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เน้นนวัตกรรม (Digital Economy) ก ากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปร่งใส เป็นธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน ์

 

บทสรุปผู้บริหาร 

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ .ศ. 2559 -  2563 เป็นส่วนหนึ่งของการ
ด าเนินการตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของกรมการขนส่งทางบกในอีกห้าปีข้างหน้า ดังนี้ 

แนวคิดและหลักการของแผนยุทธศาสตร์ฯ 

 เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การขนส่งทางถนนเป็นการขนส่งหลักของประเทศมีสัดส่วนมากกว่าร้อย
ละ 80 การขนส่งทางถนน จึงเป็นส่วนหนึ่งในการด ารงชีวิตประจ าวันของคนไทยทุกคนในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอ่ืน ๆ เนื่องจ ากการขนส่งทางถนนมีจุดเด่นที่สามารถ
เข้าถึงได้ทุกที่หรือท่ีเรียกว่า door-to-door และการลงทุนในการขนส่งใช้เงินลงทุนไม่มากนักเมื่อ
เปรียบเทียบกับการขนส่งประเภทอ่ืน รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ยาน
ยนต์มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพในการขับขี่อย่างไม่หยุดยั้ง การขนส่งทางถนนจึงเป็นที่นิยมเนื่องจาก
มีความสะดวกสบาย แต่การขนส่งทางถนนที่เพ่ิมอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาทั้งปัญหา
อุบัติเหตุ มลพิษจากการใช้รถ การใช้พลังงานในภาคการขนส่ง เป็นอย่างมาก จึงอาจก่อให้เกิดความไม่มี
ประสิทธิภาพและส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถของประเทศได้ 

 ดังนั้น ในแผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบกฉบับใหม่จึงได้มุ่งเน้นบทบาทของกรมการขนส่ง-   
ทางบกในการเป็นหน่วยงาน ควบคุม ก ากับ ดูแล  การขนส่งทางถนน  เพ่ือให้เกิดการพัฒนา การขนส่งทาง
ถนนที่มีความสมดุล  โดยยังคงจุดแข็งในเรื่องการบริการที่ เป็นเลิศด้วยนวัตกรรมและธรรมาภิบาล  และมี
หลักการของแผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบกฉบับใหม่ ดังนี้ 

 1) น้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน  “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ” และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง “ความมีเหตุผล พอประมาณ การมีภูมิคุ้มกัน” มาใช้เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 

 2) วิสัยทัศน์ประเทศไทยปี พ.ศ. 2558 - 2563 “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

 3) แนวทางการปฏิบัติงานของ นโยบายรัฐบาล  “ท าก่อน ท าจริง ท าทันที เกิดผลสัมฤทธิ์ และ
ยั่งยืน” 

 4) นโยบายกระทรวงคมนาคม ในการท างานเป็นเครือข่าย  Network Centric Base/Operation 
และอยู่บนหลักธรรมาภิบ าล (Good Governance) ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และยึดผลประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก 

 5) หลักการใช้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนา โดยให้มีการ
พัฒนาตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่ส าคัญ (Key Performance Indicators) ให้ครอบคลุมทุกมิติขอ งงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 6) การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติเป็นหัวใจส าคัญที่จะท าให้เป้าประสงค์ในอีก 5 ปี
บรรลุผล ซึ่งเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในองค์กรในการร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานอย่างเป็นเครือข่าย
ในการร่วมมือกับหน่วยงานเจ้าภาพหลักในแต่ละเป้าประสงค์ขับเคลื่อนงานตามภารกิจหลักของกรมฯ 
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แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 

 1) วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน
ให้มีคุณภาพและปลอดภัย” 

 2) ค่านิยม  “ONE DLT” ประกอบด้วย 
O (Objective) 
 
N (Network) 
 
E (Eminence) 
 
D (Digital Economy) 
 
L (Legitimacy) 
 
T (Transparency) 
 

เป้าหมายชัดเจน 
 
มีบูรณาการ 
 
งานโดดเด่น 
 
เน้นนวัตกรรม 
 
ก ากับตามกฎหมาย 
 
โปร่งใส เป็นธรรม 

การท างานอย่างมีเป้าหมายชัดเจน มีมาตรฐาน อย่างมืออาชีพ 
(รู้จริง ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และผลงานเกินความคาดหมาย) 
โดยบูรณาการเป็นเครือข่ายทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก 
 
เพ่ือความมีชื่อเสียง ผลงานโดดเด่น และตรงกับความต้องการ
ของประชาชน 
ด้วยการใช้นวัตกรรมอย่างเหมาะสมและปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย 
รองรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
เพ่ือให้เกิดการควบคุม ก ากับ ดูแล ตามกฎหมายที่เข้มแข็ง 
 
รวมถึงการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม 

 3) พันธกิจ มี 4 ข้อ ดังนี้ 

  3.1) พัฒนาระบบ ควบคุม  ก ากับ  ดูแลระบบการขนส่งทางถนน ให้ได้มาตรฐานและ มีความ
ปลอดภัย รวมถึงเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่น 

  3.2) พัฒนานวัตกรรมการควบคุม ก ากับ ดูแลระบบการขนส่งทางถนนและบังคับใช้กฎหมาย  

  3.3) พัฒนา และส่งเสริมการให้บริการระบบ การขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและมีส านึก
รับผิดชอบ 

  3.4)  บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

 4) ประเด็นยุทธศาสตร์ มี 4 ข้อ ดังนี้ 

  4.1) พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มีประสิทธิภาพและแข่งขันได้ 

  4.2) พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  4.3) พัฒนาการให้บริการรูปแบบอัจฉริยะ 

  4.4) เสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูงและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 5) เป้าประสงค์ มี 5 ข้อ ดังนี้ 

  5.1) การขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ 
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  5.2) รถปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  5.3) คนขับขี่อย่างปลอดภัย 

  5.4) การให้บริการที่เป็นเลิศ 

  5.5) การเป็นองค์กรที่มสีมรรถนะสูงและมีการบริหารจัดการที่ดี 

 6) แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
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 7) ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
1. พัฒนาและส่งเสริม
ระบบการขนส่ งทาง
ถนนให้มีประสิทธิภาพ
และแข่งขันได ้

1. การขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ 
1.1 ด้านการขนส่งคนโดยสารด้วย
รถสาธารณะ 
ตัวชี้วัด 
- สัดส่วนผู้เดินทางโดยรถสาธารณะ
ต่อผู้เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล 
- ร้อยละของชุมชนที่ประชาชน
เข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ 
- เวลารอคอยรถสาธารณะ 

ควบคุม 
1. ทบทวนและก าหนดมาตรฐานงานที่เก่ียวกับ
การขนส่งคนโดยสารด้วยรถสาธารณะทุก
ประเภท ทุกองค์ประกอบอย่างเป็นระบบและ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
2. พัฒนาเส้นทางการเดินรถโดยสารประจ า
ทางให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายการขนส่งมวลชนอื่นทั้งในประเทศ
และระหว่างประเทศ 

รถปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

คนขับขี่อย่างปลอดภัย การขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ 

ความเชื่อมั่นต่อองค์กร การบริการที่เป็นเลิศ 

การบูรณาการเพ่ือปรับปรุงกระบวนการ
ท างานภายในที่มีประสิทธิภาพ 
 

นวัตกรรม ความเป็นเลิศในการด าเนินงาน 

NETWORK CENTRIC OPERATION 

ทบทวน/ก าหนดมาตรฐาน 

สื่อสารกับ 
Stakeholders 

กระบวนการอนุมัติ
ต่าง ๆ ที่เรียบง่าย 

สร้างสรรค์นวัตกรรม
ในการขนส่ง 

เร่งพัฒนาผ่าน
การลงทุน 

พัฒนาเทคฯ
การขนส่ง
ใหม่ 

เข้าใจความต้องการขนส่ง 

การให้บริการขนส่ง
ที่ดีตามมาตรฐาน 

มุ่งเน้นวิธี
แก้ปัญหาแบบ 

Cost-Effective 

มุ่งเน้นความ
ปลอดภัย 

NETWORK CENTRIC BASE 

ปรับโครงสร้าง 
องค์กร 

พัฒนาบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญ 

องค์กรมีการ
จัดการความรู้ 

ธรรมาภิ-
บาล 

ค่านิยม
องค์กร 

PMQA 
ขั้นพื้นฐาน 
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ง 
ค่านิยมองค์กร   
ONE DLT  

เป้าหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเด่น (Eminence) 
เน้นนวัตกรรม (Digital Economy) ก ากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปร่งใส เป็นธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน ์

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

 - สัดส่วนรายจ่ายการเดินทางโดย
รถขนส่งสาธารณะคิดเป็นสัดส่วน
ของรายได้ครัวเรือน 
- ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
เพ่ิมข้ึน 

3. พัฒนาและส่งเสริมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่ง
อ านวยความสะด วกส าหรับการขนส่งคน
โดยสารด้วยรถสาธารณะทุกประเภทให้มี
มาตรฐาน อย่างทั่วถึง และเชื่อมต่อกับการ
ขนส่งรูปแบบอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
ก ากับ 
4. ก ากับระบบการขนส่งคนด้วยรถสาธารณะ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
ดูแล 
5. พัฒนาและส่งเสริมการประกอบการขนส่ง
คนโดยสารด้วยรถสาธาร ณะให้มีศักยภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบาย
รัฐบาล 
6. พัฒนานวัตกรรมส าหรับการควบคุม ก ากับ 
ดูแล การขนส่งคนโดยสารด้วยรถสาธารณะทุก
ประเภทให้เป็นไปตามมาตรฐาน สอดคล้องกับ
ความต้องการเดินทางของประชาชนและ
ป้องกันรถผิดกฎหมาย 

 1.2 ด้านการขนส่งด้วยรถบรรทุก 
ตัวชี้วัด 
- สัดส่วนปริมาณการบรรทุกทาง
ถนนต่อการขนส่งสินค้าทั้งหมด 
- ตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้าน 
โลจิสติกส์ในส่วนที่กรมฯ 
รับผิดชอบ 

ควบคุม 
1. ทบทวน  พัฒนาและก าหนดมาตรฐานการ
ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจ าทาง
และรถบรรทุกส่วนบุคค ลเพื่อแก้ไขปัญหาการ
ใช้รถผิดประเภท 
2. วางแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่ง
อ านวยความสะดวกส าหรับการขนส่งด้วย
รถบรรทุกสาธารณะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
อ านวยความสะดวกในการขนส่ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึง
พัฒนาการเชื่อมต่อกับการขนส่งรูปแบบอื่น 
ก ากับ 
3. ก ากับการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
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จ 
ค่านิยมองค์กร   
ONE DLT  

เป้าหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเด่น (Eminence) 
เน้นนวัตกรรม (Digital Economy) ก ากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปร่งใส เป็นธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน ์

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

  ดูแล 
4. พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วย
รถบรรทุกให้มีมาตรฐานคุณภาพ 
5. พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วย
รถบรรทุกให้มีความพร้อมสามารถขยายฐาน
การประกอบการขนส่งโดยสร้างพันธมิตรทาง
ธุรกิจและขยายช่องทางการค้าอ่ืน ๆ ทั้งภายใน
และต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 
6. พัฒนานวัตกรรมส าหรับการควบคุม ก ากับ 
ดูแล การขนส่งด้วยรถบรรทุก 

2. พัฒนาและส่งเสริม
ระบบการขนส่งทาง
ถนนให้มีความปลอดภัย 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

2. รถปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัด 
- จ านวนอุบัติเหตุทางถนนคิดเป็น
หน่วยจ านวนอุบัติเหตุต่อ 100 
ล้านคน-กิโลเมตร 
- จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนน 
- จ านวนอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากรถ
ลดลง 
- ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ปลดปล่อยจากการขนส่งทางถนน 
- ปริ มาณมลภาวะที่เกิดจากการ
ขนส่งทางถนน 

ควบคุม 
1. พัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยและ
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของรถทุกประเภท
รวมถึงรถประกอบและรถดัดแปลงให้มี
มาตรฐานที่เท่าเทียมกันและเป็นมาตรฐาน  
สากล 
2. พัฒนาระบบการรับรองแบบยานยนต์และ
เครื่องอุปกรณ์ส่วนควบ 
3. พัฒนาระบบการต รวจสอบ โดยให้เอกชน 
หน่วยงาน หรือสถาบัน เข้ามามีส่วนร่วม 
4. พัฒนาระบบการตรวจสภาพรถทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
5. ก าหนดหลักเกณฑ์การบ ารุงรักษารถ
ระหว่างการใช้งาน และมาตรฐานผู้ท าการซ่อม
บ ารุง 
ก ากับ 
6. พัฒนาระบบการตรวจสอบรถบนท้องถนน
และมาตรการบังคับใช้กฎหมาย 
ดูแล 
7. พัฒนาและส่งเสริมผู้ผลิตและผู้ประกอบรถ
ของไทยให้สามารถผลิตรถให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล (อบรมให้ความรู้ ฝึกทักษะ
ฝีมือ) 
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ฉ 
ค่านิยมองค์กร   
ONE DLT  

เป้าหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเด่น (Eminence) 
เน้นนวัตกรรม (Digital Economy) ก ากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปร่งใส เป็นธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน ์

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

  8. สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่
ประชาชนในการให้ความส าคัญในการ
บ ารุงรักษารถเพ่ือลดสาเหตุอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้อง
กับรถและการบ ารุงรักษารถเพ่ือให้การใช้รถ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
9. พัฒนานวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล 
ด้านความปลอดภัยของรถ รวมทั้งระบบตรวจ
สภาพรถ 

 3. คนขับขี่อย่างปลอดภัย 
ตัวชี้วัด 
- จ านวนอุบัติเหตุทางถนนคิดเป็น
หน่วยจ านวนอุบัติเหตุต่ อ 100 
ล้านคน-กิโลเมตร 
- จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนน 
- จ านวนอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากผู้
ขับข่ีลดลง 
 

ควบคุม 
1. ทบทวนและพัฒนากระบวนการออก
ใบอนุญาตขับรถและผู้ประจ ารถให้มีมาตรฐาน 
2. พัฒนา ควบคุม ก ากับ ดูแล มาตรฐาน
โรงเรียนสอนขับรถเอกชน 
ก ากับ 
3. พัฒนานวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล
คนขับขี่อย่างปลอดภัย 
ดูแล 
4. เสริมสร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัยให้แก่
ผู้ใช้รถใช้ถนน 
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องและลด
อุบัติเหตุ 
6. ส่งเสริมศักยภาพและทักษะการขับรถ 
7. พัฒนาการวิเคราะห์อุบัติเหตุ และแสวงหา
แนวทางในการป้องกันการเกดิอุบัติเหตุ 

3. พัฒนาการ
ให้บริการรูปแบบ
อัจฉริยะ 

4. การให้บริการที่เป็นเลิศ 
ตัวชี้วัด 
- ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
นวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร 
- ร้อยละความพึงพอใจ 
- ร้อยละความไม่พึงพอใจ 

1. ประเมิน ทบทวน พัฒนา รวมทั้งมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และบริหารจัดการองค์ความรู้
กระบวนการให้บริการทุกเรื่องอย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ให้บริการที่เป็นเลิศ 
2. พัฒนานวัตกรรมในการให้บริการในทุกด้าน
โดยค านึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุน 
3. มีองค์กรที่ท าหน้าที่ในการส่งเสริมและ
พัฒนานวัตกรรมของกรมฯ โดยเฉพาะด้าน
ควบคุม ก ากับ ดูแ ล การขนส่งทางถนน อย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
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ช 
ค่านิยมองค์กร   
ONE DLT  

เป้าหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเด่น (Eminence) 
เน้นนวัตกรรม (Digital Economy) ก ากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปร่งใส เป็นธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน ์

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

4. เสริมสร้างองค์กรให้
มีสมรรถนะสูงและ
บริหารจัดการตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
 

5. การเป็นองค์กร ที่มีสมรรถนะสูง
และมีการบริหารจัดการที่ดี 
ตัวชี้วัด 
- ร้อยละความเชื่อม่ันต่อองค์กร 

1. ปรับโครงสร้าง องค์กรให้สอดคล้องกับ
ภารกิจในการควบคุม ก ากับ ดูแลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Enterprise Architecture) 
2. พัฒนา บุคลากรให้มีทักษะในการควบคุม 
ก ากับ ดูแล การขนส่งทางถนน 
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องนวัตกรรมและมีความใส่ใจในงานบริการ 
4. ส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรมีความตั้งใจใน
การด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย (Attention Organization) 
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการท างานแบบ  
Network Centric Operation และการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ยุทธศาสตร์องค์กร 
6. พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Organization) 
7. การก าหนดให้มีมาตรฐานการด าเนินงาน   
(Code of Conduct) ควบคู่กับภารกิจงานที่ได้  
รับมอบหมาย 

 8) การน าแผนไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผล  จะมีกลไกการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 
โดยผู้บริหารทุกระดับซึ่ง จะมีการสื่อสารแผนอย่างเข้มข้นในช่วง 3 - 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ .ศ. 
2559 ในทุกช่องทางการสื่อสารทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง และ
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ส าหรับการประเมินผลความส าเร็จ ตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์
จะด าเนินการในปีที่สามและปีที่ห้าเพ่ือปรับกลยุทธ์ในการด าเนินงานในบรรลุเป้าประสงค์ท่ีก าหนด รวมถึง
จะมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีทุกปี 
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บทที่ 1  

บทนํา 
 
1.1  ความสําคัญของการขนสงและภาพรวม 

   การขนสงเปรียบเหมือนเสนเลือดที่นําปจจัยการผลิต และผลผลิตไปยังที่ตาง ๆ ที่มีความตองการ 
ดังน้ัน การขนสงที่มีประสิทธิภาพและมีตนทุนโดยเปรียบเทียบตํ่าจึงเปนองคประกอบหน่ึงที่สนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและกอใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในประเทศอยางย่ังยืน และยังเปนการ
เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไดอีกดวย ที่ผานมาต้ังแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 ประเทศไทยมีนโยบายในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางถนนเพ่ือผลักดันใหเกิด
การกระจายความเจริญไปยังภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ และสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ผานมา มีการกอสรางถนนและขยายถนน 4 ชองจราจรไปยังทุก
ภูมิภาคของประเทศ ผลที่ตามมาคือการขนสงทางถนนจึงเปนรูปแบบการขนสงหลักของประเทศโดยมี
สัดสวนมากกวารอยละ 80 ตอมารัฐบาลจึงใหความสําคัญกับการขนสงทางรางและการขนสงทางนํ้าสําหรับ
การขนสงจํานวนมาก ๆ เน่ืองจากการขนสงทั้งสองรูปแบบมีตนทุนตอหนวยโดยเปรียบเทียบตํ่ากวาการ
ขนสงทางถนน  

  ดังน้ัน รูปแบบการขนสงของประเทศในชวงระหวางป พ.ศ. 25 52 - 2556 การขนสงทางถนนมี
แนวโนมลดลงเล็กนอยแตยังคงมีความสําคัญและมีสัดสวนมากที่สุด โดยในป 2556 การขนสงสินคาทาง
ถนนมีสัดสวนลดลงเหลือรอยละ 80 .44 การขนสงทางนํ้าภายในประเทศ รอยละ 8.95 ทางชายฝง ทะเล
รอยละ 8. 36 ทางรถไฟรอยละ 2.2 3 และทางอากาศรอยละ 0.02 ตามลําดับ  การขนสงทางนํ้าทั้ง
ภายในประเทศและทางชายฝง ทะเลมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเล็กนอย สวนการขนสงทางร ถไฟมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น
เล็กนอย แตในป 2556 มีสัดสวนลดลง การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการขนสงทางรางและทางนํ้ายังตองใช
เวลาอีกคอนขางมากที่จะปรับเปลี่ยนโครงสรางใหมีความสมดุลมากย่ิงขึ้น ดังน้ัน การพัฒนาประสิทธิภาพ
การขนสงทางถนนจึงมีความสําคัญและความจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  

  นอกจากการขนสงทางถนนจะมีความสําคัญสําหรับการขนสงภายในประเทศแลว การขนสงทาง
ถนนระหวางประเทศเพ่ือนบานมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นโดยพิจารณาจากปริมาณการขนสงสินคาทางถนน
ระหวางประเทศทั้งขาเขาและขาออก และในอนาคตคาดวาจะมีปริมาณการขนสงสินคาทางถนนเพ่ิมมากขึ้น
ตามความรวมมือดานการขนสงทางถนนในระดับทวิภาคีและพหุภาคีในกรอบความรวมมือตาง ๆ เชน กรอบ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง ( Greater Mekong Sub-region: GMS) และกรอบ
อาเซียน เปนตน การขนสงทางถนนของไทยจึงจะมีความสําคัญในการเช่ือมโยงการคา การลงทุน และการ
บริการในภูมิภาคน้ีดวย 

  การขนสงทุกประเภทตองอาศัยเช้ือเพลิงในการขับเคลื่อนยานพาหนะ เมื่อพิจารณาปริมาณนํ้ามันที่
ใชในภาคการคมนาคมขนสง จัดเก็บโดยกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน พบวา  
ในป พ.ศ. 2557 การขนสงทางถนนมีการใชนํ้ามันเปนสัดสวนมากกวารอยละ 7 8.86 เมื่อเปรียบเทียบกับ
การขนสงรูปแบบอ่ืน  และจากสถิติการใชปริมาณนํ้ามันในภาคการขนสงยังสอดคลองกับสถิติจํานวนรถจด



                 
 
                                           

หนา  2                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                         

 

คานิยมองคกร   
ONE DLT 

เปาหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเดน (Eminence) 
เนนนวัตกรรม (Digital Economy) กํากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปรงใส เปนธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตรกรมการขนสงทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 

เปนองคกรแหงนวัตกรรมในการควบคุม กํากับ ดูแล ระบบการขนสงทางถนนใหมีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน 

ทะเบียนแยกตามการใชนํ้ามันเช้ือเพลิง พบวา การจดทะเบียนรถ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เปนรถที่ใช
นํ้ามันเบนซินและรถที่ใชนํ้ามันดีเซลคิดเปนรอยละ 94.60 ของจํานวนรถทั้งหมด การใชพลังงานจํานวน
มากในการขนสงทางถนนจึงเปนประเด็นสําคัญในเรื่องของประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาพรวมของ
ประเทศ แตอยางไรก็ตาม ไดมีความพยายามในการคิดคนพลังงานทดแทนในรูปแบบอ่ืน ๆ ไดแก ไบโอดีเซล 
เอสทานอล กาซธรรมชาติ พลังงานไฟฟา และพลังงานแสงอาทิตย  เปนตน ซึ่งปริมาณการใชพลังงาน
ทดแทนดังกลาวยังมีไมมากนัก 

1.2  ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการขนสงทางถนน 

  การขนสงทางถนนเกี่ยวของกับการใชชีวิตประจําวันของคนจํานวนมากที่มีความจําเปนในการ
เดินทางในเขตเมืองและระหวางเมืองเพ่ือไปยังจุดหมายปลายทางที่ตองการ ในการเดินทางไปทําธุรกิจ 
การศึกษา กิจกรรมทางสังคมและสันทนาการ และการไปจับจายใชสอยในสถานที่ตาง ๆ การจัดเก็บสถิติ
การขนสงทางถนนเพ่ือใหไดปริมาณการขนสงที่แทจริงยังไมมีหนวยงานใดเก็บบันทึกขอมูลเหลาน้ี เน่ืองจาก
การขนสงทางถนนเปนการขนสงจากที่ถึงที่ ( door-to-door) ที่เขาไปถึงบานของผูคนที่อาศัยอยูในชุมชน
ตาง ๆ จึงเปรียบเสมือนโครงขายที่เปนทั้งเสนเลือดใหญและเสนเลือดฝอย จะเห็นแลววาการขนสงทางถนน
มีความสําคัญและความจําเปนตอเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก ถึงแมวาจะมีสัดสวนการใชพลังงาน
จํานวนมากซึ่งจําเปนตองพ่ึงพาการนําเขารวมถึงช้ินสวนอุปกรณยานพาหนะแลว การขนสงทางถนนที่มี
ปริมาณมากกอใหเกิดปญหาตาง ๆ หลายประการ เชน  ปญหาการจราจรติดขัด ปญหาอุบัติเหตุทางถนน 
และปญหามลพิษ ดังน้ี 

  1) ปญหาการจราจรติดขัด  โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ไดประสบปญหาการจราจรติดขัด 
ทําใหเกิดปญหาอ่ืน ๆ ตามมา เชน การใชพลังงานที่ไมมีประสิทธิภาพ ตนทุนในการขนสงสูงขึ้นเน่ืองจากมี
ตนทุนการใชรถเพ่ิมขึ้นและคาใชจายทางดานเวลาที่สูญเสียไปโดยเปลาประโยชน รวมถึงสงผลใหเกิดความ
ตึงเครียดของผูเดินทางอันนําไปสูปญหาสุขภาพจิตของผูคนที่อาศัยอยูในเมืองใหญ ปญหาการจราจรติดขัด
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเปนปญหาในระดับเมืองและระดับประเทศที่มีหลายหนวยงานที่เกี่ยวของ
ชวยกันแกไขปญหาเพ่ือใหเกิดผลกระทบนอยที่สุด และปญหาน้ีจะไดเริ่มขยายไปสูเมืองใหญ ๆ ในภูมิภาค
เชน อ. หาดใหญ จ.สงขลา อ.เมือง จ. เชียงใหม เปนตน ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของไดมีการจัดทําแผนแมบท
เพ่ือรองรับในการแกไขปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตไวดวยแลว 

  2)  ปญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนสงทางถนน  การใชรถใชถนนจํานวนมากและ ขาดวินัยจราจร
รวมถึงการควบคุม กํากับ ดูแลทําไดไมทั่วถึงกอใหเกิดปญหาอุบัติเหตุขึ้นทําใหเกิดความสูญเสียทางชีวิตและ
ทรัพยสินเปนจํานวนมาก และกอใหเกิดปญหาสังคมตามมาอีกมากมายอันเน่ืองมาจากผูบาดเจ็บและพิการ 
ปญหาอุบัติเหตุสวนใหญเกิดจากรถจักรยานยนตไมปฏิบัติตามกฎจราจร การขับรถเร็วเกินกวากฎหมาย
กําหนด การด่ืมสุราในขณะขับรถ เปนตน  

  3) ปญหามลพิษที่เกิดจากการใชรถ  เน่ืองจากปริมาณยานพาหนะประเภทตาง ๆ มีปริมาณเพ่ิม
มากขึ้นโดยเฉพาะรถยนตสวนบุคคล และรถจักรยานยนต ซึ่งยานพาหนะเหลาน้ีสวนใหญยังคงใชนํ้ามันใน
การขับเคลื่อน มลพิษที่ปลอยจากรถมีฝุนละออง กาซคารบอนมอนนอกไซด สารตะกั่ว กาซซัลเฟอรได
ออกไซด และกาซไนโตรเจนไดออกไซด ถึงแมวาจะมีการปรับปรุงคุณภาพนํ้ามันเพ่ือใหมีการปลอยกาซพิษ
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นอยลง และมีการใชพลังงานจากกาซธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้น แตปญหามลพิษจากรถสําหรับบริเวณที่มี
ปริมาณจราจรหนาแนนยังเปนปญหาสําหรับผูอยูอาศัยในเมืองใหญโดยเฉพาะอยางย่ิง ปริมาณฝุนละอองที่
เกินเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 
สําหรับสถิติตาง ๆ ที่เกี่ยวของสําหรับการวิเคราะหปรากฏในภาคผนวก ก. 

1.3 นโยบายและแผนที่ใชเปนกรอบในการจัดทําแผนยุทธศาสตรกรมการขนสงทางบก 

  การวางแผนยุทธศาสตรเปนสวนหน่ึงของการบริหารงานภาครัฐแนวใหมที่ใหความสําคัญกับ
ผลสัมฤทธ์ิของงานที่สงผลไปยังประชาชนผูรับบริการ กระบวนการวางแผนยุทธศาสตรเพ่ือกําหนดวิสัยทัศน
และเปาหมายการทํางานที่ชัดเจนในการกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนองคกรในระยะ 5 ป  โดยในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรกรมการขนสงทางบก (พ.ศ. 2559 - 2563) ไดยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการ
วางแผนที่สําคัญ โดยนอมนํายุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึงและพัฒนา” หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง แผนระดับชาติและระดับกระทรวงที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

  1) ยุทธศาสตรพระราชทานและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ 
ฉบับใหมน้ีไดมีการนอมนํายุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง และพัฒนา” และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  “ความมีเหตุผล พอประมาณ การมีภูมิคุมกัน ” มาประยุกตใชในการวิเคราะหปญหา เพ่ือการ
พัฒนาในอนาคต และการขับเคลื่อนกระบวนการจัดทําแผนทุกขั้นตอนดวย “ความรอบรูและรอบคอบ” 
เปนไปตามลําดับขั้นตอน รวมทั้งการเสริมสรางศีลธรรมและสํานึกในคุณธรรมเปนพ้ืนฐานในการปฏิบัติ
ราชการดวย “ความรูคูคุณธรรม” 

  2) วิสัยทัศนประเทศไทย ป พ.ศ. 2558 - 2563 “ ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ”  แนวทางการ
ปฏิบัติงานของนโยบายรัฐบาล “ทํากอน ทําจริง ทําทันที เกิดผลสัมฤทธ์ิ และยั่งยืน” สามารถสรุปไดดังน้ี 

   1. นโยบาย หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  และนโยบายรัฐบาล 

     พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี  และหัวหนา คสช. ไดประกาศเจตนารมณและ
นโยบายในการบริหารงานอยางชัดเจน  โดยเจตนารมณ เพ่ือยุติความขัดแยงของคนในชาติ ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและฟนฟูความเช่ือมั่นภายใตระบบบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ การสรางเสถียรภาพในทุกมิติ 
ทั้งดานการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพ่ือเปลี่ยนผานประเทศไทยไปสูการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขอยางสมบูรณและย่ังยืน รวมถึง ประกาศ
คานิยมหลักของคนไทย 12 ขอ สําหรับยุทธศาสตรการทํางานของ คสช. 9 ดาน มีประเด็นยุทธศาสตรที่
เกี่ยวของกับกรมฯ ดังน้ี 

    ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความเปนธรรมในสังคม 

    กลยุทธที่ 3 การจัดระเบียบการใหบริการการขนสงสาธารณะรับจาง 

    * ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 

 



                 
 
                                           

หนา  4                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                         

 

คานิยมองคกร   
ONE DLT 

เปาหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเดน (Eminence) 
เนนนวัตกรรม (Digital Economy) กํากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปรงใส เปนธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตรกรมการขนสงทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 

เปนองคกรแหงนวัตกรรมในการควบคุม กํากับ ดูแล ระบบการขนสงทางถนนใหมีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน 

    1) มีการจัดทําบัญชียานพาหนะขนสงสาธารณะรับจาง ดวยการแยกประเภท รวมถึงสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุ 

    2)  มีการจัดทําแนวทางการปฏิบัติในการปองกันปญหาจากระบบการขนสงสาธารณะ
รับจางทั้งดานอุบัติเหตุ และการทํารายผูโดยสาร รวมถึงการบังคับใชแนวทางที่กําหนดขึ้น 

    3)  มีการปรับแกกฎหมาย และกฎระเบียบในการควบคุม การใหบริการขนสงสาธารณะ
รับจาง โดยผานความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแหงชาติ โดยมีผลบังคับใชภายในปงบประมาณ 2558 

    4)  มีการใหความรูกับประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบการใหบริการการขนสง
สาธารณะรับจาง และในภาพรวมแลวประชาชนตองมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ตอกฎหมายและ
กฎระเบียบที่ไดปรับปรุงแกไข 

    ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 
มีกลยุทธและตัวช้ีวัด ดังน้ี 

    กลยุทธที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม 

    * ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 

    1)  มีการพัฒนาโครงขายรถไฟระหวางเมือง ดวยระบบรถไฟทางคู ไดไมนอยกวารอยละ 
80 ตามแผนงานประจําปงบประมาณ 2558 

    2)  การพัฒนาโครงขายขนสงสาธารณะเพ่ือแกไขปญหาจราจรในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ดวยเสนทางรถไฟฟา ไดไมนอยกวารอยละ 80 ตามแผนงานประจําปงบประมาณ 2558 

    3)  การพัฒนาการขนสงสาธารณะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดวยการปรับเปลี่ยน
ใชยานพาหนะที่ใชเช้ือเพลิงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ( NGV) ไดไมนอยกวารอยละ 80 ตามแผนงาน
ประจําปงบประมาณ 2558 

    ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  การสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพ่ือความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

    กลยุทธที่ 1 การปรับระบบโครงสรางพ้ืนฐานในการเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาค 

    * ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 

    1)  มีการพัฒนาความเช่ือมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบความ
รวมมือในอนุภูมิภาค ทั้งโครงขายการขนสงทางบก ทางนํ้า และการเพ่ิมขีดความสามารถในการใหบริการ
ขนสงทางอากาศ โดยใหมีความพรอมไมนอยกวารอยละ 80 ของแผนงานประจําปงบประมาณ 2558 

    2)  พัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุภูมิภาคพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษและเมืองชายแดน โดยในป 2558 ใหเพ่ิมขึ้นไมนอยกวารอยละ 10 จากฐานป 2557 

    * ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมายระยะยาวสูความย่ังยืน ดังน้ี 



                 
 
                                           

หนา  5                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                         

 

คานิยมองคกร   
ONE DLT 

เปาหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเดน (Eminence) 
เนนนวัตกรรม (Digital Economy) กํากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปรงใส เปนธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตรกรมการขนสงทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 

เปนองคกรแหงนวัตกรรมในการควบคุม กํากับ ดูแล ระบบการขนสงทางถนนใหมีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน 

    1)  มีการพัฒนาความเช่ือมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบความ
รวมมือในอนุภูมิภาค ทั้งโครงขายการขนสงทางบก ทางนํ้า และการเพ่ิมขีดความสามารถในการใหบริการ
ขนสงทางอากาศ โดยใหมีความพรอมไมนอยกวารอยละ 80 ตามเปาหมายทั้งหมดในแผนงาน 

    2)  พัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุภูมิภาค พัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษและเมืองชายแดน ใหเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง ไมนอยกวารอยละ 10 ของทุกป จนถึงป 2564 

    ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานของ
รัฐวิสาหกิจใหเกิดประโยชนกับประชาชนในการใชบริการอยางแทจริง 

    กลยุทธ การปรับปรุงการบริหารรัฐวิสาหกิจใหเกิดประโยชนกับประชาชน 

    * ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 

    1)  มีการจัดทําแผนแมบทในการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจของประเทศ เพ่ือปรับบทบาท
รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนการพัฒนาระบบกํากับดูแลและระบบบรรษัทภิบาลของรัฐวิสาหกิจ ภายใน
ปงบประมาณ 2558 

    2)  มีแผนติดตามและแกไขปญหาองคกรของรัฐวิสาหกิจ 7 แหง ดังน้ี บริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) บริษัท กสท. จํากัด (มหาชน) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ มแหงประเทศไทย 
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย การรถไฟแหงประเทศไทย องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ และบริษัท การ
บินไทย จํากัด (มหาชน) ไดภายในปงบประมาณ 2558 

    * ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมายระยะยาวสูความย่ังยืน ดังน้ี 

    ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการของรัฐวิสาหกิจของประเทศ อยูในระดับที่สูงขึ้น
อยางตอเน่ือง จนถึงป 2564 

    ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9 การปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปช่ันอยางย่ังยืน 

    กลยุทธ การจัดระบบในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปช่ันอยางย่ังยืน 

    * ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 

    1)  มีกลไก ตรวจสอบถวงดุล โดยมีการจัดต้ังศูนยรับเรื่องรองเรียน และพัฒนาระบบรับ
เรื่องรองเรียนและรองทุกขของศูนยดํารงธรรมใหถึงระดับหมูบาน ผานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และอําเภอ
เคลื่อนที่ ใหพรอมภายในไตรมาสที่สองของปงบประมาณ 2558 

    2)  แกไขระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย และเกณฑจริยธรรมเพ่ือควบคุมการปฏิบัติให
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล สรางความรวมมือภาคีเครือขายภาคประชาชนในการตอตานการทุจริตให
พรอมภายในไตรมาสที่สองของปงบประมาณ 2558 

    3)  ความโปรงใสของประเทศไทยมีอันดับที่สูงขึ้น โดยมีดัชนีภาพลักษณการคอรรัปช่ันไม
ตํ่ากวา 4.0 คะแนน ภายในปงบประมาณ 2559 

    * ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมายระยะยาวสูความย่ังยืน ดังน้ี 
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คานิยมองคกร   
ONE DLT 

เปาหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเดน (Eminence) 
เนนนวัตกรรม (Digital Economy) กํากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปรงใส เปนธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตรกรมการขนสงทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 

เปนองคกรแหงนวัตกรรมในการควบคุม กํากับ ดูแล ระบบการขนสงทางถนนใหมีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน 

    ความโปรงใสของประเทศไทยมีอันดับที่สูงขึ้น โดยดัชนีภาพลักษณการคอรรัปช่ันไมตํ่ากวา 
5.0 คะแนน ติดตอกันจนถึงป 2564 

   ในแผนการปฏิรูปประเทศกําหนดใหมีสภาปฏิรูปประเทศ (สปช.) ซึ่งเปนหนวยงานกึ่งวิชาการ
ทําหนาที่ในการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคสวนเพ่ือจัดทําขอเสนอการปฏิรูปประเทศ  สปช.
ไดแถลงผลงานของสภาปฏิรูปแหงชาติ เรื่อง “สปช.รายงานประชาชน ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 
2558 ณ หองคอนเวนช่ันเซ็นเตอร A2 ช้ัน 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด โดยมีการ
นําเสนอการปฏิรูปทั้งหมด 36 วาระการปฏิรูป และ 7 วาระการพัฒนา และมี ขอเสนอการปฏิรูปที่มีลําดับ
ความสําคัญสูง 10 ลําดับแรก คือ 

ลําดับ วาระการปฏิรูป/การพัฒนา ประเด็นขอเสนอการปฏิรูป 
1. การปองกันและปราบปรามทุจริต กระบวนการทํางานของกลไกปราบปรามทุจริตทั้งระบบ 
 ประพฤติมิชอบ บทลงโทษที่รุนแรงและรวดเร็ว 
  การปองกันผลประโยชนทับซอน/การขัดกันของผลประโยชน 

2. การเขาสูอํานาจ/ระบบพรรคการเมือง การต่ืนรูและมีสวนรวมทางการเมืองของพลเมือง 
  ระบบการเลือกต้ัง/การเขาสูอํานาจที่ใสสะอาด 

3. การปรับโครงสรางอํานาจสวนกลาง  
สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น 

การกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่สวนกลาง ภูมิภาคและทองถิ่นให
ชัดเจน 

  การกระจายอํานาจและถายโอนภารกิจองคการมหาชน 
4. การปฏิรูประบบงบประมาณและการ การจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตรและเปาหมายรวมกัน 
 คลังทองถิ่น ระบบงบประมาณเชิงพ้ืนที่ 
  การเงินการคลังทองถิ่น 

5. การเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการ รัฐบาลในระบบดิจิตอล (Digital and Connected Government) 
 บริหารงานภาครัฐ Open Government 

  การสรางการเปลี่ยนผานในการพัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ 
6. กิจการตํารวจ ความเปนอิสระของหนวยงานตํารวจ 
  มาตรฐานการแตงต้ังโยกยายขาราชการตํารวจ 
  การถายโอนภารกิจที่ไมใชภารกิจหลัก 

7. การปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมการตรวจสอบการใชอํานาจ
ของรัฐ 

กระบวนการตรากฎหมาย 

8. การปฏิรูประบบและโครงสรางภาษีการ 
บริหารจัดเก็บภาษี 

การบริหารจัดเก็บภาษ ี

9. การปฏิรูประบบการบริหารจัดการ
รัฐวิสาหกิจ 

 

10. ระบบพลังงาน โครงสรางระบบบริหารจัดการและกํากับกิจการพลังงานของชาติ 
  กิจการไฟฟา 
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คานิยมองคกร   
ONE DLT 

เปาหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเดน (Eminence) 
เนนนวัตกรรม (Digital Economy) กํากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปรงใส เปนธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตรกรมการขนสงทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 

เปนองคกรแหงนวัตกรรมในการควบคุม กํากับ ดูแล ระบบการขนสงทางถนนใหมีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน 

 โดยมี เปาหมายการพัฒนาภายใตวิสัยทัศน “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” ที่สําคัญคือการทําใหประเทศ
ไทยหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง และกาวขึ้นไปเปนประเทศที่พัฒนาแลว ภายในป พ.ศ. 
2575 ทั้งน้ี โดยมีตัวช้ีวัดที่สําคัญ ไดแก 

 1) เพ่ิมรายไดตอหัวประชากรเปน 40,000 บาทตอเดือน และมีเปาหมายการเติบโตทาง
เศรษฐกิจเฉลี่ยรอยละ 6 ตอป 

 2) ลดความเหลื่อมล้ําของกลุมผูมีรายไดนอยสุด (รอยละ 10 จากนอยที่สุด) ตองมีรายได
เฉลี่ยตอคน 15,000 บาทตอเดือน 
 3) ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยดัชนี Corruption Perception Index อยูในกลุม 25% 
แรกของโลก และมีคะแนน CPI score มากกวา 60% 

 4) เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน โดยดัชนีความสามารถในการแขงขัน Global 
Competitiveness Index อยูในระดับสูงในกลุมประเทศ 15 อันดับแรกของโลก 

 5) ประเทศไทยเปนพันธมิตรที่แนบแนนกับประเทศเพ่ือนบานในสุวรรณภูมิ และกลุมประเทศ
อาเซียน ทั้งทางสังคมวัฒนธรรม และทางเศรษฐกิจ เพ่ือสรางความมั่นคงและอํานาจตอรองของกลุม
ประเทศอาเซียนกับมหาอํานาจทางเศรษฐกิจโลก 

 6)  คุณภาพการศึกษา ผลสัมฤทธ์ิของเด็กไทยเปนอันดับ 2 ของอาเซียน และเปนอันดับ 5 
ของเอเชีย 

 7)  ทรัพยากรธรรมชาติมีความยั่งยืน พ้ืนที่ปาเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 40 และมีระบบการจัดการ
นํ้าเพ่ือการเกษตรครอบคลุมพ้ืนที่ รอยละ 70 

 ทั้งน้ี รัฐบาลมีนโยบายในการจัดทําแผนปฏิรูปประเทศ เพ่ือวางรากฐาน และแนวทางการ
พัฒนา เปนวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศ ระยะ 20 ป ดวย 

  3) แผนระดับชาติที่เกี่ยวของ  

   ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของหนวยงานจะตองพิจารณา แผนระดับชาติที่เกี่ยวของ เชน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559 และแนวทางการพัฒนา ในการ
จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 -  2564  แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - 2561) และแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557 - 
2561 โดยมีรายละเอียดของแผนดังกลาวโดยสังเขป ดังน้ี 

   1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

    1) แนวคิดการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  มีแนวคิดที่ตอเน่ืองจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘-๑๐ โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” และแนวคิด
การพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา ” เพ่ือใหเกิดความสมดุลในการ
พ่ึงตนเองกับการแขงขันในเวทีโลก และความสมดุลระหวางสังคมชนบทและสังคมเมือง โดยไดกําหนด
วิสัยทัศนสําหรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  คือ “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปน
ธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” โดยมีเปาหมายหลัก ดังน้ี 
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คานิยมองคกร   
ONE DLT 

เปาหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเดน (Eminence) 
เนนนวัตกรรม (Digital Economy) กํากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปรงใส เปนธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตรกรมการขนสงทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 

เปนองคกรแหงนวัตกรรมในการควบคุม กํากับ ดูแล ระบบการขนสงทางถนนใหมีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน 

     1.1) ความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ําใน
สังคมลดลง สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปช่ันไมตํ่ากวา 5.0 คะแนน 

     1.2) คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเน่ือง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และ
สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งมากขึ้น 

     1.3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ใหความสําคัญ
กับการเพ่ิมผลิตภาพรวมไมตํ่ากวารอยละ 3.0 ตอป เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ เพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ใหมี
ไมตํ่ากวารอยละ 40.0 

     1.4) คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปลอย
กาซเรือนกระจก รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ปาไมเพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

     โดยไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ 5 ดาน ดังน้ี 

     ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความเปนธรรมในสังคม 

     ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน 

     ยุทธศาสตรที่ 3 ความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 

     ยุทธศาสตรที่ 4 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน 

     ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

     แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2559 สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดสรุปสาระสําคัญและรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
ระยะ 3 ป ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในการประชุมประจําป 2558 สรุปวา แมจะมีความกาวหนา
เปรียบเทียบกับเปาหมายในหลายประเด็นการพัฒนา แตยังมีประเด็นการพัฒนาที่ตองเรงดําเนินการ เพ่ือให
บรรลุเปาหมาย ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ตอไป  

    2)  กรอบแนวคิดและหลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560 - 2564)  ยังคงมีความตอเน่ืองจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยให ความสําคัญกับ
การกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสู
ประเทศที่มีรายไดสูง มีการกระจายรายไดและการพัฒนาอยางเทาเทียม มีระบบนิเวศนที่ดี สังคมอยูรวมกัน
อยางมีความสุข และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” ของประเทศ  โดยมีการ
กําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 ใหสอดคลองกับจุดแข็งของประเทศและบริบทในอนาคต เน่ืองจากประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงที่
มีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการขนสงและโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติ
การคาและบริการ ( Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรกรรมย่ังยืน แหลง
อุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
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คานิยมองคกร   
ONE DLT 

เปาหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเดน (Eminence) 
เนนนวัตกรรม (Digital Economy) กํากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปรงใส เปนธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตรกรมการขนสงทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 

เปนองคกรแหงนวัตกรรมในการควบคุม กํากับ ดูแล ระบบการขนสงทางถนนใหมีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน 

   2. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - 2561) จะใชเปนกรอบ
และทิศทางในการพัฒนาระบบราชการไทยในระยะ 6 ปขางหนา โดยมีวิสัยทัศนของการพัฒนาระบบ
ราชการไทย ใหมุงเนนพัฒนาการทํางานเพ่ือประชาชนและรักษาผลประโยชนของประเทศชาติ ภายใตหลัก
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ยกระดับขีดสมรรถนะไปสูความเปนเลิศ บูรณาการและเพ่ิม
ประสิทธิภาพงานของภาครัฐ ประสานการทํางานกับทุกภาคสวน สรางความโปรงใส ตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เปนที่นาเช่ือมั่นและศรัทธาของประชาชน โดยแผนดังกลาวมุงเนนการยกระดับองคการสู
ความเปนเลิศ การพัฒนาอยางย่ังยืน และการกาวสูสากล โดยมีประเด็นยุทธศาสตรที่มุงเนน 7 ขอ ดังน้ี 

    ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความเปนเลิศในการใหบริการประชาชน 

    ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาองคกรใหมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมี
ความเปนมืออาชีพ 

    ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพยของภาครัฐใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 

    ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 

    ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  การสงเสริมระบบการบริการกิจการบานเมืองรวมกันระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

    ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6  การยกระดับความโปรงใสและสรางความเช่ือมั่นศรัทธาในการ
บริหารราชการแผนดิน 

    ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7  การสรางความพรอมของระบบราชการไทยเพ่ือเขาสูการเปน
ประชาคมอาเซียน 

   3. แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557 - 2561 มีเปาหมายใหประเทศไทย
เปนสังคมที่สงเสริม สิทธิ เสรีภาพ และความเทาเทียม โดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย เพ่ือนําไปสูสังคม
สันติสุข โดยมีเจตนารมณที่จะใหแผนเปนเครื่องมือชวยการทํางานของหนวยงานตาง ๆ ใหเห็นความสําคัญ
เรื่องสิทธิมนุษยชน เพราะ “สิทธิมนุษยชน” จะมีความเกี่ยวของกับทุกหนวยงานอยูแลว โดยแผนสิทธิฯ จะ
เปนกรอบแนวทางหน่ึงในระดับชาติที่ชวยเสริมการทํางานใหหนวยงานตาง ๆ ดําเนินตามภารกิจตนเองและ
นํามิติดานสิทธิมนุษยชนมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานใหดีย่ิงขึ้น ดวยการนํานโยบายดานสิทธิมนุษยชน
หรือกลุมเปาหมายในสวนที่เกี่ยวของกับภารกิจตนเอง ถายทอดลงสูแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาของ
องคกร แลวจัดทําโครงการ/กิจกรรมรองรับโดยใชงบประมาณของหนวยงานดําเนินการ โดยในแผนสิทธิฯ 
ฉบับที่ 3 จะประกอบดวยแผนสิทธิมนุษยชน 11 ดาน และ 15 กลุมเปาหมาย โดยไดกําหนดใหมีแผนสิทธิ
มนุษยชนดานการขนสงเปน 1 ใน 11 ดาน ดวย 

    แผนสิทธิมนุษยชนดานการขนสงไดกําหนดไวในแผนสิทธิฯ ฉบับที่ 3 เน่ืองจากการเขาถึง
การคมนาคมขนสงเปนปจจัยที่สําคัญประการหน่ึงที่สงผลกระทบตอการเขาถึงสิทธิมนุษยชนและความเทา
เทียมในมิติอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการสาธารณสุข ดานเศรษฐกิจ ดานการศึกษา และดานที่อยูอาศัย 
โดยระบบการคมนาคมขนสงที่มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และผูมีรายไดนอยสามารถใชบริการได จะเปนปจจัย
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คานิยมองคกร   
ONE DLT 

เปาหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเดน (Eminence) 
เนนนวัตกรรม (Digital Economy) กํากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปรงใส เปนธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตรกรมการขนสงทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 

เปนองคกรแหงนวัตกรรมในการควบคุม กํากับ ดูแล ระบบการขนสงทางถนนใหมีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน 

สําคัญชวยสรางประสิทธิภาพของนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชนในหลาย ๆ ดาน โดยมี
กระทรวงคมนาคมเปนหนวยงานหลักรับผิดชอบ และมีกระทรวงมหาดไทยและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนหนวยงานรวมในแผนปฏิบัติการ  โดยมีรายละเอียดของวัตถุประสงค ตัวช้ีวัด และมาตรการ/การปฏิบัติ 
เพ่ือเปนกรอบแนวทางใหหนวยงานนําไปใชในการแปลงแผนสูการปฏิบัติปรากฏในแผนสิทธิมนุษยชนดาน
การขนสง  

  4) แผนกระทรวงคมนาคมในสวนที่เกี่ยวของ   

    การจัดทําแผนยุทธศาสตรของกรมการขนสงทางบกจะตองพิจารณาแผนของกระทรวง
คมนาคมในสวนที่เกี่ยวของ เชน แผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร พ.ศ. 2554 - 2563 แผน
ยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม พ.ศ.2554 - 2558 แผนยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560) และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 โดยมีรายละเอียดของแผนดังกลาว
โดยสังเขป ดังน้ี 

    1. แผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร พ.ศ. 2554 - 2563  

      กระทรวงคมนาคม โดยสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) ได
ดําเนินการทบทวนแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร พ.ศ. 2554 - 2563  เพ่ือปรับปรุงแผนใหมี
ความเหมาะสม ทันสมัย และสอดคลองกับสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดลอม และการ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการและคณะทํางานทบทวนแผน
หลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร พ.ศ. 2554 - 2563 ผลการทบทวนแผนหลักการพัฒนาระบบขนสง
และจราจร พ.ศ. 2554 - 2563 สรุปได ดังน้ี 

     1. วิสัยทัศน  “มุงสูการขนสงที่ย่ังยืน” (Towards Sustainable Transport) 

     2. พันธกิจ  “พัฒนาระบบ กลไก และบุคลากร รวมทั้งวางแนวนโยบาย ขับเคลื่อน
การพัฒนา กํากับดูแล และบูรณาการการขนสงทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ ใหมีบริการที่เพียงพอ มี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัย ทั่วถึง คุมคา และเปนธรรม โดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม” 

     3. เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และยุทธศาสตร มีดังน้ี 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ยุทธศาสตร 
1. เพ่ือใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง
เช่ือมตอการเดินทางและการขนสง (Hub 
for Connectivity) 

1.1 การพัฒนาประตูการคาหลักและประตูการคาชายแดน 
(Gateways & Borders) รวมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special 
Economic Zones) 

 1.2 การพัฒนาโครงขายการขนสงภายในประเทศเพ่ือเช่ือมโยง
เมืองหลักในภูมิภาค (Regional Connectivity) 
1.3 การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการไทยเพ่ือสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
1.4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐานดาน
การขนสงของภาครัฐ การพัฒนาเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากร
ดานการขนสง 
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คานิยมองคกร   
ONE DLT 

เปาหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเดน (Eminence) 
เนนนวัตกรรม (Digital Economy) กํากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปรงใส เปนธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตรกรมการขนสงทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 

เปนองคกรแหงนวัตกรรมในการควบคุม กํากับ ดูแล ระบบการขนสงทางถนนใหมีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ยุทธศาสตร 
2. เพ่ือเพ่ิมความคลองตัวและการเขาถึง
ระบบคมนาคมขนสง (Mobility & 
Accessibility) 

2.1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสงในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 
2.2 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสงเช่ือมโยงระหวางเมืองใน
ภูมิภาค 
2.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการจราจร (Traffic 
Management) และการจัดการความตองการในการเดินทาง 
(Travel Demand Management) 

3. เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมความปลอดภัย 
(Safety) ในการเดินทางและการขนสง 

3.1 การปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบควบคุมความ
ปลอดภัยในเสนทาง มาตรฐานยานพาหนะ และสภาพแวดลอม
ใหมีคุณภาพและความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสง 
(Hardware) 
3.2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูที่มีสวนเกี่ยวของ ให
ความรู ความเขาใจ จิตสํานึก และทักษะเรื่องความปลอดภัย
ดานการขนสง (Software) 
3.3 การพัฒนาระบบขนสงและจราจรใหไดมาตรฐานความ
ปลอดภัยตามหลักสากล และกรอบความตกลงระหวางประเทศ 

4. เพ่ือสงเสริมการขนสงที่ประหยัด
พลังงาน (Energy Saving) และเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม (Environmental 
Friendly) 

4.1 การสงเสริมและสนับสนุนใหมีการเปลี่ยนมาใชรูปแบบการ
ขนสงทางรางและทางนํ้าเพ่ิมมากขึ้น (Modal Shift) 
4.2 การสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใหมีการใชพลังงาน
และยานพาหนะที่สะอาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
4.3 การพัฒนาระบบขนสงและจราจรใหไดมาตรฐานดาน
สิ่งแวดลอมตามหลักสากล และกรอบความรวมมือระหวาง
ประเทศ 

5. เพ่ือยกระดับการเขาถึงและเพ่ิมการใช
ระบบขนสงสาธารณะ (Public 
Transport) 

5.1 การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล  
5.2 การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะของเมืองหลักในภูมิภาค 
5.3 การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะระหวางเมืองภูมิภาค 
5.4 การพัฒนาและการเขาถึงระบบขนสงสาธารณะ 

  4. เปาประสงค ยุทธศาสตร ผลลัพธ ผลกระทบ สามารถสรุปไดดังน้ี 
เปาประสงค (Goal) ยุทธศาสตร (Strategy) ผลลัพธ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) 

G1. เพ่ือใหประเทศไทย
เปนศูนยกลางเชื่อมตอ
การเดินทางและการ
ขนสง (Hub for 
Connectivity) 

1.1 การพัฒนาประตูการคาหลักและประตู
การคาชายแดน (Gateways & Borders) 
รวมท้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special 
Economic Zones) 
1.2 การพัฒนาโครงขายการขนสง
ภายในประเทศเพ่ือเชื่อมโยงเมืองหลักในภูมิภาค 
(Regional Connectivity) 
1.3 การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการไทยเพ่ือ
สรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 การเดินทางและการ
ขนสงสินคาระหวางประเทศ
เพ่ิมมากขึ้น 

 มูลคาผลิตภัณฑรวมใน
ประเทศ (GDP) เพ่ิมขึ้น 
 การคาระหวางประเทศ
และการคาชายแดนของไทย
ขยายตัว 
 เพ่ิมบทบาทเศรษฐกิจ
ของไทยในภูมิภาค 
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คานิยมองคกร   
ONE DLT 

เปาหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเดน (Eminence) 
เนนนวัตกรรม (Digital Economy) กํากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปรงใส เปนธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตรกรมการขนสงทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 

เปนองคกรแหงนวัตกรรมในการควบคุม กํากับ ดูแล ระบบการขนสงทางถนนใหมีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน 

 
เปาประสงค (Goal) ยุทธศาสตร (Strategy) ผลลัพธ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) 

 1.4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
โครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสงของภาครัฐ การ
พัฒนาเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรดานการ
ขนสง 

  

G2. เพ่ือเพ่ิมความ
คลองตัวและการเขาถึง
ระบบคมนาคมขนสง 
(Mobility & 
Accessibility) 

2.1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสงในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
2.2 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสงเชื่อมโยง
ระหวางเมืองในภูมิภาค 
2.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
จราจร (Traffic Management) และการ
จัดการความตองการในการเดินทาง (Travel 
Demand Management) 

 ความเร็วเฉลี่ยในการ
เดินทางและการขนสงดีขึ้น 
 การขนสงบนเสนทาง
หลักเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
มีความสะดวก รวดเร็ว และ
นาเชื่อถือมากขึ้น 
 ระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบริการระบบขนสง
เพ่ิมขึ้น 

 บรรเทาสภาพการจราจร
แออัด 
 ลดความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจจากปญหาการ
ขนสงและจราจร 
 เศรษฐกิจในภูมิภาค
สามารถเติบโตไดอยาง
รวดเร็วและย่ังยืน 
 เพ่ิมโอกาสในการ
ประกอบธุรกิจ 

G3. เพ่ือปรับปรุงและ
เพ่ิมความปลอดภัย 
(Safety) ในการเดินทาง
และการขนสง 

3.1 การปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบ
ควบคุมความปลอดภัยในเสนทาง มาตรฐาน
ยานพาหนะ และสภาพแวดลอมใหมีคุณภาพ
และความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสง 
(Hardware) 
3.2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูท่ีมีสวน
เกี่ยวของ ใหความรู ความเขาใจ จิตสํานึก และ
ทักษะเรื่องความปลอดภัยดานการขนสง 
(Software) 
3.3 การพัฒนาระบบขนสงและจราจรใหได
มาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากล และ
กรอบความตกลงระหวางประเทศ 

 จํานวนอุบัติเหตุจากการ
ขนสงลดลง 
 จํานวนผูเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุจากการขนสง
ลดลง 

 คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 ลดความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจและสังคมจาก
อุบัติเหตุ 

G4. เพ่ือสงเสริมการ
ขนสงท่ีประหยัดพลังงาน 
(Energy Saving) และ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(Environmental 
Friendly) 

4.1 การสงเสริมและสนับสนุนใหมีการเปลี่ยน
มาใชรูปแบบการขนสงทางรางและทางน้ําเพ่ิม
มากขึ้น (Modal Shift) 
4.2 การสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใหมี
การใชพลังงานและยานพาหนะท่ีสะอาดและ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
4.3 การพัฒนาระบบขนสงและจราจรใหได
มาตรฐานดานสิ่งแวดลอมตามหลักสากล และ
กรอบความรวมมือระหวางประเทศ 

 สัดสวนและปริมาณการ
ใชพลังงานในภาคการขนสง
ลดลง 
 มลภาวะท่ีเกิดจากภาค
การขนสงลดลง 

 ลดผลกระทบท่ีมีตอ
ภาวะโลกรอน 
 ลดการพ่ึงพาการนําเขา
น้ํามันเชื้อเพลิง 
 เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขัน 
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คานิยมองคกร   
ONE DLT 

เปาหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเดน (Eminence) 
เนนนวัตกรรม (Digital Economy) กํากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปรงใส เปนธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตรกรมการขนสงทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 

เปนองคกรแหงนวัตกรรมในการควบคุม กํากับ ดูแล ระบบการขนสงทางถนนใหมีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน 

เปาประสงค (Goal) ยุทธศาสตร (Strategy) ผลลัพธ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) 
G5. เพ่ือยกระดับการ
เขาถึงและเพ่ิมการใช
ระบบขนสงสาธารณะ 
(Public Transport) 

5.1 การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
5.2 การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะของเมือง
หลักในภูมิภาค 
5.3 การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะระหวาง
เมืองภูมิภาค 
5.4 การพัฒนาและการเขาถึงระบบขนสง
สาธารณะ 

 ผูโดยสารระบบขนสง
สาธารณะเพ่ิมขึ้น 
 ลดเวลาในการเดินทาง 
 ระบบขนสงสาธารณะ
ครอบคลุมสําหรับคนทุก
กลุม 
การเชื่อมตอการเดินทางมี
ความสะดวกมากขึ้น 

 เพ่ิมความเทาเทียมกันใน
สังคม 
 คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 ชุมชนมีความนาอยูมาก
ขึ้น 
 เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

    2. แผนยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม พ.ศ.2554 - 2558 

      แผนยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคมที่ใชอยูในปจจุบันเปนแผนยุทธศาสตรกระทรวง
คมนาคม พ.ศ. 2554 - 2558 (ฉบับปรับปรุง) โดยกระทรวงคมนาคมไดขยายกรอบเวลาแผนยุทธศาสตร
ดังกลาวเปน พ.ศ. 2554 –  2559 โดยไดกําหนดวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร ดังน้ี 

      วิสัยทัศน “มุงสูการขนสงที่ย่ังยืน” 

      ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร 6 ขอ คือ 

      ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  การเช่ือมตอโครงขายระบบขนสงภายในประเทศเพ่ือเช่ือมตอ
ประเทศเพ่ือนบาน 

      ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบโลจิสติกสการขนสง 

      ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาระบบการขนสงใหไดมาตรฐานความปลอดภัย 
ประหยัดพลังงาน และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

      ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบการขนสงใหครอบคลุม   
ทุกพ้ืนที่เศรษฐกิจชุมชนอยางทั่วถึง พอเพียง และประชาชนสามารถเขาถึงระบบขนสงสาธารณะเพ่ิมขึ้น 

      ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการระบบขนสงและการจราจร  

      ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6  เปนองคกรสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

    3. แผนยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกสของ
ประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560)  

      แผนโลจิสติกสกระทรวงคมนาคม ฉบับที่ 2 น้ี เปนแผนที่กระทรวงคมนาคมไดจัดทําขึ้น
เพ่ือสนับสนุนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560) 
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่จัดทําขึ้นโดยเนนการพัฒนาที่เปน
การบูรณาการของเน้ืองานมากกวากําหนดภารกิจของหนวยงานเปนเอกเทศ เพ่ือใหเกิด “การอํานวยความ
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คานิยมองคกร   
ONE DLT 

เปาหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเดน (Eminence) 
เนนนวัตกรรม (Digital Economy) กํากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปรงใส เปนธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตรกรมการขนสงทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 

เปนองคกรแหงนวัตกรรมในการควบคุม กํากับ ดูแล ระบบการขนสงทางถนนใหมีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน 

สะดวกทางการคาและการจัดการโซอุปทานเพื่อความสามารถในการแขงขัน ”  โดยในแผนโลจิสติกส 
กระทรวงคมนาคม ฉบับที่ 2 มีเปาประสงคหลัก และกลยุทธหลัก ดังน้ี 

    เปาประสงคหลัก “มีระบบโลจิสติกสการขนสงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเหน่ียวนําใหเกิดการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจากการเปนสวนหน่ึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

    กลยุทธหลัก มี 3 ขอ คือ 

    กลยุทธหลักที่ 1  พัฒนาเครือขายโลจิสติกสในประเทศใหเช่ือมโยงอยางบูรณาการทั้ง
เครือขายภายในและการเช่ือมตอไปสูตางประเทศ 

    กลยุทธหลักที่ 2  สนับสนุนการใชการขนสงทางรถไฟและทางนํ้าเพ่ือนําไปสูการลดตนทุน
การขนสงของประเทศ 

    กลยุทธหลักที่ 3  พัฒนาประตูการขนสงดานทะเลอันดามันสูตะวันออกกลาง แอฟริกา 
และยุโรปเพ่ือเหน่ียวนําการพัฒนาพ้ืนที่ในภาคใต และรองรับการขยายตัวของการคาระหวางประเทศ
อาเซียน-จีน และอาเซียน-อินเดีย 

   4. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 

     กระทรวงคมนาคมไดเสนอเรื่อง ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม
ขนสงของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 เพ่ือนําเสนอหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติพิจารณาเห็นชอบ 
และเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดมีมติเห็นชอบในหลักการกรอบ
ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมดังกลาวแลว และกระทรวงคมนาคมไดมีขอสั่งการให
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) จัดทําเอกสารยุทธศาสตรที่เสนอ คสช. ใหทุก
หนวยงานในสังกัดรับไวใชเปนขอมูลประกอบการดําเนินงานตอไป โดยในยุทธศาสตรดังกลาวมีแนวคิด 4 
เพ่ิม 1 ยึด ดังน้ี 

    1) เพ่ิมโครงขายคมนาคมรองรับ ASEAN และเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

    2) เพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน (Quality of Life) 

    3)  เพ่ิมมาตรฐานในการเดินทางและการขนสงสินคา (Standard for Transport) 

    4) เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (Competitiveness) 

    5)  ยึดหลักธรรมาภิบาล ( Good Governance) โดยเฉพาะความโปรงใส 
(Transparency) ในการดําเนินงาน 

    โดยมีเปาหมายการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงในอนาคต ดังน้ี 

    1) เสริมสรางรากฐานความมั่นคงทาง สังคม ดวยการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
อยางทั่วถึง 

    2) เสริมสรางรากฐานความมั่นคงทาง เศรษฐกิจ โดยลดตนทุนการขนสง เพ่ิมความเร็วใน
การเดินทาง และกระตุนใหเกิดการลงทุนในภาคการผลิตและดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
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แผนยุทธศาสตรกรมการขนสงทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 

เปนองคกรแหงนวัตกรรมในการควบคุม กํากับ ดูแล ระบบการขนสงทางถนนใหมีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน 

    3) เสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสงและเกิดการพัฒนา
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและย่ังยืน 

    4) สรางโอกาสสําหรับการแขงขันและใหประเทศไดประโยชนสูงสุดจากการเปน
ประชาคมอาเซียน 

    และไดกําหนดใหมี มาตรฐานในการเดินทางและการขนสงสินคา  (Standard for 
Transport) ดังน้ี 

    1) มาตรฐานระดับสากล (World Standard) 

     - พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงใหไดมาตรฐานสากล รวมถึง สถานี
ขนสง 

    2)  มาตรฐานความปลอดภัย (Safety) 

     - จัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ  ไดแก รถเมล รถตูโดยสารสาธารณะ และ
รถจักรยานยนต 

     - นําเทคโนโลยีมาบังคับใชเพ่ือดูแลความปลอดภัยใหกับประชาชน เชน GPS, CCTV 

    3) มาตรฐานการใหบริการที่ดี ( Service) 

     - เรงสรางมาตรฐานการใหบริการที่ดีกับประชาชนในระบบขนสงสาธารณะใหมีความ
สะดวก 

    4) มาตรฐานการประหยัดพลังงาน ( Energy Saving) 

    5) มาตรฐานความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Transport) 
สําหรับรายละเอียดของนโยบายรัฐบาล, นโยบาย คสช. และนโยบายกระทรวง ปรากฏในภาคผนวก ข. 

1.4  บริบทการเปลี่ยนแปลงและแนวโนม  

   ในเอกสารประกอบการประชุมประจําป 2558 ของ สศช. ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดกลาวถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญและมีผลตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยแบงเปนบริบทภายในประเทศและบริบทภายนอกประเทศ ดังน้ี 

   1  บริบทภายใน 

    1)  การเขาสูสังคมสูงวัย  การปรับตัวเขาสูโครงสรางประชากรผูสูงอายุซึ่งจะเปนอุปสรรคตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในดานทางตรงและทางออม ทําใหอัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานตองแบก
รับการดูแลผูสูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น  

    2)  ความเหลื่อมล้ํา เปนปญหาสําคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ําดานรายได โอกาส การ
เขาถึงบริการภาครัฐและการเขาทรัพยากรธรรมชาติ นําไปสูความขัดแยง และเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ประเทศที่ลดทอนความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม และยังสงผลใหเกิดปญหาตาง ๆ 
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เปาหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเดน (Eminence) 
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แผนยุทธศาสตรกรมการขนสงทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 
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เชน ปญหาการทุจริตคอรรัปช่ัน คนยากจนขาดโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาและสาธารณูปโภคที่มี
คุณภาพอยางเทาเทียม แยงชิงทรัพยากร การรับรูขอมูลขาวสาร ปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

    3) ความเปนเมือง  มีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสูความเปนเมืองมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเพ่ือลด
ความแออัดของเมืองหลวงและเมืองหลัก ซึ่งเปนแนวโนมที่ดีแตภาครัฐจําเปนที่จะตองมีการลงทุนโครงสราง
พ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง 

   2. บริบทภายนอก  

    1)  เงื่อนไขเศรษฐกิจโลก  ไดแก (1) การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนและมี
ขอจํากัดในการสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย (2) การแขงขันในตลาดการคาโลกยังมีแนวโนมที่จะ
อยูในเกณฑสูงและสรางแรงกดดันตอการสงออกของไทยเพ่ิมขึ้น (3) การเปดเสรีภายใตขอตกลงเขต
เศรษฐกิจอาเซียน ป 2558 (4) แรงเหว่ียงจากกระแสการเปดเสรีทางการคา (5) ความเสี่ยงดานภูมิ
รัฐศาสตรและการสรางอํานาจตอรองทางเศรษฐกิจ  

    2)  การเขาสูสังคมสูงวัยของโลก  องคการสหประชาชาติประเมินสถานการณวาในชวงป 
2544-2643 (ค.ศ.2001-2100) จะเปนศตวรรษแหงผูสูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป
มากกวารอยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลก ประเทศที่กําลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ประชากรคอนขางสั้นกวาประเทศที่พัฒนาแลว สะทอนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับ
สังคมสูงวัยที่สั้นกวาประเทศพัฒนาแลวคอนขางมาก  

    3)  การปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่รวดเร็ว  สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการผลิตและการคาที่มีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย  
อิเล็กทรอนิกสกลายมาเปนรูปแบบการคาที่มีบทบาทมากขึ้น  

    4) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นมีความถี่และความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น 

1.5  แนวคิดและหลักการของแผนยุทธศาสตรกรมฯ 

   แผนยุทธศาสตรกรมการขนสงทางบกฉบับใหมไดมุงเนนบทบาทของกรมการขนสงทางบกในการ
เปนหนวยงานควบคุม (Regulate) กํากับ (Supervise) ดูแล (Promote) การขนสงทางถนน  เพ่ือให
เกิดการพัฒนาการขนสงทางถนนที่มีความสมดุล และการขนสงทางถนนมีความปลอดภัยและมีการขนสง
สาธารณะที่มีคุณภาพโดยยังคงจุดแข็งในเรื่องการบริการที่เปนเลิศ  (Excellent Services) ดวยนวัตกรรม 
(Innovation) และธรรมาภิบาล (Good Governance) และมีเปาประสงคสําคัญที่ตองการบรรลุในอีก 5 ป 
คือ การขนสงสาธารณะที่มีคุณภาพ (Efficient Public Transport) รถปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(Safe and Environmentally Friendly Vehicles) และคนขับขี่อยางปลอดภัย  (Smart Drivers) โดยการ
ดําเนินงานของกรมการขนสงทางบกนอกจากจะยึดหลักธรรมาภิบาลแลว จะตองนอมนํายุทธศาสตร
พระราชทาน เขาใจ เขาถึง และพัฒนา  และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  รวมถึงวิสัยทัศนประเทศไทย 
“ ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน”  และแนวทางปฏิบัติงานของรัฐบาล  “ ทํากอน ทําจริง ทําทันท ีเกิดผลสัมฤทธิ์ และ
ยั่งยืน”  ดังมีรายละเอียดของแนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตรตามแผนภาพดานลาง 

 



                 
 
                                           

หนา  17                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                         

 

คานิยมองคกร   
ONE DLT 

เปาหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเดน (Eminence) 
เนนนวัตกรรม (Digital Economy) กํากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปรงใส เปนธรรม (Transparency) 
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1.6  สรุป  

   ในบทนําน้ีไดกลาวถึงภาพรวมและความสําคัญของการขนสงทางถนนและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ปจจัยที่เกี่ยวของและแนวโนม กรอบนโยบายและแผนที่ใชเปน กรอบในการจัดทําแผนยุทธศาสตรกรมการ
ขนสงทางบก เพ่ือเปนการวิเคราะหเบ้ืองตนและนําไปสูแนวคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตรกรมการขนสง
ทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 โดยเน้ือหาในบทตอไปของรายงานจะประกอบดวย โครงสรางกรมการขนสง
ทางบกและผลการดําเนินงาน การวิเคราะหสถานะปจจุบัน กระบวนงานและภาพอนาคตของการดําเนินงาน
ของกรมการขนสงทางบก แผนยุทธศาสตรกรมการขนสงทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 และการนําแผนไปสู
การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 

 

 

 



                 
 
                                           

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                         
 

หน้า 19 
ค่านิยมองค์กร   
ONE DLT  

เป้าหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเด่น (Eminence) 
เน้นนวัตกรรม (Digital Economy) ก ากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปร่งใส เป็นธรรม (Transparency) 
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บทที่ 2  
โครงสร้างกรมการขนส่งทางบกและผลการด าเนินงาน 

 
2.1   อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย และการแบ่งส่วนราชการของกรมการขนส่งทางบกในปัจจุบัน  

 กรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยราชการสังกัดกระทรวงคมนาคม ภายใต้กลุ่มภารกิจการขนส่ง ตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางบก กระท รวงคมนาคม พ .ศ. 2552 ได้ก าหนดให้กรมการ
ขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม มีภารกิจเกี่ยวกับการก ากับดูแล ตรวจสอบ ตรวจตรา ให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประสานและวางแผนให้มีการเชื่อมต่อระบบการขนส่งอื่น ๆ เพื่อให้ระบบการขนส่ง
ทางบกเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  1) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 
  2) ด าเนินการแก้ไข ป้องกัน และส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งทางบก 
  3) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งทางบก 
  4) ด าเนินการจัดระบบและระเบียบการขนส่งทางบก 
  5) ร่วมมือและประสานงานกับองค์การและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในด้านการขนส่งทางบก และในส่วนที่เกี่ยวกับอนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ 
  6) ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ข องกรมหรือตามท่ีกระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
และตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของกองการเจ้าหน้าที่และกองแผนงาน  ให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมข้ึนและ
เหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 

  กรมการขนส่งทางบกมีโครงสร้างองค์กรแบ่งเป็นราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค โดยมีโครงสร้างองค์กรตามรูปแสดงแผนภูมิโครงสร้างกรมการขนส่งทางบก   ส าหรับรายละเอียด
ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พ .ศ. 2552 และ พ.ศ. 2558 
ปรากฏตามภาคผนวก ค. 
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รูปแสดงแผนภูมิโครงสร้างกรมการขนส่งทางบก 

   

  ส าหรับอัตราก าลังในปัจจุบัน ณ วันที่ 1 กันยายน 2558 มีอัตราก าลังที่ปฏิบัติงานอยู่จริง เท่ากับ 
5,818 อัตรา แบ่งเป็นข้าราชการ 3,940 อัตรา พนักงานราชการ 1,448 อัตรา และลูกจ้างประจ า 430 
อัตรา ทั้งนี้ ยังมิได้รวมอัตราก าลังลูกจ้างประเภทอ่ืน ๆ ประกอบด้วย ลูกจ้างระบบสัญญาจ้าง จ านวน 284 
อัตรา และลูกจ้างชั่วคราวจ านวน 296 อัตรา 

 

 

ส านักการขนส่งผู้โดยสาร 

ส านักมาตรฐานงาน
ทะเบียนและภาษีรถ 

อธิบดี 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

รองอธิบดี ฝ่ายบริหาร รองอธิบดี ฝ่ายปฏิบัติการ รองอธิบดี ฝ่ายวิชาการ 

ผู้ตรวจราชการกรม 

ส านักงานเลขานุการกรม 

กองการเจ้าหน้าที่ 

ส านักบริหารการคลังและรายได้ 

กองตรวจการขนส่งทางบก 

ส านักงานขนส่ง
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 - 5 

กองแผนงาน 

ส านักกฎหมาย 

ส านักการขนส่งสินค้า 

ส านักวิศวกรรมยานยนต์ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก ส านักงานขนส่งจังหวัด 

ส านักงานขนส่งสาขา สถานีขนส่งผู้โดยสาร 
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2.2  ผลการด าเนินงานของกรมการขนส่งทางบก 

 กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ได้รับงบประมาณเพ่ือด าเนินก ารตามภารกิจที่รับผิดชอบ
ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2558 จ านวน 2,879 .36ล้านบาท เป็นรายจ่ายส าหรับงบบุคลากรจ านวน 
1,692.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58.79  งบลงทุนจ านวน 624.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
21.69  งบด าเนินงานจ านวน 538.17 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ  18.69 และงบรายจ่ายอื่นจ านวน 
24.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.83 โดยมีข้อมูลงบประมาณที่ได้รับจัดสรรส าหรับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 - 2558 เปรียบเทียบตามตาราง ดังนี้ 

ตารางแสดงกรอบวงเงินงบประมาณที่กรมการขนส่งทางบกได้รับจัดสรรปี พ .ศ. 2556 - 2558 

หน่วย : ล้านบาท 
งบรายจ่าย 2556 2557 2558 

จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน 
งบบุคลากร 1,617.62 64.41 1,633.27 61.07 1,692.79 58.79 
งบด าเนินงาน 528.85 21.06 534.61 19.99 538.17 18.69 
งบลงทุน 294.55 11.73 453.00 16.94 624.40 21.69 
งบรายจ่ายอื่น 70.34 2.80 53.60 2.00 24.00 0.83 

รวมทั้งสิ้น 2,511.36 100 2,674.48 100 2,879.36 100 
ที่มา : กรมการขนส่งทางบก 

 จากตาราง จะเห็นได้ว่างบประมาณตลอดท้ัง สามปีมีสัดส่วนที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักกล่าวคือ
งบประมาณเกินกว่าร้อยละ 50 เป็นงบบุคลากร รองลงมาเป็นงบด าเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น 
ตามล าดับ ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สัดส่วนงบลงทุนสูงกว่างบด าเนินงานเล็กน้อย  

 ส าหรับผลการด าเนินงานสามารถแบ่งเป็นผลการด าเนินงานประจ าที่จัดเก็บข้อมูลจากระบบสถิติ
การขนส่ง และผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงคมนาคมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ผลการด าเนินงานประจ า สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 1) จ านวนรถจดทะเบียน ใบอนุญาตต่าง ๆ ที่มีอยู่ในระบบสถิติการขนส่ง  ตามข้อมูล ณ วันที่ 
31 สิงหาคม 2558  

   1.1) จ านวนรถจดทะเบียนสะสมรวมทั้งสิ้น 36,495,398 คัน 

-  ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 35,316,893   คัน 
-  ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 1,178,505   คัน                          

1.2)  จ านวนใบอนุญาตขับรถและผู้ประจ ารถ รวมทั้งสิ้น        29,890,933   ฉบับ 

-  ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 28,172,447   ฉบับ 
-  ใบอนุญาตผู้ประจ ารถตามกฎหมายว่าด้วยการ
ขนส่งทางบก 

1,718,486  ฉบับ    
 

  1.3)  จ านวนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง          422,952  ฉบับ 
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  1.4) จ านวนผู้ประกอบการขนส่ง         421,443  ราย 

  2) จ านวนเส้นทางรถโดยสารประจ าทาง รวมทั้งสิ้น 4,161 เส้นทาง (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 
2558) แยกเป็น 

- เส้นทางหมวด 1  1,033  เส้นทาง 
- เส้นทางหมวด 2     209  เส้นทาง 
- เส้นทางหมวด 3 632  เส้นทาง 
- เส้นทางหมวด 4 2,273  เส้นทาง 
- เส้นทางระหว่างประเทศ 14  เส้นทาง 

  3) สถานีขนส่งแบ่งเป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารและสถานีขนส่งสินค้า 

3.1)  สถานีขนส่งผู้โดยสาร มีจ านวน รวม 121 แห่ง (ข้อมูล ณ 1 กุมภาพันธ์ 2558)  

-  กรมการขนส่งทางบกด าเนินการ มีจ านวน                       -  แห่ง 
  * ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว        88  แห่ง 
  * อยู่ระหว่างด าเนินการถ่ายโอน      2  แห่ง 
-  บขส. ด าเนินการ              8  แห่ง 
-  เอกชนด าเนินการ      21  แห่ง 
-  เทศบาลด าเนินการ         2  แห่ง 

  3.2)  สถานีขนส่งสินค้าชานเมืองกรุงเทพมหานคร 3 แห่ง ได้แก่ สถานีขนส่งสินค้าพุทธ
มณฑล สถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง และสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า 

  4) ผลการด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลจากระบบสถิติการขนส่ง มีดังนี้ 

   4.1) การด าเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2558  (ตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2557 – 31 สิงหาคม 2558) มีการด าเนินการรวมทั้งสิ้น 35,721,755 ครั้ง แยกเป็น  

-  ต่ออายุ 25,570,155  ครั้ง 
-  จดใหม่ 2,521,407  ครั้ง 
   (เป็นรถใหม่ป้ายแดง จ านวน  2,318,772  คัน) 
-  แจ้งย้าย     754,873 ครั้ง 
-  โอน   3,287,710 ครั้ง 
-  แจ้งเลิกใช้  159,089 ครั้ง 
-  เปลี่ยนแปลงสาระส าคัญ     525,982 ครั้ง 
-  อ่ืน ๆ     583,767 ครั้ง 
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   4.2) การด าเนินการตรวจสภาพรถและตรวจสอบรถ ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2558 
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 31 สิงหาคม 2558) มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 6,611,143 คัน แยกเป็น 

- รถที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสภาพ 4,462,623  คัน 
-   รถที่ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสภาพ 39,836  คัน 
- รถที่ตรวจจังหวัดอ่ืน 176,568  คัน 
- การตรวจสอบรถ 1,932,116  คัน 

   4.3) การด าเนินการเก่ียวกับใบอนุญาตขับรถและผู้ประจ ารถในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 31 สิงหาคม 2558)  มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 6,234,078 ครั้ง แยกเป็น  

- ออกใบอนุญาตใหม่ 2,546,805  คร้ัง 
- ต่ออายุใบอนุญาต 2,117,866  คร้ัง 
- ออกใบแทนใบอนุญาต 603,099  คร้ัง 
- แก้ไขรายการ 914,416  คร้ัง 
- อ่ืน ๆ 51,892  คร้ัง 

   4.4) การด าเนินการเก่ียวกับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 31 สิงหาคม 2558) มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 284,252  ฉบับ แยกเป็น  

- ออกใบอนุญาตใหม่ 57,835  ฉบับ 
- ต่ออายุใบอนุญาต 16,687  ฉบับ 
- อ่ืน ๆ 209,730  ฉบับ 

   4.5) สถิติการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสาร จากสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ านวน 118 สถานี               
ที่รายงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 31 สิงหาคม 2558)  มีดังนี ้

- จ านวนเที่ยวที่เข้าใช้สถานี 22,035,805  เที่ยว 
- จ านวนผู้โดยสาร                  345,501,848 คน-เที่ยว 
- จ านวนเงินค่าบริการ                     161,547,150  บาท 

   4.6) สถิติจ านวนเงินรายได้จากเงินภาษีรถ เงินเพิ่ม และค่าธรรมเนียมที่เก็บได้ ใน
ปีงบประมาณ พ .ศ. 2558 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 31 สิงหาคม 2558)   มีจ านวนรวม ทั้งสิ้น  
26,296.12 ล้านบาท แยกเป็น 

- เงินภาษีและเงินเพ่ิมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 22,002.20  ล้านบาท 
- ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 933.05  ล้านบาท 
- ค่าแผ่นป้ายตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 464.29  ล้านบาท 
- เงินภาษีและเงินเพ่ิมตามกฎหมายขนส่ง 2,879.53  ล้านบาท 
- ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายขนส่ง 17.05  ล้านบาท 
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- ค่าแผ่นป้ายตามกฎหมายขนส่ง  24.81  ล้านบาท 

- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์ 

1,415.85  ล้านบาท 

- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้ประจ ารถตามกฎหมายขนส่ง    110.60  ล้านบาท 
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการขนส่ง  54.19  ล้านบาท 

   4.7) สถิติการเปรียบเทียบปรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายขนส่ง ได้ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 31 สิงหาคม 2558)   มีดังนี ้

- จ านวนผู้ฝ่าฝืน         971,893 ราย  
- จ านวนเงินค่าปรับ                   363,620,602 บาท 

รายละเอียดข้อมูลแสดงในภาคผนวก ง.  

