
ปีงบประมาณ ล าดับ รหัสโครงการ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
หน่วยงานท่ีได้รับ

จัดสรร

งบประมาณอนุมัติ 

(บาท)
กรอบงบประมาณ คงเหลือ ผูกพัน รายละเอียดโดยย่อของโครงการ วันท่ีขอรับจัดสรร สถานะโครงการ สถานะ

2548 1 โครงการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ยาและสารออก

ฤทธ์ิต่อจิตประสาทกับความเส่ียงต่ออุบัติเหตุจราจร

ม.มหิดล 6,399,800.00 6,399,800.00 - -

2549 2 โครงการศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาการระบายรถออกจาก

กรุงเทพมหานครอย่างย่ังยืน

ปภ.               2,900,000           2,900,000.00                          -                            -   

2549 3 โครงการวิจัยเร่ืองการศึกษาผลกระทบจากความง่วงและ

ความ เหน่ือยล้าในขณะขับรถ(ศ.ยอดพล)

สมาคมวิทยาการ

จราจรและขนส่งแห่ง

ประเทศไทย

              3,200,000           2,546,074.39              653,925.61                          -   

2550 4 โครงการวิจัย "ผลการเปิดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลา

กลางวันต่อการลดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

กรมควบคุมโรค                 997,500              820,000.00              177,500.00                          -   

2550 5 โครงการวิจัยการศึกษาอัตราความเร็วท่ีเหมาะสมส าหรับ

รถจักรยานยนต์

ม.นเรศวร               1,977,600           1,360,030.00                          -                617,570.00

2550 6 โครงการวิจัยปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่ออุบัติเหตุรถโดยสารใน

ประเทศไทย

มสช.               4,941,310           3,489,310.00                          -             1,452,000.00

2551 7 โครงการศึกษาวิจัยเร่ืองการก าหนดอายุการใช้งานรถ

โดยสารสาธารณะ และรถบรรทุก

สนว.               4,500,000                          -             4,500,000.00                          -   

2551 8 โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดวางระบบการ

ขนส่งสินค้าอันตราย/วัตถุอันตรายให้เหมาะสมกับประเทศ

ไทยและการขนส่งข้ามพรมแดน

สนว.               9,000,000                          -             9,000,000.00                          -   

2551 9 โครงการศึกษาการส ารวจความเส่ียงจากการใช้โทรศัพท์

เคล่ือน ท่ีขณะขับรถยนต์ในประเทศไทย

กรมควบคุมโรค               1,000,000                          -             1,000,000.00                          -   

2551 10 โครงการศึกษาอัตราการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้ขับข่ีและ

ผู้โดยสารรถโดยสารในประเทศไทยและความคิดเห็นของ

ประชาชนเก่ียวกับการคาดเข็มขัดนิรภัย (กรมควบคุมโรค)

กรมควบคุมโรค                 954,000              286,000.00              668,000.00                          -   

2551 11 โครงการศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมเส่ียงและความรู้สึกนึกคิด

ของผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์

ม.ธรรมศาสตร์               3,000,000                          -             3,000,000.00                          -   

2552 12 โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือก าหนดมาตรฐานความปลอดภัย

ส าหรับท่ีน่ังรถโดยสาร

ศูนย์บริการปรึกษา

การออกแบบและ

วิศวกรรม สวทช.

            11,571,000

2552 13 โครงการศึกษาเพ่ือศึกษาจัดท ามาตรฐานและข้อเสนอแนะ

เพ่ือพัฒนาอุปกรณ์ต่อพ่วงของรถพ่วงและรถก่ึงพ่วง

ศูนย์บริการปรึกษา

การออกแบบและ

วิศวกรรม สวทช.

              1,885,000

2553 14 โครงการสืบสวนเชิงลึกสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่ง

และจราจร : พ้ืนท่ีศึกษาภาคเหนือ

 ม. เชียงใหม่               2,000,000

2553 15 โครงการสืบสวนเชิงลึกสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่ง

และจราจร : พ้ืนท่ีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

และภาคตะวันออก

 ม. สุรนารี               2,000,000

2553 16 โครงการสืบสวนเชิงลึกสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่ง

และจราจร : พ้ืนท่ีศึกษาภาคใต้

 ม. สงขลานครินทร์               2,000,000

2553 17 โครงการสืบสวนเชิงลึกสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่ง

และจราจร : พ้ืนท่ีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

 ม. ขอนแก่น               2,000,000

2553 18 โครงการสืบสวนเชิงลึกสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่ง

และจราจร : พ้ืนท่ีศึกษาภาคตะวันตก และภาคกลาง รวม

กรุงเทพมหานคร

 ม. เทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี

              2,000,000

โครงการท่ีได้รับอนุมัติจัดสรรเงิน กปถ. ( พันธกิจท่ี 3 )
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โครงการท่ีได้รับอนุมัติจัดสรรเงิน กปถ. ( พันธกิจท่ี 3 )

