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คํานํา 

 

  
 

  กรมการขนส่งทางบก  ได้จัดทํารูปเล่มแผนงาน/โครงการเงินนอกงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้น เพ่ือให้ผู้บริหารใช้เป็นเคร่ืองมือในการกํากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเพ่ือแสดงการบริหารงบประมาณซึ่งสนับสนุนยุทธศาสตร์ของ
กรมในส่วนเงินนอกงบประมาณของกรมการขนส่งทางบก  โดยรวบรวมในลักษณะคําขอแผนงาน/โครงการ
สําคัญที่ได้รับอนุมัติจากเงินนอกงบประมาณ ตามรูปแบบการย่ืนขออนุมัติเงินนอกงบประมาณในแต่ละประเภท  
ซึ่ งหมายความถึง เ งินงบประมาณกองทุนเ พ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  เ งินงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร  และเงินกองทุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกรมการขนส่งทางบก  โดยกองแผนงานจะได้
นําเผยแพร่ทางเว็บไซต์ต่อไป 

 กองแผนงาน  โดยกลุ่มแผนงานและแผนงบประมาณ  หวังเป็นอย่างย่ิงว่า  การรวบรวมคําขอ
แผนงาน/โครงการเงินนอกงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 น้ี  จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน  
เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการขนส่งทางบกและหน่วยงานอ่ืน  ตลอดจนประชาชนทั่วไป  หากมีข้อบกพร่องประการ
ใด  ขอน้อมรับและยินดีรับข้อเสนอแนะเพ่ือมาปรับปรุงในโอกาสต่อไป 
 
 
        กรมการขนส่งทางบก  กองแผนงาน 
        กลุ่มแผนงานและแผนงบประมาณ 
         กุมภาพันธ์ 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

 

 

              หน้า 
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ภาคผนวก                 8-102 
เอกสารรายละเอียดคําขอแผนงาน/โครงการ ของกรมการขนส่งทางบก 
ที่ได้รับอนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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ส่วนท่ี 1 

ทิศทางการดําเนินงาน        
ของกรมการขนส่งทางบก 

 



ส่วนที่ 1 ทิศทางการดําเนินงานของกรมการขนส่งทางบก 
                                                      แผนงาน/โครงการเงินนอกงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมการขนส่งทางบก 

 

 

แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก 

 วิสัยทัศน์ (Vision)  กรมการขนส่งทางบก 
            เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กํากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย 

 พันธกิจ (Mission)  กรมการขนส่งทางบก 
  1. พัฒนาระบบควบคุม กํากับ ดูแลระบบการขนส่งทางถนนให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย รวมถึง
เช่ือมโยงกับการขนส่งรูปแบบอ่ืน  

  2. พัฒนานวัตกรรมการควบคุม กํากับ ดูแลระบบการขนส่งทางถนนและบังคับใช้กฎหมาย 

  3. พัฒนาและส่งเสริมการให้บริการระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและมีสํานึกรับผิดชอบ 

  4. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  

 ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมการขนส่งทางบก   

 ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน 
 1. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 2. ดําเนินการแก้ไข ป้องกัน และส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งทางบก 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งทางบก 
 4. ดําเนินการจัดระบบและระเบียบการขนส่งทางบก 
 5. ร่วมมือและประสานงานกับองค์การและหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
ด้านการขนส่งทางบก และในส่วนที่เก่ียวกับอนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ 
 6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

ค่านยิม  :  ONE DLT วัฒนธรรม 

        O  (Objective) : เป้าหมายชัดเจน การทํางานอย่างมีเป้าหมายชัดเจน มีมาตรฐาน อย่าง  
มืออาชีพ (รู้จริง ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และผลงาน  
เกินความคาดหมาย) 

        N  (Network)   : มีบูรณาการ โดยบูรณาการเป็นเครือข่ายทั้งหน่วยงานภายในและ  
ภายนอก 

        E  (Eminence) : งานโดดเด่น       เพ่ือความมีช่ือเสียง ผลงานโดดเด่น และตรงกับความ  
ต้องการของประชาชน 

        D  (Digital Economy) : เน้นนวัตกรรม    ด้วยการใช้นวัตกรรมอย่างเหมาะสมและปรับเปลี่ยน  
ให้ทันสมัยรองรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

        L  (Legitimacy)  :  กํากับตามกฎหมาย เพ่ือให้เกิดการควบคุม กํากับ ดูแล ตามกฎหมายท่ี
เข้มแข็ง 

        T  (Transparency)  : โปร่งใส เป็นธรรม รวมถึงการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม 



                                                                                                                       แผนงาน/โครงการเงนินอกงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมการขนส่งทางบก 

 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม ฉบบัที ่12 ยทุธศาสตร์ เป้าหมายการใหบ้ริการของกระทรวงคมนาคม  และยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให ้
บริการของกรมการขนส่งทางบก    (สําหรับการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2560)                                                                                                              

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
(พ.ศ. 2560-2579) 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาต ิ ฉบบัที ่12  

(พ.ศ. 2560-2564) 

กระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2560-2564) กรมการขนสง่ทางบก (พ.ศ. 2559-2563) 

ประเด็นยุทธศาสตร์         เป้าหมายการให้บริการ ประเดน็ยุทธศาสตร์         เป้าหมายการให้บริการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพื้นฐาน   
ให้เชื่อมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายการให้บริการที่ 2 
เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและ   
สิ่งอํานวยความสะดวกใน    
เขตเมืองและภูมิภาค 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่ง
ทางถนน  ให้มีประสิทธิภาพและ
แข่งขันได้ 

เป้าหมายการให้บริการที่ 1 
ประชาชนได้ใช้ระบบการขนส่ง  
ทางถนนที่มีคุณภาพ 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
การยกระดบัความปลอดภัยและ
ความมั่นคงของระบบขนส่ง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาปัจจัยสนับสนนุ     
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่
ความสําเรจ็  
 

เป้าหมายการให้บริการที่ 3 
เพิ่มคุณภาพการให้บริการ
สาธารณะและการเดินทาง 
การขนส่งและการจราจรมี
ความปลอดภัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาและสง่เสริมระบบการขนสง่
ทางถนน ให้มีความปลอดภัยเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   
พัฒนาการให้บริการรูปแบบ
อัจฉริยะ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
เสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูง
และบริหารจัดการตามหลัก    
ธรรมาภิบาล 

เป้าหมายการให้บริการที่ ๒ 
ประชาชนมีความปลอดภัยในการ
เดินทางทางถนน 
 
 
เป้าหมายการให้บริการที่ ๓ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ 
เป้าหมายการให้บริการที่ 4 
การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
และมีการบริหารจัดการที่ดี     

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
และขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการที่ 1 
การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่ง
ทางถนน ให้มีประสิทธิภาพและ
แข่งขันได้ 

เป้าหมายการให้บริการที่ 5 
การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน 
การบริหารจัดการสินค้าและบริการ 
และศักยภาพของผู้ประกอบการ
ขนส่ง 
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                                                        แผนงาน/โครงการเงินนอกงบประมาณประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมการขนส่งทางบก 
 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

สรุปแผนงาน/โครงการ 

ที่ไดรั้บอนุมตัเิงินนอกงบประมาณ
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

 

 
 

 

 



 

                                                          แผนงาน/โครงการเงนินอกงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมการขนส่งทางบก 
 

 

 

 
1. เงินนอกงบประมาณ สําหรบัแผนงาน/โครงการ ทีไ่ด้รบัอนมัุติ  
     เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สําหรับแผนงาน/โครงการ 12 โครงการ 
                                                                                                                                               หน่วย : บาท 

ลําดับ
ท่ี 

แผนงาน/โครงการ 
จํานวนเงิน 

งบประมาณ 

แหล่งเงิน
งบประมาณ 

รายละเอียด 
(หน้าท่ี) 

1 โครงการยกระดับสร้างการมีสว่นรว่มในการควบคุมการให้บรกิารของ
รถแท็กซ่ีเพื่อความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางด้วยการลงทะเบียน
พิกัด ( DLT Check in) 

4,992,085 กปถ. 8 

2 โครงการสร้างมาตรฐานการบริหารจดัการรถโดยสารประจําทางในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บรกิารและส่งเสริมความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

4,980,000 กปถ. 14 

3 โครงการจัดหาระบบตรวจสอบตาํแหน่งท่ีหยุดรถโดยสารประจําทางใน
เขตกรุงเทพมหานคร   

9,730,000 กปถ. 24 

4 โครงการซ่อมบํารงุและเทียบค่าเครือ่งตรวจจบัความเร็วรถดว้ยระบบ
แสงเลเซอร์ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

4,840,252 กปถ. 29 

5 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการดําเนินงานดา้นตรวจการขนส่งมุง่สู่
ผลสมัฤทธิ์ การปอ้งกันและลดอุบตัเิหตุทางถนน  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  โดยการจัดจา้งลูกจ้างเพ่ือทําหน้าท่ีผู้ช่วยผู้ตรวจการ 

4,876,992  กปถ. 34 

6 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย   
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
(ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและบรูณาการบังคับใช้กฎหมายรว่มกบั
หน่วยงานในส่วนภูมิภาค) 

4,322,000 กปถ. 40 

7 โครงการเพิม่ศักยภาพการตรวจสอบปราบปรามรถท่ีกระทําการฝา่ฝืน
กฎหมาย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (การเช่ารถตรวจการ) 

2,970,000  กปถ. 

 

46 

8 โครงการรถปฏิบัตกิารเคลือ่นท่ีตรวจจับความเรว็เพื่อปอ้งกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน (รถโมบาย) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

8,500,260  กปถ. 50 

สรุปแผนงาน/โครงการ ที่ได้รับอนุมัติเงินนอกงบประมาณ 
ของกรมการขนส่งทางบก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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                                             แผนงาน/โครงการเงนินอกงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมการขนส่งทางบก 
 

     เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สําหรับแผนงาน/โครงการ 12 โครงการ (ต่อ) 
 

หน่วย : บาท 

ลําดับ
ท่ี 

แผนงาน/โครงการ 
จํานวนเงิน 

งบประมาณ 

แหล่งเงิน
งบประมาณ 

รายละเอียด 
(หน้าท่ี) 

9 โครงการการดําเนินงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ  
(โทร.1584) ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

52,437,960  กปถ. 56 

10 โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560      

4,520,000  กปถ. 68 

11 โครงการตรวจสอบ  ติดตาม และกาํกับดแูลการดําเนินงานของ 
สถานตรวจสภาพรถในสว่นกลางและส่วนภูมิภาค  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560      

1,019,300  กปถ. 74 

12 โครงการสารคดีสัน้ 1 นาทีกับ กปถ. เสริมสร้างความปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน ป ี2560 

4,000,000 กปถ. 80 

 

รวมเงินท้ังสิ้น (จาํนวน 12 โครงการ) 

 

107,188,849 

 

 

          

  เงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร  สําหรับแผนงาน/โครงการ 3 โครงการ 
               หน่วย : บาท 

ลําดับ
ท่ี 

แผนงาน/โครงการ 
จํานวนเงิน 

งบประมาณ 

แหล่งเงิน
งบประมาณ 

รายละเอียด 
(หน้าท่ี) 

1 โครงการจัดซ้ือเครือ่งจัดระบบบัตรคิวอัตโนมัติพร้อมตดิตั้ง  เพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บรกิารประชาชน สํานักงานขนส่ง
กรุงเทพมหานครพื้นท่ี 1 

440,000 งบ กทม. 85 

2 โครงการอบรมเสรมิความรู้แกผู่้ขอรบัใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต ์ 475,200  งบ กทม. 89 

3 โครงการออกหน่วยเคลื่อนท่ีบริการ “ใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหม่” 220,800  งบ กทม. 94 

 

รวมเงินท้ังสิ้น (จาํนวน 3 โครงการ) 

 

1,136,000 
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                                                          แผนงาน/โครงการเงนินอกงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมการขนส่งทางบก 
 

  เงินกองทุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกรมการขนส่งทางบก  สําหรบัแผนงาน/โครงการ 3 โครงการ 

              หน่วย : บาท 

ลําดับ
ท่ี 

แผนงาน/โครงการ 
จํานวนเงิน 

งบประมาณ 

แหล่งเงิน
งบประมาณ 

รายละเอียด 
(หน้าท่ี) 

1 ปรับปรงุห้องนํ้าภายในสาํนักงานขนส่งกรงุเทพมหานครพื้นท่ี 2   3,145,000 เงินกองทุน
ค่าใช้จา่ยฯ 

100 

2 ปรับปรงุการเดินสายสื่อสารพร้อมตดิตั้งเสาไฟฟ้า 33,800 เงินกองทุน
ค่าใช้จา่ยฯ 

101 

3 ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่าํ 676,000 เงินกองทุน
ค่าใช้จา่ยฯ 

102 

 

รวมเงินท้ังสิ้น (จาํนวน 3 โครงการ) 

 

3,854,800 

 

 

 

รวมเงินนอกงบประมาณสําหรับแผนงาน/โครงการ 18 โครงการ ท้ังสิ้น 

 

 

112,179,649 
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                                                        แผนงาน/โครงการเงินนอกงบประมาณประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมการขนส่งทางบก 

 

 

ส่วนที่ 3 

วิเคราะห์ความสอดคล้อง 
ของแผนงาน/โครงการ 
กับประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

 

 
 

 



 

                                 แผนงาน/โครงการเงนินอกงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมการขนส่งทางบก 

 

 

 แผนงาน/โครงการของกรมการขนส่งทางบกที่ได้รับอนุมัติเงินนอกงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ทั้งหมดน้ันตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 (พ.ศ. 2560-
2564) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  สําหรับความสอดคล้อง
เช่ือมโยงของประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมการขนส่งทางบกและประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคมในด้าน
ต่างๆ แสดงตามตารางดังต่อไปน้ี 

 ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนงาน/โครงการและประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงระหว่างประเดน็ยทุธศาสตร์  
แผนงาน/โครงการ ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

กระทรวงคมนาคม  
(พ.ศ.2560-2564) 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
กรมการขนสง่ทางบก 
(พ.ศ. 2559-2563) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพฒันาระบบขนส่งขั้น
พื้นฐานให้เชื่อมโยง ทั่วถงึ 
และเป็นมติรกับส่ิงแวดล้อม 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่1
พัฒนาและส่งเสริมระบบการ
ขนส่งทางถนน  ให้มีประสิทธิภาพ   
และแข่งขันได ้

1. โครงการยกระดับสรา้งการมีส่วนร่วมในการควบคุมการให้บริการ
ของรถแท็กซ่ีเพือ่ความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางด้วยการ
ลงทะเบียนพิกัด ( DLT Check in) 
2. โครงการสรา้งมาตรฐานการบรหิารจดัการรถโดยสารประจาํทาง
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการและ
ส่งเสรมิความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
การยกระดับความปลอดภัย
และความมั่นคงของระบบ
ขนส่ง 
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่4 
การพฒันาปจัจยัสนับสนุน     
การขับเคล่ือนยทุธศาสตร์สู่
ความสําเร็จ  

 

 

 

 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่2  
พัฒนาและส่งเสริมระบบการ
ขนส่งทางถนน ให้มีความ
ปลอดภัยเป็นมติรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 
 
 
 

1. โครงการจัดหาระบบตรวจสอบตาํแหน่งท่ีหยุดรถโดยสารประจํา
ทางในเขตกรุงเทพมหานคร   
2. โครงการซ่อมบํารุงและเทียบค่าเครื่องตรวจจับความเรว็รถดว้ย
ระบบแสงเลเซอร์ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
3. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการดาํเนินงานด้านตรวจการขนสง่มุ่ง
สู่ผลสัมฤทธิ์ การป้องกันและลดอบุตัิเหตุทางถนน  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยการจดัจ้างลูกจ้างเพ่ือทําหน้าท่ีผู้ช่วย
ผู้ตรวจการ 
4. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบงัคับใช้กฎหมาย   
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
(ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและบรูณาการบังคับใช้กฎหมายรว่มกบั
หน่วยงานในส่วนภูมิภาค) 
5. โครงการเพิม่ศักยภาพการตรวจสอบปราบปรามรถท่ีกระทําการ
ฝ่าฝืนกฎหมาย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (การเช่ารถตรวจการ) 
6. โครงการรถปฏิบัติการเคลื่อนท่ีตรวจจับความเร็วเพื่อป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน (รถโมบาย) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
7. โครงการการดาํเนินงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 
(โทร.1584) ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการ กับประเด็นยุทธศาสตร ์
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                                 แผนงาน/โครงการเงนินอกงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมการขนส่งทางบก 

 

 ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนงาน/โครงการและประเด็นยุทธศาสตร์ (ต่อ) 

ความเชื่อมโยงระหว่างประเดน็ยทุธศาสตร์  
แผนงาน/โครงการ ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

กระทรวงคมนาคม  
(พ.ศ.2560-2564) 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
กรมการขนสง่ทางบก 
(พ.ศ. 2559-2563) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
การยกระดับความปลอดภัย
และความมั่นคงของระบบ
ขนส่ง 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่2  
พัฒนาและส่งเสริมระบบการ
ขนส่งทางถนน ให้มีความ
ปลอดภัยเป็นมติรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

8. โครงการปลูกฝงัเด็กไทย ใสใ่จวินัยจราจร  ประจําปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2560      
9. โครงการตรวจสอบ  ติดตาม และกํากับดแูลการดาํเนินงานของ
สถานตรวจสภาพรถในสว่นกลางและส่วนภูมิภาค  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560      
10.โครงการสารคดีสั้น 1 นาทีกบั กปถ. เสริมสร้างความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน ปี 2560 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพฒันาปจัจยัสนับสนุน     
การขับเคล่ือนยทุธศาสตร์สู่
ความสําเร็จ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
การยกระดับความปลอดภัย
และความมั่นคงของระบบ
ขนส่ง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   
พัฒนาการใหบ้รกิารรูปแบบ
อัจฉรยิะ 
 

1. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองจัดระบบบัตรคิวอัตโนมัติพร้อมติดตัง้  เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บรกิารประชาชน สํานักงานขนส่ง
กรุงเทพมหานคร พื้นท่ี 1 
2. โครงการอบรมเสริมความรู้แกผู่้ขอรับใบอนุญาตขับ
รถจักรยานยนต ์
3. โครงการออกหน่วยเคลื่อนท่ีบริการ “ใบอนุญาตขับรถรูปแบบ
ใหม่” 
4. ปรับปรุงห้องนํ้าภายในสํานักงานขนส่งกรงุเทพมหานครพื้นท่ี 2   
5. ปรับปรุงการเดินสายสื่อสารพร้อมติดตัง้เสาไฟฟ้า 
6. ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ํา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพฒันาปจัจยัสนับสนุน     
การขับเคล่ือนยทุธศาสตร์สู่
ความสําเร็จ 
 
 

 จากตารางเห็นได้ว่า แผนงาน/โครงการของกรมการขนส่งทางบกทั้งหมดน้ัน ล้วนมีการบริหารจัดการที่ยึด
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมการขนส่งทางบก (พ.ศ. 2559-2563) และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
กระทรวงคมนาคม (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์ด้านต่างๆของทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (พ.ศ.2560-2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 (พ.ศ. 2560-2564) ดังที่กล่าว
มาข้างต้น ทําให้เกิดการเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการระบบขนส่งและการให้บริการท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนในด้านต่างๆมากมาย อาทิ ประชาชนได้ใช้ระบบการขนส่งทางถนนท่ีมีคุณภาพ  มีความปลอดภัย  
ประเทศไทยมีความเช่ือมโยงระหว่างโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในเขตเมืองและเขตภูมิภาค เกิด
ระบบการขนส่งทางถนนตลอดจนการบริหารจัดการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจภายในประเทศและเป็นส่วนสําคัญที่สนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป 
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ภาคผนวก 

                                                        แผนงาน/โครงการเงินนอกงบประมาณประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมการขนส่งทางบก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารรายละเอียดคําขอแผนงาน/โครงการ 

ของกรมการขนส่งทางบก 

ที่ได้รับอนุมัติเงินนอกงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

(จําแนกตามเงินที่ได้รับอนุมัติและประเด็นยุทธศาสตร์) 

 

 

 

 



 

                                                         แผนงาน/โครงการเงินนอกงบประมาณประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมการขนส่งทางบก 

 

 

 

 

 

เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัย 
ในการใช้รถใช้ถนน 

 

 
 

 

 

 

 



 

                                                         แผนงาน/โครงการเงินนอกงบประมาณประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมการขนส่งทางบก 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

กรมการขนส่งทางบกที่ 1 
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แบบขออนุมัติจัดทําโครงการ 

เพื่อขอรับจัดสรรเงินจากกองทนุเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
 

1.  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกบัโครงการ 

หน่วยงานที่ขอรบัจัดสรร สํานักการขนสง่ผู้โดยสาร 

ชื่อแผนงาน/โครงการ 
โครงการยกระดับสร้างการมีส่วนร่วมในการควบคุมการให้บริการของรถแท็กซี่เพ่ือ  
ความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางด้วยการลงทะเบียนพิกัด (DLT Check in) 

จํานวนเงินที่ขอรบัจัดสรร 4,992,085 บาท (สีล่้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันแปดสิบห้าบาทถ้วน) 

ความสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์กรมฯ 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มี
ประสิทธิภาพและแข่งขันได้  
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที3่ พัฒนาการให้บริการรูปแบบอัจฉริยะ 

ความสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ กปถ. 
- พัฒนาและสง่เสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มีประสทิธิภาพและแข่งขันได้ 
- พัฒนาการให้บริการรูปแบบอัจฉริยะ 

ความสอดคล้องกบักลยุทธ กปถ. 
- การบังคับใช้กฎหมายและเฝ้าระวังการใช้รถใช้ถนน 
- การสร้างเครือข่ายด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

สถานภาพโครงการ 

  โครงการเดิม   โครงการใหม ่
  โครงการต่อเน่ือง (ต่อจากโครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการควบคุมการ
ให้บริการรถแท็กซี่เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทางด้วยการลงทะเบียนพิกัด 
(Check-in) 

 
2.  หลกัการและเหตผุล และวัตถุประสงคข์องโครงการ 

หลักการและเหตุผล: (ที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และอ่ืนๆ) 
ตามท่ี สนส. ได้จัดทําโครงการ “สร้างการมีส่วนร่วมในการควบคุมการให้บริการของรถแท็กซี่เพ่ือความ

ปลอดภัยในการเดินทางด้วยการลงทะเบียนพิกัด (DLT Check-in)”  โดยมีแนวคิดในการนําเทคโนโลยีที่ประชาชนใช้อยู่
อย่างแพร่หลายคือโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ซึ่งมีทั้งระบบระบุตําแหน่งบนพ้ืนโลก (GPS) มีระบบอินเตอร์เน็ตมีการใช้
แอพพลิเคช่ันต่างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยจัดทําแอพพลิเคช่ัน DLT Check In เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการควบคุมกํากับดูแลพร้อมทั้งประเมินผลการให้บริการของรถแท็กซี่มิเตอร์ต้ังแต่เดือนมีนาคม – 
ธันวาคม 2558 มีประชาชนผู้ใช้บริการรถแท็กซี่เข้ามาลงทะเบียนในระบบเป็นจํานวน 38,466 ครั้งและเข้ามาทํา
การประเมินจํานวน 25,188 ครั้ง โดยการตอบคําถามจํานวน 6 คําถาม คือ ความพึงพอใจโดยรวมจากการใช้บริการ
รถแท็กซี่ อาทิเช่น พฤติกรรมการขับขี่ความระมัดระวังการใช้ความเร็วและการแซง เป็นต้น ความพึงพอใจกับสภาพ
รถที่ใช้บริการตัวรถมีสภาพที่ผ่านการตรวจเช็คเพ่ือใช้อย่างได้อย่างปลอดภัยเป็นอย่างดี ความสะอาดภายในรถ ความ
สุภาพของคนขับรถ ความคุ้นเคยในเส้นทางของคนขับและการใช้บริการ DLT Check In เป็นประโยชน์ต่อผู้โดยสาร
หรือไม่และแสดงความเห็นเข้ามาในลักษณะให้ข้อเสนอแนะและร้องเรียนซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวกรมการขนส่งทางบก
ได้นํามาประมวลผลและได้กําหนดเป็นมาตรการแก้ไขปัญหาการให้บริการของรถแท็กซี่อย่างเป็นระบบดังน้ี 



 
1. ร่วมมือกับผู้ประกอบการรถแท็กซี่ กําหนดแผนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการรถแท็กซี่ 
2. ร่วมมือกับภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าต่างๆ เพ่ือสร้างสังคมดีป้องกันภัยจาก     

รถแท็กซี่ร่วมกัน 
 3. ต้ังจุดตรวจในท้องที่ที่มีการปฏิเสธผู้โดยสารหรือไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร ได้แก่ ย่านราชประสงค์ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิดอนเมือง สถานีขนส่งผู้โดยสารทั้ง 3 แห่ง เป็นต้น ซึ่งสามารถป้องปรามผู้กระทําผิดอย่างได้ผลโดยวัดผล
จากข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลังดําเนินการ 

 สนส.  ต้องการต่อยอดจากผลสัมฤทธ์ิดังกล่าว เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการกํากับดูแลการให้บริการ     
รถแท็กซี่สาธารณะ และสร้างความมั่นใจให้ประชาชนผู้ใช้บริการแท็กซี่ รวมถึงอํานวยความสะดวกให้ผู้ต้องการใช้บริการ     
รถแท็กซี่ด้วยการพัฒนาแอพพลิเคช่ัน DLT Check in ให้ครอบคลุมด้านความปลอดภัยและการบริการมากยิ่งขึ้น 
โดยแอพพลิเคช่ัน DLT Check in ที่จะทําการพัฒนานี้จะสามารถรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุม 
กํากับดูแลการให้บริการของรถแท็กซี่มากขึ้น เช่น ระบบบันทึกการใช้บริการย้อนหลัง ระบบแสดงเส้นทางและสภาพ
การจราจร ระบบส่งความห่วงใยให้ผู้อ่ืน ระบบคํานวณค่าโดยสาร โดยคงระบบรายงานผลความพึงพอใจและข้อ
ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะไว้ นอกจากน้ีข้อเสนอแนะต่างๆ จะถูกนําเสนอเป็นรายงานบนหน้าจอเว็บไซต์และเพ่ิมการ
ประมวลข้อมูลที่ได้จากการใช้งานระบบ DLT Check in มาวิเคราะห์และสรุปเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการเดินทางผ่านระบบเช่ือมโยงตําแหน่งการเดินทางบนภาคพ้ืนดิน (GPS) และสามารถใช้เป็นแอพพลิเคช่ัน     
ที่ให้ประชาชนสามารถเรียกใช้รถแท็กซี่จากผู้ประกอบการได้ด้วย 

นอกจากน้ี ในกรณีที่มีเหตุร้องเรียนการให้บริการ ผู้โดยสารสามารถนําข้อมูลการเช็คอินตําแหน่งการเดินทาง
บนแอพพลิเคช่ันมาใช้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมในการดําเนินการข้อร้องเรียนอีกทั้งผู้ให้บริการรถแท็กซี่และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องยังสามารถใช้หลักฐานจากแอพพลิเคช่ัน DLT Check in มาประกอบการพิจารณาแก้ไขเหตุร้องเรียนได้
รวดเร็วขึ้น 

โครงการดังกล่าวยังครอบคลุมถึงการอํานวยความสะดวกให้ผู้ต้องการใช้บริการรถแท็กซี่ด้วยความสามารถใน
การทําหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ให้บริการแอพพลิเคช่ันเรียกรถแท็กซี่หรือศูนย์บริการรถแท็กซี่และผู้ต้องการใช้
บริการแอพพลิเคช่ันเรียกรถแท็กซี่ ทําให้ผู้ใช้งานแอพพลิเคช่ัน DLT Check in สามารถเข้าถึงผู้ให้บริการแอพพลิเคช่ัน
เรียกรถแท็กซี่หรือศูนย์ให้บริการรถแท็กซี่ได้สะดวกย่ิงขึ้น 

 วัตถุประสงค:์ (ที่สามารถนําไปสู่ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและอ่ืน ๆ) 
1. เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้บริการรถแท็กซี่และผู้ขับรถแท็กซี่ 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกํากับดูแล และควบคุมผู้ขับรถแท็กซี่ 
3. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมคุณภาพการขับรถและการให้บริการของรถแท็กซี่ให้มีความ

สะดวกและความปลอดภัยมากย่ิงขึ้น 
4. เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ประชาชนในการเข้าถึงบริการของผู้ให้บริการแอพพลิเคช่ันเรียกรถแท็กซี่

และศูนย์บริการรถแท็กซี่ 
5.  เพ่ือนําข้อมูลที่ได้จากการใช้บริการและผลการประเมินความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้โดยสารไป

วิเคราะห์ใช้เป็นข้อมูลสําหรับการวางแผนพัฒนาระบบการให้บริการของรถแท็กซี่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากย่ิงขึ้นต่อไป 

6.  เพ่ือสร้างความมั่นใจ ให้ประชาชนใช้บริการจากรถแท็กซี่อย่างปลอดภัย 
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3.  ผลผลติ  กิจกรรม  และแผนการใช้จ่ายเงิน 

ผลผลติโครงการและตัวชี้วัด แนวทาง/แผนการดาํเนินงาน/กิจกรรม/ขัน้ตอนและวิธกีารดาํเนินงาน 
ช่วงเวลาทีด่าํเนินงาน 

จํานวนเงินที่ใช ้
ดําเนนิงาน 

(บาท) รายละเอียด 
น้ําหนัก 
(%) 

รายละเอียด 
น้ําหนัก 
(%) 

ผลผลิตที่ 1: มีการจัดทําระบบ
และจัดเก็บข้อมูลพิกัด (Check-in) 
เ พื่อเ พิ่มประสิท ธิภาพในการ
กํากับ ดูแล และควบคุมผู้ขับขี ่
รถแท็กซี่   

ตัวชี้วัดผลผลติ: 
ด้านปริมาณ : 

1.ปริมาณผู้เข้าใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นDLT  Check in 
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
2. มีระบบการลงทะเบียนพิกัด 
(Check in) ยืนยันตัวตน 

3. ยอดการดาวน์โหลด
แอพพลิเคชั่นDLT Check in 
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
  
 

100 
 
 

1. กําหนดขอบเขตงาน (TOR) 
 
2. ขอความเห็นชอบจัดทําแอพพลิเคชั่น  
 
3. จัดซื้อจัดจ้าง 
 
4. พัฒนาระบบและแอพพลิเคชั่น ดังนี้ 

- มีระบบลงทะเบียนยืนยันหมายเลขโทรศัพท์และตัวตน เพื่อป้องกันการปลอม
แปลงข้อมูลผู้ใช้บริการและข้อมูลการประเมินผลความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่น  

