
 
 

 
แบบเสนอโครงการ 

”เปิดรับท่ัวไป” 
 
ชื่อโครงการ ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนรอบรั้วอุดมศาสน์ 
(การต้ังชื่อโครงการ ควรต้ังชื่อที่สื่อถึงเร่ืองที่จะท า เชื่อมโยงเร่ืองสุขภาพ ใช้ค าที่กระชับ ชัดเจน ความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด) 
 

ประเภทโครงการ  เป็นโครงการใหม่   เป็นโครงการต่อเน่ือง (ต้องแสดงผลส าเร็จการด าเนินงานท่ีผ่านมาให้ชัดเจน
ในหัวข้อหลักการและเหตุผล/การวิเคราะห์สถานการณ์) 
 

 
 

1.  องค์กร/กลุ่มบุคคล ที่เสนอโครงการ (กรณีขอทุนในนามองค์กร/คณะบุคคล) 
กรณีที่เสนอขอทุนในนามนิติบุคคลหรือคณะบคุคล ที่มีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (เช่น คณะบุคคล มูลนิธิ สมาคม สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างหุ้นส่วน คณะบคุคล) จะต้องระบุหมายเลขผู้เสียภาษีขององค์กรด้วย ในกรณีกลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไม่มี
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ให้ใส่เคร่ืองหมาย – ในช่องเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีขององค์กร 
หมายเลขผู้เสียภาษีขององค์กร 13 หลัก        
 

ชื่อองค์กร/กลุ่มบคุคล โรงเรียนอุดมสาสน์วิทยา ยะลา 
ช่ือหัวหน้าองค์กร นายอาหามะ  นามสกุล ดิง 
ต าแหน่งในองค์กร  รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา ยะลา 
ท่ีต้ังองค์กร   
อาคาร................................-........................................ ห้องเลขท่ี/ช้ัน…….......................-............................….…    
เลขท่ี 36     หมู่ท่ี 2     ตรอก/ซอย…………..-……………     ถนน………….………-………………… 
ต าบล/แขวง  บุดี   อ าเภอ/เขต เมือง   จังหวัด ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95000 
โทรศัพท์    073 288102    โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  093-664-8004   โทรสาร ...............- ............... 
Email ………………………-…………............... 
 

จัดอยู่ในองค์กรประเภทใด (เลือกเพียง 1 ข้อ) 
   1.  หน่วยงานของรัฐ (หน่วยงานราชการ) 
   2.  สถาบันการศึกษาของรัฐ (รวมถึงสถาบันการศึกษาท่ีออกนอกระบบ สถาบันการศึกษาท่ีจัดต้ังพิเศษ) 
   3.  หน่วยงานสาธารณสุข/โรงพยาบาล (ของรัฐ) /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 
   4.  หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการ (เช่น องค์การมหาชน กองทุน ฯลฯ) 
   5.  รัฐวิสาหกจิ 
   6.  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล (นคร/เมือง/ต าบล) องค์การบริหาร 
     ส่วนต าบล) 
   7.  องค์กรชุมชน / องค์กรชาวบ้าน / กลุ่มซึ่งมีการรวมตัวเฉพาะกิจ / คณะบุคคล 
   8  วัด / อาศรม / องค์กรศาสนา / มัสยิด / โบสถ์  
   9.  องค์กรการกุศล / มูลนิธิไม่แสวงก าไร / องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) 
   10.  องค์กรวิชาชีพ (เช่น สภาวิศวกร สมาคมนักแต่งเพลง สมาคมช่างภาพผูส้ื่อข่าว สภาการหนังสือพมิพ์ 
                      สภาเทคนิคการแพทย์ สมาคมพยาบาล ทันตแพทยสภา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬา 
                      สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัด ฯลฯ) 
   11.  สถาบันการศึกษาเอกชน    12.  สถานพยาบาลเอกชน / โรงพยาบาลเอกชน 
   13.  บริษัท / หน่วยงานเอกชน    14.  องค์กรต่างประเทศ  
   15.  อ่ืนๆ ระบุ ………………………………………………………………… 

รหสัโครงการ: 63-00175-0014 

ส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่

วันที:่     ______/__________/__________ 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานผูเ้สนอโครงการ 

(ผ่านหน่วยจัดการร่วมกับ สสส. ระดับจังหวัด) 
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2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
** ผู้รับผิดชอบโครงการ หมายถึงผู้ด าเนินการหลักของโครงการ อาจเป็นหรือไม่เป็นหัวหน้าองค์กรก็ได้ 
 
 

ค าน าหน้าช่ือ  นางสาว  ช่ือ   ยามีละห์   นามสกุล  กระโด 
ต าแหน่งในองค์กร ครู  
 

เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก      
 
โทรศัพท์ ……………-………….   โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 093-6620308    โทรสาร ..................-...................... 
Email :  2gether140@gmail.com 
 
ที่อยู่ตามบตัรประจ าตัวประชาชน     
เลขท่ี   144/24    หมู่ท่ี 12    ตรอก/ซอย12(เบิกฟ้า)     ถนน   ผังเมือง 4 
ต าบล/แขวงสะเตงนอก    อ าเภอ/เขต เมือง     จังหวัด  ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000 
 
ที่อยู่ปัจจุบนั      เหมือนท่ีอยู่ตามบัตรประชาชน (ไม่ต้องกรอกใหม่)       ไม่เหมือน  (ต้องกรอกใหม่) 
อาคาร/หมู่บ้าน.. ....................................................................................................................................................................... 
เลขท่ี………..…......…...…  หมู่ท่ี ..…….....   ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน………….………………...……………………… 
ต าบล/แขวง………………....… อ าเภอ/เขต …………..…….…….. จังหวัด………...…………. รหัสไปรษณีย์ ……………...………….……. 
 
สถานที่ท างาน     เหมือนท่ีต้ังองค์กรข้างต้น(ไม่ต้องกรอกใหม่)  เหมือนท่ีอยู่ปัจจุบัน  ไม่เหมือน (กรอกใหม่) 
อาคาร/หมู่บ้าน......................................................................................................................................................................... 
เลขท่ี………..…......…...…  หมู่ท่ี ..…….....   ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน………….………………...……………………… 
ต าบล/แขวง………………....… อ าเภอ/เขต …………..…….…….. จังหวัด………...…………. รหัสไปรษณีย์ ……………...………….……. 
โทรศัพท์ ............................................. โทรศัพท์เคลื่อนท่ี ..............................................  โทรสาร ........................................ 
Email ……………………………..…………………................……………………………..………………………………………………………..………. 
 
