตอนที่ 2 

ขั้นตอนที่ 5 
จ านวนอ าเภอที่ผ่าน

เกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไปท่ี
มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนน

ลดลง 
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

ของขัน้ตอนที่ 4 
ประเทศ 878 283 200 140 100 

เขตสุขภาพ/สคร. 1 103 25 17 12 8 

เขตสุขภาพ/สคร. 2 47 17 12 9 6 

เขตสุขภาพ/สคร. 3 54 8 7 4 3 

เขตสุขภาพ/สคร. 4 70 30 21 15 11 
เขตสุขภาพ/สคร. 5 62 32 23 15 11 
เขตสุขภาพ/สคร. 6 69 41 28 19 14 

เขตสุขภาพ/สคร. 7 77 22 16 11 8 

เขตสุขภาพ/สคร. 8 87 20 14 10 7 

เขตสุขภาพ/สคร. 9 88 30 21 15 11 

เขตสุขภาพ/สคร. 10 70 15 11 8 6 

เขตสุขภาพ/สคร. 11 74 26 18 13 9 

เขตสุขภาพ/สคร. 12 77 17 12 9 6 
 

หมายเหตุ  
1) หากมีการปรับเปลี่ยนอ าเภอเสี่ยงสูงให้ท าหนังสือแจ้งต่อส่วนกลาง (กองป้องกันการบาดเจ็บ) พร้อมทั้งเหตุผล

ความจ าเป็น และมีข้อมูลประกอบ 
2) การอ าเภอเสี่ยงสูง ส่วนกลาง (กองป้องกันการบาดเจ็บ) ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดส่งให้กับ  

ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักงานป้องกันควบคุมโรค 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เพ่ือให้การทิศทางการด าเนินงานไปในทางเดียวกัน 

3) รายชื่ออ าเภอเสี่ยงสู งและอ าเภอเสี่ ยงสู งมาก สามารถ Download ได้ที่ เว็บไซต์ส านักโรคไม่ติดต่อ 
(www.thaincd.com) 
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รายช่ืออ าเภอเสี่ยงสูงมากและอ าเภอเสี่ยงสูงจากอุบัติเหตุทางถนน 

 แยกรายเขตสุขภาพและรายจังหวัด 
 

เขตสุขภาพ จังหวัด อ าเภอ ระดับความเสี่ยง 

1 

เชียงราย 

1 พาน อ าเภอเสี่ยงสูง 
2 เมืองเชียงราย อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
3 แม่จัน อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
4 แม่สรวย อ าเภอเสี่ยงสูง 
5 แม่สาย อ าเภอเสี่ยงสูง 
6 เวียงป่าเป้า อ าเภอเสี่ยงสูง 

เชียงใหม่ 

7 จอมทอง อ าเภอเสี่ยงสูง 
8 ดอยสะเก็ด อ าเภอเสี่ยงสูง 
9 ฝาง อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
10 เมืองเชียงใหม่ อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
11 แม่ริม อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
12 สันก าแพง อ าเภอเสี่ยงสูง 
13 สันทราย อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
14 สันป่าตอง อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
15 สารภี อ าเภอเสี่ยงสูง 
16 หางดง อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 

น่าน 17 เมืองน่าน อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 

พะเยา 
18 เชียงค า อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
19 เมืองพะเยา อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 

แพร่ 
20 เมืองแพร่ อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
21 ลอง อ าเภอเสี่ยงสูง 

แม่ฮ่องสอน 
22 ปาย อ าเภอเสี่ยงสูง 
23 เมืองแม่ฮ่องสอน อ าเภอเสี่ยงสูง 

ล าปาง 24 เมืองล าปาง อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
ล าพูน 25 เมืองล าพูน อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 

2 
ตาก 

26 เมืองตาก อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
27 แม่สอด อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 

พิษณุโลก 28 นครไทย อ าเภอเสี่ยงสูง 
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เขตสุขภาพ จังหวัด อ าเภอ ระดับความเสี่ยง 

29 บางระก า อ าเภอเสี่ยงสูง 
30 พรหมพิราม อ าเภอเสี่ยงสูง 
31 เมืองพิษณุโลก อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
32 วังทอง อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 

