
เอกสารทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 

 

 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ขอเชิญคนทํางานดานการปองกันการบาดเจ็บทางถนน  

จากทุกองคกร ทุกหนวยงานทั้งภาครฐัและภาคเอกชน ระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล อบจ. เทศบาล  

อบต. โรงพยาบาล รพ.สต. โรงเรยีน/สถานศึกษา อาสากูภัย มูลนิธิ ฯลฯ  

รวมสรางทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพท่ี 9 ปงบประมาณ 2559 

เกณฑระดับของทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพท่ี 9 ปงบประมาณ 2559 

1. ระดับพื้นฐาน (basic)     รับเกียรตบิัตร         จากสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา  

2. ระดับด ี(good)     รับโลรางวัล/เกียรติบัตร    จากสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

3. ระดับดีมาก (excellent)  รับโลรางวัล/เกียรตบิัตร    จากสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา  

4. ระดับยอดเยี่ยม (Advanced) รับโลรางวัล/เกียรตบิัตร จากสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

วันเวลาที่เปดรับสมัคร (1 ทีมสามารถสมัครไดทั้ง 2 รอบ)/ประกาศผลระดับเขตสุขภาพท่ี 9 

 สมัครรอบที่ 1 ตั้งแตวันนี ้-15 มกราคม 2559 

 สมัครรอบที่ 2 วันที่ 16 มกราคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2559 

 ประกาศผลและรับรางวัล  เดือน กรกฎาคม 2559  (ทาง website: http:// odpc9.ddc.moph.go.th) 

รายละเอียดขั้นตอนการสมัคร 

1.สงใบสมัครและแบบประเมินตนเองไดที่  งานปองกันเด็กจมน้ําและการบาดเจบ็ 
แผนงานโครงการโรคไมติดตอ สํานกังานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา  
กม.7 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมอืง จ.นคราชสีมา 30000  
โทร 044-212900 ตอ 146  fax : 044-218018   E-mail : ohoh9784@hotmail.com หรือ 
anuwat_asut@hotmail.co.th  หรือสงไปที่สํานกังานสาธารณสุขจังหวัด (จังหวัดนครราชสีมา  
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรรีัมย จงัหวัดสุรินทร) /พรอมสําเนาสงสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 
2.โดยสามารถดาวนโหลดใบสมัครและแบบฟอรมไดที่  
เว็บไซดสํานกังานปองกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสมีา http://odpc9.ddc.moph.go.th 

หลักฐานที่ใชในการสมัคร (รวมท้ังสิ้น 100 คะแนน) 

1. (ใบสมัคร 1.1) และรายชื่อสมาชิกทีมปองกันการบาดเจบ็ทางถนน (รวม 5 คะแนน) 

2. (ใบสมัคร 1.2) สิ่งที่ทีมอยากจะดําเนินงาน (รวม 5 คะแนน) 

3. แบบประเมินตนเอง/หลักฐานประกอบการสมัคร (รวม 90 คะแนน)ที ่http://odpc9.ddc.moph.go.th 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 

ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มไดท่ี 

1. นายบารเมษฐ ผมคํา นักวิชาการสาธารณสุข  งานปองกันเดก็จมน้ําและการบาดเจ็บ  

แผนงานโครงการโรคไมติดตอ  สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสมีา  

โทร 085-6310020 อีเมลล anuwat_asut@hotmail.co.th 

2. นายกฤศ เรียงไธสง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ งานปองกันเด็กจมน้ําและการบาดเจ็บ  

แผนงานโครงการโรคไมติดตอ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา  

โทร 081-0768029  อีเมลล ohoh9784 @hotmail.com 



เอกสารทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 

 

 

ใบสมัคร 1.1 
ใบสมัครทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพท่ี 9  

(2.5 คะแนน) 
ขาพเจาช่ือ-นามสกุล…………………………………………….……………….. ตําแหนง………………………………..…….…..…………. 