ที่อยู่จัดส่งเอกสาร    เหมือนท่ีต้ังองค์กรข้างต้น     เหมือนท่ีอยู่ตามบัตรประชาชน   เหมือนท่ีอยู่ปัจจุบัน                                                             
 
 
 
 
3.  รายชื่อผู้ร่วมท าโครงการ/คณะท างาน (อย่างน้อย 3 คน) 
 
 

ผู้ร่วมท าโครงการบคุคลที่ 1    
ค าน าหน้าช่ือ  นางสาว  ช่ือ   ฟารีดา    นามสกุล ดาโอะ 
หน้าท่ีในโครงการ กรรมการ/การเงิน 
 

เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก      
ท่ีอยู่ปัจจุบัน :         
อาคาร/หมู่บ้าน  พงกาเซาะ 
เลขท่ี 2/4  หมู่ท่ี 7  ตรอก/ซอย…………..……-….………………  ถนน สุขยางค์   ต าบล/แขวง บุดี  
อ าเภอ/เขต เมือง   จังหวัด ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95000 
โทรศัพท์ ..................-........................... โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 080-7068024  โทรสาร ...............-......................... 
Email  fada18338@gmail.com. 
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ผู้ร่วมท าโครงการบคุคลที่ 2    
ค าน าหน้าช่ือ  นางสาว  ช่ือ อาฟีหย๊ะ  นามสกุล ปูมูลูกือจ ิ
หน้าท่ีในโครงการ กรรมการ 
 

เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก      
ท่ีอยู่ปัจจุบัน :         
อาคาร/หมู่บ้าน......................................................................................................................................................................... 
เลขท่ี   80  หมู่ท่ี 3    ตรอก/ซอย..................ถนน………….……………-…...……………………… 
ต าบล/แขวง   กาลอ อ าเภอ/เขต เมือง   จังหวัด  ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95140 
โทรศัพท์ ....................-......................... โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 063-149-3327  โทรสาร ........................................ 
Email ……………………………..…………………................…-…………………………………………………………………...………. 
 
ผู้ร่วมท าโครงการบคุคลที่ 3    
ค าน าหน้าช่ือ  นาย  ช่ือ  นัซรูล  นามสกุล เด็ง 
หน้าท่ีในโครงการ กรรมการ 
 

เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก      
ท่ีอยู่ปัจจุบัน :         
อาคาร/หมู่บ้าน......................................................................................................................................................................... 
เลขท่ี   16/5  หมู่ท่ี 2   ตรอก/ซอย…………..……-….………………ถนน………….……………-…...……………………… 
ต าบล/แขวง  บุดี อ าเภอ/เขต เมือง จังหวัดยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000 
โทรศัพท์ .......................-...................... โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 093-764-6062  โทรสาร .................-....................... 
Email nasru_run@gmail.com 
 
4.  คุณสมบัติพื้นฐานและลักษณะต้องห้ามผู้เสนอโครงการ 
 

4.1 ประวัติการรับทุนจาก สสส. 
      ไม่เคยได้รับทุน      เคยได้รับทุนแล้ว ........ ครั้ง โปรดระบุช่ือโครงการ.......................................................... 
    (กรณีที่เคยได้รับทุนมาแล้ว ต้องแนบสรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาท้ังหมดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย)  
 

4.2 ท่านเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามของ สสส. หรือไม่ 
 เข้าข่าย ไมเ่ข้าข่าย (1) เป็นผู้ท้ิงงานหรือถูกระบุช่ือเป็นผู้ท่ีรายงานบัญชีรับจ่ายไม่ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช. 
 เข้าข่าย ไม่เข้าข่าย (2) เคยทุจริตเงินทุนของ สสส. หรือใช้จ่ายเงินทุนของ สสส. ผิดวัตถุประสงค์ 
 เข้าข่าย ไม่เข้าข่าย (3) เคยปฏิบัติผิดเง่ือนไขการรับทุนหรือปฏิบัติผิดสัญญาของ สสส.  
 เข้าข่าย ไม่เข้าข่าย (4) เป็นผู้ท่ีมีพฤติกรรมขัดแย้งต่อวัตถุประสงค์ของ สสส.  
 เข้าข่าย ไม่เข้าข่าย (5) เป็นผู้รับทุนจากหน่วยงานท่ีมีกิจการขัดแย้งวัตถุประสงค์ของ สสส.  

 

4.3 รายการเอกสารแนบท้าย 
 1. ข้อเสนอโครงการ จ านวน 2 ชุด พร้อมไฟล์ดิจิตอล 
 2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการของผู้รับผิดชอบโครงการ (พร้อมรับรองส าเนา) จ านวน 1 ชุด 
 3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการของผู้รับรอง (พร้อมรับรองส าเนา) จ านวน 1 ชุด 
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1. หลักการเหตผุล / ความส าคัญของปัญหา/ การวิเคราะห์สถานการณ์  
(โปรดระบุ1.1 สถานการณ์ปัญหาของพื้นที่ สาเหตุของปัญหา โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่ชัดเจน 1.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะเสนอในโครงการน้ี 
ควรใช้ทุนเดิม จุดแข็งที่มี มาช่วยหนุนเสริมการด าเนินงานโครงการอย่างไร 1.3 แสดงให้เห็นว่าการด าเนินงานโครงการจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อ
การสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร) 

