คานา
สานักงานขนส่ งจังหวัดนครราชสี มาเป็ นหน่วยราชการภูมิภาคสังกัดกรมการ
ขนส่ งทางบก กระทรวงคมนาคม ได้จดั ทาแผนปฏิบตั ิราชการสานักงานขนส่ งจังหวัด
นครราชสี มา ประจาปี งบประมาณ 2559 โดยให้มีความสอดคล้องรองรับกับนโยบายของ
กรมกา รขนส่ งทางบก และจังหวัดนครราชสี มา ซึ่งจะทาให้การปฏิบตั ิงานราชการของ
สานักงานขนส่ งจังหวัดนครราชสี มาเป็ นไปอย่างต่อเนื่องมีระเบียบแบบแผน และมีการผลักดัน
ให้มีการดาเนินงานเป็ นไปตามเป้ าประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ
ด้วยความมีประสิ ทธิภาพประสิ ทธิผล และมีความคุม้ ค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

กลุ่มวิชาการขนส่ ง
สานักงานขนส่ งจังหวัดนครราชสี มา
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จ. ตารางแผนปฏิบตั ิราชการสานักงานขนส่ งจังหวัดนครราชสี มา ประจาปี งบประมาณ
2559
ฉ. โครงการ / แผนงาน ตามแผนปฏิบตั ิราชการ
- โครงการตรวจสอบปราบปรามและจับกุมรถที่กระทาผิดกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วย
การขนส่ งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
- โครงการบูรณาการตรวจจับความเร็ วจังหวัดนครราชสี มาเครื อข่ายขนส่ งภาคอีสาน
และจังหวัดสระบุรี(20+1) เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
- โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริ มสร้างจิตสานึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
- โครงการตรวจสอบติดตามและกากับดูแลการดาเนินงานสถานตรวจสภาพรถเอกชน
- โครงการณรงค์ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสาคัญ
- โครงการตรวจสอบมลพิษทางอากาศและเสี ยงของรถส่ วนราชการ
- โครงการ “ปลูกฝังเด็กไทย ใส่ ใจวินยั จราจร” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

- โครงการรับรองโรงเรี ยนสอนขับรถ
- โครงการควบคุมการเสพสุ ราของผูข้ บั รถโดยสารสาธารณะ
- โครงการพัฒนาและส่ งเสริ มผูป้ ระกอบการขนส่ งด้วยรถโดยสาร
- โครงการออกหน่วยรถโมบายบริ การทดสอบภาคทฤษฎีดว้ ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ออกใบอนุญาตขับรถ และรับชาระภาษีรถประจาปี
- โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้สานักงานขนส่ งจังหวัดนครราชสี มา
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1. แผนปฏิบัตริ าชการกรมการขนส่ งทางบก
1.1 วิสัยทัศน์ กรมการขนส่ งทางบก
“ มุ่งมัน่ พัฒนาการขนส่ งทางถนน เพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดีของประชาชน ”

1.2 พันธกิจกรมการขนส่ งทางบก
1) จัดระเบียบ พัฒนา และส่ งเสริ มการขนส่ งทางถนน ให้มีความสะดวก รวดเร็ ว
ปลอดภัย เป็ นธรรม คุม้ ค่าทางเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงกับการขนส่ งรู ปแบบอื่น รวมถึงการขนส่ งระหว่าง
ประเทศ
2) พัฒนามาตรฐานและกากับดูแลรถให้มีความปลอดภัยเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม สอดคล้อ
กับมาตรฐานสากล
3) พัฒนาระบบการป้ องกันอุบตั ิเหตุ และส่ งเสริ มสวัสดิภาพการขนส่ งทางถนน
4) กากับดูแลการขนส่ งทางถนนให้เป็ นไปตามกฎหมาย
5) พัฒนาคุณภาพการให้บริ การสู่ ความเป็ นเลิศ
6) ส่ งเสริ มการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1.3 ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนา ส่ งเสริ มและกากับดูแลระบบการขนส่ งทางถนน ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพและสนับสนุนความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนา ส่ งเสริ มและกากับดูแลการขนส่ งทางถนนให้มีวาม
ปลอดภัย และเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาการบริ หารงานและการบริ การสู่ ความเป็ นเลิศ
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2. แผนปฏิบัตริ าชการจังหวัดนครราชสีมา
2.1 วิสัยทัศน์ จังหวัดนครราชสี มา
“ ประตูสู่อีสาน ศูนย์กลางผลิตสิ นค้าการเกษตร อุตสาหกรรม ผ้าไหม และแหล่งท่องเที่ยว”

2.2 ค่ านิยมจังหวัดนครราชสี มา
“มีจิตบริ การ เน้นการทางานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ”

2.3 พันธกิจจังหวัดนครราชสี มา
1) เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การแปรรู ป การจัดการและการแข่งขันทางตลาดสิ นค้า
เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
2) เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การแปรรู ป การจัดการและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม
3) เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว สิ นค้า และบริ การท่องเที่ยว
4) พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ ของประชาชน
5) พัฒนาด้านคุณภาพและประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ เพื่อบริ การประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล

2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่

1
2
3
4
5

การพัฒนาการเกษตร
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหม
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
การพัฒนาสังคมและแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของประชาชน
การบริ หารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ
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3. แผนปฏิบัตริ าชการสานักงานขนส่ งจังหวัดนครราชสีมา
3.1 ลักษณะทัว่ ไป
สานักงานขนส่ งจังหวัดนครราชสี มา เป็ นหน่วยงานราชการส่ วนภูมิภาค สังกัดกรมการขนส่ ง
ทางบก กระทรวงคมนาคม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2506

