
 
     

                  จากการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีว ิตอำเภอ (พชอ .) ทาง
คณะกรรมการจึงได้จัดทำตารางมอบหมายภารกิจและความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการ
ตามประเด็นการพัฒนาของ พชอ.น้ำยืน ประจำปี 2565  ตามมติทีประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อำเภอ (พชอ.) ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 22 ธันวาคม 2564  ณ  ห้องประชุม  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน 

ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
ตารางมอบหมายภารกิจและความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการตามประเด็นการพัฒนาของ พชอ.น้ำยืน ประจำปี 2565 

ตามมติทีประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ (พชอ.)  
ประเด็นปัญหา การดำเนินงาน อนุคณะกรรมการ หมายเหตุ 

 
1. พัฒนาการเด็ก  
EQ, IQ  
(เด็ก อายุ 0-5 ปี) 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มวัยเจริญพันธุ์และหญิงตั้งครรภ์ 
   1. กิจกรรมการสนับสนุนยาธาตุเหล็กโฟลิก  
   2. กิจกรรม.ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์และฝากครรภ์ 5 ครั้ง/คุณภาพ 
   ๓. จ่ายยาเสริมไอดีนโฟลิกและธาตุเหล็กTriferdine 
   ๔. โรงเรียนพ่อแม ่
   ๕. ดูแลสุขภาพช่องปาก 
กลุ่มหญิงหลังคลอดและ เด็ก 0-6 เดือน 
   ๑. ให้ความรู้ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำนม 
   ๒. จ่ายยาเสริมไอดีนโฟลิกและธาตุเหล็กหลังคลอด นานถึง 6 เดือน 
กลุ่มเด็ก ทารกแรกเกิด - ๕ ปี  
   1. สนับสนุนยาน้ำวิตามินรวมเสริมธาตุเหล็ก  ให้เด็กอายุต้ังแต่ 6 เดือน 
– ๕ ปี ทุกรายและให้มารับยาต่อเนื่องติดตามการกินยาของเด็ก โดยเบิก
จากคลังยา รพ. 1 คนต่อขวดทานสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 0-2 ปี จ่ายให้
ผู้ปกครองงเด็กโดย จนท.และ อสม. 3-5 ปี จ่ายให้ครู ศพด.ให้เด็กทาน
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
   ๒. เฝ้าระวังการเจริญโต การชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง แปลผล  ทุก 3 เดือน 
จากการบันทึกของผู้ปกครองและ อสม. รวบรวมส่งให้ จนท. ทุก ๓ เดือน 
   ๓. กิจกรรมตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง (เจาะ Hct)  เด็ก 6 เดือน -12 
เดือน  โดยเจาะที่ช่วงอายุ 9 เดือนทุกราย 
   ๔. กิจกรรมส่งเสรมิการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  มีธนาคารนมแม่/สถาน
ประกอบการโรงแป้งมันเอี่ยมอีสาน โดยมีบอร์ดให้ความรู้/เจ้าหน้าท่ีให้
ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
   ๕. ดูแลสุขภาพช่องปาก 
   ๖. ติดตามและกระตุ้นพัฒนาการเด็กโดยใช้เครื่องมือ DSPM ในเด็กช่วง
อายุช่วงอายุ 5 ช่วง คือ 9,1๘, ๓๐, ๔๒, ๖๐ เดือน ประเมินพัฒนาการท้ัง 
5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเคลื่อนไหว ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและ 

คณะกรรมการพํฒนาเด็ก
และครอบครัว Chid 
Family Team ( CFCT ) 
ระดับอำเภอ 
1. นายอำเภอ  ประธาน 
2. ผอ.รพ.รองประธาน 
3. ท้องถิ่นอำเภอ 
4. พัฒนาการอำเภอ 
5. เกษตรอำเภอ  
6. ตัวแทนผู้อำนวยการ
สถานศึกษาเอกชน  
7. ตัวแทนผู้อำนวยการ
สถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา  
8. ตัวแทนพระภิกษุสงฆ ์
(ท่ีปรึกษา) 
๙. ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง 
10. สาธารณสุขอำเภอ 
เลขานุการ 
1๑. หัวหนา้กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ  
สนง.สสอ.นำ้ยืน 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