 สถานการณ์ปัจจุบันโรงเรียนอุดมศาสน์วิทยายะลา พบปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนของนักเรียน บุคลากร
และคนในชุมชน โดยส่งผลกระทบในด้านสุขภาพของประชากรดังน้ี ประชากรได้รับบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุ ในท่ีน้ี
พิการ 3 ราย ต้องงดกิจกรรมท่ีหนักตลอดชีวิตเพราะผ่านการผ่าตัดศีรษะ และบางรายถึงข้ันเสียชีวิต  ซึ่งภายหลังการเกิด
อุบัติเหตุจะเกิดภาวะเครียดสะสม ในกรณีบางรายท่ีไม่สามารถด าเนินชีวิตเช่นเดิมได้ และท าให้ผู้ประสบอุบัติเหตุหรือ
คู่กรณีจ าเป็นต้องขาดเรียนหรือหยุดท างาน ซึ่งในภาวะน้ีอาจส่งผลต่อการก่อโจรกรรมหรืออาชญากรรมตามมา อีกท้ังยัง
ส่งผลกระทบในด้านเศรษฐกิจของผู้ประสบอุบัติเหตุและคู่กรณี เช่น ผู้ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ท าให้
ไม่มีรายได้เข้ามา จึงส่งผลกระทบไปยังค่าใช้จ่ายในการรักษาและค่าใช้จ่ายต่างๆต่อคู่กรณี ท้ังน้ี ท าให้เกิดการกู้ยืมเงิน ท้ัง
ในระบบและนอกระบบ ในสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อมเช่นกัน การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนไม่
เพียงแค่ผู้ประสบภัยหรือคู่กรณีเท่าน้ันท่ีได้รับผลกระทบ แต่ยังส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมใกล้ท่ีเกิดเหตุเกิด
ความเสียหายจึงน าไปสู่การไกล่เกลี่ย โดยท่ีต้องหาบุคคลอื่นมาไกล่เกลี่ย อาทิเช่น ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ต ารวจหรือบุคคลท่ี
สามารถมาไกล่เกลี่ยได้เพื่อคลี่ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
 อุบัติเหตุบนท้องถนนท่ีเกิดข้ึนของนักเรียน บุคลากร และคนในชุมชน มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการใช้รถบนถนน 
ดังน้ี ประชากรส่วนมากอายุยังน้อยไม่มีใบขับข่ี ท าให้ไม่มีความรู้ในเร่ืองกฎจราจรการใช้ถนน จึงมีการขับรถย้อนศร ขับรถ
เร่งรีบฝ่าไฟแดง และแว๊นกันเป็นกลุ่ม ท่ีส าคัญประชากรไม่มีความตระหนักในความปลอดภัยการใช้ถนน คือ ไม่สวมหมวก
กันน็อก เลี้ยวทันทีไม่เปิดไฟเลี้ยว ประมาท เล่นโทรศัพท์ในขณะท่ีก าลังขับรถจักรยานยนต์ กระโปร่งเข้าล้อ ง่วงแล้วขับท า
ให้หลับใน และมีการขับรถแซงในเขตห้ามแซง ท้ังน้ียังมีสาเหตุมาจากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ถนนครุคระเป็นหลุม/
บ่อ ถนนลื่นจากน้ ายาง ความไม่พร้อมของรถจักรยานยนต์  จอดรถทางโค้ง และรถบรรทุกทรายท่ีขาดการปิดผ้าใบ ท าให้
ทรายตกหล่นบนท้องถนน หรือเข้าตาผู้ขับข่ีบนท้องถนน ท าให้การมองและการขับรถบนท้องถนนเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ได้ 
 การเกิดอบัติเหตุดังกล่าวท าให้เกิดความเสียหายต่อตัวบุคคลเอง ตลอดจนเกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเกิด
เหตุอุบัติเหตุน้ันๆ ท้ังน้ี หากเกิดการรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจต่อประชากรเกี่ยวกับการขับข่ีบนท้องถนน จะท าให้
ประชากรเกิดความรู้และความเข้าใจต่อการใช้รถบนท้องถนนได้ เมื่อเกิดความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว จะท าให้
ประชากรตระหนักและเกิดความระมัดระวังต่อการใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย ท าให้การเกิดอัติเหตุลดลงได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. วัตถุประสงค ์ผลลพัธแ์ละตัวชี้วัด  

(ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการที่แสดงให้เห็นว่า โครงการจะก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนด้านการสร้างเสริมสุขภาพต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างไร  ซึ่ง
วัตถุประสงค์น้ีจะต้องเฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล เป็นวัตถุประสงค์เชิงผลลัพธ์ (บอกได้ว่าจะท าโครงการน้ีด้วยแนวทางใด เพื่อให้
เกิดผลอะไรที่น าไปสู่การแก้ปัญหา))   

 
 

วัตถุประสงค์ (ไมค่วรเกิน 2 ข้อ) 
 

ผลลพัธ ์

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดโครงการ 
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1. 
 

เพื่อให้เกิดแกนน าและการมีส่วนร่วมของนักเรียน 
บุคลากร และประชาชนรอบรั้วโรงเรียนอุดมศาสน์
วิทยายะลา ในการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนนในชุมชน 

ผลลพัธ์ที่ 1 เกดิแกนน าในโรงเรียนที่สามารถ
ขับเคลื่อนงานได ้
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 1.1 มีโครงสร้างการด าเนินงานเกิดข้ึน
ในโรงเรียน 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 1.2 มีข้อมูล แผนการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 1.3 แกนน ามีทักษะการด าเนินงาน 
ผลลพัธ์ที่ 2 คนในโรงเรียนเกิดความตระหนกัเรื่อง
อุบตัิเหต ุ
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 2.1 เกิดกติกาและข้อตกลงภายใน
โรงเรียน 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 2.2 เกิดการปฏิบัติตามกฎวินัยจราจร 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 2.3 พฤติกรรมเสี่ยงลดลง ร้อยละ 50 

2. 
 

เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลง ผลลพัธ์ที่ 3 เกดิกลไกลเฝ้าระวังเรื่องอุบตัิเหตุ 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 3.1 นักเรียน บุคลากร และคนใน
ชุมชนรู้ข้อมูลอุบัติเหตุ 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 3.2 มีข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของ
นักเรียน บุคลากรและคนในชุมชน ร้อยละ 80 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 3.3 แกนน ามีการทบทวนแผนการ
ท างานอย่างต่อเน่ือง ร้อยละ 80 
ผลลพัธ์ที่ 4 คนในโรงเรียนและชุมชนปรบัเปลี่ยน
พฤตกิรรมการสวมหมวกกนันอ็ค สภาพแวดล้อม
ได้รบักาเปลี่ยนแปลง 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 4.1 นักเรียน บุคลากรและคนใน
ชุมชนสวมหมวกกันน็อกเพิ่มข้ึน ร้อยละ 50 จาก
ประชากรผู้ขับข่ี 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 4.2 จุดเสี่ยงได้รับการแก้ไข ร้อยละ 
50 ของจุดเสี่ยง 
ผลลพัธ์ที่ 5 การเกดิอบุัตเิหตุของนกัเรียน บคุลากร
ในโรงเรียนและผูป้กครองในชุมชนลดลง 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 5.1 จ านวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง 
ร้อยละ 50 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 5.2 อัตราการเสียชีวิตและการ
บาดเจ็บลดลง ร้อยละ 50 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 5.3 อัตราการเกิดความรุนแรงทาง
อุบัติเหตุลดลง ร้อยละ 50 
 

 

3. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ด าเนินการ 
*กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มประชากรที่จะเข้าร่วมด าเนินงานในโครงการ และคาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
*กลุ่มเป้าหมายรอง คือ กลุ่มประชากรที่ได้รบัผลประโยชน์จากการด าเนินงานโครงการ  

 

กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่นกัเรียนและบคุลากรโรงเรียนอดุมศาสน์วิทยา  จ านวนรวม  800  คน 
กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่  ชาวบ้านในชุมชนใกล้เคยีง                        จ านวนรวม 30 คน 