เพชรบูรณ์ 

33 บึงสามพัน อ าเภอเสี่ยงสูง 
34 เมืองเพชรบูรณ์ อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
35 วิเชียรบุร ี อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
36 ศรีเทพ อ าเภอเสี่ยงสูง 
37 หนองไผ่ อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
38 หล่มสัก อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 

สุโขทัย 
39 เมืองสุโขทัย อ าเภอเสี่ยงสูง 
40 ศรีส าโรง อ าเภอเสี่ยงสูง 

อุตรดิตถ์ 
41 พิชัย อ าเภอเสี่ยงสูง 
42 เมืองอุตรดิตถ์ อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 

3 

ก าแพงเพชร 
43 ขาณุวรลักษบุรี อ าเภอเสี่ยงสูง 
44 คลองขลุง อ าเภอเสี่ยงสูง 
45 เมืองก าแพงเพชร อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 

ชัยนาท 46 เมืองชัยนาท อ าเภอเสี่ยงสูง 

นครสวรรค์ 
47 บรรพตพิสัย อ าเภอเสี่ยงสูง 
48 เมืองนครสวรรค์ อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 

พิจิตร 49 เมืองพิจิตร อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
อุทัยธานี 50 เมืองอุทัยธานี อ าเภอเสี่ยงสูง 

4 

นครนายก 
51 บ้านนา อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
52 เมืองนครนายก อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
53 องครักษ์ อ าเภอเสี่ยงสูง 

นนทบุรี 

54 ไทรน้อย อ าเภอเสี่ยงสูง 
55 บางบัวทอง อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
56 บางใหญ่ อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
57 ปากเกร็ด อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
58 เมืองนนทบุรี อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 

ปทุมธานี 59 คลองหลวง อ าเภอเสี่ยงสูง 
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เขตสุขภาพ จังหวัด อ าเภอ ระดับความเสี่ยง 

60 ธัญบุรี อ าเภอเสี่ยงสูง 
61 เมืองปทุมธานี อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
62 ลาดหลุมแก้ว อ าเภอเสี่ยงสูง 
63 ล าลูกกา อ าเภอเสี่ยงสูง 

พระนครศรีอยุธยา 

64 บางปะอิน อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
65 พระนครศรีอยุธยา อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
66 วังน้อย อ าเภอเสี่ยงสูง 
67 เสนา อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 

ลพบุรี 

68 โคกส าโรง อ าเภอเสี่ยงสูง 
69 ชัยบาดาล อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
70 บ้านหมี่ อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
71 พัฒนานิคม อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
72 เมืองลพบุรี อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 

สระบุรี 

73 แก่งคอย อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
74 พระพุทธบาท อ าเภอเสี่ยงสูง 
75 มวกเหล็ก อ าเภอเสี่ยงสูง 
76 เมืองสระบุรี อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
77 หนองแค อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 

สิงห์บุรี 
78 เมืองสิงห์บุรี อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
79 อินทร์บุรี อ าเภอเสี่ยงสูง 

อ่างทอง 80 เมืองอ่างทอง อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 

5 

กาญจนบุรี 

81 ท่าม่วง อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
82 ท่ามะกา อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
83 ไทรโยค อ าเภอเสี่ยงสูง 
84 เมืองกาญจนบุรี อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 

นครปฐม 

85 ก าแพงแสน อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
86 นครชัยศรี อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
87 บางเลน อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
88 เมืองนครปฐม อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
89 สามพราน อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 

ประจวบคีรีขันธ์ 90 กุยบุรี อ าเภอเสี่ยงสูง 
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เขตสุขภาพ จังหวัด อ าเภอ ระดับความเสี่ยง 

91 ทับสะแก อ าเภอเสี่ยงสูง 
92 บางสะพาน อ าเภอเสี่ยงสูง 
93 ปราณบุรี อ าเภอเสี่ยงสูง 
94 เมืองประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
95 หัวหิน อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 