- มีระบบการลงทะเบียนพิกัดข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟน สําหรับบันทึกข้อมูลผู้โดยสาร 
ทะเบียนรถ และวันเวลา เพื่อเป็นการป้องปรามเหตุร้าย หรือการก่ออาชญากรรม  

- มีระบบการประเมินผลความพึงพอใจของผู้โดยสารรถแท็กซี่ 
- มีระบบบันทึกและรายงานประวัติการเข้าใช้งานของผูใ้ช้แอพพลิเคชั่น เพื่อ

ติดตามการใช้บริการแทก็ซี ่และป้องปรามการเกิดเหตุด่วนเหตุร้าย 
- มีระบบแสดงผลรายงานความพึงพอใจการใช้บรกิารรถแท็กซี่  
- มีระบบเข้าดู สรปุผลการประเมิน เพิ่มช่องทางการเข้าถึงรายงานผลการประเมินด้วย

แอพพลิเคชั่น  DLT Check in ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่น ช่วยให้ประชาชน
ได้รับรายงานผลการประเมนิได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่ ทกุเวลาที่ต้องการ 
5.. มีการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้และสนับสนุนความสําเรจ็โครงการ         
ให้ประชาชนรับทราบข้อมลูและช่องทาง เพื่อเข้าถึงแอพพลิเคชั่น DLT Check in โดย
กําหนดการประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุกระจายเสียง  สื่อออนไลน์ และกจิกรรมแสดง 
การใช้งานแอพพลิเคชั่น 

10 
 

10 
 

20 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 

เดือนที่  ตค. – เดือนที่ ตค.   
(ว.ด.ป.        -ว.ด.ป.      ) 
เดือนที่  พย – เดือนที่  ธค 
(ว.ด.ป.        -ว.ด.ป.       ) 
เดือนที่  มค – เดือนที่ มีค 
(ว.ด.ป.       - ว.ด.ป.       ) 
เดือนที่  เมย  – เดือนที่ มิย 
(ว.ด.ป.       - ว.ด.ป.       ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดือนที่ กค – เดือนที่ กย 
(ว.ด.ป.         - ว.ด.ป.       ) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

4,992,085 

 

แบ่งจ่ายเปน็ 
5 งวด 
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ผลผลติโครงการและตัวชี้วัด แนวทาง/แผนการดาํเนินงาน/กิจกรรม/ขัน้ตอนและวิธกีารดาํเนินงาน 
ช่วงเวลาทีด่าํเนินงาน 

จํานวนเงินที่ใช ้
ดําเนนิงาน 

(บาท) รายละเอียด 
น้ําหนัก 
(%) 

รายละเอียด 
น้ําหนัก 
(%) 

 ด้านคณุภาพ :   

1. ผู้ใช้บริการเข้ามามีส่วนร่วม
ในการกํากับดูแลการให้บรกิาร
ของรถแท็กซี ่

2. ผู้ใช้บริการร้อยละ 75 พึง
พอใจที่ได้มีส่วนร่วมในการ
ควบคุมกํากับดูแลการให้บรกิาร
ของรถแท็กซี ่

3. ผู้ใช้บริการร้อยละ 75 เหน็
ว่าแอพพลิเคชั่น DLT Check in 
สามารถควบคมุ กํากับ ดูแล ให้
เกิดความปลอดภัยทางถนน 

 

6.. นําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้บรกิารมาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นข้อมูลสําหรับ
การแก้ไขปัญหา วางแผนพัฒนาระบบการให้บริการของรถแท็กซี่ให้มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนอย่างยั่งยืนต่อไป 
พร้อมดําเนินการติดตั้ง เชื่อมต่อแอพพลิเคชั่น DLT Check in กับระบบ G-Cloud ของ 
สํานักงานรฐับาลอิเลก็ทรอนิกส ์(องค์การมหาชน) (สรอ.) หรือ อีจีเอ  
7. ประเมินผลโครงการนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลูการดําเนินงานรอบไตรมาส 

10 
 
 
 
 

10 
 

เดือนที่ กค – เดือนที่ กย 
(ว.ด.ป        - ว.ด.ป.        ) 

 
 
 

เดือนที่ กค – เดือนที่ กย 
(ว.ด.ป.         -ว.ด.ป.       ) 

 

รวม 100    12 เดือน   4,992,085 
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4.  ข้อมูลเกี่ยวกบัการดาํเนนิโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป 

สถานทีด่าํเนนิโครงการ สํานักการขนสง่ผู้โดยสารกรมการขนส่งทางบก 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ 12 เดือน นับแต่ลงนามสัญญาจัดจ้าง 

ผู้รบัผดิชอบโครงการ สํานักการขนสง่ผู้โดยสาร 

การดาํเนินโครงการ   ดําเนินการเอง   จ้างเหมา   บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

5.  การนําไปสู่การป้องกนัและลดอุบตัิเหตจุากการใช้รถใช้ถนน 

การนําไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน :  
   กรมการขนส่งทางบกสามารถนําข้อมูลที่ได้จากการใช้บริการแอพพลิเคช่ัน DLT Check in และผลประเมินความพึงพอใจ
จากผู้โดยสารมาเป็นเครื่องมือสําหรับการควบคุมกํากับดูแลผู้ขับขี่รถแท็กซี่และใช้เป็นข้อมูลการวิเคราะห์สําหรับการ
วางแผนพัฒนาระบบการให้บริการของผู้ขับขี่รถแท็กซี่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้นทําให้ผู้โดยสาร   
รถแท็กซี่ได้รับบริการที่ดีขึ้นและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นนําไปสู่การส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้
รถแท็กซี่แทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพ่ิมมากขึ้นส่งผลให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลงไปในอนาคต 

6.  ประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดร้บั 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  : 
ผู้โดยสาร 

- มีความปลอดภัยในการใช้บริการรถแท็กซี ่
- ได้รับบริการจากรถแท็กซี่ที่มคีุณภาพ และมาตรฐานที่ดีย่ิงขึ้น 
- มีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและเสนอแนะการให้บรกิารของรถแท็กซี ่
- มีช่องทางการร้องเรียนการให้บริการของรถแท็กซี ่
- ได้รับบริการเสริมผ่านแอพพลิเคช่ัน DLT Check in ที่อํานวยความสะดวกและให้ความมั่นใจในการเดินทาง 
- ได้รบัความสะดวกในการเข้าถึงบริการของผู้ให้บริการแอพพลิเคช่ันเรียกรถแท็กซี่และศูนย์บริการรถแท็กซี ่

ผู้ขบัรถ 
- ทราบถึงข้อเสนอแนะในการพัฒนาตนเองเพ่ือเป็นผู้ให้บริการขับรถแท็กซี่มืออาชีพ 
- มีแรงจูงใจและปลูกฝังจิตสํานึกที่ดีในการใหบ้ริการรถแท็กซี ่

ผูป้ระกอบการ 
- ตระหนักถึงประสิทธิภาพของมาตรฐานการให้บริการรถแท็กซี่ในกิจการของผู้ประกอบการ 
- มีข้อมูลเพ่ือใช้ในการพิจารณาหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ดีย่ิงขึ้น 

กรมการขนส่งทางบก 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการกํากับ ดูแลและควบคุมการให้บริการของรถแท็กซี ่
- ยกระดับมาตรฐานการให้บรกิารรถแท็กซี่ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- มีเทคโนโลยีทีท่ันสมัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้บรกิารรถแท็กซี่ทีส่ามารถนําไปใช้ประกอบการวิเคราะห์

วางแผนพัฒนาระบบการให้บริการรถแท็กซีไ่ด้ 
- มีข้อมูลการใช้บริการรถแท็กซี่ที่สามารถนําไปใช้ประกอบการวิเคราะห์วางแผนพัฒนาระบบให้บริการของรถ

แท็กซี ่ที่นําไปสู่การลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนในอนาคต 
 

- 12 - 



 

7. การประเมินผลโครงการ 

วิธีการประเมินผลโครงการ 
- จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน 
- รายงานสรุปนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

และการดําเนินงานรอบไตรมาส 
- รายงานผลการดําเนินงาน เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

ตรวจสอบได้จากเอกสารหลกัฐาน 
- รายงานผลการดําเนินงาน 

8.  ประมาณการรายจ่าย(จําแนกตามผลผลติ) 

รายการ 
 

จํานวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

งบดําเนนิการ:     
ค่าจ้างเหมาจัดทําแอพพลิเคช่ันและระบบในการจัดเก็บข้อมูล
พิกัด (DLTCheck-in)รวมท้ังประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้โดยสารรถแท็กซี่ (รายไตรมาส  รวม 12 เดือน) 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารแนบ 

12 416,000 4,992,000 

(สี่ลา้นเกา้แสนเก้าหม่ืนสองพนับาทถ้วน) รวมทั้งสิน้ 4,992,000 
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จัดการรถโดยสารประจําทางในพื้นทีก่รุงเทพมหานคร  

เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการและส่งเสริม 
ความปลอดภัยในการใชร้ถใช้ถนน 

1. หลกัการและเหตผุล 

 การให้บริการรถโดยสารประจําทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประสบปัญหา 
การดําเนินงานหลายด้าน เช่น ราคาค่าโดยสารไม่สะท้อนต้นทุนในการประกอบการขนส่งที่แท้จริงมาเป็นเวลานาน
ทําให้ผู้ประกอบการขาดศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและมาตรฐานด้านความปลอดภัย เป็นต้น 
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมของประชาชนผู้ใช้บริการ เช่น ปริมาณการใช้บริการลดลง ความพึงพอใจต่อ
คุณภาพและระดับการให้บริการท่ีลดลง เป็นต้น ตามตารางที่ 1 แสดงสถิติที่สะท้อนปัญหารถโดยสารประจําทางใน
ภาพรวมของประเทศ อันประกอบไปด้วย การลดลงของจํานวนผู้ โดยสารอันเน่ืองมาจากคุณภาพของ 
การให้บริการที่ไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงปัญหาการจราจรติดขัดในปัจจุบันที่ทําให้ผู้โดยสารเลือกรูปแบบ 
การเดินทางประเภทอ่ืนแทนการใช้บริการรถโดยสารประจําทาง เพ่ือให้สะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น เช่น รถตู้ และรถนอกระบบอ่ืน  ๆ
ซึ่งสังเกตได้จากการเพ่ิมขึ้นของรถตู้และรถผิดกฎหมาย ทําให้ภาครัฐไม่สามารถควบคุมคุณภาพการให้บริการได้ 
นอกจากน้ี หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็ไม่สามารถช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายได้   

 

ตารางที่ 1 สถิติภาพรวมของระบบรถโดยสารประจําทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
รายการ 2547 2548 2552 2557 

จํานวนรถ (คัน) 
รถ ขสมก. 3,578 3,579 3,524 3,169 

รถโดยสารธรรมดา (ขสมก.) 1,673 1,674 1,664 1,570 
รถโดยสารปรับอากาศ (ขสมก.) 1,905 1,905 1,860 1,599 

รถร่วมบริการ 4,517 4,598 5,055 4,911 
รถโดยสารธรรมดา (รถร่วม) 2,428 2,547 2,674 2,423 
รถโดยสารปรับอากาศ (รถร่วม) 932 938 1,327 1,468 
รถมินิบัส 1,157 1,113 1,054 1,020 

จํานวนรถท้ังหมด 8,095 8,177 8,579 8,080 
จํานวนผู้โดยสาร (คน/วัน) 
ขสมก. 2,070,981 1,955,139 2,072,874 1,505,985 

รถโดยสารธรรมดา (ขสมก.) 1,168,054 1,124,346 504,803 380,387 
รถโดยสารปรับอากาศ (ขสมก.) 902,927 830,793 606,102 458,078 
รถเมล์ฟรี   961,969 667,520 

ผู้ประกอบการร่วมบริการ 2,749,068 2,804,017 2,433,714 2,340,113 
รถโดยสารธรรมดา (รถร่วม) 1,600,052 1,678,473 1,409,733 1,277,406 
รถโดยสารปรับอากาศ (รถร่วม) 454,816 457,744 518,061 573,107 
รถมินิบัส 694,200 667,800 505,920 489,600 

ผู้โดยสารรวม 4,820,049 4,759,156 4,506,588 3,846,098 

ท่ีมา: รวบรวมจากรายงานประจําปีของ ขสมก. และข้อมูลการสํารวจผู้ประกอบการรถโดยสารจาก สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
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 สาเหตุสําคัญของปัญหามาจากโครงสร้างองค์กรที่เก่ียวข้องกับกิจการด้านการเดินรถโดยสารประจํา
ทางซึ่งยังมีความไม่ชัดเจน รวมถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละองค์กรซึ่งมีความทับซ้อน จึงส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานมาโดยตลอด และต้องใช้เวลาในการแก้ไขผ่านแนวทางการปฏิรูปหรือการเปลี่ยนแปลง
ทั้งระบบ 
 ทั้งน้ี ปัญหาเชิงโครงสร้างของกิจการรถโดยสารประจําทางของไทย สามารถจําแนกออกเป็น 
ปัญหาด้านบทบาทหน้าที่ของ ขสมก. และปัญหาสัญญาการเดินรถ โดยความทับซ้อนของบทบาทหน้าที่ถือเป็นปัญหา
หลัก เน่ืองจากรูปแบบโครงสร้างองค์กรในลักษณะน้ีเอ้ือต่อการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ผ่านอํานาจในการ
กําหนดทิศทาง มาตรฐาน และนโยบายต่างๆ ซึ่งจะบ่ันทอนประสิทธิภาพและคุณภาพของการให้บริการในภาพรวม  
โดยกรณีของ ขสมก. มีปัญหาความทับซ้อนของ 3 หน้าที่ที่แตกต่างกัน ได้แก่ การกําหนดนโยบาย การกํากับดูแล
ผู้ประกอบการภาคเอกชน และการให้บริการ ซึ่งการที่องค์กรหนึ่งต้องรับผิดชอบหน้าที่ทุกอย่างเหล่าน้ี ย่อมทําให้
การดําเนินงานในแต่ละบทบาทเป็นไปอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ  
 ปัญหาเชิงโครงสร้าง ส่งผลต่อคุณภาพและความปลอดภัยของรถโดยสารประจําทางในเขต
กรุงเทพมหานครเป็นอย่างมาก ทั้งปัญหาคุณภาพของรถท่ีใช้ในการให้บริการ โดยที่อายุของรถโดยสารที่ให้บริการทั้งใน
ส่วนของ ขสมก. และรถเอกชนร่วมบริการ มีสภาพเก่า และเอกชนมีแรงจูงใจน้อยที่จะลงทุนในรถใหม่ รวมถึง
ค่าตอบแทนของพนักงานขับรถของรถเอกชนร่วมบริการที่มีค่าตอบแทนตํ่ากว่าค่าตอบแทนของพนักงานของ ขสมก. 
กว่าร้อยละ 30 (จากการสํารวจของที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทําแผนแม่บทพัฒนาระบบรถโดยสารประจําทางในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) ซึ่งส่งผลต่อปัญหาของความปลอดภัยของรถโดยสารประจําทางในเขตกรุงเทพมหานคร
มาก โดยเฉพาะพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถของรถเอกชนร่วมบริการที่มีความไม่ปลอดภัยสูง เป็นต้น 
 คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ในการประชุมคร้ังที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 
2558 มีมติเห็นชอบให้ ขสมก. ดําเนินการในฐานะผู้ประกอบการเท่าน้ัน และให้ ขบ. ทําหน้าที่เป็นผู้กํากับดูแล 
(Regulator) มอบหมายให้ คค. สร้างความชัดเจนของการปรับปรุงเส้นทางการเดินรถและจัดสรรเส้นทางระหว่าง 
ขสมก. และเอกชน 
 คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ในคราวการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 
2558 ได้พิจารณาแผนการแก้ไขปัญหาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มีมติมอบหมายให้กระทรวง
คมนาคมดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องกับ ขบ. ดังน้ี 
 (1) นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2526 
ที่เห็นควรให้ ขสมก. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งรถโดยสารประจําทางในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พร้อมทั้งจัดทํารายละเอียดการดําเนินงานที่จําเป็นในการให้กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ออกใบอนุญาต 
ให้ผู้ประกอบการทั้งหมดโดยตรงและกําหนดระยะเวลาการดําเนินการที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติโดยเร็ว 
 (2) พิจารณาการปฏิรูปเส้นทางเดินรถ พร้อมทั้งกําหนดเส้นทางที่ยังคงต้องการให้ ขสมก. เดิน
รถเพ่ือให้ ขสมก. ยังคงใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถวางแผนการลงทุนในอนาคตได้ 
โดยให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2558 
 (3) คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ในคราวประชุมครั ้งที ่ 5/2558 เมื ่อวันที่  
6 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องกับ ขบ. ดังน้ี 
    เห็นชอบให้ ขบ. ศึกษาการปฏิรูปเส้นทางเดินรถให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับจาก
เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ และให้รายงานผลการดําเนินการต่อ คนร. ต่อไป 
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   มอบหมายให้ คค. ศึกษาเกี่ยวกับการกําหนดเส้นทางเดินรถเส้นทางหลักและเส้นทาง
รอง โดยให้ ขสมก. เดินรถในเส้นทางหลักและกําหนดแนวทางการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจําทาง 
และดําเนินการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕2๖ ภายใน ๖๐ วัน  
 ในขณะท่ีการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบรถประจําทางในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เพ่ือปฏิรูปเส้นทางเดินรถ และปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการรถโดยสารสาธารณะในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กําลังดําเนินการอยู่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ เห็นชอบ
ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๒๖ (เรื่อง นโยบายการเดินรถโดยสารประจําทางในเขต
กรุงเทพมหานคร) ทําให้กรมการขนส่งทางบกในฐานะเป็นหน่วยซึ่งมีหน้าที่กํากับดูแล ระบบรถโดยสารสาธารณะ
ให้มีคุณภาพและความปลอดภัยจึงจําเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการเดินรถโดยสารประจําทาง 
 สํานักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบกมีความเห็นว่าเพ่ือให้การดําเนินการตามแผน
แม่บทการพัฒนาระบบรถประจําทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 
สร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเดินรถในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้มีคุณภาพและได้ผู้ประกอบการ
ขนส่งที่มีคุณภาพสามารถบริหารจัดการเดินรถได้อย่างปลอดภัยส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถสาธารณะ 
ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด จึงเห็นควรจ้างหน่วยงานที่มีความเช่ียวชาญทําการศึกษาเชิงลึก เพ่ือนําผลการศึกษา 
มาเป็นแนวทางในการบริหารรถโดยสารประจําทางในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครต่อไป 

2.วัตถุประสงค ์

 2.๑ เพ่ือศึกษาและกําหนดเง่ือนไขการเดินรถ หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกผู้ประกอบการเบ้ืองต้น
และระยะยาว มาตรฐานสําหรับผู้ประกอบการ และแนวทางการกําหนดคะแนน เพ่ือให้ได้ผู้ประกอบการที่มี 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถจัดการเดินรถได้อย่างปลอดภัย 
 2.2 เพ่ือศึกษาและกําหนดรายละเอียดวิธีการควบคุม กํากับดูแล การปฏิบัติตามเง่ือนไขการเดิน
รถการปฏิบัติตามข้อกําหนดว่าด้วยความปลอดภัยและข้อเสนอแผนของผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับอนุญาต 
 2.3 เพ่ือศึกษาและกําหนดแนวทางการประเมินผู้ประกอบการขนส่ง รวมถึงแนวทางการจัดทํา
ฐานข้อมูลของผู้ประกอบการ เพ่ือประกอบการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบการหรือการคัดเลือก
ผู้ประกอบการในอนาคต 
  2.4 เพ่ือจัดการอบรมและถ่ายทอดความรู้ตามข้อ 2.1-2.3 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทาง
บกเพ่ือสามารถดําเนินการได้เองในอนาคต 

3. ขอบเขตการศกึษาและวธิีการดําเนนิงาน 

 3.1 จัดทําและนําเสนอแนวทางการดําเนินโครงการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการรถ
โดยสารประจําทางในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เพ่ือยกระดับคุณภาพการให้บริการและส่งเสริมความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนนไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้ความเห็นชอบของกรมการขนส่งทางบก 

 3.2 ที่ปรึกษาจะต้องส่งบุคลากรที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ตามคุณสมบัติ 
ที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด มาเป็นที่ปรึกษาปฏิบัติงานประจํา ณ กรมการขนส่งทางบกจนกว่าโครงการน้ี 
จะสิ้นสุด 
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 3.3 เป็นที่ปรึกษาในการนําผลการศึกษาตามโครงการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการรถ
โดยสารประจําทางในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เพ่ือยกระดับคุณภาพการให้บริการและส่งเสริมความปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนไปสู่การปฏิบัติ จนกว่าโครงการน้ีจะสิ้นสุด 
 3.4 ศึกษารายละเอียดวิธีการเพ่ือกําหนดเง่ือนไขการเดินรถ กําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก
ผู้ประกอบการขนส่งเบ้ืองต้น ช่วงเปลี่ยนผ่านและระยะยาว และมาตรฐานสําหรับการประกอบการขนส่ง รวมทั้ง
แนวทางการกําหนดคะแนนในการคัดเลือกผู้ประกอบการท่ีจะได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง โดยให้มีการนํา
ตัวอย่างจากต่างประเทศที่ประสบความสําเร็จในการให้เอกชนแข่งขันมาเป็นผู้ประกอบการอย่างน้อย2 ประเทศ 
(ประเทศที่มีแนวทางการประกอบการขนส่งใกล้เคียงกับประเทศไทย) 
 3.5 จัดทํามาตรฐานสําหรับการประกอบการขนส่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พร้อม
ร่างคู่มือประเมิน 
 ๓.6 ศึกษาและจัดทํากระบวนการคัดเลือกผู้ประกอบการและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ผู้ประกอบการให้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งเบ้ืองต้นช่วงเปลี่ยนผ่านและระยะยาว ตามแผนการปฏิรูป
เส้นทางและการประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และทบทวนหลักเกณฑ์การการพิจารณา
คัดเลือกผู้ประกอบการให้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งตามโครงการนําร่อง (Pilot Project) และนําผลการ
ทบทวนมาจัดทําหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการในระยะยาว พร้อมร่างคู่มือดําเนินการ 
 ๓.7 ศึกษาและกําหนดแนวทางการช้ีแจงพร้อมเข้าร่วมเจรจากับผู้ประกอบการตามแผนการ
ปฏิรูปเส้นทางและการประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและนําไปสู่การปฏิบัติอย่างน้อย 
50 เส้นทางตามที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด พร้อมร่างคู่มือดําเนินการ 
 3.8 ศึกษาและจัดทําวิ ธีการควบคุม กํากับ ดูแล การปฏิบัติตามเ ง่ือนไขในใบอนุญาต
ประกอบการขนส่ง และการประเมินคุณภาพการเดินรถสําหรับผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต โดยใช้การสุ่ม
สํารวจและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ตามแผนการปฏิรูปเส้นทางและการประกอบการในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมท้ังกําหนดมาตรการลงโทษกรณีผู้ประกอบการฝ่าฝืนเง่ือนไขที่กําหนดโดยนํา
หลักเกณฑ์มาสู่การปฏิบัติในเส้นทางที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้รับอนุญาตและเส้นทางที่เอกชนได้รับอนุญาต 
อย่างน้อย 50 เส้นทางตามท่ีกรมการขนส่งทางบกกําหนด พร้อมร่างคู่มือดําเนินการ 
 3.9 ศึกษาและจัดทําหลักเกณฑ์วิธีการในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ง พร้อมร่าง
คู่มือดําเนินการ 
 3.10 ศึกษาออกแบบและจัดทําโปรแกรมข้อมูลประวัติการประกอบการขนส่งของผู้ประกอบการ
ขนส่ง พร้อมส่งมอบโปรแกรมและ source code ให้เป็นลิขสิทธ์ิของกรมการขนส่งทางบก 
 ๓.11 จัดการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองที่ศึกษา ให้แก่บุคลากรของ
กรมการขนส่งทางบกและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง อย่างน้อย 3ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า ๓๐ คน  
 3.12 จัดทําคู่มือการออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ง คู่มือการใช้โปรแกรมข้อมูล
ประวัติการประกอบการขนส่งของผู้ประกอบการขนส่ง คู่มือการประเมินมาตรฐานผู้ประกอบการขนส่ง และคู่มือ
ประเมินคุณภาพการเดินรถของผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต 
 3.13 จัดทําวีดีทัศน์สรุปผลโครงการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการรถโดยสารประจําทางในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร เพ่ือยกระดับคุณภาพการให้บริการและส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความยาวไม่เกิน 
4 นาที และความยาวไม่เกิน 7 นาที 
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4. ระยะเวลาการศกึษา 

 ใช้เวลาในการดําเนินการศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 6เดือน นับถัดจากวันที่ได้มีการลงนามใน
สัญญาจ้างที่ปรึกษา 

5. ประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดร้บั 

 5.1 มีข้อมูลและองค์ความรู้ในการจัดเตรียมเง่ือนไขในการประกาศเชิญชวนเอกชนเข้ามาขอ
อนุญาตประกอบการขนส่ง รวมถึงเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และมีความพร้อมในการจัดการเดินรถได้อย่างปลอดภัย ตามแผนการปฏิรูปเส้นทางและการประกอบการในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 5.๒ มีระบบการควบคุม กํากับดูแล ประเมินคุณภาพการให้บริการ การปฏิบัติตามเง่ือนไข 
การปฏิบัติตามข้อกําหนดว่าด้วยความปลอดภัย และข้อเสนอแผนของผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับอนุญาต 
ตามแผนการปฏิรูปเส้นทางและการประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 5.3 บุคลากรของกรมการขนส่งทางบกได้รับความรู้และสามารถปฏิบัติงานในกระบวนการ
คัดเลือกผู้ประกอบการขนส่ง การควบคุม กํากับ ดูแล ประเมินและติดตามคุณภาพการให้บริการของ
ผู้ประกอบการได้อย่างเป็นระบบ 

6.งบประมาณ 

วงเงิน 4,980,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

7. คุณสมบตัขิองทีป่รกึษา 

  7.1 ที่ปรึกษาที่จะเข้าย่ืนเสนอราคาจะต้องเป็นองค์กร  สถาบันการศึกษา บริษัทที่ปรึกษา หรือ 
ที่ปรึกษาอิสระท่ีเป็นผู้มีอาชีพให้บริการรับจ้างที่ปรึกษา โดยหากเป็นนิติบุคคลให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลที่รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนในวันที่ย่ืนเสนอราคา บัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น 
(ฉบับปัจจุบัน) และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมพร้อมรับรองสําเนาถูกต้องด้วย 

 7.2 ที่ปรึกษาต้องจดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง  พร้อมแนบสําเนาหนังสือ
รับรองผ่านการจดทะเบียน ยกเว้นสถาบันการศึกษาซึ่งได้รับสิทธิพิเศษเก่ียวกับการให้บริการวิชาการและการวิจัยโดย
ไม่ต้องจดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา 

 7.3 ไม่เป็นผู้ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของ
การสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

 7.4 ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอ่ืน ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทําการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

 7.5 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

 7.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

 7.7 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า 
ไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
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 7.8 มีผลงานหรือประสบการณ์การทํางานในส่วนที่เก่ียวข้องกับ การศึกษาหรือการวิเคราะห์ หรือ
การวางแผนด้านการขนส่ง 

 7.9 มีทรัพยากร (บุคคลและอุปกรณ์ประกอบการทํางาน) ที่สามารถดําเนินโครงการสร้าง
มาตรฐานการบริหารจัดการรถโดยสารประจําทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพ่ือยกระดับคุณภาพการให้บริการและ
ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ได้อย่างสมบูรณ์ในกรอบระยะเวลาที่กําหนด อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

  7.9.1 บุคลากรหลัก  
 

ลําดบั 
 

ตําแหน่ง 
 

วุฒ ิ
 

กลุ่มวิชาชพี 
ประสบการณ ์
ไม่น้อยกว่า 

(ปี) 
1. ผู้จัดการโครงการ ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ 15 
2. ผู้เช่ียวชาญด้านการวางแผนการขนส่ง ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ 10 

3. ผู้เช่ียวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์หรือเทียบเคียง 10 
4. ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมาย ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์หรือเทียบเคียง 10 
5. ผู้เช่ียวชาญด้านการสํารวจและสถิติ ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์หรือเทียบเคียง 10 

  7.9.2 บุคลากรสนับสนุน 
 

ลําดบั 
 

ตําแหน่ง 
 

วุฒ ิ
 

กลุ่มวิชาชพี 
ประสบการณ ์
ไม่น้อยกว่า 

(ปี) 
1. ผู้ ช่ ว ย นั ก วิ ช า ก า ร ด้ า น

เศรษฐศาสตร์ /บริหารจั ดการ 
(จํานวน 2 คน) 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ 
หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 

5 

2. ผู้ช่วยนักวิชาการด้านกฎหมาย  

(จํานวน 2 คน) 

ปริญญาตรี นิติศาสตร์หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 5 

3. ผู้ช่วยนักวิชาการด้านเทคนิคสํารวจ
และสถิติ (จํานวน 2 คน) 

ปริญญาตรี วิศวกรรมหรือสาขาที่เก่ียวข้อง 5 

4. เลขานุการโครงการ 
(จํานวน 1 คน) 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เก่ียวข้อง 5 

5. เจ้าหน้าที่เทคนิค (จํานวน 3คน) ปวส. - 5 

6. เจ้าหน้าที่ประสานงาน/พนักงานส่ง
เอกสาร (จํานวน 1 คน) 

ม.3 - - 

   7.9.3 ที่ปรึกษาจะต้องจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์มีหน้าที่ต้องจัดหาอุปกรณ์สํานักงาน
และสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ทั้งงานทางด้านสนามและภายในสํานักงานเอง รวมทั้งต้องทํางานให้มี
ประสิทธิภาพและสําเร็จลุล่วงตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ 
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8. การรายงานผลการศึกษาและการจัดเตรียมเอกสาร 