วิสัยทัศน์ :
องค์กรที่มีคุณภาพ มุ่งสู่ ความเป็ นเลิศด้านการบริ การ

ค่ านิยม :
การให้บริ การด้วยคุณภาพที่ ดีกว่า สะดวกกว่า รวดเร็ วกว่า

วัฒนธรรมองค์ กร :
วัฒนธรรมผูใ้ ห้บริ การ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

เป้ าประสงค์ หลัก :
ประชาชนได้รับการบริ การที่มีคุณภาพ

พันธกิจ :
1. ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบก ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด
2. วางแผนการขนส่ งทางบกและส่ งเสริ มสวัสดิภาพการขนส่ งภายในจังหวัดนครราชสี มา
3. กากับดูแลและสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของสานักงานขนส่ งจังหวัดสาขา และสถานีขนส่ ง
4. ปฏิบตั ิงานร่ วมกันหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรื อที่ได้รับ
มอบหมาย

3.2 อัตรากาลัง
- ข้าราชการ
- พนักงานราชการ
- ลูกจ้างประจา
รวม

จานวน 101
จานวน 51
จานวน 13
จานวน 165

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
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3.3 หน่ วยงานภายใน สานักงานขนส่ งจังหวัดนครราชสี มา
งานบริหารทัว่ ไป (โทร. 0-4437-1163 ต่อ 11) มีหน้าที่รับผิดชอบหลักเกี่ยวกับงานธุรการ
บุคลากร พัสดุ สารบรรณ งานการเงินและบัญชี การจัดทางบประมาณ การรับชาระภาษีทางไปรษณี ย ์

กลุ่มวิชาการขนส่ ง (โทร. 0-4437-1332 ต่อ 12) มีหน้าที่รับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการวางแผนจัด
ระเบียบการขนส่ งภายในจังหวัด การออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ ง การกาหนดหรื อ
ปรับปรุ งเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบการขนส่ งประจาทาง ไม่ประจาทาง รถขนาดเล็กและส่ วนบุคคล งาน
ตรวจการ งานส่ งเสริ มสวัสดิภาพการขนส่ ง การจัดตั้งและดาเนินการสถานตรวจสภาพรถเอกชน และ
ระบบงานคอมพิวเตอร์

ฝ่ ายทะเบียนรถ (โทร. 0-4425-1332 ต่อ 13 , 0-4424-2777 ต่อ 14) มีหน้าที่รับผิดชอบหลัก ใน
การดาเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ ทั้งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
เช่น การจดทะเบียนรถ การต่ออายุทะเบียนและการเสี ยภาษีรถประจาปี การโอนกรรมสิ ทธิ์ รถ การเปลี่ยน
ประเภทรถ การเปลี่ยนแปลง รายการทางทะเบียนรถ การอายัด ยกเลิกหรื อเพิกถอนการจดทะเบียนรถ การ
ย้ายรถเข้ามาจากจังหวัดอื่น การย้ายรถไปใช้งานต่างจังหวัด

ฝ่ ายใบอนุญาตขับรถ (โทร. 0-4437-1332 ต่อ 16) มีหน้าที่รับผิดชอบหลัก เกี่ยวกับการออก
ใบอนุญาต การต่ออายุ เปลี่ยนประเภท การออกใบแทน การแก้ไขรายการ การย้าย การอายัด ยกเลิก หรื อเพิก
ถอนใบอนุญาตผูป้ ระจารถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบก ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย
ว่าด้วยรถยนต์

ฝ่ ายตรวจสภาพรถ (โทร 0-4437-1332 ต่อ 15) มีหน้าที่รับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการตรวจสภาพ
รถ การตรวจสอบรถ การตรวจพิสูจน์ความถูกต้องของตัวรถ และการอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ
เอกชน ตลอดจนการควบคุม กากับดูแล การต่ออายุ การยกเลิกหรื อเพิกถอนการจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ
เอกชนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบก และกฎหมายว่า
ด้วยรถยนต์

