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2.3 รายละเอียดกลยุทธ์ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ และตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การขับเคล่ือนแผนงานโครงการเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน                  
ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิเพ่ือสนับสนุนการลดอัตราการเสียชีวิตตามเป้าหมายหลัก 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
(Strategic Objective: SO) 

กลยุทธ ์

SO1.1 การบริหารแผนงาน
โครงการ เพื่อให้ทุกคน
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน
สามารถบรรลุตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

SO1.2 อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
และอัตราการเสียชีวิต
ทางอุบัติเหตุทางถนน
ลดลง 

1.1) ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของยานพาหนะ ให้ผู้ขับขี่และ
ผู้โดยสารมีความปลอดภัย 

1.2) ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานด้านการขับขี่รถและการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 
และมีวินัยจราจร 

1.3) ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานระบบการขนส่งทางถนนอย่างปลอดภัย ที่นำไปสู่การ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 

1.4) สนับสนุนการพัฒนากฎหมายและยกระดับการบังคับใช้กฎหมายที่ทันสมัยและ 
มีประสิทธิภาพ 

1.5) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
1.6) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ขับขี่รถและผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้และทักษะการขับ
ขี่รถอย่างถูกต้องและปลอดภัย  

1.7) สนับสนุนการขับเคลื่อนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเชิงพื้นที่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต ์
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สำคัญ (KPI) 

1) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างมาตรฐานด้านยานพาหนะปลอดภัย 
2) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างมาตรฐานด้านการขับขี่รถอย่างปลอดภัย 
3) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างมาตรฐานระบบการขนส่งทางถนนอย่างปลอดภัย 
4) ร้อยละของอัตราที่ลดลงของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถ 
5) ร้อยละความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน 
6) ระดับความสำเร็จของโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน 

ผลผลิต ผลลัพธ ์ ผลกระทบ 
1. มีการจัดทำแผนงานโครงการด้าน
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ตามกรอบงบประมาณ 

2. โครงการที่ดำเนินการได้เป็นไป
ตามแผนการดำเนินงานที่ได้รับ
จัดสรร 

 

1. อุบัติเหตุทางถนนลดลงเมื่อเทียบ
ต่อกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 

2. ผู้เสียชีวิตจากการใช้รถใช้ถนน
ลดลงจากปีที่ผ่านมา 

3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการที่
ได้รับการสนับสนุนมีความพึง
พอใจในบริการที่ได้รับ 

1. ลดความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินรวมถึงการสูญเสีย
เศรษฐกิจจากปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน 

2. เพิ่มโอกาสในการใช้กำลังแรงงาน
ของชาติ 

ลักษณะแผนงานภายใต้กลยุทธ์ที ่ 1 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของ
ยานพาหนะ ให้ผู้ขับข่ีและผู้โดยสารมีความปลอดภัย 

1. แผนงานการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะ 
2. แผนงานการกำกับ ดูแล และรักษามาตรฐานยานพาหนะให้มีความปลอดภัย 
3. แผนงานการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการกำกับดูแลยานพาหนะให้มีมาตรฐานความปลอดภัยและ

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
4. แผนงานการประยุกต์ใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยี ในการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของ

ยานพาหนะ 
5. แผนงานอ่ืน ๆ ท่ีสนับสนุนส่งเสริมกลยุทธ์ 
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ลักษณะแผนงานภายใต้กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานด้านการขับขี่รถและการใช้รถ     
ใช้ถนนอย่างปลอดภัย และมีวินัยจราจร 

1. แผนงานส่งเสริมให้ผู้ใช้ทางปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการใช้รถใช้ถนน   
2. แผนงานการส่งเสริมพฤติกรรมการขับข่ีรถอย่างปลอดภัย 
3. แผนงานการสร้างการรับรู ้ (Awareness) การฝึก (training) และการทดสอบ (examination)  

การขับข่ีรถอย่างปลอดภัย 
4. แผนงานการสนับสนุนให้ผู ้ขับขี ่ยานพาหนะมีความรู ้ ทักษะการขับขี ่รถอย่างปลอดภัย และ             