 ที่ปรึกษาจะต้องจัดส่งรายงานผลการศึกษาและเอกสารต่างๆ ให้กรมการขนส่งทางบกภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ดังน้ี 
 8.1 รายงานขั้นต้น (Inception Report)รูปเล่มรายงาน จํานวน 30 ชุด และในรูปแบบ CD 
หรือ DVD จํานวน 5 ชุดภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างโดยมีเน้ืองานในรายงานผลการศึกษา ดังนี้
    8.1.1 แนวทางการดําเนินโครงการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการรถโดยสารประจํา
ทางในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เพ่ือยกระดับคุณภาพการให้บริการและส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ไปสู่การปฏิบัติภายใต้ความเห็นชอบของกรมการขนส่งทางบก    
   8.1.2 ศึกษารายละเอียดวิธีการเพ่ือกําหนดเง่ือนไขการเดินรถ กําหนดหลักเกณฑ์ 
การคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งเบ้ืองต้น ช่วงเปลี่ยนผ่านและระยะยาว และมาตรฐานสําหรับการประกอบการ
ขนส่ง รวมท้ังแนวทางการกําหนดคะแนนในการคัดเลือกผู้ประกอบการท่ีจะได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 
โดยให้มีการนําตัวอย่างจากต่างประเทศที่ประสบความสําเร็จในการให้เอกชนแข่งขันมาเป็นผู้ประกอบการอย่าง
น้อย2 ประเทศ (ประเทศที่มีแนวทางการประกอบการขนส่งใกล้เคียงกับประเทศไทย) 
   8.1.3 มาตรฐานสําหรับการประกอบการขนส่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
พร้อมร่างคู่มือประเมิน 
   8.1.4 ศึกษาความต้องการในการจัดทําโปรแกรมข้อมูลผู้ประกอบการขนส่งสําหรับ 
การประกอบการขนส่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
 8.2รายงานขั้นกลาง (Interim Report)รูปเล่มจํานวน 30 ชุด และในรูปแบบ CD หรือ DVD 
จํานวน 5 ชุดภายใน 3 เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างโดยมีเน้ืองานในรายงานผลการศึกษา ดังน้ี 
   8.2.1 กระบวนการคัดเลือกผู้ประกอบการและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ผู้ประกอบการให้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งเบ้ืองต้น ช่วงเปลี่ยนผ่านและระยะยาว ตามแผนการปฏิรูป
เส้นทางและการประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และทบทวนหลักเกณฑ์การการพิจารณา
คัดเลือกผู้ประกอบการให้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งตามโครงการนําร่อง (Pilot Project) และนําผลการ
ทบทวนมาจัดทําหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการในระยะยาว พร้อมร่างคู่มือดําเนินการ 
  8.2.2 แนวทางการช้ีแจงพร้อมเข้าร่วมเจรจากับผู้ประกอบการตามแผนการปฏิรูปเส้นทาง
และการประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและนําไปสู่การปฏิบัติอย่างน้อย 50 เส้นทางตามที่
กรมการขนส่งทางบกกําหนด พร้อมร่างคู่มือดําเนินการ 
   8.2.3 วิธีการควบคุม กํากับ ดูแล การปฏิบัติตามเง่ือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 
และการประเมินคุณภาพการเดินรถสําหรับผู้ประกอบการท่ีได้รับใบอนุญาต โดยใช้การสุ่มสํารวจและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ตามแผนการปฏิรูปเส้นทางและการประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รวมท้ังกําหนดมาตรการลงโทษกรณีผู้ประกอบการฝ่าฝืนเง่ือนไขที่กําหนดโดยนําหลักเกณฑ์มาสู่การปฏิบัติ 
ในเส้นทางที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้รับอนุญาตและเส้นทางที่เอกชนได้รับอนุญาต อย่างน้อย 50 เส้นทาง
ตามท่ีกรมการขนส่งทางบกกําหนด พร้อมร่างคู่มือดําเนินการ 
   8.2.4 หลักเกณฑ์วิธีการในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งพร้อมร่างคู่มือ
ดําเนินการ 
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 8.3 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report))รูปเล่มรายงาน จํานวน 30 ชุดและ 
ในรูปแบบ CD หรือ DVD จํานวน 5 ชุด ภายใน 5 เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างโดยมีเน้ืองานใน
รายงานผลการศึกษา ดังน้ี    
  8.3.1 โปรแกรมข้อมูลประวัติการประกอบการขนส่งของผู้ประกอบการขนส่ง พร้อมส่งมอบ
โปรแกรมและ source code ให้เป็นลิขสิทธ์ิของกรมการขนส่งทางบก 
   8.3.2 ฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องที่ศึกษา ให้แก่บุคลากรของ
กรมการขนส่งทางบกและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง อย่างน้อย 3 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า ๓๐ คน 
 
  8.4 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)ภายใน 6 เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
หลังจากร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับการศึกษาแล้ว 
โดยมีเน้ืองานดังน้ี 
   8.4.1 คู่มือการออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ง คู่มือการใช้โปรแกรมข้อมูล
ประวัติการประกอบการขนส่งของผู้ประกอบการขนส่ง คู่มือการประเมินมาตรฐานผู้ประกอบการขนส่ง และคู่มือ
ประเมินคุณภาพการเดินรถสําหรับผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตคู่มือละอย่างน้อย 70 ชุด พร้อมบันทึก 
ในรูปแบบ CD หรือ DVD จํานวน 100 ชุด 
   8.4.2 วีดีทัศน์สรุปผลโครงการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการรถโดยสารประจําทางใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เพ่ือยกระดับคุณภาพการให้บริการและส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ความยาว
ไม่เกิน4 นาที และความยาวไม่เกิน 7 นาที 
   8.4.3 รายงานสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary)รูปเล่มรายงาน จํานวน 30 ชุด
และในรูปแบบ CD หรือ DVD จํานวน 30 ชุด  

 หมายเหตุ  
 1. เมื่อมีการรายงานผลการศึกษาหรือดําเนินกิจกรรมของโครงการในทุกๆ ครั้ง ให้แสดง 

ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) พร้อมข้อความ “ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนน (กปถ.)” 

 2. การจัดทํารายงานผลการศึกษาเพ่ือส่งมอบงานแต่ละงวดงานให้จัดทํารายงานในรูปแบบ
เอกสารที่เป็นรูปเล่ม และในรูปแบบ CD หรือ DVDโดยไฟล์รายงานอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีเน้ือหาตรงกันและ
ครบถ้วนเหมือนในรายงานเอกสารที่เป็นรูปเล่ม  และบันทึกในรูปแบบ (Format) ของ Microsoft Office เช่น 
Word (.doc), Excel (.xls),Power point (.ppt), Portable Document Format (.pdf)หรือรูปภาพ  (.bmp, 
.jpg, .tiff)รูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือประกอบกันหลายรูปแบบก็ได้ หากที่ปรึกษาต้องการส่งไฟล์รายงาน
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอ่ืนนอกเหนือจากที่กล่าวถึง จะต้องได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการกํากับการศึกษา 

9. การจ่ายเงินให้ที่ปรึกษา แยกจ่ายเป็นงวด ๆ จํานวน 4 งวด ดังนี้ 

 9.1 การจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา 
    ผู้ว่าจ้างได้แบ่งเน้ืองานออกเป็น 4 งวดงาน และกําหนดจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้วดังน้ี 
   งวดที่ ๑  จ่ายเงินร้อยละ 2๐ ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อที่ปรึกษาจัดส่งรายงานขั้นต้นและ
คณะกรรมการกํากับการศึกษาได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 
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   งวดที่ ๒  จ่ายเงินร้อยละ 25 ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อที่ปรึกษาจัดส่งรายงานขั้นกลางและ
คณะกรรมการกํากับการศึกษาได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 
    งวดที่ ๓  จ่ายเงินร้อยละ25ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อที่ปรึกษาจัดส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
และคณะกรรมการกํากับการศึกษาได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 
   งวดที่ ๔  จ่ายเงินร้อยละ 3๐ ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อที่ปรึกษาจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
และรายงานสรุปสําหรับผู้บริหาร และคณะกรรมการกํากับการศึกษาได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 
  9.2 การเพ่ิมลดค่าจ้าง 

 ในกรณีที่ ที่ปรึกษา ไม่อาจดําเนินการตามขอบเขตการศึกษาได้ ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธ์ิปรับ
เพ่ิมหรือลดค่าจ้างตามกิจกรรมหรือโครงการที่กําหนดไว้ในข้อเสนอด้านราคาตามท่ีที่ปรึกษาได้ดําเนินการจริง 

10.การบริหารโครงการศึกษา 

 10.1 กรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในการตกลงว่าจ้างที่ปรึกษา 
  10.2 กรมการขนส่งทางบกจะแต่งต้ังคณะกรรมการกํากับการศึกษา เพ่ือทําหน้าที่กํากับดูแล
การศึกษาและตรวจสอบผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อกําหนดที่ต้องปฏิบัติโดยคณะกรรมการดังกล่าวจะ
ประกอบด้วยผู้แทนกรมการขนส่งทางบก และผู้แทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

11. ความรับผิดชอบในการจัดส่งบุคลากรมาปฏิบัติงานและจัดหาอุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
สนับสนุนการดําเนินงาน 

  11.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของที่ปรึกษา 
   - มีหน้าที่ต้องจัดหาอุปกรณ์สํานักงานและส่ิงอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานท้ัง
งานทางด้านสนามและภายในสํานักงานเอง รวมทั้งต้องทํางานให้มีประสิทธิภาพและสําเร็จลุล่วงตามระยะเวลา 
ที่กําหนดไว้ 

   - จัดส่งบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ตามคุณสมบัติที่กรมการ
ขนส่งทางบกกําหนดมาเป็นที่ปรึกษาปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกจนกว่าจะเสร็จสิ้น
โครงการ  
 

   - เป็นที่ปรึกษาในการนําผลการศึกษาตามโครงการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการรถ
โดยสารประจําทางในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เพ่ือยกระดับคุณภาพการให้บริการและส่งเสริมความปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนไปสู่การปฏิบัติ จนกว่าโครงการน้ีจะสิ้นสุด  
  11.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางบก 
    เพ่ือให้การดําเนินงานของที่ปรึกษาสําเร็จลุล่วงได้ตามวัตถุประสงค์ กรมการขนส่งทางบกจะ
อํานวยความสะดวกและสนับสนุนการดําเนินงานของที่ปรึกษาตามความจําเป็นและเหมาะสม ดังต่อไปน้ี 
  - ประสานงานในการจัดหาข้อมูลต่างๆรวมท้ังให้ข้อมูลที่ได้มีการศึกษาต่างๆ ที่ผ่านมา 
ที่เก่ียวเน่ืองและจําเป็นต่อโครงการ 
   - จัดเตรียมสถานปฏิบัติงานที่สํานักงานและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานของที่ปรึกษา 
    - แต่งต้ังคณะทํางานหรือบุคคลในการประสานงานโครงการฯ ให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะแก่ที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน รวมท้ังมอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมทํางานกับที่ปรึกษา 
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    -  ดําเนินการเบิกจ่ายค่าบริการแก่ที่ปรึกษา ตามงวดกําหนดชําระและตามจํานวน 
ที่กําหนดไว้ในสัญญา 

12. หลักเกณฑ์การใหค้ะแนน 
  กําหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิค โดยมีกรอบการพิจารณา 4 ด้าน และต้องมี
คะแนนรวมไมน้่อยกว่าร้อยละ 80 ดังน้ี 
  12.1 ความสอดคล้องระหว่างขอบเขตงาน ข้อเสนอและแนวคิดในการ 30  คะแนน 

    ดําเนินงานของที่ปรึกษา 

  12.2 แผนการดําเนินงานและแผนการบริหารโครงการ   30  คะแนน 
  12.3 ประสบการณ์ของที่ปรึกษา     20  คะแนน 

  12.4 ทีมงานและความพร้อมของที่ปรึกษา    20  คะแนน 

13. การทําสัญญา 

  13.1 เป็นการจัดจ้างที่ปรึกษาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  13.2 ที่ปรึกษาที่ได้รับการตกลงว่าจ้างจะต้องทําสัญญาจ้างกับกรมการขนส่งทางบกภายใน 15 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากกรมการขนส่งทางบก 
  13.3 ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างไว้ร้อยละ 5 เพ่ือมารวมไว้เป็นเงินประกันผลงาน เมื่อที่ปรึกษา 
ได้ปฏิบัติครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงานดังกล่าวให้ที่ปรึกษาภายใน 45 วัน นับต้ังแต่ 
การจ่ายเงินงวดสุดท้าย 
  13.4  ค่าปรับ หากที่ปรึกษาไม่สามารถทํางานแล้วเสร็จตามที่กําหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยัง
มิได้บอกเลิกสัญญา ที่ปรึกษาจะต้องชําระค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างที่ปรึกษา นับถัดจาก
วันที่กําหนดแล้วเสร็จ ตามท่ีสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทํางานล่าช้า หรือพิจารณาตามความ
เหมาะสมของงาน 
 13.5 ที่ปรึกษาจะไม่ให้ช่วงงาน โอนงานหรือมอบงานให้ผู้ อ่ืนทําหรือเปลี่ยนแปลงรายช่ือ
บุคลากรหลักจากที่ได้ขอย่ืนข้อเสนอโครงการไว้ตามสัญญานี้แทนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับความ
ยินยอมจากหน่วยงานผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร และแม้ว่าที่ปรึกษาจะได้รับความยินยอมจากหน่วยงานผู้
ว่าจ้างแล้ว ที่ปรึกษาก็ยังคงต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานตามสัญญาน้ี  
 ทั้งน้ีการขอเปลี่ยนแปลงบุคลากรหลักที่ปรึกษาต้องแจ้งให้หน่วยงานผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า 
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 15วัน โดยต้องรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับการศึกษาก่อนทุกครั้ง
และบุคลากรที่ขอเปลี่ยนแปลงจะต้องมีคุณวุฒิและประสบการณ์ในระดับสูงกว่าหรือเทียบเท่ากับบุคลากรที่เสนอ
ไว้เดิมในข้อเสนอด้านเทคนิค 

14. ข้อสงวนสิทธิ์ 

  ในกรณีที่กรมการขนส่งทางบกมีความจําเป็นไม่อาจทําสัญญาจ้างตามท่ีได้เจรจาตกลงว่าจ้าง  
ที่ปรึกษาได้หรือมีเหตุจําเป็นอ่ืนๆ ที่เป็นอุปสรรคทําให้ไม่สามารถดําเนินการดังกล่าวได้ก็ให้ถือเป็นอันยกเลิกไป   
ที่ปรึกษาท่ีตกลงราคาไม่มีสิทธ์ิโต้แย้งเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ และกรมการขนส่งทางบกขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่ช้ีแจง
เหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น 

------------------------------ 
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                                                        แผนงาน/โครงการเงินนอกงบประมาณประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมการขนส่งทางบก 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

กรมการขนส่งทางบกที่ 2 

 

 

 
 

 



 

 

 
แบบขออนุมัติจัดทําโครงการ  

เพื่อขอรับจัดสรรเงินจากกองทนุเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
 

1.  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกบัโครงการ 

หน่วยงานที่ขอรบัจัดสรร  สํานักการขนส่งผู้โดยสาร 

ชื่อแผนงาน/โครงการ 
โครงการจัดจ้างทําระบบตรวจสอบตําแหน่งที่หยุดรถโดยสารประจําทางในเขต 
กรุงเทพมหานคร 

จํานวนเงินที่ขอรบัจัดสรร 9,730,000.- บาท 

ความสอดคล้องกบั 
ยุทธศาสตร์กรมฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา ส่งเสริม และกาํกับดูแลการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัย
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ความสอดคล้องกบั 
ยุทธศาสตร์ กปถ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การส่งเสริมการจัดการแผนงานโครงการเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 

ความสอดคล้องกบั 
กลยุทธ กปถ. 

กลยุทธ์การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1  
- การประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
- การบังคับใช้กฎหมายและการเฝ้าระวังป้องกันการใช้รถใช้ถนน 
- การพัฒนาศกัยภาพหน่วยงานความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

สถานภาพโครงการ 
  โครงการเดิม  / โครงการใหม ่
  โครงการต่อเน่ือง (ต่อจากโครงการ      ) 

 
2.  หลกัการและเหตผุล และวัตถุประสงคข์องโครงการ 

หลักการและเหตุผล : (ที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และอ่ืน ๆ) 
 การกําหนดตําแหน่งที่หยุดรถโดยสารประจําทาง ที่ไม่เหมาะสม กับกายภาพของถนนและสภาพแวดล้อม ในแต่

ละพ้ืนที่ จะทําให้การขึ้น – ลง รถโดยสารประจําทาง ของผู้โดยสารที่ใช้บริการได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น 
และทําให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและผู้ขับขี่ได้รับยานพาหนะบนท้องถนนบนท้องถนน ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้
การใช้รถใช้ถนนไม่มีความปลอดภัยสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 
สภาวการณ์ของการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างพ้ืนฐานทางถนนในกรุงเทพมหานครได้มีการปรับเปล่ียนจากการก่อสร้าง
โครงการต่าง ๆ  ของส่วนราชการทําให้ มีการติดต้ังป้ายหยุดรถโดยสารประจําทางคลาดเคลื่อน ไม่เป็นไปตามมติ
คณะอนุกรรมการกําหนดที่หยุดรถโดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร จึงเป็นเหตุให้ตําแหน่งจุดจอดรถโดยสารประจําทางไม่
เหมาะสมและโดยที่ระบบฐาน ข้อมูลตําแหน่งที่หยุดรถโดยสารประจําทางดังกล่าวเพ่ือการจัดเก็บและตรวจสอบตําแหน่ง
ที่หยุดรถโดยสารฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามมติคณะอนุกรรมการ จํานวนประมาณ 5,000 ป้าย ยังไม่มีการจัดเก็บ
โดยใช้ระบบเทคโนโลยี (IT) จึงทําให้ไม่สามารถค้นหาหรือตรวจสอบตําแหน่งที่หยุดรถโดยสารฯ ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยํา 
และถูกต้อง ตรงตามมติ คณะอนุกรรมการฯ กรมการขนส่งทางบกโดยสํานักการขนส่งผู้โดยสาร จึงพิจารณา เห็นควร
จัดทําระบบตรวจสอบตําแหน่งที่หยุดรถโดยสารประจําทางในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีประสิทธิภาพในการพิจารณา
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กําหนดยกเลิก หรือย้ายที่หยุดรถโดยสารประจําทาง ที่เหมาะสมกับกายภาพของถนนและสิ่งแวดล้อม ทําให้เกิดความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนผู้ขับขี่ยานพาหนะ และการจัดระเบียบรถโดยสารประจําทาง ในการขนส่งและ
จราจร เพ่ือการลดอุบัติเหตุทางถนนต่อไป      ด้วยปัจจุบันกรมการขนส่งทางบก โดยอนุคณะกรรมการกําหนดพิจารณา
ที่หยุดรถโดยสาร มีหน้าที่กําหนดจุดติดต้ังป้ายรถโดยสารประจําทาง และส่งเรื่องให้กรุงเทพมหานคร ดําเนินการนําป้าย
หยุดรถโดยสารและที่พักผู้โดยสารมาติดต้ัง ณ จุดที่คณะอนุกรรมการฯ มีมติ เพ่ือความเหมาะสมในการข้ึน – ลงรถ
โดยสารประจําทาง และลดปัญหาการจราจร ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ  ในกรณีที่รถโดยสารประจําทางเข้าออกบริเวณ
จุดจอดรับส่งผู้โดยสารที่มีตําแหน่งติดต้ังป้ายไม่เหมาะสมทางกายภาพของถนนและสภาพแวดล้อม อาจทําให้ผู้โดยสาร
เวลาข้ึนและรถโดยสารไม่ปลอดภัย ก่อให้เกิดอันตรายในการเดินทาง เน่ืองจากปัญหาที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครมีการ
ติดต้ังป้ายหยุดรถโดยสารประจําทางคลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามมติที่คณะอนุกรรมการฯ กําหนด จึงเป็นเหตุตําแหน่งจุด
จอดรถโดยสารประจําทางไม่เหมาะสม  เข้าจุดจอด    กรมการขนส่งทางบก โดยสํานักการขนส่งผู้โดยสารจึงมีแนวคิดว่า 
ถ้าหากนําเทคโนโลยีในการกําหนดจุดจอดป้ายรถโดยสารประจําทางที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการสนับสนุนการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือให้การพิจารณากําหนด ยกเลิก หรือย้ายที่หยุดรถโดยสารประจําทางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม ในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน และรถประจําทางที่เข้าจุดมีความเป็นระเบียบและ
ปลอดภัยในการขนส่งและจราจร  จะเป็นอีกมาตรการหน่ึงของกรมการขนส่งทางบกในการสนับสนุนเพ่ือลดลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในบริเวณจุดจอดรับส่งผู้โดยสารด้วยรถโดยสารประจําทาง ทั้งน้ี เพ่ือประชาชนผู้ใช้บริการเกิดความเช่ือมั่นใน
ความปลอดภัยในระบบการขนส่งทางถนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

วัตถุประสงค ์ : (ที่สามารถนําไปสู่ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และอ่ืน ๆ) 
1. เพ่ือใช้ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลป้ายหยุดรถโดยสารประกอบการพิจารณากําหนดจุด

ติดต้ังย้ายหรือยกเลิกป้ายที่มีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  
2. ̀  เพ่ือสร้างความปลอดภัยในการขึ้น – ลงของผู้โดยสารบริเวณจุดจอดรถโดยสารประจําทาง   
3.  `เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุของผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณจุดจอดรับส่งผู้โดยสาร  
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3.  ผลผลติ  กิจกรรม  และแผนการใช้จ่ายเงิน 

ผลผลติโครงการและตัวชี้วัด แนวทาง/แผนการดาํเนินงาน/กิจกรรม/ขัน้ตอนและวิธกีารดาํเนินงาน 
ช่วงเวลาทีด่าํเนินงาน 

จํานวนเงินที่ใช้ 
ดําเนนิงาน  

(บาท) รายละเอียด 
น้ําหนัก 
(%) 

รายละเอียด 
น้ําหนัก 
(%) 

ผลผลติที่ 1  :  การจัดหาระบบ
ตรวจสอบทีห่ยุดรถโดยสารประจําทางใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ระบบ 
 
  
 
ตัวชี้วัดผลผลติ : 

ด้านปริมาณ :  ติดตั้งระบบ
ตรวจสอบที่หยุดรถโดยสารประจําทางใน
เขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ระบบ  
 
  
 ด้านคณุภาพ :  กําหนดตําแหน่ง

ที่หยุดรถโดยสารประจําทางที่
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน   

  

100 
 
 

1. จัดหาผู้รับจ้างเพื่อดําเนินการจัดทําระบบเทคโนโลยีตรวจสอบ
ประวัติจุดจอดรถโดยสารประจําทางในเขตกรุงเทพมหานครโดย
ดําเนินการจัดจ้างและทําสัญญา ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535     
        
    

2. ผู้รับจ้างดําเนินการตามขอบเขตของงาน TOR    
3. ประเมินผลการดําเนินโครงการ     
4. รายงานผลการดําเนินงานและสรุปโครงการ    
 
 
 
หมายเหตุ     ดําเนินการควบคู่กับการขอความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ  คค . 
ระยะเวลาพิจารณาประมาณ  3 เดือน 

40   
 
 
 
 
 
   20  
   20 
   20 
 
 
 

เดือนที่     1  - เดือนที่    2  
 
 
 
 
 
เดือนที่      3  - เดือนที่  11  
เดือนที่   12     - เดือนที่ 12  
เดือนที่    12  - เดือนที่  12  
 

9,730,000.- 
  
 
   
 
   
 
   
 
   
 

  
 
 

 รวม 100   ปี  12 เดือน    
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4.  ข้อมูลเกี่ยวกบัการดาํเนนิโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนท่ัวไปและผู้ใช้บริการรถโดยสารประจําทาง 

สถานทีด่าํเนนิโครงการ กรมการขนส่งทางบกและถนนท่ีกําหนดตําแหน่งป้ายหยุดรถโดยสาร ในกรุงเทพมหานคร 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ   ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 

ผู้รบัผดิชอบโครงการ สํานักการขนสง่ผู้โดยสาร 

การดาํเนินโครงการ   ดําเนินการเอง  /   จ้างเหมา   บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

 
5.  การนําไปสู่การป้องกนัและลดอุบตัิเหตจุากการใช้รถใช้ถนน 

การนําไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน :   

1. ประชาชนและผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะสามารถใช้บริการจุดขึ้น-ลง จุดหยุดรถโดยสารอย่างปลอดภัย 

2. กรมการขนส่งทางบกสามารถตรวจสอบ กํากับ ดูแล จุดขึ้น-ลง รถโดยสารสาธารณะได้อย่างถูกต้อง แม่นยํา เพ่ือให้
การเดินรถโดยสารสาธารณะให้ถึงจุดมุ่งหมายได้อย่างปลอดภัย 

3. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจาการใช้รถใช้ถนน  บริเวณตําแหน่งรถโดยสารสาธารณะที่ไม่ตรงตามมติคณะอนุกรรมการ
พิจารณากําหนดที่หยุดรถโดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร        

 

 
6.  ประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดร้บั 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  :  
1. สามารถวิเคราะห์ตําแหน่ง จุดหยุดรถโดยสารที่เหมาะสมกับสภาพถนนในเขต กทม. เพ่ือให้เกิดความสะดวกและ

ปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้บริการและผู้ใช้รถใช้ถนน   
2. มีระบบตรวจสอบและติดตามตําแหน่งที่หยุดรถโดยสารประจําทางในเขต กทม. ที่อาจทําให้เกิดอุบัติเหตุและสร้าง

ปัญหาการจราจรติดขัด 
 
 

 
7.  การประเมินผลโครงการ 

วิธีการประเมินผลโครงการ แหลง่ตรวจสอบ/อ้างอิง 
-    เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ระบบงานโดยการ

สืบค้นข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยํา  
-    
-    
 
 

-  รายงานผลการดําเนินงานจากระบบงานและมีคู่มือ 
        ปฏิบัติงาน  

-    
-    
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8.  ประมาณการรายจ่าย :  (จําแนกตามผลผลิต) 

รายจ่าย 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุรายละเอียดประกอบ 

ผลผลติที่ 1 :   
1. การจัดหาระบบตรวจสอบทีห่ยุดรถ

โดยสารประจําทาง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 1 ระบบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9,730,000.
  

 
- 1. การพัฒนาระบบตรวจสอบตําแหน่งที่หยุดรถโดยสารประจํา
ทางเขตกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วยรายละเอียด ดังน้ี  
 1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จํานวน 1 เครื่อง ราคาต่อ
หน่วย     เป็นเงิน  1,600,000.-   บาท 
 1.2 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก จํานวน 1 เครื่อง ราคาต่อ
หน่วย     เป็นเงิน 1,200,000.-   บาท 
1.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ   จํานวน 1  เครื่อง  ราคาต่อ
หน่วย     เป็นเงิน 24,000.-  บาท                   
 1.4 เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 3 KVA  จํานวน 1 
เครื่อง ราคาต่อหน่วย  เป็นเงิน 35,000.- บาท 
 1.5 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล  จํานวน 5 
เครื่อง  ราคาต่อหน่วย  เป็นเงิน 33,800.- บาท รวมเป็นเงิน 
169,000.- บาท 
 1.6 เครื่องสแกนเนอร์ จํานวน 2 เครื่อง ราคาต่อหน่วยเป็น
เงิน 20,000.- บาท  รวมเป็นเงิน 40,000.- บาท 
 1.7 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED จํานวน 2 เครื่อง 
ราคาต่อหน่วย 16,000.- บาท รวมเป็นเงิน 32,000.- บาท 
 1.8 ซอฟแวร์บริหารจัดการฐานข้อมูล จํานวน 1 ชุด รวมเป็น
เงิน 800,000.- บาท 
 1.9 ซอฟแวร์ Application Server จํานวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 
750,000.- บาท 
 1.10 การพัฒนาระบบตรวจสอบประวัติจุดรับ-ส่งรถโดยสาร
ในเขตกรุงเทพมหานคร จํ านวน 1 งาน รวมเป็นเงิน 
2,980,000.- บาท 
 1.11 การสแกนข้อมูลและจัดทําคําค้น จํานวน 1 งาน รวม
เป็นเงิน 1,600,000.- บาท 
 1.12 การฝึกอบรม จํานวน 1 งาน รวมเป็นเงิน 150,000.- 
บาท 
 1.13 การติดต้ังและดําเนินการด้านระบบไฟฟ้าและ
สายสัญญาณ จํานวน 1 งาน รวมเป็นเงิน 350,000.- บาท 
 

รวมจํานวนเงินที่ขอรบัจัดสรร  9,730,000 9,730,000.- บาท 
หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวจ่ายกันได้ 
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แบบขออนุมัติจัดทําโครงการ 

เพื่อขอรับจัดสรรเงินจากกองทนุเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
1.  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกบัโครงการ 

หน่วยงานที่ขอรบัจัดสรร   กองตรวจการขนส่งทางบก 

ชื่อแผนงาน/โครงการ 
  โครงการซ่อมบํารุงและเทยีบค่าเคร่ืองตรวจจับความเร็วรถด้วยระบบแสงเลเซอร์  
  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

จํานวนเงินที่ขอรบัจัดสรร    4,840,252 บาท 

ความสอดคล้องกบั 
ยุทธศาสตร์กรมฯ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนา ส่งเสริม และกาํกับดูแลการขนส่งทางถนนให้มีความ
ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ความสอดคล้องกบั 
ยุทธศาสตร์ กปถ. 

  ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การส่งเสริมการจัดการแผนงานโครงการเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการ 
  ใช้รถใช้ถนน 

ความสอดคล้องกบั 
กลยุทธ์ กปถ. 