หมายเหตุ.1 สานักงานขนส่ งจังหวัดนครราชสี มา แห่งที่ 1 (ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง โทร.0-4424-2777 )
ให้บริ การการดาเนินการด้านทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
2 สานักงานขนส่ งจังหวัดนครราชสี มา แห่งที่ 2 (ถนนสุ รนารายณ์ ต.จอหอ โทร.0-4424-1332)
ให้บริ การการดาเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ การดาเนินการด้านทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ ง
ทางบก การดาเนินการกลุ่มวิชาการขนส่ ง และงานบริ หารทัว่ ไป
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สานักงานขนส่ งจังหวัดสาขา
มีหน้าที่รับผิดชอบหลัก งานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานประกอบการขนส่ งส่ วนบุคคล
งานตรวจการขนส่ ง งานทะเบียนและภาษีรถ งานตรวจสภาพรถ งานใบอนุญาตผูป้ ระจารถ งานใบอนุญาต
ขับรถยนต์ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบก และกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และงานอื่นๆตามที่รับ
มอบหมาย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ปั จจุบนั มีสานักงานขนส่ งจังหวัด สาขา จานวน 7 สาขา คือ
1. สานักงานขนส่ งจังหวัดนครราชสี มา สาขาอาเภอปากช่ อง ตั้งอยูเ่ ลขที่ 9 หมู่ 19 ถนนเลี่ยง
เมือง ตาบลหนองสาหร่ าย อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา โทร . 0 - 4431 - 3160 มีพ้นื ที่รับผิดชอบ
คือ อาเภอปากช่อง
2. สานักงานขนส่ งจังหวัดนครราชสี มา สาขาอาเภอบัวใหญ่ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 19/1 ถนนเทศบาล
8 ตาบลบัวใหญ่ อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสี มา โทร . 0-4446-1294 มีพ้นื ที่รับผิดชอบ คือ อาเภอบัว
ใหญ่ อาเภอคง อาเภอโนนแดง อาเภอประทาย อาเภอบ้านเหลื่อม อาเภอแก้งสนามนาง อาเภอสี ดา และ
อาเภอบัวลาย
3. สานักงานขนส่ งจังหวัดนครราชสี มา สาขาอาเภอสี คิว้
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 333 หมูท่ ี่ 3 ถนน
ชัยภูมิ-สี คิว้ อาเภอสี คิว้ จังหวัดนครราชสี มา โทร. 0-4441-1752 มีพ้นื ที่รับผิดชอบ คือ อาเภอสี คิว้ อาเภอสู ง
เนิน
4. สานักงานขนส่ งจังหวัดนครราชสี มา สาขาอาเภอโชคชัย ตั้งอยูเ่ ลขที่ 378 หมูท่ ี่ 10 ถนน
ราชสี มา-โชคชัย ตาบลโชคชัย จังหวัดนครราชสี มา โทร . 0-4449-1454 มีพ้นื ที่รับผิดชอบ คือ อาเภอโชค
ชัยอาเภอ ครบุรี อาเภอเสิ งสาง และอาเภอหนองบุนนาก
5. สานักงานขนส่ งจังหวัดนครราชสี มา สาขาอาเภอพิมาย ตั้งอยูเ่ ลขที่ 582 หมูท่ ี่ 4 ตาบล
ในเมือง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา โทร . 0-4447-1388 มีพ้นื ที่รับผิดชอบ คือ อาเภอพิมาย อาเภอ
ชุมพวง อาเภอห้วยแถลง อาเภอจักราช อาเภอเฉลิมพระเกียรติ อาเภอลาทะเมนชัย และอาเภอเมืองยาง
6. สานักงานขนส่ งจังหวัดนครราชสี มา สาขาอาเภอปักธงชัย ตั้งอยูเ่ ลขที่ 151/68 หมูท่ ี่ 11
ตาบลเมืองปัก อาเภอเมืองปัก จังหวัดนครราชสี มา โทร . 0-4445-2142 มีพ้นื ที่รับผิดชอบ คือ อาเภอปั กธงชัย
และอาเภอวังน้ าเขียว
7. สานักงานขนส่ งจังหวัดนครราชสี มา สาขาอาเภอด่ านขุนทด ตั้งอยูเ่ ลขที่ 619/39-40 หมู่ที่ 2
ตาบลด่านขุนทด อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสี มา โทร .0-4420-4880 มีพ้นื ที่รับผิดชอบ คือ อาเภอ
ด่านขุนทด และอาเภอเทพารักษ์
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3.4 สถานีขนส่ งผู้โดยสาร
สถานีขนส่ งผูโ้ ดยสารเป็ นกลไกลสาคัญในการควบคุมกากับดูแลจัดระเบียบการขนส่ ง
ให้
ผูป้ ระกอบการขนส่ ง ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ โดยเฉพาะการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนด
ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ ง เช่น เส้นทางเดินรถ จุดต้นทางปลายทาง จุดจอดรับ –ส่ งผูโ้ ดยสาร เวลา
การเดินรถ อัตราค่าโดยสาร จานวนรถและจานวนเที่ยวการเดินรถ รวมถึงการให้บริ การแก่ผโู ้ ดยสารใน
ระหว่างการเดินทาง นอกจากนี้ยงั เป็ นเครื่ องมือในการควบคุมดูแลผูป้ ระจารถซึ่ งได้แก่ พนักงานขับรถ ผูเ้ ก็บ