เพชรบุรี 

96 เขาย้อย อ าเภอเสี่ยงสูง 
97 ชะอ า อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
98 ท่ายาง อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
99 เมืองเพชรบุรี อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 

ราชบุรี 

100 ด าเนินสะดวก อ าเภอเสี่ยงสูง 
101 บ้านโป่ง อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
102 ปากท่อ อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
103 โพธาราม อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
104 เมืองราชบุรี อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 

สมุทรสงคราม 105 เมืองสมุทรสงคราม อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 

สมุทรสาคร 
106 กระทุ่มแบน อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
107 บ้านแพ้ว อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
108 เมืองสมุทรสาคร อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 

สุพรรณบุรี 

109 บางปลาม้า อ าเภอเสี่ยงสูง 
110 เมืองสุพรรณบุรี อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
111 สองพ่ีน้อง อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
112 อู่ทอง อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 

6 

จันทบุรี 

113 ขลุง อ าเภอเสี่ยงสูง 
114 ท่าใหม่ อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
115 นายายอาม อ าเภอเสี่ยงสูง 
116 โป่งน้ าร้อน อ าเภอเสี่ยงสูง 
117 มะขาม อ าเภอเสี่ยงสูง 
118 เมืองจันทบุรี อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 

ฉะเชิงเทรา 
119 บางคล้า อ าเภอเสี่ยงสูง 
120 บางน้ าเปรี้ยว อ าเภอเสี่ยงสูง 
121 บางปะกง อ าเภอเสี่ยงสูง 
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เขตสุขภาพ จังหวัด อ าเภอ ระดับความเสี่ยง 

122 แปลงยาว อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
123 พนมสารคาม อ าเภอเสี่ยงสูง 
124 เมืองฉะเชิงเทรา อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
125 สนามชัยเขต อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 

ชลบุร ี

126 บ่อทอง อ าเภอเสี่ยงสูง 
127 บางละมุง อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
128 บ้านบึง อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
129 พนัสนิคม อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
130 พานทอง อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
131 เมืองชลบุรี อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
132 ศรีราชา อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
133 สัตหีบ อ าเภอเสี่ยงสูง 

ตราด 134 เมืองตราด อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 

ปราจีนบุรี 

135 กบินทร์บุรี อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
136 นาดี อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
137 เมืองปราจีนบุรี อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
138 ศรีมหาโพธิ อ าเภอเสี่ยงสูง 

ระยอง 

139 แกลง อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
140 นิคมพัฒนา อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
141 บ้านค่าย อ าเภอเสี่ยงสูง 
142 บ้านฉาง อ าเภอเสี่ยงสูง 
143 ปลวกแดง อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
144 เมืองระยอง อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 

สมุทรปราการ 

145 บางบ่อ อ าเภอเสี่ยงสูง 
146 บางพลี อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
147 พระประแดง อ าเภอเสี่ยงสูง 
148 เมืองสมุทรปราการ อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 

สระแก้ว 

149 เขาฉกรรจ์ อ าเภอเสี่ยงสูง 
150 เมืองสระแก้ว อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
151 วังน้ าเย็น อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
152 วัฒนานคร อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
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เขตสุขภาพ จังหวัด อ าเภอ ระดับความเสี่ยง 

153 อรัญประเทศ อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 

7 

กาฬสินธุ์ 

154 กุฉินารายณ์ อ าเภอเสี่ยงสูง 
155 เมืองกาฬสินธุ์ อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
156 ยางตลาด อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
157 สมเด็จ อ าเภอเสี่ยงสูง 

ขอนแก่น 

158 กระนวน อ าเภอเสี่ยงสูง 
159 ชุมแพ อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
160 น้ าพอง อ าเภอเสี่ยงสูง 
161 บ้านไผ่ อ าเภอเสี่ยงสูง 
162 บ้านแฮด อ าเภอเสี่ยงสูง 
163 พล อ าเภอเสี่ยงสูง 
164 เมืองขอนแก่น อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
165 หนองเรือ อ าเภอเสี่ยงสูง 