  กลยุทธ์การดําเนนิงานตามยุทธศาสตรท์ี่ 1 ข้อ 4 การบังคับใช้กฎหมายและการเฝา้  
  ระวังป้องกันการใช้รถใช้ถนน 
 

สถานภาพโครงการ 
  โครงการเดิม   โครงการใหม ่
  โครงการต่อเน่ือง (ต่อจากโครงการ      ) 

2.  หลกัการและเหตผุล และวัตถุประสงคข์องโครงการ 

หลักการและเหตุผล : (ที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และอ่ืน ๆ) 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กองตรวจการขนส่งทางบกได้จัดทําโครงการจัดซื้อเคร่ืองตรวจจับความเร็วรถโดยสาร 

สาธารณะ โดยจัดซื้อเคร่ืองตรวจจับความเร็วด้วยแสงเลเซอร์ พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 86 ชุด และจัดสรรให้สํานักงานขนส่ง
จังหวัดทั่วประเทศ เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องการขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกําหนด   
อย่างเข้มงวดจริงจังและทั่วถึง นําไปสู่การแก้ไขและลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน   
ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 

ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา กองตรวจการขนส่งทางบกและสํานักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศได้ดําเนินการ
ตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะด้วยเครื่องตรวจจับความเร็วด้วยแสงเลเซอร์อย่างต่อเน่ือง โดยเคร่ืองดังกล่าวยังไม่มีการ
ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ซ่อมบํารุง หรือปรับแต่งค่าความเที่ยงตรงของเครื่องตรวจจับความเร็วดังกล่าวแต่อย่างใด ปัจจุบันปรากฏว่า 
หลายจังหวัดอุปกรณ์ของเครื่องเร่ิมชํารุดไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทําให้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดอาจไม่สมบูรณ์เที่ยงตรง 
ดังน้ัน เพ่ือให้การใช้งานของเคร่ืองตรวจจับความเร็วมีประสิทธิภาพ เกิดความเป็นธรรมในการบังคับใช้กฎหมาย ประชาชนมี
ความเช่ือมั่นในการตรวจสอบ ประกอบกับกรมการขนส่งทางบกมีนโยบายให้สํานักงานขนส่งจังหวัดบูรณาการร่วมกันในการ
เข้มงวดกวดขันตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะ จึงจัดทําโครงการซ่อมบํารุงและเทียบค่าเคร่ืองตรวจจับความเร็วรถโดยสาร
สาธารณะด้วยระบบแสงเลเซอร์ขึ้น 
วัตถุประสงค ์ :  

4. เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเน่ืองจากผู้ขับรถใช้ความเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกําหนด 
5. เพ่ือเป็นการป้องปรามผู้ที่ขับรถเร็วกว่ากฎหมายกําหนด 
6. เพ่ือให้เครื่องตรวจจับความเร็วด้วยแสงเลเซอร์มีความสมบูรณ์เที่ยงตรงในการตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะ 
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 3. ผลผลติ  กิจกรรม  และแผนการใช้จ่ายเงิน 

ผลผลติโครงการและตัวชี้วัด 
แนวทาง/แผนการดาํเนินงาน/กิจกรรม/ขัน้ตอนและวิธกีาร

ดําเนนิงาน 
ช่วงเวลาทีด่าํเนินงาน 

จํานวนเงินที่ใช้ 
ดําเนนิงาน  

(บาท) รายละเอียด 
น้ําหนัก 
(%) 

รายละเอียด 
น้ําหนัก 
(%) 

ผลผลิตที่ 1  :  ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ซ่อมบํารุง และ
สอบเทียบความถูกต้องในการทํางานของเครื่องตรวจ
จับความเร็วรถโดยสารสาธารณะด้วยแสงเลเซอร์พร้อม
อุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักงานขนส่ง
จังหวัดทั่วประเทศ จํานวน 86 ชุด ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 
ตัวชี้วัดผลผลติ : 
 ด้านปริมาณ : ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ซ่อมบํารุง 
และสอบเทียบความถูกต้องเครื่องตรวจจับความเร็ว
รถโดยสารสาธารณะด้วยแสงเลเซอร์ พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 86 ชุด    
  
   ด้านคุณภาพ : เครื่องตรวจจับความเร็วรถ
โดยสารสาธารณะและอุปกรณ์พร้อมใช้งาน  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

  

100 
 
 

     1. ดําเนินการจัดทําโครงการของบประมาณ และ  
 เสนอจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ 

 
 
 
   2. ดําเนินการสอบเทียบความถูกต้อง ตรวจสอบ 
ตรวจเช็ค ซ่อมบํารุงเครื่องตรวจจับความเร็ว และ
อุปกรณ์ตามแผนที่กําหนดไว้ 
       

      
  

20 
 
 

 
 

80 
 
 

เดือนกรกฎาคม 2559 – เดือน 
กันยายน 2560 
(วันที่ 1 ก.ค. 59 – 30 ก.ย.60) 
 
 
เดือนธันวาคม 2559 – เดือน 
กันยายน 2560 
(วันที่ 1 ธ.ค. 59 – 30 ก.ย.60) 
 

 
 
   
 
 
4,840,252.- 
  
 

  รวม 100 10 เดือน -  
รวม 100  100 10 เดือน 4,840,252.-  
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7. ข้อมูลเกี่ยวกบัการดาํเนินโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย รถตามพ.ร.บ.ขนส่ง และรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ 

สถานทีด่าํเนนิโครงการ สํานักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2559 ถงึเดือนกันยายน 2560 

ผู้รบัผดิชอบโครงการ กองตรวจการขนส่งทางบก 

การดาํเนินโครงการ   ดําเนินการเอง     จ้างเหมา   บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

 
5. การนาํไปสูก่ารปอ้งกันและลดอบุตัเิหตุจากการใช้รถใช้ถนน 
 

การนําไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน :  
   กรมการขนส่งทางบกมีหน้าที่ควบคุม กํากับ ดูแล การขนส่งทางถนนให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยเฉพาะ

การขนส่งสาธารณะ ทั้งน้ี เพ่ือให้การขนส่งดังกล่าวมีมาตรฐาน เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน จึงได้
ติดตามตรวจสอบความเร็วของรถโดยสารสาธารณะอย่างต่อเน่ือง  

 

 
6. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  :  
3. เครื่องตรวจจับความเร็วรถมีความเที่ยงตรง และมีประสิทธิภาพ  
4. ป้องปรามผู้ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด 
5. ลดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเสียชีวิตทางถนน เน่ืองจากผู้ขับรถเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกําหนด  
6. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการบังคับใช้กฎหมายของกรมการขนส่งทางบก 
 

 
7. การประเมินผลโครงการ 

 
วิธีการประเมินผลโครงการ แหลง่ตรวจสอบ/อ้างอิง 

 
 - ติดตามการตรวจสอบเคร่ืองตรวจจับความเร็วรถโดยสาร
สาธารณะตามแผนที่กําหนด 

 
 - รายงานผลการตรวจสอบเครื่องตรวจจับความเร็ว 
รถโดยสารสาธารณะ 
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8. ประมาณการรายจา่ย :  (จําแนกตามผลผลิต) 

รายจ่าย จํานวนเงิน(บาท) หมายเหตรุายละเอียดประกอบ 

ผลผลติที่ 1 :   4,840,252     ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % 

1. บริการตรวจเช็ค ซ่อมบํารงุ เครื่องตรวจจับ
ความเร็วพร้อมอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องรุ่น 
TruCam จํานวน 86 ชุด  

837,382 1.1 ตรวจเช็คเคร่ืองตรวจจับความเร็ว ดังน้ี 
- ทดสอบการทํางานของระบบตรวจสอบเคร่ือง 
- ทดสอบการแสดงผลของหน้าจอภายใน

กล้องเล็งเป้าหมาย 
- ปรับความแม่นยําของลําแสง 
- ทดสอบความแม่ยําของกล้อง 
- ทดสอบการทํางานของระบบหน้าจอสัมผัส 
- ทดสอบการทํางานของระบบการถ่ายภาพ

กลางคืน 
- ทดสอบการทํางานร่วมกันของเครื่องมือทั้ง

ระบบ 

1.2 ตรวจเช็คเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ดังน้ี 
- ตรวจสอบสภาพภายนอกของเคร่ือง พร้อม

ทําความสะอาด 
- ตรวจสอบโปรแกรมการใ ช้งาน  และ

โปรแกรมป้องกันไวรัส 
- ทําการ Update software program การ

ใช้งานต่างๆ 
- ตรวจสอบสภาพการทํางานของแบตเตอรี่ 

ว่าสามารถบรรจุไฟและเก็บไฟได้เป็นปกติ
หรือไม่ 

1.3 การบริการเช็คเครื่อง Portable printer 
ดังน้ี 

-   ตรวจเช็คทําความสะอาดทั้งภายในและ 
ภายนอก 

-   ตรวจสอบการทํางานของเคร่ือง 
-   ตรวจสอบแบตเตอรี่ของเคร่ือง 

1.4 บรกิารดแูล รกัษา ซ่อมแซม แก้ไข 
Program ข้อมูลที่ได้จากการตรวจจับความเร็ว
ของสํานกังานขนสง่ทั่วประเทศ ที่สง่มาให้
ส่วนกลาง  
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รายจ่าย จํานวนเงิน(บาท) หมายเหตรุายละเอียดประกอบ 
2. สอบเทียบความถูกต้องแม่นยําในการ

ทํางานของเคร่ืองตรวจจับความเร็วตาม
มาตรฐานสากล พร้อมออกใบรายงาน
ผลการสอบเทยีบ/ปรับเทียบ 
(Calibration) 

 

579,726 เป็นค่าดําเนินการสอบเทียบเครื่องตรวจจับ
ความเร็วต่อปีจํานวน 579,726 บาท  
(6,741 บาทราคารวมภาษี 7% ต่อครั้ง x 86 เครื่อง)  
   

3. ค่าอะไหล่สาํหรับซ่อมแซมกรณีเครื่อง
ชํารุดเปลี่ยนซ่อม(ประมาณการค่าอะไหล่
สําหรับซ่อมแซม คิดจาก 15% ของราคา
อะไหล่จริงตามราคาตลาด) 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,423,144 
 
 
 

 

รายการอะไหล่ที่อยู่ในเง่ือนไขของการซ่อมแซม มี
ดังต่อไปน้ี 
 

- แบตเตอรี่สําหรับเคร่ืองตรวจจับความเร็ว 
ราคาต่อหน่วย 9,630บาท/ชุด ใช้จํานวน  2 
ชุด (ราคาตลาด 16,050 บาท) 
 

- ฟิลเตอร์ถ่ายภาพกลางวันราคาต่อหน่วย    
1,284 บาท/ชุด (ราคาตลาด 8,560 บาท) 
 

- หน้าจอ LCD ราคาต่อหน่วย 2,568 บาท /
ชุด (ราคาตลาด 17,120 บาท) 
 

- ชุดไกยิง แบบ Manualราคาต่อหน่วย 642 
บาท/ชุด (ราคาตลาด 4,280 บาท) 
 

- แบตเตอรี่สําหรับเคร่ืองถ่ายภาพกลางคืน
ราคาต่อหน่วย  3,531 บาท/ชุดใช้จํานวน    
๒ ชุด  (ราคาตลาด 5,885 บาท) 
 

- บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ของเคร่ืองตรวจจับ
ความเร็วราคาต่อหน่วย 19,26๐ บาท/ชุด 
(ราคาตลาด 128,400 บาท) 
 

- หลอด Truflash flashbulb ราคาต่อหน่วย 
2,889 บาท/ชุด  (ราคาตลาด 19,260 บาท) 

รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 4,840,252  

หมายเหตุ – งบประมาณตามรายการข้างต้นสามารถถัวจา่ยกันได้ตามความเหมาะสม และจําเป็น 
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แบบขออนุมัติจัดทําโครงการ 

เพื่อขอรบัจัดสรรเงินจากกองทนุเพือ่ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
 

1.  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกบัโครงการ 

หน่วยงานที่ขอรบัจัดสรร กองตรวจการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก 

ชื่อแผนงาน/โครงการ 
โครงการเพ่ิมศักยภาพการตรวจสอบปราบปรามรถที่กระทาํการฝ่าฝืนกฎหมาย   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(การเช่ารถตรวจการ) 

จํานวนเงินที่ขอรบัจัดสรร 2,970,000 บาท 

ความสอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์กรมฯ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนา ส่งเสริม และกํากับดูแลการขนส่งทางถนนให้มี
ความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาการบริหารงานและการบริการสู่ความเป็นเลิศ 
ความสอดคล้องกบั 
ยุทธสาสตร์กปถ. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมการจดัการแผนงานโครงการเพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

ความสอดคล้องกบั 
กลยุทธ์ กปถ. 

กลยุทธ์การดําเนินงาน   : การบังคับใช้กฎหมายและการเฝา้ระวังป้องกันการใช้รถ     
ใช้ถนน 

พนัธกิจทีข่อรบัจัดสรร 

กํากับดูแลการขนส่งทางถนนให้เป็นไปตามกฎหมาย 
พัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลศิ 
ส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งทางถนน 
ส่งเสริมการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

สถานภาพโครงการ          โครงการเดิม                    โครงการต่อเนื่อง                   โครงการใหม่ 

 
2. หลกัการและเหตผุล  และวัตถุประสงค์ของโครงการ 

หลักการและเหตุผลที่เกี่ยวข้อง  :  
โดยท่ีกองตรวจการขนส่งทางบก มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ตรวจสอบ และบังคับใช้ 

กฎหมายแก่ผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าของรถ ผู้ประจํารถ เพ่ือเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วย
รถยนต์ อนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง รวมทั้งดําเนินการตรวจสอบและ 
ปราบปรามจับกุมรถผิดกฎหมาย โดยในแต่ละวันจะจัดชุดผู้ตรวจการออกไปทํางานต้ังด่านตรวจสอบและจับกุมรถผิด 
กฎหมายบนถนนสายต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งได้มีการจัดชุดผู้ตรวจการเพ่ือออกเดินทางไป 
ตรวจสอบและปราบปรามจับกุมรถผิดกฎหมายตามจังหวัดต่างๆ ในส่วนภูมิภาคอีกด้วย 

ปัจจุบันพบว่ามีอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดกับรถโดยสารสาธารณะบ่อยครั้ง สาเหตุสําคัญของการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน ได้แก่ ความไม่พร้อมของรถ ความไม่พร้อมของพนักงานขับรถ เป็นต้น ดังน้ัน การแก้ไขปัญหาและลด
อุบัติเหตุทางถนนเพ่ือให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน้ัน จําเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง ซึ่ง
การบังคับใช้กฎหมายน้ันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจําเป็นจะต้องมีรถยนต์เพ่ือใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติ
ภารกิจบนถนนสายต่างๆ เป็นประจําทุกวัน รวมท้ังต้องเดินทางไปต้ังจุดตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะท่ีมีการใช้
ความเร็วเกินกว่าอัตราท่ีกฎหมายกําหนด และจากการดําเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2559 กองตรวจการขนส่ง
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ทางบก กรมการขนส่งทางบก ได้จัดชุดผู้ตรวจการออกไปดําเนินการต้ังด่านตรวจสอบและจับกุมรถผิดกฎหมายบนถนน
สายต่างๆ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2558–มิถุนายน 2559 ผลการดําเนินการตรวจสอบรถ
ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก จํานวน 289,487ราย พบการกระทําความผิด จํานวน 22,504ราย และผลการ
ตรวจสอบรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ จํานวน 119,968 ราย พบการกระทําความผิด จํานวน 11,570ราย 
ประกอบกับกองตรวจขนส่งทางบกได้จัดโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านตรวจการขนส่งมุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิ
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจําปีงบประมาณ 2559 โดยได้ขออัตรากําลังผู้ตรวจการภาคสนามเพ่ิมใหม่
จํานวน 14 คน และจะออกปฏิบัติหน้าที่ในด้านตรวจการภาคสนามทําให้รถที่เช่ามาเป็นยานพาหนะในการเดินทางเพ่ือ
ออกไปปฏิบัติงานซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน จํานวน 15 คันไม่เพียงพอ ดังน้ันเพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจของกองตรวจการขนส่ง
ทางบกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้จัดทําโครงการเช่ารถตรวจการเพิ่มอีก จํานวน 3 คัน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าว 

 
วัตถุประสงค์โครงการ :  

1. เพื่อจัดหารถเช่าสําหรับออกตรวจสอบปราบปรามผู้ที่กระทําการฝ่าฝืนกฎหมาย 
2.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของผู้ตรวจการในภาคสนามให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
3.เพ่ือเป็นการส่งเสริมมาตรการควบคุม กํากับดูแล การใช้รถใช้ถนนให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
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3.  ผลผลติ กจิกรรม และแผนการใช้จ่ายเงิน 

 
ผลผลติโครงการและตัวชี้วัด 

 

 
แนวทาง/แผนการดาํเนินการ/กิจกรรม/ขัน้ตอนและ

วิธีการดําเนนิงาน 

 
 

ช่วงเวลาดําเนนิงาน 

 
 
จํานวนเงินที่ใช้
ดําเนนิงาน 

(บาท) รายละเอียด น้ําหนัก 
(%) 

รายละเอียด น้ําหนัก 
(%) 

ผลผลติที่ 1 : 
 กองตรวจการขนส่งทางบก มีรถยนต์พร้อมอุปกรณ์
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภาคสนาม 
 รถยนต์บรรทุกแบบดับเบิ้ลแค็บ  (4 ประตู) พร้อม
ติดตั้งเครื่องยนต์อุปกรณ์ดีเซล ปรมิาณกระบอกสูบไม่
ต่ํากว่า 2,400 ซซี ี
ตัวชี้วัดดา้นผลผลติ : 
 ด้านปริมาณ :กองตรวจการขนส่งทางบกมีรถยนต์
บรรทุกแบบดับเบิ้ลแค็บ (4 ประตู) พร้อมติดตั้ง
เครื่องยนต์อุปกรณ์ดีเซล ปรมิาณกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 
2,400 ซซีี จาํนวน  3 คัน 
ด้านคณุภาพ:กองตรวจการขนส่งทางบกมีรถรถยนต์
ใช้ในการออกตรวจสอบปราบปรามรถที่กระทําการฝ่า
ฝืนกฎหมาย จาํนวน ไม่น้อยกว่า 75,000 คัน 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. การกําหนดความต้องการของ
หน่วยงาน พร้อมกับทําเรื่องเสนออนุมัติ
โครงการ 

2. ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
พัสดุฯ 
    (1) กําหนดขอบเขต (TOR) 
    (2) ประกวดราคา 
    (3) กําหนดผู้ทําหน้าที่ตรวจรบังาน 
    (4) จัดจ้างและทําสญัญา 

3. ผู้รับจ้างดําเนินตาม TOR และกรมฯ
กํากับ ตรวจสอบระบบให้เป็นไปตาม TOR 
 

4. ส่งมอบรถยนต์พร้อมอุปกรณ์ 

 
10 

 
 

40 
 
 
 
 
 

40 
 
 

10 

 
เดือนกรกฎาคม 59 ถึง 

เดือนกันยายน 59  

 

 
เดือนพฤศจิกายน 59 
เดือนธันวาคม 59 
เดือนธันวาคม 59 
เดือนมกราคม 60 

 

เดือนมกราคม 60 
 
 
 

เดือนกุมภาพันธ์ 60 

 
- 

 
 
 
 
 

- 
- 
- 
- 

 

2,970,000.- 
(49,500/เดือน 
× 60 เดือน) 
 

- 

รวม 100 รวม 100 8 เดือน 2,970,000 
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4.ข้อมูลเกี่ยวกบัการดาํเนนิโครงการ 

5. การนาํไปสูก่ารปอ้งกันและลดอบุตัเิหตุจากการใช้รถใช้ถนน 
การนําไปสูก่ารป้องกนัและลดอุบตัิเหตจุากการใช้รถใชถ้นน : 
เป็นยานพาหนะที่ใช้สําหรับออกปฏิบัติภารกิจตรวจสอบ ปราบปรามจับกุมรถผิดกฎหมาย ตลอดจนเป็นการ
ส่งเสริมมาตรการควบคุม กํากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ทําให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

6. ประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดร้บั 
ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั : 

1. ทําใหส้ถิติอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนลดลง เน่ืองจากได้มีการตรวจสอบตัวรถและผู้ประจํารถให้มีสภาพความ
พร้อมที่จะนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
         2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการกํากับดูแล บังคับใช้กฎหมาย ใหกั้บกรมการขนส่งทางบก 
         3. เป็นการส่งเสริมมาตรการควบคุม กํากับดูแล การใช้รถใช้ถนนให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

7. การประเมินผลโครงการ 
วิธีการประเมินผลโครงการ 
- จากรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจําวันของชุดตรวจ
การที่ออกปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจปกติและภารกิจพิเศษ 

ตรวจสอบได้จากเอกสารหลกัฐาน 
- สรุปผลการจบักุมผู้กระทําความผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

8. ประมาณการรายจ่าย (จําแนกตามผลผลติ) 

รายจ่าย 
จํานวนเงินขอรบั
จัดสรร(บาท) หมายเหตรุายละเอียดประกอบ 

ผลผลิตที่ 1  
1. เช่ารถยนต์กระบะ แบบดับเบ้ิล
แค็บ ด้านหลังติดหลังคาไฟเบอร์
กลาส หรือเหลก็พร้อม
เครื่องปรับอากาศทั้งคัน เครื่องยนต์
ดีเซลปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 
2,400 ซซีี และติดต้ังเคร่ืองรับ-ส่ง
วิทยุ ระบบ VHM/FM 24 วัตต์ และ
ติดต้ังสัญญาณไฟวับวาบสัญญาณ
ไซเรน จํานวน 3 คัน (ระยะเวลาเช่า 
5 ปี) 

 
- เช่ารถยนต์กระบะ แบบดับเบ้ิลแค็บ (4 ประตู) พร้อม
ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ ด้านหลังติดหลังคาไฟเบอร์
กลาส หรือเหลก็พร้อมติดต้ังเครื่องปรับอากาศทั้งคัน 
เครื่องยนต์ดีเซลปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 2,400 
ซีซ ีและติดต้ังเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHM/FM 24 
วัตต์ และติดต้ังสัญญาณไฟวับวาบสัญญาณไซเรน 
จํานวน 3 คันๆละ 16,500 บาท/เดือน (ระยะเวลาการ
เช่า 5 ปี) (16,500 บาท × 3 คัน × 60 เดือน  = 
2,970,000 บาท) รวมเป็นเงิน 2,970,000 บาท 
(สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 2,970,000.-  

กลุ่มเป้าหมาย รถตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก และรถตามพ.ร.บ. รถยนต์ 

สถานทีด่าํเนนิโครงการ  กองตรวจการขนส่งทางบก 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ  ปีงบประมาณ 2560 

ผู้รบัผดิชอบโครงการ กองตรวจการขนส่งทางบก กลุ่มพัฒนาระบบงานตรวจการขนส่ง 

การดาํเนินโครงการ ดําเนินการเองจ้างเหมาบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
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แบบขออนุมัติจัดทําโครงการ 

เพื่อขอรับจัดสรรเงินจากกองทนุเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

1.  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกบัโครงการ 

หน่วยงานที่ขอรบัจัดสรร กองตรวจการขนส่งทางบก  ฝ่ายตรวจการ 

ชื่อแผนงาน/โครงการ 
โครงการรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็วเพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(รถโมบาย) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

จํานวนเงินที่ขอรบัจัดสรร 8,500,260 (แปดล้านห้าแสนสองร้อยหกสบิบาทถ้วน) 

ความสอดคล้องกบั 
ยุทธศาสตร์กรมฯ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที่ 2 
การพัฒนา ส่งเสริม และกํากับดูแลการขนสง่ทางถนนให้มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ความสอดคล้องกบั 
ยุทธศาสตร์ กปถ. 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
การส่งเสริมการจัดการแผนงานโครงการเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน   

ความสอดคล้องกบั 
กลยุทธ กปถ. 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตรท์ี่ 1 
-การบังคับใช้กฎหมายและการเฝ้าระวังป้องกันการใช้รถใช้ถนน 
-การพัฒนาศักยภาพหน่วยงานความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

สถานภาพโครงการ 
  โครงการเดิม   โครงการใหม ่
  โครงการต่อเน่ือง (ต่อจากโครงการ      ) 

 
2.  หลกัการและเหตผุล และวัตถุประสงคข์องโครงการ 

หลักการและเหตุผล : (ที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และอ่ืน ๆ) 
ตามท่ีกระทรวงคมนาคม และรัฐบาลในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ได้ให้ 

ความเห็นชอบตามกรอบปฏิญญามอสโกที่องค์การสหประชาชาติได้กําหนดให้ “ปีพ.ศ. 2554- 2563 เป็นทศวรรษแห่ง
ความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety)” โดยกําหนดเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้กําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงาน 
8 ประเด็น และแนวทางการปรับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะให้ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกําหนด โดยเฉพาะ
ความเร็วของรถจักรยานยนต์ รถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุก เป็นหน่ึงในกรอบแนวทางการดําเนินงานที่สําคัญ 
ที่จะช่วยให้ประเทศไทยลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงได้  

กองตรวจการขนส่งทางบก เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ควบคุม กํากับ ดูแลการขนส่งทางถนนโดยเฉพาะ 
การขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ  และรถบรรทุก ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการควบคุมพฤติกรรมของ 
ผู้ขี่ยานพาหนะในการใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกําหนดเป็นอย่างย่ิง ซึ่งที่ผ่านมากองตรวจการขนส่งทางบก ได้จัด
เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานต้ังจุดตรวจเพ่ือตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุกอย่างต่อเน่ือง โดยต้ังแต่
เดือนตุลาคม 2558 – พฤษภาคม 2559 กองตรวจการขนส่งทางบก ได้ดําเนินการตรวจจับความเร็วรถโดยสาร
สาธารณะและรถบรรทุก ทั้งสิ้น 43,670 ราย พบการกระทําความผิด 3,057 ราย คิดเป็นร้อยละ 7 ของจํานวนรถ 
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ที่ตรวจสอบ (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2559) ประกอบกับผลการวิจัยต่างๆ พบว่า หากมีการลงโทษผู้กระทําผิด
กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเน่ือง จะนําไปสู่การแก้ไข และปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการสูญเสียชีวิตทางถนน 
ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัญหา ดังน้ัน เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมี 
ความต่อเน่ือง กองตรวจการขนส่งทางบก จึงได้จัดทําโครงการรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็ว (รถโมบาย)  
เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยดําเนินการอย่างครอบคลุมไปยังส่วนภูมิภาคเพ่ือเป็นการ
รองรับการบังคับใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยมีความจําเป็นต้องจ้างบุคลากรเดิมที่
ผ่านการประเมินการปฏิบัติงานมาแล้ว เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเดิม มีทักษะและความชํานาญในการใช้เครื่องมือตรวจจับ
ความเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการตรวจจับความเร็วด้วยกล้องเลเซอร์ จําเป็นต้องใช้ผู้ที่มีทักษะ และความชํานาญในการ
เครื่องมือที่แม่นยํา เพ่ือป้องกันการโต้แย้งการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งการพิจารณาเพ่ิมอัตราเงินเดือนให้แก่
เจ้าหน้าที่เป็นการสร้างขวัญกําลังใจ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 
อันเป็นการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาด้านศักยภาพหน่วยงานความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  

วัตถุประสงค ์ : (ที่สามารถนําไปสู่ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และอ่ืน ๆ) 
1. เพ่ือส่งเสริมมาตรการบังคับใช้กฎหมายในการป้องปรามผู้ขับขี่ยานพาหนะใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมาย 
    กําหนด  
2. เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เน่ืองจากผู้ขับขี่ยานพาหนะใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด 

  3. เพ่ือสร้างจิตสํานึกของผู้ขับขี่รถสาธารณะและรถบรรทุกให้ตระหนักถึงความปลอดภัย โดยไม่ใช้ความเร็ว 
เกินกว่าที่กฎหมายกําหนด 
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3.  ผลผลติ  กิจกรรม  และแผนการใช้จ่ายเงิน 

ผลผลติโครงการและตัวชี้วัด แนวทาง/แผนการดาํเนินงาน/กิจกรรม/ขัน้ตอนและวิธกีารดาํเนินงาน 
ช่วงเวลาทีด่าํเนินงาน 

จํานวนเงินที่ใช้ 
ดําเนนิงาน  

(บาท) รายละเอียด 
น้ําหนัก 
(%) 

รายละเอียด 
น้ําหนัก 
(%) 

ผลผลติที่ 1  :  
-การปฏิบัติภารกิจตรวจจับความเร็วด้วย
รถปฏิบัติการเคลื่อนที ่(รถโมบาย) ทั้งใน
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
 
ตัวชี้วัดผลผลติ : 
 ด้านปริมาณ :   
การปฏิบัติงานตั้งจุดตรวจตรวจจับ
ความเร็วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
แห่งละ ไม่น้อยกว่า 20 ครั้ง / เดือน 
 ด้านคณุภาพ :   
-ตรวจจับความเร็วรถไม่ต่ํากว่า 100
คัน /การออกปฏิบัติงาน 1 ครั้ง และ 
ตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะ 
พบรถโดยสารสาธารณะใช้ความเร็ว
ตามที่กฎหมายกําหนด ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของรถที่ผ่านเครื่อง
ตรวจจับความเร็ว 

100 % 
 

1. ดําเนินการจัดจ้างลูกจ้างตามระบบสัญญาจ้างฯ วุฒิการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 24 คน ปฏิบัติงานแห่งละ 
6 คน  และจัดจ้างพนักงานขับรถเคลื่อนที่ (รถโมบาย) วุฒิ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 12 คน 
ปฏิบัติงานแห่งละ 3 คน 

2. ออกปฏิบัติงานตั้งจุดตรวจจับความเร็วตามแผนปฏิบัติการ (Action 
plan) ในพื้นที่ต่างๆ หากพบการกระทําผิด ลงโทษเปรียบเทียบ
ปรับ ณ จุดตรวจ หรือออกคําสั่งผู้ตรวจการ เพื่อให้ผู้กระทําผิดไป
ชําระค่าปรับ ณ สํานักงาน 

3. จําทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการเสนอผู้บังคับบัญชาเป็น
ประจําทุกเดือน     
   

         
        

5% 
 

 
 
 

90% 
 
 

5 % 
 

เดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือน
กันยายน 2560 (ตามสัญญาจ้าง 
1 ปีงบประมาณ)  

8,500,260 

  รวม 100 12 เดือน 8,500,260 
      
  รวม 100 12 เดือน 8,500,260 

รวม 100   12 เดือน  
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4.  ข้อมูลเกี่ยวกบัการดาํเนนิโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย รถโดยสารประจําทาง รถโดยสารไม่ประจําทาง รถบรรทกุ 

สถานทีด่าํเนนิโครงการ กองตรวจการขนส่งทางบก, สขจ.นครราชสีมา,สขจ.ประจวบคีรีขันธ์ และสขจ.บุรีรัมย ์

ระยะเวลาดําเนินโครงการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ผู้รบัผดิชอบโครงการ กองตรวจการขนส่งทางบก,สขจ.นครราชสีมา, สขจ.ประจวบคีรีขันธ์ และ สขจ.บรุีรัมย ์

การดาํเนินโครงการ   ดําเนินการเอง     จ้างเหมา   บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

