คํานํา
สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาเปนหนวยราชการภูมิภาคสังกัดกรมการ
ขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักงานขนสงจังหวัด
นครราชสีมา ประจํา ปงบประมาณ 2558 โดยใหมีความสอดคลองรองรับกับนโยบายของ
กรมกา รขนสงทางบก และจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานราชการของ
สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาเปนไปอยางตอเนื่องมีระเบียบแบบแผน และมีการผลักดัน
ใหมีการดําเนินงานเปนไปตามเปาประสงคที่กําหนดไว โดยใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ
ดวยความมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีความคุมคา เพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน

กลุมวิชาการขนสง
สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา

สารบัญ
เรื่อง

หนา

1. แผนปฏิบัติราชการกรมการขนสงทางบก
2. แผนปฏิบัติราชการจังหวัดนครราชสีมา
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3. แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา
3
3.1 ลักษณะทั่วไป
3.2 อัตรากําลัง
3.3. หนวยงานภายในสํานักงาน
4
3.4 สถานีขนสงผูโดยสาร
6
3.5 การวิเคราะหองคกร
9
3.6 ประเด็นยุทธศาสตรสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา
10
3.7 แผนงาน/โครงการประจําป 2558
11
ภาคผนวก ก. แผนปฏิบัติราชการสํานักงานขนสงจังหวัด นครราชสีมา ประจําป งบประมาณ 2558
ข. ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด ประจําปงบประมาณ 2558
ค. แผนที่ยุทธศาสตรสาํ นักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา
ง. แผนที่กลยุทธของสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา(
Strategy Map)
จ. ตารางแผนปฏิบัติราชการสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา ประจําป งบประมาณ
2558
ฉ. โครงการ / แผนงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ
- โครงการตรวจสอบปราบปรามและจับกุมรถทีก่ ระทําผิดกฎหมายตามกฎหมายวาดวย
การขนสงทางบกและกฎหมายวาดวยรถยนต
- โครงการบูรณาการตรวจจับความเร็วจังหวัดนครราชสีมาเครือขายขนสงภาคอีสาน
และจังหวัดสระบุรี(๒๐+๑) เพื่อความปลอดภัยในการใชรถใชถนน
- โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสรางจิตสํานึกความปลอดภัยในการใชรถใชถนน
- โครงการตรวจสอบติดตามและกํากับดูแลการดําเนินงานสถานตรวจสภาพรถเอกชน
- โครงการณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ
- โครงการตรวจสอบมลพิษทางอากาศและเสียงของรถสวนราชการ
- โครงการ “ปลูกฝงเด็กไทย ใสใจวินัยจราจร” เนื่องในวันเด็กแหงชาติ

- โครงการรับรองโรงเรียนสอนขับรถ
- โครงการควบคุมการเสพสุราของผูขับรถโดยสารสาธารณะ
- โครงการพัฒนาและสงเสริมผูประกอบการขนสงดวยรถโดยสาร
- โครงการออกหนวยรถโมบายบริการทดสอบภาคทฤษฎีดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อ
ออกใบอนุญาตขับรถ และรับชําระภาษีรถประจําป
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา

--------------------------------------------
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1. แผนปฏิบัติราชการกรมการขนสงทางบก
1.1 วิสัยทัศนกรมการขนสงทางบก
“ มุงมั่นพัฒนาการขนสงทางถนน เพื่อคุณภาพชีวิตทีด่ ีของประชาชน ”

1.2 พันธกิจกรมการขนสงทางบก
1) จัดระเบียบ พัฒนา และสงเสริมการขนสงทางถนน ใหมีความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย เปนธรรม คุม คาทางเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงกับการขนสงรูปแบบอื่น รวมถึงการขนสงระหวาง
ประเทศ
2) พัฒนามาตรฐานและกํากับดูแลรถใหมีความปลอดภัยเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สอดคลอ
กับมาตรฐานสากล
3) พัฒนาระบบการปองกันอุบัติเหตุ และสงเสริมสวัสดิภาพการขนสงทางถนน
4) กํากับดูแลการขนสงทางถนนใหเปนไปตามกฎหมาย
5) พัฒนาคุณภาพการใหบริการสูความเปนเลิศ
6) สงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

1.3 ประเด็นยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนา สงเสริมและกํากับดูแลระบบการขนสงทางถนน ใหมี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนา สงเสริมและกํากับดูแลการขนสงทางถนนใหมีวาม
ปลอดภัย และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาการบริหารงานและการบริการสูความเปนเลิศ
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2. แผนปฏิบัติราชการจังหวัดนครราชสีมา
2.1 วิสัยทัศนจังหวัดนครราชสีมา
“ ประตูสูอีสาน ศูนยกลางผลิตสินคาการเกษตร อุตสาหกรรม ผาไหม และแหลงทองเที่ยว”