 5) ผลการปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับผลผลิตตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 (ณ กรกฎาคม 2558) มีดังนี้ 

   ผลผลิตที่ 1 การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน 

กิจกรรม ผลงาน 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

1. การศึกษาและด าเนินการเพื่อพัฒนา
ระบบการขนส่งทางถนน 

จ านวนการศึกษาและด าเนินการ
เพ่ือพัฒนาระบบการขนส่งทาง
ถนน 12 เรื่อง 

- 

2. การจัดระเบียบและก ากับดูแลการ
ประกอบการขนส่งทางถนน 

จ านวนการออกและต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 
68,775 ฉบับ 

- 

จ านวนการก ากับดูแล
ผู้ประกอบการขนส่ง 2,287 ครั้ง 

- 

3. การพัฒนาและส่งเสริมการ
ประกอบการขนส่งทางถนน 

จ านวนการการพัฒนาและส่งเสริม
ผู้ประกอบการขนส่ง 104 ครั้ง 

- 

   ผลผลิตที่ 2  การพัฒนาความปลอดภัยและก ากับดูแลการขนส่งทางถนน 

กิจกรรม ผลงาน 
เชิงปริมาณ คุณภาพ 

1. การอบรมให้ความรู้ผู้ขับรถและผู้
ประจ ารถ 

จ านวนผู้การอบรมและทดสอบ 
จ านวน 4,230,718 ราย 
 

ผู้ผ่านการทดสอบ
ตามเกณฑ์

มาตรฐานที่ก าหนด 
ร้อยละ 83.18 2. การพัฒนาความปลอดภัยของตัวรถ จ านวนรถที่เข้ารับการตรวจสภาพ 

4,124,896 คัน 
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กิจกรรม ผลงาน 
เชิงปริมาณ คุณภาพ 

3. การควบคุมก ากับดูแลให้เป็นไปตาม
กฎหมาย 

จ านวนรถและผู้ขับรถท่ีผ่านการ
ตรวจสอบ 2,946,286 ราย 

 

จ านวนการก ากับดูแลสถาน
ประกอบการเอกชนที่ได้รับ
อนุญาต/ได้รับการรับรอง 
จ านวน 6,412 ครั้ง 

   ผลผลิตที่ 3 การบริการด้านทะเบียนรถและใบอนุญาตขับรถและผู้ประจ ารถ 

กิจกรรม 
ผลงาน 

เชิงปริมาณ คุณภาพ 
1. การด าเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ จ านวนการด าเนินการด้าน

ทะเบียน และภาษีรถ 
30,151,231 ครั้ง 

ระดับความพึง
พอใจของผู้รับ  
บริการเท่ากับร้อย
ละ 94.63 2. การด าเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ

และผู้ประจ ารถ 
จ านวนด้านใบอนุญาตขับรถและผู้
ประจ ารถ 5,621,122 ครั้ง 

3. การพัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

จ านวนการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ใช้ในการด าเนินงาน 4 
โครงการ 

  

  6) ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2558  
(รอบ 9 เดือน)  

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

มิติภายนอก  75 4.6533 
  การประเมินประสิทธิผล  65 5.0000 
    1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการ
ขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กรม ตัวชี้วัดระหว่าง
กระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัด
ภารกิจหลักของกรม 

 

65 5.0000 

       1.1 จ านวนอุบัติเหตุต่อปีของระบบขนส่งสาธารณะ 
(ทางถนน ทางน้ า ทางอากาศ) 
             - อุบัติเหตุทางถนน 

 
 

คัน 

15 5.0000 
 
5.0000 

       1.2 ร้อยละของจ านวนเส้นทางการเดินรถโดยสารที่
เดินรถไม่ถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งต่อจ านวนเส้นทางการเดินรถโดยสารที่
ได้รับการตรวจสอบ 

ร้อยละ 20 5.0000 

       1.3 ร้อยละของความส าเร็จของการก ากับดูแลสถานตรวจ
สภาพรถโดยใช้ระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการตรวจสอบ  

ร้อยละ 20 5.0000 



                 
 
                                           

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                         
 

หน้า 26 
ค่านิยมองค์กร   
ONE DLT  

เป้าหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเด่น (Eminence) 
เน้นนวัตกรรม (Digital Economy) ก ากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปร่งใส เป็นธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน ์

 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

       1.4 ระดับความส าเร็จของการทดสอบระบบเชื่อมโยง
ข้อมูลกระบวนงานน าเข้า-ส่งออกเข้าสู่ NSW  

ระดับ 10 5.0000 

  การประเมินคุณภาพ    
2 คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level 

Agreement : SLA) 
2.1 งานรับช าระภาษีรถประจ าปี 

 
 

ระดบั 

10 2.4000 
 
0.1700 

          2.2  งานออกใบอนุญาตขับรถ ระดับ  0.0700 
มิติภายใน    
  การประเมินประสิทธิภาพ  15 1.7667 
    3  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  5 1.0000 
        3.1 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน 

ร้อยละ 2.5 1.0000 

        3.2 รอ้ยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

ร้อยละ 2.5 1.0000 

    4  การประหยัดพลังงาน    
         4.1 ด้านไฟฟ้า ร้อยละ 2.5  
         4.2 ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง ร้อยละ 2.5  
    5  การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ ระดับ 5 3.3000 
  การพัฒนาองค์การ    
    6  การพัฒนาสมรรถนะองค์การ  10 2.6000 
        6.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานลักษณะ
ส าคัญขององค์การ 

ระดับ 1 5.0000 

        6.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ ระดับ 4 4.0000 
  7  ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

ระดับ 5 1.0000 

น้ าหนักรวม 100 4.0150 

  การประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมการขนส่งทางบกประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ. 2558 ผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี เท่ากับ 4.0150 โดยเป็นค่าคะแนนจากการประเมิน
ตนเอง รอบ 9 เดือน  

  



                 
 
                                           

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                         
 

หน้า 27 
ค่านิยมองค์กร   
ONE DLT  

เป้าหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเด่น (Eminence) 
เน้นนวัตกรรม (Digital Economy) ก ากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปร่งใส เป็นธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน ์

7) ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมฯ  ผลการด าเนินงานของกรมฯ ตามตัวชี้วัดใน
แผนยุทธศาสตร์ฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยสามารถเปรียบเทียบผลการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้ตามตารางข้างล่าง ดังนี้ 

ตารางสรุปผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์กรมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 และปี 2557 

ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา ส่งเสริม และก ากับดูแลระบบการขนส่งทางถนน ให้มีประสิทธิภาพและสนับสนุนความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ 
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้
บริการระบบขนสง่ด้วยรถโดยสารสาธารณะ 

ปี 2556 ร้อยละ 70 
ปี 2557 ร้อยละ 72 

72.57 73.32 

- ระดับความส าเร็จในการก าหนดระบบและ
ส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วย
รถบรรทุก 

- มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง
ด้วยรถบรรทุก 
ปี 2556 - 30 ราย 
ปี 2557 - 55 ราย 
- มาตรฐานคุณภาพบริการรายกลุ่ม
อุตสาหกรรม อย่างน้อย 4 กลุ่ม 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(ได้ Q แล้ว 150 ราย) 
- มีการศึกษาเพื่อ
พัฒนาองค์กรตรวจ
ประเมินฯ 

- ด าเนินการแล้ว
เสร็จ (ได ้Q แล้ว
214 ราย) 
- มีแนวทางการ
จัดตั้งองค์กรตรวจ
ประเมิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา ส่งเสริม และก ากับดูแลการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัย และเป็นมติรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
จ านวนรถโดยสารขนาดใหญ่ที่เกิดอุบัติเหตุ ลดลงร้อยละ 2 ต่อป ี -16.44 

(803 คร้ัง) 
-19.92 

(643 คร้ัง) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารงานและการบริการสู่ความเป็นเลิศ 
ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของ
ประชาชนผู้รับบริการด้านทะเบียนรถและ
ภาษีรถ ด้านใบอนุญาตขับรถ และด้านตรวจ
สภาพรถ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 90.60 90.79 

 
  2. ผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามนโยบาย  

  2.1  ด้านการขนส่งด้วยรถโดยสาร 

    1)  ด้านการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ 
1.1) การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง  ได้ด าเนินการ ตรวจสอบวิน รถ

จกัรยานยนต์สาธารณะที่ผิดกฎหมาย และเปลี่ยนประเภทรถจักรยานยนต์สาธารณะให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
(เปลี่ยนจากป้ายด าเป็นป้ายเหลือง ) ส าหรับ ในกรุงเทพมหานคร  ก่อนการจัดระเบียบมีจ านวน
รถจักรยานยนต์สาธารณะ 40,031 คัน  4,571 วิน และหลังจากการจัดระเบียบมีจ านวนรถจักรยานยนต์
สาธารณะ 91,330 คัน  5,477 วิน ได้มีการส่งมอบเสื้อวินแบบใหม่  จ านวน 75,817 ตัว ให้ผู้ขับขี่ที่
ลงทะเบียนไว้ (77,148 ราย) ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ พล .1 รอ., ต ารวจ และ กทม . บังคับใช้
กฎหมายอย่างเข้มงวดตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 เพ่ือน าไปสู่การจัดระเบียบอย่าง ยั่งยืน โดยเน้นข้อหา
การน ารถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมารับ- ส่งผู้โดยสาร แต่งกายไม่ถูกต้องตามประกาศกรมฯ (ไม่ใส่เสื้อวิน     



                 
 
                                           

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                         
 

หน้า 28 
ค่านิยมองค์กร   
ONE DLT  

เป้าหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเด่น (Eminence) 
เน้นนวัตกรรม (Digital Economy) ก ากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปร่งใส เป็นธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน ์

ไม่ติดบัตรประจ าตัว ) และไม่แสดงใบอนุญาตขับรถ (ยกเว้นอยู่ระหว่างผ่อนผันต้องแสดงหนังสือผ่านการ
อบรม) ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะในส่วนภูมิภาค โดยมีก าหนดด าเนินการ
แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2558 

1.2)  การจัดระเบียบรถตู้ ได้ด าเนินการดังนี้ 
  - ตรวจสอบรถตู้ที่รับส่งผู้โดยสารอย่างผิดกฎหมาย (รถตู้ป้ายด า) 

  -  เปลี่ยนประเภท รถตู้โดยสารให้ถูก ต้องตามกฎหมาย (เปลี่ยนเป็นป้าย
เหลือง) 
  - บรรจุรถรถตู้โดยสารป้ายด าในเส้นทาง หมวด 1 (92 เส้นทาง) เป็นรถ
ถูกต้องตามกฎหมายจ านวน 696 คัน / จดทะเบียนแล้ว 638 คัน และเส้นทางหมวด 2 (56 เส้นทาง ) 
จ านวน 1,346 คัน / จดทะเบียนแล้ว 1,305 คัน สิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการเมื่ อวันที่ 13 กรกฎาคม 
2558 
  - จัดระเบียบสถานที่จอดรถตู้บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยให้รถตู้โดยสาร
สาธารณะที่มีเส้นทางไปทางภาคใต้ท้ังหมดต้องน ารถเข้าใช้สถานีขนส่งสายใต้เดิม เริ่มเดือนสิงหาคม 2558 
  -  กรมการขนส่งทางบก  ร่วมกับ พล .ม.๒ รอ ., ส านักงานขนส่งจังหวัด , 
ผู้ประกอบการขนส่ง และกลุ่มรถตู้โดยสารส่วนบุคคล  ประชุมหารือเพ่ือด าเนินการจัดระเบียบรถตู้โดยสาร 
หมวด ๓ จ านวนรถ ๕๙๐ คัน และคณะกรรมการฯ กลาง มีมติให้ปรับปรุงเส้นทางและเงื่อนไขการเดินรถ
รวม 35 เส้นทาง จ านวนรถ 590 คัน โดยให้น ารถเข้าบรรจุและด าเนินการทางทะเบียนภายใ น 60 วัน 
ครบก าหนด 22 ตุลาคม 2558 

1.3) การจัดระเบียบรถแท็กซ่ี ได้ด าเนินการตรวจมาตรฐานคุณภาพรถแท็กซี่มิเตอร์ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสาร ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 – 31 สิงหาคม 
2558 จ านวน  117,100  คัน ผ่านการตรวจสภาพจ านวน  104,614 คัน (ร้อยละ 89.34) และไม่
ผ่านการตรวจสภาพจ านวน  12,486 คัน (ร้อยละ 10.66) และได้ท าการปรับจูนมาตรค่าโดยสารส าหรับ
รถแท็กซ่ีที่ผ่านการ ตรวจสอบมาตรฐานแล้ว ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 31 สิงหาคม 2558 
จ านวน  96,723 คัน  รวมทั้งการเปรียบเทียบปรับรถแท็กซี่หลังพ้นก าหน ดให้น ารถเข้าตรวจสภาพ (13 
มีนาคม 2558) ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2558  รวม 13,627 ราย 

1.4) การจัดระเบียบรถสามล้อรับจ้าง   กรมการขนส่งทางบก เตรียมความพร้อม
เปิดรับจดทะเบียนรถยนต์สามล้อรับจ้าง ตามโครงการสามล้อเอ้ืออาทร เพิ่มอีกจ านวนไม่เกิน 814 คัน ซึ่ง
เป็นจ านวนที่คงค้างมาจากการเปิดรับจดทะเบียนรถยนต์สามล้อรับจ้าง เมื่อปี 2549 เพ่ือเป็นการสนับสนุน
ให้ผู้ขับรถยนต์สามล้อรับจ้าง ประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเพ่ือประโยชน์ในการควบคุม
และจัดระเบียบรถยนต์สาธารณะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท าให้เกิดความปลอดภั ยสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ 
โดยได้เปิดให้ยื่นค าขอลงทะเบียน เพ่ือขอใช้สิทธิจดทะเบียน ด้วยตนเอง ณ กรมการขนส่งทางบก จนถึงวันที่ 
28 สิงหาคม 2558  และให้มาจดทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 

2) แผนพัฒนาห้องน้ าภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ  จัดท าคู่มือการออกแบบ
มาตรฐานห้องน้ าจัดส่งให้ส านักงานขนส่งจังหวัด เพื่อประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บขส. และ
เอกชนผู้บริหารสถานี  เพ่ือใช้เป็นตัวอย่างในการพัฒนาห้องน้ าในสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ  สามารถ



                 
 
                                           

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                         
 

หน้า 29 
ค่านิยมองค์กร   
ONE DLT  

เป้าหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเด่น (Eminence) 
เน้นนวัตกรรม (Digital Economy) ก ากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปร่งใส เป็นธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน ์

ด าเนินการตามนโยบายไม่เก็บค่าบริการห้องน้ าได้ จ านวน 53 สถานี   อยู่ระหว่างข้อผูกพันสัญญาหรือ
ด าเนินการไม่เก็บค่าบริการห้องน้ าหลังสิ้นสุดสัญญา จ านวน 19 สถานี  

3) การปรับปรุงเส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทางตามมติ คนร .  กรมการขนส่งทางบก
ร่วมกับ คค .(สปค.), สนข., ขสมก. ท าการปฏิรูปเส้นทาง เดินรถเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีการก าหนดเส้นทาง ใหม่ 
172 เส้นทาง จากเดิม 210 เส้นทาง และได้เสนอแนวทางการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ต่อ คค. เมื่อวันที่ 
16 มิถุนายน 2558 ขณะนี้อยู่ระหว่างน าเสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง  และได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าข้อก าหนดการปฏิบัติงาน (TOR) ของโครงการศึกษาแผนแม่บทเพ่ื อพัฒนาระบบรถ
โดยสารประจ าทางสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แล้วเสร็จ และได้ประชุมคณะกรรมการฯ 
แล้วเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 โดยที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขา นุการฯ ไปแก้ไขร่าง TOR และน าเสนอ
คณะกรรมการฯ ในการประชุมคราวต่อไป (ยังไม่ได้ก าหนดวันประชุม) 

4) ส ารวจคุณภาพการให้บริการแท็กซ่ี  DLT Check in ได้จัดท าการประเมินความ           
พึงพอใจการให้บริการแท็กซ่ี  (DLT Check in) ผ่าน Application โทรศัพท์มือถือ  เปิดตัวโครงการเมื่อวันที่  
20 กุมภาพันธ์ 2558  มีผู้เข้าร่วมประเมินผลตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - 20 สิงหาคม 2558 จ านวน 
19,794 ราย และพัฒนาแบบประเมินในแอพพลิเคชั่น  DLT Check in (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 
2558) เพ่ือให้สามารถน า ผลการประเมินมาศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมการปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร  และ
น าไปสู่การก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม  โดยข้อค าถามจะแยกส่วนระหว่างการให้คะแนน
ความพึงพอใจในการให้บริการของรถแท็กซ่ีที่ใช้บริการในขณะนั้น  ประกอบด้วย  ความพึงพอใจโดยรวม  
สภาพรถ  พฤติกรรมคนขับ  และเพ่ิมเติมข้อค า ถามเกี่ยวกับประสบการณ์ในการใช้บริการรถแท็กซี่  
ประกอบด้วย  ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียกรถ  ประสบการณ์ในการถูกปฏิเสธ  และระดับความไม่พึงพอใจต่อ
การถูกปฏิเสธ 

2.2 การพัฒนาด้านสถานีขนส่งสินค้า 
 1) แผนก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จ . เชียงราย   

ปีงบประมาณ 2556 จ้างที่ปรึกษาส ารวจอสังหาริมทรัพย์และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพ่ือก่อสร้างศูนย์เปลี่ย น
ถ่ายรูปแบบการขนส่ งสินค้าฯ  (ด าเนินการแล้วเสร็จ ) และปีงบประมาณ 2559 ได้รับงบประมาณเพ่ือเป็น            
ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ให้ผู้ถูกเวนคืนที่ดินที่จะก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายฯ  

2)  แผนก่อสร้าง ศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม  ปีบประมาณ 2556 จ้างที่
ปรึกษาเพ่ือศึกษารูปแบบการจัดตั้ง การออกแบบรายละเอียดศูนย์การขนส่งชายแดน  (ด าเนินการแล้วเสร็จ ) 
และปีงบประมาณ 2559 ได้รับงบประมาณเพ่ือจ้างที่ปรึกษาส ารวจอสังหาริมทรัพย์และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
เพ่ือก่อสร้างศูนย์การขนส่งชายแดน 

3)  โครงการศึกษาความเป็นไปได้และรูปแบบการบริหารจัดการสถานีขนส่งสิ นค้า
ภูมิภาค ( 17 แห่ง) จ้างสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบั งเป็นที่ปรึกษา  ในวงเงิน 39.3403 ล้าน
บาท เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ระยะเวลา 360 วัน เริ่มสัญญาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 สิ้นสุด
สัญญาวันที่ 20 ธันวาคม 2558  ที่ปรึกษาจัดส่งรายงานฉบับกลาง (Interim Report) เมื่อวันที ่22 มิถุนายน 
2558 คณะกรรมการฯ มีมติตรวจรับรายงานเมื่อวันที่  14 กรกฎาคม 2558 ปีงบประมาณ 2559 ได้รับ



                 
 
                                           

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                         
 

หน้า 30 
ค่านิยมองค์กร   
ONE DLT  

เป้าหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเด่น (Eminence) 
เน้นนวัตกรรม (Digital Economy) ก ากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปร่งใส เป็นธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน ์

งบประมาณเพ่ือ จ้างศึกษาวางผังและออกแบบสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดชายแดน (ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและตะวันตก และภาคใต)้   

เมืองชายแดน  9 แห่ง ได้แก่ เชียงราย ตาก ตราด สระแก้ว กาญจนบุรี หนองคาย 
มุกดาหาร สงขลา นราธิวาส  

เมืองหลัก  8 แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ ขอนแก่น นครราชสีมา 
อุบลราชธานี ปราจีนบุรี สุราษฎร์ธานี 

2.3  ด้านการขนส่งระหว่างประเทศ ได้มีการพัฒนาดังนี้ 

  1) ไทย  – กัมพูชา ปัจจุบันการขนส่งทางถนนระหว่างไทย –กัมพูชา เป็นการขนส่ง
ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเริ่มใช้ความตกลงในการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
MOU IICBTA ณ จุดผ่านแดน อรัญประเทศ – ปอยเปต และ  MOU ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนสิทธิการจราจร 
ส าหรับการขนส่งข้ามพรมแดน ณ จุดผ่านแดน อรัญประเทศ – ปอยเปต โดยก าหนดให้ทั้งสองฝ่ายเปิดเดิน
รถขนส่งสินค้าและรถโดยสารไม่ประจ าทางจ านวนฝ่ายละ ๔๐ คัน รถโดยสารประจ าทาง 2 เส้นทาง  ได้แก่  
      1.1) สายที่ 12 กรุงเทพฯ- อรัญประเทศ- ปอยเปต- เสียมราฐ เปิดเดินรถในปี  
2556 
      1.2) สายที่ 13 กรุงเทพฯ- อรัญประเทศ- ปอยเปต- พนมเปญ  เปิดเดินรถในปี  
2557 

 เนื่องจากความต้องการในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารมีความต้องการเพิ่มขึ้น ทั้ง 2 
ฝ่าย จึงอยู่ระหว่างการเจรจาเพิ่มจ านวนโควต้ารถตาม MOU ฉบับเดิม และจัดท า MOU ฉบับใหม่ เพื่อ
ขยายจุดผ่านแดนและเส้น ทางการขนส่งระหว่างกัน โดยล่าสุดมีการประชุมเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 
โดยมี ADB เป็นผู้ประสานงาน 

2) ไทย – ลาว ปัจจุบันการขนส่งทางถนนระหว่างไทย – ลาว เป็นการขนส่งภายใต้
ความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนนระหว่างไทย-ลาว เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๒ และลงนามข้อตกลงเพ่ื อ
ก าหนดรายละเอียดการขนส่งทางถนนระหว่างไทย- ลาว เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยปัจจุบันมี
จ านวนรถที่ท าการขนส่ง 26,000 คัน และมีรถโดยสารประจ าทางให้บริการจ านวน 12 เส้นทาง ล่าสุดใน
การประชุมระดับรัฐมนตรีคมนาคม ไทย – ลาว เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการ
สนับสนุนการเพิ่มเส้นทาง  R12 (นครพนม – ท่าแขก ) อยู่ในพิธีสาร 1 แนบท้ายความตกลงว่าด้วยการ
ขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง นอกจากนี้ยังเห็นชอบให้กรมการขนส่งทางบกของทั้ง 2 
ประเทศน าประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการขนส่งทางถนนระหว่าง ไทย – ลาว  ทั้งด้า นการขนส่งสินค้าและ
ผู้โดยสาร  ในการประชุมด้านการขนส่งทางถนนระหว่าง ไทย – ลาว ระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 
2558 ณ สปป.ลาว 

3) ไทย – เวียดนาม จากผลการเยือนเวียดนามของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 – 28 
พฤศจิกายน 2557 ฝ่ายไทยเสนอให้มีการเปิดบริการเดินรถโดยสารประจ า ทางในเส้นทางภาคะวันออก
เฉียงเหนือของไทย กับ ภาคกลางของเวียดนาม ต่อมาในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความ
ร่วมมือทวิภาคี ไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2558 ฝ่ายไทยรับที่จะยกร่างความ
ตกลง และเวียดนามรับที่จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุม 3 ฝ่าย ไทย – ลาว – เวียดนาม  ซ่ึงฝ่ายไทยได้ยกร่าง



                 
 
                                           

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                         
 

หน้า 31 
ค่านิยมองค์กร   
ONE DLT  

เป้าหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเด่น (Eminence) 
เน้นนวัตกรรม (Digital Economy) ก ากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปร่งใส เป็นธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน ์

ความตกลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้เวียดนาม ซึ่งเวียดนามจะได้จัดให้มีการประชุม 3 ฝ่ายต่อไป  
และล่าสุดในการประชุมหารือระดับรัฐมนตรีคมนาคมไทย – ลาว เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ฝ่ายลาว
เสนอให้มีการส ารวจเส้นทาง ไทย – ลาว – เวียดนาม และน าผลส ารวจที่ได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการ
ขนส่งทั้ง 3 ประเทศ เพ่ือปรับปรุงร่างความ ตกลงต่อไป 
 4) ไทย - เมียนมา – อินเดีย  การประชุมคณะท า งานภายใต้โครงการเชื่อมโยงเส้นทาง
คมนาคมไทย – เมียนมา – อินเดีย  (โครงการถนนสามฝ่าย ) ครั้งที่ ๗  เมื่อวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗           
ณ กรุงเทพมหานคร ได้เห็นพ้องให้มีการจัดท าความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนระหว่าง ไทย – เมียน
มา–อินเดีย ต่อมาได้มีการประชุมร่วมกัน 3 ประเทศ เพ่ือพิจารณาจัดท าร่างความตกลงยานยนต์ระหว่าง  
ไทย – เมียนมา – อินเดีย แล้วจ านวน 3 ครั้ง ครัง้ที่ 1 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2558 ณ เมืองเจนไน ครั้งที่ 
2 เมื่อวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2558 ณ เมืองบังกาลอร์  ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2558 
ณ กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมล่าสุดก าหนดให้มีการจัดท าภาคผนวกท่ีเกี่ยวข้องต่อไป และ
ก าหนดให้มีการลงนามความต กลงในเดือน พฤศจิกายน 2558 

2.4 ด้านความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
1)  โครงการ Smart Driver Model (โครงการน าร่อง ) ติดตั้งระบบ Monitoring Data 

Recorder บนรถโดยสารประจ าทางให้กับ บขส . จ านวน 60 คัน  เมื่อเดือนมีนาคม 2558 และได้มีการ
ก าหนดเกณฑ์วัดผลพฤติกรรม การขับรถและด าเนินการวัดผลพฤติกรรมของพนักงานขับรถ และท าการวัด
พฤติกรรมจากการใช้งานระบบ  Monitoring Data Recorder พบว่ามีพนักงานขับรถที่มีการพัฒนา
พฤติกรรมการขับรถท่ีปลอดภัยในระดับดีเยี่ยม จ านวน 59 คน ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงฯ (นาย 
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ไดม้อบประกาศนียบัตรให้พนักงานขับรถดังกล่าวเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 (เสร็จ
สิ้นโครงการน าร่อง) 
         หมายเหตุ พฤติกรรมของพนักงานขับรถที่วัดมี 6 เรื่อง คือ 1) การขับรถเร็ว  2)  การ
ออกตัวกะทันหัน  3) การเบรก 4) ชั่วโมงการท างาน 5) การใช้รอบเครื่องยนต์ (การใช้เกียร์) และ 6) การ
ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ 
 2) การติดตั้ง monitor บนรถโดยสารทุกคัน ไดต้ั้งคณะท างานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพ่ือพิจารณาแนวทางในการติดตั้งระบบ Monitoring Data 
Recorder บนรถโดยสารประจ าทาง ซึ่งประกอบด้วย สนภ . สนค. สนว . และ ศทส . และได้มีการประชุม
คณะงานฯ แล้ว 2 ครั้ง (วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และ 4 สิงหาคม 2558) มีข้อสรุปดังนี้ 
  2.1) เลือกใช้เทคโนโลยีแบบแถบแม่เหล็ก เพ่ือสามารถระบุตัวตนของพนักงานขับรถ
และรองรับกับใบอนุญาตที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในอนาคต  
      2.2)  พิจารณาคุณลักษณะของเครื่องบันทึกการเดินทาง ประกอบด้วย หมายเลข
ทะเบียนรถ เลขที่ใบอนุญาตขับรถ ข้อมูลการเคลื่อนที่ของรถ เช่น ต าแหน่ง เวลา พฤติกรรมการขับข่ี เช่น 
ความเร็ว การเร่ง การเบรก การเลี้ยวกะทันหัน ชั่วโมงการท างาน  มีเสียงเตือนเมื่อใช้ความเร็วเกิน ใช้
ใบอนุญาตผิดประเภท หรือท างานเกินชั่วโมงท่ีกฎหมายก าหนด 

 

 



                 
 
                                           

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                         
 

หน้า 32 
ค่านิยมองค์กร   
ONE DLT  

เป้าหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเด่น (Eminence) 
เน้นนวัตกรรม (Digital Economy) ก ากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปร่งใส เป็นธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน ์

แนวคิดการติดตั้ง monitor บนรถ 
(1) ต้องระบุตัวตนของพนักงานขับรถได้ 
(2) ต้องระบุต าแหน่งได้ 
(3) ต้องระบุพฤติกรรมพนักงานขับรถได้ 

Monitoring มีการควบคุมแบบ 2 แบบ 
- แบบ Active  เตือนเมื่อกระท าผิดบนรถ  เช่น ขับเร็วเกิ นกฎหมายก าหนด  

หรือขับรถเกิน 4 ชั่วโมง  (แต่การเตือนอยู่ระหว่างพิจารณารูปแบบใด เช่น ส่งเสียงเตือน )  และจะน าไปใช้
ประเมินคุณภาพพนักงานขับรถ พิจารณาความดีและไม่ดี จะส่งผลถึงคุณภาพผู้ประกอบการ รวมทั้งส่งผลถึง
การพิจารณาเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง เช่น การต่ออายุใบอนุญาตผู้ประกอบการขนส่ง เป็นต้น 

- แบบ Passive  เตือนเมื่อกระท าผิดเกินกฎหมายก าหนดหรือไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย  เช่น   เรียกมาท าการเปรียบเทียบปรับ เป็นต้น 
หมายเหตุ  Smart Driver Model  บอกพฤติกรรม  แต่  GPS  บอกต าแหน่ง   Monitor  คือรวมคุณสมบัติ 
บอกทั้งพฤติกรรมและต าแหน่งเวลาจริงที่ขับรถ 

2.5  ด้านการบริการ 

มีการพิจารณา การให้บริการช าระภาษีผ่าน Kiosk ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพัฒนา
โปรแกรมเพ่ือให้ครอบคลุมการท างานทุกด้าน โดย บริษัท กสท . โทรคมนาคม  จ ากัด (มหาชน) (CAT) อยู่
ระหว่างด าเนินการขอใบอนุญาตจากส านักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งขอรับรองระบบสิ่งพิมพ์
ออกจากคณะกรรมการ อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเป็นการด าเนินการที่เข้าข่ายธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ 
เพราะเป็นผู้รับเงินค่าภาษีรถประจ าปีแทน กรมการขนส่งทางบก  และอยู่ระหว่างการขอตกลงกับ
กรมบัญชีกลางเรื่องการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็ก ทรอนิกส์ / ศึกษาเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากการท า
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และการทดสอบระบบการเชื่อมข้อมูลด้านการหักเงินระหว่างตัวตู้ Kiosk กับกรมการ
ขนส่งทางบก 

 
2.3  สรุป 

 ในบทนี้ได้กล่าวถึงอ านาจหน้าที่ อัตราก าลัง และโครงสร้างองค์กรของกรมการขนส่งทางบกใน
ปัจจุบัน ผลการด าเนิน งานประกอบด้วยผลการด าเนินงานจากงานประจ า ได้รวบรวมข้อมูลจากระบบสถิติ
การด าเนินงานของกรมฯ ผลงานจากผลผลิตตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ .ศ. 2558 
ผลงานจากค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี พ .ศ. 2558 และผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามนโยบาย
รัฐบาล 
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แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน ์

 บทที่ 3  
การวิเคราะห์สถานะปัจจุบัน กระบวนงานและภาพอนาคต 

 
 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกรมการขนส่ง ทางบก พ.ศ.2559 - 2563 ได้ใช้เทคนิคการมอง
ภาพอนาคตอีก 5 ปีข้างหน้า การวิเคราะห์กระบวนงาน (Business Process) การวิเคราะห์ SWOT และ 
Gap Analysis โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ดังนี้ 

3.1 การด าเนินงาน 

  กรมการขนส่งทางบกได้มี ค าสั่ง ที่ 658/2557 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการ และคณะท างาน จัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ .ศ.2559 - 2563  ดังมี
รายละเอียดปรากฏ ตามภาคผนวก จ. เพ่ือเป็นกลไกในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก
ฉบับใหม่ โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 

   1)  จัดประชุมเสวนากลุ่มผู้บริหารระดับส านัก/กอง หัวหน้าส่วน กลุ่ม ฝ่าย และงาน และบุคลากร
ทุกระดับ ของ หน่วยงานในส่วนกลาง   ในหัวข้อ “บทบาทของกรมในฐานะหน่วยงา นก ากับดูแล 
(Regulator) การขนส่งทางถนน ” เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557  เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะและสร้างความตระหนักรู้ในองค์กรเกี่ยวกับบทบาทของกรมฯ และความส าคัญของการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร ์ 

  2) การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ ฯ คณะท างานฯ การประชุมกลุ่ มย่อยของหน่วยงาน
ในสังกัดทุกหน่วยงาน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกรมการขนส่งบก พ .ศ.2559  - 2563  โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

   - การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย จ านวน 5 ครั้ง ดังนี้ 

    ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 เรื่อง การก ากับดูแลระบบการขนส่งสาธารณะ  

    ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 เรื่อง โมเดลการก ากับดูแลระบบการขนส่งรถโดยสาร
สาธารณะอย่างมืออาชีพ 

    ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 เรื่อง การก ากับดูแลระบบการขนส่งด้วยรถบรรทุก 

    ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การก ากับดูแลงานทะเบียนและภาษีรถและ
การพัฒนางานบริการประชาชน 

    ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การก ากับดูแลด้านความปลอดภัย (คน รถ) 
การบังคับใช้กฎห มาย การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการปรับ
บทบาทในการก ากับดูแล  

โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักเรียนทุน และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเข้าร่วมประชุมด้วย  
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   - การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) จ านวน 2 ครัง้ ดังนี้ 

    ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558  เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและทิศทางการพัฒนาในอีก 
5 ปีข้างหน้า โดยแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 5 กลุ่ม คือ 1) หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้องทั้ง
หน่วยงานภายในกระทรวงคมนาคมและกระทรวงอ่ืน 2) ผู้ประกอบการขนส่งและผู้รับบริการจากกรมฯ 3) 
ผู้ผลิตและผู้น าเข้ารถและชิ้นส่วนยานยนต์ 4) ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากกรมฯ และ 5) ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  
รวมจ านวน 37 หน่วยงาน จ านวน 52 คน  

    ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะต่อร่าง
แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ .ศ.2559 - 2563 โดยเชิญหน่วยงานที่เก่ียวข้องจ านวน 5 กลุ่ม 
ดังกล่าวเข้าร่วมประชุมรวมจ านวน 37 หน่วยงาน จ านวน 73 คน  

ส าหรับรายละเอียดของการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ านวน 2 ครั้ง ปรากฏตาม
ภาคผนวก ฉ. 

   - การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ จ านวน 4 ครั้ง ดังนี้ 

    ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 เพ่ือรายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย
จ านวน 5 ครั้ง และพิจารณาการวิเคราะห์สถานะ ปัจจุบันของกรมการขนส่งทางบกในเบื้องต้น รวมถึงการ
พิจารณาคัดเลือกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 1 เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 

    ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 เพ่ือรายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และพิจารณาการวิเคราะห์สถานะ ปัจจุบันของกรมการขนส่งทางบก โดยเพิ่มเติมข้อมูลจาก การจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 1 

    ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 รับทราบผลการวิเคราะห์สถานะปัจจุบัน ของ
กรมการขนส่งทางบก แนวคิดในการร่างแผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 และ
เพ่ือพิจารณาวิสัยทัศน์ และค่านิยม 

    ครั้งที่ 4 เมื่อ วันที่ 2 กรกฎาคม 2558  เพ่ือพิจารณาพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และปัจจัยแห่งความส าเร็จ         

   - การประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ จ านวน 4 ครั้ง ดังนี้ 

    ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 เพ่ือพิจารณาหลักการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ 

    ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เพ่ือพิจารณาการวิเคราะห์สถานะปัจจุบัน ของ
กรมการขนส่งทางบกและแนวคิดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563  

    ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558  ได้พิจารณ าให้ความเห็นชอบผลการวิเคราะห์
สถานะปัจจุบันของกรมการขนส่งทางบกของคณะท างานจัดท า แผนยุทธศาสตร์ กรมการขนส่งทางบก  พ.ศ. 
2559 -  2563  และพิจารณาร่าง แผนยุทธศาสตร์ ฯ และให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี้วัดในประเด็ นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการขนส่งคน
โดยสารด้วยรถสาธารณะ 



                 
                                           

                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                         
 

หน้า 35 
ค่านิยมองค์กร   
ONE DLT  

เป้าหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเด่น (Eminence) 
เน้นนวัตกรรม (Digital Economy) ก ากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปร่งใส เป็นธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน ์

    ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ได้พิจารณากลยุทธ์และตัวชี้วัดในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ และให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563   
โดยเชิญผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ รองอธิ บดี และผู้ตรวจราชการกรม เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการฯ ด้วย  

    นอกจากนี้ ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ของกองแผนงานร่วมกับอาจารย์ที่
ปรึกษา เพ่ือให้หน่วยงานที่จัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมฯ มีความเข้าใจถึงหลักการและวิธีการจัดท าแผนฯ 
และพิจารณายกร่างวิสัยทัศน์  พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ วันที่ 9 มิถุนายน 2558 ณ 
ห้องประชุม 213 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่ง
ทางบก พ .ศ. 2559 – 2563 รวมทั้งการประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานภารกิจหลัก จ านวน 4 ครั้ง เพื่อ
พิจารณาก าหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ดังนี้ 

    ครั้งที่ 1 วันที่ 21 กรกฎาคม 2558  ส าหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจหลักตาม
เป้าประสงค ์

    ครั้งที่ 2 วันที่ 6 สิงหาคม 2558 เพ่ือก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายส าหรับเป้าประสงค์
การให้บริการที่เป็นเลิศ 

    ครั้งที่ 3 วันที่  10 สิงหาคม 2558 (เช้า ) เพ่ือก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายส าหรับ
เป้าประสงค์การขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ (ด้านการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ ) และเป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะสูงและมีการบริหารจัดการที่ดี 

    ครั้งที่ 4 วันที่ 10 สิงหาคม 2558 (บ่าย ) เพ่ือก าหนดตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมายส าหรับ
เป้าประสงค์การขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ (ด้านการขนส่งด้วยรถบรรทุก ) รถปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และคนขับขี่อย่างปลอดภัย 

3.2 การก าหนดทิศทางการด าเนินงานของกรมการขนส่งทางบกในอนาคต  

  ได้น าข้อมูลที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนมาท า
การวิเคราะห์กระบวนงาน สถานการณ์ปัจจุบัน ภาพอนาคต และสถานะปัจจุบันของกรมการขนส่งทางบก 
สามารถสรุปได้ 2 ส่วน คือ 

  1) การวิเคราะห์กระบวนงานเกี่ยวกับการขนส่งทางถนนและภาพอนาคต  

   การศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการท างาน (Business Process) ตามภารกิจส าคัญแต่ละ
ด้านของกรมการขนส่งทางบก แบ่งออกเป็น ด้านการประกอบการขนส่ง ด้านรถ และด้านคน ในบทบาทท่ี
กรมฯ จะเป็นหน่วยงานควบคุม ก ากับ ดูแลการขนส่งทางถนน โดยเริ่มจากค านิยาม “ควบคุม” “ก ากับ” 
และ “ดูแล” สถานการณ์ในปัจจุบัน และภาพอนาคต ดังมีรายละเอียดตามตารางด้านล่าง 

 



                 
                                           

                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                         
 

หน้า 36 
ค่านิยมองค์กร   
ONE DLT  

เป้าหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเด่น (Eminence) 
เน้นนวัตกรรม (Digital Economy) ก ากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปร่งใส เป็นธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน ์

ตารางแสดงการวิเคราะห์กระบวนงานเกี่ยวกับการขนส่งทางถนน (การประกอบการขนส่ง คน รถ) และภาพอนาคต (การประกอบการขนส่ง คน รถ) 
 ควบคุม ก ากับ ดูแล 

ค านิยาม การก าหนดกฎระเบียบมาตรฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
ประกอบการขนส่ง การจดทะเบียนรถ และการออก
ใบอนุญาตขับรถและผู้ประจ ารถ รวมถึงเรื่องอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางถนน 

เป็นการด าเนินการเพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าของรถ 
พนักงานขับรถและผู้ประจ ารถ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและมาตรฐานต่าง ๆ ที่ก าหนด 
หากไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนจะมีการลงโทษ 

เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมเพ่ิมพูนศักยภาพผู้ประกอบการ
ขนส่ง เจ้าของรถ  พนักงานขับรถ ผู้ประจ ารถ และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ให้สามารถท าหน้าที่ตามที่ก าหนดได้
อย่างมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน (มาตรการเชิงบวก) 

กระบวนงาน  
 
 

 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รถ 

คน 

ผลิตและ 
ประกอบ

รถ 

กฎ ระเบียบ
การอนุญาต/

ต่ออายุ 
ประกอบการ

ขนส่ง 

 การจดทะเบียน
รถ 

ตรวจ
สภาพ 

ประกัน
ภัย 

กฎ 
ระเบียบ

การ
ขอรับ/
ต่ออายุ
ใบอนุ- 
ญาตขับ

รถ 

 

อบรม/
สอบ 

ทดสอบ
ก่อน
อบรม 

ทดสอบ
ขับรถ 

ออก/
ต่อใบ
อนุ-
ญาต
ขับรถ 

การก ากับให้เป็นไป
ตามเงื่อนไข
ใบอนุญาต

ประกอบการขนส่ง 

 การต่ออายุ
ประจ าปี 

ตรวจ
สภาพ 

ประกัน 
ภัย 

การรับ
เรื่อง

ร้องเรียน 

การตรวจ
การขนส่ง  

การ
ด าเนินการ

เกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนและ
การลงโทษ
ตามฐาน
ความผิด 

ประ 
กอบ
การ
ขน 
ส่ง 

กฎ ระเบียบ 
การ รับรอง
แบบ/จด

ทะเบียนรถ 

การอบรม
สามารถ

ผ่าน
โรงเรียน
สอนขับ

รถเอกชน
ที่กรม

รับรองได้ 

การพิจารณา
เงื่อนไขการ
ประกอบการ

ขนส่ง 

ออก/ต่อ
ใบอนุญาต

ประกอบการ
ขนส่ง 

กรณีต่อ
อายุ

สามารถ
อบรมที่
สถาน 

ศึกษาท่ี
ท า 

MOU 

การพัฒนาและ
ส่งเสริม

ผู้ประกอบการ
ขนส่ง 

การพัฒนา
พนักงานขับรถมือ

อาชีพ 

การก ากับให้
ปฏิบัติตาม

ระเบียบและ
กฎหมาย 

การให้ความรู้กับ
ประชาชนและ
ผู้ใช้รถใช้ถนน 



                 
                                           

                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                         
 

หน้า 37 
ค่านิยมองค์กร   
ONE DLT  

เป้าหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเด่น (Eminence) 
เน้นนวัตกรรม (Digital Economy) ก ากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปร่งใส เป็นธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน ์

 
 ควบคุม ก ากับ ดูแล 

สถานการณ์
ปัจจุบัน 

ประกอบการขนส่ง 
- หลักเกณฑ์การขออนุญาตประกอบการขนส่งตาม
กฎหมายขนส่งและกฎหมายรถยนต์ยังไม่เป็นหลักการ
เดียวกัน ท าให้เกิดรถผิดกฎหมาย เช่น รถตู้ผิดกฎหมาย 
และท าให้การประกอบการขน ส่งอยู่บนฐานที่ไม่เท่าเทียม
กัน มีต้นทุนแตกต่างกัน ผู้ที่ท าตามกฎหมายจะถูกเข้มงวด
และมีต้นทุนสูงในขณะที่รถผิดกฎหมายไม่ต้องปฏิบัติตาม
และมีต้นทุนที่ถูกกว่า 
- ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจ าทางมีความ
เข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสิทธิในการเดินรถของ
ผู้ประกอบการขนส่ งด้วยรถโดยสารประจ าทางว่าเมื่อ
ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งแล้วจะได้รับสิทธิ
ตลอดไปสามารถสืบทอดไปยังลูกหลานได้ซึ่งเป็นความ
เข้าใจผิดและไม่มีการชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ประกอบการทราบ 
- หลักเกณฑ์ของการประกอบการขนส่งส่วนบุคคลและ
การประกอบการขนส่งด้วยรถไม่ประจ าทาง ยังมีความไม่
เท่าเทียมกันท าให้มีการขออนุญาตประกอบการขนส่งส่วน
บุคคลจ านวนมากแต่น ารถไปใช้ผิดประเภท โดยเฉพาะ
รถบรรทุกหิน ดิน ทราย และรถบรรทุกสิ่งของสกปรก 

ประกอบการขนส่ง 
- การก ากับการขนส่งทางถนนให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งยังไม่สามารถ
ด า เนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากมี
ผู้ประกอบการขนส่งรายย่อยจ านวนมาก อัตราก าลัง และ
เครื่องมืออุปกรณ์ไม่ทันสมัยและเพียงพอ 

ประกอบการขนส่ง 
- การดูแลผู้ประกอบการขนส่งโดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะเพ่ือให้ได้
มาตรฐานบริการ (Q) ยังท าได้น้อยมากเนื่ องจากความ
นิยมในการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะมีแนวโน้ม
ลดลงและการก าหนดอัตราค่าโดยสารไม่สามารถ
ยืดหยุ่นได้ และไม่สะท้อนต้นทุนจริง 
- ปัจจุบันมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งสินค้าเรียกว่า 
Q Mark มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งผู้โดยสาร
เรียกว่า Q และมาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารไ ม่
ประจ าทางเรียกว่า ห้าดาว อาจจะท าให้เกิดความ
สับสนได้ควรก าหนดให้เป็นระบบเดียวกัน 
- ผู้ประกอบการขนส่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการราย
ย่อยท าให้ยากต่อการพัฒนาและส่งเสริมซึ่งต้องใช้
งบประมาณจ านวนมาก 
 



                 
                                           

                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                         
 

หน้า 38 
ค่านิยมองค์กร   
ONE DLT  

เป้าหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเด่น (Eminence) 
เน้นนวัตกรรม (Digital Economy) ก ากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปร่งใส เป็นธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน ์

 ควบคุม ก ากับ ดูแล 
สถานการณ์
ปัจจุบัน 
(ต่อ) 

ประกอบการขนส่ง (ต่อ) 
 - การขออนุญาตประกอบการขนส่งขึ้นอยู่กับ
ผู้ประกอบการขนส่งเป็นหลักเนื่องจากกรมฯ พิจารณา
จากหลักฐานปริมาณงานที่ผู้ประกอบการขนส่งเสนอ  
ส่วนการขนส่งด้วยรถโดยสารประจ าทางยังไม่ค านึงถึง
ความต้องการของผู้ใช้บริการท าให้มีผู้ใช้บริการลดลงและ
หันไปใช้การขนส่งสาธารณะที่มีขน าดเล็กลงเช่น รถตู้ 
รถจักรยานยนต์รับจ้าง หรือรถส่วนบุคคล ที่มีความ
รวดเร็วกว่า 
- รัฐยังไม่ให้ความส าคัญกับองค์ประกอบส าหรับการ
ขนส่งทางถนนสาธารณะ เช่น สถานีขนส่ง ป้ายหยุดรถ
โดยสารประจ าทาง และจุดจอดรถ ฯลฯ 
- ในปัจจุบันกรมฯ ยังยึดนโยบายแท็กซ่ีเสรี และยังเป็น
รูปแบบอูใ่ห้เช่ารถแท็กซ่ีมิใช่ผู้ประกอบการ 
- การประกอบการด้วยรถบรรทุกมีการบรรทุกเกินอัตราที่
กฎหมายก าหนด 

  

 
 
 
 
 



                 
                                           

                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                         
 

หน้า 39 
ค่านิยมองค์กร   
ONE DLT  

เป้าหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเด่น (Eminence) 
เน้นนวัตกรรม (Digital Economy) ก ากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปร่งใส เป็นธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน ์

 ควบคุม ก ากับ ดูแล 
สถานการณ์
ปัจจุบัน 
(ต่อ) 

รถ 
- มีแผนแม่บทการรับรองมาตรฐานรถให้เป็นมาตรฐาน 
UNECE แต่การด าเนินงานยังค่อนข้างล่าช้าเนื่องจากมี
จ านวนกฎระเบียบส าหรับการรับรองมาตรฐานรถจ านวน
มาก ก าลังคน และเครื่องมือไม่พอเพียง 
- กรมฯ ใช้ทรัพยากรที่มุ่งเน้นการจดทะเบียนและการรับ
ช าระภาษีรถมากเกินไป 
- มีการก าหนดให้รถขนส่งวัตถุอันตรายมีการควบคุมตาม
มาตรฐานสากล  
 
 
 
 
 

รถ 
- ไม่สามารถควบคุมก ากับรถใหม่ (ป้ายแดง ) ที่ซื้อมาแต่
ยังไม่จดทะเบียนน ามาวิ่งใช้งานบนท้องถนนโดยใช้รถป้าย
แดงซึ่งมีวัตถุประสงค์ส าหรับเพ่ือขายและซ่อม 
- มีรถท่ีจดทะเบียนแต่ไม่ต่ออายุภาษีรถประจ าปีโดยเฉลี่ย 
30% 
- การก ากับ สถานตรวจสภาพรถเอกชน  (ตรอ .) ยังไม่
สามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังมีการปลอมเอกสาร 
ตรอ. 
- ปัจจุบันรถที่วิ่งบนท้องถนนมีสภาพเสื่อมโทรม มีการ
ดัดแปลงรถ ควรมีการตรวจตราโดยใช้เทคโนโลยี 
- การก ากับดูแลรถท่ีใช้งานบนท้องถนนยังมีข้อจ ากัด ขาด
บุคลากรและเทคโนโลยีในการด าเนินงาน 
- มีการก ากับดูแลรถบรรทุกวัตถุอันตรายโดยก าหนดให้
ติดตั้งระบบ GPS และน าร่องติดตั้งระบบ GPS ในรถ
โดยสารของ บขส. 

