กรมการขนส่งทางบก Everyday for Everyone ทุกๆ วันเพื่อทุกคน ที่พลังทีมงานเราชาวกรมการ
ขนส่งทางบกทั่วประเทศสื่อสารเป็นสัญญาใจ แปลงค่านิยม ONE DLT และ One Transport ไปสู่ความเป็น
รูปธรรมในเชิงอัตลักษณ์ ที่จะมอบให้ประชาชน เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสาธารณะ เนื่องด้วย
ทุกนโยบาย ทุกการขับเคลื่อน ทุกบทบาทหน้าที่ที่มี ความเกี่ยวข้อง มีความใกล้ชิดโดยตรงต่อประชาชน
ทุก กลุ่ ม เป้ า หมาย ทุ กระดั บ ทุ ก ภาคส่ ว น รวมถึ ง ภาครั ฐ ธุ ร กิจ เอกชน ภาคการผลิ ต ภาคประกอบการ
ภาคบริการ คือมีผลโดยตรงและทันทีกับวิถีชีวิต ความเป็นจริงในบริบทของชีวิตประจําวันของทุกคน ควบคู่กับ
การพัฒนาสร้างภูมิคุ้มกัน เสริมสร้างศักยภาพ ตามแผนยุทธศาสตร์ในมิติระบบการขนส่งทางถนนทั้งระบบ
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง นําการพัฒนาประเทศชาติด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในที่สุด
การเดินหน้าแบบเชิงรุกของการขับเคลื่อนตามทิศทางของแผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก
5 ปี (พ.ศ.2559 - 2563) ซึ่งเป็นเรื่องท้าทายในการปฏิรูปการบริหารจัดการทั้งระบบของการขนส่งทางถนน
สู่มาตรฐานสากล ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีความเป็น Dynamic ด้วยการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาออกแบบ
ประยุกต์ ต่อยอด พัฒนา เน้นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ปัจจุบัน รองรับยุคใหม่ในอนาคตมาเป็นเครื่องมือทางการ
บริหารตอบสนองนโยบายทุกระดับสู่เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืน ภายใต้กรอบการบริหารที่ชัดเจน โปร่งใส
รอบคอบ ตรวจสอบได้ และรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สาธารณะ ตามหลั ก องค์ ก รธรรมาภิ บ าล ด้ ว ยความมั่ น ใจ
ในกระบวนการนํากรอบแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิ บัติให้เป็นรูปธรรม โดยกําหนดเป็น Master Plan
มีเป้าหมาย Timeline ที่ชัดเจน กําหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนกรมการขนส่งทางบกปี 2559 ต่อเนื่องปี 2560
ปี 2561 ต่อยอดสู่กรอบแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ต่อไป โดยเน้น Action Plan ที่ปฏิบัติได้เป็นรูปธรรม บนพื้นฐาน
การสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างเชิงระบบ เชิงป้องกัน สู่ความมั่นคงในระยะยาว ด้วยหลักการความเป็น
มาตรฐานเดียวกัน รูปแบบที่เหมือนกันของทุกหน่วยงาน ทุกสํานักงานขนส่งทั่วประเทศด้วยระบบ Online
ในหลายโครงการเร่งด่วนที่เดินหน้าดําเนินการและขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน ตามกรอบนโยบายที่เกิดผลทันที
ตัวอย่างโครงการเร่งด่วนกรมการขนส่งทางบกที่เป็นรูปธรรมที่หวังผลการแก้วิกฤตปัญหาเร่งด่วนในปัจจุบัน
และสร้ า งกรอบแนวทางเชิ ง ป้ อ งกั น ในอนาคตตามนโยบายรั ฐ บาล ที่ เ น้ น ความเป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น
ทุกหน่วยงาน ทุกสํานักงานขนส่งทั่วประเทศ เช่น

โครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS เป็นโครงการที่จะทําให้ระบบการขนส่งทางถนนเป็นธรรมาภิบาล
ทั้งระบบ ทั้งในปั จจุ บั น และในระยะยาว เป็นการบริห ารจัดการบนฐานของข้อมูล ที่เป็น Online แบบ
Real-time นํามาออกแบบพัฒนาระบบเป็น Database ในทุกมิติของรถในกลุ่มเป้าหมายทุกคัน เป็นระบบ
เครื่ องมือทางการบริ ห ารจั ดการที่สํ าคัญ สามารถตอบโจทย์ในทุกกรณีการขนส่ งทางถนน ทั้งเรื่องความ
ปลอดภัย พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน การจัดการปัญหาการจราจร พิกัด ความเร็ว ชั่วโมงการใช้ รถ ข้อมูล
การประกอบการขนส่ ง การใช้พลั งงาน ศักยภาพการขนส่ ง ต้นทุนการเดินรถ ตลอดจนต้นทุนโลจิส ติกส์
นําไปสู่การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจที่มีโครงสร้างภูมิคุ้มกันด้วยฐานข้อมูลที่เป็นระบบ จุดเด่นที่นาไปสู่ปัจจัย
แห่ ง ความส าเร็ จ ของโครงการมั่ น ใจทั่ ว ไทย รถใช้ GPS คื อ เน้ น การบริ ห าร ก ากั บ ควบคุ ม ดู แ ล
ในเชิงป้องกัน ที่เน้นปัจจัยสาเหตุ ปัจจัยต้นเหตุ ด้วยการใช้ประโยชน์จากระบบติดตามรถ Online แบบ
Real-time โดยสร้างระบบแจ้งเตือน Alert/Alarm เฝ้าระวังและป้องกันจึงสามารถจัดการปัญหาได้มากกว่า
การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ อีกประการหนึ่งของปัจจัยแห่งความสาเร็จคือเป็นการออกแบบระบบที่บริหาร
จัดการร่วมกันแบบ 360 องศา แทนการจับปรับ ลงโทษ ผู้กระทําผิดอย่างเดียว โดยพัฒนาระบบที่ใช้ข้อมูล
ชุด Database ที่เป็น Online ชุดเดียวกันมาบริหารร่วมกัน มาช่วยกันบริหาร คือ ศูนย์ GPS กลาง
ที่กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ ศูนย์ GPS ขนส่งจังหวัดทั่วประเทศที่แยกบริหารข้อมูลในเชิงพื้นที่จังหวัด
รายเส้นทาง รายคัน ควบคู่กับการออกแบบระบบให้ผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายย่อยติดตามบริหาร
จัดการของรถทุกคันในเครือข่ายด้วยตนเอง ประกอบกับประชาชน สังคม สาธารณะ ยังสามารถติดตาม