สาธารณสุขอำเภอ/โรงพยาบาล/รพ.สต. ให้มีการดำเนินการ ดังนี้ 
   1. สำรวจเด็กกลุ่มเป้าหมาย  หญิงตั้งครรภ์ เด็ก อายุ 0-5 ปี 
   2. ดำเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและเฝ้าระวังที่ส่งผลต่อพัฒนาการ
เด็ก ได้แก่                                                         
       - ประเมินพัฒนาการ และการเฝ้าระวังการเจริญเติบโต   
       - จัดตั้งธนาคารนมแม่ / มุมนมแม่ 
       - สนับสนุนวิตามินให้กลุ่มเป้าหมายหญิงตั้งครรภ์เด็กอายุ 0-5 
ปี) 
       - กิจกรรมตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง (เจาะ Hct)   
       - กิจกรรมรณรงค์การอ่านนิทานในชุมชน 
     ๓. มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนายกระดับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต้นแบบที่มีการจัดกการเรียนการสอนตามหลักสูตรไฮ-สโคป
(High Scope) ต้นแบบ 
     ๔. กิจกรรมการถนนสายวัฒนธรรม ตักบาตรนมจืด   
     ๕. สรุปผลความก้าวหน้าในเตรียมการ พร้อมผลการวิเคราะห์
ข้อมูลภาพรวมของอำเภอ   
 



 
ประเด็นปัญหา การดำเนินงาน อนุคณะกรรมการ หมายเหตุ 

 
1. พัฒนาการเด็ก  
EQ, IQ  
(เด็ก อายุ 0-5 ปี) 

ต่อ 
 
 

 
 
 
 

สติปัญญา ด้านการเข้าใจภาษา ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม หาก
พบเด็กสงสัยล่าช้า จนท.รพ.สต.ส่งต่อไปยังพยาบาลจิตเวชที่โรงพยาบาล
น้ำยืน เพ่ือประเมินพัฒนาการซ้ำ 
   ๗. การดำเนินการหมู่บ้าน ทีมพํฒนาเด็กและครอบครัว Chid 
Family Team ( CFCT ) ต้นแบบ  คือ บ้านคำสะอาด ตำบลยางใหญ่  
การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล หญิงตั้งครรภ์ หญิง
หลังคลอด และเด็ก 0-5 ปี 
   ๘. โครงการถนนสายวัฒนธรรม ตำบลละ 1 หมู่บ้าน  
(บ้านคำสะอาด เขตตำบลยางใหญ่ เป็นหมู่บ้านนำร่อง) 
   ๙. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย จัด
โปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการโภชนาการ การสร้างวินัยเชิงบวก แบบ 
triple p-plus แก่ผู้ปกครองเด็ก และผู้เลี้ยงดูเด็กปู่ย่าตายาย 
   ๑๐. ขับเคลื่อนโครงการนม 90 วัน 90 กล่อง แก่หญิงตั้งครรภ์ที่มี
ภาวะเสี่ยงงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
   ๑๑. รณรงค์ให้มีห้องหนังสือนิทานในชุมชนเป็นการเสริมสร้างการอ่าน
เพ่ือเป็นการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 
   ๑๒. การดำเนินการหมู่บ้าน CFCT ต้นแบบ  คือ บ้านคำสะอาด 
ตำบลยางใหญ่  การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล หญิง
ตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด และเด็ก 0-5 ปี 
   ๑๓. โครงการถนนสายวัฒนธรรม ตำบลละ 1 หมู่บ้าน  
(บ้านคำสะอาด เขตตำบลยางใหญ่ เป็นหมู่บ้านนำร่อง) 
   ๑๔. รณรงค์ให้มีห้องหนังสือนิทานในชุมชนเป็นการเสริมสร้างการ
อ่านเพื่อเป็นการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก โดย รพ.สต.มีนิทานให้ยืมเพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

คณะกรรมการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว Chid 
Family Team ( CFCT )
ระดับตำบล 
1. อปท./อบต. ทุกแห่ง 
ประธาน 
2. ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ทุกแห่ง 
3. ผู้นำชุมชน/กำนัน/
ผู้ใหญ่บ้าน 
4. หัวหน้า ศพด.ทุกแห่ง 
5. ตัวแทนเยาวชน 
6. อสม./จิตอาสาพัฒนาการ 
๗. หัวหน้าส่วนการศึกษา 
อปท./อบต. ทุกแห่ง 
๘. ครูอนามยัโรงเรียน 
ทุกแห่ง 
๙.ปราชญ์ชาวบ้าน 
๑๐. ตัวแทนพระภิกษสุงฆ ์
(ท่ีปรึกษา) 
๑๑.พัฒนาชุมชนทุกตำบล

อปท./อบต. 
๑๒.ผอ.รพ/จนท.สาสุข 
เลขานุการ 
 

อปท./ท้องถิ่นอำเภอ/พัฒนาการอำเภอ/ปกครองอำเภอ  ให้มีการ
ดำเนินการ ดังนี้ 
  1. อาหารกลางวันคุณภาพ ( Thai  School Lunch) 
  2. สนับสนุนเสริม นม, ไข่ ในสถานศึกษา/ศพด. 
  3. ประเมินรับรองศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 
  4. สร้างสนามเด็กเล่นตามรอยพระยุคลบาท 
  5. สนับสนุนให้มีการพัฒนายกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีการจัดการ
เรียนการสอนต่างหลักสูตรไฮ-สโคป(High Scope) ใน ศพด.และส่งครู 
ศพด.เข้ารับการอบรม หลักสูตรไฮ-สโคป(High Scope) 
๖.กิจกรรมการถนนสายวัฒนธรรม ตักบาตรนมจืด   
โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สถานศึกษาทุกแห่ง  ให้มีการ
ดำเนินการ ดังนี้ 
  1. อาหารกลางวันคุณภาพ ( Thai  School Lunch) 
  2. ส่งเสริมให้ครอบครัวรักการอ่าน 
  3. สนับสนุนเสริม นม, ไข่ ในสถานศึกษา/ศพด. 
  ๔. ครูเข้าร่วมอบรมหลักสูตร หลักสูตรไฮ-สโคป(High Scope) 
เกษตรอำเภอ/ปศุสัตว์ ให้มีการดำเนินการ ดังนี้ 

1. ส่งเสริมการผลิตอาหาร/พืชที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
 

 
 
\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประเด็นปัญหา การดำเนินงาน อนุคณะกรรมการ หมายเหตุ 

 
1. พัฒนาการเด็ก  
EQ, IQ  
(เด็ก อายุ 0-5 ปี) 

ต่อ 
 
 

 
 
 
 

  ๑๕. มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนายกระดับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต้นแบบที่มีการจัดกการเรียนการสอนตามหลักสูตรไฮ-สโคป(High 
Scope)  โดยในพื้นที่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กได้
เป็นแหล่งเรียนรู ้ในการพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย ทั ้งด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม มีความเฉลียวฉลาดทางสติปัญญา โดยใช้กระบวนการ
สร้างสรรค์การเรียนรู้จากการลงมือทำผ่านกิจกรรมและสื่อที่หลากหลาย
ด้วยตนเองอย่างอิสระ โดยมีตัวแทน ศพด.จากน้ำยืน เข้าศึกษาดูงาน 
ศพด.ต้นแบบจังหวัดอุบลราชธานี หลักสูตรไฮ-สโคป(High Scope) ณ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงบังใต้ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี    
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางมอบหมายภารกิจและความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการตามประเด็นการพัฒนาของ พชอ.น้ำยืน ประจำปี 2565 

ตามมติทีประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ (พชอ.)  
ประเด็นปัญหา การดำเนินงาน อนุคณะกรรมการ หมายเหตุ 

 
2.หมู่บ้านสะอาด 
(บ้านสวยเมืองสุข) 
 
 
 
 
 
 