มหาสารคาม 

166 เชียงยืน อ าเภอเสี่ยงสูง 
167 บรบือ อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
168 พยัคฆภูมิพิสัย อ าเภอเสี่ยงสูง 
169 เมืองมหาสารคาม อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
170 วาปีปทุม อ าเภอเสี่ยงสูง 

ร้อยเอ็ด 

171 เกษตรวิสัย อ าเภอเสี่ยงสูง 
172 โพนทอง อ าเภอเสี่ยงสูง 
173 เมืองร้อยเอ็ด อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
174 สุวรรณภูมิ อ าเภอเสี่ยงสูง 
175 เสลภูม ิ อ าเภอเสี่ยงสูง 
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นครพนม 176 เมืองนครพนม อ าเภอเสี่ยงสูง 
บึงกาฬ 177 เมืองบึงกาฬ อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 

เลย 
178 เมืองเลย อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
179 วังสะพุง อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 

สกลนคร 

180 เมืองสกลนคร อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
181 วานรนิวาส อ าเภอเสี่ยงสูง 
182 สว่างแดนดิน อ าเภอเสี่ยงสูง 
183 อากาศอ านวย อ าเภอเสี่ยงสูง 
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หนองคาย 
184 ท่าบ่อ อ าเภอเสี่ยงสูง 
185 เมืองหนองคาย อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 

หนองบัวล าภู 
186 นากลาง อ าเภอเสี่ยงสูง 
187 เมืองหนองบัวล าภู อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
188 ศรีบุญเรือง อ าเภอเสี่ยงสูง 

อุดรธานี 

189 กุมภวาปี อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
190 บ้านดุง อ าเภอเสี่ยงสูง 
191 บ้านผือ อ าเภอเสี่ยงสูง 
192 เพ็ญ อ าเภอเสี่ยงสูง 
193 เมืองอุดรธานี อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
194 วังสามหมอ อ าเภอเสี่ยงสูง 
195 หนองหาน อ าเภอเสี่ยงสูง 
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ชัยภูมิ 

196 แก้งคร้อ อ าเภอเสี่ยงสูง 
197 จัตุรัส อ าเภอเสี่ยงสูง 
198 ภูเขียว อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
199 เมืองชัยภูมิ อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
200 หนองบัวแดง อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 

นครราชสีมา 

201 ครบุรี อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
202 โชคชัย อ าเภอเสี่ยงสูง 
203 ด่านขุนทด อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
204 โนนสูง อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
205 บัวใหญ่ อ าเภอเสี่ยงสูง 
206 ปักธงชัย อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
207 ปากช่อง อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
208 พิมาย อ าเภอเสี่ยงสูง 
209 เมืองนครราชสีมา อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
210 สีคิ้ว อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
211 สูงเนิน อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 

บุรีรัมย์ 
212 กระสัง อ าเภอเสี่ยงสูง 
213 นางรอง อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
214 บ้านกรวด อ าเภอเสี่ยงสูง 
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215 ประโคนชัย อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
216 เมืองบุรีรัมย์ อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
217 ละหานทราย อ าเภอเสี่ยงสูง 
218 ล าปลายมาศ อ าเภอเสี่ยงสูง 
219 สตึก อ าเภอเสี่ยงสูง 
220 หนองก่ี อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 

สุรินทร์ 

221 ท่าตูม อ าเภอเสี่ยงสูง 
222 ปราสาท อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
223 เมืองสุรินทร์ อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
224 ศีขรภูมิ อ าเภอเสี่ยงสูง 
225 สังขะ อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
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มุกดาหาร 226 เมืองมุกดาหาร อ าเภอเสี่ยงสูง 

ยโสธร 
227 เมืองยโสธร อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
228 เลิงนกทา อ าเภอเสี่ยงสูง 

ศรีสะเกษ 

229 กันทรลักษ์ อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
230 กันทรารมย์ อ าเภอเสี่ยงสูง 
231 ขุขันธ์ อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
232 เมืองศรีสะเกษ อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
233 อุทุมพรพิสัย อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 

อ านาจเจริญ 234 เมืองอ านาจเจริญ อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 