2553 19 โครงการพัฒนางานวิจัยเพ่ือสนับสนุนความเข้าใจด้านสาเหตุ

การเกิดอุบัติเหตุของทีมกรมการขนส่งทางบก

  ม. นเรศวร               2,500,000

2553 20 โครงการจัดท าฐานข้อมูลสร้างนักขับรถมืออาชีพ เพ่ือน าไปสู่

การป้องกันและลดอุบัติเหตุ

 กองแผนงาน 

กรมการขนส่งทางบก

              1,000,000

2553 21 โครงการออกแบบโครงสร้างช้นส่วนหลักของตัวถังรถ

โดยสารหน่ึงช้ันและรถโดยสารสองช้ัน

 ม. เทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ

            10,832,000

2554 22 โครงการศึกษาระบบรถโดยสารด่วนพิเศษ (Bus Rapid 

Transit, BRT) ต้นแบบในเมืองดภูมิภาคเพ่ือการจราจร

ปลอดภัยอย่างย่ังยืน กรณีศึกษา จังหวัดขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น

และม.ขอนแก่น

              7,500,000

2554 23 โครงการศึกษาจัดท าหลักสูตรพัฒนาบุคลากรทางด้านความ

ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

กปถ. 6,576,220

2554 24 โครงการการวิจัยและพัฒนาลักษณะทางจิตและสถานการณ์

ในการขับข่ีท่ีเก่ียวข้องพฤติกรรมการขับข่ีอย่างปลอดภัยของ

พนักงานขับรถโดยสารประจ าทาง

ศูนย์บริการวิชาการ 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

              3,264,000

2554 25 โครงการศึกษาแนวทางและมาตรการในการน าเทคโนโลยี

ระบบการก าหนดต าแหน่งบนโลก (GPS) มาติดต้ังในรถ

สาธารณะ

ส่วนการขนส่ง

ผู้โดยสารประจ าทาง 

(สนส.)

5,000,000

2555 26 โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบใบอนุญาตขับรถให้เหมาะสม

กับประเทศไทย

สนภ.             15,000,000

2555 27 โครงการวิจัยการประเมินผลการรณรงค์ส่งเสริมการสวม

หมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดบุรีรัมย์

สขจ.บุรีรัมย์                   94,500

2556 28 โครงการศึกษาพิกัดน้ าหนักรถบรรทุก  สนว.               4,625,000

2557 29 โครงการยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางให้กับ

ประชาชนและนักท่องเท่ียวบนโครงข่ายถนนในพ้ืนท่ีอ าเภอ

เกาะสมุย และอ าเภอเกาะพะงัน

สนข.               4,760,000

2557 30 โครงการการวิจัยออกแบบและปรับปรุงรถโดยสารให้มีการ

ทรงตัวเป็นไปตามประกาศของกรมการขนส่งทางบก

ม.เทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ

              4,833,000

2557 31 โครงการประเมินความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของวัสดุภายใน

รถโดยสาร

ศูนย์บริการวิชาการ

แห่งจุฬาลงกรณ์

            13,500,000

2557 32 โครงการว่าจ้างท่ีปรึกษา ศึกษาปัจจัยของการขับรถอย่าง

ปลอดภัย และสร้างหลักสูตรการขับรถท่ีต้องการทักษะข้ันสูง

สนภ.               4,855,000

2557 33 โครงการศึกษามาตราการควบคุม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การออกหนังสือรับรองการอบรมของโรงเรียนสอนขับรถท่ี

กรมฯ รับรอง และสถานศึกษาท่ีรับมอบอ านาจจากการ

อบรมจากกรมการขนส่งทางบก

สนภ.               4,900,000

2557 34 โครงการพัฒนามาตรฐานเน้ือหาวิชาการส าหรับอบรมและ

ทดสอบใบอนุญาตขับรถใหม่ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของผู้ขับรถใน

การลดอุบัติเหตุสู่ทศวรรษความปลอดภัยทางถนน

สนภ               4,967,000
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2558 35 โครงการศึกษาความปลอดภัยในการใช้รถตู้โดยสารประจ าทาง สนส.             10,000,000

2558 36 โครงการศึกษาแผนแม่บทพัฒนาระบบรถโดยสารประจ าทาง

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2558 – 2567

สนส.             25,660,000

2558 37 โครงการศึกษาเพ่ือจัดท ามาตรฐานสนามฝึกหัดขับรถของ

โรงเรียนสอนขับรถในประเทศไทย

สนภ.               5,000,000

2558 38 โครงการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อการสวม

หมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์

จุฬาฯ               4,900,000

2558 39 โครงการศึกษาวิจัยการก าหนดและส่งเสริมมาตรฐานความ

รับผิดชอบต่อสังคมด้านความปลอดภัยของรถโดยสาธารณะ

มก.               4,949,500

2559 40 โครงการวิจัยแนวทางการก าหนดนโยบาย

เพ่ือปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัย

และการให้บริการในการเดินทางด้วยรถตู้

โดยสารประจ าทาง

สนส.           5,000,000.00

2559 41 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการเดินรถด้วย

ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก (GPS) 