 

พื้นที่ด าเนินงาน      โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยายะลา และชุมชนใกล้เคียง 
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ชุมชน/หมู่บ้าน   หมู่ท่ี 2 ถนน            -  ซอย ..........-................. 
ต าบล/แขวง  บุดี  อ าเภอ/เขต         เมือง  จังหวัด          ยะลา  
      
4.  ประเด็นการท างาน  เลือกเพียง 1 ข้อที่เป็นประเด็นหลักของโครงการ 
 สุขภาพจิต  ออกก าลังกาย  การบริโภคยาสูบ  อาหาร 
 การบริโภคแอลกอฮอล์  สารเสพติด  อุบัติภัย  ระบบสุขภาพ 
 สิ่งแวดล้อม  การป้องกันโรค  สุขภาวะครอบครัว  เกษตร 
 อุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัย  สุขภาวะชุมชน  
 สุขภาวะสังคม (คุ้มครองผู้บริโภค, ปัจจัยทางสังคมที่ก าหนด 
      สุขภาวะ, การพนัน) 

 สร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ 
 อื่นๆ โปรดระบุ.................................................................... 

 
5. ระยะเวลาโครงการ (อย่างน้อย 10 เดือน) 
ระยะเวลาโครงการ  ต้ังแต่วันท่ี  1 มิถุนายน 63  ถึงวันท่ี  31 มีนาคม 2564 
 



 
 

6. กิจกรรมและวิธดี าเนนิงาน ระบุกิจกรรมที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนด โดยแสดงรายละเอียดวิธีด าเนินงาน ช่วงเวลาจัดกิจกรรม งบประมาณ ผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน 
 โดยให้น าวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้มากรอก  และแสดงรายละเอียดกิจกรรม/วิธีด าเนินงานที่ชัดเจนของแต่ละวัตถุประสงค์  
 

กิจกรรมหลักและวิธดี าเนนิงาน 
ช่วงเดือนที่จัดกิจกรรม งบประมาณรวมของ

กิจกรรม (บาท) 
วัตถุประสงค์ขอ้ที่ 1 เพื่อใหเ้กดิแกนน าและการมีส่วนร่วมของนักเรียน บคุลากร และประชาชนรอบรัว้โรงเรียนอดุมศาสน์วิทยายะลา ในการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบตัเิหตุ
ทางถนนในชุมชน 
ผลลพัธ์ที่ 1 เกดิแกนน าในโรงเรียนที่สามารถขับเคลื่อนงานได้ 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 1.1 มีโครงสร้างการด าเนินงานเกิดข้ึนในโรงเรียน 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 1.2 มีข้อมูล แผนการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 1.3 แกนน ามีทักษะการด าเนินงาน 
ผลลพัธ์ที่ 2 คนในโรงเรียนเกิดความตระหนกัเรื่องอบุัตเิหตุ 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 2.1 เกิดกติกาและข้อตกลงภายในโรงเรียน 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 2.2 เกิดการปฏิบัติตามกฎวินัยจราจร 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 2.3 พฤติกรรมเสี่ยงลดลง ร้อยละ 50 
 
ชื่อกิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพทีมจัดท าโครงการย่อย 1 มิถุนายน 63  ถึงวันท่ี  

31 มีนาคม 2564 

10,000 

รายละเอียดกิจกรรม 
1. ค่าจัดท าป้ายสถานท่ีปลอดบุหร่ีและป้ายช่ือโครงการ โดยมีตราสัญลักษณ์ สสส. ส าหรับติดในบริเวณท่ีจัดกิจกรรมทุกครั้ง 

ไม่เกิน 1,000 บาท 
2. ค่าจัดท ารายงานและค่าอินเตอร์เน็ตเพื่อจัดท ารายงานความก้าวหน้าผ่านระบบรายงานความก้าวหน้าออนไลน์ไม่เกิน 

2,000 บาท 
3. ค่าเดินทางและค่าท่ีพักเพื่อเข้าร่วมประชุมกับ สสส. หรือหน่วยจัดการระดับจังหวัด รวมถึงค่าจัดท าชุดนิทรรศการ

แสดงผลการด าเนินงานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ (ถ้ามี)  ไม่เกิน 7,000 บาท 
(โปรดแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินที่สนับสนนุเพิ่มเติม พร้อมทั้งแนบภาพถ่ายในระบบรายงานความก้าวหน้า
ออนไลน์) 
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กิจกรรมหลักและวิธดี าเนนิงาน 
ช่วงเดือนที่จัดกิจกรรม งบประมาณรวมของ

กิจกรรม (บาท) 
ชื่อกิจกรรมที่ 2 การจัดต้ังคณะท างานโครงการและวางแผนการด าเนินงาน  

1 มิถุนายน 63  ถึงวันที่  
31 มีนาคม 2564 

 
 

 
 
 

 
25,000 

รายละเอียดกิจกรรม 
-พัฒนาทักษะคณะท างานโดยหน่วยจัดการ Flagship จังหวัดยะลา 
-จัดต้ังคณะท างานโครงการ 
-เก็บรวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในนักเรียน บุคลากรและชุมชน 
-อบรมให้ความรู้แกนน านักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
-จัดท าแผนแก้ไขจุดเสี่ยงในโรงเรียนและในชุมชนใกล้เคียง 
-แกนน าศึกษาดูงาน 
-ประชุมแกนน าเดือนละ 1 ครัง้ 
 
ชื่อกิจกรรมที่ 3 ความตระหนักเรื่องอุบัติเหตุ กรกฎาคม 63–ตุลาคม63  

 
 

24,000 

รายละเอียดกิจกรรม 
-เวทีก าหนดกฎกติการ่วมกันภายในโรงเรียน ในการแก้ไขจุดเสี่ยงและพฤติกรรม 
-อบรมการใช้ข้อบังคบัทางกฎหมายในการขับข่ีเพ่ือลดอุบัติเหตุ 
-เก็บข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงในนักเรียน บุคลากรและชุมชน 
-สื่อออนไลน์(หนังสั้นที่สะท้อนให้ตระหนักในเรื่องอุบัติเหตุ) 
 
