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แบบฟอรมการจัดเก็บขอมูลการดําเนินงานระดับอําเภอสําหรับการประเมินผล D-RTI 

 

กิจกรรม DHS-RTI เกณฑการดําเนินงานระดับดี 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
ไมมี มี 

1. การจัดการขอมลู เฝาระวัง
และจัดทําสถานการณ 

 ขอมูลสถานการณการบาดเจ็บหรอืเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนของอําเภอ ยอนหลัง
(แยกรายเดือน) 

 ไมจํากดัฐานขอมูล 

   

2. การสอบสวนการบาดเจ็บ
หรือการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน กรณี 
เกิดเหตุการณในพื้นที่ 

 มีรายงานสอบสวนการบาดเจ็บหรอืเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุจราจร (เกณฑการสอบสวนกรณี 
เสียชีวิตตั้งแต 1 ราย หรือบาดเจ็บตั้งแต 2 ราย
ขึ้นไป) 

 คุณภาพการสอบสวนอยางนอยใหมีประเด็น
นําเสนอสาเหตุและการแกไข 

 จํานวน ...... ครั้ง/
รายงาน 

 
 

3. การขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานแบบมสีวนรวม
ของทีมสหสาขาโดยการ
ประชุมเพื่อนําขอมลูมาใช
ประโยชนผลักดันใหเกิด
มาตรการปองกัน 

 มีหลักฐานการประชุมแบบมีสวนรวมของทีมสห
สาขาในอาํเภอ ไดแก รายช่ือ/หนวยงาน/
ผูเขารวมประชุม หรือตามที่ทีมกําหนดรวม
วางแผน แลกเปลี่ยนทรัพยากร และภาพถาย 
การประชุม 

 สามารถใชในการประชุม ศปถ. อําเภอ/ทองถิ่น
หรือการประชุมทีมสหสาขาอ่ืนๆ 

 การประชุม...... ครั้ง   

4. มีแผนงาน/โครงการในปท่ี
ดําเนินการ 

 มีแผนงาน/โครงการในปท่ีดําเนินการ ระบุ 
กิจกรรมและระยะเวลา และการมีสวนรวม   
ของทีมสหสาขา 

   

5. การขับเคลื่อนทีมระดับ
ตําบลหรือระดับหนวยงาน
ในการปองกันอุบัติเหตุทาง
ถนน (RTI Team ตําบล) 

 มีการขับเคลื่อนทีมระดับตาํบลหรอืหนวยงานที่
มีสมาชิกมาจากเทศบาล,องคการบริหารสวน
ตําบล, โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล, กํานัน, 
ผูใหญบานอาสาสมัครของชุมชน เชน อาสาสมัคร
กูชีพ,อปพร., อสม., ชรบ. เปนตน รวมเปนทีม
ระดับตําบลในการปองกันอุบัติเหตุทางถนน 
(RTI Team ตําบล)  

 มีเอกสารหลักฐาน ไดแก 
1) การจัดตั้ง RTI Team ตําบล 
2) การประชุมRTI Team ตําบล 
3) กิจกรรมการปองกันอุบัติเหตุทางถนนของ RTI 

Team ตําบล 
4) ภาพการประชุม/กิจกรรมการปองกันอุบัติเหตุ

ทางถนนของ RTI Team ตําบล 

 จํานวน RTI Team 
ตําบล ............ ทีม 
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ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
ไมมี มี 

2) มีการระบุเปาหมาย เชน หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย 
การขับรถเร็วของรถยนตราชการ รถยนตสถาน-
ประกอบการ 
3) มีการติดตามประเมินผล 
4) มีรายงานสรุปผลการดาํเนินงานและภาพถาย 
ระบุ วัน/เดือน/ปช่ือกิจกรรมที่ดําเนินการบริเวณ
เหนือหรือใตภาพ 

9. การสื่อสารความเสี่ยง 
(รณรงคใหความรู 
ประชาสมัพันธปองกัน      
การบาดเจ็บทางถนน) 

 มีการจัดกิจกรรมรณรงคใหความรู ประชาสัมพันธ
รวมกับสหสาขาและเครือขายหนวยงานของรัฐ
สถานประกอบการ โรงเรียน ชุมชน เปนตน 

 มีเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
1) ภาพกิจกรรมรณรงคปองกันการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนน 
2) ภาพกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการสื่อสารประชาสัมพันธ 
ระบุ วัน/เดือน/ป และช่ือชุมชนหรือองคกร หรือ
หนวยงานท่ีดําเนินการบริเวณเหนอืหรือใตภาพ 

