
โครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรชุมชน  ประจ าปี ๒๕๕๖ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  

================= 
๑.หลักการและเหตุผล   

ตามรายงานขององค์การอนามัยโลก ประจ าปี ๒๕๕๖  ประเทศไทยติดอันดับ  ๓  ของโลก ม ี
สัดส่วนการเสียชีวิตต่อประชากร ๑ แสนคน จากอุบัติเหตุทางถนน ท าให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังค ม   
รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการเยียวยาและแก้ปัญหาใน แต่ละปีเป็นจ า นวนมาก   โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุ
จราจรอันเนื่องมาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งมีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และพิการ ส่วนใหญ่อยู่ในวัยเด็กและเยาวชน  
อันเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าในการพัฒนาประเทศ  แต่ต้องมาเสียชีวิต  บาดเจ็บ และพิการก่อนที่จะท า ประโยชน์
ให้กับประเทศชาติ  และจากการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย  พบว่าสาเหตุการ
เกิดอุบัติเหตุจราจร  คือ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีพฤติกรรมการขับขี่ท่ีไม่ปลอดภัย  มีการเสพสารเสพติด  มึนเมา 
ประมาท คึกคะนอง และไม่เคารพกฎจราจร  ประกอบกับสภาพของรถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย  สิ่งเหล่านี้ถือเป็น
ปัจจัยก่อให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าว ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างจิตสานึกในด้านความปลอดภัยและวินัยจราจร เพ่ือลดจ านวน
อุบัติเหตุทางถนน  จ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลงให้ได้มากท่ีสุด เพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้ขับขี่และยานพาหนะ 
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลส าคัญ ได้แก่ เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลส าคัญของจังหวัด และรณรงค์
เพ่ือกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเกิดจิตส านึก ในการช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมุ่งที่จะพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้ง  สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังค มด้วยการ
เสริมสร้างความปลอดภัย ในระบบการ จราจร  และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล ควนธานี จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนขององค์กรชุมชน ประจ าปี  ๒๕๕๖  ขึ้น 

๒.วัตถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเกิดจิตส านึก ในการช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมุ่งที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้ง  สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการ
เสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการจราจร 

๒. เพ่ือให้เกิดความรู้ ความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร มารยาทในการขับขี่และรู้จัก
วิธีการป้องกันตัวเองขณะขับข่ียานพาหนะ ตลอดจนวิธีแก้ปัญหาในขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ 

๓. เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลงตามนโยบายของรัฐบาล 
๔. เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
 ๕. เพ่ือให้ป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นจากความประมาท ในการใช้
รถใช้ถนน  
 
 

/๓.เป้าหมาย... 



-๒- 
 

๓. เป้าหมาย 
๑.คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  จ านวน  ๑๖  คน  
๒.อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  หมู่ละ ๒ คน  จ านวน  ๑๒  คน 
๓.อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  หมู่ละ ๒ คน  จ านวน  ๑๒  คน 
๔.ผู้น าองค์กรท้องที่ - ท้องถิ่น  จ านวน  ๑๒  คน 
๕.พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  จ านวน  ๑๐  คน 
 รวมทั้งสิ้น  ๖๘  คน 

๔. วิธีด าเนินการ 
 ๑.ประสานการหน่วยงานเกี่ยวข้องในการจัดท าโครงการ  

๒. จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติ 
 ๓. ด าเนินงานตามโครงการ 
 ๔. ประเมินผลโครงการ 

๕ ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
จัดฝึกอบรมให้ความรู้  ในวันจันทร์ที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐  น.  ณ  ห้อง

ประชุมเมืองเก่า  องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

๖. งบประมาณ 
จ่ายจากงบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  จ านวน   ๑๐,๐๐๐  บาท  

มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้  
๑.อาหารว่างและเครื่องดื่ม      เป็นเงิน  ๑,๗๐๐  บาท 
๒.ค่าสมนาคุณวิทยากร        เป็นเงิน  ๑,๘๐๐  บาท 
๓.ค่าเอกสารประกอบการประชุม      เป็นเงิน  ๑,๐๐๐  บาท 
๔.ค่าจัดจ้าง/จัดซื้อ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ เป็นเงิน  ๑,๐๐๐  บาท 
๕.ค่าจ้างท าเอกสารและป้ายรณรงค์     เป็นเงิน  ๔,๐๐๐  บาท 
๖. ค่าใช้จ่ายอื่น        เป็นเงิน     ๕๐๐  บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น    เป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 

หมายเหตุ   ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 

๗. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขต าบลควนธานี  ร่วมกับ ส านักงานขนส่งจังหวัดตรัง 
 
  

 
/๑๐.ผลทีค่าด... 

 



-๓- 
 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ประชาชนเกิดจิตส านึก ในการช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมุ่งที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน รวมทั้ง  สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในระบบการจราจร 

๒. ประชาชนมี ความรู้ ความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร มารยาทในการขับขี่และรู้จัก
วิธีการป้องกันตัวเองขณะขับข่ียานพาหนะ ตลอดจนวิธีแก้ปัญหาในขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ 

๓. ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลงตามนโยบายของรัฐบาล 
๔. ประชาชนมี จิตส านึกในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และมีส่วนร่วมในการป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน  
 ๕. ป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นจากความประมาท ในการใช้รถใช้ถนน  
 

โครงการผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน  
ต าบลควนธานีจากการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๖  เมื่อวันที่   ๒๖   กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 
 
 

ลงชื่อ       บุญธรรม   คุ้นมาก      ผู้เสนอโครงการ 
                                                                         (นางบุญธรรม คุ้นมาก) 

                                                             ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขต าบลควนธานี 

            
       

ลงชื่อ      ประนอม  รกัจริง         ผู้อนุมัติโครงการ       
                                                                        (นายประนอม  รักจริง) 

 ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน 
   หลักประกันสุขภาพ อบต.ควนธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างแบบป้ายรณรงค์ 
โครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขับขี่มีวินัย  ช่วยลดอุบัติภัยบนถนน 

 
  ปรารถนาดี จาก...  ส านักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 

 

 
 

ขับขี่มีวินัย    ใส่ใจกฎ 

งดสุรา    ไป – มาปลอดภัย 
 

ปรารถนาดี  จาก...  ส านักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 

 



 
ก าหนดการโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรชุมชน  ประจ าปี  ๒๕๕๖ 

วันจันทร์ที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมเมืองเก่า  องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

------------------------------------------------------ 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ลงทะเบียน 
เวลา ๑๓.๓๐ –๑๔.๓๐ น.  - การบรรยายหัวข้อ สร้างจิตส านึก มีวินัย  ขับข่ีปลอดภัย   

วิทยากรจาก.....ส านักงานขนส่งจังหวัดตรัง 

เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. -  กล่าวรายงานการเปิดโครงการฯ  โดย นายประนอม รักจริง  ประธานคณะกรรมการ 
  บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
- กล่าวเปิดโครงการฯ โดย นายชวน  สองแก้ว  สาธารณสุขอ าเภอกันตัง 

เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.        - การบรรยายหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร  
  วิทยากรจาก.....ส านักงานขนส่งจังหวัดตรัง 
 

-------------------------------------- 
 
หมายเหตุ        ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
  บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มในห้องประชุม  เวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 