วัตถุประสงค์ขอ้ที่ 2 เพื่อลดการเกิดอบุัตเิหตุทางถนนให้น้อยลง 
ผลลพัธ์ที่ 3 เกดิกลไกลเฝ้าระวังเรื่องอุบตัิเหตุ 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 3.1 นักเรียน บุคลากร และคนในชุมชนรู้ข้อมูลอุบัติเหตุ 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 3.2 มีข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของนักเรียน บุคลากรและคนในชุมชน ร้อยละ 80 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 3.3 แกนน ามีการทบทวนแผนการท างานอย่างต่อเน่ือง ร้อยละ 80 
ผลลพัธ์ที่ 4 คนในโรงเรียนและชุมชนปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการสวมหมวกกนันอ็ค สภาพแวดลอ้มได้รบักาเปลี่ยนแปลง 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 4.1 นักเรียน บุคลากรและคนในชุมชนสวมหมวกกันน็อกเพิ่มข้ึน ร้อยละ 50 จากประชากรผู้ขับข่ี 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 4.2 จุดเสี่ยงได้รับการแก้ไข ร้อยละ 50 ของจุดเสี่ยง 
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กิจกรรมหลักและวิธดี าเนนิงาน 
ช่วงเดือนที่จัดกิจกรรม งบประมาณรวมของ

กิจกรรม (บาท) 
ผลลพัธ์ที่ 5 การเกดิอบุัตเิหตุของนกัเรียน บคุลากรในโรงเรียนและผูป้กครองในชุมชนลดลง 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 5.1 จ านวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง ร้อยละ 50 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 5.2 อัตราการเสียชีวิตและการบาดเจ็บลดลง ร้อยละ 50 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 5.3 อัตราการเกิดความรุนแรงทางอุบัติเหตุลดลง ร้อยละ 50 
 
ชื่อกิจกรรมที่ 4 กลไกเฝ้าระวังเรื่องอุบัติเหตุ 1 มิถุนายน 63  ถึงวันที่  

31 มีนาคม 2564 
 

1,000 
  

รายละเอียดกิจกรรม 
-คืนข้อมูลอุบัติเหตุให้นักเรียน บุคลากรและคนในชุมชน 
-ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักเรียน บุคลากรและคนในชุมชน 
-ทบทวนแผนงานติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเน่ือง 
 
 
ชื่อกิจกรรมที่ 5 ปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง เพื่อลดอุบัติเหตุ 1 กรกฎาคม 63  ถึงวันที่  

31 ธันวาคม 63 
 

 
 

 
 

25,000 
 
 

 

รายละเอียดกิจกรรม 
-บันทึกพฤติกรรมการสวมหมวกกันน็อกของนักเรียน บุคลากร และคนในชุมชนท่ี เข้า-ออก โรงเรียน 
-แก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงตามแผนท่ีได้วางไว้จากข้อมูลท่ีวิเคราะห์ 
 
 
ชื่อกิจกรรมที่ 6 อุบัติเหตุลดลง ความปลอดภัยเพิ่มข้ึน   
รายละเอียดกิจกรรม 
-เวลาแลกเปลี่ยน 
-มอบรางวัล พฤติกรรมดี ขับข่ีปลอดภัย 
-สรุปผลการด าเนินงาน 

 มกราคม 64 ถึง 
กุมภาพันธ์ 64  

 
15,000 
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7. งบประมาณรวมทั้งโครงการ 100,000 บาท   
   (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมของโครงการ) 
 

ชื่อกิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ งบประมาณ (บาท) 
กิจกรรมที่ 1 การ
พฒันาศักยภาพ

ทีมจัดท า 
โครงการยอ่ย 

 

1. ค่าเดินทางร่วมพัฒนาศักยภาพกับ Node หรือ สสส. 7,000 
2.ค่าจัดท ารายงานและอินเตอร์เน็ต 2,000 
3.ค่าป้ายโครงการ 1,000 

รวมงบกิจกรรมที่ 1 
 

10,000 
 

กิจกรรมที่ 2 การ
จัดต้ังคณะท างาน
โครงการและวาง

แผนการ
ด าเนินงาน 

1. ประชุม 4 ครั้ง(แกนน าโครงการและแกนน านักเรียน) 
ค่าอาหารว่าง 25 คน x 30 บาท x 1วัน x 4 ครั้ง  = 3,000 บาท รวมเป็น
เงิน 3,000 บาท 

  3,000 

2. เชิญชวน ให้ความรู้และเก็บข้อมูล(แกนน าโครงการและแกนน านักเรียน) 
ค่าอาหารว่าง 25 คน x 30 บาท x 1วัน = 750 บาท 

750 

3. วิเคราะห์ข้อมูล 
ค่าอาหารว่าง 25 คน x 30 บาท x 1วัน = 750 บาท 

750 

4. ค่าสถานที ่ 1,500 
5. ค่าตอบแทนทีมงานเก็บข้อมูล 200บาท x 20คน 4,000 
6. ค่าแบบสอบถาม 1,000 ชุดx 2 บาท 2,000 
7. สมุดบันทึกงานและข้อมูลต่างๆ 50 x 25 1,250 
8. ศึกษาดูงาน  
ค่าเช่ารถตู้ 2 คันๆ ละ 1,800 บาท = 3,600 บาท ค่าน้ ามันรถคันละ 2,000 
บาท = 4,000 บาท 
ค่าอาหารว่าง 25 คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน   = 1,500 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน 25 คน x 70 บาท x 1 มื้อ x 1 วัน  = 1,750 บาท  
ค่าสถานที่ 1,500 บาท 
ค่าของที่ระลึก 25 คน x 24 บาท = 600 
ค่าวิทยากร ชม.ละ 600 x 4ชม. = 2,400 บาท รวมเป็นเงิน 11,750 บาท 
 

 

11,750 

รวมงบกิจกรรมที่ 2 
 

25,000 
 

กิจกรรมที่ 3 
ความตระหนัก
เรื่องอุบัติเหตุ 

1 .สร้างความเข้าใจแก่นักเรียน บุคลากรโรงเรียนอุดมศาสน์วิทยายะลา 
- นักเรียน 100 คน ค่าอาหารว่าง 100 คน x 30 บาท = 3,000 บาท  
- บุคลากร 50 คน ค่าอาหารว่าง 50 คน x 30 บาท = 2,000 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 150 คน x 70 บาท x 1 มื้อ x 1 วัน  = 10,500 บาท 
รวมเป็นเงิน 15,500 บาท 

15,000 

2 .สร้างความเข้าใจแก่คนในชุมชนรอบรั้วโรงเรียน 
- ประชาชน 50 คน ค่าอาหารว่าง 50 คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน   = 
3,000 บาท  
- ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x 70 บาท x 1 มื้อ x 1 วัน  = 3,500 บาท 
รวมเป็นเงิน 6,500 บาท 

6,500 

3. ป้ายไวนิลรณรงค์ขับข่ีปลอดภัย 5 ป้าย x 500บาท = 2,500 2,500 
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รวมงบกิจกรรมที่ 3 24,000 
กิจกรรมที่ 4 