รถ 
-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



                 
                                           

                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                         
 

หน้า 40 
ค่านิยมองค์กร   
ONE DLT  

เป้าหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเด่น (Eminence) 
เน้นนวัตกรรม (Digital Economy) ก ากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปร่งใส เป็นธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน ์

 
 ควบคุม ก ากับ ดูแล 

สถานการณ์
ปัจจุบัน 
(ต่อ) 

คน 
- กรมฯ มีแผนในการเพิ่มมาตรฐานการอบรมและออก
ใบอนุญาตขับรถและผู้ประจ ารถให้มีมาตรฐานเข้มข้นและ
เทียบเท่าสากล  แต่การให้สถาบันการศึกษาอบรมแทน
กรมยังมีปัญหาในทางปฏิบัติ 
- การวิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนนยังไม่มีการวิเคราะห์ถึง
สาเหตุเชิงลึกถึงรากของปัญหา 

 

คน 
- การก ากับด้านใบอนุญาตขับรถจะมุ่งเน้นการมีและใช้
ใบอนุญาตผู้ประจ ารถที่ถูกประเภท ส่วนการก ากับให้
เป็นไปตามระเบียบ เช่น การให้ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ
จอดพักรถเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงเม่ื อขับรถมาแล้วเป็นเวลา 
4 ชั่วโมง   การเสพของมึนเมาและสิ่งเสพติด เป็นต้น 
รวมถึงการก ากับดูแลพฤติกรรมพนักงานขับรถบนท้อง
ถนนยังท าได้จ ากัด 
- การก ากับด้านการขับรถสาธารณะจะใช้วิธีการรับเรื่อง
ร้องเรียนผ่านศูนย์ 1584 
- มีโครงการน าร่อง Smart Driver Model (ขับปลอดภัย 
ได้ใจผู้โดยสาร ) เพ่ือวัดผลพฤติกรรมการขับรถของ
พนักงานขับรถของ บขส . จากการใช้งานระบบ 
Monitoring Data Recorder 
- มีการตรวจสอบพฤติกรรมพนักงานขับรถแท็กซี่ผ่าน 
DLT Check-in 

คน 
- ยังไม่มีระบบดูแลผู้ขับรถสาธารณะให้เป็นอาชีพท่ีมี
การยอมรับในสังคมท าให้เกิดการขาดแคลนพนักงานขับ
รถ 

 
 
 
 



                 
                                           

                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                         
 

หน้า 41 
ค่านิยมองค์กร   
ONE DLT  

เป้าหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเด่น (Eminence) 
เน้นนวัตกรรม (Digital Economy) ก ากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปร่งใส เป็นธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน ์

 ควบคุม ก ากับ ดูแล 
ภาพ
อนาคต 

ประกอบการขนส่ง 
- การออกใบอนุญาตประกอบขนส่งการควรมีการวางแผน
ล่วงหน้าตามความเจริญเติบโตของเมืองและต้องบูรณา
การร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่กระบวนการ
วางแผน 
- การขนส่งด้วยรถโดยสารประจ าทางเป็นสาธารณูปโภค
ขั้นพ้ื นฐานและเป็นการขนส่งหลักในการให้บริการแก่
ประชาชน 
- พัฒนาให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจ าทาง
เป็นมืออาชีพ ไม่มีระบบรถร่วม (ไม่ใช่เรื่องของการส่งเสริม
อาชีพ) เพ่ือให้สามารถให้บริการที่มีคุณภาพได้ 
- อปท. มีส่วนร่วมในการให้บริการรถโดยสารประจ าทาง
ในเขตเมือง 
- ในอนาคตการขนส่งทางรางจะมีบทบาทมากข้ึน จึงต้องมี
การวางแผนเพ่ือเชื่อมต่อการขนส่งสาธารณะทางถนนกับ
ทางรางเพ่ือให้การเดินทางมีความสะดวก 
- มีการพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งให้มี
มาตรฐาน 
- หลักเกณฑ์การประกอบการขนส่งส่วนบุคคลที่เข้มงวด
มากขึ้น  ส่วนรถแท็กซี่ ควรเร่งรัดการสร้างมาตรฐาน
ควบคุมรถแท็กซี่และพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ 
- ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะการขนส่ง
ระหว่างประเทศควรเป็นนิติบุคคล 

ประกอบการขนส่ง รถ คน 
- มีการก ากับการตรวจสภาพรถและการตรวจสอบการ
ติดตั้งก๊าซที่เข้มงวด จริงจังเพ่ือให้เป็นไปตาม มาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพซึ่งจะท าให้การควบคุมรถประสบ
ความส าเร็จ กรมฯ จึงจะพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้เพื่อเชื่อมโยงระบบข้อมูล ตรอ . และการประกันภัยตาม 
พรบ. ซึ่งนอกจากจะท าให้การควบคุมมีประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้นแล้วยังสามารถยกระดับการให้บริการรับช าระภาษี
รถประจ าปีโ ดยไม่จ าเป็นต้องมาด าเนินการที่ส านักงาน
และสามารถรับป้ายวงกลมและใบเสร็จรับเงิน ณ จุด
บริการได้ 
- การควบคุมและก ากับดูแลต้องไปด้วยกัน โดยมีการ
ก าหนดทิศทางท่ีจะพัฒนา แล้วก าหนดเป็น KPI โดยใช้
ข้อมูลเชิงประจักษ์ และหลักการปรับปรุงการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องซึ่งจะท าให้เกิดการพัฒนาทั้งการควบคุมและ
การก ากับดูแลการประกอบการขนส่ง รถ และ คน 
- มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการก ากับดูแลทั้ง
การประกอบการขนส่ง รถ และคน  
- การมีนโยบายที่ชัดเจนในการถ่ายโอนงานให้เอกชน
ด าเนินการโดยที่กรมฯ ก าหนดมาตรฐานและก ากับดูแลให้
เอกชนด าเนินการตามมาตรฐานเหล่านั้น 
- อาจก าหนดให้มีหน่วยงานกลางในการตรวจสอบ 
(Audit) การด าเนินงานของผู้ได้รับใบอนุญาตจากกรม 

ประกอบการขนส่ง 
- ส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพ่ือรองรับ 
AEC โดยการสร้างพันธมิตรคู่ค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน 
หรือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งขนาดใ หญ่ไปขนส่ง
ในประเทศเพ่ือนบ้าน และผู้ประกอบการขนส่งขนาด
กลางและขนาดเล็กสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการ
ขนส่งต่างชาติได้ 
- ควรมีมาตรฐานคุณภาพบริการส าหรับการขนส่ง
ผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าเป็นระบบมาตรฐาน
เดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 
                                           

                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                         
 

หน้า 42 
ค่านิยมองค์กร   
ONE DLT  

เป้าหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเด่น (Eminence) 
เน้นนวัตกรรม (Digital Economy) ก ากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปร่งใส เป็นธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน ์

0 
 ควบคุม ก ากับ ดูแล 

ภาพ
อนาคต 
(ต่อ) 

รถ 
- รถทุกชนิดทุกประเภทได้รับการรับรองมาตรฐาน และจะ
พัฒนาให้มีการรับรองแบบก่อนการผลิตและประกอบรถ
ทั้งคัน และมีการใช้เทคโนโลยีในขั้นตอนการควบคุมรถ 
และควรมีการก าหนดมาตรฐานให้สูงขึ้น และมีการ
ควบคุมรถทุกประเภท 
- มีกฎระเบียบที่ทันสมัยครอบคลุมรถใหม่ ๆ ที่เกิดข้ึน
ตลอดเวลา เช่น big bike และ รถไฟฟ้า เป็นต้น 
- ควรมีหลักเกณฑ์ในการก าหนดอายุรถ หรือคัดรถเก่า
ออกจากระบบ  โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะประเภท
ต่าง ๆ โดยค านึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยเป็นส าคัญ 
- การควบคุมการตรวจสภาพรถ ควรพัฒนามาตรฐานการ
ตรวจสภาพรถ และมีการควบคุมการตรวจสภาพรถให้มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน 
คน 
- ควรปรับปรุงระเบียบส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
ตามกฎหมายทั้งสองฉบับให้มีกฎเกณฑ์เท่าเทียมกัน 
- มีแนวทางในการปรับปรุงการออกใบอนุญาตขับรถให้
เป็นมาตรฐานสากล เช่น เพ่ิมชั่วโมงการอบรมตามมติ 
ครม. การออกข้อสอบในเชิงวิเคราะห์ และการทด สอบขับ
รถบนถนนจริง เป็นต้น 
- มีโรงเรียนสอนขับรถที่เป็นมาตรฐานและมีจ านวน
เพียงพอ 
- เพ่ิมวงเงินประกันภัยภาคบังคับ การเพิ่มวงเงินค่า
รักษาพยาบาล เพื่อชดเชยเยียวยาให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุส าหรับรถโดยสารสาธารณะ 

ประกอบการขนส่ง รถ คน (ต่อ) 
- มีการก ากับดูแลการประกอบการขนส่ง การใช้รถ และผู้
ประจ ารถอย่างเข้มงวด และมีการลงโทษอย่างจริงจัง 
- มีการจัดตั้งศูนย์ควบคุมก ากับดูแลการขนส่งสาธารณะ
ทางถนน 
- ควรมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจมี
ระเบียบวินัยและจริยธรรม (เนื่องจากหลายแห่งมีการ
ปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามระเ บียบ ในส่วนที่กรมฯ 
เข้มงวดกับ ตรอ . และมีการยกเลิก ตรอ . ทุกราย หาก
พบว่ามีการกระท าผิด แต่เจ้าหน้าที่ของกรมฯ ที่ไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบอย่างเคร่งครัดในการตรวจสอบเอกสาร) 
- กรมฯ ควรให้ สขจ . แต่ละจังหวัดเสนอแนะหาวิธีการ
ควบคุม ก ากับ ดูแล รถโดยสารสาธารณะในจังหวัด โดย
ต้องการให้มีรถโดยสารที่ดีมีมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ให้บริการประชาชนได้ท่ัวถึงทุก ๆ หมู่บ้าน 
- กรมฯ ควรมีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด เช่น จ านวนผู้ใช้รถโดยสาร
สาธารณะ เป็นต้น 
- ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการก ากับดูแลการ
ประกอบการขนส่งโดยเฉพาะการขนส่งด้วยรถโดยสาร
สาธารณะซึ่งเป็นผู้รับบริการโดยตรง 

รถ 
- กรมฯ ควรดูแลเกี่ยวกับการซ่อมบ ารุงรถ เพื่อให้ครบ
ขั้นตอนทั้งตรวจสภาพและบ ารุงรักษารถ ( I/M 
Program)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คน 
- ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับอาชีพพนักงาน
ขับรถให้เป็นที่ยอมรับในสังคม 
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ค่านิยมองค์กร   
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เป้าหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเด่น (Eminence) 
เน้นนวัตกรรม (Digital Economy) ก ากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปร่งใส เป็นธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน ์

                  

  2) การวิเคราะห์สถานะปัจจุบันของกรมการขนส่งทางบก   (SWOT Analysis) เป็นการน าข้อมูล
ข้อคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร การจัดเสวนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ ของคณะกรรมการฯ การประชุม
กลุ่มย่อยของบุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะท างานฯ และการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องกับกรมการขนส่งทางบก  และน าข้อมูลทั้งหมดเพ่ือมาประกอบการ
พิจารณาในการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์การโดยใช้เทคนิค 7’S  และใช้ PEST เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
ดังนี ้

   การวิเคราะหส์ถานะปัจจุบันขององค์กร (SWOT Analysis) ประกอบด้วย 

   S: Strengths  คือ จุดแข็งขององค์กร  ด้านทรัพยากรที่มีศักยภาพและความสามารถทางการ
แข่งขัน ได้แก่ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ โครงสร้าง ภาพลักษณ์ ชื่อเสียงในด้านงานบริการ  

   W: Weaknesses  คือ จุดอ่อนขององค์กร  ได้ แก่  ทิศทางยุทธศาสตร์ที่ไม่ชัดเจน   ขาดแคลน
บุคลากรที่มีทักษะและความช านาญด้านภาษาต่างประเทศ  ด้านเทคโนโลยีไม่ทันสมัย การเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารบ่อย ๆ  

   O: Opportunities  คือ โอกาสขององค์กรที่มีศักยภาพจากสภาพภายนอกที่เอ้ืออ านวย  ได้แก่ 
นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนกา รด าเนินงานในภารกิจของหน่วยงาน  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย น
การเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

   T: Threats คือ อุปสรรคภายนอกท่ีท าให้องค์กรต้องมีการปรับตัว  ได้แก่ การมีเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการบริการ  กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ทีเ่ป็นอุปสรรคในการท างานของหน่วยงาน  

 ส าหรับการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน  ได้แก่ จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรโดยใช้หลัก 7’S ตาม 
แนวคิดของ Mckinsey ประกอบด้วย 

   S: Strategy (กลยุทธ์ขององค์กร) 

   S: Structure (โครงสร้างองค์กร) 

   S: System (ระบบปฏิบัติงาน) 

   S: Staff (บุคลากร) 

   S: Skill (ทักษะ ความรู ้ความสามารถ) 

   S: Style (รูปแบบการบริหารจัดการ) 

   S: Shared values (ค่านิยมร่วม) 

   ส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก  ได้แก่ โอกาส และอุปสรรคขององค์กรโดยใช้หลัก PEST 
ประกอบด้วย 
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   P: Politics  ได้แก่ สถานการณ์ทางการเมือง การปรับเปลี่ยนกฎหมาย กฎระเบียบทางราชการ  

   E: Environment, Economics ได้แก่ สภาพแวดล้อม หรือ สภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในปัจจุบันเป็นอย่างไร 

   S: Society ได้แก่ สภาพของสังคม วัฒนธรรม ค่านิยม ของประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไร 

   T: Technology ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

   เมื่อมีการวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค ตามหลักการดังกล่าวแล้ว จะมีการประเมิน
การให้คะแนนเพ่ือก าหนดสถานะของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งจะพิจารณาจากข้อมูล 2 ส่วน ดังนี้ คือ 

   1) การให้น้ าหนักความชัดเจนที่สัมพันธ์กับปัจจัยในด้านเดียวกัน 

     การวิเคราะห์สถานะขององค์กรในส่วนของการให้น้ าหนักความชัดเจนที่สัมพันธ์กับปัจจัยใน
ด้านเดียวกัน จะก าหนดคะแนนของสภาวะแวดล้อมภายใน (ด้านจุดแข็งและจุดอ่อน ) เท่ากับ 1.00 คะแนน 
และสภาวะแวดล้อมภายนอก (ด้านโอกาสและอุปสรรค) เท่ากับ 1.000 คะแนน สรุปได้ดังนี้ 

สภาวะแวดล้อมภายใน (1.00) สภาวะแวดล้อมภายนอก (1.00) 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
0.500 0.500 0.500 0.500 

     ส าหรับการพิจารณาจะเริ่มจากการจัดล าดับของแต่ละปัจจัย และให้ค่าน้ าหนักกับปัจจัยที่มี
ความส าคัญเรียงจากมากไปน้อยตามล าดับเพ่ือถ่วงน้ าหนักให้คะแนนของปัจ จัยแต่ละด้านเท่ากับ 0.500 
คะแนนอาจก าหนดน้ าหนักของแต่ละปัจจัยเป็นร้อยละก่อนแล้วจึงเทียบกลับเป็นคะแนนเพื่อความสะดวกใน
การค านวณ) โดยพิจารณาคะแนนน้ าหนักความสัมพันธ์ทั้งด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  ตัวอย่าง
การค านวณในตาราง จะเห็นว่าด้านจุดแข็งมีปัจจัยที่สั มพันธ์กันทั้งหมด 7 ตัว ซึ่งปัจจัยที่ เป็นจุดแข็งมากที่สุด 
คือ รูปแบบการบริหารจัดการ (Style)  ให้น้ าหนักร้อยละ 22  เทียบเป็นคะแนนน้ าหนักได้ (22% x 0.5) = 
0.11 คะแนน จุดแข็งรองลงมาคือ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) ให้น้ าหนักร้อยละ 18  เทียบเป็น
คะแนนน้ าหนักได้ (18% x 0.5) = 0.09 คะแนน  เป็นต้น 

   2)  การให้คะแนนระดับความส าคัญ มีเกณฑ์ตั้งแต่ 1 - 5 โดยค่า 1 มีค่าน้อยท่ีสุด และค่า 5 มี
ค่ามากท่ีสุด ดังนี้ 

ปัจจัย ระดับความส าคัญ 
จุดแข็ง + 1 + 2  + 3 + 4 + 5 
จุดอ่อน - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
โอกาส + 1 + 2  + 3 + 4 + 5 
อุปสรรค - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
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 คะแนนระดับความส าคัญ  ให้พิจารณาในแต่ละปัจจัยของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ว่า องค์กรให้ความส าคัญต่อปัจจัยนั้น ๆ ในระดับใด  โดยก าหนดเกณฑ์ดังนี้ 

 5   คือ  องค์กรให้ระดับความส าคัญมากที่สุด  

 4    คือ  องค์กรให้ระดับความส าคัญมาก 

 3  คือ  องค์กรให้ระดับความส าคัญปานกลาง 

 2  คือ  องค์กรให้ระดับความส าคัญน้อย 

 1  คือ  องค์กรให้ระดับความส าคัญน้อยที่สุด 

 ตัวอย่างเช่น จาก ตาราง การวิเคราะห์สถานะของกรมการขนส่งทางบก ในด้านจุดแข็งมีปัจจัย
รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) ได้ 5 คะแนน   แสดงใ ห้เห็นว่าในปัจจุบันกรมการขนส่ง ทางบกได้ให้
ความส าคัญในปัจจัยนี้มากที่สุด 

 ส าหรับรายละเอียดของการวิเคราะห์สถานะของกรมการขนส่งทางบก (SWOT Analysis) ปัจจัย
ภายใน (จุดแข็ง-จุดอ่อน) ปัจจัยภายนอก (โอกาส-อุปสรรค ) และการให้คะแนนในปัจจัยต่าง ๆ ปรากฏตาม
ตารางด้านล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                 
                                           

                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                         
 

หน้า 46 
ค่านิยมองค์กร   
ONE DLT  

เป้าหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเด่น (Eminence) 
เน้นนวัตกรรม (Digital Economy) ก ากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปร่งใส เป็นธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน ์

ตารางแสดงการวิเคราะห์สถานะของกรมการขนส่งทางบก  
ปัจจัยภายใน (1) 

จัดล าดับ 

(2) 
น้ าหนัก 
(%) 

(3) 
น้ าหนัก 

(%) X0.5 

(4) 
คะแนน 

(๕) 
ถ่วง

น้ าหนัก 
(3) X (4) 

7s จุดแข็ง (Strength) 

กลยุทธ์ของ
องค์กร 
(Strategy) 

 กรมมีกระบวนการวิเคราะห์ทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งปัจจัยภายในและ
ภายนอก เพ่ือก าหนดทิศทาง
องค์กรที่ต้องการบรรลุอย่างชัดเจน 

3 15 0.075 
 

3 0.225 
 

โครงสร้าง
องค์กร 
(Structure) 

 โครงสร้างและอ านาจหน้าที่
เป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการ มีการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคท่ีชัดเจน 

5 10 0.05 
 
 
 

4 0.2 
 
 

ระบบการ
ปฏิบัติงาน 
(System) 

  มีระบบการให้บริการประชาชนที่ 
 สะดวกรวดเร็ว  
  มีระบบฐานข้อมูลแบบรวม  
ศูนย์กลาง (Centralization) 
สนับสนุนการปฏิบัติงานให้มี 
มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 

  มีระบบติดตามและประเมินผล 
 การปฏิบัติราชการทั้งในส่วนกลาง 
 และส่วนภูมิภาค 

3 15 0.075 3 0.225 
 
 

บุคลากร 
(Staff) 

  มีการวางแผนกลยุทธ์ในการ 
 บริหารทรัพยากรบุคคล 

5 10 0.05 3 0.15 
 

ทักษะ 
ความรู้ 
ความสามารถ 
(Skill) 

  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ 
 กรมมีทักษะในงานด้านบริการและ 
 มีความมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละเพ่ือ 
 ท างานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร 

2 18 0.09 3 0.27 
 

รูปแบบการ
บริหาร
จัดการ 
(Style) 

 ผู้บริหารมีการประสานงานกับ
ฝ่ายนโยบายอย่างใกล้ชิดและน าสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 ผู้บริหารมีการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมและมีการท างาน
เป็นทีม 

1 22 0.11 5 0.55 
 

ค่านิยมร่วม 
(Shared 
values) 
 

 กรมมีค่านิยมร่วมกันในการ
ให้บริการและน าสู่การพัฒนาเป็น
วัฒนธรรมองค์กรซึ่งเป็นรากฐาน
ของระบบการบริหาร และวิธีการ
ปฏิบัติของบุคลากรและผู้บริหาร
ภายในองค์กร 

5 10 0.05 3 0.15 
  

รวม   100% 0.500  1.770 



                 
                                           

                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                         
 

หน้า 47 
ค่านิยมองค์กร   
ONE DLT  

เป้าหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเด่น (Eminence) 
เน้นนวัตกรรม (Digital Economy) ก ากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปร่งใส เป็นธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน ์

ปัจจัยภายใน (1) 
จัดล าดับ 

(2) 
น้ าหนัก 
(%) 

(3) 
น้ าหนัก 

(%) X0.5 

(4) 
คะแนน 

(๕) 
ถ่วง

น้ าหนัก 
(3) X (4) 

7s จุดอ่อน (Weakness) 

กลยุทธ์ของ
องค์กร 
(Strategy) 

 กลยุทธ์ยังไม่ครอบคลุมภารกิจ
และไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน เช่น  AEC, การก ากับดูแล
การขนส่งทางถนนในประเทศและ
ระหว่างประเทศ 
 ขาดกลยุทธ์องค์กรที่สนับสนุน 
R&D เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางด้านวิชาการขนส่ง 
 ขาดกลยุทธ์ในการวางแผนให้มี
การเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบ
การขนส่งอ่ืนๆ  
 ขาดกลยุทธ์ด้านการบริหารงาน
บุคคล 
 ขาดกลยุทธ์การบริหารจัดการ
ด้านเทคโนโลยีและฐานข้อมูลที่
ส าคัญในการวางแผนการขนส่ง 
(การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการ
ด าเนินงานให้ทันสมัยและน ามา
ควบคมุก ากับดูแลการขนส่งทางบก
ที่มีประสิทธิภาพ) 
 ขาดกลยุทธ์ในการบูรณาการ
ควบคุมก ากับดูแลการขนส่งทาง
ถนนให้เป็นไปตามกฎหมาย (บังคับ
ใช้กฎหมาย) ทั้งหน่วยงานภายใน
และหน่วยงานภายนอก 
 ขาดกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการ
ใช้รถท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ขาดแผนแม่บทด้านการขนส่ง
ทางถนน (Master plan) 

1 15 0.075 
 

- 4 -0.3 
 

โครงสร้าง
องค์กร 
(Structure) 

  โครงสร้างองค์กรขาดความ 
 ยืดหยุ่น ไม่สามารถรองรับภารกิจที่ 
 มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันที 

1 15 0.075 
 

- 5 -0.375 
 
 

 



                 
                                           

                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                         
 

หน้า 48 
ค่านิยมองค์กร   
ONE DLT  

เป้าหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเด่น (Eminence) 
เน้นนวัตกรรม (Digital Economy) ก ากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปร่งใส เป็นธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน ์

ปัจจัยภายใน (1) 
จัดล าดับ 

(2) 
น้ าหนัก 
(%) 

(3) 
น้ าหนัก 

(%) X0.5 

(4) 
คะแนน 

(๕) 
ถ่วง

น้ าหนัก 
(3) X (4) 

7s จุดอ่อน (Weakness) 

ระบบการ
ปฏิบัติงาน 
(System) 
 

  ปริมาณงานที่มีจ านวนมากท าให้ 
 เจ้าหน้าที่ต้องเร่งในการปฏิบัติงาน 
 จึงท าให้ไม่รอบคอบและเกิดความ 
 บกพร่อง 
  การใช้เทคโนโลยีในการ 
 ปฏิบัติงานและการก ากับดูแลการ 
 ขนส่งทางถนนยังไม่เต็ม     
 ประสิทธิภาพ  
  ระบบสารสนเทศไม่มี 
 ประสิทธิภาพ ไม่เสถียร ข้อมูลมี 
 ความซ้ าซ้อน ไม่ทันสมัย  
  ระบบติดตามและประเมินผลยัง 
 ไม่ถูกน าไปใช้ปรับปรุงงานอย่างเต็ม 
 ประสิทธิภาพ 
  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี 
 น ามาใช้ปฏิบัติงานยังมิได้ออกแบบ 
 ให้ใช้งานได้ง่าย (user friendly) 
  กระบวนการ (Business  
 Process) เช่น การออกใบอนุญาต   
การจดทะเบียน มีหลายขั้นตอนท า
ให้เสียเวลาและเพ่ิมต้นทุนของ
ผู้ประกอบการ 

  การบังคับใช้กฎหมาย ไม่ 
 ด าเนินการอย่างเด็ดขาด 
  ไม่มีหลักเกณฑ์การคัดเลือก 
 ผู้ประกอบการที่ดี  
  การควบคุมก ากับดูแลยังไม่มี 
 ประสิทธิภาพ  
  การตรวจสภาพรถยังด าเนินการ 
 ไม่เต็มประสิทธิภาพตาม 
 มาตรฐานสากล 
  การควบคุมก ากับดูแลเอกชนผู้ 
 ได้รับใบอนุญาตจากกรมฯ เช่น  
 ตรอ., ร.ร.สอนขับรถ ยังไม่ได้ 
 มาตรฐานสากล 
  การวิเคราะห์อุบัติเหตุยังไม่ได้มุ่ง 
 ไปที่ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ การ 
 คลี่คลายปัญหา กระบวนการ 
 ตรวจสอบ การสืบสวนข้อมูลการ 
 เกิดอุบัติเหตุเชิงลึกเพ่ือให้ได้ข้อมูล  
 เชิงประจักษ์ ให้ถึงรากของปัญหา   

1 15 0.075 
 

- 5 -0.375 
 



                 
                                           

                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                         
 

หน้า 49 
ค่านิยมองค์กร   
ONE DLT  

เป้าหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเด่น (Eminence) 
เน้นนวัตกรรม (Digital Economy) ก ากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปร่งใส เป็นธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน ์

ปัจจัยภายใน (1) 
จัดล าดับ 

(2) 
น้ าหนัก 
(%) 

(3) 
น้ าหนัก 

(%) X0.5 

(4) 
คะแนน 

(๕) 
ถ่วง

น้ าหนัก 
(3) X (4) 

7s จุดอ่อน (Weakness) 

บุคลากร 
(Staff) 

  การบริหารจัดการทรัพยากร 
 มนุษย์ยังด าเนินการไม่ต่อเนื่องและ 
 อัตราก าลังไม่รองรับภารกิจที่ 
 ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว (เช่น  
 AEC, การก ากับดูแลขนส่งทางถนน  
 ฯลฯ)  
 บุคลากรในส านักงานขนส่ง
จังหวัดต้องปฏิบัติงานทั้งในเชิง
พ้ืนที่ (area) และในหน้าที่ของกรม 
(function) ท าให้ภารกิจด้านการ
ควบคุมก ากับดูแลการขนส่งทาง
ถนนยังไม่เต็มประสิทธิภาพ 

1 15 0.075 - 4 -0.3 
 

ทักษะ 
ความรู้ 
ความสามารถ 
(Skill) 

 เน้นการพัฒนาบุคลากรที่
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของกรม
ซึ่งไม่ครอบคลุมภารกิจทั้งหมด 
 ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ในการใช้
เทคโนโลยีที่กรมฯ น ามาใช้  
 บุคลากรส่วนใหญ่มีทักษะการ
ปฏิบัติงานในลักษณะงานบริการ 
แต่ยังขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน เช่น การวางแผนการขนส่ง 
วิศวกรรมการขนส่ง เศรษฐศาสตร์
การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ  

  การบริหารจัดการความรู้ของ 
 องค์กรยังไม่มีประสิทธิภาพ 

1 15 0.075 - 5 -0.375 
 

รูปแบบการ
บริหาร
จัดการ 
(Style) 

 ขาดความต่อเนื่องในการผลักดัน
นโยบายที่ส าคัญบางเรื่อง 
 การรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยตรงยังไม่น ามาใช้ในการ
ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง  
 ขาดการบรูณาในการด าเนินงาน
ในบางภารกิจและขาดการก าหนด
เป้าหมายร่วมกัน 

7 10 0.05 - 5 -0.25 
 

ค่านิยมร่วม 
(Shared 
values) 

 ค่านิยมร่วมไม่ครอบคลุมและ
เชื่อมโยงภารกิจส าคัญขององค์กร 
เช่น การควบคุมก ากับดูแล ความ
ปลอดภัย 

1 15 0.075 - 5 -0.375 
  

รวม  100% 0.500  -2.350 



                 
                                           

                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                         
 

หน้า 50 
ค่านิยมองค์กร   
ONE DLT  

เป้าหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเด่น (Eminence) 
เน้นนวัตกรรม (Digital Economy) ก ากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปร่งใส เป็นธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน ์

ปัจจัยภายนอก (1) 
จัดล าดับ 

(2) 
น้ าหนัก 
(%) 

(3) 
น้ าหนัก 

(%) X0.5 

(4) 
คะแนน 

(๕) 
ถ่วง

น้ าหนัก 
(3) X (4) 

PEST 
Analysis 

โอกาส (Opportunity) 

การเมือง  
(P: Politics) 
 

  รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปการขนส่ง  
 เช่น การปรับโครงสร้างหน่วยงาน 
 โดยแยกเป็นหน่วยงานด้านนโยบาย  
 ด้านก ากับดูแล และด้านปฏิบัติการ  
 รัฐบาลมีแผนพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง และ
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

4 20 0.1 
 

5 0.5 
 

เศรษฐกิจ 
(E: 
Economic) 

  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น 
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 ส่งผลให้ผู้ประกอบการขนส่งต้อง  
 ปรับตัวให้สามารถแข่งขันได้ 
  ระบบเศรษฐกิจไทยพึ่งพาการ 
 ขนส่งทางถนนเป็นหลัก 
  อุตสาหกรรมยานยนต์มีการ    
พัฒนาเทคโนโลยีในการเพิ่ม
สมรรถนะของรถ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงและ
การใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

  ให้ความส าคัญกับการให้เอกชน 
 เข้าร่วมลงทุนในกิจการขนส่ง 
 สาธารณะ 

2 25 0.125 
 
 
 

4 0.5 
 
 

สังคม 
วัฒนธรรม 
และ
สิ่งแวดล้อม 
(S: Social) 
 

 ความต้องการและความคาดหวัง
ของประชาชนต่อระบบการบริการ
ของกรมและการพัฒนาการขนส่ง
สาธารณะมีมากขึ้น 
 โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
ทางถนนมีคุณภาพ และเชื่อมโยง
กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

  ประชาคมโลกให้ความส าคัญกับ 
 สิ่งแวดล้อม กรมฯ สามารถเข้ามามี 
 บทบาทในด้านการรักษา 
 สิ่งแวดล้อม (Green  
 Transportation) 

1 30 0.15 4 0.6 
 
 

 



                 
                                           

                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                         
 

หน้า 51 
ค่านิยมองค์กร   
ONE DLT  

เป้าหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเด่น (Eminence) 
เน้นนวัตกรรม (Digital Economy) ก ากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปร่งใส เป็นธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน ์

ปัจจัยภายนอก (1) 
จัดล าดับ 

(2) 
น้ าหนัก 
(%) 

(3) 
น้ าหนัก 

(%) X0.5 

(4) 
คะแนน 

(๕) 
ถ่วง

น้ าหนัก 
(3) X (4) 

PEST 
Analysis 

โอกาส (Opportunity) 

สังคม 
วัฒนธรรม 
และ
สิ่งแวดล้อม 
(S: Social) 
(ต่อ) 
 

 มีโอกาสในการยกระดับอาชีพผู้
ขับรถสาธารณะ (จยย.รับจ้าง, รถ
แท็กซี่) โดยการปรับปรุง
กฎระเบียบให้มีมาตรฐานและเป็น
ธรรมทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น 
เป็นอาสาสมัครดูแลสอดส่องความ
สงบเรียบร้อยภายในชุมชน 
 มีระบบสร้างแรงจูงใจเชิงบวก 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่ง
ที่ดีเพ่ิมข้ึนมากขึ้น 

     

เทคโนโลยี 
(T: 
Technology) 
 

 ในปัจจุบันมีการพัฒนา
เทคโนโลยีที่สามารถน ามาใช้ใน
ด้านการบริการประชาชนที่ทันสมัย
เป็นจ านวนมาก 
 มีเทคโนโลยีที่สามารถควบคุม
ก ากับดูแลการขนส่งทางถนน 
ตั้งแต่กระบวนการผลิตรถจนถึงการ
เลิกใช้รถ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถ
ติดตามข้อมูลการจดทะเบียนรถ 
การประกันภัยรถ การซ่อม
บ ารุงรักษารถ ตลอดจนการกระท า
ผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2 25 0.125 5 0.625 
 

รวม  100% 0.500  2.225 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 
                                           

                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                         
 

หน้า 52 
ค่านิยมองค์กร   
ONE DLT  

เป้าหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเด่น (Eminence) 
เน้นนวัตกรรม (Digital Economy) ก ากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปร่งใส เป็นธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน ์

ปัจจัยภายนอก (1) 
จัดล าดับ 

(2) 
น้ าหนัก 
(%) 

(3) 
น้ าหนัก 

(%) X0.5 

(4) 
คะแนน 

(๕) 
ถ่วง

น้ าหนัก 
(3) X (4) 

PEST 
Analysis 

อุปสรรค (Threat) 

การเมือง  
(P: Politics) 
 

 นโยบายรัฐบาลไม่ชัดเจน 
 กฎหมายเปลี่ยนแปลงไม่ทันต่อ
ความต้องการและความคาดหวัง
ของประชาชน รวมถึงกฎระเบียบ
เพ่ือรองรับ AEC 
 กฎระเบียบการขนส่งข้ามแดนไม่
เอ้ือต่อการประกอบการขนส่ง ท า
ให้ต้นทุนโลจิสติกส์สูง 

2 25 0.125 
 

-4 -0.5 
 

เศรษฐกิจ 
(E: 
Economic) 

 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ท าให้มีภาระงาน
ใหม่ๆ เพ่ิมมากข้ึน เช่น การก ากับ
ดูแลรถต่างประเทศท่ีเข้ามาใน
ประเทศไทย  
 ผู้ประกอบการขนส่งส่วนใหญ่
เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กเป็นจ านวนมากไม่มีความ
พร้อมในการปรับตัวเข้าสู่ AEC ท า
ให้ยากต่อการส่งเสริมและพัฒนาให้
มีศักยภาพในการแข่งขันได้ 
 สภาวะทางเศรษฐกิจส่งผลให้
ประชาชนต้องการเดินทางด้วย
ความรวดเร็ว ท าให้การขนส่งด้วย
รถโดยสารประจ าทางขนาดใหญ่ไม่
เป็นที่นิยม  
 ภาครัฐสนับสนุนการขนส่งระบบ
รางให้เป็นโครงข่ายการขนส่งหลัก
ของประเทศ ส่งผลให้
ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ
ต้องปรับบทบาทเป็นผู้ประกอบการ
ขนส่งเพื่อป้อนผู้โดยสารเข้าสู่ระบบ
การขนส่งหลัก (Feeder) 

  รัฐไม่มีการสนับสนุนทางการเงิน  
 (Subsidy) ในการประกอบการ 
 ขนส่งให้แก่เอกชน 

1 30 0.15 
 
 
 

-5 -0.75 
 
 

 



                 
                                           

                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                         
 

หน้า 53 
ค่านิยมองค์กร   
ONE DLT  

เป้าหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเด่น (Eminence) 
เน้นนวัตกรรม (Digital Economy) ก ากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปร่งใส เป็นธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน ์

ปัจจัยภายนอก (1) 
จัดล าดับ 

(2) 
น้ าหนัก 
(%) 

(3) 
น้ าหนัก 

(%) X0.5 

(4) 
คะแนน 

(๕) 
ถ่วง

น้ าหนัก 
(3) X (4) 

PEST 
Analysis 

อุปสรรค (Threat) 

สังคม 
วัฒนธรรม 
และ
สิ่งแวดล้อม 
(S: Social) 
 
 

 การพัฒนาที่ผ่านมาขาดการวาง
ผังเมืองที่ดี เมื่อมีการขยายตัวของ
เมืองอย่างรวดเร็วท าให้การ
จัดบริการขนส่งสาธารณะไม่
สามารถท าได้อย่างทั่วถึง จึงเกิด
ปัญหารถผิดกฎหมายขึ้นและยาก
แก่การควบคุมเพราะตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน 
 ผู้ประกอบการขนส่งส่วนใหญ่ไม่
สามารถตอบสนองความต้องการ 
และความคาดหวังของประชาชนได้  
 ขาดการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องใน
การร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
 ประชาชนส่วนใหญ่ขาดวินัยและ
จิตส านึกด้านความปลอดภัยจาก
การใช้รถใช้ถนน ซึ่งเป็นสาเหตุ
ส าคัญสาเหตุหนึ่งของการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน  
 การใช้รถใช้ถนนปริมาณมากใน
เขต กทม. และเมืองขนาดใหญ่ท า
ให้มีปัญหามลพิษท่ีเกิดจากการใช้
รถ ซึ่งเป็นปัญหาทางสังคมที่มี
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 ประชาชนมีค่านิยมมาติดต่อ
ราชการเพ่ือรอรับเอกสารด้วย
ตนเอง จึงมีปริมาณผู้มาใช้บริการ
เป็นจ านวนมาก เป็นภาระในการ
จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวก และ
อุปสรรคในการบริหารจัดการ 

2 25 0.125 -4 -0.5 
 
 

เทคโนโลยี 
(T: 
Technology) 
 

  ขาดความร่วมมือจากหน่วยงาน   
 ภายนอกในการบรูณาการข้อมูล 
 ร่วมกันท าให้ข้อมูลที่ต้องการไม่ 
 ครบถ้วน 
 เทคโนโลยีมีการปรับเปลี่ยน
อย่างรวดเร็วท าให้กรมไม่สามารถ
ปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี 

4 20 0.1 -4 -0.4 
 

รวม  100% 0.500  -2.150 



                 
                                           

                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                         
 

หน้า 54 
ค่านิยมองค์กร   
ONE DLT  

เป้าหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเด่น (Eminence) 
เน้นนวัตกรรม (Digital Economy) ก ากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปร่งใส เป็นธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน ์

 
 สรุปค่าคะแนนการวิเคราะห์สถานะปัจจุบัน  จากการวิเคราะห์คะแนนตามตารางข้างต้น  แสดง
ให้เห็นว่าสภาพแวดล้อม ภายในด้านจุดแข็ง (S) มีค่าคะแนน 1.770 จุดอ่อน (W) มีค่าคะแนน - 2.350 
สภาพแวดล้อมภายนอก โอกาส  (O) มีค่าคะแนน 2.225 อุปสรรค (T) มีค่าคะแนน -  2.150 ซึ่งมีนัยยะ
ส าคัญว่ากรมการขนส่งทางบกมีจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง และมีโอกาสมากกว่าอุปสรรค เมื่อน าค่าคะแนน
ดังกล่าวมาก าหนดจุดลงในกราฟวิเคราะห์สถานะปัจจุบัน  SWOT Matrix  จะได้ค่าคะแนนสูงสุดของปัจจัย
ภายในและภายนอกอยู่ในส่วน (quadrant) กลยุทธ์เร่งพัฒนา กรมการขนส่งทางบกต้องใช้โอกาสและ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการท างาน เป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจุดอ่อนและอุปสรรคทั้ง
องค์กรซึ่งควรด าเนินการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ (Radical Change) มากกว่าการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็น
ค่อยไป (Incremental Change) ปรากฏตามรูปกราฟการวิเคราะห์สถานะองค์กรดังรูปข้างล่าง 
 
 
 

 
 

รูปกราฟ SWOT Matrix   

จุดอ่อน 
(Weakness) 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

อุปสรรค (Threats) 

โอกาส (Opportunities) 

- 2.150 

1.770 - 2.350 

กลยุทธ์เร่งพัฒนา กลยุทธ์เพิ่มศักยภาพ 

กลยุทธ์แก้วิกฤติ กลยุทธ์สร้างภูมิคุ้มกัน 

2.225 



                 
                                           

                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                         
 

หน้า 55 
ค่านิยมองค์กร   
ONE DLT  

เป้าหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเด่น (Eminence) 
เน้นนวัตกรรม (Digital Economy) ก ากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปร่งใส เป็นธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน ์

 
3.3 สรุป 

  ในบทนี้เป็นการ วิเคราะห์สถานะปัจจุบัน (SWOT Analysis) ของกรมการขนส่งทางบกและ การ
วิเคราะห์ กระบวนงานเกี่ยวกับ การขนส่งทางถนน (การประกอบการขนส่ง คน รถ ) และภาพอนาคต (การ
ประกอบการขนส่ง คน รถ ) ซึ่งท าให้ทราบทิศทางการพัฒนากรมการขนส่งทางบก โดยใช้กลยุทธ์เร่งพัฒนา 
ต้องใช้โอกาสที่มีในสภาพแวดล้อมปัจจุบันและสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการท างาน เป็นปัจจัยเร่ง ให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง แก้ไขจุดอ่อนและ ลดอุปสรรค ในการด าเนินงานต่อไป ซ่ึงในอนาคตต่อไปอีก  5 ปีข้างหน้า
กรมการขนส่งทางบก ควรด าเนินการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ (Radical Change) มากกว่าการเปลี่ยนแปลง
แบบค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Change) และน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ทั้งหมดมาก าหนดวิสัยทัศน์ 
ค่านิยม พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ต่อไป 
 
 

 



                 
                                           

                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                         
 

หน้า 56 
ค่านิยมองค์กร   
ONE DLT  

เป้าหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเด่น (Eminence) 
เน้นนวัตกรรม (Digital Economy) ก ากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปร่งใส เป็นธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน ์

 



                 
                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

หน้า 57 ค่านิยมองค์กร   
ONE DLT  

เป้าหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเด่น (Eminence) 
เน้นนวัตกรรม (Digital Economy) ก ากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปร่งใส เป็นธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน ์

    

บทที่ 4 

 แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ 
 
   จากข้อมูลในบทที่ 1 บทที่ 2 และบทที่ 3 เป็นข้อมูลส าหรับใช้ในการก าหนดแผนยุทธศาสตร์
กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 ดังนี้ 

4.1  หลักการของแผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 จะยึดหลักการ ดังนี้ 

 1) น้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน  “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ” และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง “ความมีเหตุผล พอประมาณ การมีภูมิคุ้มกัน” มาใช้เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 

 2) วิสัยทัศน์ประเทศไทยปี พ.ศ. 2558 - 2563 “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

 3) แนวทางการปฏิ บัติงานของ นโยบายรัฐบาล  “ท าก่อน ท าจริง ท าทันที เกิดผลสัมฤทธิ์ และ
ยั่งยืน” 

 4) นโยบายกระทรวงคมนาคม ในการท างานเป็นเครือข่าย  Network Centric Base/Operation 
และอยู่บนหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และยึดผลประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก 

 5) หลักการใช้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนา โดยให้มีการ
พัฒนาตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่ส าคัญ (Key Performance Indicators) ให้ครอบคลุมทุกมิติของงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 6) การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติเป็นหัวใจส าคั ญที่จะท าให้เป้าประสงค์ในอีก 5 ปี
บรรลุผล ซึ่งเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในองค์กรในการร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานอย่างเป็นเครือข่าย
ในการร่วมมือกับหน่วยงานเจ้าภาพหลักในแต่ละเป้าประสงค์ขับเคลื่อนงานตามภารกิจหลักของกรมฯ 

4.2  กระบวนการวางแผนและบริหารเชิงกลยุทธ์  

 ในการวางแผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบกจะใช้แนวคิดกระบวนการวางแผนและบริหาร
เชิงกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) การก าหนดกลยุทธ์ (Strategic Analysis) ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การก าหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ และการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกล ยุทธ์  
2) การด าเนินการตามกลยุทธ์ (Strategy Map) โดยการจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์หรือแผนที่กลยุทธ์  และ3) 
การติดตามประเมินผล (Performance Management) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องด าเนินการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ อย่างต่อเนื่องรวมถึงการ น าผลการปฏิบัติงานที่ไ ด้ไปเชื่อมโยงกับระบบ
ผลตอบแทน เพ่ือให้การบริหารเชิงกลยุทธ์บรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด   โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามตารางข้างล่าง  โดยในบทนี้จะเป็นน าเสนอข้อมูลทิศทางการด าเนินงานที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ในบท
ที่ 3 และแผนที่ยุทธศาสตร์ ส่วนการติดตามประเมินผลจะกล่าวต่อไปในบทที่ 5 

  



                 
                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

หน้า 58 ค่านิยมองค์กร   
ONE DLT  

เป้าหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเด่น (Eminence) 
เน้นนวัตกรรม (Digital Economy) ก ากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปร่งใส เป็นธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน ์

 