ค่าโดยสาร ผูบ้ ริ การ และนายตรวจ ให้ปฏิบตั ิหน้าที่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย เพื่อให้บริ การที่ดี เกิด
ความสะดวก ปลอดภัยแก่ผโู ้ ดยสาร นอกจากนี้ สถานีขนส่ งผูโ้ ดยสารยังเป็ นแหล่งข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
หรื อสถานที่สาคัญของท้องถิ่น และเกิดผลพลอยได้ในการพัฒนาท้องถิ่น
สร้างความเจริ ญเติบโตด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม จังหวัดนครราชสี มา มีสถานีขนส่ ง จานวน 4 แห่ง ดังต่อไปนี้
1. สถานีขนส่ งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสี มา แห่ งที่ 1 ตั้งอยูเ่ ลขที่ 86 ถนนบุรินทร์ ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา โทร.0-4424-2899 มีเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 98 ตารางวา ประกอบด้วย
- ชานชาลาจอดรถโดยสาร จานวน 24 ช่องจอด พื้นที่ 3,840 ตารางเมตร
- พื้นที่อาคารผูโ้ ดยสาร 6,193.95 ตารางเมตร
- ห้องสุ ขา จานวน 25 ห้อง (ห้องสุ ขาชาย 15 ห้อง ห้องสุ ขาหญิง 10 ห้อง)
- โทรศัพท์สาธารณะ จานวน 6 เครื่ อง
สถานีขนส่ งจังหวัดนครราชสี มา แห่งที่ 1 บริ หารจัดการโดยเทศบาลนครนครราชสี มา เป็ น
สถานีขนส่ งผูโ้ ดยสารในจังหวัดเป็ นหลัก และมีรถโดยสารปรับอากาศ สายที่ 21 กรุ งเทพฯ – นครราชสี มา
ให้บริ การ ทั้งนี้ สถานีขนส่ งฯ สามารถรองรับผูโ้ ดยสารได้ประมาณวันละ 30,000 คน
2. สถานีขนส่ งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสี มา แห่ งที่ 2 (เอกชน) ตั้งอยูบ่ ริ เวณถนนมิตรภาพ
ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา โทร .0-4429-5271
มีเนื้อที่ 29 ไร่ 50 ตารางวา
ประกอบด้วย
- ชานชาลาจอดรถโดยสาร จานวน 111 ช่องจอด พื้นที่ 3,840 ตารางเมตร
- ที่จอดรถส่ วนบุคคลประมาณ 200 คัน และรถจักรยานยนต์ ประมาณ 1,000 คัน
- ห้องสุ ขา จานวน 76 ห้อง (ห้องสุ ขาชาย 24 ห้อง ห้องสุ ขาหญิง 52 ห้อง)
- โทรศัพท์สาธารณะ จานวน 68 เครื่ อง
สถานีขนส่ งผูโ้ ดยสารจังหวัดนครราชสี มา แห่งที่ 2 ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตจัดตั้งและดาเนินการ
สถานีขนส่ งคือ บริ ษทั ไทยสงวนบริ การ จากัด เป็ นสถานีขนส่ งผูโ้ ดยสารระหว่างจังหวัด เส้นทางที่สาคัญ
คือ สายที่ 21 กรุ งเทพฯ – นครราชสี มา ทั้งนี้ สถานีขนส่ งฯ สามารถรองรับผูโ้ ดยสารได้ประมาณวันละ
150,000 คน
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3. สถานีขนส่ งผู้โดยสารอาเภอโชคชั ย ตั้งอยูเ่ ลขที่ 1 หมูท่ ี่ 12 ตาบลโชคชัย อาเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสี มา โทร. 0-4420-2364 มีเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ ประกอบด้วย
- ชานชาลาจอดรถโดยสาร จานวน 16 ช่องจอด พื้นที่ 380 ตารางเมตร
- ที่จอดรถส่ วนบุคคลประมาณ 40 คัน และรถจักรยานยนต์ ประมาณ 50 คัน
- ห้องสุ ขา จานวน 10 ห้อง (ห้องสุ ขาชาย 5 ห้อง ห้องสุ ขาหญิง 5 ห้อง)
- โทรศัพท์สาธารณะ จานวน 1 เครื่ อง
สถานีขนส่ งผูโ้ ดยสารอาเภอโชคชัย บริ หารจัดการโดยองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
นครราชสี มามีรถโดยสารประจาทางเข้าใช้บริ การวันละประมาณ 210 เที่ยว รองรับผูโ้ ดยสารได้ประมาณวัน
ละ 2,000 คน
4. สถานีขนส่ งผู้โดยสารอาเภอพิมาย ตั้งอยูบ่ ริ เวณตาบลในเมือง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา
โทร. 0-4447-1388 มีเนื้อที่ 6 ไร่ 54 ตารางวา ประกอบด้วย
- ชานชาลาจอดรถโดยสาร จานวน 18 ช่องจอด พื้นที่ 3,840 ตารางเมตร
- ที่จอดรถส่ วนบุคคลประมาณ 15 คัน และรถจักรยานยนต์ ประมาณ 25 คัน
- ห้องสุ ขา จานวน 10 ห้อง (ห้องสุ ขาชาย 5 ห้อง ห้องสุ ขาหญิง 5 ห้อง)
- โทรศัพท์สาธารณะ จานวน 5 เครื่ อง
สถานีขนส่ งผูโ้ ดยสารอาเภอพิมาย
ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตจัดตั้งและดาเนินการสถานีขนส่ งคือ
บริ ษทั ประกิจยนต์ จากัด มีรถโดยสารประจาทางเข้าใช้บริ การวันละประมาณ 230 เที่ยว สามารถรองรับ
ผูโ้ ดยสารได้ประมาณวันละ 2,000 คน
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แผนภูมิ แสดงโครงสร้างการบริ หารงานสานักงานขนส่งนครราชสี มา
อธิบดีกรมการขนส่ งทางบก