2.2 คานิยมจังหวัดนครราชสีมา
“มีจิตบริการ เนนการทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์”

2.3 พันธกิจจังหวัดนครราชสีมา

1) เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูป การจัดการและการแขงขันทางตลาดสินคา
เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
2) เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูป การจัดการและการตลาดผลิตภัณฑไหม
3) เพิ่มศักยภาพแหลงทองเที่ยว สินคา และบริการทองเที่ยว
4) พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
5) พัฒนาดานคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อบริการประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล

2.3 ประเด็นยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่
ประเด็นยุทธศาสตรที่
ประเด็นยุทธศาสตรที่
ประเด็นยุทธศาสตรที่
ประเด็นยุทธศาสตรที่

1
2
3
4
5

การพัฒนาการเกษตร
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑไหม
การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว
การพัฒนาสังคมและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
การบริหารจัดการอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
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3. แผนปฏิบัติราชการสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา
3.1 ลักษณะทั่วไป
สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา เปนหนวยงานราชการสวนภูมิภาค สังกัดกรมการขนสง
ทางบก กระทรวงคมนาคม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2506

วิสัยทัศน :
คานิยม :

องคกรที่มีคุณภาพ มุงสูความเปนเลิศดานการบริการ
การใหบริการดวยคุณภาพที่ ดีกวา สะดวกกวา รวดเร็วกวา

วัฒนธรรมองคกร :

วัฒนธรรมผูใหบริการ ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง

เปาประสงคหลัก :
พันธกิจ :

ประชาชนไดรับการบริการที่มีคุณภาพ

1. ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก ตามกฎหมายวาดวยรถยนต และกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของภายในจังหวัด
2. วางแผนการขนสงทางบกและสงเสริมสวัสดิภาพการขนสงภายในจังหวัดนครราชสีมา
3. กํากับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานขนสงจังหวัดสาขา และสถานีขนสง
4. ปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย

3.2 อัตรากําลัง
- ขาราชการ
- พนักงานราชการ
- ลูกจางประจํา
รวม

จํานวน 101
จํานวน 51
จํานวน 13
จํานวน 165

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
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3.3 หนวยงานภายใน สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา
งานบริหารทั่วไป (โทร. 0-4437-1163 ตอ 11) มีหนาที่รับผิดชอบหลักเกี่ยวกับงานธุรการ

บุคลากร พัสดุ สารบรรณ งานการเงินและบัญชี การจัดทํางบประมาณ การรับชําระภาษีทางไปรษณีย

กลุมวิชาการขนสง (โทร. 0-4437-1332 ตอ 12) มีหนาที่รับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการวางแผนจัด

ระเบียบการขนสงภายในจังหวัด การออกและตออายุใบอนุญาตประกอบการขนสง การกําหนดหรือ
ปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบการขนสงประจําทาง ไมประจําทาง รถขนาดเล็กและสวนบุคคล งาน
ตรวจการ งานสงเสริมสวัสดิภาพการขนสง การจัดตั้งและดําเนินการสถานตรวจสภาพรถเอกชน และ
ระบบงานคอมพิวเตอร

ฝายทะเบียนรถ (โทร. 0-4425-1332 ตอ 13 , 0-4424-2777 ตอ 14) มีหนาที่รับผิดชอบหลัก ใน

การดําเนินการดานทะเบียนและภาษีรถ ทั้งตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก กฎหมายวาดวยรถยนต
เชน การจดทะเบียนรถ การตออายุทะเบียนและการเสียภาษีรถประจําป การโอนกรรมสิทธิ์รถ การเปลี่ยน
ประเภทรถ การเปลี่ยนแปลง รายการทางทะเบียนรถ การอายัด ยกเลิกหรือเพิกถอนการจดทะเบียนรถ การ
ยายรถเขามาจากจังหวัดอื่น การยายรถไปใชงานตางจังหวัด

ฝายใบอนุญาตขับรถ (โทร. 0-4437-1332 ตอ 16) มีหนาที่รับผิดชอบหลัก เกี่ยวกับการออก

ใบอนุญาต การตออายุ เปลี่ยนประเภท การออกใบแทน การแกไขรายการ การยาย การอายัด ยกเลิก หรือเพิก
ถอนใบอนุญาตผูประจํารถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย
วาดวยรถยนต

ฝายตรวจสภาพรถ (โทร 0-4437-1332 ตอ 15) มีหนาที่รับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการตรวจสภาพ

รถ การตรวจสอบรถ การตรวจพิสูจนความถูกตองของตัวรถ และการอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ
เอกชน ตลอดจนการควบคุม กํากับดูแล การตออายุ การยกเลิกหรือเพิกถอนการจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ
เอกชนในเขตพืน้ ที่ความรับผิดชอบ เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก และกฎหมายวา
ดวยรถยนต

หมายเหตุ.-

1 สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ 1 (ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง โทร.0-4424-2777 )
ใหบริการการดําเนินการดานทะเบียนรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต
2 สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ 2 (ถนนสุรนารายณ ต.จอหอ โทร.0-4424-1332)
ใหบริการการดําเนินการดานใบอนุญาตขับรถ การดําเนินการดานทะเบียนรถตามกฎหมายวาดวยการขนสง
ทางบก การดําเนินการกลุมวิชาการขนสง และงานบริหารทัว่ ไป
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สํานักงานขนสงจังหวัดสาขา
มีหนาที่รับผิดชอบหลัก งานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานประกอบการขนสงสวนบุคคล
งานตรวจการขนสง งานทะเบียนและภาษีรถ งานตรวจสภาพรถ งานใบอนุญาตผูประจํารถ งานใบอนุญาต
ขับรถยนต ตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก และกฎหมายวาดวยรถยนต และงานอื่นๆตามที่รับ
มอบหมาย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ปจจุบันมีสํานักงานขนสงจังหวัด สาขา จํานวน 7 สาขา คือ
1. สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา สาขาอําเภอปากชอง ตั้งอยูเลขที่ 9 หมู 19 ถนนเลี่ยง
เมือง ตําบลหนองสาหราย อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา โทร . 0 - 4431 - 3160 มีพื้นที่รับผิดชอบ
คือ อําเภอปากชอง
2. สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา สาขาอําเภอบัวใหญ ตั้งอยูเลขที่ 19/1 ถนนเทศบาล
8 ตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา โทร . 0-4446-1294 มีพื้นที่รับผิดชอบ คือ อําเภอบัว
ใหญ อําเภอคง อําเภอโนนแดง อําเภอประทาย อําเภอบานเหลื่อม อําเภอแกงสนามนาง อําเภอสีดา และ
อําเภอบัวลาย
3. สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา สาขาอําเภอสีคิ้ว ตั้งอยูเลขที่ 333 หมูที่ 3 ถนน
ชัยภูมิ-สีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โทร. 0-4441-1752 มีพื้นที่รับผิดชอบ คือ อําเภอสีคิ้ว อําเภอสูง
เนิน
4. สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา สาขาอําเภอโชคชัย ตั้งอยูเลขที่ 378 หมูที่ 10 ถนน
ราชสีมา-โชคชัย ตําบลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โทร . 0-4449-1454 มีพ้นื ที่รับผิดชอบ คือ อําเภอโชค
ชัยอําเภอ ครบุรี อําเภอเสิงสาง และอําเภอหนองบุนนาก
5. สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา สาขาอําเภอพิมาย ตั้งอยูเลขที่ 582 หมูที่ 4 ตําบล
ในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โทร . 0-4447-1388 มีพื้นที่รับผิดชอบ คือ อําเภอพิมาย อําเภอ
ชุมพวง อําเภอหวยแถลง อําเภอจักราช อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอลําทะเมนชัย และอําเภอเมืองยาง
6. สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา สาขาอําเภอปกธงชัย ตั้งอยูเลขที่ 151/68 หมูที่ 11
ตําบลเมืองปก อําเภอเมืองปก จังหวัดนครราชสีมา โทร . 0-4445-2142 มีพื้นที่รับผิดชอบ คือ อําเภอปกธงชัย
และอําเภอวังน้ําเขียว
7. สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา สาขาอําเภอดานขุนทด ตั้งอยูเลขที่ 619/39-40 หมูที่ 2
ตําบลดานขุนทด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โทร .0-4420-4880 มีพื้นที่รับผิดชอบ คือ อําเภอ
ดานขุนทด และอําเภอเทพารักษ
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3.4 สถานีขนสงผูโดยสาร
สถานีขนสงผูโดยสารเปนกลไกลสําคัญในการควบคุมกํากับดูแลจัดระเบียบการขนสง
ให
ผูประกอบการขนสง ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับตาง ๆ โดยเฉพาะการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด
ไวในใบอนุญาตประกอบการขนสง เชน เสนทางเดินรถ จุดตนทางปลายทาง จุดจอดรับ –สงผูโดยสาร เวลา
การเดินรถ อัตราคาโดยสาร จํานวนรถและจํานวนเที่ยวการเดินรถ รวมถึงการใหบริการแกผูโดยสารใน
ระหวางการเดินทาง นอกจากนี้ยังเปนเครื่องมือในการควบคุมดูแลผูประจํารถซึ่งไดแก พนักงานขับรถ ผูเก็บ
คาโดยสาร ผูบริการ และนายตรวจ ใหปฏิบัติหนาที่ภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย เพื่อใหบริการที่ดี เกิด
ความสะดวก ปลอดภัยแกผูโดยสาร นอกจากนี้ สถานีขนสงผูโดยสารยังเปนแหลงขอมูลดานการทองเที่ยว
หรือสถานที่สําคัญของทองถิ่น และเกิดผลพลอยไดในการพัฒนาทองถิ่น
สรางความเจริญเติบโตดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม จังหวัดนครราชสีมา มีสถานีขนสง จํานวน 4 แหง ดังตอไปนี้
1. สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ 1 ตั้งอยูเลขที่ 86 ถนนบุรินทร ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2899 มีเนื้อที่ 7 ไร 2 งาน 98 ตารางวา ประกอบดวย
- ชานชาลาจอดรถโดยสาร จํานวน 24 ชองจอด พื้นที่ 3,840 ตารางเมตร
- พื้นที่อาคารผูโดยสาร 6,193.95 ตารางเมตร
- หองสุขา จํานวน 25 หอง (หองสุขาชาย 15 หอง หองสุขาหญิง 10 หอง)
- โทรศัพทสาธารณะ จํานวน 6 เครื่อง
สถานีขนสงจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ 1 บริหารจัดการโดยเทศบาลนครนครราชสีมา เปน
สถานีขนสงผูโดยสารในจังหวัดเปนหลัก และมีรถโดยสารปรับอากาศ สายที่ 21 กรุงเทพฯ – นครราชสีมา
ใหบริการ ทั้งนี้ สถานีขนสงฯ สามารถรองรับผูโดยสารไดประมาณวันละ 30,000 คน
2. สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ 2 (เอกชน) ตั้งอยูบริเวณถนนมิตรภาพ
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร .0-4429-5271
มีเนื้อที่ 29 ไร 50 ตารางวา
ประกอบดวย
- ชานชาลาจอดรถโดยสาร จํานวน 111 ชองจอด พื้นที่ 3,840 ตารางเมตร
- ที่จอดรถสวนบุคคลประมาณ 200 คัน และรถจักรยานยนต ประมาณ 1,000 คัน
- หองสุขา จํานวน 76 หอง (หองสุขาชาย 24 หอง หองสุขาหญิง 52 หอง)
- โทรศัพทสาธารณะ จํานวน 68 เครื่อง
สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ 2 ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการ
สถานีขนสงคือ บริษัท ไทยสงวนบริการ จํากัด เปนสถานีขนสงผูโดยสารระหวางจังหวัด เสนทางที่สําคัญ
คือ สายที่ 21 กรุงเทพฯ – นครราชสีมา ทั้งนี้ สถานีขนสงฯ สามารถรองรับผูโดยสารไดประมาณวันละ
150,000 คน
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3. สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอโชคชัย ตั้งอยูเลขที่ 1 หมูที่ 12 ตําบลโชคชัย อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา โทร. 0-4420-2364 มีเนื้อที่ประมาณ 7 ไร ประกอบดวย
- ชานชาลาจอดรถโดยสาร จํานวน 16 ชองจอด พื้นที่ 380 ตารางเมตร
- ที่จอดรถสวนบุคคลประมาณ 40 คัน และรถจักรยานยนต ประมาณ 50 คัน
- หองสุขา จํานวน 10 หอง (หองสุขาชาย 5 หอง หองสุขาหญิง 5 หอง)
- โทรศัพทสาธารณะ จํานวน 1 เครื่อง
สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอโชคชัย บริหารจัดการโดยองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมามีรถโดยสารประจําทางเขาใชบริการวันละประมาณ 210 เที่ยว รองรับผูโดยสารไดประมาณวัน
ละ 2,000 คน
4. สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอพิมาย ตั้งอยูบริเวณตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0-4447-1388 มีเนื้อที่ 6 ไร 54 ตารางวา ประกอบดวย
- ชานชาลาจอดรถโดยสาร จํานวน 18 ชองจอด พื้นที่ 3,840 ตารางเมตร
- ที่จอดรถสวนบุคคลประมาณ 15 คัน และรถจักรยานยนต ประมาณ 25 คัน
- หองสุขา จํานวน 10 หอง (หองสุขาชาย 5 หอง หองสุขาหญิง 5 หอง)
- โทรศัพทสาธารณะ จํานวน 5 เครื่อง
สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอพิมาย
ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงคือ
บริษัท ประกิจยนต จํากัด มีรถโดยสารประจําทางเขาใชบริการวันละประมาณ 230 เที่ยว สามารถรองรับ
ผูโดยสารไดประมาณวันละ 2,000 คน
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แผนภูมิ แสดงโครงสรางการบริหารงานสํานักงานขนสงนครราชสีมา
อธิบดีกรมการขนสงทางบก