ตารางแสดงกระบวนการวางแผนและบริหารเชิงกลยุทธ์ 

 
Strategic Analysis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategy Map 
 
 
 
 
 
 

Performance Management 

                                       การก าหนดกลยุทธ์                                                        การด าเนินการ                                การติดตามและประเมินผล 
                                                                                                                        ตามกลยุทธ์ 

 
การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม
ภายใน (S, W) 

การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม
ภายนอก (O, T) 

ทิศทาง
วิสัยทัศน์ 

 
วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

แผนที่กลยุทธ์ 
(Strategy Map) 

การติดตาม การประเมินผลการด าเนินงาน และการ
เชื่อมโยงกับระบบผลตอบแทน 



                 
                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

หน้า 59 ค่านิยมองค์กร   
ONE DLT  

เป้าหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเด่น (Eminence) 
เน้นนวัตกรรม (Digital Economy) ก ากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปร่งใส เป็นธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน ์

 

4.3 แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 

 1) วิสัยทัศน์ (Vision) คือ ภาพในอนาคตที่องค์กรต้องการเห็น ต้องการเป็น โดยสิ่งที่อยากเห็น 
อยากเป็นนั้นต้องเกิดประโยชน์ต่อประชาชน สังคม หรือประเทศชาติ ข้อสรุปวิสัยทัศน์ของกรมการขนส่ง
ทางบก คือกรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานที่ 

  “เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มี
คุณภาพและปลอดภัย” 

โดยมขี้อมูลส าหรับการประเมินความส าเร็จของวิสัยทัศน์ที่ก าหนด ดังนี้ 

 -  ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพ  จะพิจารณาจากระดับความส าเร็จของการมีมาตรฐานใน
การเดินทางและการขนส่งสินค้า  (Standard for Transport) ที่ก าหนดในยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 มี 5 ข้อ ดังนี้ 

  (1) มาตรฐานระดับสากล (World Standard) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งให้
ได้มาตรฐานสากล รวมถึง สถานีขนส่ง 

  (2) มาตรฐานความปลอดภัย (Safety) ได้แก่ จัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ ได้แก่ รถเมล์ รถ
ตู้โดยสารสาธารณะ และรถจักรยานยนต์ รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาบังคับใช้เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับ
ประชาชน เช่น GPS, CCTV 

  (3) มาตรฐานการให้บริการที่ดี (Service) เร่งสร้างมาตรฐานการให้บริการที่ดีกับประชาชนใน
ระบบขนส่งสาธารณะให้มีความสะดวก 

  (4) มาตรฐานการประหยัดพลังงาน (Energy Saving) 

  (5) มาตรฐานความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 -  ระบบการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัย จะประเมินโดยเทียบเคียงกับอัตราการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนต่ ากว่า 10 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน ในปี พ .ศ. 2563 ที่ก าหนดเป้าหมายลดอัตรา
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ 50 ภายในปี พ .ศ. 2563 ตามประกาศรับรองเจตนารมณ์
ปฏิญญามอสโก ก าหนดให้ปี พ.ศ. 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน 

 -  เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม จะประเมินระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรเข้าสู่ generation 
3.0 

 2)  ค่านิยม (Values) คือ หลักการและพฤติกรรมชี้น าที่คาดหวังให้ส่วนราชการและบุคลากร
ปฏิบัติ ค่านิยมสะท้อนและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ของหน่วยงาน  ค่านิยมสนับสนุนและชี้น า การ
ตัดสินใจของบุคลากรทุกคนได้อย่างเหมาะสม จึงได้ก าหนดค่านิยม ดังนี้ 

 

 

 



                 
                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

หน้า 60 ค่านิยมองค์กร   
ONE DLT  

เป้าหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเด่น (Eminence) 
เน้นนวัตกรรม (Digital Economy) ก ากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปร่งใส เป็นธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน ์

 

ค่านิยม“ONE DLT” มีความหมาย ดังนี้ 

O (Objective) 
 
N (Network) 

E (Eminence) 
 
D (Digital Economy) 
 
L (Legitimacy) 

T (Transparency) 

เป้าหมายชัดเจน 
 
มีบูรณาการ 

งานโดดเด่น 
 
เน้นนวัตกรรม 
 
ก ากับตามกฎหมาย 

โปร่งใส เป็นธรรม 

การท างานอย่างมีเป้าหมายชัดเจน มีมาตรฐาน อย่างมืออาชีพ 
(รู้จริง ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และผลงานเกินความคาดหมาย) 
โดยบูรณาการเป็นเครือข่ายทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก 

เพ่ือความมีชื่อเสียง ผลงานโดดเด่น และตรงกับความต้องการ
ของประชาชน 
ด้วยการใช้นวัตกรรมอย่างเหมาะสมและปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย 
รองรับเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
เพ่ือให้เกิดการควบคุม ก ากับ ดูแล ตามกฎหมายที่เข้มแข็ง 

รวมถึงการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม 

 3) พันธกิจ  (Mission) คือ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์  
พันธกิจมี 4 ข้อ ดังนี้ 

  (1) พัฒนาระบบ ควบคุม  ก ากับ  ดูแลระบบ การขนส่งทางถนน ให้ได้มาตรฐานและ มีความ
ปลอดภัย รวมถึงเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่น 

  (2)  พัฒนานวัตกรรมการควบคุม ก ากับ ดูแลระบบการขนส่งทางถนนและบังคับใช้กฎหมาย  

  (3) พัฒนา และส่งเสริมการให้บริการระบบ การขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและมีส านึก
รับผิดชอบ 

  (4) บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

 4) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) คือ ประเด็นหลักท่ีหน่วยงานต้องด าเนินการเพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ มี 4 ข้อ ดังนี้ 

  (1)  พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มีประสิทธิภาพและแข่งขันได้ 

  (2) พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  (3)  พัฒนาการให้บริการรูปแบบอัจฉริยะ 

  (4)  เสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูงและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 5) เป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์หลักของหน่วยงาน มี 5 ข้อ ดังนี้ 

  (1) การขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ 

  (2) รถปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  (3) คนขับขี่อย่างปลอดภัย 

  (4)  การให้บริการที่เป็นเลิศ 
  (5)  การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงและมีการบริหารจัดการที่ดี



                 
                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

หน้า 61 ค่านิยมองค์กร   
ONE DLT  

เป้าหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเด่น (Eminence) 
เน้นนวัตกรรม (Digital Economy) ก ากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปร่งใส เป็นธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน ์
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6) แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 
วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก “เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   
พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทาง
ถนนให้มีประสิทธิภาพและแข่งขันได ้

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนน
ให้มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาการใหบ้ริการรูปแบบอัจฉริยะ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
เสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูงและ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

พัฒนาบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญ ค่านิยมองค์กร  

การขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ รถปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

คนขับข่ีอย่างปลอดภัย 

การบริการที่เป็นเลิศ ความเชื่อม่ันต่อองค์กร 

ปรับโครงสร้างองค์กร ธรรมาภิบาล 

การบูรณาการเพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานภายในที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

 
 

นวัตกรรม 
 

เข้าใจในความต้องการขนส่ง 

พัฒนาเทคโนโลยีการ
ขนส่ง 

สร้างสรรค์นวัตกรรมในการขนส่ง 

เร่งการพัฒนาผ่านการ
ลงทุน 

ความเป็นเลิศในการด าเนินงาน 
 

มุ่งเน้นความ
ปลอดภัย 

การให้การบริการขนส่งที่ดีตาม
มาตรฐาน 

มุ่งเน้นวิธีการแก้ปัญหา
แบบ Cost-Effective 

การทบทวน/การก าหนดมาตรฐาน 

กระบวนการอนุมัติ
ต่างๆ เรียบง่าย 

 

PMQA ขั้นพ้ืนฐาน 

การสื่อสารกับ 
Stakeholders 

NETWORK CENTRIC OPERATION 

ค่านิยมองค์กร “ONE DLT: เป้าหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเด่น (Eminence) เน้นนวัตกรรม (Digital Economy) ก ากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปร่งใสเป็นธรรม (Transparency)”  
        

NETWORK CENTRIC BASE 

องค์กรมีการจัดการความรู้ 



                 
                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

หน้า 62 ค่านิยมองค์กร   
ONE DLT  

เป้าหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเด่น (Eminence) 
เน้นนวัตกรรม (Digital Economy) ก ากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปร่งใส เป็นธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน ์

 
7)  ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด กลยุทธ์  ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
1. พัฒนาและส่งเสริมระบบ
การขนส่งทางถนนให้มี
ประสิทธิภาพและแข่งขันได้ 

1. การขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ 
1.1 ด้านการขนส่งคนโดยสารด้วยรถ
สาธารณะ  
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
- สัดส่วนผู้เดินทางโดยรถสาธารณะต่อ
ผู้เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล  
- ร้อยละของชุมชนที่ประชาชนเข้าถึง
ระบบขนส่งสาธารณะ 
- เวลารอคอยรถสาธารณะ  
- สัดส่วนรายจ่ายการเดินทางโดยรถ
ขนส่งสาธารณะ คิดเป็นสัดส่วนของ
รายได้ครัวเรือน  
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
รถโดยสารสาธารณะเพ่ิมข้ึน   

ควบคุม 
1. ทบทวนและก าหนดมาตรฐานงานที่เก่ียวกับการขนส่งคน
โดยสารด้วยรถสาธารณะทุกประเภท ทุกองค์ประกอบอย่าง
เป็นระบบและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ผู้ใช้บริการ 
2. พัฒนาเส้นทางการเดินรถโดยสารประจ าทางให้ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่และเชื่อมโยงกับเครือข่ายการขนส่งมวลชนอื่นทั้งใน
ประเทศและระหว่างประเทศ 
3. พัฒนาและส่งเสริมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐาน  สิ่งอ านวยความ
สะดวก ส าหรับการขนส่งคนโดยสารด้วยรถสาธารณะทุก
ประเภทให้มีมาตรฐาน อย่างทั่วถึง และเชื่อมต่อกับการขนส่ง
รูปแบบอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
ก ากับ 
๔. ก ากับระบบการขนส่งคนด้วยรถสาธารณะให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
ดูแล 
5. พัฒนาและส่งเสริมการประกอบการขนส่งคนโดยสารด้วย
รถสาธารณะให้มีศักยภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจตาม
นโยบายรัฐบาล 
6. พัฒนานวัตกรรมส าหรับการควบคุม ก ากับ ดูแล การขนส่ง
คนโดยสารด้วยรถสาธารณะทุกประเภทให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการเดินทางของประชาชน 
และป้องกันรถผิดกฎหมาย  

 
- ระดับความส าเร็จของการก าหนดมาตรฐานการ
ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะให้มีความ
ปลอดภัยขั้นต่ าที่ผู้ประกอบการขนส่งต้องปฏิบัติ 
- ระดับความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูลผู้ใช้บริการ
ขนส่งคนโดยสารด้วยรถสาธารณะ  
- ระดับความส าเร็จของการก าหนดให้มีสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร ป้ายหยุดรถโดยสารประจ าทาง และสิ่ง
อ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ และรูปแบบมาตรฐานสถานี
ขนส่งผู้โดยสาร 
- ร้อยละของจ านวนเส้นทางการเดินรถโดยสารที่เดิน
รถไม่ถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต
ประกอบการขนส่ง 
- ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการบังคับใช้
กฎหมายแก่ผู้กระท าความผิด  
- จ านวนเส้นทางที่ผู้ประกอบการขนส่งได้รับการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารเพ่ิมข้ึน 
- ระดับความส าเร็จของการควบคุม ก ากับ ดูแล การ
ขนส่งคนโดยสารด้วยรถสาธารณะโดยการติดตั้งระบบ 
GPS 

 



                 
                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

หน้า 63 ค่านิยมองค์กร   
ONE DLT  

เป้าหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเด่น (Eminence) 
เน้นนวัตกรรม (Digital Economy) ก ากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปร่งใส เป็นธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน ์

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด กลยุทธ์  ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
 1.2 ด้านการขนส่งด้วย

รถบรรทุก  
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
- สัดส่วนปริมาณการบรรทุก
ทางถนนต่อการขนส่งสินค้า
ทั้งหมด  
- ตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้าน 
โลจิสติกส์ในส่วนที่กรมฯ 
รับผิดชอบ 
 

ควบคุม 
1. ทบทวน พัฒนา และก าหนดมาตรฐานการ
ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจ าทางและ
รถบรรทุกส่วนบุคคลเพ่ือแก้ไขปัญหาการใช้รถผิด
ประเภท 
2. วางแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับการขนส่งด้วยรถบรรทุกสาธารณะ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกในการ
ขนส่งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึง
พัฒนาการเชื่อมต่อกับการขนส่งรูปแบบอื่น 
ก ากับ 
3. ก ากับการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้  
ดูแล 
4. พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วย
รถบรรทุกให้มีมาตรฐานคุณภาพ 
5. พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วย
รถบรรทุกให้มีความพร้อมสามารถขยายฐานการ
ประกอบการขนส่งโดยสร้างพันธมิตรทางธุรกิจและ
ขยายช่องทางการค้าอ่ืน ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน 
6. พัฒนานวัตกรรมส าหรับการควบคุม ก ากับ ดูแล 
การขนส่งด้วยรถบรรทุก 

 
- สัดส่วนการเพ่ิมข้ึนของจ านวนรถขนส่งสาธารณะเพ่ิมมากข้ึนกว่ารถ
ขนส่งส่วนบุคคล 
- ระดับความส าเร็จของการน าข้อบังคับมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง
ด้วยรถบรรทุกมาเป็นเกณฑ์ในการขอใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 
- ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าตามแผนปฏิบัติ
การ 
- ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านการ
ขนส่งสินค้าเพ่ือการก ากับการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ 
- ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้กระท า
ความผิด  
- ร้อยละผู้ประกอบการขนส่งสินค้าท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
บริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)  
- จ านวนผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศที่สามารถขยายฐานการ
ประกอบการขนส่งในต่างประเทศหรือสามารถสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
กับประเทศที่มีความตกลงแล้ว 
- ระดับความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรมส าหรับการควบคุม ก ากับ 
ดูแลการขนส่งด้วยรถบรรทุก 

 

 

 

 



                 
                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

หน้า 64 ค่านิยมองค์กร   
ONE DLT  

เป้าหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเด่น (Eminence) 
เน้นนวัตกรรม (Digital Economy) ก ากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปร่งใส เป็นธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน ์

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด กลยุทธ์  ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
2. พัฒนาและ
ส่งเสริมระบบการ
ขนส่งทางถนนให้มี
ความปลอดภัยเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

2. รถปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
- จ านวนอุบัติเหตุทางถนน คิด
เป็นหน่วย จ านวน อุบัติเหตุต่อ 
100 ล้านคัน-กิโลเมตร 
- จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนน 
- จ านวนอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจาก
รถลดลง 
- ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ปลดปล่อยจากการขนส่งทาง
ถนน 
- ปริมาณมลภาวะที่เกิดจากการ
ขนส่งทางถนน 

ควบคุม 
1. พัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมของรถทุกประเภทรวมถึงรถประกอบ
และรถดัดแปลงให้มีมาตรฐานที่เท่าเทียมกันและเป็น
มาตรฐานสากล 
2. พัฒนาระบบการรับรองแบบยานยนต์และเครื่อง
อุปกรณ์ส่วนควบ 
3. พัฒนาระบบการตรวจสอบ โดยให้เอกชน หน่วยงาน 
หรือสถาบัน เข้ามามีส่วนร่วม 
4. พัฒนาระบบการตรวจสภาพรถทั้งภาครัฐและเอกชน 
5. ก าหนดหลักเกณฑ์การบ ารุงรักษารถระหว่างการใช้
งาน และมาตรฐานผู้ท าการซ่อมบ ารุง 
ก ากับ 
6. พัฒนาระบบการตรวจสอบรถบนท้องถนนและ
มาตรการบังคับใช้กฎหมาย  
ดูแล  
7. พัฒนาและส่งเสริมผู้ผลิตและผู้ประกอบรถของไทย
ให้สามารถผลิตรถให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (อบรม
ให้ความรู้ ฝึกทักษะฝีมือ) 
8. สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
ในการให้ความส าคัญในการบ ารุงรักษารถเพ่ือลดสาเหตุ
อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถและการบ ารุงรักษารถเพ่ือให้
การใช้รถเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
9. พัฒนานวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ด้าน
ความปลอดภัยของรถ รวมทั้งระบบตรวจสภาพรถ 

 
- ระดับความส าเร็จในการทบทวนกฎ ระเบียบ ด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมจากตัวรถ 
- ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบการให้ความเห็นชอบและการรับรอง
แบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
- ระดับความส าเร็จในการพัฒนาการผลิตรถให้ประหยัดพลังงาน หรือใช้
พลังงานทดแทน 
- ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบการตรวจทดสอบ โดยให้เอกชน 
หน่วยงาน หรือสถาบัน เข้ามามีส่วนร่วม 
- ระดับความส าเร็จในการก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการปรับเทียบความ
เที่ยงตรง และการบ ารุงรักษาเครื่องตรวจสภาพรถ 
- ระดับความส าเร็จของการก าหนดหลักเกณฑ์การบ ารุงรักษารถระหว่าง
การใช้งาน และมาตรฐานผู้ท าการซ่อมบ ารุงรักษา 
- ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการบังคับใช้กฎหมายของผู้กระท า
ความผิด 
- ระดับความส าเร็จในการอบรมให้ความรู้ ฝึกทักษะฝีมือผู้ผลิตและผู้
ประกอบรถของไทยให้สามารถผลิตรถให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
- จ านวนกิจกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
ตระหนักถึงการตรวจสภาพและบ ารุงรักษารถ 
- ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบตรวจสภาพรถของสถานตรวจ
สภาพรถด้วยระบบ on-line โดยไม่มีการออกใบรับรองการตรวจสภาพรถ 
- ระดับความส าเร็จในการจัดท าระบบรายงานการตรวจ ทดสอบ และการ
ติดตั้งระบบการใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงแบบ on-line โดยไม่มีการออก
ใบรับรองตรวจทดสอบและการติดตั้ง 

 



                 
                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

หน้า 65 ค่านิยมองค์กร   
ONE DLT  

เป้าหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเด่น (Eminence) 
เน้นนวัตกรรม (Digital Economy) ก ากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปร่งใส เป็นธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน ์

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด กลยุทธ์  ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
 3. คนขับขี่อย่างปลอดภัย 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

- จ านวนอุบัติเหตุทางถนน คิดเป็น
หน่วย จ านวน อุบัติเหตุต่อ 100 ล้าน
คัน-กิโลเมตร 

- จ านวนผู้เสียชวีิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนน 

- จ านวนอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากผู้ขับขี่
ลดลง 
 

ควบคุม 
1. ทบทวนและพัฒนากระบวนการออกใบอนุญาตขับรถและผู้
ประจ ารถให้มีมาตรฐาน 

2. พัฒนา ควบคุม ก ากับ ดูแล มาตรฐานโรงเรียนสอนขับรถ
เอกชน 

ก ากับ 
3. พัฒนานวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแลคนขับขี่อย่าง
ปลอดภัย 

ดูแล 
4. เสริมสร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน 

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 

6. ส่งเสริมศักยภาพและทักษะการขับรถ 

7. พัฒนาการวิเคราะห์อุบัติเหตุ และแสวงหาแนวทางในการ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

 
- ระดับความส าเร็จในการพัฒนากระบวนการออก
ใบอนุญาตขับรถและผู้ประจ ารถให้มีมาตรฐาน 

- ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมให้มีโรงเรียนสอน
ขับรถท่ีได้มาตรฐานสากลเพื่อท าหน้าที่รองรับภารกิจ
ด้านการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
ภายในปี พ.ศ. 2563 

- ระดับความส าเร็จในการมอบหมายให้โรงเรียนสอน
ขับรถที่กรมฯ ให้การรับรองท าหน้าที่อบรมผู้ขอรับ
ใบอนุญาตแทนกรมฯ 

- ระดับความส าเร็จในการควบคุมความเร็วและเวลา
การขับรถของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ 

- ระดับความส าเร็จในการสร้างมาตรฐานแรงงานให้ผู้
ขับรถโดยสารและรถบรรทุก  

- ร้อยละ (ระดับ) ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินการในแต่ละกลยุทธ์ 

 

 

 

 

 

 

 



                 
                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

หน้า 66 ค่านิยมองค์กร   
ONE DLT  

เป้าหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเด่น (Eminence) 
เน้นนวัตกรรม (Digital Economy) ก ากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปร่งใส เป็นธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน ์

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด กลยุทธ์  ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
3. พัฒนาการให้บริการ
รูปแบบอัจฉริยะ 

4. การให้บริการที่เป็นเลิศ 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
- ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
นวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร 
- ร้อยละความพึงพอใจ 
- ร้อยละความไม่พึงพอใจ 

1. ประเมิน ทบทวน พัฒนา รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และบริหารจัดการองค์ความรู้กระบวนการให้บริการทุกเรื่อง
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ให้บริการที่เป็นเลิศ  
2. พัฒนานวัตกรรมในการให้บริการในทุกด้านโดยค านึงถึง
ความคุ้มค่าในการลงทุน  
3. มีองค์กรที่ท าหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม
ของกรมฯ โดยเฉพาะด้านควบคุม ก ากับ ดูแล การขนส่งทาง
ถนน อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

- ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ 

4. เสริมสร้างองค์กรให้มี
สมรรถนะสูงและบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

5. การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและ
มีการบริหารจัดการที่ดี  
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
- ร้อยละความเชื่อม่ันต่อองค์กร 
 

1. ปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจในการควบคุม 
ก ากับ ดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Enterprise 
Architecture) 
2. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการควบคุม ก ากับ ดูแล การ
ขนส่งทางถนน 
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่อง
นวัตกรรมและมีความใส่ใจในงานบริการ 
4. ส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรมีความตั้งใจในการด าเนินงาน
ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (Attention 
Organization) 
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
สนับสนุนการท างานแบบ Network Centric Operation 
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ยุทธศาสตร์องค์กร 
6. พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) 
7. การก าหนดให้มีมาตรฐานการด าเนินงาน (Code of 
Conduct) ควบคู่กับภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย 

- ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน     
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการขนส่ง
ทางบก 
- ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการท างานแบบ Network 
Centric Operation และยุทธศาสตร์ขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 
- ระดับความส าเร็จของการท างานตามแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือหาแนวทาง
ในการวัดการเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ประกอบด้วย 
3 เรื่อง คือ 
1) ต้องเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข 
2) คนในองค์กรต้องตอบสนองและรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา 
3) ระบบนิเวศน์ที่ดีขององค์กรที่มุ่งการด าเนินงานให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ของทุกประเด็นยุทธศาสตร์ 



                 
                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

หน้า 67 ค่านิยมองค์กร   
ONE DLT  

เป้าหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเด่น (Eminence) 
เน้นนวัตกรรม (Digital Economy) ก ากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปร่งใส เป็นธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน ์

 

 ในการจัดท ากลยุทธ์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะค านึงถึงบทบาทของกรมการขนส่งทางบกในการ
เป็นหน่วยงาน ควบคุม ก ากับ ดูแลการขนส่งทางถนนของประเทศ ตามภารกิจที่รับผิดชอบได้แก่การ
ประกอบการขนส่ง รถปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคนขับขี่ปลอดภัย ซึ่งจะมีการด าเนินงานเพ่ือ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและการพัฒนางานในอนาคตเพ่ือรองรับบริบททีม่ีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  
ทั้งนี ้ปัจจัยส าเร็จของการด าเนินแผนยุทธศาสตร์ ดังกล่าว (Key Success Factor) คือการพัฒนาองค์กรให้มี
สมรรถนะสูงและมีการบริหารจัดการที่ดีซึ่งเป็นประเด็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่กรม ฯ จะต้องด าเนินการพัฒนาใน
หลาย ๆ ด้าน รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรม ฯ ให้มีศักยภาพ ทักษะ ความรู้ และความสามารถ
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจดังกล่าวต่อไป 

4.4 สรุป 

  ในบทนี้ได้กล่าวถึงผ ลการก าหนดทิศทางการท างานของกรมการขนส่งทางบกในอีก 5 ปีข้างหน้า 
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ และแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของกรมการขนส่งทางบก เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ
ต่อไป 
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บทที่ 5 
การน าแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 
  ในกระบวนการวางแผนและบริหารเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วยการก าหนดกลยุทธ์ การด าเนินการ
ตามกลยุทธ์ และการติดตามประเมินผล ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือขับเคลื่อน
การด าเนินงานขององค์กรไปสู่ทิ ศทางของเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ที่ก าหนด และในทุกกระบวนการต้อง
อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องในการร่วมคิด ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ โดยเนื้อหา
ในบทนี้จะประกอบด้วยการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามและประเมินผล  

5.1  การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 

   การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากท่ีจะผลักดันการท างานของ
กลไกท้ังหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
และมีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก า ลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน 
แผนเงิน และแผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน ประสานกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่
จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ 

   ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จจึงประกอบด้วยส่วนส าคัญอย่าง
น้อย 5 ข้อ ดังนี้ 

   1) ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  
และเพ่ือเป็นกลไกในการสื่อสารทิศทางองค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับได้มีความเข้าใจ โดยจะมีการสื่อสาร
แผนอย่างเข้มข้นในช่วง 3 – 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมและ
การสนับสนุนอย่างกว้างขวาง รวมถึงจะต้องมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง
ได้รับทราบถึงทิศทางการท างานขององค์กรเพื่อจะได้เข้าใจและสนับสนุนการท างานของกรมการขนส่ง           
ทางบก 

   2) ถ่ายทอดแผนยุ ทธศาสตร์ จากแผนที่ยุทธศาสตร์กรม ฯ เป็นแผนที่ยุทธศาสตร์หน่วยงาน และ
จัดท าแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์ มาแปลงเป็นแผนงาน /โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย
จะต้องมีการปรึกษาหารือระหว่างกันเพื่อให้เกิดการบูรณาแผนงาน /โครงการให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน 
โดยในกระบวนการ วางแผนได้มีการหารือกับหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการก าหนดค่าเป้าหมายและ
แผนงาน/โครงการรองรับในเบื้องต้นไว้แล้ว รายละเอียดตาม ภาคผนวก  ช ทั้งนี้ ในกระบวนการวางแผน
ปฏิบัติการประจ าปีจะได้ก าหนดให้มีแผนงาน /โครงการ  ที่มีความเห็นร่วมกันว่า สามารถน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมไดเ้ร็ว (Quick Win)  รวมถึงการริเริ่มแผนงาน/โครงการพัฒนาเพ่ือวางรากฐานระบบการ
ขนส่งทางถนนที่มีคุณภาพและปลอดภัยที่มีความยั่งยืนด้วย 

   3) ในการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์กรมฯ ไปสู่แผนปฏิบัติการของส านัก/กอง/และระดับบุคคล 
จึงเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้ง
ต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุ่งเน้นการท างานเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์  ดังนั้น จึงต้องแปลงเป้าประสงค์ และ
ตัวชี้วัด จากระดับองค์กรลงไปสู่ระดับหน่วยงานย่อยต่าง ๆ รวมทั้งลงไปถึงบุคลากรทุกคนในองค์กร  
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   4) การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในกรมการขนส่งทางบก จะมีความส าคัญต่อการ
ขับเคลื่อนแผนงาน /โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ 
ข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน อันจะเป็นการเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาการ
จัดการความรู้ขององค์กรให้เกิดข้ึน 

  5) การจัดระบบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ เพื่อเป็น
ข้อมูลย้อนกลับในการปรับแผนยุทธศาสตร์และวางแนวทางแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถด าเนินการบรรลุเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

  นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมการขนส่งทางบกได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบกให้เกิดผลสัมฤทธิ์มุ่งสู่วิสัยทัศน์ ซึ่งเป็นการด าเนินการตาม
ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี ในตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาอ งค์การได้มี
ข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุงการสื่อสารทิศทางองค์กร ดังนี้ 

  1) ปรับปรุงเว็บไซต์ทิศทางองค์กรให้มีข้อมูลที่ทันสมัยและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกระดับ
สามารถเข้าถึงข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ 

  2) ปรับปรุงระบบการรายงานผลให้รองรับการเข้าถึงโปรแกรมท่ีทันสมั ยได้ รวมถึงควรมีการ
พัฒนาระบบการรายงานผลผ่าน Smart phone เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการเข้าถึงและการจัดท ารายงาน 

  3) ควรก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดทั้งหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาครับวิสัยทัศน์กรมฯ 
ไปปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ (Function) ส่วนหน่วยงานส่วนภูมิ ภาคซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานของจังหวัด (Area) ด้วย แต่ทั้งนี้ วิสัยทัศน์หลักของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคควร
จะเป็นวิสัยทัศน์กรมฯ 

  4) การสื่อสารวิสัยทัศน์ใหม่จะมีการเน้นบทบาทภารกิจของกรมในการเป็นหน่วยงานควบคุม 
ก ากับ ดูแล การขนส่งทางถนน เพ่ือให้การสื่อสารสามารถเข้าถึงบุคลากรได้อย่างทั่วถึงและซึมซาบถึง
บทบาทภารกิจนี้ จึงเห็นว่าสื่อที่เป็นบทเพลงน่าจะเข้าถึงได้ง่าย จึงเห็นควรจะมีการก าหนดเพลงประจ ากรม
ขึ้นเพ่ือใช้ในการสื่อสารในเรื่องนี้ด้วย 

  5) การสื่อสารประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์ใหม่ควรจะด าเนินการในทุกช่องทางที่กรมฯ 
สามารถประชาสัมพันธ์ ได้ทั้งทางสื่อเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง 

  6) ในปีแรกท่ีเริ่ มมีการใช้แผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ควรก าหนดให้มีการสื่อสารทิศทางองค์การใน
การฝึกอบรมทุกหลักสูตรที่กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดตลอดทั้งปี 

  7) ให้ทุกหน่วยงานต้องสื่อสารทิศทางองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การแสดงวิสัยทัศน์ไว้ท้าย
หนังสือราชการ การแสดงข้อมูลวิสัยทัศน์ในหน้ าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องโดยให้ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ด าเนินการจัดท าโปรแกรม เป็นต้น 

 

 



                 
                                           

                                                                                                                                                                            หน้า 

                                                                                                                                                                                         
 

71 
ค่านิยมองค์กร   
ONE DLT 

เป้าหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเด่น (Eminence) 
เน้นนวัตกรรม (Digital Economy) ก ากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปร่งใส เป็นธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน ์

 

5.2  การติดตามและประเมินผล 

 โดยที่การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในกรมการขนส่งทางบก การที่
จะวัดความส าเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่าง ๆ จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วย
ให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนว
ทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความส าเร็จในหลายมิติ 
และหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม่ ดังนี้ 

 1) การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ท่ีมีการริเริ่มให้มีการจัดเก็บ
เพ่ือวัดประสิทธิภาพของระบบการขนส่งทางถนนให้ด าเนินการติดตามและประเมินผลในปีที่ 3 และปีท่ี 5 
ของแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือ สรุปบทเรียนและข้อเ สนอแนะส าหรับ การพัฒนาการวัดผลส าเร็จของแผน
ยุทธศาสตร์ต่อไป 

 2) การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยให้ทุกหน่วยงานจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า 
และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทุ กระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพ่ือให้การด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงการจัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพร่สู่สาธารณะ  

 3) การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ เพ่ือเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

 4) การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการก าหนด
ระยะเวลาการติดตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน  

 5) ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับส านัก /กอง เพื่อเชื่อมโยง
กับผลงานในระดับกรมฯ เพื่อแส ดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงานและ
ระดับบุคคล 

 จะเห็นว่าการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานจะมีอยู่ในหลายระดับและหลายมิติ จึงควรมี
การออกแบบพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานที่มีการบูรณาการกันและเป็น
ประโยชน์ส าหรับเป็นเครื่องมือ ในการวัดความ ก้าวหน้าของการด าเนิน งาน  และทราบสาเหตุของการ
ด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผนเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

5.3  สรุป 
  การน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อน
แผนอย่างมีส่วนร่วมที่เกิดจากการร่วมแรง ร่วมใจ  ในการผลักดันการด าเนินงานให้สามารถบรรลุ
เป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ที่ก าหนดได้ โดยจะต้องมีการสื่อสารท าความเข้าใจถึงทิศทางขององค์กร การ
ประสานงานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมถึงจะต้องมีระบบการติดตามประเมินผลในระดับ
ต่าง ๆ อย่างมีบูรณาการ 
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72 
ค่านิยมองค์กร   
ONE DLT 

เป้าหมายชัดเจน (Objective) มีบูรณาการ (Network) งานโดดเด่น (Eminence) 
เน้นนวัตกรรม (Digital Economy) ก ากับตามกฎหมาย (Legitimacy) โปร่งใส เป็นธรรม (Transparency) 

แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย วิสัยทัศน ์
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    สถิติการขนส่งและคมนาคมที่รวบรวมโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จากเว็บไซต์ www.mot.go.th ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางถนน มดีังนี้ 
จ านวนประชากรของประเทศไทย 

  จ านวนประชากรของป ระเทศไทย มีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ประมาณร้อยละ 
0.49 ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายภาค จะพบว่า ภาคตะวันออก มีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ยสูงสุด คือประมาณร้อยละ 
1.17 ภาคทีมีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ยต่ าสุด คือ ภาคเหนือ ประมาณร้อยละ 0.12 

หน่วย : ล้านคน 

ปี 2553 2554 2555 2556 2557 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 10.3 10.4 10.5 10.5 10.6 
เหนือ 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 21.6 21.6 21.7 21.8 21.8 
กลาง 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 
ตะวันออก 4.6 4.7 4.7 4.8 4.8 
ตะวันตก 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 
ใต ้ 8.9 9.0 9.1 9.1 9.2 
รวม 63.9 64.1 64.5 64.8 65.1 
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) แยกตามภาคการผลิต  

 อัตราการเพ่ิมเฉลี่ยของ GDP ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อยู่ที่ประมาณร้อยละ 5.957 ซึ่งเมื่อพิจารณา
เป็นภาคการผลิต จะพบว่า ภาคการผลิตด้านสินค้าท่ีผลิตด้วยเครื่องจักร มีอัตราการขยายตัวสูงสุด ภาคการ
ผลิตด้านก่อสร้าง มีการขยายการผลิตต่ าสุด ประมาณ 3.98  ส่วนภาคการคมนาคมขนส่งและสื่อสาร มี
อัตราการ ประมาณร้อยละ 4.36 

หน่วย : ล้านบาท 
ภาคการผลิต 2552 2553 2554 2555 2556* 

การเกษตร 945,606 1,137,577 1,310,995 1,429,362 1,459,150 
เหมืองแร่และหิน 326,742 366,998 400,574 484,261 495,341 
สินค้าท่ีผลิตด้วย
เครื่องจักร 

2,860,189 3,358,274 3,294,332 3,478,562 3,578,425 

การก่อสร้าง 271,257 302,791 306,622 338,360 345,955 
การคมนาคมขนส่ง
และสื่อสาร 

729,666 766,599 789,570 859,811 899,475 

รถจักรยานยนต์   
และสินค้าครัวเรือน 

1,429,985 1,568,569 1,628,794 1,779,692 1,813,321 

อ่ืนๆ 3,090,568 3,301,588 3,569,596 3,984,607 4,318,371 
รวม GDP 9,654,013 10,802,396 11,300,483 12,354,655 12,910,038 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและส่งคมแห่งชาติ 

   ภาคผนวก ก 
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มูลค่าภาคการขนส่ง 

                                                                                                    หน่วย : ล้านบาท 

ภาคการคมนาคมขนส่ง 2552 2553 2554 2555 2556* 
เครื่องจักรอุปกรณ์ด้าน
คมนาคม 212,315 298,751 290,631 418,711 414,729 

การขนส่งทางบก 256,549 252,339 261,560 273,654 273,224 

การขนส่งทางน้ า 106,566 112,664 115,417 119,824 127,889 
การขนส่งทางอากาศ 112,989 124,079 115,781 130,625 135,938 

 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ของกระทรวงคมนาคม 

 หน่วย : ล้านบาท 
กระทรวงคมนาคม 2554 2555 2556 2557 2558 

ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 383.6 350.9 353.5 452.8 453 

ด้านการขนส่งทางบก 99,866.80 113,727.30 125,406.50 126,385.40 137,466.00 

กรมการขนส่งทางบก 2,120.60 2,320.90 2,511.40 2,674.50 2,879.40 

กรมทางหลวง 42,627.20 50,422.10 52,966.30 52,759.10 60,334.20 

กรมทางหลวงชนบท 26,178.30 29,597.10 33,951.40 38,045.10 40,095.20 

ส านักนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร 

408.5 464.1 639.6 703.2 510.3 

การรถไฟแห่งประเทศไทย 11,467.00 14,148.10 18,061.30 16,695.20 19,285.60 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย 

7,625.60 7,717.80 8,529.20 9,881.80 9,661.10 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 8,131.40 4,488.80 4,152.80 2,352.50 1,200.00 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 1,308.20 4,568.40 4,594.60 3,274.00 3,500.20 

ด้านการขนส่งทางน้ า 4,011.90 4,565.70 4,032.50 4,232.60 4,742.10 

กรมเจ้าท่า 4,011.90 4,565.70 4,032.50 4,232.60 4,742.10 

ด้านการขนส่งทางอากาศ 1,593.40 1,331.80 1,711.70 1,944.20 1,944.90 

กรมการบินพลเรือน 1,351.60 1,131.90 1,494.10 1,710.00 1,708.30 

สถาบันการบินพลเรือน 241.8 199.9 217.5 234.2 236.6 

รวมทั้งสิ้น 105,855.70 119,975.70 131,504.10 133,015.00 144,606.00 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและส่งคมแห่งชาติ 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและส่งคมแห่งชาต ิ
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ปริมาณน้ ามันที่ใช้ในการคมนาคมขนส่ง แยกตามประเภทการขนส่ง 

หน่วย : พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ 

รูปแบบการขนส่ง 2553 2554 2555 2556 2557* 
การขนส่งทางบก 19,299 20,144 21,158 21,477 21,136 
  - การคมนาคมขนส่งทางถนน 19,211 20,057 21,072 21,385 21,056 
  - การคมนาคมขนส่งทางรถไฟ 88 87 86 92 80 
การขนส่งทางน้ า 1,443 1,175 911 920 1,159 
  - ทางน้ าภายในประเทศ 77 147 152 0 0 
  - ทางน้ าต่างประเทศ 1,366 1,028 759 0 0 
การขนส่งทางอากาศ 3,852 4,150 4,162 4,546 4,506 
  - ภายในประเทศ 258 265 261 0 0 
  - ระหว่างประเทศ 3,594 3,885 3,901 0 0 

 

 
การขนส่งสินค้าภายในประเทศ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 – 2556 

                                                                                                                  หน่วย : พันตัน 

ทีม่า : กรมเจ้าท่า กรมการบินพลเรือน การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัทขนส่ง จ ากัด และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
                                                                                                             

                          รูปภาพแสดงสัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าของประเทศ 

 

การขนส่งสินค้า 2552 2553 2554 2555 2556* 

ทางถนน 423,677 420,449 406,538 425,804 426,086 
ทางรถไฟ 11,517 11,288 10,667 11,849 11,817 

ทางน้ าภายในประเทศ 41,561 48,185 46,932 47,423 47,422 
ชายฝั่งทะเล 35,692 36,731 41,273 34,968 44,261 
ทางอากาศ 104 121 131 130 122 
รวม 512,551 516,774 505,541 520,174 529,708 

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 
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มูลค่าการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ขาเขา้ – ขาออก         

                           หน่วย : ล้านบาท 

รูปแบบการน าเข้า 
สินค้าขาเข้า                                 สินค้าขาออก                           

ปี พ.ศ.2555 ปี พ.ศ.2556 ปี พ.ศ.2555 ปี พ.ศ.2556 

ทางเรือ 5,494,408 5,311,629 4,890,964 4,893,995 

ทางรถไฟ 644 612 5,609 3,821 

ทางรถยนต์ 511,231 467,166 595,238 599,953 

ทางเครื่องบิน 1,798,442 1,869,734 1,580,024 1,388,372 

ทางไปรษณียภัณฑ์และอ่ืน ๆ 8,326 2,996 10,653 1,501 

รวม 7,813,051 7,652,136 7,082,488 6,887,642 

ที่มา: กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 

ปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ขาเข้า – ขาออก         

หน่วย : พันตัน 

รูปแบบการน าเข้า 
สินค้าขาเข้า                                 สินค้าขาออก                           

ปี พ.ศ.2555 ปี พ.ศ.2556 ปี พ.ศ.2555 ปี พ.ศ.2556 

ทางเรือ 92,976 87,391 101,342 98,696 

ทางรถไฟ 8 7 95 90 

ทางรถยนต์ 12,194 12,723 12,380 13,419 

ทางเครื่องบิน 319 282 427 397 

ทางไปรษณียภัณฑ์และอ่ืน ๆ 1 1 1 0 

รวม 105,498 100,404 114,245 112,603 

ที่มา : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 
รวบรวมโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
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การขนส่งผู้โดยสารภายในประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 – 2557 
หน่วย : พันคน 

ที่มา : กรมเจ้าท่า กรมการบินพลเรือน การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัทขนส่ง จ ากัด และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
รวบรวมโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
 

 
ผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถ ขสมก.        
                                                                                                 หน่วย : พันคน 

จ านวนผู้โดยสาร 2553 2554 2555 2556 2557* 
รถโดยสารธรรมดา 175,329 176,169 150,752 145,090 139,116 
รถโดยสารปรับอากาศ 207,353 198,737 204,382 196,450 176,246 
รวม 382,682 374,906 355,134 341,540 315,362 

สัดส่วนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทย แยกตามประเภทการเดินทาง 
                                                                                                    หน่วย : ร้อยละ 

ประเภทการเดินทาง  2553 2554 2555 2556 2557 

  - ทางอากาศ 78.4 77.7 77.6 69.1 81 

  - ทางบก 19.1 19.3 19.5 28.1 16.4 

  - ทางน้ า 2.5 3 2.9 2.7 2.7 
ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
หมายเหตุ : ไม่รวมนักท่องเที่ยวท่ีถือหนังสือเดินทางเข้าประเทศไทย 90 วัน และผู้ที่เดินทางข้ามแดน 

 

 การขนส่งผู้โดยสาร 2553 2554 2555 2556 2557 
รถโดยสาร ขสมก. 382,682 374,906 355,134 341,540 315,362 
รถโดยสาร บขส. 10,834 10,545 10,112 9,599 8,620 
รถไฟ 44,535 44,054 41,761 37,343 36,425 
รถไฟฟ้าใต้ดิน 64,553 69,502 80,602 84,680 92,421 
ทางน้ า 110,943 112,114 110,636 108,992 102,810 
ทางอากาศ 26,935 31,184 36,325 43,331 50,623 

รูปแสดงสัดส่วนปริมาณการขนส่งผู้โดยสารของประเทศ 
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ระยะทางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง 

ปี 
ทางบ ารุง (กม.) ทางก่อสร้าง ระยะทางทั้งสิ้น 

(กม.) 
ความหนาแน่น 

คอนกรีต-ลาดยาง ลูกรัง รวม และทางรักษา
สภาพ (กม.) 

(กม. ต่อ ตร.กม.) 

2557 67,267 280 67,547 705 68,252 0.13 

2556 67,267 280 67,547 706 68,253 0.13 

2555 66,631 240 66,871 752 67,623 0.13 

2554 66,104 237 66,341 905 67,246 0.13 

2553 66,046 273 66,318 997 67,315 0.13 

2552 65,366 264 65,630 865 66,495 0.13 

2551 64,977 231 65,208 1,058 66,266 0.13 

2550 62,988 218 63,206 1,539 64,745 0.13 

2549 62,177 225 62,403 1,754 64,156 0.13 

2548 61,468 279 61,747 1,315 63,062 0.12 

2547 61,238 348 61,586 1,702 63,287 0.12 

ที่มา : กรมทางหลวง 
 

ระยะทางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท   

ปี 
ทางบ ารุง (กม.) ความหนาแน่น  

คอนกรีต-ลาดยาง ลูกรัง รวม (กม. ต่อ ตร.กม.) 