กลุ่ม
วิชาการขนส่ ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ ายตรวจ
สภาพรถ

งาน
บริ หารทัว่ ไป

สานักงานขนส่ งจังหวัดสาขา 7 สาขา
สานักงาน
ขนส่งสาขา
ปากช่อง
สานักงาน
ขนส่งสาขา
สี คิ้ว
สานักงาน
ขนส่ งสาขา
พิมาย

สานักงาน
ขนส่งสาขา
บัวใหญ่
สานักงาน
ขนส่งสาขา
ด่านขุนทด

ฝ่ าย
ทะเบียนรถ

สานักงานขนส่ ง
จังหวัดนครราชสี มา

สานักงาน
ขนส่งสาขา
โชคชัย
สำนักงำน

ขนส่งสาขา
ปักธงชัย

ฝ่ าย
ใบอนุญาตขับรถ

สถานีขนส่ งผู้โดยสาร 4 แห่ ง
สถานีขนส่ งผูโ้ ดยสาร
จังหวัดนครราชสี มา แห่ งที่ 1
สถานีขนส่ งผูโ้ ดยสาร
จังหวัดนครราชสี มา แห่ งที่ 2
สถานีขนส่ งผูโ้ ดยสาร
อาเภอโชคชัย
สถานีขนส่ งผูโ้ ดยสาร
อาเภอพิมาย
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3.5 การวิเคราะห์ องค์ กร
สานักงานขนส่ งจังหวัดนครราชสี มา เป็ นหน่วยงานที่มีโครงสร้างองค์กรแบบราชการ ปฏิบตั ิงาน
โดยยึดระเบียบแบบแผน แต่เนื่องจากปั จจุบนั งานหลักเป็ นงานด้านการบริ การประชาชน จึงมีการ
ประสานงานในแนวราบมากกว่าแนวดิ่ง และมีแนวโน้มเป็ นองค์กรที่มีความเป็ นพลวัต ตอบสนองต่อความ
เปลี่ยนแปลงด้านสังคมเศรษฐกิจ และการเมือง
การวิเคราะห์ องค์ กร โดย SWOT Analysis
จุดแข็ง
สานักงานขนส่ งจังหวัดนครราชสี มามีจุดแข็งด้านการเป็ นหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบก ภารกิจหลักมีความเกี่ยวข้องกับชีวติ ความเป็ นอยู่ ของ
ประชาชน เช่น การเสี ยภาษีรถ การขอมีใบอนุญาตขับรถ การควบคุมจัดระเบียบการการเดินรถโดยสาร
ประจาทาง การปฏิบตั ิงานใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูล( online) กับส่ วนกลาง
และส่ วนภูมิภาค ทาให้สามารถปฏิบตั ิงานได้โดยสะดวก รวดเร็ ว โครงสร้างองค์กร เป็ นแบบราชการ มีการ
ปฏิบตั ิงานตามระเบียบแบบแผน แต่เนื่องจากภารกิจหลักเป็ นการให้บริ การประชาชน ค่านิยมหรื อ
วัฒนธรรมองค์กรจึงมีความยืดหยุน่ สู ง
จุดอ่ อน
สานักงานขนส่ งจังหวัดนครราชสี มาเป็ นหน่วยงานราชการส่ วนภูมิภาค ทาให้บุคลากรมีการ
เปลี่ยนแปลงโยกย้ายบ่อยครั้ง ขาดความต่อเนื่องและการสร้างการเรี ยนรู ้ในองค์กร นอกจากนี้ ยังมีปัญหา
ด้านงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โอกาส
ในยุคที่สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ ว โดยรัฐบาลได้มีนโยบายให้
ส่ วนราชการปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทางาน เพื่อยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการ
ทางานให้อยูใ่ นระดับสู งเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยยึดหลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิ ทธิ ภาพและเกิดความคุม้ ค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่เกินความจาเป็ น ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างสม่าเสมอ ปั จจัยเหล่านี้ จึงเป็ นโอกาส
อันดีในการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลง
ข้ อจากัด
จังหวัดนครราชสี มาเป็ นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ และมีจานวนประชากรกว่าสองล้านหกแสนคน ลักษณะ
ที่ต้ งั ของจังหวัดเป็ นประตูของภาคอีสาน ทาให้เป็ นจุดเชื่อมต่อการเดินทางไปยังส่ วนกลางและภูมิภาคอื่น
ส่ งผลให้ปริ มาณงานในความรับผิดชอบของสานักงานขนส่ งจังหวัดนครราชสี มามีอตั ราสู งเป็ นสัดส่ วน และ
เนื่องจากภารกิจของหน่วยงานเป็ นการให้บริ การ ประชาชนผูใ้ ช้บริ การจึงเกิดความคาดหวังสู ง แต่การที่เป็ น
หน่วยงานราชการส่ วนภูมิภาค ทาให้ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ หรื อนโยบายจากส่ วนกลาง การสนองตอบ
ต่อความต้องการของประชาชนจึงมีจากัด

3.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ สานักงานขนส่ งจังหวัดนครราชสี มา
1. การจัดระเบียบการขนส่ งสาธารณะ
เป้ าประสงค์ การควบคุมจัดระเบียบรถสาธารณะเพื่อให้มีความสะดวก ปลอดภัย
กลยุทธ์ การพัฒนาเพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบการขนส่ งสาธารณะ
2. การส่ งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ งทางถนน
เป้ าประสงค์ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวติ ความปลอดภัย
กลยุทธ์ การส่ งเสริ มด้านความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมจากการใช้รถใช้ถนน
3. การให้ บริการทีม่ ีคุณภาพ
เป้ าประสงค์ การพัฒนาระบบงานบริ การประชาชนให้มีความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ ว ง่ายต่อประชาชน
กลยุทธ์ การเพิ่มช่องทางการให้บริ การและนวัตกรรมการให้บริ การ
4.การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้ าประสงค์ การบริ หารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ
กลยุทธ์ การสร้างการเรี ยนรู ้และการมีส่วนร่ วมในองค์กร

10
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3.7 แผนงาน/โครงการ ประจาปี พ.ศ. 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนงาน / โครงการ / มาตรการ / การปฏิบัติ