 
5.  การนําไปสู่การป้องกนัและลดอุบตัิเหตจุากการใช้รถใช้ถนน 

การนําไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน :  
การขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ มีส่วนช่วยให้ลดปัญหาการจราจรลดปัญหามลภาวะเป็นพิษ โดยเฉพาะการ

ให้บริการต้องมีคุณภาพ มีความปลอดภัยเพ่ือให้ประชาชนหันมาใช้บริการและเป็นที่ยอมรับของประชาชน กองตรวจการ
ขนส่งทางบก ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน จึงได้ติดตาม ตรวจสอบการให้บริการรถ
โดยสารสาธารณะอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้ผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ประจํารถ มีจิตสํานึกในความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนน 
ร่วมกันอันนําไปสู่การลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนนประกอบกับ สาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนที่สําคัญ ได้แก่ การขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดของผู้ขับรถ การบังคับใช้กฎหมายในเรื่องขับรถ
เร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดที่จริงจัง และต่อเน่ืองจะนําไปสู่การแก้ไขและลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่าง
ตรงกับสภาพปัญหา และมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว จําเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ต้ังจุด
ตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะหรือใช้รถโมบายเคลื่อนที่ตามจุดเสี่ยงเพ่ือเป็นการป้องปราม ดังน้ัน ผู้ขับรถจึงต้องขับรถ
ด้วยความระมัดระวังและไม่ขับรถเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด นอกจากน้ี ยังมีมาตรการต่อเน่ืองสําหรับผู้ที่กระทําผิดซ้ําซ้อนอีก
ด้วย 

 6.  ประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดร้บั 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  :  
1. เพ่ือเป็นการป้องปรามผู้ขับรถมิให้ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกําหนด 
2. เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
3. ลดความสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนน 
4. การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพขึ้น 

 7.  การประเมินผลโครงการ 
วิธีการประเมินผลโครงการ แหลง่ตรวจสอบ/อ้างอิง 

- รายงานผลการปฏิบัติงานทุกเดือน 
- รายงานผล กพร. ทุกไตรมาส 
- รายงานผลการดําเนินงาน กปถ. ทุกเดือน 
 

-  การบันทึกภาพจากกล้องตรวจจับความเร็ว 
-  การขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน และ

ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 
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8.  ประมาณการรายจ่าย :  (จําแนกตามผลผลิต) 

รายจ่าย 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุรายละเอียดประกอบ 

ผลผลติที่ 1 :   
1. ค่าจ้างลูกจ้างตามสัญญาปฏิบัติ
หน้าที่ตรวจจับความเร็วด้วยรถ
ปฏิบัติการเคลื่อนที่ (รถโมบาย) 

 
6,221,700 

 
1.ลูกจ้างในส่วนกลาง (กองตรวจการขนส่งทางบก) จํานวน 9 
อัตรา เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ประจํารถปฏิบัติการเคล่ือนที่ตรวจจับ
ความเร็ว (รถโมบาย) จํานวน 6 อัตรา และ พนักงานขับรถประจํารถ
ปฏิบัติการเคล่ือนที่ตรวจจับความเร็ว (รถโมบาย) เป็นจํานวน 3 
อัตรา ระยะเวลา 1 ปี โดยอัตราค่าตอบแทบใช้อิงหลักเกณฑ์การ
บริหารพนักงานราชการ ดังน้ี 
-ค่าตอบแทน (ต.ค.59- ก.ย.60) จํานวน 9 อัตราเป็นเงิน 
1,436,040 บาท 
-ค่าครองชีพ (ต.ค.59-ก.ย.60) จํานวน 9 อัตรา เป็นเงิน 42,540 
บาท 
-ค่าประกันสังคมสําหรับนายจ้าง (ต.ค.59-ก.ย.60) จํานวน 9 อัตรา 
จํานวน 73,932 บาท  
รวมเป็นเงิน 1,552,512 บาท  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 
2.ลูกจ้างในส่วนภูมิภาค 3 จังหวัด (ประกอบด้วยนคราชสีมา, 
ประจวบคีรีขันธ์,บุรีรัมย์) จํานวน 27 อัตรา เพ่ือปฏิบัติหน้าที่
ประจํารถปฏิบัติการเคล่ือนที่ตรวจจับความเร็ว (รถโมบาย) จํานวน 
18 อัตรา (จังหวัดละ 6 คน X 3 จังหวัด) และพนักงานขับรถ
ประจํารถปฏิบัติการเคล่ือนที่ตรวจจับความเร็ว (รถโมบาย) จํานวน 
9 อัตรา (จังหวัดละ 3 อัตรา X 3  จังหวัด) ระยะเวลา 1 ปี โดย
อัตราค่าตอบแทนใช้อิงหลักเกณฑ์การบริหารพนักงานราชการ ดังน้ี 
ค่าตอบแทน (ต.ค.59- ก.ย.60) จํานวน 27 อัตรา เป็นเงิน 
4,426,560 บาท 
-ค่าครองชีพ (ต.ค.59-ก.ย.60) จํานวน 27 อัตรา เป็นเงิน 
20,220 บาท 
-ค่าประกันสังคมสําหรับนายจ้าง (ต.ค.59-ก.ย.60) จํานวน 27
อัตรา จํานวน 222,408 บาท  
รวมเป็นเงิน 4,699,188 บาท  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในการ
ตรวจจับความเร็วด้วยรถปฏิบัติการเคลื่อนที่
ของกองตรวจการขนส่งทางบก 

624,000.- เป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ ในการออกปฏิบัติการเคล่ือนที่ตรวจจับความเร็ว 
 (รถโมบาย) มีรายละเอียด ดังน้ี 
- ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์) จํานวนไม่น้อย
กว่า 100 วัน ๆ  ละ 6 คน ๆ  ละ 200 บาท (6x200x100) รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น  120,000 บาท 
-ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จํานวน 
ไม่ น้ อยกว่ า 100 วั น ๆ  ละ 12 คนๆ  ละ 420 บาท
(12x420x100) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 504,000 บาท 
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หมายเหตุ : 
  จํานวนเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติราชการในแต่ละวัน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสมของสถานการณ์ หรือตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมาย 

3.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการ
ตรวจจับความเร็วด้วยรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ 
ของ สขจ.ประจวบคีรีขันธ์ 

411,360 เป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ ในการออกปฏิบัติการเคล่ือนที่ตรวจจับความเร็ว 
 (รถโมบาย) มีรายละเอียด ดังน้ี 
- ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์) จํานวนไม่น้อย
กว่า 200 วัน ๆ ละ 6 คน ๆ ละ 200 บาท (6x200x200) รวม
เป็นเงิน 240,000 บาท 
-ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จํานวน 
ไม่น้อยกว่า 68 วัน ๆ  ละ 6คนๆ ละ 420 บาท(6x420x68) เป็น
เงิน 171,360 
เป็นเงินทั้งสิ้น 411,360 บาท (เอกสารแนบ3) 

4.. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการ
ตรวจจับความเร็วด้วยรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ 
ของ สขจ.บุรีรัมย์ 

201,600 เป็นค่ าตอบแทนการปฏิ บั ติ งานนอกเวลาราชการใน
วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จํานวนไม่น้อยกว่า  
120 วัน ๆ ละ 4 คน ๆ ละ 420 บาท (4x420x120)  รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 201,600 บาท 

5.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการ
ตรวจจับความเร็วด้วยรถปฏิบัติการเคลื่อนที่  
ของ สขจ.นครราชสีมา 

201,600 เป็นค่ าตอบแทนการปฏิ บั ติ งานนอกเวลาราชการใน
วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จํานวนไม่น้อยกว่า  
120 วัน ๆ ละ 4 คน ๆ ละ 420 บาท (4x420x120)  รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 201,600 บาท 

6.ค่านํ้ามันเช้ือเพลิงสําหรับรถปฏิบัติการ
เคลื่อนที่ตรวจจับความเร็ว (รถโมบาย) ของ
กองตรวจการขนส่งทางบก 
-ในเวลาราชการ วันหยุดราชการ  และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์  

600,000  
 
 
-เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสําหรับนํ้ามันเช้ือเพลิงสําหรับรถ
ปฏิบัติการเคล่ือนที่ตรวจจับความเร็วทั้งในเวลาราชการ นอก
เวลาราชการ วันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จํานวน 4 คัน  ๆ
ละ 12,500 บาท / เดือน จํานวน 12 เดือน (4x12,500X12) 
เป็นเงิน 600,000 บาท 

6.ค่านํ้ามันเช้ือเพลิงสําหรับรถปฏิบัติการ
เคลื่อนที่ตรวจจับความเร็ว (รถโมบาย) ของ
สขจ. นครราชสมีา 
-ในเวลาราชการ วันหยุดราชการ  และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

240,000  
 
 
-เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสําหรับนํ้ามันเช้ือเพลิงสําหรับรถ
ปฏิบัติการเคล่ือนที่ตรวจจับความเร็วทั้งในเวลาราชการ นอก
เวลาราชการ วันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จํานวน 1 คัน  ๆ
ละ 20,000 บาท / เดือน จํานวน 12 เดือน (1x20,000X12) 
เป็นเงิน 240,000 บาท 
 

รวมจํานวนเงินที่ขอรบัจัดสรร 8,500,260  
หมายเหตุ : งบประมาณตามรายการข้างตน้ใหส้ามารถถ่ัวจ่ายกันได ้
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แบบขออนุมัติจัดทาํโครงการ 
เพื่อขอรบัจัดสรรเงินจากกองทนุเพือ่ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

1.  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกบัโครงการ 

หน่วยงานที่ขอรบัจัดสรร ศูนย์คุ้มครองผูโ้ดยสารและรบัเรื่องร้องเรียน กองตรวจการขนส่งทางบก 

ชื่อแผนงาน/โครงการ 
โครงการ การดําเนินงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (โทร. 1584) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

จํานวนเงินที่ขอรบัจัดสรร 52,437,960บาท 

ความสอดคล้องกบั 
ยุทธ์ศาสตร์กรม 

ประเดน็ยุทธศาสตรก์รมการขนสง่ทางบกที่ 2 
การพัฒนา ส่งเสริม และกํากับดูแลการขนสง่ทางถนนให้มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ความสอดคล้องกบั 
ยุทธ์ศาสตร์ กปถ.  

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
การส่งเสริมการจัดการแผนโครงการเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

ความสอดคล้องกบั 
กลยุทธ์ กปถ. 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่1ลดการศูนย์เสียอันเกิดจากอุบัติเหตุจากถนน 
ข้อ4 -การบังคับใช้กฎหมายและการเฝ้าระวังป้องกันการใช้รถใช้ถนน 
        - การพัฒนาศักยภาพหน่วยงานความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

พนัธกิจทีข่อรบัจัดสรร 
- พัฒนาระบบการป้องกันอุบัติเหตุ และส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งทางถนน 
- กํากับดูแลการขนส่งทางถนนให้เป็นไปตามกฎหมาย 

สถานภาพโครงการ 
          โครงการเดิม                         โครงการใหม่ 
           โครงการต่อเน่ือง (ต่อจากโครงการ การดําเนินงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถ
สาธารณะ(โทร. 1584) ประจําปีงบประมาณ 2559) 

 
3. หลกัการและเหตผุล  และวัตถุประสงค์ของโครงการ 

    หลักการและเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนน และอ่ืน ๆ: 
ตามท่ีศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (โทร. 1584)ได้ดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.2545     

    ภายใต้การกํากับดูแลของศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน กองตรวจการขนส่งทางบกและฝ่ายวิชาการ 
    ขนส่ง สํานักงานขนส่งจังหวัด มีภารกิจหลักในการรับแจ้งปัญหาเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับความ 
    เดือดร้อนจากการใช้บริการรถสาธารณะทุกชนิดหรือผู้ใช้รถใช้ถนนที่พบเห็นการกระทําอันอาจเกิดอุบัติเหตุได้   
    โดยสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการให้บริการได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเร่ืองร้องเรียนส่วนกลางและส่วน 
    ภูมิภาคทุกจังหวัด ตลอด 24 ช่ัวโมงเร่ืองร้องเรียนทุกเร่ืองจะได้รับการพิจารณาและดําเนินการส่งหน่วยงานท่ี 
    เก่ียวข้องเพ่ือดําเนินตามกฎหมายต่อไป รวมถึงการสอบถามข้อมูลทั่วไปของกรมการขนส่งทางบก จากสถิติ 
    ปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมาในส่วนกลางมีเรื่องเรียนจํานวน 52,641 เรื่อง ได้รับการแก้ไขแล้วจํานวน   
    43,813เรื่อง คิดเป็น 83.26 % ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างจดแจ้งการกระทําความผิด สอบถามข้อมูลทั่วไปจํานวน  
    457,926 เรื่อง 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ความเสียหาย 
    จากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย รวมทั้งแจ้งข้อบกพร่องเก่ียวกับ 



 

คุณภาพและการให้บริการ ให้ผู้ประกอบการและผู้เก่ียวข้องนําไปปรับปรุงแก้ไข ซึ่งจะส่งผลดีในการสร้างความ
เข้าใจในการใช้บริการรวมถึงจัดทําสถิติเพ่ือนํามาวิเคราะห์และประมวลผลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือ
เก่ียวข้องนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแก้ไข ปรับปรุงคุณภาพในการดําเนินงาน  ให้มีมาตรฐานในการ
ให้บริการท่ีดี อีกทั้งเพ่ือเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการกระทําที่ก่อให้เกิดอันตรายและเป็นการกระตุ้นเตือน
ผู้ประกอบการและผู้ขับขี่รถสาธารณะให้มีจิตสํานึกในการให้บริการอย่างมีคุณภาพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่และเทศกาลที่มีวันหยุด
ติดต่อกันหลายวัน เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและหันมาใช้บริการรถสาธารณะมากข้ึน รวมถึงพัฒนาให้ได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย อันจะส่งผลให้การสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินจากการเกิดอุบัติเหตุลดน้อยลง ประชาชน
ยอมรับมากย่ิงขึ้นซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการลดปัญหาจราจรให้มีความคล่องตัวลดปัญหามลภาวะเป็นพิษ 

ทั้งน้ี โดยมีความจําเป็นต้องจ้างบุคคลเดิมที่ผ่านการประเมินเน่ืองจาก เพ่ือตอบสนองการ
ดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล อาทิโครงการของขวัญเพ่ือประชาชน ในการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของ
รัฐ พร้อมทั้งรองรับการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ซึ่งเน้นยํ้าว่า การให้บริการประชาชนถือเป็น
นโยบายสําคัญ จึงมีความจําเป็นที่ยังต้องดําเนินการจัดจ้างพนักงานรับโทรศัพท์ พร้อมทั้งการเพ่ิมอัตราเงินเดือน 
เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจและจูงใจให้เกิดความรู้สึกรักองค์กร โดยพิจารณาตามความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่ง
พนักงานรับโทรศัพท์จําต้องเป็นผู้มีความรู้ ความชํานาญ ในการตอบคําถาม มีความรู้รอบด้านและแก้ไข
สถานการณ์ เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี จากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านมา โดยหากพนักงานรับโทรศัพท์ได้
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมก็จะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งจะเป็นส่วนขับเคลื่อนที่สําคัญในการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกรมการขนส่งทางบกมากยิ่งขึ้นต่อไป โดยอิงตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนของพนักงานข้าราชการ พ.ศ.2554 

ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการของศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ (1584) ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเน่ือง  กองตรวจการขนส่งทางบก จึงได้จัดทําโครงการ การ
ดําเนินงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ (1584) ประจําปีงบประมาณ 2560 ขึ้น ซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการ
สนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของกรมการขนส่งทางบกในการพัฒนาส่งเสริม และกํากับดูแลการขนส่ง
ทางถนนให้มีประสิทธิภาพ  

 
วัตถุประสงค์โครงการที่นําไปสู่ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  : 

1. เพ่ือให้ผู้ประกอบการขนส่งผู้ประจํารถเจ้าของรถมีจิตสํานึกด้านความปลอดภัย 
2. เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารณะลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากการเกิด

อุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท 
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท 
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3. ผลผลติ  กิจกรรม  และแผนการใช้จ่ายเงนิ 

ผลผลติโครงการและตัวชี้วัด แนวทาง/แผนการดาํเนินงาน/กิจกรรม/ขัน้ตอนและวิธกีารดาํเนินงาน 
ช่วงเวลาทีด่าํเนินงาน 

จํานวนเงินที่ใช้ 
ดําเนนิงาน  

(บาท) 
รายละเอียด 

น้ําหนัก 
(%) 

รายละเอียด 
น้ําหนัก 
(%) 

ผลผลติที่ 1:  การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการให้บริการรถโดยสารสาธารณะทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวม 77จังหวัดตลอด 
24 ชั่วโมงส่วนกลางวุฒิ ปวช. จํานวน 32 คน 
วุฒิปริญาตรีตําแหน่งนักวิชาการด้านกฎหมาย  
4 คน ส่วนภูมิภาควุฒิ ปวช. จํานวน 76 คน 
รวม 112 คน และการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน
ผ่านศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตร(ี1111) ตลอดจนการแก้ไข
ปัญหาตามข้อร้องเรียน และการรับเรื่องร้องเรียน
ผ่านโซเซียลมีเดีย 
 
ตัวชี้วัดผลผลติ: 

ด้านปริมาณ :  เรื่องร้องเรียนที่รับแจ้งได้รับ
กาพิจารณาและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ดําเนินการพร้อมส่ง sms แจง้ผู้ร้องเรียน ได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ100 
ด้านคณุภาพ :  แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการให้บริการรถโดยสารสาธารณะได้
ร้อยละ80 
- ผูใ้ช้บริการ(1584) มีความพึงพอใจในการใช้
บริการ ร้อยละ 80 

100% 

 
 

1.ดําเนินการรับเรื่องร้องเรียน และสอบสวนข้อร้องเรียน พร้อม
ทั้งประสานผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 
 
 
2.ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์   
วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 
 
3.สอบสวนข้อเท็จจริ งตามข้อร้องเ รียนและดําเ นินการ
เปรียบเทียบค่าปรับตามพ.ร.บ.ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และ 
พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 
 
4. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่โดยการฝึกอบรมเชิงวิชาการ 
 

40% 
 
 
 
 

10% 
 
 
 

20% 
 
 
 

30% 
 

1ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60 
 
 
 

 
1ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60 

 
 
 

1ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60 
 
 
 

 1 ก.พ. 60 – 31 มี.ค. 60 
 

 

22,459,490.- 
 (1,871,624 
X 12 เดือน) 

 
 

22,459,490.- 
 (1,871,624 
X 12 เดือน) 

 
6,718,980.- 
(559,915 x 

12 เดือน) 
 

800,000.- 
 

  รวม 100  1 ปี    - เดือน 52,437,960 
รวม 100    1 ปี    - เดือน  
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4.  ข้อมูลเกี่ยวกบัการดาํเนนิโครงการ 

 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560   

สถานทีด่าํเนนิโครงการ  กองตรวจการขนส่งทางบก, สํานักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด 

ผู้รบัผดิชอบโครงการ กองตรวจการขนส่งทางบก, สํานักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด 

การดาํเนินโครงการ  / ดําเนินการเอง  /   จ้างเหมา   บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

 
5.  การนําไปสู่การป้องกนัและลดอุบตัิเหตจุากการใช้รถใช้ถนน 
 

 
ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (โทร. 1584) มีหน้าที่ดําเนินการรับแจ้งปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกชนิดตลอดจนแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนเพ่ือให้ผู้ประกอบการขนส่ง
ผู้ประจํารถเจ้าของรถมีจิตสํานึกในความปลอดภัยของผู้ใช้บริการนําไปสู่การลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินอัน
เน่ืองมาจากอุบัติเหตุทางถนนและในช่วงเทศกาลสําคัญเช่นเทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานต์และช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกัน
หลายวันจะพบว่าประชาชนเดินทางกลับภูมิลําเนาด้วยรถโดยสารประจําทางเป็นจํานวนมากซึ่งกรมการขนส่งทางบกเป็น
หน่วยงานท่ีมีหน้าที่ควบคุม กํากับ ดูแลการขนส่งทางถนนด้วยรถโดยสารสาธารณะและมีนโยบายสําคัญในการพัฒนา
และส่งเสริมการขนส่งสาธารณะทางถนนให้ได้มาตรฐานมีความสะดวกรวดเร็วทั่วถึงประหยัดปลอดภัย และเช่ือถือได้ ซึ่ง
การขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะมีส่วนช่วยให้ลดปัญหาการจราจรลดปัญหามลภาวะเป็นพิษโดยเฉพาะการให้บริการ
ต้องมีคุณภาพเพ่ือให้ประชาชนหันมาใช้บริการและเป็นที่ยอมรับของประชาชนศูนย์ฯมีวัตถุประสงค์ในการรับแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนสําหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะหรือผู้ใช้รถใช้ถนนที่พบเห็นการกระทําอัน
อาจเกิดอุบัติเหตุได้สามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียนการให้บริการได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค 76จังหวัดตลอด 24 ช่ัวโมงเพ่ือให้ผู้ประกอบการขนส่งผู้ประจํารถมีจิตสํานึกในความปลอดภัยจากการใช้รถใช้
ถนนร่วมกันอันนําไปสู่การลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนนรวมถึงการให้บริการสอบถาม
ข้อมูลเพ่ือสามารถให้คําตอบทั้งส่วนของการร้องเรียนการสอบถามข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับการบริการโครงการฯน้ีเป็นตัวช้ีวัดของกรมการขนส่งทาง
บกโดยที่เรื่องร้องเรียนที่รับแจ้งจะต้องได้รับการพิจารณาและแจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการได้ร้อยละ100
และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการให้บริการรถโดยสารสาธารณะได้ร้อยละ80 
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6.  ประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดร้บั 

 
 
         6.1 ผูป้ระกอบการขนส่งผู้ประจํารถเจ้าของรถมีจิตสํานึกด้านความปลอดภัย 
         6.2 ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากการเกิดอุบัติเหตุจากรถโดยสารประจําทาง 
         6.3 รถโดยสารประจําทางมีมาตรฐานการให้บรกิารที่ดีและปลอดภัย 
         6.4 อุบัติเหตุที่เกิดจากรถโดยสารสาธารณะลดลง  
         6.5 สามารถให้คําตอบทั้งส่วนของการร้องเรียนการสอบถามข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกให้เป็นไป 

    ด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับการบริการ 
 

 

7.  การประเมินผลโครงการ 

วิธีการประเมินผลโครงการ แหลง่ตรวจสอบ/อ้างอิง 

          7.1  รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ฯทุกเดือน   
          7.2  รายงานผลการดําเนินงาน กปถ. ทุกเดือน      
 

-รายงานผลการดําเนนิงาน กปถ. ทกุเดือน 
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8.  ประมาณการรายจ่าย(จาํแนกตามผลผลิต) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายจ่าย 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตรุายละเอียดประกอบ 

1.1  ค่าตอบแทน   

1.1.1 ค่าจ้างลูกจ้างตามระบบสัญญาจ้าง 
-  ค่าจ้างพนักงานรับสายโทรศัพท์(Agent) ประจําศูนย์
คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะส่วนกลาง  
จํานวน 32 คน ระยะเวลา 1 ปี  
ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - ค่าจ้างลูกจ้างตามสัญญาจา้งปฏิบัติหน้าที่
นักวิชาการขนส่ง(ด้านกฎหมาย)ส่วนกลาง 4 อัตรา 
ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 
 

 
5,445,108.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,142,400.- 

 
เป็นค่าตอบแทนพนักงานรับสายโทรศัพท์จํานวน 32 
อัตรา ระยะเวลา 1 ปี โดยอิงหลักเกณฑ์การบริหาร
พนักงานราชการ ดังน้ี 
- อัตราเงินเดือน (ต.ค.59-ก.ย.60) จํานวน 32 คน 
เป็นเงิน 4,896,000 บาท 

- ค่าครองชีพ (ต.ค.59-ก.ย.60) จํานวน 32 คน เป็น
เงิน 289,860 บาท 

- ค่าประกันสังคมสําหรับนายจ้าง (ต.ค.59-ก.ย.60) 
จํานวน 32 คน เป็นเงิน 259,248 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,445,108บาท 
(รายละเอียดตามแนบ 2) 
 
เป็นค่าตอบแทนลูกจ้างตามระบบสัญญาจ้าง จํานวน   
4 อัตรา โดยอิงหลักเกณฑ์การบริหารพนักงานราชการ 
ดังน้ี 
- อัตราเงินเดือน (ต.ค.59-ก.ย.60) จํานวน 4 คน   
เป็นเงิน 1,106,400 บาท                                

- ค่าประกันสังคมสําหรับนายจ้าง (ต.ค.59-ก.ย.60) 
จํานวน 4 คน เป็นเงิน 36,000 บาท  
รวมเป็นเงิน 1,142,400บาท (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 2 ) 
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รายจ่าย 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตรุายละเอียดประกอบ 

- ค่าจ้างพนักงานรับสายโทรศัพท์ (Agent)  
ประจําศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ ส่วนภูมิภาค 
76 จังหวัด ระยะเวลา 1 ปี ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 
08.30 น.  – 16.30 น.  จาํนวน 76 คน           
 

13,299,912.- เป็นค่าตอบแทนลูกจ้างฯ จํานวน 76 จังหวัดละ 1  
อัตรา จํานวน 1 ปี โดยอัตราค่าตอบแทนใช้อิงหลัก-
เกณฑ์การบริหารพนักงานราชการ โดยแยกเป็น 
- อัตราเงินเดือน (ต.ค.59-ก.ย.60) จํานวน 76 คน
เป็นเงิน 12,472,440 บาท 

- ค่าครองชีพ (ต.ค.59-ก.ย.60) จํานวน 76 คน         
เป็นเงิน 193,980 บาท 

- ค่าประกันสังคมสําหรับนายจ้าง (ต.ค.59-ก.ย.60) 
จํานวน 76 คน เป็นเงิน 633,492 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,299,912 บาท (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 1 ) 
 

1.1.2  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
       -  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข้าราชการและพนักงานราชการที่ประจําศูนย์
คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะโทร.1584 ใน
ส่วนกลาง 
      - วันทําการปกติ(วันจันทร์-วันศุกร์(16.30 น.
08.30 น.)         
      วันละ 7 คนจํานวน 245 วัน  

 
-วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 120
วันๆ ละ3 ผลดั รวม 24 คน 

 

1,552,600.- เป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
ข้าราชการ,พนักงานราชการ และลูกจ้าง (พนักงาน 
ขับรถ) ที่ปฏิบัติงานประจําศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารฯ 
ในส่วนกลาง คอื 
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วัน
จันทร์ – วันศุกร์) จํานวน 245 วันๆละ 7 คนๆ  ละ 
200 บาท (245x7x200) รวมเป็นเงิน  343,000 
บาท (ผู้ควบคมุ จํานวน 1 คน ผู้ตรวจการ1ชุด 
จํานวน 6 คน รวม 7 คน) 
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จํานวน 120 
วัน ๆ ละ 24 คน ๆ ละ 420 บาท (120x24x420) 
รวมเป็นเงิน 1,209,600 บาท(พนักงานรับโทรศัพท์
ผลัดเช้าจํานวน 3 คน ผลัดบ่ายจํานวน 4 คน ผลัด
กลางคืนจํานวน 3  คน   ผู้ตรวจการประจํา 1584   
2 ชุด จํานวน 12 คน 
และผู้ควบคุมจาํนวน 2 คน รวม 24 คน)  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,552,600 บาท  
*หมายเหตุ* การจัดจํานวนเจ้าหน้าที่ในรอบผลัดต่างๆ
อาจมีการหมุนเวียนตามความเหมาะสม เช่น ในช่วง
เทศกาลวันหยุด หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ ตาม
นโยบายของผู้บริหาร 
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รายจ่าย 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตรุายละเอียดประกอบ 

1.1.3  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างตาม
สัญญาจ้างกองทุนฯ ประจําศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถ
สาธารณะส่วนภูมิภาครวม 76 จังหวัด 
    - วันทําการปกติ(วันจันทร์-วันศุกร์ 16.30 – 
08.30 น.) 245 วัน วันละ 2 คน 
    - วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 120    
วันๆละ 2 ผลดัๆ ละ 2 คน                                 

22,769,600   เป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
ข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างประจําศูนย์
คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ  โทร. 1584 ส่วน
ภูมิภาค มีรายละเอียดดังน้ี 
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
(วันจันทร-์วันศุกร์) จํานวน 245 วันๆละ 2 คนๆละ 
200บาท (2x200=400x245=98,000บาท x 
76 จังหวัด ) 
รวมเป็นเงิน7,448,000บาท 
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ จํานวน 120 
วันๆ ละ 2 ผลดัๆละ 2 คนๆละ 420 บาท รวมเป็น
เงิน(4x420=1,680x120=201,600x76 
จังหวัด)รวมเป็นเงิน 15,321,600บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,769,600บาท 
 

1.1.4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข้าราชการหรือลูกจ้างที่ปฎิบัติงานที่ศูนย์คุ้มครอง
ฯอําเภอเกาะสมุย และสถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงราย 

599,200.- 1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
ข้าราชการหรือลูกจ้างที่ปฎิบัติงานที่ศูนย์คุ้มครองฯ
เกาะสมุย และสถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงราย (วัน
จันทร-์วันศุกร์)วันละ 2 คนๆละ 200 บาท  
(2x200 =400x245)  รวมเป็นเงิน 98,000 บาท 
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานวันหยุดราชการและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ จํานวน 2 คนๆ ละ 420 บาท     
วันละ 2 ผลัด 120 วัน (2x420x2x120) รวม 
เป็นเงิน 201,600บาท /แห่ง รวมเป็นเงิน 
299,600บาท/แห่ง  
รวม 2 แห่งเปน็เงนิทั้งสิ้น 599,200 บาท 
 

1.1.5 ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง2549 
เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการ
จ่ายเงินให้แก่ผูป้ฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ปีงบประมาณ 255 
 

90,000.- เป็นค่าตอบแทนพิเศษสําหรับผู้ปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใ ต้  ไ ด้แ ก่   จั งหวัดยะลา  ปัตตานี 
นราธิวาส เดือนละ2,500 บาท/คน (2,500x12=
30,000x3 จังหวัด) รวมเป็นเงิน 90,000  บาท 
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รายจ่าย 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตรุายละเอียดประกอบ 

1.1.6 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองฯ 4 จังหวัด ในวันฮารี-รา
ยอ 
 
 