2558 43,150 4,357 47,507 0.09 

2557 42,809 4,832 47,640 0.09 

2556 42,736 4,718 47,454 0.09 

2555 42,231 5,278 47,508 0.09 

2554 42,054 5,137 47,191 0.09 

2553 40,777 4,854 45,631 0.09 

           ที่มา : กรมทางหลวงชนบท 
 

http://www.news.mot.go.th/motc/portal/graph/index_drr.html
http://www.news.mot.go.th/motc/portal/graph/index_drr.html
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จ านวนรถทั่วประเทศสะสม แยกตามชนิดเชื้อเพลิง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 

ชนิดเชื้อเพลิง จ านวนรถ (คัน) อัตราส่วน (ร้อยละ) 
เบนซิน 25,136,831 68.88 
ดีเซล 9,389,209 25.73 
LPG 1,247,635 3.42 
CNG 417,076 1.14 
ไฟฟ้า   2,025 0.01 

ไม่ใช้เชื้อเพลิง 188,244 0.52 
ไฮบริด 67,663 0.19 
อ่ืน ๆ 46,715 0.13 
รวม 36,495,398 100 

ที่มา : กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก  

สถิติอุบัติเหตุการจราจรทางบก จ าแนกตามสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ                                 หน่วย : ราย 

ล าดับที ่ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ  ปี 2552   ปี 2553   ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556  
 สาเหตุจากบุคคล  36,753   39,733     46,244    45,036    43,193  

1  เมาสุรา     9,481     7,641        5,460      3,782      2,645  
2  ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด     5,163     6,247  7,402     6,891     7,470 
3  ขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด     3,607     4,629        5,387      6,666      6,314  
4  ขับรถตามกระชั้นชิด     3,399     4,175        5,220      5,245      4,618  
5  ขับรถไม่ช านาญ     1,626     1,736        2,614      2,390      3,043  

 สาเหตุจากอุปกรณ์ที่ใช้ขับขี ่    8,557     9,037     13,610    12,411    10,557  
1  ระบบห้ามล้อขัดข้อง        906     1,629        2,991      2,868      2,267  
2  ระบบบังคับเลี้ยวขัดข้อง        183        194          184         194         337  
3  ยางเสื่อมสภาพ        154        201          586         680         403  
4  ระบบไฟฟ้าขัดข้อง          91        130          197         167         226  
5  ห้ามล้อมือช ารุด          63        110          166         223         227  

                                                  

 
ที่มา : ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
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สถิติอุบัติเหตุจ าแนกตามรูปแบบการขนส่ง  

รูปแบบ อุบัติเหตุที่ได้รับรายงาน (ครั้ง) ผู้บาดเจ็บ (ราย) ผู้เสียชีวิต (ราย) 
การขนส่ง 2553 2554 2555 2556 2557* 2553 2554 2555 2556 2557* 2553 2554 2555 2556 2557* 

- ถนน 83,336 68,781 61,194 61,323 62,745 18,667 22,346 22,344 20,906 20,760 7,996 9,496 8,745 7,364 6,370 
- รถไฟ 291 492 486 455 175 151 228 233 222 111 81 104 107 89 50 
- น้ าในประเทศ 10 10 25 8 12 20 0 6 12 6 6 5 12 1 4 
- เลียบชายฝ่ัง 10 10 6 8 17 30 0 1 21 55 0 13 1 11 6 
- ทะเล 5 5 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- อากาศ 6 11 7 14 5 2 4 6 16 7 0 2 1 1 1 
รวม 83,658 69,309 61,720 61,808 62,954 18,873 22,578 22,590 21,177 20,939 8,083 9,620 8,866 7,466 6,431 
ที่มา : ส านักงานต ารวจแห่งชาติ การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมเจ้าท่า และกรมการบินพลเรือน 

 

 
 

           การเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นท่ัวราชอาณาจักร ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา มี
อัตราการเพิ่มต่อปีลดลงต่ าสุดในปี 2554 ถึงร้อยละ 17.15 ส่วนผู้บาดเจ็บและ
ผู้เสียชีวิต มีอัตราการขยายตัวต่ ากว่าศูนย์ ตั้งแต่ปี 2555 โดยในปี 2557 พบว่า
มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 10 คนต่อประชากร 100 ,000 คน มีอัตรา
อุบัติเหตุทางถนน 17 ครั้ง ต่อยานพาหนะจดทะเบียน 10,000 คัน และส่วน
ใหญ่เป็นอุบัติเหตุทางถนน สาเหตุยังคงเกิดจากรถจักรยานยนต์เป็นหลัก 
รองลงมาคือรถยนต์นั่ง  
 

http://maps.mot.go.th/tramsApp/Default.aspx
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     ที่มา : ส านักงานต ารวจแห่งชาติ รวบรวมโดย : กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2558 
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นโยบายรัฐบาล นโยบาย คสช. และนโยบายกระทรวงคมนาคม 

นโยบายรัฐบาล และนโยบาย คสช. 

 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช .) ได้
กําหนดยุทธศาสตร์การทํางานของ คสช . 9 ด้าน และนโยบายรัฐบาล  ได้ประกาศเจตนารมณ์และนโยบายใน
การบริหารงานอย่างชัดเจน  โดยเจตนารมณ์ เพ่ือยุติความขัดแย้งของคนในชาติ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟ้ืนฟู
ความเชื่อมั่นภายใต้ระบบบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ การสร้างเสถียรภาพในทุกมิติ ทั้งด้านการเมือง 
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพ่ือเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่การปกคร องในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน โดยมีการกําหนดนโยบายการ
บริหารงานที่สําคัญไว้ 14 เรื่อง ต่อมาเม่ือวันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2557 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ .
ทบ. และหัวหน้า คสช. ประกาศค่านิยมหลักของคนไทย 12 ข้อ และยุทธศาสตร์การทํางานของ คสช. 9 ด้าน  

 ยุทธศาสตร์การท างานของ คสช . 9 ด้าน เป็นการกําหนดไว้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 คือ สังคมจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลง ได้แก่ 
 1. การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 2. การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
 3. สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
 4. ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
 5. การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 7. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
ในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
 8. การปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต ให้
ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก 
 9. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 

 นโยบายรัฐบาล ที่ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 มี
ทั้งสิ้น 11 ด้าน เน้นความมั่นคงและไร้ทุจริต โดยรัฐบาลได้ตระหนักด้ วยว่าความรุนแรงและความเร่งด่วนของ
ปัญหาที่มีมากประกอบกับช่วงเวลานี้เหตุการณ์ยังไม่ปกติเรียบร้อยและเทียบกับกรอบเวลาทํางานอันสั้นซึ่ง
รัฐบาลเห็นว่าเป็นความท้าทายต้องเร่งคิด เร่งทํา เพราะการคืนความสงบสุขแก่ประชาชนนั้น ยิ่งทําก่อน ทํา
จริงจัง และทําทันที จนบังเกิดผลสั มฤทธิ์เร็วที่สุดและยั่งยืนเท่าใด ยิ่งเป็นผลดีต่อประชาชนและประเทศชาติ
เร็วเท่านั้น โดยนโยบายรัฐบาลทั้ง 11 ด้าน ประกอบด้วย 
 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 3.  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
 5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
 6.  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
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 7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 8.  การพัฒนาและส่ งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ
นวัตกรรม 
 9.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 10.  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามกา รทุจริต 
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
 11.  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 โดยมีข้อสั่งการของหัวหน้า คสช . และนายกรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกรมฯ สามารถสรุป
ได้ ดังนี้ 

ประชุม คสช. 
เมื่อวันที่ 7 
ตุลาคม 2557 

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอ่ืน ๆ  
1. ให้ทุกส่วนราชการเร่งดําเนินโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างท่ัวถึงให้เกิดเป็น
รูปธรรมโดยเร็ว เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน 
2. ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาเรื่องสําคัญท่ีต้องดําเนินการและจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการ
ระยะ 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี พร้อมทั้งกําหนดผลสั มฤทธิ์และระยะเวลาแต่ละกิจกรรม 
เพ่ือให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลการดําเนินการได้
แล้วส่งให้นายกรัฐมนตรีภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 
3. ให้ทุกส่วนราชการจัดเตรียมข้อมูลในความรับผิดชอบเพื่อชี้แจงประชาชนผ่านรายการ
เดินหน้าประเทศไทยที่อ อกอากาศทุกวันทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย 
เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ทั้งนี้ หากส่วนราชการใดมี
เรื่องจําเป็นจะต้องชี้แจงอย่างเร่งด่วนสามารถส่งเรื่องที่ต้องการชี้แจงให้ คสช .พิจารณาก่อน
ได ้
4. ให้ทุกส่วนราชการติดตามข้อมูลข่ าวสารและความคิดเห็นจากสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับภารกิจ
หรือการดําเนินงานในความรับผิดชอบ เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขให้การดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และหากข้อมูลใดที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ส่วนราชการนั้นชี้แจงให้
ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องด้วย 
5. ให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาแนวทางการผลิตรถจักยานที่มี
มาตรฐานและจําหน่ายในราคาถูก และให้ คค . และกระทรวงมหาดไทยพิจารณาจัดช่อง
ทางเดินรถท่ีมีความปลอดภัยสําหรับรถจักรยานในทุกจังหวัดด้วย 
ด้านสังคม 
1. ตามท่ี ครม . ได้มีนโยบายในการจัดระเบียบสังคม เช่น การ จัดระเบียบทางเท้า การจัด
ระเบียบชายหาด ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพิจารณาหาแนวทางการจัดพื้นที่ทํากินหรือใช้ประกอบอาชีพให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว เช่น การจัดตลาดนัดถนนคนเดิน เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบมีพ้ืนที่ในการค้าขาย เป็น
การชั่วคราว 
2. ให้ทุกหน่วยงานนําข้อมูลโครงการในพระราชดําริต่าง ๆ แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น เผยแพร่ต่อสาธารณชนในสื่อต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและ
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ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทางสื่อออนไลน์ เพ่ือให้สะดวกในการเข้าถึงข้อมูล นอกจากนี้ให้
ห้องสมุดของสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวเพ่ือเป็นแหล่งความรู้ในสถานศึกษาด้วย 

ประชุม ครม. 
วันที่ 1 ตุลาคม 
2557 

ด้านการบริหารราชการ 
1. ให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกําชับให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในกํากับ
ดูแลทําความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางการทํางานของรัฐบาล ดังนี้ 
   1.1 รัฐบาลมุ่งเน้นการทํางานเชิงรุกเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม
โดยเร็ว หน่ วยงานต่าง ๆ มีหน้าที่ในการทําความเข้าใจในนโยบายที่เกี่ยวข้อง และเร่งรัด
นําไปปฏิบัติให้บังเกิดผลตามเป้าหมาย ดังนั้น ผลผลิตจากการทํางานของหน่วยงานจะต้อง
สะท้อนได้ว่าตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องใด 
   1.2 รัฐบาลยึดมั่นในหลักความโปร่งใสและปราศจากการทุจริตในการปฏิบัติราชการทุก
ระดับ หากมีการร้องเรียนใด ๆ โดยเฉพาะในการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล ให้
ผู้รับผิดชอบเร่งดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหากตรวจสอบแล้ว พบว่าเกิดการทุจริต
จะตอ้งดําเนินการลงโทษผู้กระทําผิดโดยทันที 
   1.3 ให้รัฐบาลมุ่งเดินหน้าสร้างความปรองดองควบคู่ไปกับการปฏิรูปส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐเป็นกลไกหนึ่งที่สําคัญในการดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดย
สนับสนุนกระบวนการสร้างความสมานฉันท์และลดความขัดแย้งในทุกโอกาส รวม ทั้ง
เสนอแนะประเด็นพัฒนาที่นําไปสู่การปฏิรูปเพื่อให้สังคมไทยมีความสงบสุขและพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
2. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสานงานกับทุกหน่วยงานในการ   
บูรณาการการใช้ประโยชน์ร่วมกันจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ โดยปรับปรุงฐานข้อมูลที่อยู่ในความ
รับผิดชอ บให้ทันสมัย และพร้อมใช้งานทุกเวลาโดยเฉพาะฐานข้อมูลที่ใช้รองรับการ
ให้บริการประชาชน เมื่อดําเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ ให้กร ะทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารแจ้งศูนย์ดํารงธรรมทราบ เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการประชาชน
แบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) ต่อไป 
ด้านสังคม 
1. ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ ) ประสานงานกับทุกส่วนราชการ เพื่อจัดทํา
ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา เพ่ือวางรากฐานของประเทศไทยในระยะยาว โดยให้บูรณา
การงบประมาณในการดําเนินการจากกองทุนหมุนเวียนที่อยู่ภายใต้การดูแลของ
กระทรวงการคลัง และกองทุนอ่ืน ๆ ของทุกหน่วยงาน 
2. ให้ทุกส่วนราชการพิจารณากําหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพ่ือ
รองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 โดยในไตรมาสแรกให้ทุกส่วน
ราชการเร่งสํารวจความพร้อมและความเพียงพอของบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ นอกจากนี้ 
ให้ทุกส่วนราชการพิ จารณาถึงการดูแลให้ความช่วยเหลื อบุตรธิดาของเจ้าหน้าที่ท่ีเสียชี วิต
จากการปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถศึกษาต่อจนจบหลักสูตร
การศึกษาและมีโอกาสในการทํางานที่ดีด้วย 
3. ให้กระทรวงมหาดไทยกําหนดแนวทางการจัดระเบียบสังคมตามนโยบายรัฐบาลในเรื่อง
ต่าง ๆ เช่น การจัดระเบียบรถตู้และรถจักรยานยนต์โดยสารสาธารณะให้มีความต่อเนื่องและ
ยั่งยืน โดยใช้กลไกเครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการ 
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ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
1. ตามท่ี ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประสานทุกส่วนราชการเพ่ือจัดทําแผนการเสนอร่างกฎหมายในระยะ 1 ปี นั้น ให้ทุกส่วน
ราชการเร่งเสนอร่างกฎหมายที่มีความจําเป็นเร่งด่วนโดยเร็ว และให้เร่งรัดจัดกลุ่มกฎหมาย
โดยแบ่งออกเป็นกฎหมายที่ล้าสมัย กฎหมายที่ลดความเหลื่อมล้ําของสังคมหรือให้สังคมดี
ขึ้น และกฎหมายที่เก่ียวกั บการค้า การลงทุน หรืออนุวัติการตามหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศ 

ประชุม ครม. 
วันที่ 7 
พฤษภาคม 
2558 

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอ่ืน ๆ 
1. ตามท่ี ครม . ได้มีมติ (27 มกราคม 2558) ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา 
8 แห่งพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ. 
2558 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ประกอบกับที่ผ่านมารัฐบาลได้จัดตั้ง
ศูนย์บริการด้านธุรกิจ (One Stop Service) ในประเภทต่าง ๆ เช่น การค้า การลงทุน กา ร
พาณิชย์ การท่องเที่ยว การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแล้ว นั้น ให้ทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
ดําเนินการให้เป็นไปตามเวลาที่กําหนด และในส่วนของการให้บริการของศูนย์บริการด้าน
ธุรกิจ (One Stop Service) และศูนย์ดํารงธรรมจะต้องคํานึงถึงการเชื่อมต่อการทํางาน
ระหว่างกัน รวมทั้งกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อราชการด้วย 
2. ตามท่ี ครม . ได้มีมติ (7 ตุลาคม 2557) ให้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาจัดช่องทางเดินรถที่มีความปลอดภัยสําหรับรถจักรยานใน ทุกจังหวัด ซึ่งได้มีการ
ดําเนินการไปแล้ว นั้น เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีผู้ขับข่ีรถจักรยานประสบอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนมากขึ้น ดังนั้น ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เร่งดําเนินคดีต่อผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับ
อุบัติเหตุในลักษณะดังกล่าว และให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงคม นาคม 
กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดช่องทางเดินรถจักรยาน โดยเร่ง
ดําเนินการในพ้ืนที่ที่เกิดอุบัติเหตุเป็นลําดับแรก และขยายไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ ต่อไป พร้อมทั้ง
กําหนดแนวทางการป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุเช่นนี้อีก 

ประชุม ครม. 
วันที่ 2 มิถุนายน 
2558 

ด้านความมั่นคง 
1. ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และหน่วยงานด้านความม่ันคง เช่น 
กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย จัดเตรียมมาตรการรองรับหากเกิดกรณีท่ีบริการ
ขนส่งสาธารณะหยุดชะงักหรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเกิดจากกรณีการ
นัดหยุด งานของผู้ทําหน้าที่ให้บริการเหล่านั้น โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแทนเพ่ือ
รองรับหากเกิดกรณีดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง 

ประชุม ครม. 
วันที่ 2 มิถุนายน 
2558 (ต่อ) 

ด้านการต่างประเทศ 
1. ให้ทุกสวนราชการ กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนิ นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระยะ
ต่อไปโดยคํานึงถึงกลุ่มประเทศเป้าหมายที่รัฐบาลให้ความสําคัญ เช่น กลุ่มประเทศกัมพูชา -  
ลาว - เมียนมา - เวียดนาม (CLMV) กลุ่มประเทศภายใต้สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) กลุ่มประเทศภายใต้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเ อเชีย - แป
ซิฟิค (APEC) และประเทศหมู่เกาะต่าง ๆ นอกจากนี้ ให้เตรียมมาตรการรองรับการกีดกัน
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ทางการค้าจากต่างประเทศอันเนื่องมาจากการดําเนินการของไทยที่ไม่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล เช่น กรณีการดําเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา การดําเนินมาตรการทาง
การเงินที่เก่ียวกับการฟอกเงิน เป็นต้น 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอ่ืน ๆ 
1. ให้กระทรวงคมนาคมสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศ เช่น รถไฟ รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง ถนน เป็นต้น ให้ประชาชนได้รับ
ทราบถึงความเป็นมาของโครงการ เส้นทางที่จะดําเนินการ แ ละการร่วมลงทุนกับประเทศ
ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสร้างความโปร่งใสในการ
ดําเนินการโครงการต่าง ๆ ทั้งนี้ ในการเจรจาร่วมลงทุนดังกล่าวควรกําหนดเงื่อนไขในการ
จัดตั้งศูนย์ซ่อมและศูนย์การเรียนรู้ในประเทศไทยเพ่ือพัฒนาบุคลากรไทยให้มีศักยภาพ 

ประชุม ครม. 
วันที่ 9 มิถุนายน 
2558 

ด้านสังคม 
1. ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติร่วมกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
แนวทางในการเพ่ิมบทลงโทษแก่ผู้ขับขี่รถในขณะเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอ่ืน เช่น หาก
ส่งผลเกิดความเสียหายให้มีการยึดใบขับขี่ 3 เดือน หาก มีความเสียหายอย่างมากหรือทํา
ความผิดซ้ําให้ยึดใบขับขี่ 6 เดือน หรือ 1 ปี หรือตลอดชีวิต ตามความเหมาะสม รวมทั้งเร่ง
พิจารณามาตรการพิเศษนอกเหนือจากกฎหมายปกติในการแก้ไขปัญหาวัยรุ่นแข่งมอเตอร์
ไซด์ตามถนนสาธารณะโดยด่วน 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอ่ืน ๆ 
1. ให้ทุกส่วนราชการประชาสัมพันธ์และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน
ยื่นข้อร้องเรียนหรือร้องทุกข์ท่ีศูนย์ดํารงธรรมของทุกส่วนราชการและทุกจังหวัด โดยสร้าง
ความเชื่อมั่นในการดําเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน รวมถึงติดตามให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้มีการร้องทุกข์หรือร้องเรียน ณ ที่อ่ืน ๆ ด้วย 

ประชุม ครม. 
วันที่ 7 
กรกฎาคม 
2558 

ด้านเศรษฐกิจ 
1. ให้ทุกส่วนราชการจัดทําแผนการใช้เงินสําหรับโครงการลงทุนสําคัญของรัฐบาลโดย
จําแนกให้ชัดเจนว่าเป็นการใช้เงินประเภทใด (งบประมาณ เงินกู้ ) จํานวนเท่าใด ในช่วง
รัฐบาลนี้ (พ.ศ. 2558-2559) และในระยะต่อไปที่จะส่งต่อให้รัฐบาลหน้า รวมทั้งพิจารณา
ว่าโครงการใดสามารถให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้ โดยให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนกรกฎาคม 2558 เพ่ือให้รัฐบาลใช้ในการวางแผนงบประมาณและการบริหาร
จัดการหนี้สาธารณะต่อไป 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอ่ืน ๆ 
1. ให้ทุกส่วนราชก ารดูแลการประดับธงต่าง ๆ เพื่อเป็ นการเฉลิมพระเกียรติและต้อนรับ
บุคคลสําคัญจากต่างประเทศให้มีความเหมาะสมทั้งสถานที่และช่วงระยะเวลาในการประดับ
ธงด้วย 

ประชุม ครม. 
วันที่ 14 
กรกฎาคม 
2558 

ด้านเศรษฐกิจ 
1. ขณะนี้รัฐบาลมีแผนการลงทุนในโครงส ร้างพ้ื นฐานและบริการสาธารณะเพ่ือเป็นการ
พัฒนาประเทศหลายโครงการ โดยใช้เงินกู้ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลมี
นโยบายเกี่ยวกับการลงทุนดังกล่าวให้ดําเนินการในลักษณะที่ไม่เป็นภาระหนี้สาธารณะของ
ประเทศ โดยให้มีภาคเอกชนเข้ามาร่วมทุน ประกอบกับ ครม . ได้มีมติ (26 พฤษภาคม 
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2558) เห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ .ศ. 
2558-2562 ที่ได้มีการกําหนดกิจการประเภทต่าง ๆ ที่ควรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐไว้ด้วย นั้น จึงให้ทุกส่วนราชการพิจารณาแนวทางให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ลงทุนในกิจการของรั ฐ โดยอาจจะกําหนดแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนให้เอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการลงทุนในกิจการของรัฐ โดยอาจจะกําหนดแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนใน
รูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุน (Public Private Partnership: PPP) ทั้งเอกชน
ภายในประเทศและเอกชนภายนอกประเทศเพ่ือให้สอดคล้องตามนโยบา ยของรัฐบาลและ
มติ ครม. ข้างต้น 

ประชุม ครม. 
วันที่ 21
กรกฎาคม 
2558 

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอ่ืน ๆ 
1. ตามท่ีได้มีการประกาศใช้ พรบ . อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 และมีการเปิดตัวคู่มือ
สําหรับประชาชนและเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th) ในวันที่ 
21 กรกฎาคม 2558 นั้น ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเผยแพร่คู่มือ
ดังกล่าวให้ทุกส่วนราชการ ศูนย์ดํารงธรรม และสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ 
และให้ทุกส่วนราชการกําชับให้เจ้าหน้าที่ศึกษาและดําเนินการให้เป็นไปตาม พรบ . และคู่มือ
ดังกล่าวด้วย 

ประชุม ครม. 
วันที่ 28 
กรกฎาคม 
2558 

ด้านการต่างประเทศ 
1. ให้ทุกส่วนราชการที่จะมีการประชุมเจรจาหรือจัดทําความตกลงระหว่างประเทศซึ่งจะ
เกิดข้ึนในระยะต่อไปจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานใน 3 หลักการ คือ การสร้า งความไว้เนื้อเชื่อใจ 
การลดความหวาดระแวง และการได้รับผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกันระหว่างคู่เจรจา ทั้งนี้ 
ภายหลังเสร็จสิ้นการเจรจาหรือทําความตกลง ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสร้างการรับรู้แก่
ประชาชนและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น สาระสําคัญของการเจรจาหรือความตกลง สรุป
ผลดีและผลกระทบที่ประเทศและประชาชนจะได้รับเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและความ
เชื่อมั่นแก่ประชาชน รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนและผู้ที่
เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ สามารถใช้ประโยชน์จากการเจรจาหรือความตกลงนั้นได้อย่างเต็มที่ 
นอกจากนั้น เมื่อได้มีการเ จรจาหรือทําความตกลงระหว่างประเทศไปแล้วให้เร่งรัดการ
ดําเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 

ประชุม ครม. 
วันที่ 4 สิงหาคม 
2558 

ด้านเศรษฐกิจ 
1. ตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติและ ครม .มีมติ (7 ตุลาคม 2557 ) ให้รอง
นายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ) ประสานงาน กับกระทรวงคมนาคมและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับรูปแบบการก่อสร้างถนนสายต่าง ๆ ให้
เหมาะสมกับสภาพและความจําเป็นในการใช้งานจริง โดยเฉพาะถนนเชื่อมต่อระหว่าง
จังหวัด อําเภอ และตําบล นั้น ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาความเหมาะสมในการวาง
โครงข่ายคมนาคมเพ่ื อเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาค โดยคํานึงถึงการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม
ขนส่งทุกด้านทั้งทางบก ทางน้ํา ทางอากาศให้เป็นโครงข่ายที่ชัดเจนและเป็นระบบเพ่ือ
รองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามพ้ืนที่ชายแดนและการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจ 
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ประชุม ครม. 
วันที่ 4 สิงหาคม 
2558 (ต่อ) 

อาเซียน รวมถึงการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด นอกจากนี้ ให้พิจารณาใช้ยางพาราเป็น
ส่วนประกอบในการก่อสร้างถนนด้วย 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอ่ืน ๆ 
1. ให้ทุกส่วนราชการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดําเนินการทุกอย่างของรัฐบาลให้แก่
ประชาชนตั้งแต่เริ่มแรก รวมทั้งต้ องมีการแก้ไขข้อสงสัยที่เกิดขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความ
ไว้วางใจต่อรัฐบาลและข้าราชการให้ได้ โดยไม่ควรมุ่งที่จะใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการ
บังคับแต่เพียงอย่างเดียว 

ประชุม ครม. 
วันที่ 25 
สิงหาคม 
2558 

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอ่ืน ๆ 
1. สืบเนื่องจากผลสําเร็จ ของการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา เมื่อวันที่ 16 
สิงหาคม 2558 นั้น ให้หน่วยงานร่วมกันรณรงค์การปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ รวมทั้ง
พิจารณาจัดกิจกรรมปั่นจักรยานในทุกโอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป 

 ทั้งนี้ ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี ข้างต้น ใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ 
ดังนั้น ในข้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดําเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติ ครม . ที่
เกี่ยวข้องเป็นหลัก 

สรุปเรื่องท่ีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงค มนาคม (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ) ประชุมหัวหน้าหน่วยใน
กํากับ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 ที่มอบหมายกรมฯ ดังนี้ 

 1. ควรดูแลจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ต่างจังหวัดด้วย 

 2. สําหรับรถแท็กซี่ควรให้เหมือนกับแท็กซ่ีของญี่ปุ่น ซึ่งมีความเป็นมืออาชีพ ให้มี แนวทางการแก้ไข
ปัญหาทั้งระบบท่ีเชื่อมโยงกัน เช่น ปัญหาเรื่องเจ้าของอู่รถ เวลาส่งกะรถ เป็นต้น 

 3. กรณีการขอขึ้นราคาค่าโดยสารของรถแท็กซ่ีควรมีการพิจารณาทั้งในส่วนของการขนส่งและ
พลังงาน รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการไปพร้อมกัน 

 4. การแก้ไขปัญหาการขนส่ง ทางบกและการจราจร ควรพิจารณาในด้านต่าง ๆ เช่น จํานวนรถที่
เหมาะสม เส้นทาง ราคา ความปลอดภัย และจุดจอด ตลอดจนการเชื่อมโยงกันจากต้นทางถึงปลายทาง โดย
ยึดประชาชนเป็นหลัก 

 5. การขนส่งระหว่างประเทศ ขอให้เร่งดําเนินการเจรจา /ประสานกับประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อให้เกิด
ความตกลงและแก้ไขปัญหาร่วมกัน เช่น ไทย-มาเลเซีย ไทย-กัมพูชา เป็นต้น 

 6. การจัดระเบียบรถสาธารณะตามนโยบายของ คสช . ยังมีปัญหาในหลายด้าน ทั้งในเรื่องเส้นทาง 
การเข้าร่วม และพ้ืนที่จอดรถ ซึ่ง บขส . ต้องการให้ฝ่ายบริหารกําหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับพ้ืนที่จอดรถ
ของแต่ละสถานี และการกําหนดที่ตั้งของสถานีหมอชิต จึงต้องมีการประชุมเป็นการเฉพาะเรื่องนี้ต่อไป 

สรุปการมอบนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ) ในวาระท่ี
ตรวจเยี่ยมกรมฯ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557  

 รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับทราบว่า ขบ. มีภารกิจงานในการให้บริการประชาชน
จํานวนมากและพร้อมสนับสนุน ขบ . ในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ทั้งงานตามนโยบายรัฐบาลและงานที่ริเริ่ม
ใหม่ ๆ โดยสามารถสรุปสาระสําคัญของนโยบายที่ได้มอบไว้ ดังนี้ 
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 1. ให้ ขบ. มีการปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับงานบริการประช าชนด้านทะเบียน
และภาษีรถที่มีปริมาณมากเพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ และการพัฒนาการทดสอบเพื่อ
ขอรับใบอนุญาตขับรถที่ได้มีการพัฒนาไปแล้วทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (E-exam, E-driving) เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 2. สนับสนุนเรื่องการจัดตั้งศู นย์นวัตกรรมที่ ขบ . กําลังดําเนินการ รวมถึงให้มีการวิจัยและพัฒนา 
(R&D) เพ่ือคิดค้นนวัตกรรมและพัฒนาระบบงานให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และ
ความต้องการของประชาชน 

 3. นโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี “ทําก่อน ทําจริง ทําทันที เกิดผลสัมฤทธิ์ และยั่งยืน” โดย
ในส่วน คค. มีหน้าที่ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งให้มีคุณภาพ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
เดินทางของประชาชน ในส่วนของ ขบ . สามารถดําเนินการตามนโยบายนี้ในการดูแลสถานีขนส่งผู้โดยสารซึ่ง
เป็นโครงสร้างพื้นฐานของการขนส่งให้มีคุณภาพบริการที่ดี โดยในปีงบ ประมาณ พ .ศ. 2558 ขบ. ได้รับ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ จึงได้มอบนโยบายให้ ขบ . พิจารณา
รูปแบบสถานีขนส่งผู้โดยสารโดยประสงค์จะให้นําร่องจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ ให้มีความ
ทันสมัยและมีมาตรฐานเช่นเดียวกับท่าอากาศยานที่มี Passenger Terminal Gate เพ่ือเป็นตัวอย่างให้แก่
จังหวัดอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาสถานีฯ 

 4. มอบหมายให้ ขบ. พิจารณาว่าควรนําข้อมูลการพักใช้ /เพิกถอนใบอนุญาตขับรถตามที่รายงานใน
ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะและรถบรรทุกวัตถุอันตรายมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สา ธารณชนทราบ
เพ่ือให้เกิดการตระหนักรู้ของสังคม (Social Awareness) โดยอาจจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์หรือสื่อสิ่ งพิมพ์
ต่าง ๆ ซึ่งจะทําให้เกิดแรงกดดันจากสังคม (Social Sanction) เพ่ือทําให้ผู้ประกอบการขนส่งช่วยกันกําชับ
พนักงานขับรถให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด เนื่องจากเป็นผู้ได้รับผลกระทบด้วย 

 5. ให้ ขบ. จัดทํา Road Map ของการพัฒนาการอบรมและทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตขับรถตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ที่กําหนดให้ต้องผ่านโรงเรียนสอนขับรถท้ังหมดภายในปี พ .ศ. 2560 ว่าจะมีการ
ดําเนินการอย่างไรในแต่ละปีให้ชัดเจน แล้วเผยแพร่ป ระชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง รวมถึง
ให้พิจารณาประเมินผลการดําเนินการยกระดับการทดสอบภาคทฤษฎีที่ปรับเกณฑ์ผ่านจาก 75% เป็น 90% 
มีผลกระทบในการปฏิบัติงานของ ขบ. หรือไม่ อย่างไร โดยให้มีการเปรียบเทียบ (Benchmark) กับระบบของ
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วที่มีสถิ ติอุบัติเหตุทางถนนน้อย แต่อย่างไรก็ตามให้ ขบ . มุ่งเน้นยกระดับมาตรฐานการ
อบรมและทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตขับรถให้มีมาตรฐานสูงขึ้นและเทียบเท่ามาตรฐานสากล 

 6. มอบหมายให้ ขบ . พิจารณาดําเนินการจัดให้มีสนามสอบขับรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐาน
กระจายไปตามภูมิภาค เพ่ือเป็ นสนามทดสอบขับรถท่ีเป็นสนามกลางที่ให้การดําเนินการทดสอบขับรถ
ภาคปฏิบัติของรถขนาดใหญ่มีมาตรฐาน 

 7. สนับสนุน ขบ . ในการริเริ่มการพัฒนาเรื่องการส่งต่อข้อมูลและการกํากับดูแลเรื่องความเร็วรถ
ในช่วงเทศกาลโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้ตรงจุดและเพ่ิมความม่ันใจให้กับประชาชน
ผู้เดินทาง รวมถึงให้พิจารณาขยายพ้ืน ที่ดําเนินการตามโครงการหนองคายปลอดภัยไร้ความเร็วไปยังจังหวัด
ภูมิภาคอ่ืนที่มีสถิติอุบัติเหตุจํานวนมาก เช่น สมุทรสาคร เพชรบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่ เป็นต้น และเน้นการ
มีส่วนร่วมของชุมชนด้วย 



 

๙ 
 

 8. คค. มีแนวคดิในการจัดทําแผนที่สําหรับการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะให้กับผู้ใช้บริการใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล และเมืองหลักต่าง ๆ เหมือนแผนที่นําทางท่ีจัดทําในเมืองต่าง ๆ ของประเทศพัฒนา
แล้ว 

 9. มอบนโยบายให้ ขบ . พิจารณาให้ความสําคัญกับการจัดระเบียบรถเข้า- ออกตามด่านชายแดนที่
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 12 ด่าน ซึ่งในระยะแรกจะมี 6 ด่าน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการขนส่ง
ข้ามแดนที่จะมีเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต 

สรุปการประชุมชี้แจงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) และ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ อาคาร
สโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม มีดังนี้ 

 1. การทํางานของ คค . ต้องสอดคล้องกับนโยยายและแผนระดับชาติ  ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ และนโยบายรัฐบาล โดยจะต้องกําหนด
งานที่จะต้องดําเนินให้แล้วเสร็จในปี พ .ศ. 2558 - 2559 และวางแผนงานในระยะปานกลางและระยะยาว 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 2. จุดเน้นของดําเนินงานในปี พ.ศ. 2558 - 2559 มี 5 เรื่อง ดังนี ้

    2.1 การขับเคลื่อนและผลักดันโครงการลงทุน โครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่ง จํานวน 
17 โครงการ (ไม่มีโครงการของ ขบ.) งบประมาณ 1.6 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นที่คาดหวังของประชาชนและนัก
ลงทุน รวมทั้งเร่งรัดการลงทุนโครงการต่าง ๆ ทั้งในส่วนของงบประมาณประจําปี และ งบประมาณกระตุ้น
เศรษฐกิจ 

    2.2 การเร่งใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทุกรูปแบบให้เกิดผ ลดีต่อระบบเศรษฐกิจ ทั้ง
ด้านท่องเที่ยว (มารีน่า) สุขภาพประชาชน (เลนจักรยาน ) และโครงสร้างพ้ืนฐานที่เชื่อมต่อชุมชนและชายแดน 
ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ 

    2.3 การปรับปรุงด้านการบริการสาธารณะ ทั้งการสร้าง และการ ให้บริการ  การปรับปรุง
ประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจในสังกัดที่มีผลการดําเนินงานขาดทุนเพ่ือ ลดภาระการอุดหนุนจากรัฐบาล รวมถึง
สิ่งที่จะดําเนินการให้แล้วเสร็จในปี พ .ศ. 2559 การใช้ตั๋วร่วม (Common Ticket) ทั้ง Easy Pass และM 
Pass ให้สามารถใช้บริการร่วมกันได้  

    2.4 การแก้ปัญหาและสร้างมาตรฐานใหม่ ของการเป็นหน่วยงานกํากับดูแล และ หน่วยงาน
การให้บริการ โดยเฉพาะเรื่องเรือประมงที่มีปัญหา IUU ของกรมเจ้าท่า ที่ต้องดําเนินการร่วมกับกรมประมง 
และเรื่อง SSC ตามมาตรฐานความปลอดภัยทางการบินของ ICAO ของกรมการบินพลเรือน และการจัดตั้ง
กรมการขนส่งทางราง ที่จะต้องเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จ 

    2.5 การดําเนินการตามแผนฟื้นฟูของรัฐวิสาหกิจ ที่มีปัญหา ได้แก่ องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ การรถไฟแห่งประเทศไทย และ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งอยู่ในการกํากับดูแลของ คนร . 
อย่างใกล้ชิด 

 

 



 

๑๐ 
 

    นอกจากนี้ รวค. ได้มอบนโยบายที่ให้ทุกหน่วยงานดําเนินการ ดังนี้ 

    1) การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยในปีนี้ คค . มีผลการเบิกจ่าย 
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ประมาณร้อยละ 81 ซึ่งเป็นสถิติที่สูงที่สุดจากผลงานที่ผ่านมาซึ่งสะท้อนถึงการ
เร่งดําเนินงานของทุกหน่วยงานตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งในปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 จะต้องเร่งการ
ดําเนินงานให้มีผลงานที่ดีมากขึ้น และยึดถือนโยบายรัฐบาลเรื่องความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างทุกกรณี 

    2)  การทํางานเป็นทีมเพ่ือร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  และให้ความสําคัญกับการ
ขนส่งระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน โดยจะต้องทราบถึงลักษณะเส้นทางคมน าคมและสินค้าที่มีการขนส่งใน
ประเทศเพ่ือนบ้านด้วย 

    3) ให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์การทํางานโดยให้จัดทําเป็น VDO นําเสนอประมาณ 4 - 
5 นาที เพื่อเป็นผลงานของ คค . ในการนําเสนอ ครม . และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน
ด้วย 

    4) ให้ทุกหน่วยงานรวบรวมองค์ความรู้ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดนวัตกรรมโดย
ให้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการนี้ด้วย 

    5) การกําหนด Position ของ คค. เรื่องการกระจายอํานาจให้กับท้องถิ่น 

  3. นโยบายที่เกี่ยวข้องกับ ขบ . ท่าน รวค. ทราบว่า ขบ . มีภารกิจที่รับผิดชอบมาก และชมเชย
การพัฒนานวั ตกรรมของกรม เรื่อง DLT Check in และขอให้ประชาสัมพันธ์มากขึ้น รวมถึงรับทราบถึง
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามนโยบายที่ คค . มอบหมาย ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพบริการรถแท็กซี่ 
การพัฒนาห้องน้ําภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร การเตรียมการเรื่องเส้นทางเดินรถในกรุงเทพฯ และปริมณ ฑล
ระหว่าง ขสมก . และรถร่วม ขสมก . และความร่วมมือด้านการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศไทย- สปป.ลาว 
ไทย-กัมพูชา และไทย-เวียดนาม เป็นต้น โดยมีนโยบายที่มอบให้ ขบ. ดําเนินการ ดังนี้ 

    1) สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น ยังไม่ควรปิดสถานีขนส่งผู้โดยสารเดิมทั้ง 2 แห่ง 
ควรดําเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่ที่ 3 เป็นที่นิยมก่อน 

    2) สถานีขนส่งผู้โดยสารของประเทศไทยต้องเป็นสถานีต้นแบบและเป็นผู้นําในอาเซียนมี
ตารางเวลาเดินรถ (Time Table) มีตู้ขายตั๋วแบบ e-ticket ที่สามารถซื้อตั๋วโดยสารของทุกบริษัทได้ 

    3) การจัดระเบียบรถสาธารณะโดยเฉพาะจุดจอดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

    4) การกําหนดอัตราค่าโดยสารจะกําหนดเป็นช่วงเพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นจะทําได้หรือไม่ 
รวมถึงให้มีการติดตามสถานการณ์ราคาน้ํามันซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 

    5) ทบทวนภารกิจการถ่ายโอนสถานีขนส่งผู้โดยสารให้แก่ อปท. ซึ่งต้องดําเนินการให้สถานี
ขนส่งมีความสะอาดและได้มาตรฐาน และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการกรมการขนสงทางบก 

กระทรวงคมนาคม 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมการขนสงทางบก  กระทรวงคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ขอ ๒ ใหกรมการขนสงทางบก  กระทรวงคมนาคม   มีภารกิจเกี่ยวกับการกํากับดูแล  
ตรวจสอบ  ตรวจตรา  ใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประสานและวางแผนใหมีการ
เชื่อมตอระบบการขนสงอื่น ๆ  เพื่อใหระบบการขนสงทางบกเกิดความคลองตัว  สะดวก  รวดเร็ว  ทั่วถึง  
และปลอดภัย  โดยใหมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก  กฎหมายวาดวยรถยนต  และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของ 

(๒) ดําเนินการแกไข  ปองกัน  และสงเสริมสวัสดิภาพการขนสงทางบก 
(๓) สงเสริมและพัฒนาเครือขายระบบการขนสงทางบก 
(๔) ดําเนินการจัดระบบและระเบียบการขนสงทางบก 
(๕) รวมมือและประสานงานกับองคการและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและ

ตางประเทศในดานการขนสงทางบก  และในสวนที่เกี่ยวกับอนุสัญญาและความตกลงระหวางประเทศ   



หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 

(๖) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมหรือตามที่กระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ขอ ๓ ใหแบงสวนราชการกรมการขนสงทางบก  ดังตอไปนี้ 
  ก. ราชการบริหารสวนกลาง 
   (๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
   (๒) กองการเจาหนาที่ 
   (๓) กองตรวจการขนสงทางบก 
   (๔) กองแผนงาน 
   (๕) สํานักกฎหมาย 
   (๖) สํานักการขนสงผูโดยสาร 
   (๗) สํานักการขนสงสินคา 
   (๘) - (๑๒)  สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่  ๑ - ๕ 
   (๑๓) สํานักบริหารการคลังและรายได 
   (๑๔) สํานักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ 
   (๑๕) สํานักวิศวกรรมยานยนต 
   (๑๖) สํานักสวัสดิภาพการขนสงทางบก 
   (๑๗) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ข. ราชการบริหารสวนภูมิภาค 
   สํานักงานขนสงจังหวัด 
ขอ ๔ ในกรมการขนสงทางบก  ใหมีกลุมพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหนาที่หลักในการ

พัฒนาการบริหารของกรม  ใหเกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  คุมคา  รับผิดชอบงานขึ้นตรงตออธิบดี
กรมการขนสงทางบก  โดยมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกอธิบดีกรมการขนสงทางบกเกี่ยวกับยุทธศาสตร   
การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม 
(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ  

และหนวยงานในสังกัดกรม 



หนา   ๔๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 

(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ
มอบหมาย 

ขอ ๕ ในกรมการขนสงทางบก  ใหมีกลุมตรวจสอบภายใน   เพื่อทําหนาที่หลักในการ
ตรวจสอบการดําเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานขึ้นตรง 
ตออธิบดีกรมการขนสงทางบก  โดยมอีํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๖ สํานักงานเลขานุการกรม  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณและงานวิทยุส่ือสาร 

ของกรม 
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม 
(๓) ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร  ผลการปฏิบัติงาน  และความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

งานในหนาที่ของกรม   
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่  และยานพาหนะของกรม 
(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๗ กองการเจาหนาที่  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม   
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๘ กองตรวจการขนสงทางบก  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้   
(๑) ควบคุม  ตรวจสอบ  และบงัคับใชกฎหมายแกผูประกอบการขนสง  เจาของรถ  ผูประจํารถ  

เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก  กฎหมายวาดวยรถยนต  อนุสัญญาหรือความตกลง
ระหวางประเทศ  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ   

(๒) ควบคุม  ตรวจสอบรถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก  กฎหมายวาดวยรถยนต   
และอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ   



หนา   ๔๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการสอบสวน  สืบสวน  จับกุม  เปรียบเทียบปรับ  และดําเนินคดีกับ

ผูกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก  กฎหมายวาดวยรถยนต  และกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ 

(๔) ใหความคุมครองชวยเหลือผูใชบริการรถโดยสารสาธารณะตามกฎหมายวาดวยการขนสง

ทางบก  กฎหมายวาดวยรถยนต  และกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก 

(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๙ กองแผนงาน  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนการปฏิบัติราชการของกรม 

(๒) ศึกษา  พัฒนา  และประเมินผลการดําเนินงาน 

(๓) สํารวจ  ประมวลผลสถิติการขนสงทางถนน  และเผยแพรขอมูลขาวสาร 

(๔) ดําเนินการประสานงานความรวมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการดานการขนสงทางบก

ระหวางประเทศ  และองคการระหวางประเทศ  รวมทั้งสงเสริมการประกอบการขนสงทางบกระหวาง

ประเทศ 

(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๑๐ สํานักกฎหมาย  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้   

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานดานกฎหมายตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก  กฎหมาย 

วาดวยรถยนต  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ   

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพง  อาญา   

งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรม 

(๓) ใหคําปรึกษา  และเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  

คําส่ัง  ขอบังคับที่จําเปนตอการควบคุมดูแลการขนสงทางบก 

(๔) ศึกษา  วิเคราะห  เพื่อยกรางและพัฒนากฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกรม 

(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 



หนา   ๔๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๑๑ สํานักการขนสงผูโดยสาร  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการและจัดระบบดานการขนสงผูโดยสารตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก  

กฎหมายวาดวยรถยนต  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
(๒) ศึกษาและพัฒนาดานการขนสงผูโดยสาร   
(๓) สงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการขนสง  รวมทั้งประสาน 

ความรวมมือกับผูประกอบการขนสงและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
(๔) กําหนดหลักเกณฑและกํากับดูแลผูประกอบการขนสงผูโดยสารใหปฏิบัติตามกฎหมาย 