กลุม
วิชาการขนสง

ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา

สํานักงานขนสง
จังหวัดนครราชสีมา
ฝายตรวจ
สภาพรถ

งาน
บริหารทั่วไป

สํานักงานขนสงจังหวัดสาขา 7 สาขา
สํานักงาน
ขนสงสาขา
ปากชอง
สํานักงาน
ขนสงสาขา
สีคิ้ว
สํานักงาน
ขนสงสาขา
พิมาย

สํานักงาน
ขนสงสาขา
บัวใหญ
สํานักงาน
ขนสงสาขา
ดานขุนทด

สํานักงาน
ขนสงสาขา
โชคชัย
สํานักงาน

ขนสงสาขา
ปกธงชัย

ฝาย
ทะเบียนรถ

ฝาย

ใบอนุญาตขับรถ

สถานีขนสงผูโดยสาร 4 แหง
สถานีขนสงผูโดยสาร
จังหวัดนครราชสีมา แหงที่ 1
สถานีขนสงผูโดยสาร
จังหวัดนครราชสีมา แหงที่ 2
สถานีขนสงผูโดยสาร
อําเภอโชคชัย
สถานีขนสงผูโดยสาร
อําเภอพิมาย
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3.5 การวิเคราะหองคกร

สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา เปนหนวยงานที่มีโครงสรางองคกรแบบราชการ ปฏิบัติงาน
โดยยึดระเบียบแบบแผน แตเนื่องจากปจจุบันงานหลักเปนงานดานการบริการประชาชน จึงมีการ
ประสานงานในแนวราบมากกวาแนวดิ่ง และมีแนวโนมเปนองคกรที่มีความเปนพลวัต ตอบสนองตอความ
เปลี่ยนแปลงดานสังคมเศรษฐกิจ และการเมือง
การวิเคราะหองคกร โดย SWOT Analysis
จุดแข็ง
สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมามีจุดแข็งดานการเปนหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ ตามกฎหมาย
วาดวยรถยนต และกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก ภารกิจหลักมีความเกี่ยวของกับชีวิต ความเปนอยู ของ
ประชาชน เชน การเสียภาษีรถ การขอมีใบอนุญาตขับรถ การควบคุมจัดระเบียบการการเดินรถโดยสาร
ประจําทาง การปฏิบัติงานใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเชื่อมโยงฐานขอมูล( online) กับสวนกลาง
และสวนภูมิภาค ทําใหสามารถปฏิบัติงานไดโดยสะดวก รวดเร็ว โครงสรางองคกร เปนแบบราชการ มีการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผน แตเนื่องจากภารกิจหลักเปนการใหบริการประชาชน คานิยมหรือ
วัฒนธรรมองคกรจึงมีความยืดหยุนสูง
จุดออน
สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาเปนหนวยงานราชการสวนภูมิภาค ทําใหบุคลากรมีการ
เปลี่ยนแปลงโยกยายบอยครั้ง ขาดความตอเนื่องและการสรางการเรียนรูในองคกร นอกจากนี้ ยังมีปญหา
ดานงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
โอกาส
ในยุคที่สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว โดยรัฐบาลไดมีนโยบายให
สวนราชการปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน เพือ่ ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการ
ทํางานใหอยูในระดับสูงเทียบเทามาตรฐานสากล โดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิง
ภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ปจจัยเหลานี้ จึงเปนโอกาส
อันดีในการพัฒนาองคกรเพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลง
ขอจํากัด
จังหวัดนครราชสีมาเปนจังหวัดที่มีขนาดใหญ และมีจํานวนประชากรกวาสองลานหกแสนคน ลักษณะ
ที่ตั้งของจังหวัดเปนประตูของภาคอีสาน ทําใหเปนจุดเชื่อมตอการเดินทางไปยังสวนกลางและภูมิภาคอื่น
สงผลใหปริมาณงานในความรับผิดชอบของสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมามีอัตราสูงเปนสัดสวน และ
เนื่องจากภารกิจของหนวยงานเปนการใหบริการ ประชาชนผูใชบริการจึงเกิดความคาดหวังสูง แตการที่เปน
หนวยงานราชการสวนภูมิภาค ทําใหตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือนโยบายจากสวนกลาง การสนองตอบ
ตอความตองการของประชาชนจึงมีจํากัด