กลไกเฝ้าระวัง
เรื่องอุบัติเหตุ 

1. ค่าอาหารว่าง 20 คน x 25 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน = 1000 บาท 
 

1000 

รวมงบกิจกรรมที่ 4 1000 
กิจกรรมที่ 5 
ปรับเปลี่ยน 

เปลี่ยนแปลง เพือ่
ลดอุบัติเหตุ 

1 .ค่าอาหารว่าง 20 คน x 30 x 4 มื้อ x 2 วัน = 4,800 บาท  
  ค่าอาหารกลางวัน 20 คน x 70 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน  = 2,800 บาท 
รวมเป็นเงิน 7,600 บาท 

7,600 

2. อุปกรณ์ซ่อมแซมพื้นที่เสี่ยงหรือช ารุด  4,000    
3. ป้ายไวนิลเตือนจุดเสี่ยงในบริเวรโงเรียนและพ้ืนที่ใกล้เคียง 8 ป้าย x 500 
บาท = 4,000 บาท  
 

4,000 

4. ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ 2 บาท x 500 แผ่น 1,000 
5 .ค่าตอบแทนทีมประชาสัมพันธ์ 200 บาท x10 คน x 2 วัน 4,000 
6. อบรมให้ความรู้แก่ผู้น าชุมชน 
รายละเอียด ดังน้ี  
- ค่าอาหารว่าง 25 คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน  = 1,500 บาท  
– ค่าอาหารกลางวัน 25 คน x 70 บาท x 1 มื้อ x 1 วัน  = 1,750 บาท  
- ค่าวิทยากร 2 ชม.ๆ ละ 500 บาท = 1000 บาท  
- ใบความรู้ 25 ชุด x 6 บาท = 150 รวมเป็นเงิน 4,400 บาท   

4,400 

รวมงบกิจกรรมที่ 5 25,000 
กิจกรรมที่ 6 
อุบัติเหตุลดลง 
ความปลอดภัย
เพิ่มข้ึน 

1. ค่าอาหารว่าง  
- นักเรียน 100 คน ค่าอาหารว่าง 100 คน x 30 บาท = 3,000 บาท  
- บุคลากร 50 คน ค่าอาหารว่าง 50 คน x 30 บาท = 2,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 5,000 บาท  

5,000 

2. ประกาศนียบัตรส าหรับผู้ขับข่ีดีเด่น 15 รางวัล x 150 บาท 
(นักเรียน บุคลากรและคนในชุมชนใกล้เคียง) รวมเป็นเงิน 2,250 บาท  

2,250 

3. ของท่ีระลึกมอบแก่ โรงเรียนและชุมชน 5 ช้ิน x 500 บาท = 2,500 
บาท 

2,500 

4. ค่าสถานท่ี 2000 บาท (1 วัน ) 2,000 
5. ค่าวิทยากรแลกเปลี่ยนความรู้ 500 บาท x 2 ชั่วโมง = 1,000 บาท 1,000 
6. ค่าตอบแทนทีมงาน 200 บาท x 10 คน 2,000 
7. ค่าส่งข้อมูลให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  2,250 

รวมงบกิจกรรมที่ 6 15,000 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 100,400  บาท 
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8. กรณีที่มีการสนบัสนนุทรพัยากรจากหน่วยงานอืน่ 
ให้ระบุการสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานอื่น ท้ังในรูปแบบงบประมาณ หรือการสนับสนุนรูปแบบอื่น     

ล าดับที ่ ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ (บาท) สนับสนุนรูปแบบอืน่ (ถ้ามีให้ระบุ) 
1. โรงพยาบาลศูนย์ ยะลา - สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

2. สถานีต ารวจภูธร ยะลา - ความรู้เร่ืองกฎระเบียบจราจร 

3. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา - ให้ค าปรึกษาและค าแนะน า 
 
 

9. วิธีรายงานผลลพัธ์ของโครงการ 
          การรายงานผลลัพธ์ของโครงการให้รายงานตามผลลพัธ์ท่ีก าหนดไว้ในโครงการ  โดยโครงการจะต้องออกแบบข้อมูลท่ีจะ
เก็บและวิธีการเก็บข้อมูลตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนด โดยให้เป็นไปตามบริบทของพื้นท่ี 

1. ข้อมูลท่ีจะเก็บ 
1.1 เป็นข้อมูลส าคัญที่จะบอกว่าโครงการบรรลุผลลัพธ์ เช่น จ านวนแกนน า บทบาทแกนน า กฎ/ระเบียบ/กติกา  
 พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไป เป็นต้น 
1.2 ข้อมูลท่ีน ามาประกอบค าอธิบายตัวช้ีวัดควรมีลักษณะเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ 
 เดิมอย่างชัดเจน 
 

2. วิธีเก็บข้อมูล  
2.1 ให้ชุมชนร่วมออกแบบการเก็บข้อมูลและด าเนินการจัดเก็บท่ีสอดคล้องกับตัวช้ีวัด และหน่วยจัดการ (Node) ร่วม  

 วิเคราะห์ข้อมูลท่ีชุมชนจัดเก็บร่วมกับชุมชนท่ีสอดคล้องกับผลลัพธ์ระดับต่างๆ 
2.2 ตัวอย่างวิธีเก็บข้อมูล เช่น การสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ การประชุมกลุ่ม ภาพถ่าย  คลิปวิดีโอ   

การส ารวจ  การสรุปบทเรียน เรื่องเล่า บันทึกการประชุม แบบประเมินความรู้ความเข้าใจ  แบบบันทึกการติดตาม 
เป็นต้น 

3. ทุกโครงการจะต้องน าเสนอรายงานความก้าวหน้าและรายงานปิดโครงการให้คณะท างานรับทราบและรับรองรายงานก่อน 
  น าส่ง สสส.) 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
(ยกมาจากตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ระบุในหัวข้อที่ 2) 

ข้อมูลอะไรบ้างที่จะเก็บ วิธีเก็บข้อมูล 

ผลลัพธ์ที่ 1 เกิดแกนน าในโรงเรียนที่
สามารถขับเคลื่อนงานได้ 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 1.1 มีโครงสร้างการ
ด าเนินงานเกิดข้ึนในโรงเรียน 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 1.2 มีข้อมูล แผนการ
ด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 1.3 แกนน ามีทักษะการ
ด าเนินงาน 
 

ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ 
ข้อมูลการสวมหมวกกันน็อค 
ข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน
และบริเวรใกล้เคยงเกี่ยวกับการขับข่ี 
ข้อมูลผู้ใช้รถ 
ข้อมูลจุดเสี่ยง 
 
 

ให้แกนน านักเรียนร่วมกับแกนน า
โครงการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ 
ทีมงานเป็นผู้จัดเก็บข้อมูล 
สัมภาษณ์และเก็บเอกสาร 
 

