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สรุปผลการติดตาม 

โครงการประชุมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) 

ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 



สรุปผลการด าเนินงานเร่ือง ป้องกันอบุัติเหตุจราจร อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 
ปีงบประมาณ 2563 รอบ 10 เดือน (ตุลาคม 2562 – กรกฎาคม 2563) 

 
1.สภาพปัญหา 
 อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาณ 2562 จ านวน ๑๕ ราย คิดเป็น 21.14 ต่อ
ประชากรแสนราย (เกณฑ์ไม่เกิน ๒๐.๐๐ ต่อประชากรแสนราย) 
  ๑. เสียชีวิตเนื่องจากพาหนะเป็นจักรยานยนต์ จ านวน ๑๓ ราย (ร้อยละ 86.67 )  
 ๒. ไม่สวมหมวกนิรภัย จ านวน ๑๒ ราย (ร้อยละ 80.00 ) 
 ๓. ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ จ าวน 3 ราย(ร้อยละ20.00) ไม่ด่ืม จ านวน ๑๒ ราย(ร้อยละ 80.00) 
 ๔. เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ จ านวน ๖ ราย (ร้อยละ 40.00 น.)  เสียชีวิต ณ รพ.สกลนคร จ านวน 5 
ราย (ร้อยละ 33.33 ) เสียชีวิตท่ี รพ.บ้านม่วง จ านวน ๔ ราย(ร้อยละ 26.67) 
 
2.สาเหตุของปัญหา 
 1. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย  
 ๒. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุมากท่ีสุด น่าจะเกิดจากขับรถเร็ว 
 
3.มาตรการแก้ไขสาเหตุปัญหา ด าเนินงานตามมาตรการ D-RTI ดังนี้  
 ๑. คืนข้อมูลอุบัติเหตุจรในเวทีประชุม พชอ. หัวหน้าส่วนราชการ ประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน ทุกเดือน 
 ๒. เจ้าหน้าท่ีต ารวจ เปล่ียนจุดต้ังจุดตรวจ จุดสกัด , ตรวจจับด่ืมแล้วขับ , ปรับเวลาต้ังจุดตรวจเป็น
วันละ 2 กะ เช้า , บ่าย 
 ๓. รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ยกเลิกเทศกาลสงกรานต์ ช่วงเวลาห้ามออกจากบ้าน ห้ามมั่ว
สุมชุมชน ห้ามจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ประชาสัมพันธ์ กวดขันการด าเนินงาน
ตามมาตรการท่ีรัฐก าหนด 
 
4.ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
 อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาณ 256๓ จ านวน ๖ ราย คิดเป็น 8.46 ต่อ
ประชากรแสนราย (เกณฑ์ไม่เกิน ๒๐.๐๐ ต่อประชากรแสนราย) 
  ๑. เสียชีวิตเนื่องจากพาหนะเป็นจักรยานยนต์ จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 83.33 )  
 ๒. ไม่สวมหมวกนิรภัย จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 100.00 ) 
 ๓. ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ จ าวน 2 ราย(ร้อยละ33.33) ไม่ด่ืม จ านวน 4 ราย(ร้อยละ 66.67) 
 ๔. เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 50.00 น.)  เสียชีวิตท่ี รพ.บ้านม่วง จ านวน 2 
ราย(ร้อยละ 33.33 )เสียชีวิต ณ รพ.วานรนิวาส จ านวน  ราย (ร้อยละ 16.67 )  
 
 
 



สรุปผลการด าเนินงาน เร่ืองการจัดการขยะแบบชุมชนมีส่วนร่วม อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 
ปีงบประมาณ 2563 รอบ 10 เดือน (ตุลาคม 2562 – กรกฎาคม 2563) 

 
1. สภาพปัญหา 
 สรุปการบริการอนามัยส่ิงแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป้าหมายท่ี อปท. ได้รับการประเมิน
ท้ังหมด 10 แห่ง ส่วน อปท ท่ีได้รับการประเมิน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20   
๑. การจัดการขยะต้นทาง 