อุบลราชธานี 

235 เดชอุดม อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
236 ตระการพืชผล อ าเภอเสี่ยงสูง 
237 พิบูลมังสาหาร อ าเภอเสี่ยงสูง 
238 ม่วงสามสิบ อ าเภอเสี่ยงสูง 
239 เมืองอุบลราชธานี อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
240 วารินช าราบ อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 

11 
กระบี่ 

241 คลองท่อม อ าเภอเสี่ยงสูง 
242 เมืองกระบี่ อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
243 เหนือคลอง อ าเภอเสี่ยงสูง 
244 อ่าวลึก อ าเภอเสี่ยงสูง 

ชุมพร 245 เมืองชุมพร อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
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246 หลังสวน อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 

นครศรีธรรมราช 

247 ท่าศาลา อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
248 ทุ่งสง อ าเภอเสี่ยงสูง 
249 ทุ่งใหญ่ อ าเภอเสี่ยงสูง 

250 
เมือง
นครศรีธรรมราช 

อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 

251 ร่อนพิบูลย์ อ าเภอเสี่ยงสูง 
252 สิชล อ าเภอเสี่ยงสูง 

พังงา 
253 ตะกั่วป่า อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
254 เมืองพังงา อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 

ภูเก็ต 
255 กะทู้ อ าเภอเสี่ยงสูง 
256 ถลาง อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
257 เมืองภูเก็ต อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 

ระนอง 258 เมืองระนอง อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 

สุราษฎร์ธานี 

259 กาญจนดิษฐ์ อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
260 เกาะพะงัน อ าเภอเสี่ยงสูง 
261 เกาะสมุย อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
262 ไชยา อ าเภอเสี่ยงสูง 
263 บ้านนาสาร อ าเภอเสี่ยงสูง 
264 พุนพิน อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
265 เมืองสุราษฎร์ธานี อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
266 เวียงสระ อ าเภอเสี่ยงสูง 
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ตรัง 

267 กันตัง อ าเภอเสี่ยงสูง 
268 เมืองตรัง อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
269 ย่านตาขาว อ าเภอเสี่ยงสูง 
270 ห้วยยอด อ าเภอเสี่ยงสูง 

นราธิวาส 
271 เมืองนราธิวาส อ าเภอเสี่ยงสูง 
272 สุไหงโก-ลก อ าเภอเสี่ยงสูง 

ปัตตานี 273 เมืองปัตตานี อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 

พัทลุง 
274 ควนขนุน อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
275 เมืองพัทลุง อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
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ยะลา 276 เมืองยะลา อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 

สงขลา 

277 จะนะ อ าเภอเสี่ยงสูง 
278 นาทวี อ าเภอเสี่ยงสูง 
279 เมืองสงขลา อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
280 รัตภูม ิ อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
281 สะเดา อ าเภอเสี่ยงสูง 
282 หาดใหญ่ อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 

สตูล 283 เมืองสตูล อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 
หมายเหตุ:  
     1) แหล่งข้อมูล การเสียชีวิตจากมรณบัตรปี 2557-2559 ข้อมูลการบาดเจ็บจากระบบรายงานแฟ้ม
สุขภาพ (43 แฟ้ม) ปี 2558-2560 
     2) อ าเภอเสี่ยงสูงมาก (สีแดง) หมายถึง กลุ่มอ าเภอที่มีจ านวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจบ็อยู่ในกลุ่มร้อยละ 
25 อันดับแรกของอ าเภอทั้งหมด 
     3) อ าเภอเสี่ยงสูง (สีส้ม) หมายถึง กลุ่มอ าเภอที่มีจ านวนผู้เสียชีวิตหรือผู้บาดเจ็บ อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ใน
กลุ่มร้อยละ 25 อันดับแรกของอ าเภอทั้งหมด 
     4) รวมจ านวนอ าเภอเสี่ยงทั้ งหมด 283 อ าเภอ คิดเป็นร้อยละ 32 ของอ าเภอทั้ งหมดประเทศ              
แต่ครอบคลุมการตายร้อยละ 81 และครอบคลุมการบาดเจ็บร้อยละ 65 
  
 
 
 
 
 
 