ผลลัพธ์ที่ 2 คนในโรงเรียนเกิดความ
ตระหนักเรื่องอุบัติเหตุ 
ตัว ช้ีวัดผลลัพธ์  2.1 เกิดกติกาและ
ข้อตกลงภายในโรงเรียน 

จ านวนประชาชนผู้ร่วมโครงการ 
กติกาและข้อตกลงภายในโรงเรียน 
ทดสอบควาเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจร 
รายงานความก้าวหน้า 

ประชุม สัมภาษณ์และเก็บข้อมูล 
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ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 2.2 เกิดการปฏิบัติตาม
กฎวินัยจราจร 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 2.3 พฤติกรรมเสี่ยง
ลดลง ร้อยละ 50 

 

ผลลัพธ์ที่ 3 เกิดกลไกลเฝ้าระวังเรื่อง
อุบัติเหตุ 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 3.1 นักเรียน บุคลากร 
และคนในชุมชนรู้ข้อมูลอุบัติเหตุ 
ตั ว ช้ี วั ด ผ ล ลั พ ธ์  3.2 มี ข้ อ มู ล ก า ร
เปลี่ยนแปลงของนักเรียน บุคลากรและ
คนในชุมชน ร้อยละ 80 
ตัว ช้ี วัดผลลัพ ธ์  3.3 แกนน ามี กา ร
ทบทวนแผนการท างานอย่างต่อเน่ือง 
ร้อยละ 80 
 

ข้อมูลความเข้าใจเกี่ยวกับการขับข่ี ท่ี
ปลอดภัยของนักเรียน บุคลากรและคนใน
ชุมชนรู้ข้อมูลอุบัติเหตุ 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลสมาชิกและการติดตามงาน 
 
 

สัมภาษณ์และเก็บเอกสาร 

ผลลัพธ์ที่ 4 คนในโรงเรียนและชุมชน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสวมหมวก
กันน็อค สภาพแวดล้อมได้ รับกา
เปลี่ยนแปลง 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 4.1 นักเรียน บุคลากร
และคนในชุมชนสวมหมวกกันน็อก
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 50 จากประชากรผู้ขับ
ข่ี 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 4.2 จุดเสี่ยงได้รับการ
แก้ไข ร้อยละ 50 ของจุดเสี่ยง 
 

ข้อมูลพฤติกรรมการสวมหมวกกันน็อค 
ข้อมูลสมาชิกและการติดตามงาน 
อัตราเกิดเหตุ/การเจ็บ/ตาย 
ข้อมูลจุดเสี่ยงท่ีได้รับการแก้ไข 
 

สัมภาษณ์และเก็บข้อมูล 
ลงพื้นท่ีเพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงแล
ติดตามผลจัดระเบียบการจราจร 

ผลลัพธ์ที่  5 การเกิดอุบัติเหตุของ
นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและ
ผู้ปกครองในชุมชนลดลง 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 5.1 จ านวนการเกิด
อุบัติเหตุลดลง ร้อยละ 50 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 5.2 อัตราการเสียชีวิต
และการบาดเจ็บลดลง ร้อยละ 50 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 5.3 อัตราการเกิดความ
รุนแรงทางอุบัติเหตุลดลง ร้อยละ 50 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลการพัฒนาโครงการ 
ข้อมูลสมาชิกและการติดตามงาน 
อัตราเกิดเหตุ/การเจ็บ/ตาย 
 

ประชุม สัมภาษณ์และเก็บข้อมูล 
รายงานสรุปจาก รพ.และเครือข่าย 
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10. องคก์รภาคีที่ร่วมด าเนินงาน 
(ระบุรายชื่อองค์กรภาคทีี่ร่วมด าเนินโครงการหรือหน่วยงานสนับสนุนที่มีบทบาทในการร่วมคิดและร่วมด าเนินโครงการน้ี) 

ล าดับที ่ ชื่อหน่วยงาน บทบาทหน้าที ่
1. สถานีต ารวจภูธร ยะลา ความรู้เร่ืองกฎระเบียบจราจร, ร่วมด าเนินการในรูปคณะกรรมการป้องกัน

อุบัติเหตุทางถนนระดับอ าเภอ 
2. โรงพยาบาลศูนย์ ยะลา สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน, ร่วมด าเนินการในรูปคณะกรรมการป้องกัน

อุบัติเหตุทางถนนระดับอ าเภอ, ให้ความรู้ 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลบุดี สนับสนุนข้อมูลและบุคลากรในการให้ความรู้ 

 
 

11. ความต่อเนือ่งยั่งยนืหรอืแนวทางการขยายผล 
1.เมื่อโครงการแล้วเสร็จ หรือเมื่อทุนของ สสส. หมดลง จะมกีารด าเนินการต่อเน่ืองหรือไม่ อย่างไร  
2.ระบุวิธีการขยายผลจากการด าเนินโครงการ และชุมชน หรอืผู้อื่นจะใช้ประโยชน์จากผลของโครงการน้ีอย่างไร 
1. เมื่อโครงการแล้วเสร็จ หรือเมื่อทุนของ สสส. หมดลง จะมีการด าเนินการต่อเน่ืองหรือไม่ อย่างไร  
 - เมื่อทุนของ สสส.หมดลง  

1.1ให้ด าเนินการให้ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรให้ทราบทุกเดือน 
1.2จัดท ารายงานการเกิดอุบัติอย่างต่อเน่ือง  

2. ระบุวิธีการขยายผลจากการด าเนินโครงการ และชุมชน หรือผู้อื่นจะใช้ประโยชน์จากผลของโครงการน้ีอย่างไร 
 2.1 วิธีการขยายผล ให้มีการด าเนินการขยายผล ไปยังหมู่บ้านท่ียังไม่ได้เข้าร่วมโครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ไปยัง
ชุมชนหรือพื้นท่ีใกล้เคียงของนักเรียนหรือบุคคลากร 
 2.2 ชุมชน ในต าบลบุดี มีจ านวนการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมีจ านวนลดลง 
  

ค ารับรองของผู้เสนอโครงการ  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวมาข้างต้นน้ีเป็นความจริงทุกประการ และขอยืนยันว่าจะเข้าร่วม
กิจกรรมและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนตามที่ สสส. ก าหนดทุกประการหากโครงการน้ีได้รับการสนับสนุนทุนจาก สสส. 
และหากตรวจพบว่าข้อมูลที่อยู่ในแบบเสนอโครงการน้ีเป็นเท็จ สสส. สงวนสิทธ์ิที่จะระงับการสนับสนุนโครงการของท่าน/หน่วยงาน
ของท่านทุกโครงการ  พร้อมน้ีขอยืนยันว่าข้าพเจ้า  
   ไม่ได้ขอทุนซ้ าซ้อนจากแหล่งทุนอื่นๆ       ขอจากแหล่งทุนอื่นด้วย 
 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวยามีละห์     กระโด          ต าแหน่ง ครูผูส้อนโรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา ยะลา 
ลายมือชื่อ     ……….……………………………..…………………………….………………………………… วันที ่1 เมษายน 2563 
 