รถที่สนใจ รถที่ใ ช้บริการ หรือเกี่ยวข้อง ได้ทุกคันผ่าน Application: DLT GPS ทางโทรศัพท์มือถือ
ทุกระบบ บนข้อมูลที่เป็น Online แบบ Real-time ชุดเดียวกัน
สําหรับโครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS กรมการขนส่งทางบกได้ดําเนินการตามโครงการเร่งด่วน
มีผลบังคับใช้เป็นรูปธรรมแล้วตั้งแต่ 25 มกราคม 2559 บังคับใช้กับรถโดยสารทุกประเภทครบทุกคันภายใน
ปี 2560 นี้ ส่วนรถบรรทุกตั้งแต่สิบล้อขึ้นไปดําเนินการบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2559 จะครบทุกคันภายในปี 2562
สําหรับอาคารบริหารศูนย์ GPS จะเริ่มก่อสร้างในปี 2560 เปิดใช้เต็มรูปแบบในปี 2562
โครงการ TAXI OK / TAXI VIP เป็นการยกระดับมาตรฐานแท็กซี่ไทยให้ได้รับการยอมรับ
สร้ า งความเชื่ อ มั่ น มั่ น ใจ มี ค วามปลอดภั ย มี ค วามสบายใจ เพิ่ ม ทางเลื อ กและการเข้ า ถึ ง ด้ ว ยการผ่ า น
Application ทางโทรศัพท์มือถือ เพิ่มคุณภาพการให้บริการในระบบแท็กซี่ ควบคู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต
ของผู้ประกอบอาชีพแท็กซี่ อย่างมีคุณค่าในสังคม เป็นผู้ให้บริการสาธารณะด้วยความสุจริต ดูแลรับผิดชอบ
ผู้โดยสารด้วยความเป็นมิตร คุ้มครองสิทธิซึ่งกันและกัน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอย่างมีระบบ
จูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ระบบรถสาธารณะอย่างมั่นใจ
TAXI OK / TAXI VIP เป็นโครงการที่พัฒนาต่อยอดจากการที่กรมการขนส่งทางบกมีระบบ
ศูนย์ GPS ทั่วประเทศอยู่แล้ว โดยประกาศเพิ่มกลุ่มเป้าหมายให้รถ TAXI ในระบบทุกคันมาร่วมโครงการ
เป็นการบริหารจัดการร่วมกัน ทั้งกรมการขนส่งทางบก (DLT TAXI CENTER) ร่วมกับผู้ประกอบการ
ศูนย์ แท็กซี่ สหกรณ์ ชมรม สมาคม นิติบุคคล และคนขับแท็กซี่เอง รวมถึงผู้ โดยสารและประชาชนทั่วไป
ผ่าน Application: TAXI OK บนข้อมูลที่เป็น Online แบบ Real-time ชุดเดียวกัน เพื่อรองรับโครงการนี้

ได้ออกแบบให้รถแท็กซี่ปรับปรุงเพิ่มอุปกรณ์ส่วนควบ เช่น GPS Tracking, เครื่องบ่งชี้ตัวตนคนขับรถ,
CCTV (Snap shot), ปุ่มฉุกเฉินเตือนภัย เชื่อมต่อระบบมิเตอร์เดิมและหรือจอแสดงข้อมูลแบบ Digital
สําหรับ TAXI OK ส่วน TAXI VIP เป็นการเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนใช้รถแท็กซี่ที่มีระบบเช่นเดียวกับ
TAXI OK เป็นอย่างน้อย โดยเป็นการใช้รถที่มีสมรรถนะที่สูงขึ้น เป็นรถที่มีมาตรฐานสูงขึ้น มีบริการอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกสบายที่มีความหลากหลายมากขึ้น เป็นต้น โดยปัจจัยแห่งความสํ าเร็จโครงการนี้ คือ
กรมการขนส่งทางบกมีความชัดเจนในการพัฒนาระบบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วน
ในทุกประเด็นปัญหาเพื่อพัฒนา ตอบสนองความต้องการ โดยเฉพาะการให้ความร่วมมือจากผู้ประกอบการ
แท็กซี่เองก็เป็นเรื่องที่ มีความจําเป็น เร่งด่วนในการพัฒนาแท็กซี่เข้าร่วมโครงการ ที่ต้องมีความตั้งใจ มุ่งมั่น
เพื่อก้าวข้ามความคลางแคลงใจ ความกังวลใจของการให้บริการที่ไม่พึงประสงค์ ตามข้อร้องเรียนจากสังคม
สาธารณะในปัจจุบัน
สําหรับโครงการ TAXI OK / TAXI VIP กรมการขนส่งทางบกได้เสนอกฎหมายผ่านความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีเมื่อ 23 สิงหาคม 2559 ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วเมื่อกรกฎาคม 2560
จะประกาศเป็นกฎกระทรวงพร้อมเปิดตัวโครงการแล้วเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 คาดว่าจะเปิดให้บริการ
โครงการประมาณเดือนพฤศจิกายน 2560 นี้
โครงการยกระดั บมาตรฐานวิศวกรรมยานยนต์ ความมั่นคง แข็งแรงของตัวรถเป็นปัจจัยสําคัญ
ในลําดับต้นๆ ของอุบัติเหตุทางถนน จึงกําหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนในทุกมิติของมาตรฐานรถ โดยดําเนินการ
เป็ น รู ป ธรรมทัน ที ต่อเนื่ องตั้งแต่ปี 2559 จนปัจจุบัน ให้ มีผ ลบังคับใช้ภ ายในปี 2562 รวมประมาณกว่ า
17 โครงการ ที่มุ่งเน้ น การกําหนดมาตรฐานลั กษณะตัว รถและอุปกรณ์ส่ ว นควบทั้งด้านโครงสร้าง ขนาด
สัดส่ ว นของตัวรถ ให้ เทีย บเท่ามาตรฐานสากล โดยจุดเด่นและปัจจัยแห่งความสํ าเร็จ ของโครงการนี้ คือ
การประกาศใช้และดําเนินการเป็นมาตรฐานแนวทางเดียวกันทุก หน่วยงาน ทุกสํานักงานขนส่งทั่วประเทศ
ตัวอย่างโครงการที่สําคัญที่เป็นรูปธรรมแล้ว เช่น
Vehicle Inspection Control Center: VICC เป็นศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถ โดยตั้ง
ศูนย์ VICC ทุกสํานักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อบริหารจัดการด้วยระบบ Database บนฐานข้อมูล
ที่เป็น Online กํากับ ควบคุมทั้งสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) และการตรวจสภาพรถโดยหน่วยงานของ
กรมการขนส่งทางบกเอง เชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ VICC กลางที่สํานักวิศวกรรมยานยนต์ เริ่ม ดําเนินการ
ตามโครงการแล้วในปี 2560 และจะครบทุกแห่งทั่วประเทศภายในปี 2561
ระบบ ตรอ. Online เป็นการพัฒนาระบบกํากับ ควบคุม การดําเนินการตรวจสภาพรถของ ตรอ.