   

10. มีรายงานสรุปผล       
การดําเนินงาน 

 มีรายงานสรุปผลการดําเนินงาน1 ฉบับ 
 มีเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
1) มีสรุปการติดตามประเมินผล โดยเปรียบเทียบ
ขอมูลกับปท่ีผานมา ไดแก จํานวนครั้งการเกิด
อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และเสียชีวิต อยางนอย 2 
ประเด็น กรณีดําเนินงานไมครบ  1 ป สามารถใช
ขอมูลถึงเดือนกอนที่จะเขารับการประเมินได 
2) ขอมูลที่นํามาใช ไดแก โรงพยาบาล ตํารวจ 
บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด 
(www.ThaiRSC.com )หรือจากการบูรณาการ
ขอมูล 3 หนวยงาน 

   

หมายเหตุ:  ในกรณีที่มีการดําเนินงานนอกเหนือ 10 กิจกรรมนี้ ทั้งที่เปนนวัตกรรม
ใหมและดําเนินงานประสบความสาํเร็จ เปนท่ียอมรับที่วัดผลผลติหรอืผลลัพธได 

สามารถนําเสนอเพิ่มเตมิได โดยใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการประเมิน 

   

รวมคะแนนทั้งหมด   
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6. การช้ีเปาและจัดการจุดเสี่ยง
ตอการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

 มีการช้ีเปาจุดเสี่ยง/พฤติกรรมเสี่ยง โดยการ   
นําขอมูลของสาธารณสุขและหนวยงานเครือขาย 
หรือขอมูลจากการสอบสวนฯ มาวิเคราะห
สาเหตุ คนหาและกําหนดจุดเสี่ยงหรือสถานท่ีเสี่ยง 
เชน ถนน ทางแยกหนาโรงเรยีน โรงงาน หมูบาน 
ตลาดสด หรอืพฤตกิรรมเสีย่งบนถนน เชน ยอน
ศร บรรทุกเกินขบัรถเร็ว จอดรถไหลทาง เปนตน 

 มีการนําเสนอขอมูลเพื่อช้ีเปาและการแกไขจุด
เสี่ยงในการประชุมทีมสหสาขา เพื่อผลักดันให
เกิดการแกไขทั้งเชิงกายภาพหรือเชิงพฤติกรรม 
เชน ขับรถยอนศร การจอดบนไหลทางของรถ
ใหญ การบรรทุกเกิน  เชน รถบรรทุกออย เปนตน 

 มีเอกสารหลักฐาน ไดแก ภาพถาย พิกัด
ตําแหนง ที่ตั้งจุดเสี่ยงเชน ช่ือถนน/แยก หมู
ที…่ตําบล…อําเภอ...และการแกไข 

 จํานวนจุดเสี่ยงท่ีมี
การนําเสนอเพื่อ     
ช้ีเปาและแกไข 
...........จดุเสี่ยง 

 

7. การดําเนินงานมาตรการ
ชุมชน/ดานชุมน 

 มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานมาตรการชุมชน/
ดานชุมชน/ศูนยสรางเมา ในชวงเทศกาลหรือ
ในชวงที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนอยางนอย 3 ตําบล ในอําเภอ หรือไมนอย
กวา 5 ดาน 

 มีเอกสารหลักฐานดังนี ้
1) เอกสารการทําประชาคม/ขอตกลง/ธรรมนูญ
หมูบาน 
2) การสื่อสารประชาสัมพันธใหชุมชนรับทราบ
มาตรการ/อบรมกลุมเสี่ยง/ เสียงตามสาย/ติดตั้ง
ปายมาตรการ 
3) การเตรียมทีมผูปฏิบัติในดานชุมชนเพื่อซักซอม
แนวปฏิบัต ิ
4) มีรายงานสรุปผลการดาํเนินงานและภาพถาย 
ระบุ วัน/เดือน/ป ช่ือกิจกรรมที่ดําเนินการบรเิวณ
เหนือหรือใตภาพ 

   

8. การดําเนินงานมาตรการ
องคกรความปลอดภัยทางถนน 

 มีการดําเนินงานมาตรการองคกรความ
ปลอดภัยทางถนนในหนวยงานภาครัฐ     
สถานประกอบการ โรงเรียน เปนตน 

 มีเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
1) เอกสารการทําประชาคม/ขอตกลง/ธรรมนูญ
หมูบาน 
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