
เอกสารทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) ตําบล/หน่วยงาน ปี 2560�

 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา สสจ.นครราชสีมา สสจ.ชัยภูมิ สสจ.บุรีรัมย์ สสจ.สุรนิทร์  

ขอเชิญคนทํางานด้านการปอ้งกันการบาดเจ็บทางถนน  
จากทุกองค์กร ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ระดับตําบล เทศบาล  
อบต. โรงพยาบาล รพ.สต. โรงเรียน/สถานศึกษา อาสากู้ภัย มูลนิธิ ฯลฯ  

ร่วมสร้างทีมปอ้งกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) ตําบล/หน่วยงาน ปี 2560 

เกณฑ์ระดับของทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) ตําบล/หน่วยงาน ป ี2560 
1. ระดับพ้ืนฐาน (basic)      รับเกียรติบัตร         จากสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา  
2. ระดับดี (good)      รับเกียรติบัตร         จากสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 
3. ระดับดีมาก (excellent)  รับโล่รางวัล/เกียรติบัตร    จากสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา  
4. ระดับยอดเย่ียม (Advanced) รับโล่รางวัล/เกียรติบัตร จากสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

 วันเวลาที่เปิดรับสมัคร ต้ังแต่วันน้ี ถึง 31 พฤษภาคม 2560 
(ใช้ผลงานการดําเนินการจํานวน 12 เดือน  ต้ังแต่ 1 กรกฎาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560 ) 

 ประกาศผลและรับรางวัล  เดือน กรกฎาคม 2560  (ทาง website: http:// odpc9.ddc.moph.go.th) 
รายละเอียดขัน้ตอนการสมัคร 

1.ส่งใบสมคัรและแบบประเมินตนเองได้ที่  งานป้องกันเด็กจมนํ้าและการบาดเจ็บ 
แผนงานโครงการโรคไม่ติดต่อ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา  
กม.7 ถ.ราชสมีา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นคราชสีมา 30000  
โทร 044-212900 ต่อ 146  fax : 044-218018   E-mail : ohoh9784@hotmail.com หรือ 
anuwat_asut@hotmail.co.th  พร้อมสาํเนาสง่ไปที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์) 
2.โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและแบบฟอร์มได้ที่  
เว็บไซด์สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา http://odpc9.ddc.moph.go.th 

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน) 
1. (ใบสมคัร 1.1) และรายช่ือสมาชิกทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (รวม 5 คะแนน) 
2. (ใบสมคัร 1.2) สิ่งที่ทีมอยากจะดําเนินงาน (รวม 5 คะแนน) 
3. แบบประเมินตนเอง/หลักฐานประกอบการสมัคร (รวม 90 คะแนน)ที ่http://odpc9.ddc.moph.go.th 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 ต้ังแต่ 1 กรกฎาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ สสจ.นครราชสีมา  สสจ.ชัยภูมิ  สสจ.บุรีรัมย์  สสจ.สุรนิทร์ และ 

1. นายบารเมษฐ์ ผมคํา นักวิชาการสาธารณสุข  งานป้องกันเด็กจมนํ้าและการบาดเจ็บ  
แผนงานโครงการโรคไม่ติดต่อ  สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา  
โทร 085-6310020 อีเมลล์ anuwat_asut@hotmail.co.th 

2. นายกฤศ เรียงไธสง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ งานป้องกันเด็กจมนํ้าและการบาดเจ็บ  
แผนงานโครงการโรคไม่ติดต่อ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา  
โทร 081-0768029  อีเมลล ์ohoh9784@hotmail.com 

 



เอกสารทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) ตําบล/หน่วยงาน ปี 2560�

ใบสมัคร 1.1 
ใบสมัครทีมปอ้งกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) ตําบล/หน่วยงาน ปี 2560 

(2.5 คะแนน) 
ข้าพเจ้าช่ือ-นามสกุล…………………………………………….……………….. ตําแหน่ง………………………………..…….…..…………. 
หน่วยงาน………………………………….……………ตําบล…………………………อําเภอ…….……………จังหวัด……….…...………… 
ที่อยู่………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 
เบอร์โทร………………………………..………………โทรสาร………………………………….มือถือ……………..………….……..………… 
E-mail……………………………………………………………………………………………………. 
*เป็นหัวหน้าทีมและ/หรือผู้ทีส่ามารถติดต่อประสานงานได้ 

ทําเคร่ืองหมาย √ 

ขอสมัครเข้ารบัการรับรองเป็นทีมระดับ      พ้ืนฐาน     ดี           ดีมาก               ยอดเย่ียม 
             (basic)            (good)        (excellent)        (Advanced)   

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ช่ือทีม : ……………………………………………………………………………………….……………………………… 
พ้ืนที่ดําเนินการ : ตําบล……………………………อําเภอ……………………………จังหวัด…………………….….……………. 