ให้เป็นไปด้วยมาตรฐานเดียวกัน ตามมาตรฐานสากลทุกรายการการตรวจสภาพรถ เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ
สารสนเทศกับระบบงานทะเบียนและฝ่ายตรวจสภาพรถแบบ Online ที่ศูนย์ VICC ของขนส่งจังหวัด
และที่ศูนย์กลาง ซึ่งระบบ ตรอ. Online เปิดให้บริการเป็นรูปธรรมแล้วตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2559 และจะ
ขยายผลเช่นเดียวกันกับสถานตรวจระบบก๊าซ Online ภายในปี 2561 ระบบ VICC นี้ เป็นการลดขั้นตอน

เพิ่มความสะดวก เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนเจ้าของรถ โดยเฉพาะเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจในระบบ
การตรวจสภาพรถทั้งของเอกชนและภาครัฐ ที่ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิจากการตรวจสภาพรถที่มี
คุณภาพ สามารถดูแลทรัพย์สินบํารุงรักษารถ ยืดอายุการใช้งาน โดยเฉพาะการใช้งานโดยเฉพาะการใช้รถ
อย่างปลอดภัย
เครื่ อ งมื อตรวจสภาพรถครบทุก หน่ วยงาน กํา หนดนโยบายให้ ติ ดตั้ ง เครื่ องตรวจสภาพรถที่ไ ด้
มาตรฐานเดียวกัน ทุกสํานักงานขนส่งจังหวัด ทุกพื้นที่และทุกสํานักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศ ซึ่งได้สํารวจ
ติดตั้งดําเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 จะครบทุกแห่งภายในปี 2560 พร้อมจัดทํา Database ฐานข้อมูล
เครื่องมือประกอบการบํารุงรักษาตามมาตรฐานตลอดจนการต่อยอดการกําหนดแนวทางการพัฒนาประยุกต์
เครื่องมือทางเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจวัด Dimension ขนาดสัดส่วนตัวรถด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อลดทรัพยากร ลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพในระบบการกํากับ ควบคุม ในกระบวนการตรวจสภาพรถ
โครงการ Sure Driving / Smart Driver เพื่อยกระดับมาตรฐานในกระบวนการออกใบอนุญาตขับรถ
โดยกรมการขนส่งทางบก ด้วยการเข้มงวด เพิ่มความเข้มข้น เพื่อสร้างความมั่นใจ ในคุณภาพของผู้ได้รับ
ใบอนุญาตขับรถ ซึ่งเป็นปัจจัย สําคัญที่สุดของสาเหตุอุบัติเหตุทางถนนประการหนึ่ง ด้วยการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี ใช้ ในทุกขั้น ตอนของกระบวนการทดสอบที่เ ป็น ระบบ Electronic ทั้งหมดให้ค รบทุกแห่ง
ทุกหน่ ว ยงาน ทั้งสํ านั กงานขนส่ งจั งหวัดทุกพื้นที่ และสํ านักงานขนส่ งสาขาทั่ว ประเทศ ภายในปี 2561
เป็นการทดสอบที่ประเมินโดยระบบ Electronic ทั้งหมดทุกขั้นตอน โดยไม่ใช้สอบประเมินด้วยดุลยพินิจ
จากเจ้าหน้ าที่อีกต่อไป เป็นการออกแบบกระบวนการทดสอบตั้งแต่การบ่งชี้แสดงตัว ตนด้วยระบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ การทดสอบสมรรถนะทางร่างกายด้วยระบบ E-Performance ทุกรายการทดสอบ ปรับเปลี่ยน
เครื่องทดสอบ E-Exam ทุกแห่งด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน รองรับระบบในอนาคต รวมถึงการทดสอบภาคปฏิบัติ
ที่จะติดตั้งระบบ E-Driving ให้ครบทุกสํานักงานขนส่งจังหวัด ทุกพื้นที่ ทุกสํานักงานขนส่งสาขาภายใน
ปี 2561 เช่นกัน ด้วยระบบที่เหมาะสมรองรับการยกระดับการทดสอบที่หลากหลายท่าบังคับ ของการทดสอบ
ในอนาคตของกรมการขนส่ง ทางบก การพัฒนาเพื่อ เพิ่มทางเลือกให้ส ามารถเรียนรู้ภาคทฤษฎีผ่ านระบบ
E-Learning ภายในปี 2561 นี้ ควบคู่กับการสนับสนุนเพื่อพัฒนาสร้างมาตรฐานให้องค์กร นิติบุคคล หรือ
ภาคเอกชน ในบทบาทรูปแบบโรงเรียนสอนขับรถยนต์ที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเพิ่มทางเลื อก
ให้กับประชาชน พร้อมพัฒนาระบบเครื่องมือในการกํากับ ควบคุม ในกระบวนการ Regulator ที่เชื่อมโยงเป็น
ระบบ Online ลักษณะ E-Classroom ที่สามารถทานสอบ ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนเป็นการอํานวย
ความสะดวกให้กับประชาชนที่ขอรับใบอนุญาตขับรถ
ยกระดับรูปแบบใบอนุญาตขับรถเป็นมาตรฐานสากล Smart Card ปัจจุบันการออกใบอนุญาตขับรถ
มีลักษณะเป็น รูป แบบกระดาษใช้ข้อมูล เป็ นภาษาไทย โดยเพิ่มทางเลือกตามความสมัครใจที่จะขอใช้เป็น
ใบอนุ ญาตขับ รถชนิ ดบั ตรพลาสติก ซึ่ งต้องเสี ยค่าใช้จ่ ายเพิ่ม 100 บาท เนื่องจากดําเนินการโดยเอกชน
แต่จากนี้เป็นต้นไป กระบวนการออกใบอนุญาตขับรถทุกชนิด ทุกประเภท จะดําเนินการเองโดยกรมการขนส่ง
ทางบกในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานสากล ลักษณะ Smart Card ด้วยรูปแบบที่สวยงาม พร้อมแถบข้อมูลด้วย
ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้ง Magnetic Strip และ QR Code มีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สามารถใช้ ไ ด้ ใ นกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย นโดยไม่ ต้ อ งขอรั บ รองจากสถานทู ต เป็ น ต้ น ซึ่ ง ได้ เ ริ่ ม พั ฒ นาการ
เปลี่ยนระบบแล้วตั้งแต่ปลายปี 2559 สามารถใช้ออกใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหม่นี้โดยกรมการขนส่งทางบก
ได้ประมาณเดือนสิงหาคม 2560 โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มแต่อย่างใด
ยุคปฏิรูประบบรถโดยสารสาธารณะสู่ความเป็นมืออาชีพสู่ระยะยั่งยืน การให้บริการรถโดยสาร
สาธารณะในประเทศไทย มีความสําคัญและจําเป็น ซึ่งอยู่คู่วิถีชีวิตกับการใช้ชีวิตประจําวันของประชาชน
คนไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต ถึงแม้การพัฒนาระบบการขนส่งในระบบอื่นที่หลากหลายมีความก้าวหน้า
ทัน สมัย อย่ า งต่ อเนื่ องก็ต าม เนื่ อ งจากระบบรถโดยสารสาธารณะเป็น การเพิ่ม ทางเลื อกในการเดิน ทาง
การเข้าถึงในระบบการขนส่งในรูปแบบการเชื่อมต่อ (Connectivity) ในเชิงพื้นที่ ดังนั้น การพัฒนาระบบ
รถโดยสารสาธารณะในทุกหมวดการให้บริการจึงมีความจําเป็นเร่งด่วน ท่ามกลางประเด็นปัญหาที่ผ่านมาของ
การให้บริการที่มีความซับซ้อน ขาดความมั่นใจในความปลอดภัย เอาเปรียบผู้โดยสารในหลากหลายรูปแบบ
ระบบประกอบการที่ผิดกฎหมาย นําไปสู่ การกําหนดนโยบายสําคัญเร่งด่ว นของรัฐบาล เพื่อพัฒนาระบบ
รถโดยสารสาธารณะที่มีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจ ความปลอดภัย จูงใจให้ประชาชนมาใช้ระบบ
สาธารณะด้วยคุณภาพการให้บริการอย่างมืออาชีพ ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานสากล
กรมการขนส่งทางบกจึงได้กําหนดเป็นโครงการเร่งด่วนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องจาก
ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน พร้อมสร้างกรอบทิศทางรองรับระยะยาวที่ยั่งยืนต่อไป เช่น
Smart Bus Terminal หรือ สถานีรถโดยสารระบบดิจิทัล โดยยกระดับการให้บริการสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารทุกแห่งทั่วประเทศ ด้วยการพัฒนาต่อยอดนําข้อมูลจากระบบ GPS ที่มีอยู่แล้วของรถโดยสาร
สาธารณะ เชื่อมโยงกับระบบการเดินรถ แสดงผลผ่านจอ Monitor นําเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางการเดิ นรถ
ที่เป็น Real-time พร้อมการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูล เชิงพื้นที่ สามารถบริหารจัดการเดินรถอย่า ง
มีป ระสิ ท ธิ ภ าพร่ ว มกั น แบบประชารั ฐ ทั้ ง กรมการขนส่ ง ทางบก ท้อ งถิ่น จัง หวั ด บขส. ผู้ ป ระกอบการ
หน่วยงานการท่องเที่ยว และประชาชน ผู้โดยสาร ซึ่งโครงการนี้ได้เริ่ มดําเนินการแล้วในปี 2560 และจะ
ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกแห่งภายในปี 2561
การปฏิรูปเส้นทาง การยกเครื่องระบบรถโดยสารประจาทางพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เป็นการพัฒนาระบบการขนส่งมวลชนด้วยรถโดยสารประจําทางในกรุงเทพมหานครที่กรมการขนส่งทางบก
เป็น Regulator บริหารจัดการเดินรถ มุ่งเน้นการเป็น Feeder การเข้าถึง เพิ่มทางเลือก เชื่อมต่อระบบ
การขนส่งรูป แบบอื่น (Connectivity) ด้ว ยการออกแบบระบบการขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ ง
ผ่านการคัดเลือก คัดสรร แข่งขัน เชิงคุณภาพ ส่งเสริมการประกอบการขนส่งแบบมืออาชีพ พัฒ นาระบบ
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือการให้บริการรองรับระบบ E-Ticket ตั๋วต่อตั๋วร่วม ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ ขยายผลจาก
ระบบ GPS ที่มีอยู่แล้วของรถโดยสารตามประกาศกรมการขนส่งทางบก สู่เป้าหมายการยกระดับคุณภาพ
การให้บริการ สร้างความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ ยกระดับคุณภาพชีวิ ต ทั้งผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการขนส่ง
ซึ่งโครงการนี้ได้เดินหน้าต่อเนื่องโดย ครม. มีมติ เมื่อ 27 กันยายน 2559 ยกเลิกมติ ครม. เดิมที่ให้ ขสมก.