ส าหรับพัฒนาการเดินรถโดยสารสาธารณะ

และรถบรรทุกเพ่ือความปลอดภัย

สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง

        15,818,000.00

2559 42 โครงการศึกษาการจัดท าร่างข้อก าหนด

ด้านความปลอดภัยของยานยนต์ท่ีใช้พลังงาน

ไฟฟ้าของประเทศไทย

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี

          4,800,000.00

2559 43 โครงการยกระดับประสิทธิภาพการห้ามล้อของรถโดยสาร

ดัดแปลง

สนว.           4,961,000.00

2559 44 โครงการการพัฒนามาตรฐาน อุปกรณ์ยึดตู้คอนเทน

เนอร์มิติ และสมรรถนะขอรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์

ท่ีเหมาะสมส าหรับประเทศไทย

สนว.           4,980,000.00

2560 45 603001 โครงการศึกษาและพัฒนาระบบควบคุม ก ากับ ดูแล งาน

โรงเรียนสอนขับรถด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

สนภ.         12,385,500.00 พัฒนาระบบใบอนุญาต ปรับปรุงการอบรมและทดสอบของ

โรงเรียนสอนขับรถ e-classrom และระบบการทอสอบ

ข้อเขียน e-exam

2560 46 603002 โครงการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการรถโดยสารประจ า

ทางในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เพ่ือยกระดับคุณภาพการ

ให้บริการและส่งเสริมความปลอดภัย

ในการใช้รถใช้ถนน

สนส.           4,980,000.00 ก าหนดแนวทางการประเมินผู้ประกอบการ และจัดท า

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ เพ่ือใช้ในอนาคด โดยการจัดอบรม

 มีการส ารวจ เพ่ือเก็บข้อมูล

17-ต.ค.-59
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โครงการท่ีได้รับอนุมัติจัดสรรเงิน กปถ. ( พันธกิจท่ี 3 )

2560 47 603003 โครงการศึกษา ออกแบบ ติดต้ังและพัฒนาระบบบริหาร

จัดการรถแท็กซ่ีของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.)

สนภ.         19,844,000.00 ส ารวจความต้องการของประชาชน ,สัมมนาผู้ประกอบการ 

เพ่ือน ามาก าหนดแอพพลิเคช่ัน ให้ส าหรับผู้โดยสารได้ใช้งาน

31-ต.ค.-59

2560 48 603004 โครงการศึกษาเพ่ือจัดท ากระบวนการในการพัฒนาและ

บังคับใช้มาตรฐานคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถเอกชน

สนภ.         16,096,000.00 จัดอบรมและระดมความคิด พร้อมส ารวจข้อมูลโรงเรียนสอบ

ขับกรุงเทพและปริมณฑล,ภูมิภาค เพ่ือยกระดับโรงเรียน

สอนขับรถ

09-ธ.ค.-59

2560 49 603005 โครงการศึกษาการพัฒนาเพ่ือความปลอดภัยและคุณภาพ

การให้บริการของรถแท็กซ่ีโดยพิจารณาโครงสร้างต้นทุนและ

การประกอบการ

สนส.         10,000,000.00 จัดท าฐานข้อมูลเพ่ือค านวณอัตราค่าโดยสารแท๊กซ่ี และ 

TAXI-VIP มีการส ารวจพ้ืนท่ีกรุงเทพและปริมณฑล พ้ืนท่ี

ภูมิภาค 5 จังหวัด มีการจัดสัมมนาเจ้าหน้าท่ี กรุงเทพและ

ภูมิภาค

 ไม่มี

2560 50 603006 โครงการศึกษาการพัฒนาความปลอดภัยและคุณภาพการ

ให้บริการของรถโดยสารประจ าทางโดยพิจารณาโครงสร้าง

ต้นทุนการประกอบการ และแนวทางการอุดหนุน (Subsidy)

สนส.         10,000,000.00 ศึกษาต้นทุนการประกอบการรถโดยสารประจ าทาง  และ

จัดท าฐานข้มูลเพ่ือก าหนดอัตราค่าโดยสาร จัดประชุมรับฟัง

ความคิดเห็นเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการ

2560 51 603007 โครงการศึกษาจัดท าแนวทางในการจัดต้ังสถาบันพัฒนา

ศักยภาพวิชาชีพผู้ฝึกสอนขับรถ

สนภ.           4,882,000.00 พัฒนาหลักสูตรผู้ฝึกสอนขับรถและแนวทางในการจัดต้ัง

สถาบัน และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน

28-เม.ย.-60

2560 52 603008 โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานเชิงรุกงาน

ด้านความปลอดภัย

สนภ.           2,215,000.00 ให้ค าปรึกษาและให้ความรู้ แนวคิด และประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับ บุคลากร

ส านักสวัสดิภาพ

2560 53 603009 โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ รถรับส่งนักเรียน

เพ่ือความปลอดภัย

สนภ.           4,961,200.00 เป็นการสร้างโมเดลการบริหารจัดการรถรับส่งนักเรียน มีการ

จัดประชุมเพ่ือระดมความคิด และมีการส ารวจ และศึกษา

ข้อมูลในพ้ืนท่ีเป้าหมาย และจัดอบรมถ่ายถอดความรู้

นักเรียน 600 คน (6โรงเรียน)

2560 54 603010 โครงการศึกษาทบทวนและจัดท าหลักสูตรการขับรถท่ีใช้ใน

การขนส่งวัตถุอันตรายของผู้ขับรถให้สอดคล้องตาม

ข้อก าหนด ADR และบริบทกฎหมายของประเทศไทย

สนภ.           4,833,000.00 จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ขับรถวัตถุอันตรายท่ีจะขอรับ