การมีใบอนุญาตขับรถ 
5. แผนงานการการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมการขับข่ีรถอย่างปลอดภัย  
6. แผนงานการประยุกต์ใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีในยกระดับมาตรฐานด้านการขับขี ่รถ และ               

การเพ่ิมประสิทธิภาพการออกใบอนุญาตขับรถ 
7. แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานมาตรฐานใบอนุญาตศูนย์สอนขับรถของกรมการขนส่ง

ทางบก และโรงเรียนสอนขับรถ 
8. แผนงานอ่ืน ๆ ท่ีสนับสนุนส่งเสริมกลยุทธ์ 

ลักษณะแผนงานภายใต้กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานระบบการขนส่งทางถนนอย่าง
ปลอดภัย ท่ีนำไปสู่การลดอุบัติเหตุทางถนน 

1. แผนงานการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการขนส่งทางถนน 
2. แผนงานส่งเสริมการเช่ือมโยงระบบการขนส่งทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย  
3. แผนงานส่งเสริมการตรวจประเมิน (Audit) และการตรวจสอบ (Inspection) มาตรฐานการขนส่งทางถนน  
4. แผนงานการพัฒนาขีดความสามารถ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบ (Inspectors) และผู้จัดการ     

ด้านความปลอดภัยในระบบการขนส่ง (Transport safety Managers) หรืออ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกัน 
5. แผนงานสนับสนุนการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยทางถนน  
6. แผนงานการส่งเสริมการมีและใช้ระบบการขนส่งทางถนนเพ่ือลดปัจจัยท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน 
7. แผนงานการประยุกต์ใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาระบบการขนส่งทางถนนให้ปลอดภัย 
8. แผนงานอ่ืน ๆ ท่ีสนับสนุนส่งเสริมกลยุทธ์ 

ลักษณะแผนงานภายใต้กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการพัฒนากฎหมายและยกระดับการบังคับใช้กฎหมาย   
ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

1. แผนงานบังคับใช้กฎหมายโดยผู ้มีอำนาจหน้าที ่ (ผู ้ตรวจการ และเจ้าหน้าที ่ตำรวจ) เพื ่อให้          
เกิดพฤติกรรมการขับข่ีอย่างปลอดภัย 

2. แผนงานส่งเสริมการตรวจประเมิน (Audit) และการตรวจสอบ (Inspection) เพื่อบังคับใช้กฎหมาย
อย่างต่อเน่ือง 

3. แผนงานการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับใช้กฎหมาย  
4. แผนงานสนับสนุนการพัฒนาระบบกฎหมายท่ีทันสมัย 
5. แผนงานการประยุกต์ใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยี เพ่ือบังคับใช้กฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพ 
6. แผนงานอ่ืน ๆ ท่ีสนับสนุนส่งเสริมกลยุทธ์ 
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ลักษณะแผนงานภายใต้กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
อย่างท่ัวถึงและต่อเน่ือง 

1. แผนงานประชาสัมพันธ์การยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของยานพาหนะ 
2. แผนงานประชาสัมพันธ์การยกระดับมาตรฐานด้านการขับข่ีรถอย่างปลอดภัย  
3. แผนงานประชาสัมพันธ์การยกระดับมาตรฐานระบบการขนส่งทางถนนอย่างปลอดภัย  
4. แผนงานประชาสัมพันธ์การพัฒนากฎหมายและยกระดับการบังคับใช้กฎหมาย 
5. แผนงานประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพผู้ขับข่ีรถและผู้ปฏิบัติงาน 
6. แผนงานประชาสัมพันธ์การขับเคล่ือนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนพ้ืนท่ี 
7. แผนงานประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในภาพรวม 
8. แผนงานอ่ืน ๆ ท่ีสนับสนุนส่งเสริมกลยุทธ์ 

ลักษณะแผนงานภายใต้กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ขับขี่รถและผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้
และทักษะการขับข่ีรถอย่างถูกต้องและปลอดภัย  

1. แผนงานการพัฒนาศักยภาพผู้ขับขี่รถ ผู้ประกอบการ และผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