เดิน รถรายเดียวโดย ขสมก. จะเป็น ผู้ป ระกอบการรายหนึ่ง ส่ วนรถร่ว ม ขสมก. เดิมจะต้องขอใบอนุญาต
ประกอบการเดินรถโดยตรงกับกรมการขนส่งทางบก (Regulator) และมติ ครม. เมื่อ 17 มกราคม 2560

เห็นชอบแผนแม่บทการปฏิรูปเส้นทาง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ Action Plan
โดยในช่วงถ่ายโอนภารกิจสามารถดําเนินการได้ทันที ควบคู่กับการเปิดเส้นทางนําร่องและเส้นทางทดสอบ
ทดลองเดินรถ และคู่ขนานกันในช่วงเปลี่ยนผ่านจะดําเนินการภายใน 2 ปี หรือภายในปี 2562 เป็นการปฏิรูป
เต็มรูปแบบสู่ระยะยาวต่อไป
โครงการจัดระบบ รถจัดระเบียบ เน้นการกํากับ ควบคุม ดูแล บังคับใช้ในมาตรการที่เข้มข้น เด็ดขาด
จริงจัง ทันที และต่อเนื่องด้วยการลงโทษสูงสุดทุ กกรณีความผิดตามกฎหมาย ผิดเงื่อนไขการประกอบการ
ขนส่ง การเอาเปรียบผู้โดยสาร โดยร่วมกับ คณะกรรมการจัดระเบียบ 4 ฝ่าย กรมการขนส่งทางบก ทหาร
ตํารวจ จังหวัด หรือท้องถิ่น ซึ่งการดําเนินโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและขยายผลโครงการสู่ระยะยั่งยืน
ที่เป็นรูปธรรมและดําเนินการแล้ว เช่น
การพัฒนามาตรฐานรถโดยสารที่มีความเหมาะสมและปลอดภัย (มาตรฐานรถโดยสารขนาดเล็ก)
จากประเด็นปัญหาการให้บริการรถตู้โดยสารประจําทางตามผลการศึกษาที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย
ในหลายกรณีสาเหตุ กรมการขนส่งทางบกร่วมกับคณะกรรมการจัดระเบียบรถโดยสาร ได้กําหนดมาตรการ
แนวทางแก้ปัญหาต่าง ๆ เป็นโครงการเร่งด่วน ซึ่งหลายมาตรการได้ดําเนินการแล้ว เช่น การกําหนดให้รถตู้
โดยสารเข้ าจอดที่ส ถานี ขนส่ งผู้ โ ดยสาร หรือ จุดจอดที่กํา หนดทั่ว ประเทศ โดยเริ่มต้นที่ ย้า ยจุดจอดจาก
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมาจอดที่สถานีหมอชิต เอกมัย บรมราชชนนี และปิ่นเกล้า ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559
เป็นต้นมา มาตรการตรวจความพร้อมรถโดยสารและพนักงานขับรถตาม Checklist ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร
และจุดจอดรถทั่วประเทศ เข้มข้นในช่วงเทศกาล การประกาศยกระดับความปลอดภัยรถตู้โดยสารด้วยการ
กําหนดให้ ป รั บ ปรุงที่นั่ งผู้โ ดยสารให้ ไม่เกิน 13 ที่นั่ง และมีทางออกฉุกเฉินด้านหลั ง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์
เพื่อความปลอดภัย เช่น ค้อนทุบกระจก และถังดับเพลิง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 เป็ นต้น การขยายผลสู่
ระยะยาว คื อ การก าหนดมาตรฐานรถโดยสารขนาดเล็ ก ไม่ เ กิ น 20 ที่ นั่ ง แทนรถตู้ โ ดยสาร ตามผล
การศึกษาซึ่งกรมการขนส่งทางบก ได้จัดทํา Action Plan กําหนดแผนปฏิบัติการแบบเป็นขั้นตอนเพื่อ
ลดผลกระทบ สร้ า งความเข้ า ใจสร้ า งความร่ ว มมื อ เริ่ ม จากปรั บ เปลี่ ย นมาตรฐานรถตามความสมั ค รใจ
การกําหนดในโครงการนําร่องในเส้นทางใหม่ จนถึงการทยอยเปลี่ยนมาตรฐานเมื่อรถตู้โดยสารเดิมครบอายุ
การใช้ ง านตามเงื่ อ นไขใบอนุ ญ าตเดิ ม เป็ น ต้ น ควบคู่ กั บ มาตรการช่ ว ยเหลื อ ที่ เ หมาะสมเพื่ อ จู ง ใจและ
ลดผลกระทบของผู้ประกอบการ ซึ่งเริ่มแผนปฏิบัติการตั้งแต่ กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
โครงการจัดให้มีระบบรถสาธารณะที่สนามบินทุกแห่งทั่วประเทศ เป็นการเพิ่มทางเลือกประชาชน
ในระบบการขนส่ง ตลอดจนแนวนโยบายการเชื่อมต่อ ต่อเนื่องในทุกรูปแบบ ทุก Mode การขนส่ง ประกอบ
กับการพัฒนาระบบการขนส่งทางอากาศที่ประชาชนมีความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรมการขนส่งทางบก
และกรมท่าอากาศยาน ทอท. ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคธุรกิจ เอกชน จังหวัด ท้องถิ่น จึงกําหนด
เส้ น ทางเดิน รถโดยสารให้ เชื่ อมต่ อระหว่า งท่า อากาศยาน ตัว เมือง หรื อจุด เชื่อ มต่อ ชุมชนสํ า คัญในพื้น ที่
พร้อมกําหนดจุดจอดรถสาธารณะในทุกสนามบินพาณิชย์ทั้ง 39 แห่ง ทั่วประเทศ ทั้งสนามบินที่เป็นหน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน โดยเริ่มดําเนินการเป็นรูปธรรมแล้วในปี 2560 และจะขยายผลครบทุกแห่ง
ภายในปี 2561

การยกระดับมาตรฐานระบบการขนส่งสินค้าเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ใน ASEAN เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพประเทศไทยในการเป็นผู้นําและเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของ ASEAN กรมการขนส่งทางบก
ได้จัดทําแผนแม่บท Master Plan กําหนดเป้าหมาย Timeline ที่ชัดเจนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการขนส่งและกระจายสินค้าควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่ง เชื่อมระบบการขนส่ง