วาดวยการขนสงทางบก  กฎหมายวาดวยรถยนต  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
(๕) ติดตามและประเมินผลการดําเนินการดานการขนสงผูโดยสาร   
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย   
ขอ ๑๒ สํานักการขนสงสินคา  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้   
(๑) ดําเนินการและจัดระบบดานการขนสงสัตวหรือส่ิงของตามกฎหมายวาดวยการขนสง 

ทางบก  กฎหมายวาดวยรถยนต  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

(๒) ศึกษาและพัฒนาดานการขนสงสัตวหรือส่ิงของ 

(๓) สงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการขนสง  รวมทั้งประสาน 

ความรวมมือกับผูประกอบการขนสงและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ   

(๔) กําหนดหลักเกณฑและกํากับดูแลผูประกอบการขนสงสัตวหรือส่ิงของใหปฏิบัติตาม

กฎหมายวาดวยการขนสงทางบก  และกฎหมายวาดวยรถยนต   

(๕) ติดตามและประเมินผลการดําเนินการดานการขนสงสัตวหรือส่ิงของ   

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

ขอ  ๑๓ - ๑๗  สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่  ๑ - ๕  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก  กฎหมายวาดวยรถยนต  และกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวของ 

(๒) วางแผนและสงเสริมสวัสดิภาพการขนสงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ   



หนา   ๔๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 

(๓) กํากับดูแลสถานประกอบการของเอกชนในเขตพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตจากกรมใหเปนไป

ตามกฎหมาย   

(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย   

ขอ ๑๘ สํานักบริหารการคลังและรายได  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  และการพัสดุของกรม   

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับเงินภาษีที่กรมจัดเก็บและเงินรายไดอื่น 

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดทําแผนปายทะเบียนรถ  และดานการเงินและ

บัญชีกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใชรถใชถนน  และเงินรายไดอื่น 

(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๑๙ สํานักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ศึกษาและพัฒนาระบบทะเบียนและภาษีรถ   

(๒) กําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ  การกํากับดูแล  และใหคําแนะนําดานทะเบียนและภาษีรถ   

(๓) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานทะเบียนและภาษีรถ   

(๔) ควบคุมบัญชีรถและเครื่องยนตสําหรับรถ 

(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ  กํากับดูแลและบริหารกองทุนเพื่อ

ความปลอดภัยในการใชรถใชถนน 

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย   

ขอ ๒๐ สํานักวิศวกรรมยานยนต  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ศึกษาและพัฒนาดานวิศวกรรมยานยนตและมลภาวะที่เกิดจากยานพาหนะ 

(๒) กําหนดแบบมาตรฐานและใหความเห็นชอบรถ  เคร่ืองอุปกรณและสวนควบของรถ

รวมทั้งการทดสอบดานวิศวกรรมยานยนต   

(๓) ศึกษาและวิเคราะห  เพื่อพัฒนาความรูและความชํานาญของบุคลากรผูปฏิบัติงาน 

ดานวิศวกรรมยานยนต   



หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 

(๔) สงเสริมและพัฒนาระบบงาน  รวมทั้งเผยแพรความรูเพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางรัฐ

และเอกชนในดานวิศวกรรมยานยนต 

(๕) กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  มาตรฐาน  และดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถ 

ใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตและกํากับดูแลการดําเนินการ

ของสถานประกอบการที่ไดรับอนุญาตจากกรม  ตลอดจนใหคําปรึกษา  แนะนํา  ฝกอบรมเกี่ยวกับ 

การใช  การซอม  และบํารุงรักษาเครื่องตรวจสภาพรถ 

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๒๑ สํานักสวัสดิภาพการขนสงทางบก  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ศึกษา  พัฒนา  และวางแผนระบบการปองกันอุบัติเหตุทางถนนและสงเสริมสวัสดิภาพ

การขนสงทางบก   

(๒) กําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ  การกํากับดูแล  และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินการ

ดานใบอนุญาตขับรถและผูประจํารถ   

(๓) กําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ  การกํากับดูแล  และใหคําแนะนําเกี่ยวกับหลักสูตร 

ของโรงเรียนการขนสงของกรมการขนสงทางบกและโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนสงทางบกรับรอง 

(๔) ดําเนินการโรงเรียนการขนสงของกรมการขนสงทางบก   

(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย   

ขอ ๒๒ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม  รวมทั้งติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม 

(๓) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรและเครือขาย  รวมทั้งใหคําปรึกษา  แนะนําหรือฝกอบรม

การใชคอมพิวเตอรและการใชโปรแกรม 

(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 



หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๒๓ สํานักงานขนสงจังหวัด  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้   
(๑) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก  กฎหมายวาดวยรถยนต  และกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวของ 
(๒) วางแผนและสงเสริมสวัสดิภาพการขนสงภายในจังหวัด 
(๓) กํากับดูแลสถานประกอบการภายในจังหวัดที่ไดรับอนุญาตจากกรม  ใหเปนไปตาม

กฎหมายที่เกี่ยวของ   
(๔) กํากับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานขนสงจังหวัดสาขาและสถานีขนสง 
(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
โสภณ  ซารัมย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการแบงสวน
ราชการและอํานาจหนาท่ีของกรมการขนสงทางบก  กระทรวงคมนาคม  เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจท่ีเพ่ิมขึ้น
และเหมาะสมกับสภาพของงานที่ เปล่ียนแปลงไป   อันจะทําใหการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหนาท่ี 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 



(a) ~ i ~ ~ u n i s ~ i ( u ~ n ' u n i ~ ~ n s t u ~ ~ i u ~ ~ a t u 3 ~ i s a 1 u n ~ w u i n ~ ~ ~ ~ a v 0 a n s u  
9 u9 d a d  

(b) daunaiuiaun'uvisaau"uaYunisd~u"?aiuvaa~i~~~iuaun~nu~Caa~3a~n"~~ 

Q - 
(a) kii wuy nsmaniuar~~wudgunsi"~~nisvaansu 

(b) Rnvi ?iR511d u ~ ~ L L ~ ~ ~ u w u ~ M ~ R I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ M " I ~ ~ ~ ~ ~ I u ~ ~ ~ ~  

uwuaudssuim~~ayns~~ia~S ~au~a4~viiiivaaudstuimdszdi~vaansu 

(6n) 3nwi ?bmsitG imrniu~ba.td~t b5u~ani5R1~Cu~iuvaan~u 







 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 



 ๑ 

 
ภาคผนวก ง 

 ผลการด าเนินงานของกรมการขนส่งทางบกในงานประจ าได้เก็บรวบรวมสถิติต่างๆ ไว้ในระบบ
สถิติการขนส่ง ประกอบด้วย สถิติจ านวนรถจดทะเบียนสะสม จ านวนใบอนุญาตผู้ขับรถและใบอนุญาตผู้
ประจ ารถสะสม และใบอนุญาตประกอบการสะสม  และสถิติการด าเนินงานต่าง ๆ สามารถแสดงได้ดัง
ตารางข้อมูลต่อไปนี้  

 

สถิติจ านวนใบอนุญาตประกอบการขนส่งและจ านวนผู้ประกอบการ ณ วันที่ 30 กันยายน 

  ประเภท 
ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 

จ านวนใบอนุญาตประกอบการ (ฉบับ) จ านวนผู้ประกอบการ (ราย) 
2556 2557 2558* 2556 2557 2558* 

รถโดยสารประจ าทาง 2,161 2,917 2,940 1,492 1,450 1,460 
รถโดยสารประจ าทางระหว่าง ปท. 12 14 14 1 1 1 
รถโดยสารไม่ประจ าทาง 13,987 19,176 27,473 13,987 19,176 27,473 
รถโดยสารไม่ประจ าทางระหว่าง ปท. 264 265 386 264 265 386 
รถโดยสารส่วนบุคคล 6,241 6,408 6,489 6,241 6,408 6,489 
รถโดยสารส่วนบุคคลระหว่าง ปท. 4 3 4 4 3 4 
รถบรรทุกไม่ประจ าทาง 15,417 16,756 18,180 15,417 16,756 18,180 
รถบรรทุกไม่ประจ าทางระหว่าง ปท. 788 917 1,061 788 917 1,061 
รถบรรทุกส่วนบุคคล 362,460 365,505 366,208 362,460 365,505 366,208 
รถบรรทุกส่วนบุคคลระหว่าง ปท. 158 149 157 158 149 157 
รถขนาดเล็ก 68 60 54 34 29 54 

รวมทั้งสิ้น 402,360 412,170 422,952 400,846 410,659 421,443 
ที่มา : กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก 
หมายเหตุ  * ปี 2558 เป็นข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 -31 สิงหาคม 2558 

 

สถิติการด าเนินการเก่ียวกับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558 

หน่วย : ฉบับ 
กิจกรรม 2556 2557 2558* 

ออกใบอนุญาตฯ ใหม่ 64,962 61,009 57,835 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ 18,068 18,402 16,687 
อื่น ๆ 263,842 225,803 209,730 

รวมทั้งสิ้น(ราย) 244,864 216,574 284,252 
ที่มา : กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก 
หมายเหตุ  * ปี 2558 เป็นข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 -31 สิงหาคม 2558 
 



 ๒ 

สถิติการด าเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558 

หน่วย : คร้ัง 
กิจกรรม 2556 2557 2558* 

ต่ออายุ 26,720,028 27,094,719 25,570,155  
จดใหม่ 3,894,359 3,000,064 2,521,407 
แจ้งย้าย 899,369 824,576 754,873 
โอน 3,779,073 3,570,790 3,287,710 
แจ้งเลิกใช้/แจ้งไม่ใช้รถ 147,436 154,602 159,089 
เปลี่ยนแปลงสาระส าคัญ 602,964 584,607 525,982 
อื่น ๆ  526,084 512,793 583,767 

รวม 36,569,313 35,742,151 33,402,755 
ที่มา : กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก 
หมายเหตุ  * ปี 2558 เป็นข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 -31 สิงหาคม 2558 

 

สถิติการด าเนินการตรวจสภาพรถและการตรวจสอบรถ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558 

หน่วย : คัน 
กิจกรรม 2556 2557 2558* 

รถที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสภาพ 5,883,727 5,111,065 4,462,623 
รถที่ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสภาพ 46,017 37,876 39,836 
รถที่ตรวจจังหวัดอ่ืน 182,062 190,587 176,568 
การตรวจสอบรถ 2,275,538 2,120,805 1,932,116 

รวมทั้งสิ้น 8,387,344 7,460,333 6,611,148 
ที่มา : กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก 
หมายเหตุ  * ปี 2558 เป็นข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 -31 สิงหาคม 2558 

 
สถิติการด าเนินการเก่ียวกับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจ ารถ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558 
หน่วย : ฉบับ 

กิจกรรม 2556 2557 2558* 
ออกใบอนุญาตฯ ใหม่ 3,142,978 3,135,014 2,546,805   
ต่ออายุใบอนุญาตฯ 1,638,556 1,568,015 2,117,866   
ออกใบแทนใบอนุญาตฯ 519,230 479,950 603,099   
แก้ไขรายการในใบอนุญาตฯ 709,692 698,387 914,416   
อื่น ๆ 43,918 35,541 51,892   

รวม 6,054,326 5,916,907 6,234,078 
ที่มา : กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก 
หมายเหตุ  * ปี 2558 เป็นข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 -31 สิงหาคม 2558 

 



 ๓ 

สถิติจ านวนเงินรายได้จากเงินภาษีรถ เงินเพิ่ม และค่าธรรมเนียมที่เก็บได้  
ปีงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. 2556 – 2558 

หน่วย : ล้านบาท 
รายการ 2556 2557 2558* 

เงินภาษีและเงินเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต ์ 19,805.97 22,279.83 22,002.20 
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 1,207.03 1,047.09 933.05 
ค่าแผ่นป้ายตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 690.59 544.45 464.29 
เงินภาษีและเงินเพิ่มตามกฎหมายขนส่ง 3,212.71 3,323.04 2,879.53 
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายขนส่ง 19.96 17.21 17.05 
ค่าแผ่นป้ายตามกฎหมายขนส่ง 30.64 27.25 24.08 

รายการ 2556 2557 2558* 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์ 

1,185.75 1,336.85 1,415.85 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้ประจ ารถตามกฎหมาย
ขนส่ง 

141.39 92.18 110.60 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 48.09 51.35 54.19 
รวมทั้งสิ้น 26,342.13 28.719.25 27,900.82 

ที่มา : กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก 
หมายเหตุ  * ปี 2558 เป็นข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 -31 สิงหาคม 2558 

 

สถิติการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสาร ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558 

กิจกรรม 2556 2557 2558* 
จ านวนเที่ยว 23,297,447 23,764,155 22,035,805   
จ านวนผู้โดยสาร (คน-เที่ยว) 395,509,573 384,628,765 345,501,848  
จ านวนเงินค่าบริการ (บาท) 160,075,916 167,333,484 161,547,150  

ที่มา : กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก 
หมายเหตุ  * ปี 2558 เป็นข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 -31 สิงหาคม 2558 

 
สถิติการด าเนินการเปรียบเทียบปรับ  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 – 2558 

รายการ 2556 2557 2558* 
จ านวนผู้ฝ่าฝืน (ราย) 1,128,113 1,020,269 971,893 
จ านวนเงินค่าปรับ (บาท) 398,120,580 359,642,984 363,620,602 

ที่มา : กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก 
หมายเหตุ  * ปี 2558 เป็นข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 -31 สิงหาคม 2558 

 



 ๔ 

จ านวนรถจดทะเบียนสะสม ณ วันที่  30  กันยายน  
หน่วย : คัน 

ประเภทรถ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558* 

 ก. รวมรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์    3,186,322  34,510,096  35,316,893  
     รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน    6,602,119  7,199,507   7,607,982  
     รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน       428,528     434,400     429,627  
     รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล  5,679,083    5,917,392    6,081,016  
     รย. 4 รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล           1,582           1,592    1,633  
     รย. 5 รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด                 3                3   
     รย. 6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 
7 คน  

    114,450       114,102  
  106,355  

     รย. 7 รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง       3,221           3,111          3,015  
     รย. 8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ   20,681  20,533        20,375  
     รย. 9 รถยนต์บริการธุรกิจ         2,769        3,165          3,662  
     รย.10 รถยนต์บริการทัศนาจร          1,548   2,185           3,842  
     รย.11 รถยนต์บริการให้เช่า                92       66               51  
     รย.12 รถจักรยานยนต์  19,722,287  20,133,834  20,281,092  
     รย.13 รถแทรกเตอร์        385,549      435,810       477,910  
     รย.14 รถบดถนน    11,179        11,528         12,123  
     รย.15 รถใช้งานเกษตรกรรม      96,687       98,575       102,866  
     รย.16 รถพ่วง   2,939    3,139           3,472  
     รย.17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ    113,605       131,154       181,863  
 ข. รวมรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก   1,085,854    1,140,259    1,178,505  

รวมรถโดยสาร 138,677      142,255      150,949  
     แยกเป็น - ประจ าทาง         87,909         86,109         86,241  

                   - ไม่ประจ าทาง         39,387         44,431        52,771  
                   - ส่วนบุคคล       11,381     11,715    11,937  
     รวมรถบรรทุก     945,893   996,963    1,026,562  
     แยกเป็น - ไม่ประจ าทาง    221,234       239,373      254,650  
                   - ส่วนบุคคล       724,659       757,590       771,912  
     โดยรถขนาดเล็ก    1,284          1,041          994  
รวมทั้งสิ้น  34,272,176    5,650,355  36,495,398  
 
ที่มา : กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก 
หมายเหตุ  * ปี 2558 เป็นข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 -31 สิงหาคม 2558 

 



 ๕ 

จ านวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจ ารถ จ าแนกตามประเภทใบอนุญาต ณ วันที่ 30  กันยายน 

หน่วย : ฉบับ 

ประเภทใบอนุญาต ปีงบประมาณ 
2556 2557 2558 

ก. รวมใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 26,909,797 27,770,444 28,172,447 
ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชัว่คราว 951,716 847,064 661,851 
ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว 1,846 989 1,819 
ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว 694,929 603,413 470,211 
ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลหนึ่งปี - - - 
ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลหนึ่งปี - - - 
ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์หนึ่งปี - - - 
ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล 6,808,280 7,616,158 8,207,942 
ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล 14,770 14,321           12,979  
ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ 5,933,663 6,190,834      6,253,350  
ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ 6,173,680 6,176,258      6,181,545  
ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลตลอดชีพ 4,624 4,622             4,621  
ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ตลอดชีพ 5,972,708 5,974,651      5,977,639  
ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ 139,419 133,122         129,972  
ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ 9,873 8942             8,792  
ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ 118,737 110,980        167,157  
ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ 59,341 64,342           73,140  
ใบอนุญาตขับรถบดถนน 159 146                145  
ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ 6,645 6,552             6,379  
ใบอนุญาตขับรถใช้งานเกษตรกรรม 19,395 18,036           14,889  
ใบอนุญาตขับรถอ่ืน ๆ 12 14                  16  
รวมใบอนุญาตผู้ประจ ารถตามกฎหมายว่าด้วยการ
ขนส่งทางบก 

1,686,990 1,649,456    1,718,486 

ผู้ขับรถ 1,668,526 1,632,327      1,701,350  
   แยกเป็น    ชนิดที่ 1  10,319 10,290           12,755  
                 ชนิดที่ 2  1,259,060 1,225,220      1,267,344  
                 ชนิดที่ 3  300,327 298,496         313,277  
                 ชนิดที่ 4 98,820 98,321         107,974  
นายตรวจ 1,098 1,014                966  
ผู้เก็บค่าโดยสาร 13,996 13,029           12,875  
ผู้เก็บค่าบริการ 3,370 3,086        3,295  
รวมใบอนุญาตขับขี่ล้อเลื่อน 18,481 18,481           18,481 

รวมทั้งสิ้น 28,615,268 29,438,381    29,909,414 
ที่มา : กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก 
หมายเหตุ  * ปี 2558 เป็นข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 -31 สิงหาคม 2558 
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ภาคผนวก ฉ 



สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ครั้งที่ 1  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก  
    

การประชุมดังกล่าว ผู้อ านวยการกองแผนงานได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและน าเสนอวีดีทัศน์  
เรื่อง ผลการด าเนินงานของกรมการขนส่งทางบกในโอกาสครบรอบ 73 ปี หลังจากนั้นได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
ของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการต่อท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม โดย
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า  ขบ.ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ฯ ฉบับปัจจุบันซึ่งจะสิ้นสุดลงในปีงบประมาณ พ .ศ.
2558 ประกอบกับกับบริบทต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลง  โดยมีค าถามที่ต้องการทราบความคิดเห็นจากทุกท่าน ว่าใน
อีก 5 ปีข้างหน้าต้องการให้ ขบ .เป็นอะไร  ภายใต้พันธกิจที่ส าคัญ 3 ด้าน คือ 1) การควบคุมก ากับดูแล 2) ความ
ปลอดภัย 3) การบริกา ร โดย ขบ .ก าลังให้ความส าคัญและตั้งใจกับงานด้านการควบคุมก ากับดูแลและด้านความ
ปลอดภัย คาดหวังว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า ขบ.จะท าให้มีประสิทธิภาพให้ได้ การควบคุมคือการเป็นผู้ก าหนดทุกอย่าง 
ก าหนดเส้นทาง จ านวนผู้ประกอบการ เงื่อนไขการเดินรถ จ านวนรถ ก าหนดมาตรฐานทุกเรื่อง เมื่อควบคุมทุกเรื่อง
แล้ว ขบ.จะก ากับให้เป็นไปตามที่ได้มี การก าหนดไว้  การดูแล คือการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและระบบ
การขนส่งทางถนนเติบโตตอบสนองต่อบริบทการขับเคลื่อนของประเทศ  จึงขอเรียนแนวคิดการยกร่างแผน
ยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ.2559–2563  ซึ่งคาดหวังว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้วาง Position ขบ.เป็น
อย่างไรใน 3 พันธกิจที่ส าคัญ และ ขบ.จะน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมการ
ขนส่งทางบก พ.ศ.2559 – 2563 ต่อไป 

ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา  ได้ขยายความถึงวัตถุประสงค์การประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ว่า   เป็นการ
จัดเวทีเพ่ือขอรับฟังความคิดเห็น ประเด็นปัญหา รวมทั้งข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องกับ ขบ .ว่าทิศ
ทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกรมการขนส่งทางบก พ .ศ.2559-2563 ควรจะเป็นอย่างไร และผู้ส่วนได้ส่วน
เสียวาดฝันบทบาทของ ขบ .ในอนาคตเป็ นอย่างไร เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปบูรณาการในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
กรมการขนส่งทางบก ฉบับต่อไป  และน าเข้าสู่การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอให้ทุกๆท่านแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นข้อค าถาม ดังนี ้                                                                                          

 ๑. ให้ท่านช่วยวาดฝันว่าระบบการขนส่งทางถนนของไทยอีก ๕ ปีข้างหน้า จะเป็นอย่างไร 

           ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางในหลายเรื่องท่ีส าคัญสรุปไดด้ังนี้ 
  ๑.๑ เกี่ยวกับรถแท็กซ่ีและรถบรรทุก 

                   ๑) รถแท็กซ่ี ควรให้มีการออกใบอนุญาตท่ียากข้ึนและมีการคัดเลือกผู้ขับรถที่มีคุณภาพและมี
ความเป็นมืออาชีพ ต้องการให้ในอนาคตการก ากับดูแลรถแท็กซ่ี เหมือนที่ ขบ .ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน (การเข้มงวด
ในเรื่องการให้บริการและมีการลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างจริงจังและจัดท า แอพพลิเคชั่น DLT Check in 

ภาคผนวก ฉ. 



๒ 

 

ให้ประชาชนร่วมตรวจสอบและแจ้งข้อมูล พฤติกรรมของผู้ขับรถแท็ กซ่ีที่กระท าการท่ีไม่ เหมาะสมผ่านแอพพลิเคชั่น
ดังกล่าว) และการวางตัวเป็นกลางของ ขบ.ที่รับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ(ประชาชน) 

               2) รถบรรทุก  

          - ควรก าหนดให้มีช่องทางเดินรถเฉพาะของรถบรรทุ กเพ่ือให้สามารถเดินทางได้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น 

          - ให้ขบ.เพ่ิมหลักสูตรการสอบขับรถโฟลค์ลิปพ์ และรถเครนส าหรับยกของ เพื่อพัฒนา  
ผู้ขับรถบรรทุกให้มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน และเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ AEC  

         - ให้ ขบ.จัดให้มีจุดพักรถบรรทุกที่เหมาะสมและมีมาตรฐาน 
                   1.2 เกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการด าเนินงาน 
                  เนื่องจากปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เกิดข้ึ นเป็นจ านวนมาก ให้ ขบ .ก าหนดให้มีการใช้
เทคโนโลยีมาควบ คุมการขับรถของผู้ขับรถที่เมาสุรา ท าให้รถสตาร์ทไม่ติด และให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลไปยัง
ฐานข้อมูลผู้ขับรถและไปถึงการต่อทะเบียนรถ  และ ตรอ. เพ่ือการลงโทษผู้กระท าความผิด  และให้มีการ พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีที่อ านวยความสะดวกในการขนส่งในทุกมิติให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมสากล สามารถควบคุม และ
ตรวจสอบอย่างได้ผลสัมฤทธิ์ 
                   1.3 ให้มีการลงโทษผู้ที่กระท าความผิดกฎหมายจราจรโดยให้มาบ าเพ็ญประโยชน์แบบจิตอาสา
ให้กับสังคม เช่น การช่วยซ่อมถนน พาคนข้ามถนน  การจัดระเบียบรถ เป็นต้น เพ่ือให้คนเหล่านั้น ตระหนักรู้และ
ไม่กระท าผิดอีก ห รือก าหนดไว้ในบทเรียนของนักเรียนและปลูกฝังให้การปฏิบัติตามกฎหมายจราจรให้เป็นค่านิยม
ของสังคมไทย 
                   1.4 การประชาสัมพันธ์ เช่น การรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้มากโดยเฉพาะในส่วน
ภูมิภาค โดยเน้นถนนสายไหนที่มีอุบัติเหตุเกิดมากหรือมีผู้เสี ยชีวิตมาก การน าผู้พิการที่เกิดความพิการอัน
เนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมาช่วยในการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
          1.5 การขนส่งท่ีเข้าสินค้าระหว่างประเทศ  ให้ ขบ .พิจารณามุมมองการค้าข้ามชาติ ศึกษา
กฎระเบียบการค้าข้ามแดนและการก าหนดมาตรฐานของรถขนส่งสินค้าที่ เข้ามายังประเทศไทย โดยให้มีการวางกล
ยุทธ์เพื่อเตรียมการเข้าสู่อาเซียน การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการของไทยแข่งขันสู้กับผู้ประกอบการขนส่งข้ามชาติได้  
เช่น การหาทางในการจับคู่ทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน  การส่งเสริมการลงทุน 
SME  การให้บริการขนส่งสินค้าร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย  เป็นต้น ตลอดจนการก ากับดูแลรถบรรทุกของประทศ
อ่ืนที่เข้ามาใช้ถนนในประเทศไทยจะท าอย่างไร 
          1.6 การก าหนดราคาค่าโดยสารของรถโดยสารประจ าทาง ให้มีความยืดหยุ่นลักษณะต้นทุนต่ า 
และเพ่ือดึงดูดความสนใจให้ประชาชนหันมาใช้บริการมากข้ึน  
          1.7 เรื่องความปลอดภัยของตัวรถ และคนขับรถ เป็นปัญหาเชิงระบบ ขบ.ควรให้มีการคัดกรองผู้
ที่จะเข้ามาประกอบการขนส่ง จัดระบบการประกอบการขนส่ง เช่น การบังคับความปลอดภัยของตัวรถ และ
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คนขับรถ และค่อยๆพัฒนาไปสู่ระดับมาตรฐานสากลโดยให้อยู่บนฐานข้อมูล เชิงประจักษ์  เช่น การทบทวนการ
ติดตั้งถังก๊าซในรถ การให้รถโดยสารและรถบรรทุกสาธารณะติด GPS  ซึ่งให้ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐานไว้  
การวางระบบการติดตามและตรวจสอบ ให้มีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการลงโทษ ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่ดีและมีการให้บริการที่ ดีสมควรให้มีการส่งเสริมและยกย่อง มีการมอบรางวัล เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่
ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ 
  1.8 ต้องการให้ ขบ.ปรับปรุงให้มีระบบการขนส่งท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 
                          ๑) ด้านเศรษฐกิจ ไทยสามารถเป็นผู้น าด้านการขนส่งทางบกใน AEC ส าหรับผู้ประกอบการ
รายใหญ่ในต่างประเทศ  และผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กสามารถแข่งขันได้ภายในประเทศ 

                         ๒) ด้านสังคม มีมาตรฐานความมั่นคงและปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล 

                          ๓) ด้านสิ่งแวดล้อม เป็น Green land transport 

๒. ในอีก ๕ ปี กรมการขนส่งทางบกควรจะมีการปรับบทบาทหน้าที่อย่างไร 

   2.1 การปรับโครงสร้างการบริหารงานเกี่ยวกับการด าเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัย  เช่น 
ปัญหารถตู้ไม่ปลอดภัยซึ่งเรื่องนี้เก่ียวข้องกับหลายฝ่ายแต่หาเจ้าภาพ เพ่ือด าเนินการไม่ได้ ควรให้ออกแบบระบบให้
เป็น วงจร PDCA  และก าหนดผู้ด าเนินการที่ชัดเจนและปรับรูปแบบการสอบสวนเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุไปที่ปัญหาของการเกิดอุบัติเหตุ การคลี่คลายปัญหา ขบวนการตรวจสอบ เพื่อให้สังคมรับรู้ว่าปัญหาที่
เกิดข้ึนมีหน่วยงานที่ต้องร่วมรับผิดชอบหลายหน่วยงาน เพ่ือไม่ให้ ขบ.ตกเป็นจ าเลยของสังคม  เช่น การรณรงค์การ
คาดเข็มขัดนิรภัย ต้องมีการอาศัยหน่วยงานอื่น ๆ ร่วมในการด าเนินการด้วยจึงจะประสพผลส าเร็จ 
                 2.2 ให้ ขบ.น ารูปแบบการลงทุนแบบ PPP มาใช้ในการบริหารงาน โดย PPP คือ ความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลและเอกชน (Public Private Partnership)  ถือเป็นเป็นกลไกอย่างหนึ่งที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดสร้างจัดท าโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ (Infrastructure) ได้เป็นอย่างมาก  ทั้งนี้ PPP เป็นรูปแบบการ
ด าเนินงานที่ภาครัฐให้เอกชนเข้ามีส่วนร่ว มในการด าเนินโครงการในการให้บริการสาธารณะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการด าเนินงานและบริการ   โดยที่มุ่งเน้นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับต้นทุนมากกว่าภาครัฐ
ด าเนินการเอง 

          2.3 โรงเรียนสอนขับรถเอกชน ให้ ขบ.ก าหนดแนวนโยบายให้ชัดเจนเพื่อที่จะตัดสินใจใ นการ
ลงทุนในการด าเนินกิจการ 

 2.4 งานที่ควรให้เอกชนด าเนินการแทน ขบ. เช่น การจัดเก็บภาษีรถ โรงเรียนสอนขับรถ เป็นต้น 
โดยให้ ขบ .เป็นผู้ออกกฎระเบียบและก ากับดูแล ในการด าเนินการของภาคเอกชน เช่น การออกข้อสอบการขับรถ 
การเป็นผู้ฝึกอบรมเกี่ยวกับการด าเนินงานให้กับภาคเอกชน เป็นต้น 
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 2.5 ให้ ขบ.ก าหนดการ ออกแบบรถจักรยานยนต์เพื่อรับจ้างและการ ปรับกฎระเบียบวินรถ
จักรยานยนต์  โดยก าหนดให้ผู้ที่จะมาขับรถจักรยานยนต์รับจ้างยากข้ึนเพื่อให้มีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการยิ่งขึ้น
และให้เห็นว่าเป็นอาชีพท่ีสามารถช่วยเหลือสังคม เช่น ในการช่วยสอดส่องดูแลสิ่งที่ไม่ถูกต้องและแจ้งเบาะแสข้อมูล
ให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐทราบข้อมู ล และควรก าหนดให้ต้องมีหมวกกันน็ อกไว้ให้บริการกับผู้โดยสารและอาจมีการ
แจกหมวกคลุมศีรษะเพ่ืออนามัยส าหรับผู้โดยสารและให้มีการจัดระเบียบอย่างจริงจัง มีการดูแลอาชีพขับ
รถจักรยานยนต์รับจ้างให้มีการให้บริการแบบมืออาชีพและมีมาตรฐานสังคมยอมรับ 

                   2.6 ให้ ขบ.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ในงานการก ากับดูแลมากกว่าที่เป็นอยู่ ใน
ปัจจุบัน 

     2.7 ขบ.ในฐานะ Regulator ควรพัฒนาบทบาทในด้านการเป็น Regulator ให้เข้มข้นขึ้น  ทั้ง
ในส่วน ของพัฒนาโครงสร้างเชิงสถาบัน เช่น โครงสร้างองค์กรในส่วนของ ขบ . และ Operator กฎระเบียบ /
กฎหมาย โดยให้มีการพัฒนาใน 3 มาตรการ ดังนี้ คือ 

        1) การสั่งการและควบคุม (Control Approach) เช่น การก าหนดมาตรฐานการออก
ใบอนุญาต ประกอบการขนส่ง  ควรมีการก าหนดมาตรฐานให้เป็ นสากล มีการบังคับใช้ อย่างเข้มข้นและก าหนด
บทลงโทษให้หนัก 

        2) ด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic Approach) เช่น การอุดหนุนและเก็บค่าธรรมเนียม 
        3) การสร้างแรงจูงใจ (Incentive Approach) ควรให้ความส าคัญ เกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใ จ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลกระทบ เช่น การสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ความ
ร่วมมือภาครัฐและเอกชน 
          2.8 ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาครัฐอ่ืนๆ  ตลอดจนภาคเอกชน 
ผู้ประกอบการ ให้ได้ร่วมในการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหาร และเป็นผู้ให้บริการอ ย่างแท้จริง เพื่อเกิด
ความปลอดภัยอย่างสูงสุด 
                    2.9 ให้มีการทบทวนข้อกฎหมาย ที่ก าหนดไว้เดิมว่ามีความทันสมัยและสอดคล้องกับปัจจุบัน
หรือไม่ และสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีความรู้  ผู้ประกอบการ  และน าข้อมูลไปประกอบการพิจารณา ในการแก้ไข
กฎหมาย และในการเปลี่ยนแปลงกฎหมายทุกครั้ง ควรค านึงถึงการปฏิบัติได้จริงหรือไม่                   
  2.10 ให้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานของรัฐ เช่น ปัญหาการบรรทุกน้ าหนักเกินซึ่งมีปัญหา
ใช้รถบรรทุกผิดประเภทมาขนส่งสินค้า การจดทะเบียนรถบรรทุกที่นอกประกาศของกรมทางหลวง ปัญหาดังกล่าว
ควรมีการพิจารณาหรือมีคณะกรรมการร่วมในการพิจารณา  

 ๓. ท่านคิดว่าในอีก ๕ ปีข้างหน้ากรมการขนส่งทางบกต้องมุ่งพัฒนางานในด้านใดเพราะอะไร 
                   ๓.๑ เรื่องเร่งด่วน ขบ .ควรด าเนินการในเรื่อง การควบคุม ก ากับดูแลความปลอดภัย  ให้มีการ
ท างานให้เป็นระบบเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ ขบ. และให้ด าเนินการในระบบวงจร PDCA การเรียนรู้  การติดตาม
ประเมินผล คนทุกๆคนในองค์กรเรียนรู้รับทราบไปด้วยกันและก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ของ ขบ.ให้ชัดเจน ท าอย่างไรให้
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โครงสร้างองค์กรเข้มแข็ง เป็นหัวใจในการด าเนินงานและคนทุกๆคนในองค์กรเรียน รู้รับทราบและร่วมกันแก้ไข
ปัญหาไปด้วยกัน  ส่งเสริมด้านความปลอดภัย โดยตั้งเป้าการลดอุบัติเหตุการเสียชีวิตจากจราจรทางถนน 
 ๓.๒ ให้ ขบ.น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการก ากับดูแลมากขึ้น  เช่น การก ากับการเดิน
รถเก่ียวกับ จ านวน เที่ยว จ านวนรถ โดยเฉพาะรถบรรทุกขนส่งสินค้าที่ผ่านเข้ามาในประเทศควรให้ติด GPS ทุกคัน
เพ่ือก ากับดูแลและการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การใช้ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยในการ
ท างานแทน เจ้าหน้าที่ของขบ.ที่มีไม่เพียงพอ และการควบคุม ก ากับ ตรอ.  
        ๓.๓ เรื่องอ่ืน ๆ  
                        1) การปรับเพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์   
                        ๒) การก าหนดการขนส่งให้มีการเชื่อมต่อการเดินทางกับรถไฟรางคู่  
                        ๓) การส่งเสริมให้มีการใช้รถใช้พลังงานไฟฟ้า   
                        ๔) ให้มีการตรวจสอบรถที่เจ้าของรถถูกฟ้องล้มละลายแต่รถไม่ถูกอายัด  
                        ๕) การให้ อปท.เข้ามาบริหารงานร่วมกับ ขบ. และให้ขบ.ไม่ต้องท ากิจกรรมย่อย ๆมากนักแต่ให้
ท าเรื่องใหญ่ๆ โดยเน้นด้านการส่งเสริมเชิงกลไก โดยสร้างระบบการก ากับมีกลไกที่ดี มีมาตรฐาน ไม่ให้มีภาระงาน
มากส่งเสริมเฉพาะงานใหญ่ๆ ที่ส าคัญ เช่น พ.ร.บ.บริหารจัดการขนส่ง เป็นต้น 
              ๖) การปรับปรุงการออกใบอนุญาตขับรถให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น 
                 ๗) การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้ ได้ Q-Mark  และการน าระบบ ITS  มา
ใช้ควบคุมการขนส่งสินค้า ไม่ให้ใช้ร ถผิดประเภท การควบคุมการ เดินรถให้มีการก าหนดเวลาการ พักรถทุก 4 ชม. 
เพ่ือไม่ให้ผู้ขับขี่เม่ือยล้าและเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุ 
              ๘) ก าหนดให้มีสภาผู้ประกอบการขนส่ง 
              ๙) การให้มี พ.ร.บ.ส่งเสริมด้านโลจิสติกส์ 
              ๑๐) งานด้านการให้ บริการ การเพิ่มขีดความสามารถ ในการให้บริการประชาชนในทุกๆ ด้า น 
และให้มีมาตรฐานที่เหมือนกันในทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
              ๑๑) การบูรณาการข้อมูลต่าง ๆ ของกรมการขนส่งทางบกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ท างาน
ร่วมกันเพ่ือจะได้น าข้อมูลที่เก่ียวข้องมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการขนส่งในภาพ 

 
 



สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันอังคารที่ 2๘ กรกฎาคม 2558 เวลา ๐๘.๓0  -  ๑๓.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก  
    

การประชุมดังกล่าว ผู้อ านวยการกองแผนงานได้กล่าวต้อน รับผู้เข้าร่วมประชุม  หลังจากนั้นได้กล่าว
รายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมการ
ขนส่งทางบก พ.ศ.2559 – 2563 ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ต่ออธิบดีกรมการขนส่งทางบก ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิด
การประชุม โดยแจ้ง ให้ที่ประชุมทราบ ว่า ในการจัดท ายุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ.2559 – 2563 ได้
ก าหนดแนวคิดโดยต้องการให้กรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ควบคุม ก ากับ ดูแล ที่ทรงอานุภาพ 
โดยการควบคุม คือ การก าหนดกฎระเบียบในการด าเนินงานในภารกิจด้านการขนส่งทางถนน ให้มีมาตรฐาน ของ
งาน การก ากับ คือ การก ากับให้ประชาชนและผู้ประกอบการขนส่งด าเนินการตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และ
ดูแล คือ การส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ประกอบการขนส่งสามารถด าเนินงานอยู่ได้  และต้องท าท้ัง 3 อย่างไปพร้อม ๆ 
กัน โดยมีเป้าประสงค์  3 เรื่อง คือ คนขับขี่อย่างปลอดภัย (Smart Drivers) รถปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(Safe & Environmentally Friendly Vehicles) และการขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ  (Efficient&Quality Public 
Transport)    ปัจจุบัน ขบ .ด าเนินงานในงานด้านการบริการ จนประสพผลส าเร็จและได้รับรางวัลจากสนง . กพร. 
เป็นจ านวนมาก แต่ภารกิจด้านการควบคุมก ากับดูแล  งานในภารกิจของขบ .ยังไม่มีประสิทธิภาพ โดยได้สื่อสารให้
บุคลากรทุกระดับของขบ .มีความเข้าใจเป็นแนวทางเดียวกันทั้งหมดและให้กองการเจ้าหน้าน าแนวคิดนี้ไปออกเป็น
ข้อสอบในการสอบของข้าราชการของกรมฯ ด้วย  โดยได้วาง Position ของ ขบ.ใหม่และมีการน านวัตกรรมมาใช้ใน
งานควบคุมก ากับดูแลงานในภารกิจของขบ .ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย ขบ.จะมีการด าเนินการควบคุมก ากับดูแล
งานในภารกิจของขบ. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 และด าเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกปี
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  โดยจะมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการก ากับดูแลงานในภารกิจของ ขบ. ซึ่งจะท า
ให้ ขบ.ด าเนินงานไดง้่ายขึ้น และการก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งให้เข้าสู่ระบบ ที่ยากและ
ออกจากระบบง่ายขึ้น 

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ฝ่ายบริหาร (นายจิรุตม์ ) ต่อไปการประกอบการของรถแท็กซี่จะเน้นการ
ควบคุมก ากับดูแลและมีการมาขอประกอบการที่ยากขึ้น เนื่องจากจะมีการควบคุมเชิงคุณภาพโดยเน้นว่าผู้ที่จะขอ
ประกอบการจะให้เป็นนิติบุคคลไม่ให้เป็นบุคคลธรรมดา 

ผู้อ านวยการกองแผนงาน ได้น าเสนอข้อมูลร่างแผนยุทธศาสตร์ กรมการขนส่งทางบก พ .ศ.2559 – 
2563 เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและกลยุทธ์และร่างแผนที่
ยุทธศาสตร์ 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  แจ้ง ให้ผู้เข้าร่วมประชุม ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างแผน
ยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ .ศ.2559 – 2563 โดยผู้เข้าร่วมประชุมไ ด้เสนอข้อมูลในประเด็นที่ส าคัญสรุป
ได้ ดังนี้ 

 
 



๒ 

 

๑. ด้านการขนส่งสาธารณะ 
 - การใช้รถโดยสารสองแถวไม่เหมาะสมที่จะน ามาใช้เป็นรถโดยสารประจ าทางและปัจจุบันมีการขับขี่ 

ที่ใช้ความเร็วสูงมากสมควรที่จะจ ากัดความเร็วในการเดินรถไม่ควรเกิน 30 กม./ชม. 
                - ให้ ขบ.ออกกฎระเบียบเรื่อง การก าหนดมาตรฐานของอุปกรณ์ส่วนควบของตัวรถโดยสารสาธารณะ
ที่มีความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ 
                - ปัจจุบัน มีการน ารถ ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ คือ การน ารถ ส่วนบุคคลไปเดินรถรับ- ส่งผู้โดยสารเป็น
จ านวนมาก 
                - ให้ ขบ.ด าเนินการกวดขันและปราบปรามลงโทษอย่างจริงจังกับบุคคลที่น ารถท่ีไม่ได้ต่อทะเบียนและ
เสียภาษีให้ถูกต้องมาเดินรถให้บริการแก่ผู้โดยสาร 
                - การขนส่งสาธารณะที่เหมาะสม ขบ .ควรให้ สขจ . ในแต่ละจังหวัดเสนอแนะหาวิธีการช่วยในการ
ควบคุม ก ากับ ดูแลรถโดยสารสาธารณะในจังห วัด โดยต้องการให้มีรถโดยสารที่ดีมีมาตรฐานด้านความปลอดภัย 
ให้บริการประชาชนได้ท่ัวถึงทุก ๆ หมู่บ้าน 

๒. ด้านความปลอดภัย 
     - ให้ ขบ.ด าเนินงานในลักษณะบูรณาการเป็นเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 
     - ให้ ขบ .ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนด ให้อู่รถมีการด าเนินการซ่ อมบ ารุงรักษา รถให้มี

มาตรฐานด้านความปลอดภัย 
     - การก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะประเภทต่างๆ เช่น รถโดยสารไม่ประจ า

ทาง(รถทัศนาจร)  รถรับส่งพนักงาน  เป็นต้น 
     - การเร่งรัดให้ ขบ .ประกาศใช้ระเบียบด้านมาตรฐานความแข็งแรงของ โครงสร้างรถ มาตรฐานความ

แข็งแรงของเบาะที่นั่งและเข็มขัดนิรภัย โดยเฉพาะการ บังคับใช้เข็มขัดนิรภัยที่เบาะหลัง  และการใช้เข็มขัดนิรภัยกับ
ผู้โดยสารที่เป็นเด็ก 

    - การด าเนินการชดเชยเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและความเสียหายที่เกิดจากการอุบัติเหตุจากการ
โดยสาร รถโดยสารสา ธารณะ โดยการเสนอให้มีการปรับเพ่ิมวงเงินประกันภัยภาคบังคับ การเพิ่มวงเงินค่ารักษา 
พยาบาล  การแก้ไขการค านวณค่าชดเชยอื่น ๆ และการเพ่ิมวงเงินประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับรถโดยสารสาธารณะ 

    - การก าหนดมาตรการตรวจสอบรถจดประกอบ 
    - การทบทวนมาตรการในการลดม ลพิษท่ีเกิดจากรถว่าขบ . จะท าอย่างไรบ้าง เพื่อแสดงว่ารถเป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม เช่น การก าหนดอายุการใช้งานของรถทุกประเภทโดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ การซ่อม
บ ารุงรักษารถในระยะเวลาที่เหมาะสม  เป็นต้น 

  - การพัฒนาระบบการตรวจสภาพรถและการควบคุมการต่อเติมและการดัดแปลงตัวรถ 
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๓. ด้านงานให้บริการ 
      - ให้มีการจัดท าฐานข้อมูลด้านงานบริการการขนส่งในลักษณะเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมู ลระหว่าง

หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น  สคบ.  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  เป็นต้น 
      - ให้ ตรอ.ด าเนินการผ่านระบบ Online และให้ขบ.ถ่ายโอนภารกิจนี้ให้เอกชนด าเนินการแทนทั้งหมด 

4. ที่เกี่ยวข้องกับร่างแผนยุทธศาสตร์ ขบ. 
     - ให้มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มี การสื่อสารและสร้างความรู้ ความเข้าใจในการ

ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ให้ไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร  รวมทั้ งการก าหนดค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดให้เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วย 
                 - ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2ให้เพ่ิมกลยุทธ์ ด้านสิ่งแวดล้อม  และกลยุทธ์เกี่ยวกับการส่งเสริมความ
ปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ 
                 -  ขบ.จะมีมาตรการอย่างไรเกี่ยวกับตัวชี้วัดการลดจ านวนรถผิดกฎหมาย เช่น การบังคับใช้กฎหมายที่
เข้มงวดกับรถที่ไม่จดทะเบียน หรือบุคคลที่น ารถไปใช้ผิดประเภทการขนส่ง รวมถึงรถบรรทุกท่ีบรรทุกน้ าหนักเกิน
อัตราที่กฎหมายก าหนด 
                 - เสนอให้ ขบ.มีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเบื้อง ต้นที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด เช่น จ านวนผู้ใช้
รถโดยสารสาธารณะ 
                 - ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการก ากับดูแลการประกอบการขนส่งของผู้ประกอบการขนส่ง 
                 - ให้มีการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายให้ชัดเจนและสามารถวัดผลได้เป็นรูปธรรมโดยให้ก าหนดค่า
เป้าหมายเป็นตัวเลขร้อยละ ให้ชัดเจน 

ศ.ดร.สกนธ์    ควรหาตัวชี้วัดที่เป็นลักษณะ Qu ick  win  ควรหาตัวชี้วัดที่ชัดเจนและมีฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

รศ.ดร.สรวิศ   ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอแนะว่า ขบ .จะท าอะไรและบรรลุผลส าเร็จในอีก  5 ปีข้างหน้า และท่าน
อยากเห็นอะไร โดยวางเป้าหมายร่วมกันโดยมองภาพรวมทั้งระบบ    การควบคุมและก ากับ โดยใช้เทคโนโลยีจะท า
ให้ ขบ.ก ากับผู้ประกอบการได้ง่ายขึ้น และรถโดยสารสาธารณะควรมีการติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือติดตามพฤติกรรมการขับ
ขี่รถของพนักงานขับรถ  ตลอดจนการแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งเป็นขนาดเล็ก ข นาดกลางและขนาดใหญ่  เพ่ือ
บริหารจัดการได้ง่ายขึ้น 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 
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การก าหนดเป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.  พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มีประสิทธิภาพและแข่งขันได้ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
2559 2560 2561 2562 2563 

1. การขนส่งสาธารณะที่
มีคุณภาพ 
1.1 ด้านการขนส่งคน
โดยสารด้วยรถสาธารณะ 

 
 
1) สัดส่วนผู้เดินทางโดยรถ
สาธารณะต่อผู้เดินทางโดย
รถยนต์ส่วนบุคคล 

 
 
ตัวช้ีวัดที่ 1) -  4) เป็นตัวช้ีวัดที่ริเริ่มให้มีการ
จัดเก็บในแผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก
ฉบับน้ี เพื่อประเมินประสิท ธิภาพของการขนส่ง
คนโดยสารสาธารณะที่มีคุณภาพใหค้รอบคลุมมิติ
คุณภาพพื้นฐานของการขนส่งด้วยรถโดยสาร
สาธารณะ โดยในปีที่ 1 และปีท่ี 2 จะเป็นการ
ประเมินความส าเร็จของการด าเนินงาน เรื่องนี้ใน
แต่ละปี แล้วจึงประเมินผลส าเร็จของเป้าประสงค์
ในปีท่ี 3 และปีท่ี 5  

ควบคุม 
1. ทบทวนและก าหนดมาตรฐานงานที่เกี่ยวกับการขนส่ง
คนโดยสารด้วยรถสาธารณะ ทุกประเภท  ทุก
องค์ประกอบ อย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการ 

 
- ระดับความส าเร็จของการก าหนดมาตรฐาน
การประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะ
ให้มีความปลอดภัยขั้นต่ าที่ผู้ประกอบการ
ขนส่งต้องปฏิบัติ 

 2 ) ร้อยละของชุมชนที่
ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่ง
สาธารณะ 

2. พัฒนาเส้นทางการเดินรถโดยสารประจ าทางให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและเชื่อมโยง กับเครือข่ายการขนส่ง
มวลชนอ่ืนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 

- ระดับความส าเร็จของการจัดท าฐาน ข้อมูล
ผู้ใช้บริการขนส่งคนโดยสารด้วยรถสาธารณะ  
 

 3) เวลารอคอยรถสาธารณะ 
4)  สัดส่วนรายจ่ายการเดิน 
ทางโดยรถขนส่งสาธารณะคิด 
เป็นสัดส่วนของรายได้ครัวเรือน 

3. พัฒนาและส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐาน  สิ่งอ านวย
ความสะดวก ส าหรับการขนส่งคนโดยสารด้วยรถ
สาธารณะทุกประเภทให้มีมาตรฐาน อย่างท่ัวถึง แล ะ
เชื่อมต่อกับการขนส่งรูปแบบอ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ระดับความส าเร็จของการก าหนดให้มีสถานี
ขนส่งผู้โดยสาร  ป้ายหยุดรถโดยสารประจ า
ทาง และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ๆ  และ
รูปแบบมาตรฐานสถานีขนส่งผู้โดยสาร 

 5) ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
เพิ่มขึ้น   
 

74% 74% 75% 75% 75% ก ากับ 
๔. ก ากับระบบการขนส่งคนด้วยรถสาธารณะให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

- ร้อยละของจ านวนเส้นทางการเดินรถ
โดยสารที่เดินรถไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 
- ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการบังคับ
ใช้กฎหมายแก่ผู้กระท าความผิด  

       ดูแล 
5. พัฒนาและส่งเสริมการประกอบการขนส่งคนโดยสาร
ด้วยรถสาธารณะให้มีศักยภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด มี
ความรับผิ ดชอบต่อสังคม  และรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล 

 
- จ านวนเส้นทางที่ผู้ประกอบการขนส่งได้รับ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการรถ
โดยสารเพิ่มขึ้น 
 

       6. พัฒนานวัตกรรมส าหรับการควบคุม ก ากับ ดูแล การ
ขนส่งคนโดยสารด้วยรถสาธารณะทุกประเภทให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน สอดค ล้องกับความต้องการเดินทางของ
ประชาชน 

- ระดับความส าเร็จของการควบคุม ก ากับ 
ดูแล การขนส่งคนโดยสารด้วยรถสาธารณะ
โดยการติดตั้งระบบ GPS 

 

 

 

ภาคผนวก ช 
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1.2 ด้านการขนส่งด้วย
รถบรรทุก 

1) สดัส่วนปริมาณการบรรทุก
ทางถนนต่อการขนส่งสินค้า
ทั้งหมด (ton-km of travel) 
2) สัดส่วนค่าขนส่งสินค้าทาง
ถนนเทียบกับค่าขนส่งโดย
รูปแบบอื่นคิดเป็นสัดส่วนของ 
รายได้ครัวเรือน (หรือ GDP) 

ตัวช้ีวัดที่ 1) - 2) เป็นตัวช้ีวัดที่ริเริ่มให้มีการ
จัดเก็บในแผนฉบับนี้ เพื่อประเมนิประสิทธิภาพ
ของการขนส่งสินค้าที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมมิติ
คุณภาพพื้นฐาน ดังนั้น ในปีท่ี 1 และปีท่ี 2 จึง
เป็นการประเมินความส าเร็จของการด าเนินงาน
ในแต่ละปี แล้วจึงประเมินผลส าเร็จของ
เป้าประสงค ์ในปีท่ี 3 และปีท่ี 5  

ควบคุม 
1. ทบทวน พัฒนา และก าหนดมาตรฐานการ
ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจ าทางและ
รถบรรทุกส่วนบุคคลเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้รถผิด
ประเภท 

 
- สัดส่วนการเพิ่มขึ้นของจ านวนรถขนส่ง
สาธารณะเพิ่มมากขึ้นกว่ารถขนส่งส่วนบุคคล 
- ระดับความส าเร็จของการน าข้อบังคับ
มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก
มาเป็นเกณฑ์ในการขอใบอนุญาต
ประกอบการขนส่ง 

 3) ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพด้าน 
โลจิสติกส์ในส่วนท่ีกรมฯ 
รับผิดชอบ 
- สัดส่วนของรถบรรทุกสินค้า
ไม่เต็มคันท่ีลดลงจากการใช้ 

 
 
 
ในปี 2559 -
2560 จัดให้มี
ระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลรถบรรทุก
เข้า-ออก ในสถานี
ขนส่งสินค้า 3 
แห่ง 
 

 
 
 
ลดลง
ร้อยละ 
5 จาก 
ปี 
2560 

 
 
 
ลดลง
ร้อยละ 
10  
จากปี 
2560 

 
 
 
ลดลง
ร้อยละ 
15  
จากปี 
2560 

2. วางแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับการขนส่งด้วยรถบรรทุกสาธารณะเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกในการขนส่ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงพัฒนาการ
เชื่อมต่อกับการขนส่งรูปแบบอ่ืน 

- ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาสถานี
ขนส่งสินค้าตามแผนปฏิบัติการ 
 

 สถานีขนส่งสินค้า ก ากับ 
3. ก ากับการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้  

 
- ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการบังคับ
ใช้กฎหมายแก่ผู้กระท าความผิด 

  ดูแล 
4. พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก
ให้มีมาตรฐานคุณภาพ 

- ร้อยละผู้ประกอบการขนส่งสินค้าที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วย
รถบรรทุก (Q Mark)  

  5. พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก
ให้มีความพร้อมสามารถขยายฐานการประกอบการ
ขนส่งโดยสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจและขยายช่องทาง
การค้าอื่น ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

- จ านวนผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ
ที่สามารถขยายฐานการประกอบการขนส่งใน
ต่างประเทศหรือสามารถสร้างพันธมิตรทาง
ธุรกิจกับประเทศท่ีมีความตกลงแล้ว 

  6. พัฒนานวัตกรรมส าหรับการควบคุม ก ากับ ดูแล การ
ขนส่งด้วยรถบรรทุก 

- ระดับความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรม
ส าหรับการควบคุม ก ากับ ดูแลการขนส่งด้วย
รถบรรทุก 

 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.  พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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2. รถปลอดภัยและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1) จ านวนอุบัติเหตุทางถนนคิด
เป็นหน่วย จ านวนอุบัติเหตุต่อ 
100 ล้านคัน-กิโลเมตร 
2) จ านวนผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนลดลง 

ตัวช้ีวัดที่ 1) เป็นตัวช้ีวัดทีดีท่ีสุดในการวัดจ านวน
อุบัติเหตุทางถนนท่ีเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบกับ
ปริมาณการใช้งานซึ่งจะต้องริเริ่มให้มีการจัดเก็บ 

ควบคุม 
1. พัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมของรถทุกประเภทรวมถึงรถประกอบ
และรถดัดแปลงให้มีมาตรฐานที่เท่าเทียมกันและเป็น
มาตรฐานสากล 

 
- ระดับความส าเร็จในการทบทวนกฎ 
ระเบียบ ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
จากตัวรถ 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2) เป็นตัวช้ีวัดที่จัดเก็บจากฐานข้อมูล
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สตช.) 

 3) จ านวนอุบัติเหตุที่มีสาเหตุ
จากรถลดลง 

ส านักวิศวกรรมยานยนต์จะมีการศึกษาข้อมูล
และจัดเก็บเพื่อน าข้อมูลไปวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบเพื่อก าหนดค่าเป้าหมายในปีต่อไป 

2. พัฒนาระบบการรับรองแบบยานยนต์และเครื่อง
อุปกรณ์ส่วนควบ 

- ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบการให้
ความเห็นชอบและการรับรองแบบให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
- ระดับความส าเร็จในการพัฒนาการผลิตรถ
ให้ประหยัดพลังงาน หรือใช้พลังงานทดแทน 

 4) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ี
ปลดปล่อยจากการขนส่งทาง
ถนนลดลง 

ส านักวิศวกรรมยานยนต์จะมีการศึกษาข้อมูล
และจัดเก็บเพื่อน าข้อมูลไปวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบเพื่อก าหนดค่าเป้าหมายในปีต่อไป 

3. พัฒนาระบบการตรวจสอบ โดยให้เอกชน หน่วยงาน 
หรือสถาบัน เข้ามามีส่วนร่วม 

- ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบการ
ตรวจทดสอบ โดยให้เอกชน หน่วยงาน หรือ
สถาบัน เข้ามามีส่วนร่วม 

 5) ปริมาณมลภาวะที่เกิดจาก
การขนส่งทางถนนลดลง 

จัดท า
ระบบ
การ
จัดเก็บ
ข้อมูล 

จัดเก็บ
ข้อมูล
พื้นฐาน 

0.1% 0.1% 0.1% 4. พัฒนาระบบการตรวจสภาพรถท้ังภาครัฐและเอกชน - ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบการ
ตรวจสภาพรถ 

  5. ก าหนดหลักเกณฑ์การบ ารุงรักษารถระหว่างการใช้
งาน และมาตรฐานผู้ท าการซ่อมบ ารุง 

- ระดับความส าเร็จของการก าหนด
หลักเกณฑ์การบ ารุงรักษารถระหว่างการใช้
งาน และมาตรฐานผู้ท าการซ่อมบ ารุงรักษา 

  ก ากับ 
6. พัฒนาระบบการตรวจสอบรถบนท้องถนนและ
มาตรการบังคับใช้กฎหมาย  

 
- ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการบังคับ
ใช้กฎหมายของผู้กระท าความผิด 

  ดูแล  
7. พัฒนาและส่งเสริมผู้ผลิตและผู้ประกอบรถของไทยให้
สามารถผลิตรถให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  

- ระดับความส าเร็จในการอบรมให้ความรู้ ฝึก
ทักษะฝีมือผู้ผลิตและผู้ประกอบรถของไทยให้
สามารถผลิตรถให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

  8. สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
ในการให้ความส าคัญในการบ ารุงรักษารถเพื่อลดสาเหตุ
อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถและการบ ารุงรักษารถเพื่อให้
การใช้รถเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

- จ านวนกิจกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนตระหนักถึงการ
ตรวจสภาพและบ ารุงรักษารถ 

  9. พัฒนานวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ด้าน
ความปลอดภัยของรถ รวมทั้งระบบตรวจสภาพรถ 

- ระดับความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรม
ส าหรับการควบคุม ก ากับ ดูแลด้านความ
ปลอดภัยของรถและระบบตรวจสภาพรถ 
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3. คนขับขี่อย่างปลอดภัย 1) จ านวนอุบัติเหตุที่มีสาเหตุ
จากผู้ขับขี่ลดลง 
หมายเหต ุข้อมูลจ านวนการ 

1% 2% 3% 4% 5% ควบคุม 
1. ทบทวนและพัฒนากระบวนการออกใบอนุญาตขับรถ
และผู้ประจ ารถให้มีมาตรฐาน 

- ระดับความส าเร็จในการพัฒนากระบวนการ
ออกใบอนุญาตขับรถและผู้ประจ ารถให้มี
มาตรฐาน 

 เกิดอุบัติเหตุและสาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุจาก สตช. โดยลดลง
จากปฐีาน (ปี 2556) 

     2. พัฒนา ควบคุม ก ากับ ดูแล มาตรฐานโรงเรียนสอน
ขับรถเอกชน 

- ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมให้มี
โรงเรียนสอนขับรถท่ีได้มาตรฐานสากลเพื่อท า
หน้าท่ีรองรับภารกิจด้านการอบรมและ
ทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถภายในปี พ.ศ. 
2563 
- ระดับความส าเร็จในการมอบหมายให้
โรงเรียนสอนขับรถท่ีกรมฯ ให้การรับรองท า
หน้าท่ีอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตแทนกรมฯ 

       ก ากับ 
 3. พัฒนานวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแลคนขับข่ี
อย่างปลอดภัย 

- ระดับความส าเร็จในการสร้างมาตรฐาน
แรงงานให้ผู้ขับรถโดยสารและรถบรรทุก 
- ระดับความส าเร็จในการควบคมุความเร็ว
และเวลาการขับรถของพนักงานขับรถโดยสาร
สาธารณะ 

       ดูแล 
4. เสริมสร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้
ถนน 

 
- ร้อยละ (ระดับ) ความส าเร็จของโครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนินการในกลยุทธ์ 

       5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ - ร้อยละ (ระดับ) ความส าเร็จของโครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนินการในกลยุทธ์ 

       6. ส่งเสริมศักยภาพและทักษะการขับรถ - ร้อยละ (ระดับ) ความส าเร็จของโครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนินการในกลยุทธ์ 

       7. พัฒนาการวิเคราะห์อุบัติเหตุ และแสวงหาแนวทางใน
การป้องกันการเกิดอุบัติเหต ุ

- ร้อยละ (ระดับ) ความส าเร็จของโครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนินการในกลยุทธ์ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.  พัฒนาการท างานให้เป็นรูปแบบอัจฉริยะ 



 ๕ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 2559 2560 2561 2562 2563 

4. การให้บริการที่เป็น
เลิศ 

1) ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนานวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร 

กรมฯ จะวัดความส าเร็จของเป้าประสงค์นี้ท่ี
สะท้อน Position Innovation และ Paradigm 
Innovation ในปีท่ี 3 และปีท่ี 5 (มิใช่วัดช้ินงาน
ของนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล) 

1. ประเมิน ทบทวน พัฒนา รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และบรหิารจัดการองค์ความรู้กระบวนการ
ให้บริการทุกเรื่องอย่างสม่ าเสมอ เพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการให้บริการที่เป็นเลิศ  

- ระดับความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม/
โครงการ 

 2) ร้อยละความพึงพอใจ ไม่น้อย
กว่า 

80% 

ไม่น้อย
กว่า 

80% 

ไม่น้อย
กว่า 

80% 

ไม่น้อย
กว่า 

80% 

ไม่น้อย
กว่า 

80% 

2. พัฒนานวัตกรรมในการให้บริการในทุกด้านโดย
ค านึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุน  

- ระดับความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม/
โครงการ 

 3) ร้อยละความไม่พึงพอใจ ไม่เกิน 
20% 

ไม่เกิน 
20% 

ไม่เกิน 
20% 

ไม่เกิน 
20% 

ไม่เกิน 
20% 

3. มีองค์กรที่ท าหน้าท่ีในการส่งเสริมและพัฒนา
นวัตกรรมของกรมฯ โดยเฉพาะด้านควบคุม ก ากับ ดูแล 
การขนส่งทางถนน อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

- ระดับความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม/
โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.  เสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูงและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 2559 2560 2561 2562 2563 
5. เป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะสูงและมีการ
บริหารจัดการที่ดี 

1) ร้อยละความเช่ือมั่นต่อ
องค์กร 
(วัดบุคลากรขององค์กร ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม) 

ไม่น้อย
กว่า 

80% 

ไม่น้อย
กว่า 

80% 

ไม่น้อย
กว่า 

80% 

ไม่น้อย
กว่า 

80% 

ไม่น้อย
กว่า 

80% 

1. ปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจในการ
ควบคุม ก ากับ ดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Enterprise 
Architecture) 
2. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการควบคุม ก ากับ ดูแล 
การขนส่งทางถนน 
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่อง
นวัตกรรมและมีความใส่ใจในงานบริการ 
4. ส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรมีความตั้งใจในการ
ด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
(Attention Organization) 
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อสนับสนุนการท างานแบบ Network Centric 
Operation และการประเมินผลสัมฤทธ์ิยุทธศาสตร์
องค์กร 
6. พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) 
7. การก าหนดให้มีมาตรฐานการด าเนินงาน (Code of 
Conduct) ควบคู่กับภารกิจงานท่ีได้รับมอบหมาย 

- ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตาม
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กรมการขนส่งทางบก 
- ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ท างานแบบ Network Centric Operation 
และยุทธศาสตร์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
- ระดับความส าเร็จของการท างานตามแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ 
เพื่อหาแนวทางในการวัดการเป็นองค์กรทีม่ี
สมรรถนะสูง ประกอบด้วย 3 เรื่อง คือ 
1) ต้องเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข 
2) คนในองค์กรต้องตอบสนองและรองรับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นตลอดเวลา 
3) ระบบนิเวศน์ที่ดีขององค์กรที่มุ่งการ
ด าเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิของทุกประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 



 ๑ 

แผนงาน/โครงการ ปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 

 ในการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ในแต่ละกลยุทธ์ ในเบื้องต้นส านัก/กอง ได้จัดส่งข้อมูลแผนงาน/โครงการที่จะด าเนินการในแผนยุทธศาสตร์ฉบับน้ี สรุปได้ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มีประสิทธิภาพและแข่งขันได้ 
เป้าประสงค์ที่ 1  การขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ 
1.1 ด้านการขนส่งคนโดยสารด้วยรถสาธารณะ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 
1. ทบทวนและก าหนดมาตรฐานงานที่เกี่ยวกับการขนส่งคนโดยสาร
ด้วยรถสาธารณะทุกประเภท ทุกองค์ประกอบอย่างเป็นระบบและ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการ 

- ระดับความส าเร็จของการก าหนดมาตรฐานการประกอบการ
ขนส่งรถโดยสารสาธารณะให้มีความปลอดภัยขั้นต่ าที่
ผู้ประกอบการขนส่งต้องปฏิบัติ 

1. แผนการทบทวนและก าหนดมาตรฐานการประกอบการขนส่งรถโดยสาร
สาธารณะ 

2. พัฒนาเส้นทางการเดินรถโดยสารประจ าทางให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
และเชื่อมโยงกับเครือข่ายการขนส่งมวลชนอ่ืนทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ 

- ระดับความส าเร็จของการจัดท าฐาน ข้อมูลผู้ใช้บริการขนส่งคน
โดยสารด้วยรถสาธารณะ  
 

1. แผนการพัฒนาเส้นทางการเดินรถโดยสารประจ าทางทั้งภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ 

3. พัฒนาและส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐาน  สิ่งอ านวยความสะดวก 
ส าหรับการขนส่งคนโดยสารด้วยรถสาธารณะทุกประเภทให้มี
มาตรฐาน อย่างท่ัวถึง และเช่ือมต่อกับการขนส่งรูปแบบอื่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ระดับความส าเร็จของการก าหนดให้มีสถานีขนส่งผู้ โดยสาร  
ป้ายหยุดรถโดยสารประจ าทาง และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ๆ 
และรูปแบบมาตรฐานสถานีขนส่งผู้โดยสาร 

1. แผนการจัดให้ม/ีจัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
   - สด. อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร ่
   - สด. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   - สด. จังหวัดเพชรบุรี 
   - สด. อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
   - สด. สด. จังหวัดสระบุรี แห่งที่ 2 
   - สด. จังหวัดมหาสารคาม แห่งที่ 2 
   - สด. จังหวัดอ่างทอง 
   - สด. จังหวัดชลบุรี 
   - สด. อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
   - สด. อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
2. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งและด าเนินการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร 
3. ก าหนดรูปแบบสถานีขนส่งผู้โดยสารให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมปัจจุบัน 
2. โครงการตรวจติดตามและก ากับดูแลการด าเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
3. แผนงานส ารวจและก าหนดสถานท่ีหยุดรถโดยสารประจ าทาง 



 ๒ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 
4. ก ากับระบบการขนส่งคนด้วยรถสาธารณะให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ก าหนดไว ้

- ร้อยละของจ านวนเส้นทางการเดินรถโดยสารที่เดินรถไม่
ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 

1. แผนการตรวจสอบการเดินรถโดยสาร 

- ร้อยละความส าเร็จของการ ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายแก่
ผู้กระท าความผิด 

1. โครงการซ่อมบ ารุงและเทียบค่าเครื่องตรวจจับความเร็วรถโดยสาร
สาธารณะด้วยระบบเลเซอร ์
2. โครงการรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็ว เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน (รถโมบาย) ประจ าปีงบประมาณ 
3. โครงการด าเนินงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (โทร.1584) 
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 

5. พัฒนาและส่งเสริมการประกอบการขนส่งคนโดยสารด้วยรถ
สาธารณะให้มีศักยภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม และรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล 

- จ านวนเส้นทางที่ ผู้ประกอบการขนส่งได้รับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารเพิ่มขึ้น 
 

1. โครงการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจ าทาง 

6. พัฒนานวัตกรรมส าหรับการควบคุม ก ากับ ดูแล การขนส่งคน
โดยสารด้วยรถสาธารณะทุกประเภทให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับความต้องการเดินทางของประชาชน 

- ระดับความส าเร็จของการควบคุม ก ากับ ดูแล การขนส่งคน
โดยสารด้วยรถสาธารณะโดยการติดตั้งระบบ GPS 

1. แผนการติดตั้งระบบ GPS ในรถโดยสารสาธารณะ 
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1.2 ด้านการขนส่งด้วยรถรถบรรทุก 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 

1. ทบทวน พัฒนา และก าหนดมาตรฐานการประกอบการขนส่งด้วย
รถบรรทุกไม่ประจ าทางและรถบรรทุกส่วนบุคคลเพื่อแก้ไขปัญหาการ
ใช้รถผิดประเภท 

- สัดส่วนการเพิ่มขึ้นของจ านวนรถขนส่งสาธารณะเพิ่มมากขึ้น
กว่ารถขนส่งส่วนบุคคล 
- ระดับความส าเร็จของการน าข้อบังคับมาตรฐานคุณภาพ
บริการขนส่งด้วยรถบรรทุกมาเป็นเกณฑ์ในการขอใบอนุญาต
ประกอบการขนส่ง 

1. แผนงานพัฒนาปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตประกอบการขนส่ง 
2. โครงการพัฒนาระบบค าขอ 70 ออนไลน์ (DPS: Document 
Prescreening System) 

2. วางแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับการขนส่งด้วยรถบรรทุกสาธารณะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
อ านวยความสะดวกในการขนส่งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
รวมถึงพัฒนาการเช่ือมต่อกับการขนส่งรูปแบบอื่น 

- ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าตาม
แผนปฏิบัติการ 
 

1. โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
2. โครงการศูนย์การขนส่งชายแดน จังหวัดนครพนม 
3. โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทาง
ถนน  

3. ก ากับการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ - ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการบังคับใช้กฎหมายแก่
ผู้กระท าความผิด 

1. โครงการซ่อมบ ารุงและเทียบค่าเครื่องตรวจจับความเร็วรถโดยสาร
สาธารณะด้วยระบบเลเซอร ์
2. โครงการรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็ว เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน (รถโมบาย) ประจ าปีงบประมาณ 
3. โครงการด าเนินงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (โทร.1584) 
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 

4. พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้มี
มาตรฐานคุณภาพ 

- ร้อยละผู้ประกอบการขนส่งสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) 

1. แผนงานส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกทั่วประเทศ 
2. โครงการพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Thai Truck 
Center) เพื่อส่งเสริมการขนส่งด้วยรถบรรทุกท่ีปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

5. พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้มีความ
พร้อมสามารถขยายฐานการประกอบการขนส่งโดยสร้างพันธมิตรทาง
ธุรกิจและขยายช่องทางการค้าอื่น ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน 

- จ านวนผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศท่ีสามารถขยาย
ฐานการประกอบการขนส่งในต่างประเทศหรือสามารถสร้าง
พันธมิตรทางธุรกิจกับประเทศท่ีมีความตกลงแล้ว 

1. แผนงานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการประกอบธุรกิจขนส่งและการสร้าง
เครือข่ายพันธมิตรในตา่งประเทศในกลุ่มอาเซียน 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนรองรับการเปิด
เสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2562 

6. พัฒนานวัตกรรมส าหรับการควบคุม ก ากับ ดูแล การขนส่งด้วย
รถบรรทุก 

- ระดับความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรมส าหรับการควบคุม 
ก ากับ ดูแลการขนสง่ด้วยรถบรรทุก 

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลใบก ากับการขนส่งเพื่อความปลอดภัย
ทางถนน 
2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีขนส่ง
สินค้า 
3. โครงการศึกษาโครงสร้างต้นทุนการบริหารจัดการและต้นทุนด้านความ
ปลอดภัยของการขนส่งสินค้าทางถนนด้วยรถบรรทุก 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ที่ 2. รถปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 
1. พัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
ของรถทกุประเภทรวมถึงรถประกอบและรถดัดแปลงให้มีมาตรฐานที่
เท่าเทียมกันและเป็นมาตรฐานสากล 

- ระดับความส าเร็จในการทบทวนกฎ ระเบียบ ด้านความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจากตัวรถ 

1. แผนการทบทวนกฎ ระเบียบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจากตัวรถ 
     - การก าหนดมาตรฐานความแข็งแรงของโครงสร้างตัวถังรถโดยสาร 
     - การก าหนดมาตรฐานความแข็งแรงของที่น่ัง จุดยึดที่น่ัง จุดยึดเข็มขัด
นิรภัย 
     - การก าหนดมาตรฐานระบบห้ามล้อ ABS ของรถลากจูง รถพ่วง และรถ
กึ่งพ่วง 
     - การก าหนดมาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันด้านข้าง และด้านท้ายของ
รถบรรทุก 
     - การก าหนดมาตรฐานของอุปกรณ์ต่อพ่วง ส าหรับรถลากจูง รถพ่วง และ
รถกึ่งพ่วง 
     - การก าหนดมาตรฐานระบบห้ามล้อ ABS ส าหรับรถโดยสารสองช้ัน 
     - การก าหนดมาตรฐานและการติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง (GPS 
หรือ Digital Tachograph) ส าหรับรถโดยสารสาธารณะขนาดใหญ ่
     - การก าหนดมาตรฐานของรถบรรทุกวัตถุอันตรายให้ต้องเป็นไปตาม
ข้อก าหนด ADR 

2. พัฒนาระบบการรับรองแบบยานยนต์และเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบ - ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบการให้ความเห็นชอบและ
การรับรองแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

1. แผนพัฒนาระบบการให้ความเห็นชอบและการรับรองแบบ 
     - โครงการศึกษาเรื่องการประเมินและยกระดับประสิทธิภาพการห้ามล้อ
ของรถโดยสารดัดแปลง 
     - โครงการศึกษาเรื่องการพัฒนามาตรฐานการสร้างประกอบ การดัดแปลง 
และการตรวจสอบโครงคัสซี ระบบรองรับน้ าหนัก และระบบบังคับเลี้ยงของรถ
โดยสารในประเทศไทย 

- ระดับความส าเร็จในการพัฒนาการผลิตรถให้ประหยัดพลังงาน 
หรือใช้พลังงานทดแทน 

1. โครงการศึกษาการจัดท าร่างข้อก าหนดด้านความปลอดภัยของยานยนต์ที่
ใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 
3. พัฒนาระบบการตรวจสอบ โดยให้เอกชน หน่วยงาน หรือสถาบัน 
เข้ามามีส่วนร่วม 

- ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบการตรวจทดสอบ โดยให้
เอกชน หน่วยงาน หรือสถาบัน เข้ามามีส่วนร่วม 

1. แผนพัฒนาระบบการตรวจทดสอบ โดยให้เอกชน หน่วยงาน หรือสถาบัน 
เข้ามามีส่วนร่วม 

4. พัฒนาระบบการตรวจสภาพรถท้ังภาครัฐและเอกชน - ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบการตรวจสภาพรถ 1. แผนการพัฒนาระบบการตรวจสภาพรถ 
5. ก าหนดหลักเกณฑ์การบ ารุงรักษารถระหว่างการใช้งาน และ
มาตรฐานผู้ท าการซ่อมบ ารุง 

- ระดับความส าเร็จของการก าหนดหลักเกณฑ์การบ ารุงรักษารถ
ระหว่างการใช้งาน และมาตรฐานผู้ท าการซ่อมบ ารุงรักษา 

1. การก าหนดหลักเกณฑ์การบ ารุงรักษารถระหว่างการใช้ 

6. พัฒนาระบบการตรวจสอบรถบนท้องถนนและมาตรการบังคับใช้
กฎหมาย 

- ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการบังคับใช้กฎหมายของ
ผู้กระท าความผิด 

1. โครงการซ่อมบ ารุงและเทียบค่าเครื่องตรวจจับความเร็วรถโดยสาร
สาธารณะด้วยระบบเลเซอร ์
2. โครงการรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็ว เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน (รถโมบาย) ประจ าปีงบประมาณ 
3. โครงการด าเนินงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (โทร.1584) 
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 

7. พัฒนาและส่งเสริมผู้ผลิตและผู้ประกอบรถของไทยให้สามารถผลิต
รถให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

- ระดับความส าเร็จในการอบรมให้ความรู้ ฝึกทักษะฝีมือผู้ผลิต
และผู้ประกอบรถของไทยให้สามารถผลิตรถให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

1. การอบรมให้ความรู้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบรถของไทย 

8. สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนในการให้
ความส าคัญในการบ ารุงรักษารถเพื่อลดสาเหตุอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับ
รถและการบ ารุงรักษารถเพื่อให้การใช้รถเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

- จ านวนกิจกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่
ประชาชนตระหนักถึงการตรวจสภาพและบ ารุงรักษารถ 

1. กิจกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนตระหนัก
ถึงการตรวจสภาพ และบ ารุงรักษารถ 

9. พัฒนานวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ด้านความปลอดภัย
ของรถ รวมทั้งระบบตรวจสภาพรถ 

- ระดับความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรมส าหรับการควบคุม 
ก ากับ ดูแลด้านความปลอดภัยของรถและระบบตรวจสภาพรถ 

1. โครงการจัดท าระบบรายงานผลการตดิตั้ง การตรวจและทดสอบเครื่อง
อุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง และระบบรายงานผลกการ
ตรวจสภาพรถผ่านระบบสารสนเทศ 
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เป้าประสงค์ที่ 3. คนขับขี่อย่างปลอดภัย 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 

1. ทบทวนและพัฒนากระบวนการออกใบอนุญาตขับรถและผู้ประจ า
รถให้มีมาตรฐาน 

- ระดับความส าเร็จในการพัฒนากระบวนการออกใบอนุญาตขับ
รถและผู้ประจ ารถให้มีมาตรฐาน 

1. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดท าข้อสอบ 
2. การพัฒนาระบบการทดสอบ e-exam ส าหรับโรงเรียนสอนขับรถท่ีกรมการ
ขนส่งทางบกให้การรับรอง 
3. การพัฒนาหลักสูตรการขับรถท่ีต้องใช้ทักษะขัน้สูงในการขับรถ 
4. การพัฒนาเครื่องทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 
5. การพัฒนาท่าทดสอบและรูปแบบการทดสอบขับรถ 
6. การพัฒนารูปแบบใบอนุญาตขับรถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม
พฤติกรรมการขับรถอย่างปลอดภัย 
7. จัดท ากฎหมายเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การออกและการต่ออายุใบอนุญาตขับ
รถ การออกและการต่ออายุใบรับรองการขับรถ 
ปี 2559 ศึกษาวิเคราะห์หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการขอรับและการต่ออายุ
ใบอนุญาต การขอรับและการต่ออายุ ใบรับรองการขับรถของรถลักษณะต่าง ๆ 
และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ปี 2560 พิจารณายกร่างกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ จนแล้วเสร็จ 

2. พัฒนา ควบคุม ก ากับ ดูแล มาตรฐานโรงเรียนสอนขับรถเอกชน - ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมให้มีโรงเรียนสอนขับรถท่ีได้
มาตรฐานสากลเพื่อท าหน้าที่รองรับภารกิจด้านการอบรมและ
ทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถภายในปี พ.ศ. 2563 

1. การพัฒนามาตรฐานโรงเรียนสอนขับรถ 
2. การก าหนดแบบมาตรฐานสนามฝึกหัดขับรถ 
3. การพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการก ากับดูแล โรงเรียนสอนขับรถ 
4. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งโรงเรียนสอนขับรถท่ัวประเทศ 
5. การสร้างและพัฒนาผู้ฝึกสอนขับรถให้มีมาตรฐาน 
6. ศึกษาพัฒนาการตรวจประเมินเพื่อรักษามาตรฐานโรงเรียนสอนขับรถ 

- ระดับความส าเร็จในการมอบหมายให้โรงเรียนสอนขับรถท่ี 
กรมฯ ให้การรับรองท าหน้าที่อบรมผู้ขอรับใบอนุญาตแทนกรมฯ 

3. พัฒนานวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแลคนขับข่ีอย่างปลอดภัย - ระดับความส าเร็จในการควบคุมความเร็วและเวลาการขับรถ
ของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ 

1. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบันทึกข้อมูลการเดินทาง 
2. การวิเคราะห์พฤติกรรมพนักงานขับรถ เพื่อพัฒนาทักษะการขับรถให้เกิด
ความปลอดภัย 
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อความปลอดภัย 

4. เสริมสร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน - ร้อยละ (ระดับ) ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินการในกลยุทธ์ 

1. การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรด้านการขนส่ง 
    - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการขนส่ง 
๒. การส่งเสริมความรู้การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
ต่าง ๆ ได้แก่ 

 



 ๗ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 
      2.1 เด็กและเยาวชน 

          - โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร 
          - โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตส านึกความปลอดภัย 
    2.2 พนักงานขับรถกลุ่มเสี่ยงและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
          - โครงการร่วมใจสร้างความปลอดภัยให้รถโรงเรียน 
3. การส่งเสริมความรู้การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่ 
สถานีวิทยุ สื่อสังคมออนไลน ์
4. การส่งเสริมความปลอดภัยในท้องถิ่นหรือชุมชน 
5. การผลิตและเผยแพร่สื่อ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบตัิเหตุ - ร้อยละ (ระดับ) ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินการในกลยุทธ์ 

1. การบูรณาการหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
2. การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
3. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหต ุ
     - โครงการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมฯ 

6. ส่งเสริมศักยภาพและทักษะการขับรถ - ระดับความส าเร็จในการสร้างมาตรฐานแรงงานให้ผู้ขับรถ
โดยสารและรถบรรทุก 

1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการฝึกหัดและการทดสอบขับรถ 
2. การพัฒนาทักษะการขับรถข้ันพ้ืนฐานตามลักษณะรถ เช่น รถยนต์ 
รถบรรทุก รถโดยสาร 
3. การพัฒนาทักษะการขับรถหลักสูตรพิเศษ เช่น รถพยาบาล รถน าขบวน รถ
ฉุกเฉิน รถขนส่งระหว่างประเทศ 
4. การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการพัฒนาทักษะการขับรถอย่าง
ปลอดภัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

7. พัฒนาการวิเคราะห์อุบัติเหตุ และแสวงหาแนวทางในการป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ 

- ร้อยละ (ระดับ) ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินการในกลยุทธ์ 

1. การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในภาพรวมของประเทศ 
2. การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง 
3. การเช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานด้านความปลอดภยั 
4. ถอดบทเรียนจากการด าเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
5. การสร้างนวัตกรรมในการด าเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน 
6. การพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยให้กับบุคลากรกรมฯ 

 



 ๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาการท างานให้เป็นรูปแบบอัจฉริยะ 
เป้าประสงค์ที่ 4. การใหบ้ริการที่เป็นเลิศ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 
1. ประเมิน ทบทวน พัฒนา รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
บริหารจัดการองค์ความรู้กระบวนการให้บริการทุกเรื่องอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้บริการที่เป็น
เลิศ 

- ระดับความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม/โครงการ 1. แผนการทบทวนและพัฒนากระบวนการให้บริการ 
   - การศึกษาพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวกับด้าน
ทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการ
ขนส่งทางบกให้มีความทันสมัย และเหมาะสม 
   - โครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านทะเบียนและภาษีรถเพื่อ
รองรับ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. .... (รวมกฎหมาย) 
หมายเหต ุโครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านทะเบียนฯ จะสามารถ
ด าเนินการได้ต่อเมื่อ พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. .... (รวมกฎหมาย) มีผล
บังคับใช้ 
   - โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ 
พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. .... (รวมกฎหมาย) 
หมายเหต ุโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จะสามารถด าเนินการ
ได้ต่อเมื่อ พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. .... (รวมกฎหมาย) มีผลบังคับใช้ โดย 
ศทส. เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาและปรบัปรุงระบบสารสนเทศเพื่อ
รองรับ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. .... (รวมกฎหมาย) และหน่วยงาน
สนับสนุน ได้แก่ ทุกหน่วยงานท่ีเข้าใช้ระบบสารสนเทศดังกล่าว 

2. พัฒนานวัตกรรมในการให้บริการในทุกด้านโดยค านึงถึงความคุ้มค่า
ในการลงทุน 

- ระดับความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม/โครงการ 1. แผนการพัฒนานวัตกรรม 
    - โครงการปรับปรุงกระบวนงานการส่งบัญชีรีบและจ าหน่ายรถและการ
รับรองหลักฐานการส่งบัญชีรถและจ าหน่ายรถ (ตัดบัญช)ี รวมเป็นกระบวนงาน
เดียวเพื่อรองรับการยกเลิกเครื่องหมายพิเศษ (ป้ายแดง) (สนท.) 
หมายเหต ุเริ่มด าเนินการเมื่อกฎหมายยกเลิกเครือ่งหมายพิเศษ (ป้ายแดง) มี
ผลใช้บังคับ 
    - แผนงาน/โครงการพัฒนานวัตกรรมในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2 

3. มีองค์กรที่ท าหน้าท่ีในการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมของกรมฯ 
โดยเฉพาะด้านควบคุม ก ากับ ดูแล การขนส่งทางถนน อย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 

- ระดับความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม/โครงการ  



 ๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. เสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูงและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ที่ 5. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีการบริหารจัดการที่ดี 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 
1. ปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจในการควบคุม ก ากับ 
ดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Enterprise Architecture) 
2. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการควบคุม ก ากับ ดูแล การขนส่ง
ทางถนน 
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องนวัตกรรมและมี
ความใส่ใจในงานบริการ 
4. ส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรมีความตั้งใจในการด าเนินงานตาม
บทบาทหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย (Attention Organization) 
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุน
การท างานแบบ Network Centric Operation และการประเมินผล
สัมฤทธ์ิยุทธศาสตร์องค์กร 
6. พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) 
7. การก าหนดให้มีมาตรฐานการด าเนินงาน (Code of Conduct) 
ควบคู่กับภารกิจงานท่ีได้รับมอบหมาย 

- ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลของกรมฯ 
- ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการท างานแบบ Network Centric Operation 
และยุทธศาสตร์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
- ระดับความส าเร็จของการท างานตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อหาแนวทางในการวัดการเป็น
องค์กรที่มีสมรรถนะสูง ประกอบด้วย 3 เรื่อง คือ 
1) ต้องเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข 
2) คนในองค์กรต้องตอบสนองและรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดขึ้นตลอดเวลา 
3) ระบบนิเวศน์ที่ดีขององค์กรที่มุ่งการด าเนินงานให้บรรลุผล
สัมฤทธ์ิของทุกประเด็นยุทธศาสตร ์
 

1.การวิเคราะห์อัตราก าลังบุคลากรของกรมการขนส่งทางบก 
2. การปรับปรุงโครงสร้างและการแบ่งงานภายในของหนว่ยงานภายในกรมฯ 
3. การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งภายในกรมฯ 
4. แผนพัฒนาบุคลากรกรมการขนส่งทางบก ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น 
   4.1 การฝึกอบรม 
     - การฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน 
     - การฝึกอบรมเพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
     - การฝึกอบรมผู้บริหารระดับต่าง ๆ 
     - การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
     - การอบรมเพื่อพัฒนาทัศนคติและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
     - การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     - การอบรมด้านการให้บริการ 
   4.2 การก าหนดตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของงานในแต่ละสายงานให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
   4.3 แผนการจัดท าหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานและต าแหน่ง
ข้าราชการในสังกัดกรมฯ 
   4.4 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร (Career Path) 
   4.5 แผนสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ (Succession Plan) 
5. การจัดท าและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กร 
6. การพัฒนาและปรับปรุงหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
7. แผนปฏิบัติราชการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมฯ 
8. จัดท าฐานข้อมูลกลางหลักของกรมฯ ให้เป็นมาตรฐาน 
9. แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ปี พ.ศ. 2560-2564 
10 จัดท ามาตรฐานการเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบงาน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่านิยม  “ONE DLT” ประกอบด้วย 
O (Objective) 
 
 
N (Network) 
E (Eminence) 
 
D (Digital Economy) 
 
L (Legitimacy) 
T (Transparency) 

เป้าหมายชัดเจน 
 
 
มีบูรณาการ 
งานโดดเด่น 
 
เน้นนวัตกรรม 
 
ก ากับตามกฎหมาย 
โปร่งใส เป็นธรรม 
 

การท างานอย่างมีเป้าหมายชัดเจ น มีมาตรฐาน อย่าง                   
มืออาชีพ  (รู้จริง ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และผลงานเกิน
ความคาดหมาย) 
โดยบูรณาการเป็นเครือข่ายท้ังหน่วยงานภายในและภายนอก 
เพื่อความมีชื่อเสียง ผลงานโดดเด่น และตรงกับความต้องการ
ของประชาชน 
ด้วยการใช้นวัตกรรมอย่างเหมาะสมและปรับเปลี่ยนให้
ทันสมัย รองรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
เพื่อให้เกิดการควบคุม ก ากับ ดูแล ตามกฎหมายที่เข้มแข็ง 
รวมถึงการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม 

 

วิสัยทัศน์ 
“เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล  
ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย” 

 
 

กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก 
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 

โทรศัพท์ 0-2271-8401 โทรสาร 0-2271-8443 
www.dlt.go.th 

Call Center 1584 

 

http://www.dlt.go.th/
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