2. แผนงานการพัฒนาศักยภาพทักษะผู้บริหารด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
3. แผนงานอ่ืน ๆ ท่ีสนับสนุนส่งเสริมกลยุทธ์ 

ลักษณะแผนงานภายใต้กลยุทธ์ที ่ 7 สนับสนุนการขับเคลื่อนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน       
เชิงพ้ืนท่ี โดยเฉพาะอย่างย่ิงท่ีเก่ียวข้องกับรถจักรยานยนต์ 

1. แผนงานสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ขับขี ่รถ ผู้ประกอบการ และผู้ปฏิบัติงานด้าน      
ความปลอดภัยของยานพาหนะในพ้ืนท่ี  

2. แผนงานสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ขับขี ่รถ ผู้ประกอบการ และผู้ปฏิบัติงานด้าน      
การขับข่ีรถอย่างปลอดภัยในพ้ืนท่ี    

3. แผนงานสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ขับขี่รถ ผู้ประกอบการ และผู้ปฏิบัติงานระบบ     
การขนส่งทางถนนในพ้ืนท่ี 

4. แผนงานพัฒนาศักยภาพผู้ขับข่ีรถ ผู้ประกอบการ และผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายในพ้ืนท่ี 
5. แผนงานการประยุกต์ใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยี เพื่อการขับเคลื่อนความปลอดภัยในการใช้รถ 

ใช้ถนนในพ้ืนท่ี 
6. แผนงานการสนับสนุนการขับเคล่ือนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในพ้ืนท่ี 
7. แผนงานอ่ืน ๆ ท่ีสนับสนุนส่งเสริมกลยุทธ์ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การส่งเสริมงานศึกษาวิจัยเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และนำไปสู่ การ
ประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
(Strategic Objective: SO) 

กลยุทธ ์

SO3.1 ผลการศึกษาวิจัยสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดความปลอดภัย
ทางถนน 

SO3.2 ภาคีเครือข่าย/ประชาชน          
มีการนำผลศึกษาวิจัยด้าน          
ความปลอดภัยทางถนนไปใช ้

SO3.3 ผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน
จากกองทุนมีมาตรฐานและ
คุณภาพเชิงวิชาการและ            
การบูรณาการสู่การใช้งานจริง 

3.1) สร้างระบบและกลไกสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู ่                 
การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

3.2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีฐานข้อมูลการวิจัยด้านความปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนน และการเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3.3) ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนนที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

3.4) ส่งเสริมการจัดทำแผนแม่บทงานศึกษาวิจัยด้านความปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนนที่สอดคล้องกับภารกิจของกรมการขนส่งทางบกและหน่วยงาน            
ที่เกี่ยวข้อง 

3.5) สนับสนุนการประเมินผลการศึกษาวิจัย เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการ
ให้เป็นตามยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สำคัญ (KPI) 
1) ร้อยละความสำเร็จของการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การใช้การประโยชน ์
2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์จากการวิจัยด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
3) มีฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีฐานข้อมูลการวิจัยด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  

ผลผลิต ผลลัพธ ์ ผลกระทบ 
1. มีการจัดสรรโครงการวิจัย                     
ด้านความปลอดภัยในการใช้รถ           
ใช้ถนนตามกรอบงบประมาณ 

2. โครงการที่ดำเนินการได้เป็นไป              
ตามกรอบเวลาของแผนการดำเนินงาน
ที่ได้รับการอนุมัติจัดสรร 

1. ผลงานวิจัยสามารถนำไปปรับใช้
ในการแก้ปัญหา หรือต่อยอดงาน
ด้านความปลอดภัยทางถนนได ้

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ         
ที่ได้รับการสนับสนุน                
มีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ 

1. ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
2. เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการ
ความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนน 

 

ลักษณะแผนงานภายใต้กลยุทธ์ที ่ 1 สร้างระบบและกลไกสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื ่อนำไปสู่        
การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

1. แผนงานการพัฒนาเกณฑ์และกลไกในการพิจารณาการสนับสนุนการวิจัยด้านความปลอดภัย 
ในการใช้รถใช้ถนน 

2. แผนงานการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการของงานวิจ ัยด้านความปลอดภัย              
ในการใช้รถใช้ถนน 

3. แผนงานการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน/ภาคีเครือข่ายด้านการวิจัยระดับชาติ และ/หรือ
นานาชาติ เพ่ือเผยแพร่งานวิจัยด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

4. แผนงานการงานประชุมเชิงวิชาการ/ตลาดนัดวิจัย ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
5. แผนงานการสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของนักวิจัย และผู ้ใช้ประโยชน์จากการวิจัย 

ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
6. แผนงานการติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสนับสนุนการวิจัยด้าน    

ความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน 
7. แผนงานการศ ึกษาผลกระทบทางการเง ินและผลกระทบเช ิงส ังคมจากการนำการว ิ จัย                   

ไปใช้ประโยชน์ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
8. แผนงานอ่ืน ๆ ท่ีสนับสนุนส่งเสริมกลยุทธ์ 
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ลักษณะแผนงานภายใต้กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีฐานข้อมูลการวิจัยด้านความปลอดภัย     
ในการใช้รถใช้ถนน และการเช่ือมโยงข้อมูลงานวิจัยกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

1. แผนงานการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีฐานข้อมูลการวิจัยด้านความปลอดภัย             
ในการใช้รถใช้ถนน  

2. แผนงานการผสานความร่วมมือในและเปลี ่ยนและบูรณาการผลการวิจัยด้านความปลอดภัย          
ในการใช้รถใช้ถนน 

3. แผนงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพงานวิจัยจากการสนับสนุน
ทุนวิจัยจาก กปถ. 

4. แผนงานอ่ืน ๆ ท่ีสนับสนุนส่งเสริมกลยุทธ์ 
ลักษณะแผนงานภายใต้กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัย 

ในการใช้รถใช้ถนน ท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
1. แผนงานส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านยานพาหนะให้มีมาตรฐานความปลอดภัย

และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
2. แผนงานส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับมาตรฐานด้านการขับข่ีรถอย่างปลอดภัย 
3. แผนงานส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานระบบการขนส่งทางถนน

อย่างปลอดภัย ท่ีนำไปสู่การลดอุบัติเหตุทางถนน  
4. แผนงานส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนากฎหมายและยกระดับการบังคับใช้กฎหมายที่ทันสมัยและ

มีประสิทธิภาพ 
5. แผนงานส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือให้ระบบขนส่งสาธารณะปลอดภัย 
6. แผนงานส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างทั่วถึง

และมีประสิทธิภาพ 
7. แผนงานส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ขับขี่รถและผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความรู้และทักษะ

การขับข่ีรถอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
8. แผนงานส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนความปลอดภัยในการใช้รถ    

ใช้ถนนในพ้ืนท่ี 
9. แผนงานส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ ่มความปลอดภัย 

ในการใช้รถใช้ถนน 
10. แผนงานอ่ืน ๆ ท่ีสนับสนุนส่งเสริมกลยุทธ์ 
ลักษณะแผนงานภายใต้กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการจัดทำแผนแม่บทงานศึกษาวิจัยด้านความปลอดภัย        

ในการใช้รถใช้ถนน ท่ีสอดคล้องกับภารกิจของกรมการขนส่งทางบกและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
1. แผนงานการจัดทำแผนแม่บทงานวิจัยด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
2. แผนงานการจัดทำแผนปฏิบัติการงานวิจัยด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
3. แผนงานอ่ืน ๆ ท่ีสนับสนุนส่งเสริมกลยุทธ์ 
ลักษณะแผนงานภายใต้กลยุทธ์ท่ี 5 สนับสนุนการประเมินผลการศึกษาวิจัย เพ่ือนำไปใช้ในการบริหาร

จัดการให้เป็นตามยุทธศาสตร์ 
1. แผนงานการประเมินผลการศึกษาวิจัยของกองทุน เพื ่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการให้เป็นไป      

ตามยุทธศาสตร์ 
2. แผนงานอ่ืน ๆ ท่ีสนับสนุนส่งเสริมกลยุทธ์ 
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