13,440.- เป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการวันฮา
รีรายอของเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองฯ 4 จังหวัด ได้แก่ 
จั ง ห วั ด ย ะ ล า  ปั ต ต า นี  น ร า ธิ ว า ส  ส ตู ล ใ น
วันหยุดราชการ (2x2x2x420x4=13,440) รวม
เป็นเงิน 13,440 บาท  (จํานวน 2 วันละ 2 ผลัด  
ผลัดละ 2  คน) 
 

1.1.7 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองฯ 4 จังหวัด(ปัตตานี,ยะลา,
สตูล,นราธิวาส) ในวันตรุษจีนเป็นวันหยุดราชการตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 

6,720.- เป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
เจ้าที่ศูนย์คุ้มครองฯ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยะลา 
ปัตตานี นราธิวาส และสตูล เป็นวันหยุดราชการในวัน
ตรุษจีน(2x2x420x4=6,720) รวมเป็นเงิน 6,720 
บาท จํานวน 1 วัน วันละ 2 ผลัด ผลัดละ 2 คน 
 

รวม 44,918,980.-  

1.2 ค่าใช้สอย   

1.2.1 ค่าธรรมเนียมในการจัดส่งเคร่ืองวัดระดับ
แอลกอฮอล์ทางพัสดุไปรษณีย์ 

 186,060.- เป็นค่าธรรมเนียมการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ของเครื่องวัด
ระดับแอลกอฮอล์ให้กับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ของเดิม จํานวน 243 เครื่อง ของใหม่ 200 เครื่อง 
รวม 443 เครื่อง ซึ่งจะต้องมีการจัดส่งมาสอบเทียบ/
ปรับเทียบที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปีละ 2 ครั้ง  
(6 เดือนต่อครั้ง) ครั้งละ 210 บาท 
(443x2x210= 186,060 )  
รวมเป็นเงิน 186,060 บาท 
 

1.2.2 ค่าธรรมเนียมสอบเทยีบเครื่องวัดระดับ
แอลกอฮอล์ ปีละ 2 ครั้ง 
 
 
 
 
 

886,000.- - เป็นค่าบํารุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ในการสอบเทียบ
ปรับเทียบเคร่ืองวัดระดับแอลกอฮอล์ ในเลือดโดยวิธี
เป่าลมหายใจ  ปีละ 2 ครั้งๆละ1,000 บาท จํานวน 
443 เครื่อง  (443 x 1,000 x 2 = 886,000 )   
รวมเป็นเงิน 886,000บาท 
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รายจ่าย 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตรุายละเอียดประกอบ 

1.2.3 ค่าสาธารณูปโภค 
       - ค่าบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับเคร่ือง Tablet 
จํานวน 39 เครื่อง 
หมายเหตุ - ของเดิม 36 เครื่อง 
             -ของใหม่   3 เครือ่ง 
 
 

252,720.- - เป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับเคร่ือง Tablet 
สําหรับเ จ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจ ริงตามข้อ
ร้องเรียนภาคสนามทะเบียนรถและใบอนุญาตผู้
ประจํารถเดือนละ 540 บาท/เดือน/เครื่อง จํานวน 
39 หมายเลข เป็นจํานวน 21,060 บาท/เดือน 
(21,060x12=252,720)  
 

1.2.4 ค่าเช่าหมายเลขพิเศษ 1584 ระยะเวลา  
ต้ังแต่  ม.ค.– ธ.ค. 60 

64,200.- ค่าเช่าหมายเลขพิเศษ 1584 รายเดือนๆ ละ 5,350 
บาท ระยะเวลา 12 เดือน 
(ม.ค.- ธ.ค.59 จ่ายตามปีสากล ) 
5,350 x 12 รวมเป็นเงิน64,200บาท 
 

1.2.5 ค่าเช่าระบบสื่อสารหมายเลข ISDN PRI 
TYPERI ระยะเวลา 1 ปี 

372,000.- สําหรับเป็นค่าเช่าวงจรระบบสื่อสารของกรมการขนส่ง
ทางบก หมายเลข ISDN PRI TYPERI เดือนๆ ละ 
31,000  บาท 31,000 x 12  รวมเป็นเงิน 
372,000  บาท 
 
 
 
 

1.2.6 ค่าบํารงุรักษาระบบ Call Center และอุปกรณ์ 1,200,000.- เป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาระบบ Call Center 
ในส่วนของ Hardware Software และอุปกรณ์อ่ืนๆที่
เก่ียวข้องประจําปีงบประมาณ 2560 
รวมเป็นเงิน1,200,000บาท 
 

1.2.7 ค่าบริการเสริมโครงขา่ย IN 600,000.- เป็นค่าใช้จ่ายค่าบริการเสริมโครงข่าย IN สําหรับการ
โอนสายโทรศัพท์ จํานวน 12 เดือนๆละ 50,000 บาท 
50,000 x 12 รวมเป็นเงิน 600,000 บาท 
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รายจ่าย 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตรุายละเอียดประกอบ 

1.2.8 ค่าจัดสง่ข้อความส้ัน (SMS) 500,000.- เป็นค่าจัดส่งข้อความส้ัน(SMS) ตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการติดตามเรื่องร้องเรียนของศูนย์
คุ้มครองผู้โดยสารและรับเร่ืองร้องเรียนสําหรับแจ้งผล
การดําเนินงานให้กับผู้ร้องเรียนได้รับทราบจํานวน 
600,000 ข้อความๆ ละ 0.88 บาท 
รวมเป็นเงิน500,000บาท 
 

1.2.9 ค่าจัดอบรมเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์คุ้มครอง 
ผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนทั่วประเทศและ 
เจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้อง 

 800,000.- - ค่าจัดอบรมเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร 
และรับเรื่องร้องเรียนทั่วประเทศและ เจ้าหน้าที่ ที่
เก่ียวข้องจํานวน 200 คน ใช้เวลาอบรม 2 วัน  
เป็นเงิน 800,000 บาท 
 

รวม 4,860,980.-  

1.3 คา่วัสด ุ
  
 

 

1.3.1 ค่านํ้ามนัเช้ือเพลิงสําหรับรถยนต์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติภารกิจของศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่อง
ร้องเรียน จํานวน 17 คัน 

2,000,000.- เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับนํ้ามันรถยนต์ที่ใช้ในการออก
ปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์คุ้มครองฯ 
จํานวน 17 คันรวมเป็นเงิน2,000,000บาท 
 

1.3.2 ค่าสาธารณูปโภค 
       - ค่านํ้ามนัเช้ือเพลิงสําหรับรถจักรยานยนต์
สําหรับออกปฏิบัติภารกิจของศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร
และรับเรื่องร้องเรียน จํานวน 8 คัน 
 

48,000.- เ ป็นค่ า ใ ช้ จ่ า ยสํ าหรั บ นํ้ ามั น เ ช้ื อ เพลิ งสํ าหรั บ
รถจักรยานยนต์สําหรับออกปฏิบัติภารกิจของศูนย์
คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน จํานวน 8 คัน  
รวมเป็นเงิน  48,000 บาท 
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หมายเหตุ – การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และวัตถุตามรายการข้างต้นให้สามารถนําไปถัวเฉล่ียเป็นค่าใช้จ่าย 
                ในวงเงินดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม และจําเป็น 
             - งบประมาณตามรายการข้างต้นให้สามารถถวัจ่ายกันได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายจ่าย 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตรุายละเอียดประกอบ 

1.3.3 ค่าวัสดุสํานักงานทั่วไป เช่น กระดาษถ่าย
เอกสาร กระดาษพิมพ์เอกสาร หมึกเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์และวัสดุสิ้นเปลืองอ่ืนๆ 
 
 
 
-ค่านํ้ามันสําหรับเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าในขณะไฟฟ้า
ดับ 

610,000.- -เป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสําหรับใช้ในศูนย์คุ้มครอง
ผู้โดยสารและรับเร่ืองร้องเรียน กรมการขนส่งทางบก 
เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษพิมพ์เอกสาร ผง
หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร และวัสดุสิ้นเปลืองอ่ืนๆ 
รวมเป็นเงิน  600,000บาท 
 
-เป็นค่านํ้ามันเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือดูแลอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์ขณะไฟฟ้าดับ 
10,000บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท 
 

รวม 2,658,000.-  

รวมจํานวนเงินที่ขอรบัจัดสรร 52,437,960.-  
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แบบขออนุมัติจัดทําโครงการ 

เพื่อขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
 

1.  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกบัโครงการ 
หน่วยงานที่ขอรบัจัดสรร  สํานักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก 

ชื่อแผนงาน/โครงการ  โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใสใ่จวินัยจราจร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

จํานวนเงินที่ขอรบัจัดสรร 4,520,000.00 บาท (สี่ล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

ความสอดคล้องกบั 
ยุทธศาสตร์กรมฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ความสอดคล้องกบั 
ยุทธศาสตร์ กปถ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การส่งเสริมการจัดการแผนงานโครงการเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

ความสอดคล้องกบั 
กลยุทธ กปถ. 

กลยุทธ์ที่ 1 การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
กลุยุทธ์ที่ 2 การประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
กลยุทธ์ที่ 3 การอบรมให้ความรู้สร้างจิตสํานึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

สถานภาพโครงการ 
  โครงการเดิม   โครงการใหม ่
  โครงการต่อเน่ือง (ต่อจากโครงการ    ) 

2.  หลกัการและเหตผุล และวัตถุประสงคข์องโครงการ 

หลักการและเหตุผล:  

 ปัจจุบันเด็กและเยาวชนจํานวนมาก มีความจําเป็นต้องเดินทางไปยังสถานศึกษาด้วยตนเองในรูปแบบ
ต่างๆ ทั้งเดินเท้า ขับขี่รถโดยสารรถส่วนตัว/รถประจําทาง ซึ่งล้วนแต่มีความเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนด้วยกันทั้งสิ้น และ
ที่มีความนิยมมากและเป็นสาเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุสูงก็คือ ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปยังสถานศึกษา 
ซึ่งบางคนมีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่  เช่น ขาดประสบการณ์และทักษะในการขับขี่ ประมาท ชอบความเสี่ยง คิดว่าตัวเอง
เก่ง ไม่เคารพกฎจราจร  ขาดจิตสํานึกในการใช้รถใช้ถนน  ไม่ใส่ใจในความปลอดภัยของตนเองและเพ่ือนร่วมทาง
พฤติกรรมเหล่าน้ีส่งผลให้การเกิดอุบัติเหตุในเด็กและเยาวชนซึ่งอยู่ในวัยกําลังศึกษา  มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ขับขี่ในช่วงอายุอ่ืนประกอบกับรัฐบาลได้กําหนดให้ปี 2554 – 2563 เป็นปี “ทศวรรษแห่งความ
ปลอดภัยทางถนน” โดยมีเป้าหมายลดจํานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงปีละ 5 เปอร์เซ็นต์ หรือ50 
เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2563จึงถือเป็นนโยบายสําคัญที่กรมการขนส่งทางบกต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง
เพ่ือให้ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ดังน้ัน กลุ่มเสี่ยงต่ออุบัติเหตุและการบาดเจ็บ ที่ควรมุ่งเน้นดําเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่สําคัญคือ เด็กและเยาวชน  ซึ่งจะต้องให้ความรู้ความเข้าใจ ปลูกฝังจิตสํานึกความปลอดภัยให้
เหมาะสมกับวัย โดยผ่านวิธีการเข้าถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนในหลายๆ ช่องทาง และช่องทางที่เหมาะสมถือเป็นหัวใจสําคัญที่จะ
ทําให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจ มีจิตสํานึกในการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย  เป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยงในการ
ดําเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต ที่จะแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้อย่าง 



 

ตรงจุด คือการให้ความรู้ควบคู่ไปกับความบันเทิงในวันสําคัญของเด็ก เช่น วันเด็ก และวันแม่แห่งชาติของทุกปี  ซึ่งเป็นวันที่
เด็กมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง  สามารถจดจําสาระความรู้ที่ได้รับ  สร้างความประทับใจควบคู่ไปกับความบันเทิงที่ได้รับ
ได้เป็นอย่างดี  ซึ่งไม่เพียงแต่เด็กและเยาวชนเท่าน้ันที่จะได้รับความรู้ผู้ปกครองและบุคคลที่พาเด็กมาร่วมงาน หรือประชาชน
ทั่วไปที่มาร่วมงานด้วยตัวเองก็จะได้รับความรู้พร้อมกันไปด้วย 

ผลการดําเนนิโครงการตั้งแตป่ี 2554 – 2559 

ปีงบประมาณ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

จํานวนเงินงบประมาณ   
ที่ได้รับจัดสรร : บาท 

3,040,000 3,556,200 3,559,000 4,305,000 4,500,000 

จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม : คน 

(เป้าหมาย 32,900) 

64,288 59,173 61,458 63,515 60,497 

จํานวนการจัดกิจกรรม   
: ครั้ง (เป้าหมาย 77) 

82 86 81 78 78 

ความพึงพอใจการจัด
กิจกรรม : ร้อยละ 
(เป้าหมาย ไมน้่อยกว่า
ร้อยละ 80) 

81.00 80.71 86.05 89.00 93.58 

ความรู้ที่ได้รับในระดับ
มากถึงมากที่สดุ :         
ร้อยละ (เป้าหมาย        
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

84.00 89.71 91.76 85.50 90.71 

 

วัตถุประสงค์: 

1. ให้ความรู้เก่ียวกับกฎจราจรและการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนสามารถนําไปปฏิบัติขณะใช้รถใช้ถนนได้
อย่างปลอดภัย 

2.ปลูกจิตสํานึกความปลอดภัยทางถนนและเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับเด็กและเยาวชน 
3.  เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ ได้รับความบันเทิงและความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
4.  สร้างเสริมจิตสํานึกความปลอดภัยให้ผู้ปกครองหรือผู้ที่พาเด็กมาเข้าร่วมกิจกรรม  รวมทั้งประชาชนทั่วไป  ให้ได้รับ
ความรู้ร่วมกับเด็กและเยาวชน  และผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 
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3.  ผลผลติ  กิจกรรม  และแผนการใช้จ่ายเงิน 

ผลผลติโครงการและตัวชี้วัด แนวทาง/แผนการดาํเนินงาน/กิจกรรม/ขัน้ตอนและวิธกีารดาํเนินงาน 
ช่วงเวลาทีด่าํเนินงาน 

จํานวนเงินที่ใช้ 
ดําเนนิงาน 

(บาท) รายละเอียด 
น้ําหนัก 
(%) 

รายละเอียด 
น้ําหนัก 
(%) 

ผลผลติที่ 1:  
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 
ส่วนกลาง : - สนามเสือป่ากทม.

(หรือสถานที่ตามที่
กระทรวงศกึษาธิการ
กําหนด) 

ส่วนภูมิภาค: - สถานที่ที่สขจ. 
พิจารณาว่า
เหมาะสม 

ตัวชี้วัดผลผลติ: 
ด้านปริมาณ :จัดกิจกรรมจํานวน 77 
ครั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
32,900 คน 
ด้านคณุภาพ : เด็ก/เยาวชนและ
ผู้ปกครองได้รับความรู้ด้านการใช้รถใช้
ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัยและผ่านการ
ทดสอบความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

90 
 

 
 - จัดทําหนังสือแจ้งสนร.ตัดโอนเงินให้ สขจ. 
 
 
 - จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ 
ของกรมการขนส่งทางบก 
 
 - ซักซ้อมสขจ.เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมฯ 
 
 
 - จัดให้มีเกมให้ความรู้ควบคู่กับความบันเทิง อย่างน้อย 3 เกม และ 
และจัดซื้อของรางวัล/วัสดุตกแต่งสถานที่จัดทําแบบสอบถามและ
แบบทดสอบ 
 
 - จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในวันเด็กแห่งชาติ 
ประกอบด้วยเกมให้ความรูค้วบคู่กับความบันเทิงกิจกรรมส่งเสริมความรู้
ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนตามความเหมาะสม 
และการประเมินผลการจัดกิจกรรมโดยผู้เขา้ร่วมกิจกรรม 
 

 - รวบรวมผลการจัดกิจกรรมของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสรุป    
รายงานผลการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในภาพรวม 

 

 
10 
 
 

10 
 
 

15 
 
 

30 
 
 
 

25 
 
 
 
 

10 

 

        เดือนที่ 1 – เดือนที่ 2 
     1 พ.ย. 59 – 31 ธ.ค. 59 
 
         เดือนที่ 1 – เดือนที่ 2 
     1 พ.ย. 59 – 31 ธ.ค. 59 
 
         เดือนที่ 1 – เดือนที่ 2 
      1 พ.ย. 59 – 31 ธ.ค. 59 
 
         เดือนที่ 1 – เดือนที่ 2 
      1 พ.ย. 59 – 31 ธ.ค. 59 
 
 
                เดือนที่ 3 
14 ม.ค. 60 
 
 
 
       เดือนที่ 3 – เดือนที่ 5 
14 ม.ค. 60 – 31 มี.ค. 60 
 

 

 
3,860,800 

 
 
- 
 
 
- 
 
 

465,880 
 
 
 

27,720 
 
 
 
 
- 

 

รวม 90 รวม 100  - ปี 5 เดือน 4,354,400.- 
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ผลผลติโครงการและตัวชี้วัด แนวทาง/แผนการดาํเนินงาน/กิจกรรม/ขัน้ตอนและวิธกีารดาํเนินงาน 
ช่วงเวลาทีด่าํเนินงาน 

จํานวนเงินที่ใช้ 
ดําเนนิงาน 

(บาท) รายละเอียด 
น้ําหนัก 
(%) 

รายละเอียด 
น้ําหนัก 
(%) 

ผลผลติที่ 2 :  

จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  
วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 
เฉพาะส่วนกลาง : สวนสัตว์ดุสิต 

  

ตัวชี้วัดผลผลติ: 

ด้านปริมาณ : จัดกิจกรรมจาํนวน1
ครั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
1,000 คน 

ด้านคณุภาพ : เด็ก/เยาวชนและ
ผู้ปกครองได้รับความรู้ด้านการใช้รถ
ใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัยและผ่าน
การทดสอบความรู้                ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

10  
- จัดให้มีเกมส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
และจัดซื้อของรางวัล/วัสดุตกแต่งสถานที่ 
 

 - จัดทําแบบสอบถามและแบบทดสอบ 
 
 

- จัดประชุมเตรียมงานและมอบหมายบุคลากรในการจัดงาน 
วันแม่แห่งชาติของกรมการขนส่งทางบก 

 
 
- จัดกิจกรรมสง่เสริมความปลอดภัยในวันแม่แห่งชาติ ประกอบด้วย
เกมให้ความรู้ควบคู่กับความบันเทิงกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนตามความเหมาะสม  และการประเมินผล
การจัดกิจกรรมโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
- สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

 
30 
 
 

10 
 
 

20 
 
 
 

30 
 
 
 
 

10 
 
 

 
เดือนที่ 6 – เดือนที่ 9 

1 เม.ย. 60 – 31 ก.ค. 60 
 
เดือนที่ 9 
1 ก.ค. 60 – 31 ก.ค. 60 
 
       เดือนที่ 9 – เดือนที่ 10 
1 ก.ค. 60 – 11ส.ค. 60 
 
 
             เดือนที่ 10 
12 ส.ค. 60 
 
 
 
เดือนที่ 10 – เดือนที่ 11 
12 ส.ค. 60 - 30 ก.ย. 60 
  

 
158,880 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

6,720 
 
 
 
 
- 

 10 รวม 100  - ปี 6 เดือน    165,600.00 

รวม 100  
  - ปี 11 เดือน 4,520,000.00 
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4.  ข้อมูลเกี่ยวกบัการดาํเนนิโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย เด็กเยาวชน ผู้ปกครองหรือผู้ที่พาเด็กและเยาวชนมาเข้าร่วมกิจกรรม 

สถานทีด่าํเนนิโครงการ 

 ส่วนกลาง : วันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณสนามเสือป่า กรุงเทพมหานครหรือสถานที่ตามท่ี  
                กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 วันแม่แห่งชาติ ณ สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 ส่วนภูมิภาค : ณ สถานที่ที่สาํนักงานขนส่งจังหวัดพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1 พฤศจิกายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

ผู้รบัผดิชอบโครงการ  ส่วนส่งเสริมความปลอดภัย สํานักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก 

การดาํเนินโครงการ  / ดําเนินการเอง   จ้างเหมา   บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

5.  การนําไปสู่การป้องกนัและลดอุบตัิเหตจุากการใช้รถใช้ถนน 

การนําไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน :  

1. เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย ปลูกจิตสํานึกและวินัยในการ
ใช้รถใช้ถนนท่ีสอดแทรกในเกม กิจกรรม และความบันเทิง ซึ่งนําไปสู่ความสําเร็จตามแผนและยุทธศาสตร์  
ที่กําหนด 

2. เด็กและเยาวชนได้แสดงความรู้ ความสามารถด้านความปลอดภัยทางถนน เสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

3. ผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วน ได้รับแรงกระตุ้นจากกิจกรรมที่จัดขึ้นและมีจิตสํานึกในการใช้รถใช้ถนนอย่าง
ถูกต้องปลอดภัย 

 

6.  ประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดร้บั 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  : 
1. เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถ ความคิดริเริ่ม และพัฒนาการเรียนรู้ส่งผลให้เกิดความ

ภาคภูมิใจในตนเอง และเป็นพลังขับเคลื่อนในการสร้างคนดีขับขี่ปลอดภัยให้สังคมไทย 

2. เด็กและเยาวชนมีโอกาสนําความรู้ที่ได้รับจากสนามจราจรจําลองไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน 

3. เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามวินัยในการใช้รถใช้ถนนอย่าง
ถูกต้องปลอดภัย  
7.  การประเมินผลโครงการ 

วิธีการประเมินผลโครงการ แหลง่ตรวจสอบ/อ้างอิง 

- ประเมินผลจากแบบทดสอบความรู้แบบประเมินความพึง
พอใจในการจดักิจกรรมโดยสอบถามจากเด็ก/เยาวชน และ
ผู้ปกครองหรือผู้ที่พาเด็ก/เยาวชนมาร่วมกิจกรรม 

  - รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน 
  - แบบทดสอบความรู้และแบบประเมินความพึง
พอใจในการจดักิจกรรม 
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8.  ประมาณการรายจ่าย: รวมทั้งสองผลผลติ เปน็เงนิ 4,520,000.00 บาท 
 

รายจ่าย 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุรายละเอียดประกอบ 

ผลผลติที่ 1 : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 4,354,400.- ประกอบด้วย 

 
   ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 506,520.- อัตราค่าตอบแทน 420บาทต่อคน จํานวน 66 คน  

จากส่วนกลาง เป็นเงิน 27,720บาท 
และ 1,140 คน จากส่วนภูมิภาค เป็นเงิน 478,800 บาท  
รวมส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  506,520 บาท 
 

   ค่าของรางวัล/ของชําร่วย 2,882,080.- ค่าของรางวัล/ของชําร่วย ช้ินละ 80บาท  
ส่วนกลาง จํานวน 3,726 ช้ิน เป็นเงิน298,080บาทส่วน
ภูมิภาค จังหวัดละ 425 ช้ิน รวม 76 จังหวัด 
เป็นเงิน 2,584,000บาท  
รวมส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  2,882,080บาท 
 

   ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอ่ืน  ๆเช่น
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีเกม, ค่าวัสดุ
สํานักงาน (ค่าซ่อมบํารุงรักษาอุปกรณ์ที่
ใช้ในการจัดกิจกรรม ค่านํ้ามัน ค่าแผ่น
ป้ายต่างๆ ) 

 

965,800.- ส่วนกลาง 167,800บาท  
ส่วนภูมิภาค 798,000บาท  
(จังหวัดละ 10,500บาท) 
รวมส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  965,800บาท 

ผลผลติที่ 2 : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 165,600.- ประกอบด้วย 
   ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 6,720.- อัตราค่าตอบแทน 420บาทต่อคน จํานวน 16 คน 

 
   ค่าของรางวัล/ของชําร่วย 129,680.- จํานวน 1,621 ช้ิน ช้ินละ 80 บาท  

 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอ่ืน  ๆเช่น
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีเกมค่าวัสดุ
สํานักงานค่าซ่อมบํารุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้
ในการจัดกิจกรรมค่านํ้ามันเช้ือเพลิงรถ 
ค่าแผ่นป้ายต่าง  ๆเป็นต้น 

29,200.- จํานวน 29,200บาท 

รวมจํานวนเงินที่ขอรับจัดสรร 4,520,000.-  

หมายเหตุ : สามารถถัวจ่ายรายการต่างๆภายในผลผลิตเดียวกันได้ หากมีเงินคงเหลือจากผลผลิตที่ 1 
สามารถนําไปถัวจ่ายกับผลผลิตที่ 2 ได้ ภายในวงเงินงบประมาณรวมสองผลผลิตของโครงการ 
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แบบขออนุมัติจัดทําโครงการ 
เพื่อขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

 
1.  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกบัโครงการ 

หน่วยงานที่ขอรบัจัดสรร  ส่วนสถานตรวจสภาพรถ  สาํนักวิศวกรรมยานยนต์ 

ชื่อแผนงาน/โครงการ 
 โครงการตรวจสอบ ติดตาม และกํากับดูแลการดําเนินงานของสถานตรวจสภาพรถ          
 ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

จํานวนเงินที่ขอรบัจัดสรร  1,019,300 บาท 

ความสอดคล้องกบั 
ยุทธศาสตร์กรมฯ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มีความ
ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ : รถปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

ความสอดคล้องกบั 
ยุทธศาสตร์ กปถ. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การส่งเสริมการจดัการแผนงานโครงการเพ่ือเพ่ิม            
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

ความสอดคล้องกบั 
กลยุทธ กปถ. 

กลยุทธ์การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาศักยภาพหน่วยงานความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน  

สถานภาพโครงการ 

  โครงการเดิม   โครงการใหม ่
  โครงการต่อเน่ือง (ต่อจากโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม และกํากับดูแลการ 
           ดําเนินงานของสถานตรวจสภาพรถใน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ  
           พ.ศ. 2559) 

 
2.  หลกัการและเหตผุล และวัตถุประสงคข์องโครงการ 

หลักการและเหตุผล : (ที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และอ่ืน ๆ) 

        เน่ืองจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสาเหตุสําคัญอันดับหน่ึงที่สร้างความสูญเสียแก่ชีวิต ร่างกาย และ
ทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจํานวนมาก สาเหตุสําคัญประการหน่ึงเกิดจากความเสื่อมสภาพและความชํารุด
บกพร่องของตัวรถและเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบของรถ รวมทั้งขาดการบํารุงดูแลรักษาและตรวจสอบสภาพรถให้มีความ
พร้อมก่อนการใช้งานอยู่เสมอ กรมการขนส่งทางบกซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจหลักประการหน่ึงในด้านการส่งเสริม
สนับสนุนเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จึงต้องเพ่ิมมาตรการด้านความปลอดภัยในการที่จะให้อุบัติเหตุบน
ท้องถนนมีจํานวนลดลง โดยการมุ่งเน้นให้เจ้าของรถหรือผู้ประกอบการขนส่งจะต้องนํารถเข้ารับการตรวจสภาพเป็น
ประจําตามระยะเวลาที่กําหนด สถานตรวจสภาพรถจึงถือเป็นส่วนสําคัญอย่างมากในการดําเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว จากการดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม และกํากับดูแลการดําเนินงานของสถานตรวจสภาพรถ ที่ผ่านมา
พบสถานตรวจสภาพรถบางรายยังขาดคุณภาพและมาตรฐานท่ีดี ทั้งยังมีการดําเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎ ประกาศ
ระเบียบ และข้อบังคับที่ทางราชการกําหนด ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานของสถานตรวจสภาพรถเป็นไปอย่างถูกต้องมี
คุณภาพและมาตรฐานที่ดีอันเป็นที่ยอมรับของประชาชน จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับภาครัฐที่จะต้องตรวจสอบ 
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ติดตาม และกํากับดูแลอย่างใกล้ชิดและสม่ําเสมอ เพ่ือเป็นการป้องปรามมิให้สถานตรวจสภาพรถมีการดําเนินการที่ 
ไม่ถูกต้องอันจะนําไปสู่การฝ่าฝืนกฎ ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับที่ทางราชการกําหนด จึงเห็นสมควรจัดให้มีโครงการ
ตรวจสอบ ติดตาม และกํากับดูแลการดําเนินงานของ สถานตรวจสภาพรถในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ขึ้น ซึ่งโครงการยังเป็นการดําเนินการอย่างต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยมุ่งเน้นไปยัง
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นสถานตรวจสภาพรถที่ไม่ได้รับการตรวจสอบในปีงบประมาณที่ผ่านมาจํานวนไม่น้อยกว่า ๔๐๐ แห่ง
หรือสถานตรวจสภาพรถที่มีข้อร้องเรียนหรือมีเหตุข้อสงสัยว่าจะดําเนินการไม่ถูกต้องตามกฎ ประกาศ ระเบียบ และ
ข้อบังคับของทางราชการ จากสถานตรวจสภาพรถทั้งหมด ๒,253 แห่ง 

 

วัตถุประสงค ์ : (ที่สามารถนําไปสู่ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และอ่ืน ๆ) 
1. เพ่ือพัฒนาสถานตรวจสภาพรถให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม 
หากผู้ได้รับใบอนุญาตที่ดําเนินการฝ่าฝืนกฎ ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการกําหนดจะถูก
ตักเตือนและลงโทษตามกฎหมาย 
2. เพ่ือให้รถที่ผ่านการตรวจสภาพจากสถานตรวจสภาพรถนํามาใช้บนถนนมีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน 

 
 

- 75 - 



 

3.  ผลผลติ  กิจกรรม  และแผนการใช้จ่ายเงิน 

ผลผลติโครงการและตัวชี้วัด แนวทาง/แผนการดาํเนินงาน/กิจกรรม/ขัน้ตอนและวิธกีารดาํเนินงาน 
ช่วงเวลาทีด่าํเนินงาน 

จํานวนเงินที่ใช้ 
ดําเนนิงาน  

(บาท) รายละเอียด 
น้ําหนัก 
(%) 

รายละเอียด 
น้ําหนัก 
(%) 

ผลผลติที่ 1  :   
 - โครงการตรวจสอบ ติดตาม และกํากับ  
ดูแลการดําเนินงานของสถานตรวจสภาพรถ
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕60 
 