และกระจายสินค้าของไทยสู่ภูมิภาค ASEAN ทั้งในด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ และความมั่นคงปลอดภัย
Master Plan การพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า (พ.ศ.2558-2565) ประกอบด้วยแผนพัฒนาสถานี
ขนส่งสินค้าในเมืองหลัก 8 แห่ง เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและกระจายสินค้าภายในประเทศอย่างเป็นระบบ
รองรับการพัฒนาเส้นทางหลักระหว่างเมืองพร้อมเชื่อมต่อระบบการขนส่งทางรางและการขนส่งรูปแบบอื่น
และแผนพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าชายแดนอีก 11 แห่ง ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ รองรับพื้ นที่เศรษฐกิจพิเศษ
และแนวระเบียงเศรษฐกิจที่สําคัญตามนโยบายรัฐบาลเชื่อมระบบการขนส่งผ่านแดนสู่ภูมิภาค ASEAN โดยมี
ศูน ย์ ฯ เชีย งของ และศูน ย์ ฯ นครพนม เป็ นสถานี ขนส่ งสิ นค้า นําร่ อง อยู่ ในขั้ นตอนระหว่ างการก่อสร้า ง
ในปี 2560 และการจัดสรรพื้นที่แล้ว ซึ่งจะพัฒนาไปเป็นสถานีขนส่งสินค้าเต็มรูปแบบพร้อมระบบ CCA ควบคู่
กับการยกระดับเพิ่มศักยภาพสถานีขนส่งสินค้าที่ให้บริการแล้ว 3 แห่ง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(พุทธมณฑล คลองหลวง และร่มเกล้า) รวมเป็น 22 แห่ง ทั่วประเทศ
แผนด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่ง ประกอบด้วยการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพ
บริการขนส่งด้ว ยรถบรรทุกเพื่อส่งเสริมการให้บริการขนส่งของไทยให้มีคุณภาพและมีความเป็นมืออาชีพ
ด้วยระบบ Q Mark พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งเชิงรุกทั้งในด้านกฎระเบียบการประกอบธุรกิจ
การจราจรและเส้นทางขนส่งหลักในแต่ละประเทศ สร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านบริการขนส่งระหว่างประเทศ
เพื่อเสริมศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งไทย ให้เป็นผู้นําด้านการขนส่งในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ กรมการ
ขนส่ งทางบกยั งได้พัฒนาเครื่องมือสําคัญในการวางแผนพัฒนาการขนส่ งให้กับผู้ ประกอบการขนส่ งทั่วไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการขนส่งขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น โปรแกรมการคํานวณต้นทุนการขนส่ง
สินค้า การวางแผนเส้ นทางขนส่งด้วยฐานข้อมูล GIS ของกระทรวงคมนาคม การบริห ารจัดการต้นทุน
โลจิสติกส์ด้วยระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบก และปัจจุบันอยู่ระหว่างดําเนินการพัฒนาโครงการ
Truck Data Service Center (TDSC) เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลการพัฒนาด้านการประกอบการขนส่งสินค้าของ
ไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการวางแผนการขนส่ง ฐานข้อมูลเส้นทางหลักและเส้นทาง
ตามกรอบความตกลงระหว่ า งประเทศ ฐานข้ อ มู ล ผู้ ป ระกอบการขนส่ ง ทางถนนร ะหว่ า งประเทศและ
ภายในประเทศ เป็นต้น
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐาน
ระบบการขนส่ ง ทางถนนเพื่ อ รองรั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาตามนโยบายรั ฐ บาล กรมการขนส่ ง ทางบก
พร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการให้บริการที่มุ่งเน้นการลดขั้นตอน ลดเวลา ลดเอกสาร เพิ่มทางเลือก
เพิ่มช่องทาง เพิ่มความสะดวกการให้บริการประชาชน ควบคู่กับความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้
ในทุ ก ขั้ น ตอน ด้ ว ยการต่ อ ยอดประยุ ก ต์ ร ะบบสารสนเทศ เทคโนโลยี ม าเป็ น เครื่ อ งมื อ ทางการบริ ห าร
ในโครงการที่ดําเนินการแล้ว และพัฒนาต่อเนื่อง เช่น

โครงการศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center: GECC กรมการขนส่งทางบก
เป็นหนึ่งหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัลการให้บริการรูปแบบศูนย์ราชการสะดวก GECC ในปี 2559 ซึ่งเป็น
ปีแรกที่รัฐบาลประกาศเป็นนโยบาย ส่งผลให้เป็นแรงบันดาลใจในการขยายผลให้ทุกสํานักงานขนส่งจังหวัด
ทั่ ว ประเทศดํ า เนิ น การต่ อ เนื่ อ งครบทุ ก พื้ น ที่ ภ ายในปี 2560 โดยพั ฒ นายกระดั บ การเชื่ อ มโยงระบบ
การให้ บ ริ ก ารในรู ป แบบ Digital ที่ ค รบวงจร เช่ น เพิ่ ม ช่ อ งทางการแสดงผลการสื่ อ สารผ่ า นระบบ
โทรศัพท์มือถือ นอกจากแสดงผลผ่าน Monitor ช่องทางเดียว การใช้ระบบ Queueless (ระบบคิวที่ไม่มีคิว:
แจ้งระบบคิวทาง Smart Phone) ตลอดจนการขยายผลโครงการ eForm-iFound การสร้างความรู้