เป้ าประสงค์

1. การจัดระเบียบ - โครงการตรวจสอบปราบปรามและจับกุมรถ ที่กระทา
-รถที่ใช้งานบนท้องถนนมีความ
การขนส่ งสาธารณะ ความผิดกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบก และ ปลอดภัย
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
- โครงการบูรณาการตรวจจับความเร็ วจังหวัดนครราชสี มา
เครื อข่ายขนส่ งภาคอีสานและจังหวัดสระบุรี(20+1) เพื่อ
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
2. การส่ งเสริ ม
สวัสดิภาพการ
ขนส่ ง
ทางถนน

- โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริ มสร้างจิตสานึกความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
- โครงการตรวจสอบติดตามและกากับดูแลการดาเนินงาน
ของสถานตรวจสภาพรถเอกชน
- โครงการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนน
- โครงการตรวจสอบมลพิษทางอากาศและเสี ยงของรถส่ วน
ราชการ
- โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ ใจวินยั จราจร เนื่องในวันเด็ก
แห่งชาติ
- โครงการรับรองโรงเรี ยนสอนขับรถ
- โครงการควบคุมการเสพสุ ราของผูข้ บั รถโดยสาร
สาธารณะ
- โครงการพัฒนาและส่ งเสริ มผูป้ ระกอบการขนส่ งด้วยรถ
โดยสาร

-การปลูกฝังจิตสานึกด้านความ
ปลอดภัย
-การเสริ มสร้างความปลอดภัย
และลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
จากการใช้รถใช้ถนน
-การเสริ มสร้างความปลอดภัย
บนท้องถนน
-ลดมลพิษทางอากาศและเสี ยง
ของรถส่ วนราชการ
-เสริ มสร้างความปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน แก่เด็กและเยาวชน
- ลดระยะเวลาในการติดต่อ
ราชการ
- การลดอุบตั ิเหตุทางถนนที่เกิด
จากรถโดยสารสาธารณะ
- การให้ความรู ้และดาเนินการ
ตามกฎ ระเบียบ ของทางราชการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนงาน / โครงการ / มาตรการ / การปฏิบัติ

เป้ าประสงค์

3. การให้บริ การที่มี - โครงการหน่วยรถโมบายบริ การทดสอบภาคทฤษฎีดว้ ย
คุณภาพ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อออกใบอนุญาตขับรถ และรับชาระ
ภาษีรถประจาปี

- การให้บริ การประชาชนใน
พื้นที่ห่างไกล

4.การพัฒนา
คุณภาพ
การบริ หารจัดการ
ภาครัฐ

-การพัฒนาศักยภาพให้กบั
บุคลากรในสานักงาน

- โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้สานักงานขนส่ งจังหวัด
นครราชสี มา

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 สาหรับหัวหน้ าส่ วนราชการ
หน่ วยงาน : สานักงานขนส่ งจังหวัดนครราชสีมา
วิสัยทัศน์ :
องค์กรคุณภาพ มุ่งสู่ ความเป็ นเลิศด้านการบริ การ

พันธกิจ :
1. ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบก ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด
2. วางแผนการขนส่ งทางบกและส่ งเสริ มสวัสดิภาพการขนส่ งภายในจังหวัดนครราชสี มา
3. กากับดูแลและสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของสานักงานขนส่ งจังหวัดสาขา และสถานีขนส่ ง
4. ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับมอบหมาย

เป้ าประสงค์ หลัก :
1. การควบคุมจัดระเบียบการขนส่ งสาธารณะ ให้มีความสะดวก ปลอดภัย และเพิ่มศักยภาพการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยว
2. การส่ งเสริ มสวัสดิภาพการขนส่ งทางถนน เพื่อการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวติ และความปลอดภัย
3. การให้บริ การที่มีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนผูร้ ับบริ การเกิดความพึงพอใจสู งสุ ด
4. การพัฒนาองค์กรตามหลักเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ (PMQA)

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วดั ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 :
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การจัดระเบียบการขนส่ งสาธารณะ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

- การควบคุมจัดระเบียบรถสาธารณะเพื่อให้มี - ร้อยละของจานวนสถานตรวจสภาพรถที่ได้มาตรฐานเทียบกับจานวนสถาน
ความสะดวก ปลอดภัย และเสริ มสร้างศักยภาพ ตรวจสภาพรถที่ได้รับการตรวจสอบ
จังหวัดในการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยว - จานวนกิจกรรมในการส่งเสริ มความปลอดภัยทางถนน
- ร้อยละความสาเร็ จของการแก้ไขเรื่ องร้องเรี ยนเกี่ยวกับรถโดยสารสาธารณะ
- จานวนครั้งที่ออกตรวจการขนส่ง

2. การส่ งเสริ มสวัสดิภาพการขนส่ งทาง
ถนน

- การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวติ ความปลอดภัย

3. การให้บริ การที่มีคุณภาพ

- การพัฒนาระบบงานบริ การประชาชนให้มี
ความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ ว ง่ายต่อประชาชน
และเพิ่มช่องทางการให้บริ การ
- การบริ หารจัดการอย่างมีคุณภาพและ
ประสิ ทธิภาพ

4. การพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการ
ภาครัฐ

นา้ หนัก
10
10
10
10

- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การที่ศูนย์บริ การร่ วมจังหวัด
นครราชสี มา
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การด้านทะเบียนและภาษีรถ
- ระดับความสาเร็ จของการดาเนินการควบคุมภายใน
- ระดับความสาเร็ จในการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
- ระดับความสาเร็ จของการดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัด

5

- ระดับความสาเร็ จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา
การให้บริ การ

5

- ระดับความสาเร็ จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
- ระดับความสาเร็ จของการพัฒนาปรับปรุ งสารสนเทศ
- ระดับความสาเร็ จของการพัฒนาปรับปรุ งวัฒนธรรมองค์การ

10
10
10

5
5
5
5

แผนที่ยุทธศาสตร์ ของสานักงานขนส่ งจังหวัดนครราชสีมา

ประเด็นยุทธศาสตร์ จังหวัดนครราชสี มา

1. การควบคุมจัดระเบียบการขนส่ งสาธารณะ

2. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ไหม
3. การพัฒนาศักยภาพการท่ องเทีย่ ว
4. การพัฒนาสั งคมและแก้ปัญหาความ
เดือดร้ อนของประชาชน
5. การบริหารจัดการอย่ างมีคุณภาพ
และมีประสิ ทธิภาพ

2. การพัฒนาสั งคม คุณภาพชี วติ ความปลอดภัย

3. การให้ บริการทีม่ ีคุณภาพ
ขับรถ
4. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA )

วิสัยทัศน์
องค์กรคุณภาพ มุ่งสู่ ความเป็ นเลิศด้ านการบริการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ สานักงานขนส่ งจังหวัดนครราชสี มา

1. การพัฒนาการเกษตร

แผนทีก่ ลยุทธ์ ของสานักงานขนส่ งจังหวัดนครราชสี มา (Strategy Map)
วิสัยทัศน์ : องค์ กรคุณภาพ มุ่งสู่ ความเป็ นเลิศด้ านการบริการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1

ประสิ ทธิผล

การกากับดูแลคุณภาพการ
ให้บริ การรถโดยสารสาธารณะ

การพัฒนา
องค์ กร

ประสิทธิภาพ

การพัฒนาเพิ่มประสิ ทธิภาพ
ระบบการขนส่งสาธารณะ

คุณภาพ

การจัดระเบียบการขนส่ งสาธารณะ

การดูแลป้ องกันปั ญหาการ
ให้บริ การรถโดยสารสาธารณะ
สาธารณะ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2
การส่ งเสริ มสวัสดิภาพการขนส่ งทางถนน

การส่งเสริ มสวัสดิภาพการ
ขนส่งทางถนน

การเสริ มสร้างจิตสานึกด้านความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

การดูแลป้ องกันปั ญหา
ยาเสพติดในกลุ่มรถโดยสาร

คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3
การให้บริ การที่มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4
การพัฒนาคุณภาพการบริ หาร
จัดการภาครัฐ

การเพิ่มช่องทางการให้
บริ การที่สะดวกแก่ประชาชน

การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิราชการ

ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การ

การรักษามาตรฐานระยะเวลา
การปฏิบตั ิราชการ

การพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบภายใน

การป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ตและประพฤติมิชอบ

การบริ หารจัดการองค์กร
ที่มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล

ตารางแผนปฏิบัติราชการสานักงานขนส่ งจังหวัดนครราชสี มา ประจาปี งบประมาณ 2559

แผน / โครงการ / กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การจัดระเบียบการขนส่ งสาธารณะ
1.1 โครงการตรวจสอบปราบปรามและจับกุมรถที่กระทาผิดกฎหมายตาม
กฎหมายว่ าด้ วยการขนส่ งทางบกและกฎหมายว่ าด้ วยรถยนต์
- จัดทาแผนปฏิบตั ิงานตรวจการ
- จัดทาคาสัง่ มอบหมายเจ้าหน้าที่
- แจ้งประสานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ดาเนินงานตามแผน
- จัดเก็บข้อมูลและรายงานสรุ ปผล
1.2 โครงการบูรณาการตรวจจับความเร็วจังหวัดนครราชสี มาเครือข่ ายขนส่ ง
ภาคอีสานและจังหวัดสระบุรี(20+1) เพือ่ ความปลอดภัยในการใช้ รถใช้ ถนน
- จัดทาแผนปฏิบตั ิงานตรวจจับความเร็ ว
- จัดทาคาสัง่ มอบหมายเจ้าหน้าที่
- แจ้งประสานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ดาเนินงานตามแผน
- จัดเก็บข้อมูลและรายงานสรุ ปผล

ระยะเวลาการปฏิบัตริ าชการปี งบประมาณ 2559
ปี 2558
ปี 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่ วยงานรับผิดชอบ

กวจ.+สขข.

กวจ.

ตารางแผนปฏิบัติราชการสานักงานขนส่ งจังหวัดนครราชสี มา ประจาปี งบประมาณ 2559

แผน / โครงการ / กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การส่ งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ ง
2.1 โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้ างจิตสานึกความปลอดภัยในการใช้
รถใช้ ถนน

ระยะเวลาการปฏิบัตริ าชการปี งบประมาณ 2559
ปี 2558
ปี 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่ วยงานรับผิดชอบ

ฝขจ.+สขข.

- ประสานโรงเรี ยนต่างๆ เพื่อกาหนดวันเวลาดาเนินการตามโครงการ
- จัดทาคาสัง่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงาน รวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจ
- ดาเนินงานตามแผนกิจกรรม
- จัดเก็บข้อมูลและรายงานสรุ ปผล

2.2 โครงการตรวจสอบติดตามและกากับดูแลการดาเนินงานของสถานตรวจ
สภาพรถเอกชน

กวจ.+ฝตจ.