ตัวชี้วัดผลผลติ : 
ด้านปริมาณ :   
- สถานตรวจสภาพรถที่ไม่ได้รับการ
ตรวจสอบในปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 
จํานวนไม่น้อยกว่า ๔00 แห่ง  
 -สถานตรวจสภาพรถที่มีข้อร้องเรียน หรือมี
เหตุข้อสงสัยว่าจะดําเนินการ ไม่ถูกต้องตาม
กฎ ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับของทาง
ราชการ  
ด้านคณุภาพ :  
 - สถานตรวจสภาพรถที่มีการดําเนินงาน 
ไม่ถูกต้องตามกฎ ประกาศ ระเบียบ และ
ข้อบังคับของทางราชการได้รับการลงโทษ
ตามกฎหมาย หรือแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง 
 - สถานตรวจสภาพรถมีการดําเนินงาน
อย่างถูกต้องตามกฎ ประกาศ ระเบียบ และ
ข้อบังคับของทางราชการ 

๑๐๐ 
 

1. รวบรวมข้อมูลจากผลการตรวจสอบที่ผ่านมา ข้อร้องเรียน และ
สถิ ติการรายงานผลการตรวจสอบของสํ า นักงานขนส่ง
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 และสํานักงานขนส่งจังหวัดและ
สถิติการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถทั่วประเทศ 

2. จัดทําแผนงานและกําหนดแนวทางในการตรวจสอบ 
 
3. ดําเนินการตรวจสอบสถานตรวจสภาพรถตามแผนงานที่กําหนด 
    ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ดําเนินการตรวจสอบไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แห่ง 
     
    ไตรมาสที่ ๓ และ ๔ ดําเนินการตรวจสอบไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แห่ง 
 
4. ติดตาม ประเมินผล และรวบรวมผลการดําเนินงาน 
จํานวน ๔ ครั้ง  
 

๑๐ 
 
 
 
๕ 
 
 

๔๐ 
 

๔๐ 
 
๕ 

 

เดือนที่  ๑ - เดือนที่ ๑  
(๑ ต.ค.๕9 – ๓๑ ต.ค.๕9) 
 
 
เดือนที่  ๑ - เดือนที่ ๑  
(๑ ต.ค.๕9 – ๓๑ ต.ค.๕9) 
 
เดือนที่ ๒ - เดือนที่ ๖  
(๑ พ.ย.๕9 – ๓๑ มี.ค.60) 
เดือนที่ ๗ - เดือนที่ ๑๒  
(๑ เม.ย.60 – ๓๐ ก.ย.60) 
เดือนที่ ๔ - เดือนที่ ๔  
(๑ ม.ค.60 - ๑๐ ม.ค.60) 
เดือนที่ ๗ - เดือนที่ ๗  
(๑ เม.ย.60 - ๑๐ เม.ย.60) 
เดือนที่ ๑๐ - เดือนที่ ๑๐  
(๑ ก.ค.60 - ๑๐ ก.ค.60) 
เดือนที่ ๑๒ - เดือนที่ ๑๒  
(๒๑ ก.ย.60 - ๓๐ ก.ย.60) 

1,019,3๐๐ 
 
 

   รวม 100  ๑ ปี - เดือน    
รวม 100    ๑ ปี - เดือน 1,019,3๐๐ 
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4.  ข้อมูลเกี่ยวกบัการดาํเนนิโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย  สถานตรวจสภาพรถส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

สถานทีด่าํเนนิโครงการ  สถานตรวจสภาพรถส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ผู้รบัผดิชอบโครงการ  ส่วนสถานตรวจสภาพรถ สาํนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก 

การดาํเนินโครงการ   ดําเนินการเอง     จ้างเหมา   บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

5.  การนําไปสู่การป้องกนัและลดอุบตัิเหตจุากการใช้รถใช้ถนน 

การนําไปสูก่ารป้องกนัและลดอุบตัิเหตจุากการใช้รถใชถ้นน :  
          1. เพ่ือให้รถทีผ่่านการตรวจสภาพจากสถานตรวจสภาพรถมีความปลอดภัยในการใช้งาน ซึ่งจะเป็นการช่วยลด
อุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน 
 2. เพ่ือให้การดําเนินงานของสถานตรวจสภาพรถมีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี ถูกต้องตามกฎ ประกาศ ระเบียบ 
และข้อบังคับของทางราชการ 
 3. เพ่ือตักเตือน และลงโทษแก่ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ดําเนินการฝ่าฝืนกฎ ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับของทาง
ราชการ 

 

6.  ประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดร้บั 

ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รบั  :  
1. รถมสีภาพความปลอดภัยในการใช้งานที่สูงขึ้น 
2. สถานตรวจสภาพรถมีคุณภาพและมาตรฐานในการตรวจสภาพรถท่ีดีย่ิงขึ้น 
3. สถานตรวจสภาพรถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎ ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
4. ทางราชการรับทราบข้อมลูและประเด็นปัญหาอุปสรรคเพ่ือนํามาประเมินผลและกําหนดแนวทางหรือ
มาตรการในการพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานของสถานตรวจสภาพรถให้เหมาะสมย่ิงขึ้น 

 

7.  การประเมินผลโครงการ 

วิธีการประเมินผลโครงการ แหลง่ตรวจสอบ/อ้างอิง 
-  สถานตรวจสภาพรถที่ไม่ได้รับการตรวจสอบใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวนไม่น้อยกว่า ๔00 แห่ง 
ได้รับการตรวจสอบ 
-  สถานตรวจสภาพรถที่ถูกรอ้งเรียน หรือที่มีเหตุข้อสงสัย
ว่ามีการดําเนินงานท่ีไม่ถูกต้องตามกฎ ประกาศ ระเบียบ 
และข้อบังคับของทางราชการ ได้รับการตรวจสอบ  

- จากรายงานสถิติการตรวจสอบการดําเนินงานของ   
สถานตรวจสภาพรถ 
 
- จากรายงานข้อร้องเรียนและผลการตรวจสอบการ
ดําเนินงานของสถานตรวจสภาพรถ 
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8.  ประมาณการรายจ่าย :  (จําแนกตามผลผลิต) 

รายจ่าย 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุรายละเอียดประกอบ 

ผลผลติที่ 1 :   
1. ค่าใช้สอย ได้แก่ 
ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะของ
ข้าราชการท่ีเดินทางไปต่างจังหวัด เพ่ือ
ตรวจสอบ ติดตาม และกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของผู้ได้รับใบอนุญาตจัดต้ัง
สถานตรวจสภาพรถ ดังน้ี 
 
1.1 คา่เบีย้เลีย้ง 
 
 
 
 
 
 
1.2 ค่าทีพ่กั 
 
 
 
 
 
 
1.3 ค่าพาหนะ 
- ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ
ส่วนภูมิภาคตลอดทั้งปี ค่าแท็กซี่  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  204,0๐๐ 
 
 
 
 
 
 
  632,0๐๐ 
 
 
 
 
 
 
   ๒2,8๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน ชํานาญงาน ปฏิบัติการ ชํานาญ
การ อาวุโส และพนักงานขับรถ ในการตรวจสอบส่วนภูมิภาค
และปริมณฑล จํานวน 5 คน คนละ 240 บาท/วัน        
จํานวน ๑70 วัน (5 คน x 240 บาท x ๑70 วัน) 
                                                   เป็นเงิน 204,0๐๐  บาท 
 
 
- ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน ชํานาญงาน ปฏิบัติการ 
ชํานาญการ อาวุโส และพนักงานขับรถ ในการตรวจสอบส่วน
ภูมิภาคจํานวน 5 คน คนละ 800 บาท/คืน จํานวน ๑5๘ 
คืน (5 คน x 800 บาท x ๑5๘ คืน)                                    
                                                   เป็นเงิน 632,0๐๐ บาท 
 
 
- ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการส่วนภูมิภาคตลอดทั้งปี 
ค่าแท็กซี ่จํานวน 5 คน คนละ ๕00 บาท (ไป-กลับ)      
จํานวน ๖ ครั้ง (5 คน x ๕00 บาท x ๖ ครั้ง)  
                                                     เป็นเงิน ๑5,๐๐๐ บาท 
- ค่าแท็กซี ่จํานวน 1 คน คนละ ๕00 บาท (ไป-กลับ)      
จํานวน 12 ครั้ง (1 คน x ๕00 บาท x 12 ครั้ง)  
                                                     เป็นเงิน 6,๐๐๐ บาท 
- ค่าแท็กซี ่จํานวน 3 คน คนละ ๑00 บาท (ไป-กลับ)   
จํานวน ๖ ครั้ง (3 คน x ๑00 บาท x ๖ ครั้ง) 
                                                      เป็นเงิน  1,8๐๐ บาท 
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ค่าวัสด ุ 
- ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง 
- ค่าทางด่วน 
 

 

 ๑60,5๐๐ - ค่านํ้ามันเช้ือเพลิงและค่าทางด่วน ในการออกตรวจสอบใน
ส่วนภูมิภาค (สว่นภูมิภาคและปริมณฑล จํานวน 17๐ วัน     
วันละ ๙00 บาท (๑7๐ วัน x ๙๐๐ บาท)                         
                                         เป็นเงิน   ๑53,๐๐๐ บาท 
- ค่านํ้ามันเช้ือเพลิงและค่าทางด่วน ในการออกตรวจสอบใน
ส่วนกลาง จํานวน 15 วัน วันละ 500 บาท 
(15 วัน x ๕๐๐ บาท)  
                                    เป็นเงิน       7,5๐๐  บาท 

รวม 1,019,3๐๐  
รวมจํานวนเงินที่ขอรบัจัดสรร 1,019,3๐๐  
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แบบขออนุมัติจัดทําโครงการ 
เพื่อขอรับจัดสรรเงินจากกองทนุเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

 
1.  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกบัโครงการ 

หน่วยงานที่ขอรบัจัดสรร สํานักงานเลขานุการกรม 

ชื่อแผนงาน/โครงการ 
โครงการสารคดีสั้น 1 นาที กับ กปถ. เสรมิสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน         
ปี 2560 

จํานวนเงินที่ขอรบัจัดสรร 4,000,000 บาท (สีล่้านบาทถ้วน) 

ความสอดคล้องกบั 
ยุทธศาสตร์กรมฯ 

พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ความสอดคล้องกบั 
ยุทธศาสตร์ กปถ. 

การส่งเสริมการจัดการแผนงานโครงการเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

ความสอดคล้องกบั 
กลยุทธ กปถ. 

1. การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
2. การประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
 

สถานภาพโครงการ 
  โครงการเดิม   โครงการใหม ่
  โครงการต่อเน่ือง (ต่อจากโครงการ      ) 

 
2.  หลกัการและเหตผุล และวัตถุประสงคข์องโครงการ 

หลักการและเหตุผล : (ที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และอ่ืน ๆ) 
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนทําให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจํานวนมาก และยังก่อให้เกิดปัญหา

สังคมตามมาอันเน่ืองมาจากผู้บาดเจ็บและพิการ  ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็น
อย่างมาก จึงกําหนดให้ความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ พร้อมทั้งกําหนดให้ปี พ.ศ.2554-2563 เป็นทศวรรษ
แห่งความปลอดภัยทางถนน โดยมีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ตํ่ากว่า 10 คน ต่อประชากร
หน่ึงแสนคนในปี 2563  

จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุจราจรทางบกของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ในปี 2555-2558 แสดงให้เห็นแนวโน้ม
ของอัตราผู้เสียชิวิตและบาดเจ็บที่ลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยมีอัตราผู้เสียชีวิตในปี 2555 จํานวน 8,754 ราย ปี 2556
จํานวน 7,515 ราย ปี 2557 จํานวน 6,489 ราย และ ปี 2558 จํานวน 6,273 ราย ในขณะที่ผู้บาดเจ็บมีอัตรา
ลดลงตามลําดับด้วยเช่นกัน ดังน้ี จํานวน 22,358 ราย , 21,078 ราย, 20,865 ราย และ 18,120 ราย ซึ่งช้ีให้ 
เห็นว่าการบูรณาการการดําเนินการด้านความปลอดภัยทางถนนของทุกภาคส่วนในช่วงเวลาที่ผ่านมามีประสิทธิภาพ 
ในการหยุดย้ังการเสียชีวิตบนท้องถนนได้ในระดับหน่ึง แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ โดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมาย
รถจักรยานยนต์ รถยนต์น่ังส่วนบุคคล (รถเก๋ง) และรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก(รถปิกอัพ) ที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงสูด
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ยังคงมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองทุกปี  ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผู้ขับขี่ที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม 
มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ประมาท ขาดความระมัดระวัง ขาดความรู้ความชํานาญและประสบการณ์ในการขับรถ และขาด
วินัยจราจร หรือมีความเร่งรีบขับรถเร็ว  ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสูงตามลําดับ 
ได้แก่ ขับตัดหน้ากระช้ันชิด ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด ขับรถตามกระช้ันชิด ขับไม่ชํานาญ ขับรถคร่อมเลน 
และเมาสุรา นอกจากน้ัน ยังเกิดจากอุปกรณ์รถบกพร่อง เช่น เบรกแตก ยางสึกหรอทําให้เกิดการระเบิดหรือลื่นไถล 
ได้ง่าย เป็นต้น ซึ่งจากพฤติกรรมการขับขี่ของกลุ่มเป้าหมายเสี่ยงดังกล่าวที่ยังคงมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงอย่างต่อเน่ือง 
และมีแนวโน้มความรุนแรงของอุบัติเหตุเพ่ิมขึ้นด้วย  จึงเป็นความจําเป็นที่ทุกหน่วยงานยังต้องบูรณาการการดําเนินงาน
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกันอย่างเข้มแข็ง  โดยเฉพาะการณรงค์สร้างวัฒนธรรมแห่งการเคารพและ
ปฏิบัติตามกฎหมายให้เกิดผลอย่างจริงจังและย่ังยืน 

สําหรับการดําเนินการประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นกลยุทธ์สําคัญในการเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนในช่วงที่ผ่าน
มา กรมการขนส่งทางบกและกรมประชาสัมพันธ์ได้ดําเนินการบูรณาการความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
รวมทั้งสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความปลอดภัยและปลูกจิตสํานึกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ให้ตระหนักถึง
วินัยการขับขี่เพ่ีอลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปี 2551 - 2559  โดยจัดทําสารคดีวิทยุ 1 
นาที กับ กปถ. เผยแพร่ในภาคข่าวถ่ายทอดทั่วประเทศ เวลา 07.00 น. ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ จํานวนกว่า 3,000 ครั้ง 
โดยมีสถานีวิทยุกระจายเสียงที่รับสัญญาณถ่ายทอดและเผยแพร่สารคดี 1 นาที กับ กปถ.ทั่วประเทศ จํานวนกว่า 500 
สถานี มีผู้รับฟังสาระน่ารู้จากสารคดี 1 นาที กับ กปถ. ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 10 ล้านคน ซึ่งจากผลการตอบรับและ
ประโยชน์ที่ได้กับประชาชนดังกล่าว สํานักงานเลขานุการกรมจึงจัดทําโครงการสารคดีสั้น 1 นาที กับ กปถ. เสริมสร้าง
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนต่อเน่ืองในปี 2560 เพ่ือเสริมสร้างให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายมีจิตสํานึกและ
พฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องและปลอดภัย และมีวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนที่มั่นคงและย่ังยืน 
เพ่ือสนับสนุนให้อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงตามเป้าหมายที่รัฐบาลต้ังไว้   

 
 

วัตถุประสงค ์ : (ที่สามารถนําไปสู่ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และอ่ืน ๆ) 
1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่  
2. เพ่ือปลูกจิตสํานึกผู้ขับขี่รถให้ตระหนักและเห็นความสําคัญในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
3. เพ่ือลดอันตรายในการใช้รถใช้ถนน เน้นยํ้าบทบาทและทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจนของกองทุนเพ่ือความ

ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในการมุ่งส่งเสริมการป้องกันและสร้างสํานึกแห่งความปลอดภัย 
4. เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีของประชาชนที่มีต่อกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน        
    ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนมากข้ึน    

 
 

 

- 81 - 



 

3.  ผลผลติ  กิจกรรม  และแผนการใช้จ่ายเงิน 

ผลผลติโครงการและตัวชี้วัด แนวทาง/แผนการดาํเนินงาน/กิจกรรม/ขัน้ตอนและวิธกีารดาํเนินงาน 
ช่วงเวลาทีด่าํเนินงาน 

จํานวนเงินที่ใช้ 
ดําเนนิงาน  

(บาท) รายละเอียด 
น้ําหนัก 
(%) 

รายละเอียด 
น้ําหนัก 
(%) 

 
ผลผลติที่ 1  : .สารคดีสัน้ใหค้วามรู้
เกี่ยวกบัการใช้รถใช้ถนน (1 นาที กบั 
กปถ.) 
ตัวชี้วัดผลผลติ : 
 ด้านปริมาณ :  

 -    สารคดีวิทยุเผยแพร่รวมไม่
น้อยกว่า 365 ครั้ง 

-    ข่าวได้รับการเผยแพร่จํานวน
ไม่น้อยกว่า 24 ข่าว  
 ด้านคณุภาพ 

         -    ประชาชนผู้รับฟังสารคดีวิทยุ
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนที่
ถูกต้องปลอดภัย เกิดความตระหนักและ
จิตสํ า นึกความปลอดภัย  โดยมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนน
ให้เกิดความปลอดภัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

 
100 

 
1.  ผลิตและเผยแพร่สารคดีทางวิทยุสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจแก่

ผู้ใช้รถใช้ถนน เกี่ยวกับสาหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
เทคนิคการขับขี่และบํารุงรักษารถอย่างถูกต้อง พร้อมรณรงค์
ปลุกจิตสํานึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย การมีวินัยและ
เคารพกฎจราจร  ความยาวตอนละ 1 นาที จํานวนไม่น้อยกว่า 
250 ตอน เผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
ช่วงเวลา 07.00 - 07.30 น. (ช่วงข่าวถ่ายทอดทั่วประเทศ) 
ทุกวัน วันละ 1 ครั้ง จํานวนเผยแพร่รวมทั้งสิ้น 365 ครั้ง    

 
 2 ผลิตและเผยแพร่ข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้รถใช้ถนนทางสถานี

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในช่วงเวลา 07.00-07.30 
น. (ช่วงข่าวถ่ายทอดทั่วประเทศ)  จํานวนเผยแพร่รวมไม่น้อยกว่า 
24 ข่าว  

  
 
 
 

 
80 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 

 

 
1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 
2560 ทุกวันจันทร-์อาทิตย์ วันละ 
1 ครั้ง  
 
 
 
 
 
 
1 มกราคม 2560 ถึงเดือน
ธันวาคม 2560 รวมไม่น้อยกว่า  
24 ข่าว    

 
 
งวดที่ 1 ม.ค.- 
เม.ย ใช้เงิน 
1,200,000 
บาท 
 
งวดที่ 2 พ.ค.- 
ส.ค. ใช้เงิน 
1,200,000 
บาท 
    
งวดที่ 3 ก.ย.- 
ธ.ค. ใช้เงิน 
1,600,000 
บาท 
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4.  ข้อมูลเกี่ยวกบัการดาํเนนิโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วประเทศ 

สถานทีด่าํเนนิโครงการ ทั่วประเทศ 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ มกราคม 2560- ธันวาคม 2560 

ผู้รบัผดิชอบโครงการ กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สํานักงานเลขานุการกรม 

การดาํเนินโครงการ   ดําเนินการเอง     จ้างเหมา   บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

 
5.  การนําไปสู่การป้องกนัและลดอุบตัิเหตจุากการใช้รถใช้ถนน 

การนําไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน :  
ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนท่ีรับฟังรายการสารคดี 1 นาทีกับ กปถ. ได้รับรู้ข่าวสารและความรู้เก่ียวกับการใช้รถ   ใช้

ถนนที่ถูกต้องปลอดภัย เกิดความตระหนักรู้และเสริมสร้างจิตสํานึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งนําไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องปลอดภัยมากขึ้น รวมทั้งเป็นเครือข่ายในการเผยแพร่และบูรณาการ ความ
ร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนนร่วมกัน เพ่ือส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวม   ทั่ว
ประเทศ     

  
6.  ประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดร้บั 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  :  
1. ประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนน มีความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
2. ประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนน พร้อมปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือพฤติกรรมการขับขี่ให้ถูกต้องและปลอดภัย 
3. อัตราการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงจากเดิม 
4. กองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เป็นที่รู้จักเพ่ิมมากขึ้น มีบทบาทภาพลักษณ์ที่ดี และชัดเจน 
ในการดําเนินการเพ่ือลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน    

 
 
7.  การประเมินผลโครงการ 

วิธีการประเมินผลโครงการ แหลง่ตรวจสอบ/อ้างอิง 
- ประเมินผลการรับรู้ของประชาชน  
-    
-    
 

-  แบบสอบถาม  
-  รายงานสรุปผลการประเมินผลการดําเนินงาน  
-    
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8.  ประมาณการรายจ่าย :  (จําแนกตามผลผลิต) 

รายจ่าย 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุรายละเอียดประกอบ 

ผลผลติที่ 1 :   
1. สารคดีสัน้ให้ความรู้เกี่ยวกบัการใช้
รถใช้ถนน (1 นาที กบั กปถ.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
4,000,000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
- ผลิตและเผยแพร่สารคดีทางวิทยุสร้างเสรมิความรู ้    ความ
เข้าใจแก่ผูใ้ช้รถใช้ถนน เก่ียวกับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน เทคนิคการขับขีแ่ละบํารุงรักษารถ  อย่างถูกต้อง 
กฎระเบียบและมารยาทในการใช้รถใช้ถนน  ทีถู่กต้อง 
พร้อมรณรงค์ปลุกจิตสาํนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัย เพ่ือให้เกิดความตระหนักรูแ้ละเสริมสร้างสํานึก
ความปลอดภัยเพ่ือให้มีวินัยและเคารพกฎจราจร  ความยาว
ตอนละ 1 นาท ีจํานวนไม่น้อยกว่า 250 ตอน เผยแพรท่าง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ช่วงเวลา 07.00 - 
07.30 น. (ช่วงข่าวถ่ายทอดทั่วประเทศ) ทุกวัน วันละ 1 
ครั้ง จาํนวนเผยแพร ่   รวมทั้งสิ้น 365 ครั้ง     

-  ผลิตและเผยแพร่ข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้รถใช้ถนนทาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในช่วงเวลา 
07.00-07.30 น. (ช่วงข่าวถ่ายทอดทั่วประเทศ)  จํานวน
เผยแพรร่วมไมน้่อยกว่า 24 ขา่ว   

 
 
 

  

รวมจํานวนเงินที่ขอรบัจัดสรร 4,000,000 สี่ล้านบาทถ้วน 
 

 

 

 

- 84 - 



 

                                                          แผนงาน/โครงการเงนินอกงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมการขนส่งทางบก 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

                                                            แผนงาน/โครงการเงนินอกงบประมาณประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมการขนส่งทางบก 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

กรมการขนส่งทางบกที่ 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการจัดซ้ือเครื่องจัดระบบบัตรควิอัตโนมตัิพร้อมติดตั้ง                                     
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบ้ริการประชาชน 

สํานักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 

๑. หลกัการและเหตผุล 

เน่ืองด้วยเครื่องจัดระบบบัตรคิวอัตโนมัติของสํานักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 ที่ใช้ในการ
อํานวยความสะดวกในการจัดลําดับการให้บริการให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ได้รับจัดสรรมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2547  มีสภาพเก่าชํารุดบ่อยครั้งเกิดปัญหาเวลาให้บริการประชาชนเป็นประจํา เน่ืองจากใช้งานมาเป็นเวลานาน
การซ่อมบํารุงสามารถแก้ปัญหาได้ในระดับหน่ึง แต่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบกับปัจจุบันผู้
มาติดต่อขอรับบริการด้านทะเบียนและภาษีรถ ด้านตรวจสภาพรถ และด้านใบอนุญาต ขับรถในแต่ละวันมีจํานวน
เพ่ิมมากขึ้น การให้บริการในการจัดระบบบัตรคิวอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพนับว่าเป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิงในการสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ือง  

สํานักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ ๑ จึงจัดทําโครงการจัดซื้อเครื่องจัดระบบบัตรคิวอัตโนมัติ
พร้อมติดต้ังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนทดแทนของเดิมจํานวน 2 เครื่องที่ชํารุด หมายเลข
ครุภัณฑ์ 7490-016-0007-4707 และ 7490-016-0012-4707  เพ่ือให้สามารถจัดเรียงการใช้บริการ
ตามลําดับคิวการให้บริการก่อนหลังได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  รวมท้ังเสริมสร้าง
ความเป็นธรรม และความโปร่งใสในการติดต่อราชการ และส่งผลให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 
● สถานภาพของโครงการ   โครงการเดิม     โครงการใหม่   
๒. ความสอดคล้อง 

ความสอดคลอ้งกบัประเด็นยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบกและกระทรวงคมนาคม 
ประเดน็ยุทธศาสตรก์รมการ

ขนสง่ 
ทางบก พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ 

ประเดน็ยุทธศาสตรก์รมการขนสง่
ทางบก พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 

ประเดน็ยุทธศาสตรก์ระทรวง
คมนาคม พ.ศ. ๒๕60-2564  

ประเดน็ยุทธศาสตรก์รมการ
ขนสง่ทางบกที่ 3 
การพัฒนาการบริหารงานและการ 
บริการสู่ความเป็นเลิศ 

ประเดน็ยุทธศาสตรก์รมการขนสง่
ทางบกที่ 3 
 พัฒนาการให้บริการรูปแบบ
อัจฉรยิะ 

ประเดน็ยุทธศาสตรก์ระทรวง
คมนาคมที่ 4  การพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์สู่ความสําเร็จ 

3. วัตถุประสงค ์

เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองจัดระบบบัตรคิวอัตโนมัติพร้อมติดต้ังสําหรับให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการด้าน
ทะเบียนรถ และใบอนุญาตขับรถให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จํานวน 2 จุดบริการ 

  
/● ตัวชี้วัด… 
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 ● ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์  
     ผู้ใช้บริการด้านทะเบียนรถและใบอนุญาตขบัรถได้รับความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

๔.  กลุ่มเป้าหมาย 
         ประชาชนที่ใช้บริการด้านทะเบียนและภาษีรถ ด้านตรวจสภาพรถ และด้านใบอนุญาตขับรถ   

5. พืน้ทีด่าํเนินการ  

        ฝ่ายทะเบียนรถ บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ช้ัน 1 และฝ่ายใบอนุญาตขับรถ บริเวณ   ช้ัน 2 
สํานักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ ๑  

 ๖. ผลผลติ/ผลงาน 
  มีเครื่องจัดระบบบัตรคิวอัตโนมัติพร้อมติดต้ังสําหรับให้บริการประชาชนที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย  มี
ประสิทธิภาพ ให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเน่ือง และสร้างความเป็นธรรมในการใช้บริการ  จํานวน 2 เครื่อง 

● ตัวชี้วัดเปา้หมายผลผลติ/ผลงาน  
 ด้านปริมาณ :  มีเครื่องจัดระบบบัตรคิวอัตโนมัติที่สามารถให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการด้าน
ทะเบียนรถ ตรวจสภาพรถ และใบอนุญาตขับรถได้เพียงพอและทั่วถึง   
 ด้านคุณภาพ :  มีเครื่องจัดระบบบัตรคิวอัตโนมัติที่มีความทันสมัย สามารถแจ้งจํานวนคิวที่รอรับบริการ 
และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องได้อย่างมีมาตรฐานตามที่กําหนด และสามารถใช้งานได้ร้อยละ 100 
             ด้านเวลา : ดําเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด  
  ด้านค่าใช้จ่าย : ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ   

๗.  แนวทาง/แผนการดาํเนนิงาน  
     ๗.๑ รายละเอียดแนวทาง ขั้นตอนและวิธกีารดาํเนนิงาน  

1)  จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องจัดลําดับบัตรอัตโนมัติพร้อมติดต้ัง 

2)  แต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

3)  แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและจัดทําบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ 

4)  ผู้รับจ้างดําเนินการติดต้ังเคร่ืองจัดระบบบัตรคิวอัตโนมัติตามรูปแบบที่กําหนด 

5)  ตรวจรับพัสดุ 

 6)  ประเมินผลภายหลังเปิดใช้งานภายใน 1 เดือน 

     ๗.๒ ตารางสรปุแนวทางการดําเนนิงาน และน้ําหนกัความสําคญัของกิจกรรม 
 ตามแบบตารางแผนการดําเนินงาน (Gantt Chart)  

๘. ระยะเวลาดําเนนิงาน    
      ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2559  -  มีนาคม 2560 (รวม 6 เดือน) 

/9. งบ…  
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๙. งบประมาณ  
 ๙.๑ วงเงินรวม  440,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
 ๙.๒ แหล่งเงิน 

 

   เงินงบประมาณ               เงินนอกงบประมาณ 
         (๑)  งบลงทุน         (๑) เงินกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
         (๒)  งบรายจ่ายอ่ืน         (๒) เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรแสตมป์ 
         (๓)  งบดําเนินงาน         (๓) เงินกองทุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของ 

                   กรมการขนสง่ทางบก 
         (๔) อ่ืน ๆ  งบประมาณกรุงเทพมหานคร 

๑๐. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
       ๑๐.๑ หน่วยงาน : สํานักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1     
       ๑๐.๒ ผู้รับผิดชอบโครงการ :   
              (1)  นายรุ่งฤทธ์ิ  เศรษฐลักษณ ์  โทรศัพท์ 0 2416 4691  E-mail address  
Korcoffee1958@gmail.com 
   (2)  นางสาวจินตนา  วงศ์ปิยะสถิตย์   โทรศัพท์ 0 2416 8995  E-mail address  
Buataisangchan@gmail.com 
     (3)  นางวรรณา  อุดมศิลปศาสตร์   โทร. 0 2416 8994  E-mail address  
wanna_noizii@hotmail.com 
๑๑. วิธกีารตดิตามประเมินผล   
 ตรวจสอบจากข้อมูลเอกสาร ดังต่อไปน้ี 
 11.1 แบบสํารวจความพึงพอใจ 
 11.2 รายงานคณะกรรมการตรวจรับ 
 11.3 รายงานผลการดําเนินงาน 
 11.4 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน  

๑๒. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รบั  
 12.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความเป็นธรรมในการใช้บริการด้านทะเบียนรถด้าน
ตรวจสภาพรถ และด้านใบอนุญาตขับรถอย่างเสมอภาค  
 12.2 ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่หน่วยงาน 
 12.3 ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เกิด
ความคล่องตัวในการให้บริการประชาชน 
 