หนังสือรับรองการขับรถ มีการทดสอบหลักสูตรเพ่ือน าไปใช้

ในการปฏิบัติงาน

30-พ.ค.-60



ปีงบประมาณ ล าดับ รหัสโครงการ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
หน่วยงานท่ีได้รับ

จัดสรร

งบประมาณอนุมัติ 

(บาท)
กรอบงบประมาณ คงเหลือ ผูกพัน รายละเอียดโดยย่อของโครงการ วันท่ีขอรับจัดสรร สถานะโครงการ สถานะ

โครงการท่ีได้รับอนุมัติจัดสรรเงิน กปถ. ( พันธกิจท่ี 3 )

2560 55 603011 โครงการศึกษาออกแบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการเดิน

รถด้วยระบบ GPS เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุม 

ก ากับ ดูแล ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของรถ

โดยสารและรถบรรทุก

+ 12 ธ.ค. 60 อขบ. อนุมัติเปล่ียนช่ือโครงการ ช่ือเดิม

โครงการศึกษาและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับ

หน่วยงานภายในกรมการขนส่งทางบก และผู้ประกอบการ

ขนส่ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับ ดูแลการเดินรถท่ี

ติดต้ังระบบ GPS

+ 8 พ.ค. 61 อขบ. อนุมัติ ส่งมอบงานให้ศูนย์ GPS

+ ปรับระยะเวลาด าเนินโครงการ ส้ินสุด 

1) 24 ส.ค. 62 (คกก. 3/61  13 มิ.ย. 61)

2) 30 ต.ค. 62 (คกก. 5/62  2 ก.ย. 62)

3) 31 ม.ค. 63 (คกก. 7/62  13 พ.ย. 62)

4) 30 เม.ย. 63 (คกก. 2/63  6 มี.ค. 62)

สนภ.         49,500,000.00 พัฒนาโปรแกรมเพ่ือใช้ให้ครอบคลุมหน่วยงานภายในส าหรับ

การใช้ม้อมูล

 ไม่มี

2561 56 613001 โครงการศึกษาและจัดท าแผนแม่บทการส่ือสารเพ่ือความ

ปลอดภัย ระยะ 1 ปี และ 3 ปี ของกรมการขนส่งทางบก

สนภ.           4,300,000.00 การว่าจ้างท่ีปรึกษาศึกษาและจัดท าแผนแม่บทการส่ือสาร

เพ่ือความปลอดภัย ระยะ 1 ปี และ 3 ปี ของกรมการขนส่ง

ทางบก

2561 57 613002 โครงการศึกษาการก าหนดให้มีผู้จัดการความ

ปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน 

(Transport Safety Manager)

สนค.         15,460,000.00 การว่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาการก าหนดให้มีผู้จัดการความ

ปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety 

Manager)

2561 58 613003 โครงการศึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลปริมาณ

ผู้โดยสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความปลอดภัย

ของรถโดยสารประจ าทาง

สนส.         14,481,600.00 รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาการปรับเปล่ียนรูปแบบ

การออกใบอนุญาตและก ากับดูแลรถโดยสารประจ าทาง

เส้นทางหมวด 2 เพ่ือยกระดับคุณภาพการให้บริการและ

ความปลอดภัย

2561 59 613004 โครงการศึกษาเพ่ือจัดวางระบบและพัฒนาการตรวจ

สภาพรถ โดยสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ของประเทศไทย

สนว.           4,870,000.00 รายงานโครงการศึกษาเพ่ือจัดวางระบบและพัฒนาการตรวจ

สภาพรถ โดยสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ของประเทศไทย 1

 ฉบับ

2561 60 613006 โครงการศึกษาถอดบทเรียนการด าเนินงานตามโครงการ

เครือข่ายเยาวชนปฏิบัติการเพ่ิมความปลอดภัยทางถนนจาก

สถานศึกษาสู่ชุมชน "YOURS Network"

กปถ.           2,771,000.00 รายงานผลการศึกษา และผลการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการ

ท่ีเจ้าหน้าท่ี ขบ. มีความตระหนักและเห้นความส าคัญเข้าใจ

แนวทางการด าเนินโครงการฯ พร้อมแนวทางการพัฒนาและ

ข้อเสนอแนะส าหรับสนับสนุนเพ่ือน าไปสู่การขยายโครงการฯ

 ต่อไปให้ครอบคลุมท้ังประเทศ

2561 61 613007 โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางเพ่ือเร่งผลักดันมาตรการ

ผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน

สนค.           4,950,000.00  ศึกษาและพัฒนากระบวนการและเคร่ืองมือในการเร่งรัดให้

มีการแต่งต้ังผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน

และการติดตามผลการด าเนินงาน



ปีงบประมาณ ล าดับ รหัสโครงการ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
หน่วยงานท่ีได้รับ

จัดสรร

งบประมาณอนุมัติ 

(บาท)
กรอบงบประมาณ คงเหลือ ผูกพัน รายละเอียดโดยย่อของโครงการ วันท่ีขอรับจัดสรร สถานะโครงการ สถานะ