หนวยงาน………………………………….……………ตําบล…………………………อําเภอ…….……………จังหวัด……….…...………… 

ที่อยู………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 

เบอรโทร………………………………..………………โทรสาร………………………………….มือถือ……………..………….……..………… 

E-mail……………………………………………………………………………………………………. 

*เปนหัวหนาทีมและ/หรือผูทีส่ามารถติดตอประสานงานได 

ทําเครื่องหมาย √ 

ขอสมัครเขารบัการรับรองเปนทีมระดับ      พื้นฐาน     ดี           ดีมาก               ยอดเยี่ยม 

             (basic)            (good)        (excellent)        (Advanced)   

โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ชื่อทีม : ……………………………………………………………………………………….……………………………… 

พื้นที่ดําเนินการ : ตําบล……………………………อําเภอ……………………………จังหวัด…………………….….……………. 

ทั้งนี้ไดแนบแบบประเมินตนเองและเอกสาร/หลกัฐานมาพรอมกับใบสมัครฉบบันี ้

 

 

ลงชื่อ……………………………………………………...หัวหนาทีม 

        (………………………………………………………) 

                                                              วันที่………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 

 

 

รายชื่อสมาชิกทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสขุภาพที่ 9 

(ใบสมัคร 1.1) (2.5 คะแนน) 

 
ที่ 

 
ชื่อ-สกลุ 

 
ตําแหนง 

 
บทบาทในทีม 
(หัวหนา สมาชิก 

ฯลฯ) 

 
หนวยงาน/ที่

อยู 

 
โทรศัพท 

 
อีเมลล 

1  
 

     

2  
 

     

3  
 

     

4  
 

     

5  
 

     

6  
 

     

7  
 

     

8  
 

     

9  
 

     

10  
 

     

 

 

ลงชื่อ……………………………………………………...หัวหนาทีม 

        (………………………………………………………) 

                                                              วันที่………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 



เอกสารทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 

 

 
ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสขุภาพที่ 9 

(ใบสมัคร 1.2) (5 คะแนน) 

สิ่งที่ทานอยากจะดําเนินงานปองกนัการบาดเจบ็ทางถนน (RTI team) ในพืน้ที่ของทาน 

1.ผลงานดานการปองกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) ที่ทานหรือทีมเคยทํามาแลว  

(หากไมเคยดําเนินการ ก็ไมตองระบุ) (1 คะแนน) 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

ผูใหการสนบัสนุน/แหลงทุน.................................................................................................................. 

 

2.ผลงานดานการปองกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) ที่ทานหรือทีมกําลังทําอยูในปจจุบัน  

(หากไมเคยดําเนินการ ก็ไมตองระบุ) (2 คะแนน) 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

ผูใหการสนบัสนุน/แหลงทุน.................................................................................................................. 

 

3.ผลงานดานการปองกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team)ที่ทานหรือทีมตองการดําเนินการในอนาคต 

(2 คะแนน) 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

ผูใหการสนบัสนุน/แหลงทุน.................................................................................................................. 

 



เอกสารทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 

 

เกณฑการประเมินทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพท่ี 9 ( 9 กิจกรรม) 
http://odpc9.ddc.moph.go.th   ( 90 คะแนน ) 

กิจกรรมที่ การดําเนินการ (RTI team) 
ระดับพื้นฐาน

(basic)     
ระดับดี
(good)    

ระดับดีมาก
(excellent)   

ระดับ 
ยอดเยี่ยม

(Advanced)   
1.แผนงาน  

(10 คะแนน) 
 แผนงาน/แผนปฏิบัติการ/โครงการ 

 ความตอเน่ืองในการดําเนนิการ 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

2.การจัดการทีม 
(10 คะแนน) 

 การดําเนินงานแบบมีสวนรวม 

 การแลกเปลี่ยนทรัพยากร 

2 หนวยงาน 
√ 

3 หนวยงาน 
√ 

4 หนวยงาน 
√ 

5 หนวยงาน 
√ 

3.สถานการณและ
ขอมูล (10 คะแนน) 