/๑๓. ผล… 
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 ๑๓. ผลกระทบของโครงการ  
 ๑๓.๑ ผลกระทบต่อประชาชน : ประชาชนได้ใช้บริการด้านทะเบียนรถ ด้านตรวจสภาพรถ และด้าน
ใบอนุญาตขับรถได้อย่างสะดวก รวดเร็ว   
 ๑๓.๒ ผลกระทบทางสังคม : หน่วยงานราชการมีภาพลักษณ์ที่ดี และลดปัญหาด้านการให้บริการที่ไม่
เป็นธรรม 
 ๑๓.๓ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ :           - 
 ๑๓.๔ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม :  ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ ที่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ไม่แออัด 
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โครงการอบรมเสริมความรูแ้กผู่้ขอรบัใบอนญุาตขบัรถจักรยานยนต ์

1. หลกัการและเหตผุล  

 เน่ืองจากในปัจจุบันปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็น
จํานวนมาก    ซึ่งสถิติการสํารวจข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพบว่าอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
สาเหตุมาจากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มากที่สุดอันเกิดจากกรณีผู้ขับขี่ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้รถ  ใช้ถนน ผู้ขับขี่ขาด
วินัยและมารยาทในการใช้รถใช้ถนน ขาดจิตสํานึกด้านความปลอดภัยและไร้ซึ่งนํ้าใจในการใช้รถใช้ถนน ร่วมกับผู้อ่ืน 

 ส่วนใบอนุญาตขับรถ  สํานักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5  ได้เล็งเห็นความจําเป็นและประโยชน์ ของ
การให้ความรู้  ความเข้าใจ  ด้านกฎจราจร  มารยาทในการขับรถอย่างปลอดภัย  ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้าง      จิตสํานึก
ในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้รถใช้ถนนของผู้ขับรถจักรยานยนต์  และเป็นการปฏิบัติตามพันธกิจของ
กรมการขนส่งทางบก  เก่ียวกับการพัฒนาด้านความปลอดภัยและให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก  รวดเร็ว และเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด จึงได้จัดให้มีโครงการอบรมเสริมความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์     ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.2560 อน่ึงโครงการน้ีจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ขับขี่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผู้ขับขี่
จะได้รับความรู้และเข้าใจถึงกฎระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ ในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง  เกิดจิตสํานึกด้านความ
ปลอดภัยทางถนน  ส่งผลให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนด้วยรถจักรยานยนต์ลดน้อยลง 

สถานภาพของโครงการ   โครงการเดิม     โครงการใหม่   
ประเภทโครงการ    พัฒนา     ดําเนินการปกติ 

 

2. ความสอดคลอ้ง 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบกและกระทรวงคมนาคม 

ประเดน็ยุทธศาสตรก์รมการขนสง่ทางบก ประเดน็ยุทธศาสตรก์ระทรวงคมนาคม 
ประเดน็ที่ 3  การพัฒนาการบริหารงาน  และการบริการสู่
ความเป็นเลิศ 

ประเดน็ที่ 4  การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความสําเร็จ 

3. วัตถุประสงค์  
  เพ่ือเพ่ิมช่องทางบริการให้ความรู้เก่ียวกับกฎจราจร ข้อบังคับต่าง ๆ ในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง
และปลอดภัยแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ในวันหยุดราชการ    

  ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์   
 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ในวันหยุดราชการ(วันเสาร์–วันอาทิตย์)ไม่
น้อยกว่า  ร้อยละ 85          

4. กลุ่มเปา้หมาย 
 ประชาชนทั่วไป   หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์      ใน
วันหยุดราชการ(วันเสาร์ – วันอาทิตย์) 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
  ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (ตามแผนดําเนินการ) 
                                                                                                     /6. ผลผลติ/ผลงาน… 
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 6. ผลผลติ/ผลงาน 
 จัดให้มีการอบรมเสริมความรู้และออกใบอนญุาตขับรถจักรยานยนต์ให้แก่ประชาชนทั่วไปและ    
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในวันหยุดราชการ(วันเสาร์ – วันอาทิตย์) 

  ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต/ผลงาน  
 1. ด้านปริมาณ :  จํานวนคร้ังของการจัดอบรมไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง/ปี หรือ จํานวนผูเ้ข้ารับการอบรม        

 ไม่น้อยกว่า 900 คน/ปี 
 2. ด้านคุณภาพ :  จัดอบรมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  
 3. ด้านเวลา :  ดําเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 
 4. ด้านค่าใช้จ่าย :  ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ (งบ กทม.) 
7. แนวทาง/แผนการดําเนนิงาน 
  7.1 รายละเอียดแนวทาง ขั้นตอนและวิธีการดําเนนิงาน 
 (1) ประชาสัมพันธ์และประสานความร่วมมือไปยังสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
และรับสมคัรผูส้นใจเข้าร่วมโครงการเป็นการทั่วไป 

 (2)  ดําเนินการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 
 (3)  อบรมทดสอบข้อเขียนและแบบทดสอบขับรถจักรยานยนต์ 
 (4)  ออกใบอนุญาตขับรถให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมและทดสอบขับรถจักรยานยนต์ 

   7.2 ตารางสรุปแนวทางการดาํเนินงาน และน้าํหนักความสาํคญัของกิจกรรม  
            (ตามแบบตารางแผนการดําเนินงาน – Gantt chart) 
8. ระยะเวลาดําเนนิงาน   
 ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึง  กันยายน 2560 

9. งบประมาณ  
     9.1 วงเงินรวม 475,200.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 

     9.2 แหล่งเงิน 
   เงินงบประมาณ                เงินนอกงบประมาณ 
         (1)  งบลงทุน  (1) เงินกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

         (2)  งบรายจ่ายอ่ืน  (2) เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรแสตมป์ 

         (3) งบดําเนินงาน  (3) เงินกองทุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของ 

                   กรมการขนสง่ทางบก 

  (4) อ่ืน ๆ (ระบุ) งบประมาณกรุงเทพมหานคร 

10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  10.1 สํานักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5  ส่วนใบอนุญาตขับรถ 
        10.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ  
      นางสาวเกศกาญจน์   ดาวแจ่ม   โทร. ภายใน 4203 
      
                                                                                              /11. วิธีการติดตามประเมินผล… 
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11. วิธกีารตดิตามประเมินผล  
 11.1 แบบสํารวจความพึงพอใจ  
 11.2 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน 
              11.3 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน 
12. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รบั  
 12.1 ผู้ผ่านการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
             12.2 ผู้ผ่านการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย รู้วิธีป้องกัน
อุบัติเหตุและมรรยาทในการขับรถ  และได้รับความรู้เก่ียวกับการดูแลและบํารุงรักษารถเบ้ืองต้น 
 12.3 เสริมสรา้งภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กรมการขนส่งทางบกในการให้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชนในการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่สังคมส่วนรวม 
13. ผลกระทบของโครงการ 
       13.1 ผลกระทบต่อประชาชน  ผูใ้ช้บริการได้รับความพึงพอใจในการบริการนอกเวลาราชการ  
       13.2 ผลกระทบทางสังคม  ประชาชนปฏิบัติถูกต้องตามกฎจราจร อุบัติเหตุลดลง 
       13.3 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  ประชาชนไม่ต้องหยุดงานมาทําใบอนุญาตขับรถในวันทําการปกติ 
ทําให้ไม่ขาดรายได้ 
      13.4 ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  ไมม่ ี  
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โครงการอบรมเสริมความรูแ้กผู่้ขอรบัใบอนญุาตขบัรถจักรยานยนต ์

ตารางแผนการดําเนินงาน (Gantt chart) 

กิจกรรมหลักของ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

กําหนดคา่น้าํหนัก
ความสาํคญัของ 

แต่ละกิจกรรม 

เป็นร้อยละ (%)  

ค่าเปา้หมาย 

ของแตล่ะกิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 
หมายเหตุ / 

หน่วยงาน
รบัผดิชอบ 

ต.ค. 

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค. 

60 

ก.พ. 

60 

มี.ค. 

60 

เม.ย. 

60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค. 

60 

ส.ค. 

60 

ก.ย. 

60 

ประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครผูเ้ข้าร่วม 

โครงการฯ 

1. ดําเนินการทดสอบสมรรถภาพ         
ของร่างกาย   

2. อบรมทดสอบข้อเขียนและทดสอบ 
     ขับรถจักรยานยนต์ 

3. ออกใบอนุญาตขับรถให้แก่ผูท้ี่ผ่าน      
การอบรมและทดสอบขับขี่              
รถจักรยานยนต์ 

 

 

30 

 

30 

 

40 

 

 

- จัดอบรมเดือนละ  
1 ครั้ง และปีละ   
12 ครั้ง รวม       
12 รุ่น จํานวนผู้
เข้ารับการอบรม 

ไม่น้อยกว่า 900 
คน/ปี ใน
วันหยุดราชการ(วัน
เสาร์- วันอาทิตย์) 

 

 

           สํานักงาน
ขนส่ง

กรุงเทพ 
มหานคร
พื้นที่ 5  
(ส่วน

ใบอนุญาต
ขับรถ) 

 

รวม 100   
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โครงการอบรมเสริมความรูแ้กผู่้ขอรบัใบอนญุาตขบัรถจักรยานยนต ์
การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จในลักษณะตารางเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework – Log Frame) 

สาระสาํคญัของการดําเนนิงานโดยสรปุ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค่าเปา้หมาย 

(ระบุหน่วย) 

แหลง่ตรวจสอบ/อ้างอิง 

(ที่ใช้ในการติดตามผล) 

1. วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ 

เพื่อเพิ่มช่องทางบริการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร 
ข้อบังคับต่าง ๆ ในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัยแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ 

ในวันหยุดราชการ    

ระดบัผลลพัธ ์(Outcome)  

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ใน
วันหยุดราชการ 

 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

 

- แบบสํารวจ         
ความพึงพอใจ 

2. ผลผลติ/ผลงาน   

    จัดให้มกีารอบรมเสริมความรู้และออกใบอนุญาต
ขับรถจักรยานยนต์ให้แก่ประชาชนทั่วไปและ 

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในวันหยุดราชการ 

ระดบัผลผลติ  (Output) 

1. ด้านปริมาณ :  จํานวนครั้งของการจัดอบรมไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง/ปี หรือ  
จํานวนผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 900 คน/ปี 

 

ไม่น้อยกว่า12ครั้ง / ปี 
หรือไม่น้อยกว่า    
900 คน /ปี 

 

- รายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําเดือน 

2. ด้านคุณภาพ :  จัดอบรมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

- - รายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําเดือน 

3. ด้านเวลา :  ดําเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด  

                       (เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)  

12 เดือน  - รายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําเดือน 

4. ด้านค่าใช้จ่าย :  ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ (งบ กทม.) 475,200.-บาท รายงานผลการใช้จ่ายเงิน 

3. กิจกรรม  ระดบักิจกรรม (Activity) 

ตามตารางแผนการดําเนินงาน (Gantt Chart)  

  

4. งบประมาณทีใ่ช้ในการดําเนนิงาน  (Inputs) จํานวนเงิน (บาท)/ งบรายจ่าย : เงินนอกงบประมาณ (งบ กทม.)            475,200.-บาท รายงานผลการใช้จ่ายเงิน 
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โครงการออกหน่วยเคลือ่นที่บริการ “ใบอนุญาตขับรถรปูแบบใหม่”  
1. หลกัการและเหตผุล  
 ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้พัฒนารูปแบบใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหม่เพ่ือเป็นการลดปัญหาต่างๆ เช่น  
การเลียนแบบ  การปลอมแปลงใบอนุญาตขับรถ  ความคงทนถาวร หรือแม้แต่ปัญหาในเร่ืองของรูปถ่าย   ที่บางครั้งเกิด
ปัญหาว่าเป็นรูปถ่ายที่มีขนาดใหญ่ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถประทับตราราชการได้ เหล่าน้ี เป็นต้น     จึงเป็นที่มาของการ
ออกใบอนุญาตขับรถด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ใบขับขี่พลาสติก) ที่มี Hologram ป้องกัน   การปลอมแปลงพร้อมระบบ
ป้องกันการปลอมแปลงที่ซ่อนอยู่ในบัตร มีแถบแม่เหล็กเพ่ือเก็บข้อมูลของผู้ขอรับ  ใบอนุญาต มีข้อความเป็นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษเพ่ือที่ผู้ขอสามารถนําไปใช้ในประเทศกลุ่มอาเซียนและประเทศที่มีข้อตกลงอ่ืน ๆ ได้ ทนทานต่อการใช้
งาน ไม่ชํารุดเสียหาย สวยงาม ทันสมัย และลดปัญหาเรื่องรูปถ่าย โดยรูปถ่ายที่ปรากฏจะเป็นรูปที่ถ่ายจริงในวันที่มาใช้
บริการ 

ปัจจุบันการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการ “ใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหม่” ได้ออกให้บริการประชาชน   ที่ศูนย์
ร่วมคมนาคม สถานีรถไฟฟ้า (ตากสิน)  ออกให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการและหน่วยงาน  รัฐวิสาหกิจที่
ร้องขอ  เช่น  รัฐสภา ศาลฎีกา ศาลแพ่ง ศาลอาญาธนบุรี กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพเรือ กรมราชองครักษ์ 
กองทัพอากาศ กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน  กระทรวง
สาธารณสุข  กรุงเทพมหานคร  การบินไทย  ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารไทยพาณิชย์ ฯลฯ รวมทั้งหน่วยงานราชการท่ีขอ
ความร่วมมือให้ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนเน่ืองในโอกาสต่าง ๆ                         เช่น วันข้าราชการพล
เรือน วันคุ้มครองผู้บริโภค ฯลฯ ทําให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่ทางราชการมากย่ิงขึ้น  
ดังน้ัน  เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างต่อเน่ือง  จึงได้จัดทําโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการ “ใบอนุญาตขับรถ
รูปแบบใหม่” ขึ้น 

  สถานภาพของโครงการ   โครงการเดิม     โครงการใหม่   
  ประเภทโครงการ   พัฒนา      ดําเนินการปกติ 
2. ความสอดคล้อง 
 
 

ความสอดคลอ้งกบัประเด็นยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบกและกระทรวงคมนาคม 
ประเดน็ยุทธศาสตรก์รมการขนสง่ทางบก ประเดน็ยุทธศาสตรก์ระทรวงคมนาคม 

ประเดน็ที่ 3  การพัฒนาการบริหารงาน   และการบริการ
สู่ความเป็นเลิศ 

ประเดน็ที่ 4  การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความสําเร็จ 

3. วัตถุประสงค์   
 3.1 เพ่ือเพ่ิมช่องทางการให้บริการออกใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหม ่

 3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการให้บริการ 

 3.3 เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้และเป็นธรรม และเพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  

  ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์   
       ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถมีความพึงพอใจในการออกหน่วยเคลื่อนที่ ให้บริการ “ใบอนุญาตขับรถ    
รูปแบบใหม่” ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  

4. กลุ่มเปา้หมาย 
 ประชาชนท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนที่ศูนย์ร่วมคมนาคมสถานีรถไฟฟ้า (ตากสิน) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน    ราชการ
และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ร้องขอ และหน่วยงานราชการท่ีขอความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรม           เน่ืองในโอกาสต่าง 
ๆ   ที่หน่วยงานรับผิดชอบ  ให้ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน 
           /5. พืน้ทีด่ําเนินการ … 
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5. พืน้ทีด่าํเนนิการ 
  ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (ตามแผนดําเนินการ) 
6. ผลผลติ/ผลงาน 
  การออกหน่วยบริการนอกสถานที่เพ่ือออกใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหมใ่ห้แก่ประชาชนทั่วไปและหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในรอบปีตามแผนการดําเนินการ 

  ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต/ผลงาน  
     1. ด้านปริมาณ : ดําเนินการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการ “ใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหม่” แก่ผู้ขอรบั 
ใบอนุญาตขับรถไม่น้อยกว่า  1๘ ครั้ง / ปี หรือไม่น้อยกว่า ๑,800  ราย/ปี 

     2. ด้านคุณภาพ : ผู้รับบริการออกใบอนุญาตขับรถตามโครงการออกหน่วยบริการนอกสถานที่  เพ่ือออก
ใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหมม่คีวามพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

     3. ด้านเวลา : ดําเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 

     4. ด้านค่าใช้จ่าย : ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่กําหนด (งบ กทม.) 

7. แนวทาง/แผนการดําเนนิงาน 
   7.1 รายละเอียดแนวทาง ขัน้ตอนและวิธกีารดาํเนินงาน 
   (1)  ประชาสัมพันธ์และให้คาํแนะนําแก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐผู้เข้าร่วมโครงการ 
    (2)  จัดบุคลากรเพ่ือไปปฏิบัติงานการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการ 

   (3)  ดําเนินการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการ “ใบอนุญาตขบัรถรูปแบบใหม่” ให้แก่ประชาชนและ 

หน่วยงานภาครัฐที่ร้องขอ (ตามแผนดําเนินการ) 

  7.2 ตารางสรปุแนวทางการดําเนนิงาน และน้าํหนักความสําคญัของกิจกรรม  
  (ตามแบบตารางแผนการดําเนินงาน – Gantt chart) 
8. ระยะเวลาดําเนนิงาน   
       ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560 (รวม 12 เดือน) 
9. งบประมาณ  
      9.1 วงเงินรวม 220,800.-บาท (สองแสนสองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) 
    9.2 แหล่งเงิน 

    เงินงบประมาณ              เงินนอกงบประมาณ 
         (1)  งบลงทุน        (1) เงินกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
         (2)  งบรายจ่ายอ่ืน        (2) เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรแสตมป์ 
         (3)  งบดําเนินงาน        (3) เงินกองทุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของ            

               กรมการขนส่งทางบก 
        (4) อ่ืน ๆ (ระบุ)  งบประมาณกรุงเทพมหานคร 

10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
        10.1 สํานักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 ส่วนใบอนุญาตขับรถ 
       10.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   -  นายชัยวัฒน์  มากวงศ์      โทร. ภายใน 4203    
   -  นางสาวเกศกาญจน์  ดาวแจ่ม โทร. ภายใน 4203            

/11. วิธีการตดิตามประเมินผล … 
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11. วิธกีารตดิตามประเมินผล  
 11.1 แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารในการออกหน่วยเคลื่อนที ่
 11.2 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน 
 11.3 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน 
12. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รบั 

 12.1  ประชาชนได้รับความสะดวกโดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สํานักงานของกรมการขนส่งทางบก 

 12.2 ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการได้รับบริการการออกใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหม่ 

 12.3 ประชาชนได้รับใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหม ่ที่มีความทันสมัย สวยงาม ทนทาน และมรีะบบป้องกัน
การปลอมแปลง  
13. ผลกระทบของโครงการ 
 13.1 ผลกระทบต่อประชาชน  ผูใ้ช้บริการได้รับความพึงพอใจ 
 13.2 ผลกระทบทางสังคม  มีการร่วมมือในการให้บริการแก่สังคมระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 13.3 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาทําใบอนุญาตขับรถ 
 13.4 ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  ไม่ม ี
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        โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการ “ใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหม่”  
ตารางแผนการดําเนินงาน (Gantt chart) 

กจิกรรมหลกัของ 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 

กําหนดคา่
น้ําหนกั

ความสําคญัของ 

แต่ละกจิกรรม 

เปน็ร้อยละ (%)  

ค่าเป้าหมาย 

ของแตล่ะกิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนนิการ (ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 

หมายเหตุ / 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

ต.ค. 

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค. 

60 

ก.พ. 

60 

มี.ค. 

60 

เม.ย. 

60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค. 

60 

ส.ค. 

60  

ก.ย. 

60 

1. ประชาสัมพันธ์และให้คําแนะนําแก่    
ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ 

2. จัดบุคลากรเพื่อไปปฏิบัติงานการออกหน่วย
บริการเคลื่อนที่ 

3.ดํ า เ นินการออกหน่วย เคลื่ อนที่ บริ การ  
“ใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหม่”  ให้แก่ 

ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐที่ร้องขอ  

ตามแผนดําเนินการ 

20 

 

20 

 

60 

 

ดําเนินการตามแผน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2559 ไม่น้อย
กว่า  18 ครั้งตอ่ปี 
หรือไม่น้อยกว่า 
1,800 รายต่อปี 

 

 

            

สํานักงานขนส่ง
กรุงเทพมหานคร

พื้นที่ 5 

(ส่วนใบอนุญาต 

ขับรถ) 

รวม 100  
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โครงการออกหน่วยเคลือ่นที่บริการ “ใบอนุญาตขับรถรปูแบบใหม่” 

การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จในลักษณะตารางเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework – Log Frame) 

สาระสาํคญัของการดําเนนิงานโดยสรปุ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค่าเปา้หมาย 

(ระบุหน่วย) 

แหลง่ตรวจสอบ/อ้างอิง 

(ที่ใช้ในการติดตามผล) 

1. วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ 

1.1 เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการออกใบอนุญาต 

ขับรถรูปแบบใหม่ 

1.2 เพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการ      
ให้บริการ 

1.3 เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน      

ให้ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส  

ตรวจสอบได้และเป็นธรรม  

ระดบัผลลพัธ ์(Outcome)  

ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถมีความพึงพอใจในการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ
“ใบอนุญาตขบัรถรูปแบบใหม่” 

 

 

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 85 

 

แบบสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการในการ
ออกหน่วยเคลื่อนที่ 

2. ผลผลติ/ผลงาน   

จัดให้มีการออกหน่วยบริการนอกสถานที่เพื่อออก 

ใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหมใ่ห้แก่ประชาชนทั่วไป  
และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในรอบปี    
ตามแผนการดําเนินการ 

ระดบัผลผลติ  (Output) 

1. ด้านปริมาณ :  ดําเนินการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการ “ใบอนุญาตขับรถ 
รูปแบบใหม”่ แก่ผู้ขอใบอนญุาตขับรถไม่น้อยกว่า 1๘ ครั้ง/ปี หรือไม่น้อยกว่า  
๑,800  ราย/ปี 

 

 

ไม่น้อยกว่า 
18 ครั้ง/ปี 

หรือ 

ไม่น้อยกว่า 
1,800 ราย/ปี 

 

รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําเดือน 
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สาระสาํคญัของการดําเนนิงานโดยสรปุ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค่าเปา้หมาย 

(ระบุหน่วย) 

แหลง่ตรวจสอบ/อ้างอิง 

(ที่ใช้ในการติดตามผล) 

 2. ด้านคุณภาพ :  ผู้รับบริการออกใบอนุญาตขับรถตามโครงการออกหน่วย
บริการนอกสถานที่เพื่อออกใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหมม่คีวามพึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

 

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 85 

-แบบสํารวจความ 

พึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ในการออกหน่วยเคลื่อนที่ 

3. ด้านเวลา :  ดําเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด  

                       (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 

12 เดือน -รายงานผลการ 

ปฏิบัติงานประจําเดือน 

4. ด้านค่าใช้จ่าย :  ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่กําหนด (งบ กทม.) 

 

220,800.- 
บาท 

รายงานผลการใช้จ่ายเงิน 

3. กิจกรรม  

 

ระดบักิจกรรม (Activity) 

ตามตารางแผนการดําเนินงาน (Gantt chart)  

  

4. งบประมาณทีใ่ช้ในการดําเนนิงาน  (Inputs) จํานวนเงิน (บาท) /งบรายจ่าย : เงินนอกงบประมาณ (งบ กทม.)                220,800.- 
บาท 

รายงานผลการใช้จ่ายเงิน 
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                                                      แผนงาน/โครงการเงินนอกงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมการขนส่งทางบก 

 

 

 

 

 

เงินกองทุนคา่ใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานของกรมการขนส่งทางบก 

 

 

 

 

 



  

                                                      แผนงาน/โครงการเงินนอกงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมการขนส่งทางบก 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

กรมการขนส่งทางบกที่ 3 

 

 

   
 

 

 



  

 
 

แบบคําขอรบัจัดสรรเงินนอกงบประมาณของกรมการขนส่งทางบก 
สํานักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพืน้ที่ ๒ 

  

 [√  ]   เงินกองทุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกรมการขนส่งทางบก หรือ 

 [√  ]   เงินค่าตอบแทนจากการจัดให้มีการประกันภัย หรือ 

 [√  ]   เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรแสตมป์ 

๑.  รายการทีข่อรบัจัดสรร [   ]   เคยของบประมาณปกติ 

    [   ]   ไม่เคยของบประมาณปกติ 

  ๑.๑ ปรบัปรุงหอ้งนํ้าภายในอาคารสํานักงานฯจํานวน ๑ แห่ง 

๒. เหตผุลความจําเปน็ 

  ด้วยสํานักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ ๒ มีความประสงค์จะทําการปรับปรุงห้องนํ้าภายใน
อาคารสํานักงานฯ เน่ืองจากห้องนํ้ามีการชํารุดและเสื่อมโทรมเป็นเวลานาน เพ่ือให้มีความเหมาะสมใช้
ประโยชน์พ้ืนที่มีความสะดวกสบายต่อการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 

  ดังน้ัน เพ่ือให้ห้องนํ้าภายในอาคารสํานักงานฯ สามารถใช้งานได้ตามปกติจึงขออนุมัติจัดสรร
เงินนอกงบประมาณของกรมการขนส่งทางบก เพ่ือปรับปรุงห้องนํ้าภายในอาคารสํานักงานฯดังกล่าวข้างต้นโดย
กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน 

๓. จํานวนเงนิทีข่อรบัจัดสรร 

  ๑.๑ ปรับปรุงห้องนํ้าภายในอาคารสํานักงานฯ จํานวน ๑ แห่งเป็นเงิน ๓,๑๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
(สามล้านหน่ึงแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

  รวมเป็นเงินที่ขอรับจัดสรรทั้งสิ้น ๓,๑๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสี่หม่ืนห้าพันบาท
ถ้วน) 

ดังรายละเอียดประกอบคําขอที่แนบมาพร้อมนี้ 

๔.  แนบเอกสารประกอบคาํขอ 

สํานักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ ๒ ได้แนบเอกสาร รูปแบบและรายละเอียดประมาณการท่ีขอรับ
จัดสรรเงินนอกงบประมาณของกรมการขนส่งทางบกมาเพ่ือพิจารณาประกอบการอนุมัติจัดสรรเงินด้วยแล้ว ดัง
แนบ 
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แบบคําขอรบัจัดสรรเงินนอกงบประมาณของกรมการขนส่งทางบก 
สํานักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพืน้ที่ 3 

  

 []   เงินกองทุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกรมการขนส่งทางบก หรือ 

 [√  ]   เงินค่าตอบแทนจากการจัดให้มีการประกันภัย หรือ 

 [√  ]   เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรแสตมป์ 

๑.  รายการทีข่อรบัจัดสรร [   ]   เคยของบประมาณปกติ 

    []   ไม่เคยของบประมาณปกติ 

  ปรับปรุงการเดินสายสื่อสาร พร้อมติดต้ังเสาไฟฟ้าเพ่ิม 

๒. เหตผุลความจําเปน็ 

  ด้วยถนนทางเข้าสํานักงานฯ ได้มีการเดินสายสื่อสารจากด้านที่ติดต้ังเสาไฟฟ้าข้ามถนนทางเข้า
สํานักงานมายังฝั่งตรงข้ามเพ่ือส่งสัญญาณเข้าสํานักงาน แต่เน่ืองจากเสาไฟฟ้าที่อยู่ภายในสํานักงานมี
ระยะไกลมากประมาณ 30 เมตร ทําให้สายสื่อสารคล้อยตํ่าลง อันอาจจะเกิดปัญหารถบรรทุกและรถโดยสาร
ที่มีขนาดสูงทําการเฉี่ยวชนกระชากสายขาดได้ และทําให้สัญญาณสื่อสารขัดข้อง ดังน้ันจึงเห็นควรจะมีเสา
ไฟฟ้าที่จะติดต้ังอุปกรณ์ยึดรองรับอีกระยะหน่ึง (ประมาณ 15 เมตร) 

 

๓. จํานวนเงนิทีข่อรบัจัดสรร 

  เป็นจํานวนเงิน 33,800.- บาท (สามหม่ืนสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
แล้ว 

๔.  แนบเอกสารประกอบคาํขอ เช่น ใบเสนอราคา, ประมาณราคากลางคา่ก่อสรา้ง เป็นตน้ 
  1. ใบเสนอราคาค่าใช้จ่ายในการปักเสาและจัดเก็บสายสื่อสาร 

  2. รายละเอียดแบบแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์แรงงาน (BOQ) 
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แบบคําขอรบัจัดสรรเงินนอกงบประมาณของกรมการขนส่งทางบก 

สํานักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพืน้ที่ 3 
  

 []   เงินกองทุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกรมการขนส่งทางบก หรือ 

 [√  ]   เงินค่าตอบแทนจากการจัดให้มีการประกันภัย หรือ 

 [√  ]   เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรแสตมป์ 

๑.  รายการทีข่อรบัจัดสรร [   ]   เคยของบประมาณปกติ 

    []   ไม่เคยของบประมาณปกติ 

  ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงตํ่า 

๒. เหตผุลความจําเปน็ 

เน่ืองจากเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องบ่อยคร้ัง สายไฟฟ้าและอุปกรณ์มีบางส่วนเริ่มชํารุด จึงได้แจ้งให้การไฟฟ้า
นครหลวงไปทําการตรวจสอบระบบไฟฟ้าของสํานักงาน ซึ่งจากรายงานดังกล่าวมีสิ่งที่ต้องบํารุงรักษาอย่าง
เร่งด่วน โดยแนะนําให้ทําการเดินสายเมนใหม่โดยเปล่ียนขนาดสายให้เป็นไปตามมาตรฐาน เปลี่ยนการติดต้ัง
จากจัดยึดด้วยลูกถ้วยราวยึดเกาะกําแพง เป็นเดินในท่อร้อยไฟฟ้ายึดติดกับกําแพงแทน และเปลี่ยนแผงสวิตซ์
ใหม่อย่างเร่งด่วน  หากใช้งานต่อไปอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลและทรัพย์สินได้ 

 

๓. จํานวนเงนิทีข่อรบัจัดสรร 

  เป็นจํานวนเงิน  676,000.- บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)   ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
แล้ว 

๔.  แนบเอกสารประกอบคาํขอ เช่น ใบเสนอราคา, ประมาณราคากลางคา่ก่อสรา้ง เป็นตน้ 
  1. ใบเสนอราคาค่าใช้จ่ายในการเดินสายเมนและติดต้ังตู้แผงสวิตซ์ ประจําโรงอาหาร 

  2. รายละเอียดแบบแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์แรงงาน (BOQ) 
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