
1. ช่ือโครงการ:  รณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา  
        

ผูประสานงาน ชื่อ-นามสกุล :  นายกิรัณ  อาสุระ  ตําแหนง : หัวหนาแผนกวิชาชางยนต 
โทรศัพทมือถือ : 086-3535951 
ผูรับผิดชอบโครงการ ชื่อ-นามสกุล :  นายวสุศักดิ์  ชุรินทร ตําแหนง : หัวหนางานโครงการพิเศษฯ 
โทรศัพทมือถือ : 062-1536156                      
 

2. หลักการและเหตุผล: 
ตามหนังสือท่ี ศธ. 0602/510 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 เรื่องการจัดกิจกรรม “รณรงคปองกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา” ชวงกอนเทศกาลปใหม พ.ศ. 2563 นั้น ซ่ึงวิทยาลัยเทคนิค

อุทัยธานีได มอบหมายใหงานโครงการพิเศษและบริการชุมชนจัดกิจกรรมนี้ เพ่ือเปนการรณรงคใหครู บุคลากร

ทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาท่ีตองใชยานพาหนะในการเดินทาง โดยเฉพาะ

รถจักรยานยนตไดรับความปลอดภัยในการเดินทางท้ังชีวิต รางกาย และทรัพยสินเนื่องดวยจากการเกิด

อุบัติเหตุมีการเกิดข้ึนจํานวนมากและบอยครั้ง มีการบาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิตซ่ึงสวนใหญจะเปน

เยาวชนและวัยรุนวัยทํางานอันเปนบุคลท่ีมีคาในการพัฒนาประเทศ ซ่ึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสวน

ใหญมาจากขาดจิตสํานึกในการใชรถใชถนนรวมกัน ขาดความรูในเรื่องกฎระเบียบ วินัยจราจร และผูใช

รถใชถนนมีพฤติกรรมท่ีขับข่ีไมปลอดภัย เชน ประมาท คึกคะนอง มึนเมา และไมเคารพกฎจราจร 

ประกอบกับไมมีการตรวจเช็คสภาพรถกอนการใชงาน ซ่ึงจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนบนทองถนน

นั้นมีอัตราเพ่ิมข้ึน 

ดังนั้น งานโครงการพิเศษและบริการชุมขน วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ไดตระหนักถึงการ

ดําเนินกิจกรรมในการสรางเสริมคุณภาพสถานศึกษาใหไดมาตรฐานอาชีวศึกษา ตามนโยบายขางตน 

จึงขอดําเนินงานตามโครงการดังกลาวประจําปงบประมาณ 2563 
 

3. วัตถุประสงค: 
3.1.  เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ชวงกอน

เทศกาลปใหม พ.ศ. 2563 
3.2.  เพ่ือใหครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดตรวจดูแล กํากับ และกวดขัน นักเรียน นักศึกษา

ใหใชยานพาหนะตามกฎหมายจราจร 

3.3  เพ่ือให ครู บุคลากรสถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี เขารวม

กิจกรรม “รณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา” ชวงกอนเทศกาลปใหม พ.ศ. 

2563 จํานวน  80 % 
 

4. ผลผลิตของโครงการ (Output): 
การจัดกิจกรรม “รณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา” ชวงกอนเทศกาล

ปใหม พ.ศ. 2563 มีครู บุคลากรสถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษานําความรูท่ีไดจากการจัดกิจกรรมไป
ใชประโยชน จํานวน 80 % 

 
 
 
 
 
 



5. ผลลัพธของโครงการ (Outcome): 
ครู บุคลากรสถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี เขารวมกิจกรรม 

“รณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา” ชวงกอนเทศกาลปใหม พ.ศ. 2563 มีความ
พึงพอใจในการดําเนินงาน ระดับ ดี 

 

6. กลุมเปาหมาย: 
เชิงปริมาณ  : ครู บุคลากรสถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี เขา

รวมกิจกรรม “รณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา” ชวงกอนเทศกาลปใหม พ.ศ. 

2563 จํานวน  80 % 

เชิงคุณภาพ  :    การจัดกิจกรรม “รณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา” 
ชวงกอนเทศกาลปใหม พ.ศ. 2563 มีครู บุคลากรสถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษานําความรูท่ีไดจาก
การจดักิจกรรมไปใชประโยชน จาํนวน 80 % 

 

7. พ้ืนท่ีดําเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3265 ถนนอุทัยธานี – วัดสิงห  
  ตําบลอุทัยใหม อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: 
8.1 อุบัติเหตุภายในสถานศึกษาเปนศูนย 
8.2 ครู บุคลากรสถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี มีระเบียบวินัย

และจิตสํานึกในการใชรถใชถนน ภายในสถานศึกษา 
 

9. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

เชิงปริมาณ มีครู บุคลากรสถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เขารวมกิจกรรม 80% 
เชิงคุณภาพ ครู บุคลากรสถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษานําความรูท่ีได

จากการจัดกิจกรรมไปใชประโยชน  
 

เชิงเวลา ระหวางพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562 2 เดือน 
เชิงคาใชจาย คาวัสดุ คาตอบแทน คาใชสอยในการดําเนินงาน 10,000 บาท 
 

10. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช: 

ขั้นตอน/วิธีดาํเนินการ 

ดําเนินการใน ไตร
มาส () 

เปาหมาย (เชน 
ใคร จํานวนครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พ้ืนที่ดําเนินการ 
ระบุ ตาํบล/

อําเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบรายจายอ่ืน 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ
และแตงต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

    กิจกรรม “รณรงค
ปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ภายใน
สถานศึกษา” ชวง
กอนเทศกาลป
ใหม พ.ศ. 2563 

ทางหลวง
แผนดิน

หมายเลข 3265 
ถ.อุทัยธานี –  

วัดสิงห  
ต.อุทัยใหม  

อ.เมือง  
จ.อุทัยธาน ี

  
10,000.00 

 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติ 
การฯ ตามกําหนด 

    

3. ดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 

    

4. สรุป รายงานผล เสนอ
ผูบริหารตาม ลําดับ 

    

รวมเงิน   10,000.00  
งบประมาณรวมทั้งโครงการ   10,000.00  



 


	ตามหนังสือที่ ศธ. 0602/510 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เรื่องการจัดกิจกรรม “รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา” ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 นั้น ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีได้ มอบหมายให้งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนจัดกิจกรรมนี้ เพื่อเ...

