
โครงการปีงบประมาณ ๒๕๕8 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60  หน้า ๕-69 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
แนวทางการพัฒนา การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๑.  ชื่อโครงการ    
 โครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรชุมชน 
 (ภายใต้กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕ 8) 
๒.  หลักการเหตุผล  

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี จะเป็นช่วงที่มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน เป็นโอกาสให้ประชาชนจ านวนมากได้
เดินทางกลับภูมิล าเนา ท าให้ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่มีการใช้รถใช้ถนนในปริมาณมากกว่าปกติทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งจะ
ส่งผลท าให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าเวลาปกติ 

ดังนั้น  เพื่อเป็นการลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน ภาคผู้น าชุมชน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ อบต.ควนธานีในการร่วมกันป้องกันและ  
ลดอุบัติเหตุทางถนนตามยุทธศาสตร์และมาตรการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยการบูรณาการหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดตรัง อีกทั้งเป็นการรณรงค์สร้างจิตส านึกให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีความตระหนัก
ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมน าพาชุมชนและสังคมไปสู่ความสุข  ประกอบกับอ าเภอกันตังได้ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ตามหนังสืออ าเภอกันตัง  
ที่ ตง 0023.7/3548  ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2557 องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี จึงก าหนดจัดท าโครงการส่งเสริมการ
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรชุมชน (ภายใต้กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2558) ขึ้น  
๓.  วัตถุประสงค ์
 ๓.๑  เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน ภาคผู้น า
และอบต.ควนธานีในการร่วมกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามยุทธศาสตร์และมาตรการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ด้วยการบูรณาการหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดตรัง 

๓.๒  เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่ 
 ๓.๓  เพื่อรณรงคส์ร้างจิตส านึกให้ประชาชนและทุกภาคส่วน มีความตระหนักในการเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม
เพื่อน าพาชุมชนสังคมเป็นสุขต่อไป 
๔.  เป้าหมาย 

๔.๑  จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2558 
4.2  ตั้งจุดอ านวยความสะดวกและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จ านวน 1 จุด 

 ๔.๒  ร่วมป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานใีห้ลดลง 
๕.  รายละเอียดกิจกรรม 
 5.1  จัดประชุมซักซ้อมการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ.2558 
 ๕. 2  ตั้งจุด อ านวยความสะดวกและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ  บริเวณหน้าที่ท าการสายตรวจต าบล  
ควนธานี หมู่ที่ 2  ต าบลควนธานี อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  
 5.3  แต่งตั้งตัวแทนองค์กรชุมชน ผู้น าชุมชน ปฏิบัติหน้าที่อ านวยความสะดวกและลดอุบัติเหตุทางถนนประจ าศูนย์
ปฏิบัติการร่วมกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2558     

5.4  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานีในฐานะผู้อ านวยการศูนย์ อปพร.อบต.ควนธานี ด าเนินการสั่งใช้อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.ควนธานี ร่วมปฏิบัติหน้าที่อ านวยความสะดวกและลดอุบัติเหตุทางถนนประจ าศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ร่วมกับ อาสาสมัครต ารวจชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และ
เจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธรกันตัง   
๖.  วิธีด าเนินการ 

๖.๑  ประชุมหารือร่วมกับศูนย์ อปพร.อบต.ควนธานี องค์กรชุมชน ผู้น าท้องที่ และเจ้าหน้าที่ต ารวจเพื่อก าหนดแนว
ทางการด าเนินการ 

๖.2  ประสานสถานีต ารวจภูธรกันตัง องค์กรชุมชน ภาคผู้น าท้องที่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลควนธาน ี
๖.3  จัดท าโครงการเสนอขออนุมัตินายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนธาน ี
๖.4  ด าเนินการตามโครงการ 
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๖.5  รายงานผลการด าเนินโครงการ 

๗.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนธาน ี ร่วมกับศูนย์ อปพร. อบต.ควนธานี  ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน ต.ควนธานี  ผู้น าท้องที่ อาสาสมัครต ารวจชุมชน (อส.ตร.) และสถานีต ารวจภูธรกันตัง 
๘.  งบประมาณ 
 งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8  หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และ
วัสดุ  ค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการ โครงการส่งเสริม
การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรชุมชน ตั้งไว้  30,๐๐๐ บาท ส าหรับกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕8  ใช้งบประมาณ จ านวน  15,000  บาท  
รายละเอียดค่าใช้จ่าย  
 ๘.๑  ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการตามค าสั่ง  เป็นเงิน    9,80๐  บาท 
 ๘.2  ค่าน้ า น้ าแข็งส าหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน เป็นเงิน    2,5๐๐  บาท 
 ๘.3  ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับเจ้าหน้าที่ต ารวจ วันละ ๒ นาย จ านวน ๑ มื้อ เป็นเงิน       70๐  บาท 
 ๘.4  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม      เป็นเงิน    1,500  บาท 
 ๘.5  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ       เป็นเงิน      500  บาท 
                  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น       เป็นเงิน 15,00๐  บาท 
หมายเหตุ  - ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได ้ยกเว้นรายการที่ 8.1 
    - ให้ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประจ าศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
พ.ศ. 2558  ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในเดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 
๙.  สถานที่ด าเนินการ 

ถนนสายตรัง-กันตัง บริเวณหน้าที่ท าการสายตรวจต าบลควนธานี หมู่ที่ 2 ต าบลควนธานี  อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
๑๐.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันที่  30  ธันวาคม  ๒๕๕7 – 5  มกราคม  ๒๕๕8 
๑๑.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๑.๑  การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ภายใต้การ
มีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน ภาคผู้น าชุมชนและอบต.ควนธานี 

๑๑.๒  ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมีความตื่นตัวและตระหนักถึงความปลอดภัย  ท าให้มีสติ  มีความระมัดระวังในการ
ใช้รถใช้ถนนเพิ่มข้ึน 
 ๑๑.๓  ประชาชนและทุกภาคส่วน มี ความตระหนักในการเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมสามารถน าพาให้
เกิดชุมชนและสังคมเป็นสุข 
       


