


    ขอ้มูลพื้นฐาน องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลสามขา 

ตาํบลสามขา มี ๑๘ หมู่บา้น หา่งจากจงัหวดักาฬสนิธุ ์๘๐ กโิลเมตร           

หา่งจากอาํเภอกฉิุนารายณ์  12 กโิลเมตร 

มีเน้ือที่ ๕๕ ตารางกโิลเมตร หรอืประมาณ ๓๖,๒๕๐ ไร ่

จาํนวนประชากรทัง้สิ้น ๙,๑๐๐ คน  

จาํนวนครวัเรอืน ๒,๑๑๐ ครวัเรอืน  

การประกอบอาชีพ ทาํนา ทาํไร ่ 

 

 

 



1 สภาพถนน/สิง่แวดลอ้ม 

2 เมาสรุา 

3 ขบัรถเรว็ 

   สภาพปญัหาที่ในพื้นที่ทาํใหเ้กดิอบุตัเิหตทุางถนน 



   อบุตัเิหตทุี่เกดิข้ึนในพื้นที่  

สภาพแวดลอ้ม 



 



 

 -  พระราชบัญญตัป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 

 - นโยบาย กาํหนดให้ ปี 2554 – ปี 2563 เป็น 10 ปี แห่งการรณรงค์      
และลดอุบัตเิหตุทางถนน  

 - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกนัและลดอุบัติเหตุทางถนน          

พ.ศ.  2554  

 -หนังสือที่  มท 0810.5/ว4007 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เร่ือง การ

ป้องกนั    และลดอบุัตเิหตุทางถนนตลอดทั้งปี  

 - 

กาํหนดขอ้บงัคบัและระเบยีบ “การป้องกนัและลดอบุตัเิหต”ุ  



                   ศูนยอ์าํนวยการความปลอดภยัทางถนน   

  องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลสามขา  

การตัง้ศูนยอ์าํนวยการความปลอดภยัทางถนน  



ศูนยอ์าํนวยการความปลอดภยัทางถนน                   

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลสามขา  

การประชมุคณะทาํงานการป้องกนัอบุตัเิหต ุ

การแต่งตัง้คณะทาํงานสบืสวนสอบสวนร่วมกบัอาํเภอ 

มีแผนงานโครงการ 

การขบัเคลื่อนคณะทาํงานเพือ่การป้องกนัอบุตัเิหต ุ                           

อย่างต่อเน่ือง 

 

การขบัเคลือ่นการดาํเนินงาน 



  การตัง้ด่านชมุชน 

  มาตรการองคก์รและการมีสว่นร่วมของหน่วยงาน 

  งานประชาสมัพนัธ ์

  สรุปผลการดาํเนินงาน 

การขบัเคลือ่นการดาํเนินงาน (ต่อ) 



1.การประชุมการเตรียมความพร้อมร่วมสร้างมาตรการชุมชน/หน่วยงาน 

 

 จดัใหมี้การประชมุ รบัทราบขอ้สัง่การจากภาครฐัในการ

ดําเนินการป้องกนัอบุติัเหตทุางถนน  





 

 ประกอบดว้ย กาํนนัผูใ้หญ่บา้น   ตวัแทนจากสถานศึกษา โรงพยาบาลสง่เสรมิ

สขุภาพ ส.อบต. เจา้หนา้ที่ ตาํรวจ  อาสาสมคัร  อปพร. 

 



 

 

 

                       

                        



 

 

2)การสบืสวนสอบสวนอบุตัเิหตรุ่วมกบัอาํเภอกฉิุนารายณ์ 

        ศูนยอ์าํนวยการความปลอดภยัทางถนน  



 

 



 

          3.การขบัเคลือ่นคณะทาํงาน แบบมีสว่นร่วม 

การทาํบนัทกึขอ้ตกลง การป้องกนัและลดอบุตัเิหต ุ ประกอบไปดว้ย  

         องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลสามขา 

         โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพบา้นหนองแวงศร ี

         โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพบา้นคยุ 

         กาํนนั/ฝ่ายปกครองทอ้งที่ 



  โรงเรยีนสามขาสว่างวทิย ์

  โรงเรยีนบา้นคยุ 

  โรงเรยีนสามขาราษฎรบ์าํรุง 

  โรงเรยีนคาํโพนทองบรบูิรณ์ราษฎรบ์าํรุง 

  โรงเรยีนบา้นบงึทอง 

  โรงเรยีนบา้นแกง้เด่ือ 

 



 

 

 

 

    อาํนวยความสะดวกในงานบญุประเพณี 

3.1การมอบหมายส ัง่ใชเ้จา้หนา้ที่ ดาํเนินการอาํนวยความปลอดภยัทางถนน 

 



   3.2 ปฏบิตักิารจราจร ตามจุดเสีย่ง 

 





3.3 การตัง้จุดบรกิารประชาชนช่วงเทศกาล 

 

 

 

 

 

 







3.4  การอาํนวยความสะดวกดา้นการจราจรช่วงเกดิอทุกภยั  

 







อาํนว 

การตัง้ศูนยอ์าํนวยการความปลอดภยัทางถนน  





4. การกาํหนดพื้นที่เสีย่งต่อการเกดิอบุตัเิหต/ุการแกไ้ข 

  1 บรเิวณโคง้สะพานลาํพะยงั 

รมต.มท. / รมต.ช่วยฯ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย เป็นประธาน 

ปลดักระทรวงมหาดไทย   เป็นรองประธาน 
รอง ป.มท.หน.กลุม่ภารกจิดา้นสาธารณภยัฯ กรรมการ 

ปลดักรุงเทพมหานคร   กรรมการ 

อธบิดกีรมการปกครอง   กรรมการ 

อธบิดกีรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ กรรมการ 

ผูท้รงคุณวุฒอิืน่ ไม่เกนิ 8 คน  กรรมการ  (4 ปี / ป.แต่งต ัง้) 

อธบิดกีรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กรรมการและเลขานุการ 

ผอ.สน.ส่งเสรมิการป้องกนัสาธารณภยั ปภ. กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 







จุดท่ี 2 

 
 
 
 
 



 



 





การแกไ้ขจุดเสีย่ง 



 











 



5.การดาํเนินงานมาตรการชมุชน/ด่านชมุชน 

 

 

 

 





การตัง้ด่านชมุชน 
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มาตรการขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลสามขา 

 





งานการแพทยฉุ์กเฉิน  องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลสามขา 



 



 



 

 

 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบล 

มาตรการหน่วยงานอืน่ฯ 

 

 

 



 สถานศึกษาในพ้ืนที่ 



                        การฝึกอบรมนกัเรยีนใหป้ฏบิตักิารจราจร 

                                          โรงเรยีนสามขาสว่างวทิย ์





          การใหค้วามรู ้และประชาสมัพนัธ ์

 

 

 

 



 









          

 

 



 





จบการนําเสนอ 

ขอบคณุ ครบั 
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