โครงการท่ีได้รับอนุมัติจัดสรรเงิน กปถ. ( พันธกิจท่ี 3 )

2561 62 613008 โครงการศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนมาตรฐานในการเดินทาง

ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

ทางถนนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับระบบ

ขนส่งประเภทอ่ืนๆ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการให้บริการระบบ

ขนส่งสาธารณะให้มีความปลอดภัย

กบส.           3,067,000.00 รายงานผลการศึกษาโครงการโครงการศึกษาเปรียบเทียบ

ต้นทุนมาตรฐานในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

ทางถนนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับระบบ

ขนส่งประเภทอ่ืนๆ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการให้บริการระบบ

ขนส่งสาธารณะให้มีความปลอดภัย

2561 63 613009 โครงการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) เพ่ือ

ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

1. อนุวิจัย 1/62 (24 ก.พ. 62) 

ปรับระยะเวลาส้ินสุดเป็น 8 ก.ค. 62

2. อนุวิจัย 2/62 (24 มิ.ย. 62) 

ปรับระยะเวลาส้ินสุดเป็น 22 ส.ค. 62

3. อนุวิจัย 5/62 (29 ต.ค. 62) 

ปรับระยะเวลาส้ินสุดเป็น 31 ม.ค. 63

4. อนุวิจัย 4/63 (3 ก.ค. 63) 

ปรับระยะเวลาส้ินสุดเป็น 30 ก.ย. 63

สนส.           4,980,000.00 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผู้ประกอบการขนส่งรถ

โดยสารสาธารณะมีประสิทธิภาพ สามารถคัดกรอง

ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะท่ีมีการบริหาร

จัดการเดินรถท่ีมีความปลอดภัยได้จริง แลมีเคร่ืองมือและ

ช่องทางส าหรับการจัดส่งค าขอเข้าร่วมโครงการของ

ผู้ประกอบการขนส่ง

สนส. ได้มีหนังสือ ท่ี คค 0409.3/1215 ลว. 18 

ธ.ค.63 รายงานสรุปปิดโครงการ

(เหลือจัดท า 

One page สรุปปิดโครงการ)

2561 64 611132 ผลผลิตท่ี 3 โครงการยกระดับกระบวนการออกและต่อ

ใบอนุญาตเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้ขับรถ ภายใต้แนวทางการ

ยกระดับมาตรฐานผู้ขับรถ (Sure Driving Smart Driver) 

ในส่วนของ (E-Learning) และ (E-classroom2)

+ คกก. 2/62 (30 พ.ค. 62)

- ปรับระยะเวลาโครงการเป็นส้ินสุด 28 ก.พ. 63

สนภ.           7,031,000.00 ผลผลิตท่ี 3 (E-Learning) และ (E-classroom2)

2561 65 613010 โครงการศึกษาระบบน าส่งผู้โดยสาร (Feeder) ด้วยรถ

โดยสารประจ าทางสนับสนุนการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพ่ือลดอุบัติเหตุจากการใช้รถ

ใช้ถนน

- ปรับระยะเวลาโครงการเป็นส้ินสุด

1) 9 ก.พ. 63 (อนุวิจัย 2/62  19 เม.ย. 62)

2) 16 เม.ย. 63 (อนุวิจัย 2/63  7 ก.พ. 63 )

กบส.           4,995,500.00 รายงานผลโครงการศึกษาระบบน าส่งผู้โดยสาร (Feeder) 

ด้วยรถโดยสารประจ าทางสนับสนุนการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพ่ือลดอุบัติเหตุจาก

การใช้รถใช้ถนน

2562 66 623001 1 โครงการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก

รถบรรทุกขนาดใหญ่ในประเทศไทย

สนภ.               3,257,000 การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาความปลอดภัยในการใช้รถใช้

ถนนในด้านอุบัติเหตุท่ีเกิดจากรถบรรทุกขนาดใหญ่ใน

ประเทศไทย

 31 ก.ค. 61

2562 67 623002 1 โครงการศึกษาความส าคัญของการเรียนรู้ทักษะการขับข่ี

รถจักรยานยนต์ และการพัฒนาหลักสูตรการอบรมขับข่ี

รถจักรยานยนต์ท่ีปลอดภัย

สนภ.               4,351,000 หลักสูตรการสอนขับข่ีจักรยานยนต์ท่ีปลอดภัย  10 ส.ค. 61

2562 68 623003 1 โครงการศึกษาแนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีใบอนุญาตขับรถ

สนภ.               4,184,000 ผลการศึกษาโครงการศึกษาแนวทางป้องกันการเกิด

อุบัติเหตุบนท้องถนนส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีใบอนุญาตขับรถ

 14 ส.ค.61



ปีงบประมาณ ล าดับ รหัสโครงการ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
หน่วยงานท่ีได้รับ

จัดสรร

งบประมาณอนุมัติ 

(บาท)
กรอบงบประมาณ คงเหลือ ผูกพัน รายละเอียดโดยย่อของโครงการ วันท่ีขอรับจัดสรร สถานะโครงการ สถานะ

โครงการท่ีได้รับอนุมัติจัดสรรเงิน กปถ. ( พันธกิจท่ี 3 )