    การจัดการสิ่งแวดล้อม ดำเนินการในอำเภอน้ำยืนให้ครอบคลุม  
ทุกหมู่บ้าน  102  หมู่บ้าน เน้นรวมถึง ถนนและสถานที่สาธารณะด้วย 
โดยให้ความสำคัญกับการปลูกฝังวินัยการรักความสะอาด และมีจิตอาสา  
    1. การจัดตั้งธนาคารขยะ  ทุกหมู่บ้านมีการจัดตั้งธนาคารขยะและมี
การบริหารจัดการขยะที่ดี  เป็นการสร้างรายได้ และดูแลสิ่งแวดล้อม   
ลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน 
    2. ส้วมมาตรฐาน  โดยเนน้ให้ บ้าน วัด โรงเรียน  มีส้วมและประกวด
ส้วมมาตรฐาน สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย 
    3. รณรงค์ขยายผลการจัดการขยะเปียก ราชการ บ้าน วัด โรงเรียน  
ลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน 
    4. การลดขยะต้นทาง  รณรงค์การใช้ภาชนะลดโลกร้อน โดยการใช้
ตะกร้าใส่ของหรือถุงลดภาวะโลกร้อน 
    5. มีการรณรงค์ทำความสะอาด Big Cleaning Day เดือนละ 1 ครั้ง 
    6. มีป้ายคติสอนใจ  
    7. ปลูกผักสวนครัว รอบรั้วกินได้ หน้าบ้านมีการปลูกผักสวนครัว 
ปลอดสารพิษ 
    8. มีการติดตามผลการจัดกิจกรรม 

1. ปลดัอำเภองานสำนักงาน
อำเภอ  ประธาน 
2. ท้องถิ่นอำเภอน้ำยืน 
 รองประธาน 
3. นายกเทศมนตรตีำบลทุก
แห่ง 
4. อปท./อบต. ทุกแห่ง 

5. กำนันตำบลทุกแห่ง 
6. ผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน 
7. ตัวแทนผู้อำนวยการ
สถานศึกษาเอกชน  
8. ตัวแทนผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา 
9. สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน 
10. รพ.สต.ทุกแห่ง 
11. เกษตรอำเภอน้ำยืน  
12. พัฒนาการอำเภอน้ำยืน
เลขานุการ 
 

สาธารณสุขอำเภอ/โรงพยาบาล/รพ.สต.  ให้มีการดำเนินการ ดังนี้ 
   1. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลตามแผนแนวทางการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
   2. มีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ รพ./ 
รพ.สต. สังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
   3. มีสว้มที่ได้มาตรฐานและสถานบริการสะอาด 
ปกครอง  ให้มีการดำเนินการ ดังนี้ 
   1. จัดทำบันทึกข้อตกลง บ้านสวยเมืองสุขทุกหมู่บ้าน 
   2. จัดตั้งกองทุนขยะกลางทุกหมู่บ้าน  
อปท./ท้องถิ่น/หมู่บ้าน  ให้มีการดำเนินการ ดังนี้ 
   1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย ให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ตามอำนาจหน้าที่ 
   2. ให้มีผู้รับผิดชอบงานสิ่งแวดล้อม/จัดตั้งกองสาธารณสุขในทุก 
อปท. 
   3. ส่งเสริมให้มีการจัดทำขยะเปียกทุกครัวเรือน 
   4. ประกวด หมู่บ้านสะอาด 
โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สถานศึกษาทุกแห่ง  ให้มีการ
ดำเนินการ ดังนี้ 
   1. สร้างจิตสำนึกสร้างความรู้ความเข้าใจประชาชน เยาวชนในการ
การลด คัดแยกขยะมูลฝอยและคัดแยกของเสียอันตรายชุมชนลดการ
ใช้ ถุงพลาสติกและโฟม หรือใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   2. รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการลดคัดแยกและนำกลับมาใช้
ประโยชน์และคัดแยกของเสียอันตราน 
   3. ส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



 

ตารางมอบหมายภารกิจและความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการตามประเด็นการพัฒนาของ พชอ.น้ำยืน ประจำปี 2565 
ตามมติทีประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ (พชอ.)  