 มีการเก็บรวบรวมขอมูล  

 มกีารใชประโยชนขอมูล 

2 ปยอนหลัง 
√ 

3 ปยอนหลัง 
√ 

4 ปยอนหลัง 
√ 

5 ปยอนหลัง 
√ 

4.การจัดการจุดเสี่ยงตอ
การบาดเจ็บทางถนน 

(10 คะแนน) 

 การสํารวจพื้นที่จุดเสี่ยงตอการบาดเจ็บ
ทางถนน 

 การจัดทําแผนที่จุดเสี่ยงตอการ
บาดเจ็บทางถนน 

 การจัดการแกไขปญหาจุดเสี่ยงตอการ
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.การใหความรูและ
ประชาสัมพันธ 

(10 คะแนน) 

 การใหความรูดานอุบัติเหตุจราจรและ
การปองกันในชุมชน องคกร หรือ
หนวยงาน  

 การรณรงคประชาสัมพันธ(RTI team) 
เชน ใชหมวกกันน็อค/เข็มขัดนิรภัย ฯ 

ทุก 3 เดือน 
 

 
จํานวน1 ครั้ง 

ทุก 2 เดือน 
 

 
จํานวน2 ครั้ง 

ทุก 1 เดือน 
 

 
จํานวน 3 ครั้ง 

ทุก 1 เดือน 
 

 
จํานวน 3 ครั้ง 

6.การสอบสวนการ
บาดเจ็บทางถนนและ
จํานวนการเสียชีวิต 

(10 คะแนน) 

 การสอบสวนการบาดเจ็บ หรือ การ
ตาย จากอุบัติเหตุจราจร กรณีเกิด
เหตุการณในพื้นที่  

 จํานวนการตาย หรือการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนนลดลงตามเกณฑ 

1 ครั้ง/ป 
 
 

ลดลง 5% 

2 ครั้ง/ป 
 
 

ลดลง 10% 

3 ครั้ง/ป 
 
 

ลดลง 20% 

3 ครั้ง/ป 
 
 

ลดลง 30% 

7. จํานวนอาสาสมัครที่
สนับสนุนการ
ดําเนินงานปองกัน
อุบัติเหตุทางถนน 

(10 คะแนน) 

 อาสาสมัครที่ไดรับการอบรมจากทีม
(RTI Team) เชน อาสาจราจร 
อาสาสมัคร ของชุมชน/หมูบาน ฯลฯ 

 อาสาสมัครที่ผานการอบรมจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สพฉ./สธฉ./
ทางหลวง/ตํารวจ/โรงพยาบาล/ฯลฯ  

 
จํานวน 5 

คน/ป 
 

_ 
 

 
จํานวน 10

คน/ป 
 

_ 
 

 

_ 
 
 

จํานวน 10
คน/ป 

 

_ 
 
 

จํานวน 20
คน/ป 

8.การเฝาระวังการ
บาดเจ็บในชุมชน หรือ
หนวยงาน หรือองคกร 

(10 คะแนน) 

 การเฝาระวังอุบัติเหตุในชุมชน 
หนวยงาน หรือองคกร ตามกําหนด
ชวงเวลาเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ เชน
เทศกาลปใหม สงกรานต หรือชวงเวลา
เรงรีบ หรือตามที่ทีมกําหนด เชน ดาน
ชุมชน 

 
ทุก 3 เดือน 

 
 

 
ทุก 2 เดือน 

 
 

 
ทุก 1เดือน 

 
 

 
ทุก 1เดือน 

 

9.สรุปผลการดําเนินงาน 
(10 คะแนน) 

 สรุปผลการดําเนินงาน(กอน-หลัง)/การ
ติดตามประเมินผล 

1ฉบับ/เรื่อง 1 ฉบับ/เรื่อง 1 ฉบับ/เรื่อง 1 ฉบับ/เรื่อง 

 

รวม 3 สวน 100 คะแนน    คะแนนที่ได…………………………           ลงชื่อผูประเมิน……………………………………………… 