2562 69 623004 1 โครงการจ้างท่ีปรึกษาศึกษา ส ารวจ เพ่ือการประเมินและให้

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐาน

การขนส่งสาธารณะ และความปลอดภัยในการเดินทางทาง

ถนน เพ่ือเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะส าหรับคนพิการ เด็ก 

และผู้สูงอายุของกระทรวงคมนาคม ระยะท่ี 4

- ปรับระยะเวลาด าเนินโครงการ ส้ินสุด 

1. 30 มิ.ย. 63 (คกก 5/62  2 ก.ย. 62)

สปค.               6,000,000 กองกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ด าเนินการจ้าง

ท่ีปรึกษาด าเนินโครงการศึกษา ส ารวจเพ่ือการประเมินและ

ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้าง

พ้ืนฐานการขนส่งสาธารณะ และความปลอดภัยในการ

เดินทางทางถนนเพ่ือการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะส าหรับ

คนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ของ คค. ระยะท่ี 4 เพ่ือเป็นการ

ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการระบบขนส่ง

สาธารณะของ คค. เพ่ือให้คนพิการ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้มี

อุปสรรคในการเดินทาง และประชาชนทุกคน สามารถเข้าถึง

โครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งสาธารณะ ทางเดิน ทางเท้า 

ฟุตบาท และการบริการท่ีเท่าเทียม เสมอภาค รวดเร็ว 

สะดวก และปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนเพ่ือเป็น

การจูงใจให้ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางได้

 11 ก.ย. 61

2562 70 623005 1 โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการยกระดับมาตรฐาน

ความปลอดภัยในการขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งส่วน

บุคคล

สนค.               4,600,000 ศึกษาและพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วย

รถบรรทุกส าหรับการขนส่งส่วนบุคคลและการถ่ายทอดองค์

ความรู้ให้แก่บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง

 11 ก.ย. 61

2562 71 623006 1 โครงการศึกษาเพ่ือจัดท าแบบมาตรฐานของอุปกรณ์ป้องกัน

ด้านข้างและด้านท้ายของรถท่ีใช้ในการขนส่งสัตว์หรือส่ิงของ

สนว.               4,910,290 ศึกษาแนวทางและตัวอย่างในการผลิตอุปกรณ์ป้องกัน

ด้านข้างและด้านท้ายของรถท่ีใช้ในการขนส่งสัตว์หรือส่ิงของ

 ให้มีความแข็งแรงตามมาตรฐานสากล

 19 พ.ย. 61

2562 72 623007 1 โครงการศึกษาพัฒนาเทคนิคการตรวจประเมินและการ

รับรองคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถเอกชน

- อนุวิจัย 5/62 (29 ต.ค. 62) 

ปรับระยะเวลาส้ินสุดเป็น 18 ส.ค. 63

- อนุวิจัย 4/63 (3 ก.ค. 63) 

ปรับระยะเวลาส้ินสุดเป็น 31 ต.ค. 63

สนภ.               4,837,000 ศึกษาพัฒนาเทคนิคการตรวจประเมินและการรับรอง

คุณภาพโรงเรียนสอนขับรถเอกชน

 21 ก.พ. 62

.- ประสาน สนภ. ให้จัดท าหนังสือขอขยาย

ระยะเวลา และน าเสนอเข้าประชุม

คณะอนุกรรมการวิจัยฯ ต่อไป (หนังสือท่ี คค 

0419.3/1094 ลว. 22 ต.ค.63)

2562 73 623008 1 โครงการศึกษาพัฒนาแบบทดสอบความรู้ตามภารกิจหน้าท่ี

ของผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน 

(Transport Safety Manager)

สนภ.               2,648,000 ศึกษาพัฒนาข้อสอบส าหรับผู้จัดการความปลอดภัยด้านการ

ขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager)

 6 มี.ค. 62

2562 74 623009 1 โครงการศึกษา ออกแบบโครงสร้างตัวถังรถโดยสารให้มี

ความแข็งแรงเป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัย

สนว.               4,800,000 ศึกษา ออกแบบและจัดท าต้นแบบโครงสร้างตัวถังรถ

โดยสารท่ีเป็นแบบมาตรฐาน มีความแข็งแรงและผ่านเกณฑ์

การทดสอบตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เร่ือง 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการให้ความเห็นชอบแบบ

ตัวถังรถท่ีใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร พ.ศ. 2559

 15 มี.ค. 62



ปีงบประมาณ ล าดับ รหัสโครงการ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
หน่วยงานท่ีได้รับ

จัดสรร

งบประมาณอนุมัติ 

(บาท)
กรอบงบประมาณ คงเหลือ ผูกพัน รายละเอียดโดยย่อของโครงการ วันท่ีขอรับจัดสรร สถานะโครงการ สถานะ

โครงการท่ีได้รับอนุมัติจัดสรรเงิน กปถ. ( พันธกิจท่ี 3 )

2562 75 623011 1 โครงการศึกษาการพัฒนาระบบ e-Learning และบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) ท่ีใช้ในการเรียนการสอน 

ส าหรับบุคลากรด้านการตรวจสภาพรถ ท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชน

ปรับระยะเวลาส้ินสุดเป็น 

1) 31 ต.ค. 63 (อนุวิจัย 3/63 29 เม.ย. 63)