3.6 ประเด็นยุทธศาสตร สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา
1. การจัดระเบียบการขนสงสาธารณะ
เปาประสงค การควบคุมจัดระเบียบรถสาธารณะเพื่อใหมีความสะดวก ปลอดภัย
กลยุทธ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนสงสาธารณะ
2. การสงเสริมสวัสดิภาพการขนสงทางถนน
เปาประสงค การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย
กลยุทธ การสงเสริมดานความปลอดภัยและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการใชรถใชถนน
3. การใหบริการที่มีคุณภาพ
เปาประสงค การพัฒนาระบบงานบริการประชาชนใหมีความถูกตอง สะดวก รวดเร็ว งายตอประชาชน
กลยุทธ การเพิ่มชองทางการใหบริการและนวัตกรรมการใหบริการ
4.การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เปาประสงค การบริหารจัดการอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
กลยุทธ การสรางการเรียนรูและการมีสวนรวมในองคกร
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3.7 แผนงาน/โครงการ ประจําป พ.ศ. 2558
ประเด็นยุทธศาสตร

แผนงาน / โครงการ / มาตรการ / การปฏิบัติ

เปาประสงค

1. การจัดระเบียบ - โครงการตรวจสอบปราบปรามและจับกุมรถ ที่กระทํา
-รถที่ใชงานบนทองถนนมีความ
การขนสงสาธารณะ ความผิดกฎหมายตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก และ ปลอดภัย
กฎหมายวาดวยรถยนต
- โครงการบูรณาการตรวจจับความเร็วจังหวัดนครราชสีมา
เครือขายขนสงภาคอีสานและจังหวัดสระบุรี(๒๐+๑) เพื่อ
ความปลอดภัยในการใชรถใชถนน
2. การสงเสริม
สวัสดิภาพการ
ขนสง
ทางถนน

- โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสรางจิตสํานึกความ
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน
- โครงการตรวจสอบติดตามและกํากับดูแลการดําเนินงาน
ของสถานตรวจสภาพรถเอกชน
- โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
- โครงการตรวจสอบมลพิษทางอากาศและเสียงของรถสวน
ราชการ
- โครงการปลูกฝงเด็กไทย ใสใจวินัยจราจร เนื่องในวันเด็ก
แหงชาติ
- โครงการรับรองโรงเรียนสอนขับรถ
- โครงการควบคุมการเสพสุราของผูขับรถโดยสาร
สาธารณะ
- โครงการพัฒนาและสงเสริมผูประกอบการขนสงดวยรถ
โดยสาร

-การปลูกฝงจิตสํานึกดานความ
ปลอดภัย
-การเสริมสรางความปลอดภัย
และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
จากการใชรถใชถนน
-การเสริมสรางความปลอดภัย
บนทองถนน
-ลดมลพิษทางอากาศและเสียง
ของรถสวนราชการ
-เสริมสรางความปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน แกเด็กและเยาวชน
- ลดระยะเวลาในการติดตอ
ราชการ
- การลดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิด
จากรถโดยสารสาธารณะ
- การใหความรูและดําเนินการ
ตามกฎ ระเบียบ ของทางราชการ
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ประเด็นยุทธศาสตร

แผนงาน / โครงการ / มาตรการ / การปฏิบัติ

3. การใหบริการที่มี - โครงการหนวยรถโมบายบริการทดสอบภาคทฤษฎีดวย
คุณภาพ
ระบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อออกใบอนุญาตขับรถ และรับชําระ
ภาษีรถประจําป
4.การพัฒนา
คุณภาพ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูสํานักงานขนสงจังหวัด
นครราชสีมา

เปาประสงค
- การใหบริการประชาชนใน
พื้นที่หางไกล

-การพัฒนาศักยภาพใหกับ
บุคลากรในสํานักงาน

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สําหรับหัวหนาสวนราชการ
หนวยงาน : สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา
วิสัยทัศน :
องคกรคุณภาพ มุงสูความเปนเลิศดานการบริการ

พันธกิจ :
1. ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก ตามกฎหมายวาดวยรถยนต และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของภายในจังหวัด
2. วางแผนการขนสงทางบกและสงเสริมสวัสดิภาพการขนสงภายในจังหวัดนครราชสีมา
3. กํากับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานขนสงจังหวัดสาขา และสถานีขนสง
4. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

เปาประสงคหลัก :
1. การควบคุมจัดระเบียบการขนสงสาธารณะ ใหมีความสะดวก ปลอดภัย และเพิ่มศักยภาพการพัฒนาคุณภาพดานการทองเที่ยว
2. การสงเสริมสวัสดิภาพการขนสงทางถนน เพื่อการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความปลอดภัย
3. การใหบริการที่มีคุณภาพ เพื่อใหประชาชนผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด
4. การพัฒนาองคกรตามหลักเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 :
ประเด็นยุทธศาสตร
1. การจัดระเบียบการขนสงสาธารณะ