ความเข้าใจ การเตรียมเอกสาร หลักฐาน การ Download ตลอดจนการยื่นคําขอในระบบงานต่างๆ ที่
ให้บริการผ่าน Application ทางโทรศัพท์มือถือ เพิ่มการเข้าถึงหรือการให้บริการแบบใกล้ชิดในทุกโอกาส
มุ่งเน้นการสร้างความสุข ความประทับใจ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ บนหลักการที่เป็นรูปแบบ
แนวทางเดียวกัน มาตรฐานเหมือนกันทั่วประเทศ
การพัฒนาเพิ่มศักยภาพการสื่อสารในระบบเครือข่ายสัญญาณ Conference ทุกหน่วยงาน
ทั่วประเทศ เพื่อการเข้าถึงและสร้างเสริมการสื่อสารระบบ Online ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงเพิ่มศักยภาพ
พร้อมให้ติดตั้งระบบ Conference ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศของหน่วยงานในสังกัด ทุกสํานักงาน
ขนส่งจังหวัดและทุกสํานักงานขนส่งสาขาโดยเริ่มดําเนินการในปี 2560 ให้สามารถใช้งานได้ครบทุกแห่งภายใน
ปี 2561
เลื่อนล้อต่อภาษี Drive Thru For Tax: ติดตั้งครบทุกหน่วยงาน ปัจจุบันการให้บริการเลื่อนล้อ
ต่อภาษีของหน่วยงานกรมการขนส่งทางบกมีให้บริการจํานวน 17 แห่ง ซึ่งได้รับการขานรับ ชื่นชม พึงพอใจ
จากประชาชนผู้ใช้บริการใช้เวลาชําระภาษีไม่เกิน 2 นาที โดยไม่ต้องลงจากรถ ไม่เสียเวลาหาที่จอดรถซึ่งเป็น
ปัญหาในทุกแห่ง จึงกําหนดเป็นแนวนโยบายให้ขยายผล ทําการติดตั้งระบบ Drive Thru For Tax ให้ครบ
ทุกพื้นที่ทุกสานักงานขนส่งจังหวัด โดยจะเริ่มดําเนินการในปี 2561 เป็นการอํานวยความสะดวกประชาชน
ความเสมอภาค การเข้าถึงในการรับบริการจากภาครัฐที่เท่าเทียมกันทุกพื้นที่ รองรับยุค Digital ประกอบกับ
เป็นการลดทรัพยากร ลดขั้นตอนในการบริหารงานภาครัฐ
การปฏิรูป: รวมกฎหมายการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบกได้เสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก เพื่อรวมกฎหมาย พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 และ พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 รวมทั้ง
กฎกระทรวงที่ออกตามความใน พ.ร.บ. ทั้งสองฉบับดังกล่าวเป็นจํานวนมาก ตลอดจนความสอดคล้องกับ
บริ บ ทการบริ ห ารราชการ การกํากับ ควบคุม ดูแล บังคับใช้กฎหมาย เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบั น
หรื อกฎหมายที่ เกี่ย วข้อง ซึ่ งได้ผ่ า นกระบวนการพิจารณาของสํ านัก งานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ ว นั้ น
เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มรองรั บ กระบวนงานภายใต้ ก ฎหมายใหม่ (รวมกฎหมาย) ไม่ ใ ห้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ
ในทุก กระบวนงาน ทั้ งกระบวนงานปกติและระบบ Software ที่ เกี่ยวข้องทั้งระบบ จํ าเป็ นอย่า งยิ่ง ที่
ทุกหน่วยงาน ทุกสํานักงาน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ทุกระดับ ทุกคนของกรมการขนส่งทางบก จําเป็นต้องเรียนรู้
ซักซ้อม เตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจตรงกันร่วมกันอย่างใกล้ชิด จริงจัง ในการเตรียมการเชื่อมต่อ
ภารกิจในช่วงการเปลี่ยนผ่านและถ่ายโอนระบบอย่างลงตัว ครบถ้วน สมบูรณ์ เพื่อสามารถบริหารราชการ

การให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ไม่ได้รับผลกระทบ จึงต้องให้ความสาคัญ
ร่ วมกัน อย่า งต่ อ เนื่อง จึ งเน้ น เป็ น นโยบายให้ มีการสร้างความเข้าใจ การศึกษาระบบ การเตรียมรองรั บ
ระบบงานอย่างต่อเนื่องในปี 2559 – 2560 เพิ่มความเข้มข้นใกล้ชิดในปี 2561 โดยต่อยอดพัฒนาระบบจาก
การแก้ปัญหาระบบงาน Master Data Management: MDM ที่กําลังแก้ไขในปัจจุบัน
การปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งองค์ ก รให้ ส อดคล้ อ งบทบาทภารกิ จ กรมการขนส่ ง ทางบกมี ทิ ศ ทาง
การพัฒนาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างองค์กร รองรับบทบาทภารกิจในปัจจุบันและอนาคต เช่น การตั้งหน่วยงาน
ภายในระดับกอง คือ กองบริหารรถโดยสารประจําทางพื้นที่กรุงเทพมหานคร และศูนย์บริหารจัดการเดินรถ
ด้วยระบบ GPS ตลอดจนการตั้งสํานักงานขนส่งสาขาคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตลอดจนแนวคิดการตั้ง
หน่วยงานสํานักงานขนส่งในพื้นที่รองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่ยังไม่มีหน่วยงานกรมการขนส่งทางบกตั้งอยู่
รวมถึง โครงการก่อ สร้ า งอาคารสํ านั ก งานขนส่ งสาขาสายบุ รี จั งหวั ดปั ต ตานี และสํ า นัก งานขนส่ ง สาขา
พระประแดง จั ง หวัด สมุ ท รปราการ แทนการเช่ า อาคารสํ า นั ก งานของเอกชนเพื่ อ รองรั บ การให้ บ ริ ก าร