สนว.               4,721,000 ศึกษาการพัฒนาระบบ e-Learning และบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) ท่ีใช้ในการเรียนการสอน 

ส าหรับบุคลากรด้านการตรวจสภาพรถ ท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชน ได้รับระบบ e-Learning และบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) ท่ีสามารถน าไปใช้งานได้

 17 เม.ย. 62

2562 76 623012 1 โครงการศึกษาและพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารจัดการ

รถโดยสารประจ าทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ปรับระยะเวลาส้ินสุดเป็น 

1) 31 พ.ค. 63 (อนุวิจัย 5/62 29 ต.ค. 62) 

2) 31 ก.ค. 63 (อนุวิจัย 3/63 29 เม.ย. 63) 

3) 30 ก.ย. 63 (อนุวิจัย 4/63 3 ก.ค. 63)

กบส.               4,979,800  - การว่าจ้างท่ีปรึกษาศึกษาโครงการศึกษาพัฒนาการก ากับ

ดูแลและบริหารจัดการรถโดยสารประจ าทางในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย

ในการใช้รถใช้ถนน

 9 เม.ย. 62

2563 77 633001 2 โครงการศึกษาออกแบบระบบสมาร์ทโลจิสติกส์เพ่ือยกระดับ

ความปลอดภัยในการก ากับควบคุมยานพาหนะข้ามพรมแดน

- อนุวิจัย 4/63 (3 ก.ค. 63)

ปรับเป็นส้ินสุด 23 ส.ค. 64

กผง.               4,959,000 ศึกษาออกแบบระบบสมาร์ทโลจิสติกส์เพ่ือยกระดับความ

ปลอดภัยในการก ากับ ควบคุมยานพาหนะข้ามพรมแดน

2563 78 633005 1 โครงการศึกษาโครงสร้างการจัดท าหลักสูตรการอบรมเพ่ือ

ขอรับคืนคะแนนความประพฤติในการขับรถ

สนภ.               4,703,200 ต้นแบบของ โครงสร้างการจัดท าหลักสูตรการอบรมเพ่ือ

ขอรับคืนคะแนนความประพฤติในการขับรถ ตามข้อหา

ความผิด 20 ข้อหา

2563 79 633006 2 โครงการพัฒนาระบบการตรวจประเมินความพร้อมทาง

การแพทย์ ในผู้ขับข่ีรถยนต์สาธารณะท่ีได้รับใบอนุญาตแล้ว 

(Medical Fitness to Drive) เพ่ือลดความเส่ียงจากการขับข่ี

 ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

กรมควบคุมโรค             44,140,550 จัดท าระบบการตรวจประเมินความพร้อมทางการแพทย์ ใน

ผู้ขับข่ีรถยนต์สาธารณะท่ีได้รับใบอนุญาตแล้ว (Medical 

Fitness to Drive) เพ่ือลดความเส่ียงจากการขับข่ี ลด

อุบัติเหตุบนท้องถนน

.- อยู่ระหว่างติดตามผลการด าเนินโครงการ

ประจ าเดือน ธ.ค.

2563 80 633007 1 โครงการศึกษาและพัฒนากลยุทธ์ส าหรับการยกระดับ

ภาพลักษณ์ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วย

รถบรรทุก (Q Mark) เพ่ือสนับสนุนความปลอดภัยในการ

ขนส่งสินค้าทางถนน

สนค.             14,000,000 การศึกษาและกลยุทธ์ส าหรับการยกระดับภาพลักษณ์ระบบ

มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) 

เพ่ือสนับสนุนความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนน

2563 81 633008 1 โครงการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการขนส่ง การผลิต 

และการกระจายสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) 

เพ่ือส่งเสริมการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัยและมี

ประสิทธิภาพ

สนค.             25,000,000 ผลการศึกษาการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ห่วง

โซ่ความเย็น (Cold Chain Logistics) ท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับการขนส่งสินค้าทางถนนให้มี

ความปลอดภัยอย่างย่ังยืน

2563 82 633009 2 โครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเครือข่ายเยาวชน

ปฏิบัติการเพ่ิมความปลอดภัยทางถนนจากสถานศึกษา

สู่ชุมชน “YOURS Network” อย่างย่ังยืน

สนท.             17,334,500 ผลการศึกษาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเครือข่ายเยาวชน

ปฏิบัติการเพ่ิมความปลอดภัยทางถนนจากสถานศึกษาสู่

ชุมชน “YOURS Network” อย่างย่ังยืน

- อยู่ระหว่างติดตามผลการด าเนินโครงการ

ประจ าเดือน ธ.ค.