ประเด็นปัญหา การดำเนินงาน อนุคณะกรรมการ หมายเหตุ 
 
3. อุบัติเหตุทาง
ถนน 
 
 
 
 
 
 

   1. จัดประชุม/ขับเคลื่อนผ่าน ศปถ.อ. (สสอ.เป็นเลขานุการร่วม) 
   2. จัดทำแผนงานโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขจุดเสี่ยง  
   3. จัดซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ทุกปี 
   4. ออกสอบสวนการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนน  
   5. ให้ความรู้และรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุแก่เด็กนักเรียนใน
สถานศึกษาและออกกฎระเบียบข้อบังคับในโรงเรียน 
   6. รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย การขับรถเร็ว
ของรถยนต์ราชการ การดื่มแล้วขับ 
   7. จัดรวบรวมข้อมูล การเฝ้าระวัง และสรุปสถานการณ์ ทุกๆปี 
 

 

1. ผกก.น้ำยืน ประธาน 
2. ผอ.รพ.นำ้ยืน  รองประธาน  
3. สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน 
4. พัฒนาการอำเภอ 
5. นายกเทศมนตรตีำบลทุกแห่ง 
6. อปท./อบต. ทุกแห่ง 
7. กำนันตำบลแห่ง 
8. ผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน 
9. รพ.สต.ทุกแห่ง 
10. ตัวแทนสถานศึกษาเขต
อำเภอน้ำยืน 
11. แขวงทางหลวง
อุบลราชธาน ี
12. แขวงทางหลวงชนบท
อุบลราชธาน ี
13. หน.กลุ่มงานบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน รพ.น้ำยืน 
14. หน.ฝ่ายบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน สสอ.น้ำยืน  เลขานุการ 
 

สาธารณสุขอำเภอ/โรงพยาบาล/รพ.สต.  ให้มีการดำเนินการ ดังนี้ 
   1. จัดประชุม/ขับเคลื่อนผ่าน ศปถ.อ. (สสอ.เป็นเลขานุการร่วม) 
   2. จัดทำแผนงานโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขจุดเสี่ยง  
   3. จัดรวบรวมข้อมูล การเฝ้าระวัง และสรุปสถานการณ์ ทุกๆปี 
   4. ออกสอบสวนการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  
   5. จัดอบรมให้ความรู้นักเรียนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 
   6. รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย การขับรถเร็วของ
รถยนต์ราชการ การดื่มแล้วขับ 
   7. กำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 
   8. สนับสนุน จนท.การสอบสวนอุบัติเหตุ 
   9. สนับสนุนข้อมูลอุบัติเหตุ (บาดเจ็บ ส่งต่อ นอน รพ.และเสียชีวิต) 
   10. สนับสนุน จนท.บริการวิชาการ ด้านอุบัติเหตุอุบัติภัย 
   11. ดำเนินการมาตรการรถพยาบาลปลอดภัย 
   12. พัฒนาระบบการให้บริการผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   13. จัดซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ทุกปี 
อำเภอน้ำยืน/อปท. ให้มีการดำเนินการ ดังนี้ 
   1. กำหนดจุดเสี่ยงของแต่ละ อบต.,อปท. 
   2. ถนนชำรุดให้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือลดการเกิด
อุบัติเหตุ 
ตำรวจ ให้มีการดำเนินการ ดังนี้ 
   1. รว่มออกสอบสวนการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนน 
   2.ประชาสัมพันธ์กฎหมายจราจร 



  
 

ประเด็นปัญหา การดำเนินงาน อนุคณะกรรมการ หมายเหตุ 
 
3. อุบัติเหตุทาง
ถนน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 

    3. รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย การขับรถเร็วของ
รถยนต์ราชการ การดื่มแล้วขับ 
ปกครอง/ผู้นำชุมชน/ท้องถิ่น ให้มีการดำเนินการ ดังนี้ 
   1. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย คาด
เข็มขัดนิรภัย การขับรถเร็วของรถยนต์ราชการ การดื่มแล้วขับให้กับ
ทุกหมู่บ้าน 
   2. รว่มออกสอบสวนการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนน 
โรงเรียน/สถานศึกษาทุกแห่ง  ให้มีการดำเนินการ ดังนี้ 
  1. ให้ความรู้และรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุแก่เด็กนักเรียนใน
สถานศึกษาและออกกฎระเบียบข้อบังคับในโรงเรียน 
  2. รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 
  3. สถานศึกษา ควรมีครูผู้รับผิดชอบ จัดทำรายชื่อนักเรียนที่ปฏิบัติ
ผิดกฎจราจร และให้มีการหักคะแนนความประพฤติในกรณีที่เด็ก
นักเรียนกระทำผิด 
 

 

 
 
 
 
 
 

 