- จัดทาแผนปฏิบตั ิงานกาหนดวันเวลาและสถานที่ที่จะทาการตรวจสอบ
- จัดทาคาสัง่ มอบหมายเจ้าหน้าที่เป็ นคณะทางานทาการตรวจสอบ
- ดาเนินการตรวจสอบ ตรอ.ตามแผนงาน
- จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานสรุ ปผล

2.3 โครงการรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัตเิ หตุทางถนนในช่ วงเทศกาลสาคัญ
- จัดทาแผนปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ตามที่ ขบ.กาหนด
- จัดทาคาสัง่ มอบหมายเจ้าหน้าที่
- ดาเนินงานตามแผน
- จัดเก็บข้อมูลและรายงานสรุ ปผล

กวจ.+สขข.

ตารางแผนปฏิบัติราชการสานักงานขนส่ งจังหวัดนครราชสี มา ประจาปี งบประมาณ 2559

แผน / โครงการ / กิจกรรม
2.4 โครงการตรวจสอบมลพิษทางอากาศและเสี ยงของรถส่ วนราชการ
- จัดทาโครงการ
- จัดทาคาสัง่ มอบหมายเจ้าหน้าที่
- ดาเนินการตามโครงการ
- จัดเก็บข้อมูลและรายงานสรุ ปผล
2.5 โครงการ “ปลูกฝังเด็กไทย ใส่ ใจวินัยจราจร” เนื่องในวันเด็กแห่ งชาติ
- จัดทาแผนปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ ขบ.กาหนด
- จัดทาคาสัง่ มอบหมายเจ้าหน้าที่
- ดาเนินการตามแผนงาน
- จัดเก็บข้อมูลและรายงานสรุ ปผล
2.6 โครงการรับรองโรงเรียนสอนขับรถเอกชน
- จัดทาแผนปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ
- จัดทาคาสัง่ มอบหมายเจ้าหน้าที่
- ดาเนินการตามโครงการ
- จัดเก็บข้อมูลและรายงานสรุ ปผล

ระยะเวลาการปฏิบัตริ าชการปี งบประมาณ 2559
ปี 2558
ปี 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่ วยงานรับผิดชอบ
ฝตจ.

ฝขจ.+สขข.

กวจ.+ฝขจ.

ตารางแผนปฏิบัติราชการสานักงานขนส่ งจังหวัดนครราชสี มา ประจาปี งบประมาณ 2559

แผน / โครงการ / กิจกรรม
2.7 โครงการควบคุมการเสพสุ ราของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ
- จัดทาแผนปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ
- จัดทาคาสัง่ มอบหมายเจ้าหน้าที่
- ดาเนินการตามโครงการ
- จัดเก็บข้อมูลและรายงานสรุ ปผล
2.8 โครงการถ่ ายทอดความรู้ ส่ ู ผ้ ปู ระกอบการขนส่ ง
- จัดทาแผนปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ
- จัดทาคาสัง่ มอบหมายเจ้าหน้าที่
- ดาเนินการตามโครงการ
- จัดเก็บข้อมูลและรายงานสรุ ปผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การให้ บริการที่มคี ุณภาพ
3.1 โครงการออกหน่ วยรถโมบายบริการทดสอบภาคทฤษฎีด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ออกใบอนุญาตขับรถ และรับชาระภาษีรถประจาปี
- ประชาสัมพันธ์ตามสื่ อต่างๆ เกี่ยวกับกาหนดวันเวลาและสถานที่ที่จะดาเนิน
โครงการ
- จัดทาคาสัง่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ และซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบตั ิงาน
- ดาเนินการตามแผนกิจกรรม
- จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานสรุ ปผล

ระยะเวลาการปฏิบัตริ าชการปี งบประมาณ 2559
ปี 2558
ปี 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่ วยงานรับผิดชอบ
กวจ.

กวจ.

ฝทจ.+ฝขจ.+สขข.

ตารางแผนปฏิบัติราชการสานักงานขนส่ งจังหวัดนครราชสี มา ประจาปี งบประมาณ 2559

แผน / โครงการ / กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
4.1 โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ สานักงานขนส่ งจังหวัดนครราชสี มา
- จัดทาโครงการ
- จัดทาคาสัง่ มอบหมายเจ้าหน้าที่
- ดาเนินการตามโครงการ
- จัดเก็บข้อมูลและรายงานสรุ ปผล

ระยะเวลาการปฏิบัตริ าชการปี งบประมาณ 2559
ปี 2558
ปี 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่ วยงานรับผิดชอบ

กวจ.

ภาคผนวก ก.
แผนปฏิบัตริ าชการสานักงานขนส่ งจังหวัดนครราชสีมา ประจาปี งบประมาณ 2559

ภาคผนวก ข.
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ ตัวชี้วดั ประจาปี งบประมาณ 2559

ภาคผนวก ค.
แผนที่ยุทธศาสตร์ สานักงานขนส่ งจังหวัดนครราชสีมา

ภาคผนวก ง.
แผนที่กลยุทธ์ ของสานักงานขนส่ งจังหวัดนครราชสีมา(Strategy Map)

ภาคผนวก จ.
ตารางแผนปฏิบัตริ าชการสานักงานขนส่ งจังหวัดนครราชสีมา
ประจาปี งบประมาณ 2559

ภาคผนวก ฉ.
โครงการ / แผนงาน ตามแผนปฏิบัตริ าชการ