2563 83 633010 2 โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาการติดต้ังเคร่ืองตรวจจับความเร็ว

อัตโนมัติแบบวัดเป็นช่วง (Point-to-Point Speed Camera)

 เพ่ือควบคุมพฤติกรรมการใช้ความเร็วขณะขับข่ีอย่าง

ปลอดภัย

สถาบันเทคโนโลยีแห่ง

เอเชีย

              4,585,000 ศึกษาโครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาการติดต้ังเคร่ืองตรวจจับ

ความเร็วอัตโนมัติแบบวัดเป็นช่วง (Point-to-Point Speed 

Camera) เพ่ือควบคุมพฤติกรรมการใช้ความเร็วขณะขับข่ี

อย่างปลอดภัย

- อยู่ระหว่างเสนอ อขบ ลงนามสัญญา



ปีงบประมาณ ล าดับ รหัสโครงการ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
หน่วยงานท่ีได้รับ

จัดสรร

งบประมาณอนุมัติ 

(บาท)
กรอบงบประมาณ คงเหลือ ผูกพัน รายละเอียดโดยย่อของโครงการ วันท่ีขอรับจัดสรร สถานะโครงการ สถานะ

โครงการท่ีได้รับอนุมัติจัดสรรเงิน กปถ. ( พันธกิจท่ี 3 )

2563 84 633011 2 โครงการศึกษาพฤติกรรมการขับรถยนต์ 9 ด้าน ผ่าน

เทคโนโลยี Data Recorder Digital Tachograph เพ่ือสร้าง

ความปลอดภัย

สถาบันเทคโนโลยี

ปทุมวัน

              4,247,200 ศึกษาพฤติกรรมการขับข่ีรถยนต์ 9 ด้าน ท่ีส่งผลต่อ ความ

ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ของบุคลากรภาคขนส่ง

- อยู่ระหว่างติดตามผลการด าเนินโครงการ

ประจ าเดือน ธ.ค.

- แต่งต้ังคณะท างานก ากับฯ แล้ว

2563 85 633012 1 โครงการศึกษารูปแบบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจ าทาง

เพ่ือรองรับระบบโลจิสติกส์ในการพัฒนาเมืองและการ

ท่องเท่ียว เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้รถ

โดยสารประจ าทาง (กรณีศึกษาจังหวัดบึงกาฬ)

สขจ.บึงกาฬ               4,700,000 ว่าจ้างท่ีปรึกษาศึกษาโครงการศึกษารูปแบบการขนส่งด้วยรถ

โดยสารประจ าทางเพ่ือรองรับระบบโลจิสติกส์ในการพัฒนา

เมืองและการท่องเท่ียวเพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง

ของผู้ใช้รถโดยสารประจ าทางของจังหวัดบึงกาฬ

- อยู่ระหว่างติดตามผลการด าเนินโครงการ

ประจ าเดือน ธ.ค.

2563 86 633013 2 โครงการศึกษาเพ่ือลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ กรมการขนส่งทางราง             29,500,000 ผลการศึกษาโครงการศึกษาเพ่ือลดอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟ

และถนน จะได้แผนปฏิบัติการแก้ปัญหาอุบัติเหตุจุดตัดทาง

ถนนและทางรถไฟท่ัวประเทศ 2,278 จุด โดยระยะเร่งด่วน

ไม่น้อยกว่า 34 จุด

- อยู่ระหว่างติดตามผลการด าเนินโครงการ

ประจ าเดือน ธ.ค.

- ยังไม่ได้แต่งต้ังคณะท างานก ากับฯ เน่ืองจาก

โครงการดังกล่าวเป็นการจ้างท่ีปรึกษา จัดท า 

TOR ต้องประสานทางกรมการขนส่งทางราง 

ขอให้มี กปถ. เป็นหน่ึงในคณะกรรมการ TOR

2564 87 643001 2 โครงการศึกษานวัตกรรมยางพาราเพ่ือความปลอดภัยและลด

จ านวนผู้สูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน

กรมทางหลวงชนบท               4,948,750  - อยู่ระหว่างติดตาม

ผลการด าเนินโครงการประจ าเดือน ธ.ค.

- ยังไม่ได้แต่งต้ังคณะท างานก ากับฯ

2564 88 643002 1 โครงการศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสภาพรถในส่วนของ

ระบบไฟฟ้าของรถยนต์พลังงานทางเลือก

สนว.               4,854,200 - อยู่ระหว่างติดตามผลการด าเนินโครงการ

ประจ าเดือน ธ.ค.

2564 89 643003 2 โครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ

 ผ่านการพัฒนาแบบบูรณาการจากพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน สู่การ

บริหารระดับนโยบาย เพ่ือการสนับสนุนการตัดสินใจ และ

ผลักดันนโยบายความปลอดภัยทางถนนอย่างมุ่งเน้นผลลัพธ์ 

(Road Safety Information System: RSIS)

กรมควบคุมโรค             26,304,400 11 ก.ย. 63

- อยู่ในข้ันตอนเสนอ อขบ. ลงนามในหนังสือ

แจ้งลงนามสัญญา

-ยังไม่ท าหนังสือแจ้งโอนเงินไปยัง สนร.

- ยังไม่ได้แต่งต้ังคณะท างานก ากับฯ

2564 90 643004 2 โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการแก้ไขปัญหาการ

แข่งขันรถในทางอย่างย่ังยืน

ส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ

            23,080,690 11 ก.ย. 63

2564 91 643005 1 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน

การปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ Checking Point เพ่ือความ

ปลอดภัยส าหรับผู้โดยสาร และผู้ขับข่ีในการใช้รถใช้ถนน

ศทส.             20,755,600 ผลการศึกษาการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ณ จุด

ตรวจ Checking Point เพ่ือความปลอดภัยทางถนน

11 ก.ย. 63
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