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

- การควบคุมจัดระเบียบรถสาธารณะเพือ่ ใหมี - รอยละของจํานวนสถานตรวจสภาพรถที่ไดมาตรฐานเทียบกับจํานวนสถาน
ความสะดวก ปลอดภัย และเสริมสรางศักยภาพ ตรวจสภาพรถที่ไดรับการตรวจสอบ
จังหวัดในการพัฒนาคุณภาพดานการทองเที่ยว - จํานวนกิจกรรมในการสงเสริมความปลอดภัยทางถนน
- รอยละความสําเร็จของการแกไขเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับรถโดยสารสาธารณะ
- จํานวนครั้งที่ออกตรวจการขนสง

2. การสงเสริมสวัสดิภาพการขนสงทาง
ถนน

- การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย

3. การใหบริการที่มีคุณภาพ

- การพัฒนาระบบงานบริการประชาชนใหมี
ความถูกตอง สะดวก รวดเร็ว งายตอประชาชน
และเพิ่มชองทางการใหบริการ
- การบริหารจัดการอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

4. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

น้ําหนัก
10
10
10
10

- รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่ศูนยบริการรวมจังหวัด
นครราชสีมา
- รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการดานทะเบียนและภาษีรถ
- ระดับความสําเร็จของการดําเนินการควบคุมภายใน
- ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ
- ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัด

5

- ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา
การใหบริการ

5

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
- ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ
- ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ

10
10
10

5
5
5
5

แผนที่ยุทธศาสตรของสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา

ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดนครราชสีมา

1. การควบคุมจัดระเบียบการขนสงสาธารณะ

2. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑไหม
3. การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว

2. การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย

4. การพัฒนาสังคมและแกปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน

3. การใหบริการที่มีคุณภาพ

5. การบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ

4. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA )

วิสัยทัศน
องคกรคุณภาพ มุงสูความเปนเลิศดานการบริการ

ประเด็นยุทธศาสตรสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา

1. การพัฒนาการเกษตร

แผนที่กลยุทธของสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา (Strategy Map)
วิสัยทัศน : องคกรคุณภาพ มุงสูความเปนเลิศดานการบริการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

ประสิทธิผล
คุณภาพ

การกํากับดูแลคุณภาพการ
ใหบริการรถโดยสารสาธารณะ

การดูแลปองกันปญหาการ
ใหบริการรถโดยสารสาธารณะ

การพัฒนา
องคกร

การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการขนสงสาธารณะ

ประสิทธิภาพ

การจัดระเบียบการขนสงสาธารณะ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การสงเสริมสวัสดิภาพการขนสงทางถนน
การสงเสริมสวัสดิภาพการ
ขนสงทางถนน

การเสริมสรางจิตสํานึกดานความ
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน
การดูแลปองกันปญหา
ยาเสพติดในกลุมรถโดยสาร

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
การใหบริการที่มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ

การเพิ่มชองทางการให
บริการที่สะดวกแกประชาชน

การมีสวนรวมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ
การรักษามาตรฐานระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ

การพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบภายใน

การปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

การบริหารจัดการองคกร
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตารางแผนปฏิบัติราชการสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ 2558
แผน / โครงการ / กิจกรรม
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดระเบียบการขนสงสาธารณะ
1.1 โครงการตรวจสอบปราบปรามและจับกุมรถที่กระทําผิดกฎหมายตาม
กฎหมายวาดวยการขนสงทางบกและกฎหมายวาดวยรถยนต
- จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจการ
- จัดทําคําสั่งมอบหมายเจาหนาที่
- แจงประสานหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
- ดําเนินงานตามแผน
- จัดเก็บขอมูลและรายงานสรุปผล
1.2 โครงการบูรณาการตรวจจับความเร็วจังหวัดนครราชสีมาเครือขายขนสง
ภาคอีสานและจังหวัดสระบุรี(20+1) เพื่อความปลอดภัยในการใชรถใชถนน
- จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจจับความเร็ว
- จัดทําคําสั่งมอบหมายเจาหนาที่
- แจงประสานหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
- ดําเนินงานตามแผน
- จัดเก็บขอมูลและรายงานสรุปผล

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2558
ป 2557
ป 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หนวยงานรับผิดชอบ

กวจ.+สขข.

กวจ.

ตารางแผนปฏิบัติราชการสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ 2558

แผน / โครงการ / กิจกรรม
ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมสวัสดิภาพการขนสง
2.1 โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสรางจิตสํานึกความปลอดภัยในการใช
รถใชถนน

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2558
ป 2557
ป 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หนวยงานรับผิดชอบ

ฝขจ.+สขข.

