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แบบขออนุมัติจัดทำโครงการ 
เพื่อขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใชถ้นน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

1.  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ 

หน่วยงานที่ขอรับจัดสรร  

ชื่อแผนงาน/โครงการ  

จำนวนเงินที่ขอรับจัดสรร  

ความสอดคล้องกับ 
แผนปฏิบัติราชการกรมฯ 

 

ความสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ กปถ. 

 

ความสอดคล้องกับ 
กลยุทธ์ กปถ. 

 

สถานภาพโครงการ 
  โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
  โครงการต่อเนื่อง (ต่อจากโครงการ      ) 

 
2.  หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของโครงการ 

หลักการและเหตุผล : (ที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และอ่ืน ๆ) 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

   

มุ่งหวังให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างไร 

“Why” ทำไมต้องทำโครงการนี้  ให้ระบุถึงความเป็นมา  และต้องแสดงให้เห็นถึงสภาพ
ปัญหา สาเหตุของปัญหา ที่อาจก่อให้เกิดหรือเกิดความไม่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนขึ้น  
เป็นเหตุให้ต้องจัดทำโครงการนี้  พร้อมทั้งระบุเหตุผล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุน
การจัดทำโครงการอย่างชัดเจน มีการอ้างอิงข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น สถิติต่าง ๆ 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  และช้ีแจงเหตุผลความจำเป็นท่ีต้องจัดทำโครงการดังกล่าว 

 
ต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ กปถ. ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570  

(รายละเอียดตาม เอกสารแนบ 1) 

คำอธิบายรายละเอียดแบบคำขออนุมัติจัดทำโครงการ 
 

ต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัตริาชการ กรมการขนส่งทางบก ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 
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วัตถุประสงค์  : (ทีส่ามารถนำไปสู่ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และอ่ืน ๆ) 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

 
 

 
3.  การนำไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน 

การนำไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน :  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“For” ทำเพ่ืออะไร  ให้ระบุความมุ่งหวังหรือจุดมุ่งหมายของโครงการที่ต้องการบรรลุให้ถึงความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนนอย่างไร  หรือต้องการให้เกิดขึ้นความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างไรเมื่อโครงการเสร็จสิ้น  
โดยต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ เป็นจริงได้ และที่สำคัญต้องเป็นไปเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

 
อธิบายให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผลผลิต/กจิกรรม ท่ีจะดำเนินการ 

จะก่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนได้อย่างไร 
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                     4. ผลผลิต กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายเงิน และตัวชี้วัดพร้อมวิธีการประเมินผล 

ผลผลิต/ ขั้นตอนและวิธกีารดำเนินงาน/            
และการใช้จ่ายเงิน 

น้ำหนัก 

(%)  
แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายเงิน 

เดือนท่ี 1 เดือนท่ี 2 เดือนท่ี 3 เดือนท่ี 4 เดือนท่ี 5 เดือนท่ี 6 เดือนท่ี 7 เดือนท่ี 8 เดือนท่ี 9 เดือนท่ี 10 เดือนท่ี 11 เดือนท่ี 12 

ผลผลติ  : น้ำหนัก( ........%)  

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน/และการใช้จ่ายเงิน 
1. อนุมัติ TOR 10                                                                       
2. ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างและลงนามในสัญญา
จ้าง 

10 
                                                

3. ดำเนินงานตามสัญญาจ้าง 50                                                 
 

       

 

                                        
 
 

4. ตรวจรับงาน (ตามงวดงานที่กำหนดใน TOR) 10                                                 
5. เบิกจ่ายเงิน จำนวน 500,000 บาท 
(ตามงวดงานที่กำหนดใน TOR) 

- 
                    

 
250,000.- 

            
250,000.- 

        
6. ประเมินผลโครงการ 10                                                 
7. สรุปปิดโครงการ 10                                                 

รวม 100  ช่วงเวลาที่ดำเนินงาน.........12 เดือน......................เดือน  จำนวนเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน. 500,000 บาท 
ตัวช้ีวัดผลผลติ วิธีประเมิน แหล่งตรวจสอบอ้างอิง 

- ด้านปริมาณ : ........................................................ 
.................................................................................. 
- ด้านคุณภาพ : …….………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
 

