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กรมการขนสงทางบก เดินหนาติวเขม!!! ผูประกอบการขนสง และพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ
ดว ยการจัดอบรมโครงการ “ถึงจุดหมายปลอดภัย ใสใจเพื่อนรว มทาง” รุนที่ 2 เพื่อเสริมสราง
ความปลอดภัยในการใหบริการดว ยรถโดยสารสาธารณะ กําหนดจัดอบรมปนี้ 9 รุน
นายพงษไชย เกษมทวีศักดิ์ รองอธิบดีกรมการขนสงทางบก เปดเผยวา สาเหตุของอุบัตเิ หตุของรถโดยสารสาธารณะ
สวนหนึ่งเกิดจากความไมพรอมของตัวรถ และเกิดจากความประมาทของผูขับขี่ ดังนั้น เพื่อสนองนโยบายปแหงความปลอดภัย
เพื่อให “คมนาคมปลอดภัย สัง คมไทยเปน สุข ” รวมทั้งเปน การปองกั น และลดอุบัตเิ หตุ ท่ีเกิดจากรถโดยสารสาธารณะใหมี
ประสิทธิภาพและเห็น ผลเปนรู ปธรรม กรมการขนสงทางบกจึงจัด โครงการ“ถึง จุด หมายปลอดภัย ใส ใ จเพื่อ นรว มทาง” ขึ้น
เพื่อกระตุนจิตสํานึกดานความปลอดภัย และใสใจการบริการ รวมทั้งเปนการยกระดับมาตรฐานของรถโดยสารสาธารณะใหสามารถ
สรางความมั่นใจในการใหบริการแกประชาชน โดยกําหนดจัดอบรมในปนี้ จํานวน 9 รุน ๆ ละ 150 คน ทั้งนี้ จากการจัดอบรมรุนที่ 1
เมื่อวันที่ 27 มกราคม ที่ผา นมา มีผปู ระกอบการขนสงรถโดยสารประจําทาง ไมประจําทาง และนักวิชาการขนสงใหความสนใจ
เขาอบรม เปนอยางมาก มีจํานวนถึง 187 คน กําหนดจัดอบรมรุน ที่ 2 ในวัน พฤหัส บดีที่ 24 กุม ภาพัน ธ 2554 ณ โรงแรม
สีม าธานี จัง หวัด นครราชสีม า ซึ่งผูเ ขา รวมโครงการ ประกอบดว ย ผูประกอบการขนสง และพนักงานขับรถจาก 8 จังหวั ด
ภาคอีสาน ไดแก นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรรี ัมย สุรินทร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอํานาจเจริญ
นายพงษ ไ ชย กลา วเพิ่ม เติม ว า กรมการขนส งทางบกไดจัด กิจ กรรมเสริม สร า งความปลอดภั ยในการใชร ถ
ใชถนนหลากหลายกิจกรรมมาอยางตอเนื่อง อาทิ กิจกรรม“ตรวจรถกอนใช ปลอดภัยแนน อน” เพื่อรณรงคใหเจาของรถเห็น
ความสํ า คั ญ และความจํ า เป น ในการหมั่ น ดู แลบํา รุ งรั ก ษารถให พ ร อ มใชงานอยูเ สมอ โครงการควบคุ ม การเสพสุ ร าของ
ผูขับ รถโดยสารสาธารณะ (มาตรการควบคุมผูขบั รถโดยสารสาธารณะแอลกอฮอลตองเปนศูนย) โครงการสรางนักขับ รถมืออาชีพ
เพื่อสรางนักขับรถที่ มีคุณภาพออกสู ทอ งถนน นอกจากนี้ ยังมี ม าตรการในการควบคุม รถโดยสารสาธารณะระหวา งจั ง หวั ด
โดยเข ม งวดกวดขัน ในการตรวจสมุ ด ผู ป ระจํ า รถ เพื่ อ ควบคุม จํ า นวนชั่ ว โมงการทํ า งานและการใช ความเร็ ว ของผู ขับ รถ
ดานผูป ระกอบการ ไดสั่งใหผูประกอบการ บขส., ขสมก. และเจาของรถรวมบริการ ควบคุมดูแลคนขับรถใหมีจิตสํานึกดานความ
ปลอดภัยและใสใจการใหบริการประชาชนดวย ทั้งนี้ โครงการ“ถึงจุดหมายปลอดภัย ใสใ จเพื่อนรว มทาง” เปน อีกหนึ่งกิจกรรม
ของกรมการขนสงทางบกที่จัดขึ้น โดยมีเนื้อหาการบรรยายเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมของพนักงานขับรถ และพนักงานประจํา
รถโดยสารสาธารณะ รวมทั้งการเตรียมอุปกรณตา ง ๆ กอนการใหบริการ คาดวาโครงการ“ถึงจุดหมายปลอดภัย ใสใจเพื่อนรวมทาง”
จะชวยกระตุนเตือนใหพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะมีจิตสํานึ กในการขับขี่ท่ีปลอดภัย ชวยลดอุบัติเ หตุ และความสูญเสียที่เกิด
จากการเดินทางดวยรถโดยสารสาธารณะไดอีกทางหนึ่ง สําหรับการจัด อบรมในรุนที่ 3 กําหนดจัด ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีน าคม
2554 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัด เชียงใหม และรุนที่ 4 กําหนดจัด อบรมในวันที่ 24 มีน าคม 2554 ณ โรงแรมอมริน ทร
ลากูน จังหวัดพิษ ณุโลก
เพื่อความปลอดภัยในการใหบริการดวยรถโดยสารสาธารณะ ผูประกอบการขนสงตองใสใจและกวดขัน พนักงาน
ขั บ รถ และตรวจสอบสภาพรถที่ ใ ช งานใหมี ม าตรฐานและมี ค วามปลอดภัยเพื่อ ป อ งกั น อุ บั ตเิ หตุ และลดความสู ญ เสียของ
ผูประกอบการ ทั้งนี้ หากตรวจพบผูป ระกอบการขนสง ฝ า ฝน ที่ไมควบคุม กวดขัน และดูแลพนั ก งาน ขั บรถและผูประจํ ารถ
มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท พรอมพิจารณาการตออายุ ใบอนุ ญาตประกอบการขนสงดว ย “พบเห็ น
รถโดยสารสาธารณะไมป ลอดภัย แจงศูน ยคุมครองผูโดยสารรถสาธารณะ 1584 ตลอด 24 ชั่ว โมง” รองอธิบ ดีกรมการขนสง
ทางบก กลาวในที่สดุ
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