ประชาชน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังกําหนดแนวทาง Career Path เส้นทางความก้าวหน้าของแต่ละสายงานและ
กรอบอัตรากําลังที่เหมาะสมเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรกรมการขนส่งทางบกพัฒนาเพิ่มศักยภาพใน
พลังการทํางานอย่างเข้มแข็ง
Happiness for All: ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน กองทุนเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เป็นบทบาทภารกิจที่สําคัญที่เราชาวกรมการขนส่งทางบกทุกคนมีหน้าที่ที่ต้อง
บริหารจัดการกองทุนร่วมกัน นอกจากบทบาทภารกิจประจําวันที่ทํางานหนักกันอยู่แล้ว เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
สัมฤทธิ์ผลสูงสุด เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน คือ ทุกโครงการทุกกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ปัญหา
อุบัติเหตุ จราจร เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ตลอดจนการช่วยเหลือเยียวยา สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ผู้ได้รั บผลกระทบจากอุบั ติเหตุทางถนน รวมถึงการรณรงค์ส ร้างทัศนคติ ปลูกจิตสํ านึก สร้ างวินัยจราจร
ความรับผิดชอบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน ซึ่งเป็นสิ่งดีๆ ที่กรมการขนส่งทางบกมอบให้กับสั งคมสาธารณะ
ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงผู้บริหารกองทุน ผู้ร่วมการประมูลเลขทะเบียนรถ ผู้ร่วมทุกกิจกรรม
ทุกโครงการ และประชาชนผู้ ใ ช้ร ถใช้ถนนทุ กคน จะมีความสุ ข ร่ว มกัน สํ าหรั บการสรรสร้างสิ่ งดีๆ มอบ
ความรู้สึกความซึ้งใจที่ดีๆ ซึ่งกันและกัน เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่คืนสู่สังคม Happiness for All
ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้สังคม
ความภาคภูมิใจเป็นแรงบันดาลใจ เป็นความท้าทายมุ่งมั่นเดินหน้า พัฒนาต่อเนื่อง ด้วยผลงาน
ที่ ผ่ า นมาถึ ง วั น นี้ ต ลอดระยะเวลา 76 ปี กรมการขนส่ ง ทางบกได้ ร่ ว มกั น ทุ่ ม เท เสี ย สละ พั ฒ นาองค์ ก ร
อย่างต่อเนื่องจนได้รับการยอมรับจากสังคมสาธารณะและทุกภาคส่วน ด้วยรางวัลอันทรงคุณค่า รางวัลบริการ
ภาครัฐแห่งชาติ จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) ต่อเนื่องติดต่อกัน
14 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2546 – 2559 รวมทั้งสิ้น 79 รางวัล (ปี 2560 อยู่ระหว่างการประเมินผล) และรางวัล
ใหม่ที่ได้รับ คือ รางวัลศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center: GECC จาก
คณะกรรมการอํ า นวยการศู น ย์ ร าชการสะดวก สํ า นัก งานปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ร่ ว มกั บ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นปีแรกที่ประกาศเป็นนโยบายรัฐบาลและเป็นปีแรกที่ประกาศรางวัล

เชิดชูเกียรติให้หน่วยงานในปี 2559 ตลอดจนรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” ในปี 2553 และปี 2559
จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ในบทบาทการประชาสัมพันธ์องค์กรดีเด่นที่มีความมุ่งมั่น
สื่อสารเพื่อประโยชน์ของสังคมสาธารณะมาอย่างต่อเนื่อง
เรากรมการขนส่ ง ทางบกจะร่ ว มกั น รั ก ษาคุ ณ ค่ า แห่ ง เกี ย รติ ย ศ เกี ย รติ ภู มิ และความภาคภู มิ ใ จ
แปลง แรงบันดาลใจเป็นความท้าทาย เพื่อสร้างพลังศักยภาพของบุคลากรกรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศ
เป็นพลังขับเคลื่อนเดินหน้าพัฒนาร่วมกับทุกภาคส่วนสู่เป้าหมายความสําเร็จตามนโยบายกระทรวงคมนาคม
รัฐบาล รองรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมสาธารณะและความสุข ของประชาชนเป็น
เป้าหมายตลอดไป
ด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่ที่จะนําพาองค์กรกรมการขนส่งทางบกพัฒนาอย่างมี ทิศทาง ด้วยความตั้งใจ
ที่จะขอบคุณทีมงานเจ้าหน้าที่ที่ทํางานหนักทุกท่าน ทําให้มีโอกาสไปเยี่ยมติดตามแลกเปลี่ยนการบริหารงาน
พร้อมเป็นกําลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกคน จนครบทุกพื้นที่ ครบทุกจังหวัดมาแล้วนั้น
มีความรู้สึกประทับใจ สัมผัสได้ถึงพลังแห่งศักยภาพของความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ ในการทํางานหนักแบบ
ไม่มีเงื่อนไขของเจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกหน่วยงาน ทุกพื้นที่ จึงขอยืนเคียงข้างเป็นเพื่อนร่วมงานอย่างใกล้ชิด
เป็ น “เพื่ อ นสนิ ท ” คนท างาน เราชาวกรมการขนส่ ง ทางบกให้ ก้ า วข้ า มทุ ก ประเด็ น ข้ อ จ ากั ด
สู่เป้าหมายความร่วมมือด้วยความสุข ความภูมิใจร่วมกัน
######