ชื่อหัวหน้าองค์กร/กลุ่ม  นายอาหามะ  นามสกุล ดิง     ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา  ยะลา 
ลายมือชื่อ     …………………………………………………………..………………….………………………  วันที่ 1 เมษายน  2563  

 



 
 

15 

 
  

 
 
 
 

เกิดแกนน ำในโรงเรียนที่

สำมำรถขับเคลื่อนงำนได ้

- จัดต้ังคณะท ำงำนโครงกำร 

- เก็บรวบรวมข้อมูลกำรเกิด

อุบัติเหตุในนักเรียน 

บุคลำกรและชุมชน  

- อบรมให้ควำมรู้แกนน ำ

นักเรียนและบุคลำกรใน

โรงเรียน 

-จัดท ำแผนกำรแก้ไขจุด

เส่ียงในโรงเรียน 

-แกนน ำศึกษำดูงำน 

-ประชุมแกนน ำเดือนละ1

คร้ัง 

 

   

   

-เวทีก ำหนดกฎกติกำ

ร่วมกันภำยในโรงเรียน ใน

กำรแก้ไขจุดเส่ียงและ

พฤติกรรม 

-อบรมกำรใช้ข้อบังคับทำง

กฎหมำยในกำรขับขี่เพื่อลด

อุบัติเหตุ  

-เก็บข้อมูลพฤติกรรมเส่ียง

ในนักเรียนและบุคลำกร 

-ส่ือออนไลน์(หนังส้ัน) 

-คืนข้อมูลอุบัติเหตุใน

นักเรียนและบุคลำกร 

-ติดตำมกำรเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมนักเรียนและ

บุคลำกร  

-ทบทวนแผนงำนติดตำม

เฝ้ำระวังอย่ำงต่อเน่ือง 

-บันทึกพฤติกรรมกำรสวม

หมวกกันน็อกของนักเรียน

และบุคลำกรเข้ำ-ออก

โรงเรียน 

-แก้ไขปรับปรุงจุดเส่ียงตำม

แผนที่ได้วำงจำกข้อมูลที่

วิเครำะห์ 

 -  มี โ ค ร ง ส ร้ ำ ง ก ำ ร

ด ำ เ นิ น เ กิ ด ขึ้ น ใ น

โรงเรียน 

-  มี ข้ อ มู ล  แ ผนกำ ร

ด ำเนินงำน 

- แกนน ำมีทักษะกำร

ด ำเนินงำน 

 -  เ กิ ดกฎก ติกำและ

ข้อตกลงภำยในโรงเรียน 

-เกิดกำรปฏิบัติตำมกฎ

วินัยจรำจร 

-พฤติกรรมเส่ียงลดลง 

ร้อยละ 50  

 

  

   

- นักเรียนและบุคลำกรสวม

หมวกกันน็อกเพิ่มขึ้นร้อย

ละ 50  จำกประชำกรผู้ขับขี่ 

- จุดเส่ียงได้รับกำรแก้ไข 

ร้อยละ 50 ของจุดเส่ียง 

 

ผล
ลัพ

ธ์ 
กิจ

กร
รม

 
ตัว

ชี้ว
ดั 

คนในโรงเรยีนเกดิควำม

ตระหนักเรื่องอุบัติเหตุ 

เกดิกลไกเฝ้ำระวังเรื่อง

อุบัติเหตุ 

-คนในโรงเรียน

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมใน

กำรสวมหมวกกันน็อค 

- -สภำพแวดล้อมได้รับ

กำรเปล่ียนแปลง 

กำรเกิดอุบัติเหตุของ

นักเรียน บุคลำกรใน

โรงเรียนและผู้ปกครอง

ในชุมชนลดลง 

-จ ำนวนกำรเ กิด

อุบัติเหตุในบุลำกร

และนักเรียนลดลง 

ร้อยละ 50  

-อัตรำกำรเสียชีวิต

และกำรบำดเจ็บ

ลดลงร้อยละ 50 

-อั ต ร ำ ก ำ ร เ กิ ด

ควำมรุนแรงทำง

อุบัติเหตุลดลงร้อย

ละ 50 

 

   

-เวทีกำรแลกเปล่ียน

และสรุปผลกำร

ด ำเนินงำน 

-นักเรียนและบุคลำกรรู้

ข้อมูลอุบัติเหตุ 

-มีข้อมูลกำรเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมของนักเ รียน

และชุมชนร้อยละ 80 

-แกนน ำมีกำรทบทวน

แผนกำ รท ำ ง ำ นอย่ ำ ง

ต่อเน่ืองร้อยละ 80  

-แกนน ำมีกำรติดตำมงำน 

เฝ้ำระวัง 

บันไดผลลัพธ์โครงการขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุรอบร้ัวโรงเรียน 
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เอกสารแนบทา้ยโครงการ 
 

1. ช่ือโครงการ  ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนรอบรั้วอุมดสาสน์ 
 
2. รายช่ือผู้ลงนามในข้อตกลง พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชน 
 2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวยามีละห์   กระโด 
 2.2 พยาน  นางสาวฟารีดา   ดาโอะ 
 
3. รายช่ือผู้เปิดบัญชีโครงการจ านวน 3 ท่าน พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชน 
 3.1    นางสาวยามีละห์   กระโด  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 3.2    นายอาหามะ  นามสกุล ดิง       ผู้ร่วมท าโครงการ (ต้องมีรายช่ือในโครงการ) 
 3.3    นางสาวฟารีดา   ดาโอะ   ผู้ร่วมท าโครงการ/เจ้าหน้าท่ีการเงิน (ต้องมีรายช่ือในโครงการ) 

 

 
หมายเหตุ :  
1. รายช่ือผู้ลงนามในข้อตกลง (ผู้รับผิดชอบโครงการ และพยาน)  และผู้เปิดบัญชีโครงการ จะต้องเป็นผู้ท่ีมี 
    รายช่ืออยู่ในคณะท างานโครงการ  
2.  รายช่ือผู้เปิดบัญชีโครงการ 3 ท่านจะต้องมีรายช่ือเป็นคณะท างานโครงการจะต้องไม่มนีามสกุลเดียวกัน 
 
 
 
 

 
 
 