อง ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถไปแล้ว  
ารติดตามการเกิดอุบตัิเหตุของผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถไปแล้ว 

(ตวัอยา่ง)แต่ละกิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 
ใช้ระยะเวลาการดำเนินการเท่าใด เช่น เดือนที่ 1 – เดือนที่ 2 

“What” ทำอะไรให้ระบุผลที่ได้รับหลังจากทที่ได้
ทำกิจกรรมต่างๆ ของโครงการเสร็จสิ้นแล้ว(ทำ
อะไร/ได้อะไร ให้กับใคร จำนวนเท่าไหร่)ซ่ึงเมื่อทำ
ได้จะทำให้เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  

โครงการนี้มีขั้นตอน
และวิธกีาร
ดำเนินงาน/และการ
ใช้จ่ายเงินอย่างไร 

แต่ละขั้นตอนมีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ผลขอล
ผลผลิตกี่%  

นำเนื้อหางานใน TOR มาใส่ 

การที่จะบรรลตุัวช้ีวัดที่กำหนดไวจ้ะมีวิธีประเมินผลอย่างไร หลักฐานหรือเอกสารใดที่เมื่อนำมาดูแล้วสามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงการประเมินผลดงักล่าว 

ระบุจำนวนเงินที่จะเบกิจ่ายในแต่ละเดอืน/งวด ให้ชัดเจน 

ตัวชี้วัดของโครงการ ทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพ ต้องมีความ
ชัดเจน สามารถวัดผลการปฎบิัติงานได้จริง และสามารถก่อให้เกิด
ผลด้านความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนนได้โดยตรง เป็นรูปธรรม 
รวมถึงสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ภายในระยะเวลาของโครงการ 



-  4  - 

5.  ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย  

สถานที่ดำเนินโครงการ  

ระยะเวลาดำเนนิโครงการ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

การดำเนินโครงการ   ดำเนินการเอง     จ้างเหมา   บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น 

 
6.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  :  
1.    

   
2.    

   
3.    

   

 
7.  ประมาณการรายจ่าย :  (จำแนกตามผลผลิต) 

รายจ่าย 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุรายละเอียดประกอบ 

ราคากลาง/ระเบียบ
พัสด ุ

ผลผลิต :  .................................................................................................................................................................................................................................. 
 

รายการใช้จ่ายเงิน :   
1.   

 
  

 
-   

                                         เป็นเงิน             บาท  
-   

                                         เป็นเงิน             บาท  

 

2.     -   
                                         เป็นเงิน             บาท  
-   

                                         เป็นเงิน             บาท  

-  

3.     -   
                                                    

- 
 

รวมจำนวนเงินที่ขอรับ
จัดสรร 

    

เมื่อจัดทำโครงการนี้แล้ว มุ่งหวังวา่จะเกดิประโยชน์ต่อการใช้รถใช้ถนนอยา่งไรบ้าง 

แยกรายการค่าใช้จ่าย  
ออกเป็นรายประเภท/รายหมวด 

 

แจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
รายประเภท/รายหมวด 

ว่าประกอบด้วย 
รายการใช้จ่ายอะไรบ้าง  

แต่ละรายการเป็นเงินเท่าใด 
(จำนวน x ราคาต่อหน่วย x 

ระยะเวลาที่ใช้ x ฯลฯ  
รวมเป็นเงินเท่าใด) 

**หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายไมส่ามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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8.  การอนุมัติจัดทำโครงการเพื่อขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน :  

 
 

ลงช่ือ            ผู้จัดทำโครงการ 
( --------- ชื่อ ---------- ) 

   ------ตำแหน่ง------ 

 
 

ลงช่ือ               ผูเ้สนอโครงการ 
( --------- ชื่อ ---------- ) 

   ------ตำแหน่ง------ 
 
 

ลงช่ือ           ผู้เห็นชอบโครงการ 
( --------- ชื่อ ---------- ) 

   ------ตำแหน่ง------ 

 
 

ลงช่ือ              ผู้อนุมัติโครงการ 
( --------- ชื่อ ---------- ) 

   ------ตำแหน่ง------ 

 
 

 

  