ทั้งน้ีได้แนบแบบประเมินตนเองและเอกสาร/หลักฐานมาพร้อมกับใบสมคัรฉบับน้ี 
 

 

ลงช่ือ……………………………………………………...หัวหน้าทีม/ผูป้ระสาน    
       (………………………………………………………) 

                                             วันที…่……………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



เอกสารทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) ตําบล/หน่วยงาน ปี 2560�

รายชื่อสมาชิกทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) ตําบล/หน่วยงาน ปี 2560 
(ใบสมัคร 1.1) (2.5 คะแนน) 

 
ที่ 

 
ช่ือ-สกุล 

 
ตําแหน่ง 

 
บทบาทในทีม 
(หัวหน้า สมาชิก 

ฯลฯ)

 
หน่วยงาน/ที่

อยู่ 

 
โทรศัพท ์

 
อีเมลล ์

1  
 

     

2  
 

     

3  
 

     

4  
 

     

5  
 

     

6  
 

     

7  
 

     

8  
 

     

9  
 

     

10  
 

     

 
 
 

ลงช่ือ……………………………………………………...หัวหน้าทีม/ผูป้ระสาน    
       (………………………………………………………) 

                                             วันที…่……………………………………………………….. 

 
 
 
 
 

 



เอกสารทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) ตําบล/หน่วยงาน ปี 2560�

ทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) ตําบล/หน่วยงาน ปี 2560 
(ใบสมัคร 1.2) (5 คะแนน) 

สิ่งที่ทา่นอยากจะดําเนินงานป้องกันการบาดเจ็บทางถนน(RTI team)ตําบล/หนว่ยงาน ในพืน้ที่ของท่าน 

1.ผลงานด้านการป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team)ตําบล/หน่วยงานท่ีทา่นหรือทีมเคยทํามาแล้ว  
(หากไม่เคยดําเนนิการ ก็ไม่ต้องระบ)ุ (1 คะแนน) 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

ผู้ให้การสนับสนุน/แหล่งทุน.................................................................................................................. 
 

2.ผลงานด้านการป้องกันการบาดเจ็บทางถนน(RTI team)ตําบล/หนว่ยงานท่ีท่านหรือทีมกําลังทําอยู่ใน
ปัจจุบัน (หากไม่เคยดําเนนิการ ก็ไม่ต้องระบ)ุ (2 คะแนน) 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

ผู้ให้การสนับสนุน/แหล่งทุน.................................................................................................................. 
 

3.ผลงานด้านการป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) ตําบล/หน่วยงาน ที่ท่านหรือทีมต้องการ
ดําเนนิการในอนาคต (2 คะแนน) 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 

ผู้ให้การสนับสนุน/แหล่งทุน.................................................................................................................. 
 
 
 



เอกสารทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) ตําบล/หน่วยงาน ปี 2560�

เกณฑ์การประเมินทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) ตําบล/หน่วยงาน ปี 2560 ( 9 กิจกรรม) 
http://odpc9.ddc.moph.go.th   ( 90 คะแนน ) 

กิจกรรมท่ี 
การดําเนินการ (RTI team) ตําบล/

หน่วยงาน ปี 2560 

ระดับพ้ืนฐาน
(basic)    

ระดับดี
(good)    

ระดับดีมาก
(excellent)  

ระดับ 
ยอดเย่ียม

(Advanced)  
1.แผนงาน  

(10 คะแนน) 
 แผนงาน/แผนปฏิบัติการ/โครงการ 
 ความต่อเนื่องในการดําเนินการ 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

2.การจัดการทีม 
(10 คะแนน) 

 การดําเนินงานแบบมีส่วนร่วม 
 การแลกเปลี่ยนทรัพยากร 

2 หน่วยงาน 
√ 

3 หน่วยงาน�
√ 

4 หน่วยงาน�
√ 

5 หน่วยงาน 
√ 

3.สถานการณ์และ
ข้อมูล (10 คะแนน) 

