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แผนงาน/
โครงการ 

(๑) 

วัตถุประสงค์ 
(๒) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(๓) 

วิธีการด้าเนินงาน 
(๔) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(๕) 

ระยะเวลา/งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะ

ด้าเนินการ และ งปม.) 
(๖) 

ผู้รับผิดชอบ 
(๗) 

งวดที่ ๑ 
(ตค-มีค) 

งวดที่ ๒ 
เมย-กย) 

โครงการท้องถิ่น
ตน้แบบปลอด
อุบัติเหตุ ตาม ๕ 
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
อ้าเภอ 
ในกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วน
ต้าบลนางัว 

๑.เพื่อลดจ้านวน
อุบัติเหตุทางท้องถนน 
และลดอัตราการ
เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ
ทางท้องถนน อ้าเภอ
น ้าโสม 
๒.ปลูกจติสา้นึกวินัย
จราจร แก่เด็ก
นักเรียนในพื นท่ี 
๓.ลดปริมาณการดื่ม
แอลกอฮอล์ ของ
ประชาชนอ้าเภอน ้า
โสม 
๔.เพื่อสร้างความ
ตระหนักให้กับ
ประชาชนในชุมชนถึง
ความปลอดภัยในการ
ใช้รถตามท้องถนน 

ผู้น้าชุมชน และภาคี
เครือข่าย ในชุมชน ๖ 
ชุมชน 
-ภาคีเครือข่าย จ้านวน ๕๐ 
คน 
-โรงเรียนต้นแบบในเขต
องค์การบริหารส่วนต้าบล
นางัว ๑ โรงเรียน 
-หมู่บ้านต้นแบบในเขต
องค์การบริหารส่วนต้าบล
ต้าบลนางัว ๑ หมู่บ้าน 

๑.จัดท้าแผนงานโครงการเสนอ 
คกก.กองทุนฯ 
๒.จัดอบรมเชิงปฏิบตัิการ เพื่อ
แก้ไขปัญหาอุบตัิเหตุทางท้องถนน 
โดยความร่วมมือของภาคี
เครือข่าย 
จ้านวน ๕๐ คน 
๓. จัดกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบ
ปลอดอุบัติเหตุ ในพื นที่โรงเรยีน
บ้านเจรญิสุข  
๔. จัดท้าป้ายรณรงค์
ประชาสมัพันธ์โรงเรียนต้นแบบ
วินัยจราจร 
๕. จัดกิจกรรมหมู่บ้านต้นแบบ
ปลอดอุบัติเหตุขึ น ในพื นท่ีเขต
องค์การบริหารส่วนต้าบลนางัว ๑ 
หมู่บ้าน 
๖. จัดท้าป้ายรณรงค์
ประชาสมัพันธ์หมู่บ้านต้นแบบ
วินัยจราจร 

๑. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหต ุ
-ค่าท้าป้ายโครงการ จ้านวน ๑ ผนื ๕๐๐ 
บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื อ x ๕๐ คน x ๕๐ 
บาท x ๑ วัน = ๒,๕00 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ๒ มื อ x ๕๐ 
คน x๒๕ บาท x ๑ วัน = ๒,๕00 บาท 
-ค่าเอกสารในการอบรม บาท =๑,000 
๒. กิจกรรมโรงเรียนต้นแบบปลอดอุบัติเหต ุ
-ค่าท้าป้ายมาตรการองค์กร ขนาด ๑๕X ๒ 
เมตร x ๖ ป้าย X ๓๐๐ บาท 
(๓ โรงเรยีน ๑ ศพด. ๑ อบต. ๑ pcu) บาท 
= ๑,๘00 
-ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ต้นแบบวินัยจราจรพร้อมโครงเหลก็ 
ขนาด ๑๕ X ๑ เมตร X ๑ ป้าย X ๑,๐๐๐ 
บาท บาท = ๑,000 บาท 
๓. กิจกรรมหมู่บา้นต้นแบบปลอดอุบัติเหต ุ

 16,300 
บาท 

นายศิวพงษ์ 
เชื อกลาง 



แผนงาน/
โครงการ 

(๑) 

วัตถุประสงค์ 
(๒) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(๓) 

วิธีการด้าเนินงาน 
(๔) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(๕) 

ระยะเวลา/งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะ

ด้าเนินการ และ งปม.) 
(๖) 

ผู้รับผิดชอบ 
(๗) 

งวดที่ ๑ 
(ตค-มีค) 

งวดที่ ๒ 
เมย-กย) 

๗. สนับสนุนส่งเสรมิกิจกรรมงาน
ศพ งานบุญปลอดเหล้า  
๘. จัดท้าถนนตัวอย่างปลอด
อุบัติเหตุและนวัตกรรมลด
อุบัติเหต ุ
๙. สรปุผลการด้าเนินงาน 
 

-ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์หมูบ่้าน
ต้นแบบวินัยจราจรพร้อมโครงเหลก็ 
ขนาด ๑.๕ X ๑ เมตร X ๑ ป้าย X ๑,๐๐๐ 
บาท บาท =๑,000 
-ค่าวัสดุป้ายเตือนตามจุดเสี่ยงพรอ้มโครงไม ้
ขนาด ๑๕X๑เมตรX๑๕ ป้ายX ๔๐๐ บาท 
= ๖,000 

    รวมงบประมาณ 16,300,-  
 
 
 