 
สรุปการจัดการขยะต้นทาง  โรงเรียน วัด อปท. เข้าร่วมโครงการธนาคารขยะร้อยละ 48.94  

13.24 และ 57.14 ตามล าดับ ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 100 ของเป้าหมาย เพื่อเป็นต้นแบบท่ีดีในการจัดการขยะ
มูลฝอย ณ จุดก าเนิดหรือท่ีต้นทาง 
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สรุปผลการด าเนินงาน เร่ืองการพัฒนาระดับสติปัญญาเด็ก อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 
ปีงบประมาณ 2563 รอบ 10 เดือน (ตุลาคม 2562 – กรกฎาคม 2563) 

 
1.สภาพปัญหา 

 

จากผลการประเมินความสามารถทาง
เชาว์ปัญญาเด็กอายุ 2-15ปี(IQ) จาก
การด าเนินงานต้ังแต่ปี 2559 IQ เด็ก
ช้ันประถมศึกษาช้ันปีท่ี 1  เพิ่มขึ้น
และลงลงใน ปี 2562 มีผลรวมไอ
คิวเฉี่ยลดลง 3 จุด 

 
2.สาเหตุของปัญหา 

1. เกิดจากความเท่ียงของผู้ประเมิน  
2. ส่ิงแวดล้อมขณะประเมิน  
3. สุขภาพของเด็กขณะประเมิน 

 
3.มาตรการแก้ไขสาเหตุปัญหา 
 ๑. ทบทวนความเท่ียง ความรู้ ความเข้าใจของผู้ประเมิน 
 ๒. จัดเตรียมสถานท่ีประเมินให้เหมาะสม 
 ๓. ไม่น าเด็กป่วยมาประเมิน 
 
4.ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
 จะด าเนินการประเมินในช่วงเดือน กันยายน 2563 
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สรุปผลการด าเนินงาน เร่ืองการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงระยะยาว  อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 
ปีงบประมาณ 2563 รอบ 10 เดือน (ตุลาคม 2562 – กรกฎาคม 2563) 

 
1.สภาพปัญหา 

1. บางรพ.สต.มี Care giver ไม่เพียงพอ 
 2. ผู้สูงอายุบางรายเสียชีวิตระหว่างการรอน าเสนอ care plan ต่อคณะอนุกรรมการ อปท. 

3. ผู้ป่วยส่งกลับมาดูแลต่อเนื่องท่ีบ้านท่ีต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติมได้รับการดูแลล่าช้า 
 

2.สาเหตุของปัญหา 
1 .Care giver ท่ีผ่านการอบรมแล้วไปท างานต่างจังหวัด 

 2. ผู้สูงอายุบางรายเสียชีวิตระหว่างการรอน าเสนอ care plan ต่อคณะอนุกรรมการ อปท. 
3. ญาติพาผู้ป่วยกลับมาถึงบ้านไม่ได้แจ้ง รพ.สต.ซึ่งผู้ป่วยต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติมท าให้

เกิดการล่าช้า 
 

3.มาตรการแก้ไขสาเหตุปัญหา 
 1. อบรม Care giver หลักสูตร 70 ช่ัวโมง เพิ่มเติม 
 2. อบรมฟื้นฟู Care giver ท่ีผ่านการอบรมแล้ว 

3. แจ้ง อสม.เมื่อพบผู้ป่วยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ให้แจ้งทีมเยี่ยมบ้านทันที เพื่อจะได้ออกเยี่ยมและ
ประเมินปัญหาสุขภาพและลดภาวะแทรกซ้อนได้ทันเวลา 
 
4.ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
 

 
 ในปีงบประมาณ 2563 ยังไม่อบรม care giver เพิ่มเติม รวมทั้งอบรมฟื้นฟ ู
 