 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 มีการใช้ประโยชน์ข้อมูล 

2 ปีย้อนหลัง 
√ 

3 ปีย้อนหลัง 
√ 

4 ปีย้อนหลัง 
√ 

5 ปีย้อนหลัง 
√ 

4.การจัดการจุดเสี่ยงต่อ
การบาดเจ็บทางถนน 

(10 คะแนน) 

 การสํารวจพ้ืนท่ีจุดเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
ทางถนน 

 การจัดทําแผนท่ีจุดเสี่ยงต่อการ
บาดเจ็บทางถนน 

 การจัดการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงต่อการ
บาดเจ็บทางถนน 

3 จุด 
 

3 จุด 
 

3 จุด 

5 จุด 
 

5 จุด 
 

5 จุด 

10 จุด 
 

10 จุด 
 

10 จุด 

15 จุด 
 

15 จุด 
 

15 จุด 

5.การให้ความรู้และ
ประชาสัมพันธ์ 

(10 คะแนน) 

 การให้ความรู้ด้านอุบัติเหตุจราจรและ
การป้องกันในชุมชน องค์กร หรือ
หน่วยงาน  

 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์(RTI team) 
เช่น ใช้หมวกกันน็อค/เข็มขัดนิรภัย ฯ 

ทุก 3 เดือน 
 

 
จํานวน1 คร้ัง

ทุก 2 เดือน 
 

 
จํานวน2 คร้ัง 

ทุก 1 เดือน 
 

 
จํานวน 3 คร้ัง 

ทุก 1 เดือน 
 

 
จํานวน 3 คร้ัง 

6.การสอบสวนการ
บาดเจ็บทางถนนและ
จํานวนการเสียชีวิต 

(10 คะแนน) 

 การสอบสวนการบาดเจ็บ หรือ การ
ตาย จากอุบัติเหตุจราจร กรณีเกิด
เหตุการณ์ในพ้ืนท่ี  

 จํานวนการตาย หรือการบาดเจ็บ หรือ
จํานวนคร้ัง ของอุบัติเหตุทางถนน
ลดลงตามเกณฑ์ 

1 คร้ัง/ปี 
 
 

ลดลง 5% 

2 คร้ัง/ปี 
 
 

ลดลง 10% 

3 คร้ัง/ปี 
 
 

ลดลง 20% 

3 คร้ัง/ปี 
 
 

ลดลง 30% 

7. จํานวนอาสาสมัครท่ี
สนับสนุนการ
ดําเนินงานป้องกนั
อุบัติเหตุทางถนน 

(10 คะแนน) 

 อาสาสมัครท่ีได้รับการอบรมจากทีม
(RTI team) เช่น อาสาจราจร 
อาสาสมัคร ของชุมชน/หมู่บ้าน ฯลฯ 

 อาสาสมัครท่ีผ่านการอบรมจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สพฉ./สธฉ./
ทางหลวง/ตํารวจ/โรงพยาบาล/ฯลฯ  

 
จํานวน 5 
คน/ปี 

 

_ 
 

 
จํานวน 10

คน/ปี 
 

_ 
 

 

_ 
 
 

จํานวน 10
คน/ปี 

 

_ 
 
 

จํานวน 20
คน/ปี 

8.การเฝ้าระวังการ
บาดเจ็บในชุมชน หรือ
หน่วยงาน หรือองค์กร 

(10 คะแนน) 

 การเฝ้าระวังอุบัติเหตุในชุมชน 
หน่วยงาน หรือองค์กร ตามกําหนด
ช่วงเวลาเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น
เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ หรือช่วงเวลา
เร่งรีบ หรือตามท่ีทีมกําหนด เช่น ด่าน
ชุมชน 

 
ทุก 3 เดือน 

 
 

 
ทุก 2 เดือน 

 
 

 
ทุก 1เดือน 

 
 

 
ทุก 1เดือน 

 

9.สรุปผลการดําเนินงาน 
(10 คะแนน) 

 สรุปผลการดําเนินงาน(ก่อน-หลัง)/การ
ติดตามประเมินผล 

1ฉบับ/เร่ือง 1 ฉบับ/เร่ือง 1 ฉบับ/เร่ือง 1 ฉบับ/เร่ือง 

 

รวม 3 ส่วน 100 คะแนน    คะแนนที่ได้…………………………           ลงช่ือผู้ประเมิน……………………………………………… 