- ประสานโรงเรียนตางๆ เพื่อกําหนดวันเวลาดําเนินการตามโครงการ
- จัดทําคําสั่งมอบหมายเจาหนาที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งซักซอมความเขาใจ
- ดําเนินงานตามแผนกิจกรรม
- จัดเก็บขอมูลและรายงานสรุปผล

2.2 โครงการตรวจสอบติดตามและกํากับดูแลการดําเนินงานของสถานตรวจ
สภาพรถเอกชน

กวจ.+ฝตจ.

2.3 โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ
- จัดทําแผนปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตามที่ ขบ.กําหนด
- จัดทําคําสั่งมอบหมายเจาหนาที่
- ดําเนินงานตามแผน
- จัดเก็บขอมูลและรายงานสรุปผล

กวจ.+สขข.

- จัดทําแผนปฏิบัติงานกําหนดวันเวลาและสถานที่ที่จะทําการตรวจสอบ
- จัดทําคําสั่งมอบหมายเจาหนาที่เปนคณะทํางานทําการตรวจสอบ
- ดําเนินการตรวจสอบ ตรอ.ตามแผนงาน
- จัดเก็บรวบรวมขอมูลและรายงานสรุปผล

ตารางแผนปฏิบัติราชการสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ 2558

แผน / โครงการ / กิจกรรม
2.4 โครงการตรวจสอบมลพิษทางอากาศและเสียงของรถสวนราชการ
- จัดทําโครงการ
- จัดทําคําสั่งมอบหมายเจาหนาที่
- ดําเนินการตามโครงการ
- จัดเก็บขอมูลและรายงานสรุปผล
2.5 โครงการ “ปลูกฝงเด็กไทย ใสใจวินัยจราจร” เนื่องในวันเด็กแหงชาติ
- จัดทําแผนปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตามที่ ขบ.กําหนด
- จัดทําคําสั่งมอบหมายเจาหนาที่
- ดําเนินการตามแผนงาน
- จัดเก็บขอมูลและรายงานสรุปผล
2.6 โครงการรับรองโรงเรียนสอนขับรถเอกชน
- จัดทําแผนปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ
- จัดทําคําสั่งมอบหมายเจาหนาที่
- ดําเนินการตามโครงการ
- จัดเก็บขอมูลและรายงานสรุปผล

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2558
ป 2557
ป 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หนวยงานรับผิดชอบ
ฝตจ.

ฝขจ.+สขข.

กวจ.+ฝขจ.

ตารางแผนปฏิบัติราชการสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ 2558

แผน / โครงการ / กิจกรรม
2.7 โครงการควบคุมการเสพสุราของผูขับรถโดยสารสาธารณะ
- จัดทําแผนปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ
- จัดทําคําสั่งมอบหมายเจาหนาที่
- ดําเนินการตามโครงการ
- จัดเก็บขอมูลและรายงานสรุปผล
2.8 โครงการถายทอดความรูสผู ปู ระกอบการขนสง
- จัดทําแผนปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ
- จัดทําคําสั่งมอบหมายเจาหนาที่
- ดําเนินการตามโครงการ
- จัดเก็บขอมูลและรายงานสรุปผล
ยุทธศาสตรที่ 3 การใหบริการที่มีคุณภาพ
3.1 โครงการออกหนวยรถโมบายบริการทดสอบภาคทฤษฎีดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสเพื่อออกใบอนุญาตขับรถ และรับชําระภาษีรถประจําป

- ประชาสัมพันธตามสื่อตางๆ เกี่ยวกับกําหนดวันเวลาและสถานที่ที่จะดําเนิน
โครงการ
- จัดทําคําสั่งมอบหมายเจาหนาที่ และซักซอมความเขาใจในการปฏิบัติงาน
- ดําเนินการตามแผนกิจกรรม
- จัดเก็บรวบรวมขอมูลและรายงานสรุปผล

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2558
ป 2557
ป 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หนวยงานรับผิดชอบ
กวจ.

กวจ.

ฝทจ.+ฝขจ.+สขข.

ตารางแผนปฏิบัติราชการสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ 2558

แผน / โครงการ / กิจกรรม
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
4.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูส ํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา
- จัดทําโครงการ
- จัดทําคําสั่งมอบหมายเจาหนาที่
- ดําเนินการตามโครงการ
- จัดเก็บขอมูลและรายงานสรุปผล

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2558
ป 2557
ป 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หนวยงานรับผิดชอบ

กวจ.

ภาคผนวก ก.
แผนปฏิบัติราชการสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ 2558

ภาคผนวก ข.
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด ประจําปงบประมาณ 2558

ภาคผนวก ค.
แผนที่ยุทธศาสตรสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา

ภาคผนวก ง.
แผนที่กลยุทธของสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา(Strategy Map)

ภาคผนวก จ.
ตารางแผนปฏิบัติราชการสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา
ประจําปงบประมาณ 2558

ภาคผนวก ฉ.
โครงการ / แผนงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ

