คำนำ
สำนักงำนขนส่ งจังหวัดนครรำชสี มำเป็ นหน่ วยรำชกำรภู มิภำคสังกัดกรมกำร
ขนส่ ง ทำงบก กระทรวงคมนำคม ได้จ ัด ท ำแผนปฏิ บัติ ร ำชกำรส ำนั ก งำนขนส่ ง จัง หวัด
นครรำชสี ม ำ ประจำปี งบประมำณ 2561 โดยให้มี ควำมสอดคล้องรองรั บกับนโยบำยของ
กรมกำรขนส่ ง ทำงบก และจัง หวัด นครรำชสี ม ำ ซึ่ งจะท ำให้ ก ำรปฏิ บัติ ง ำนรำชกำรของ
สำนักงำนขนส่ งจังหวัดนครรำชสี มำเป็ นไปอย่ำงต่อเนื่องมีระเบียบแบบแผน และมีกำรผลักดัน
ให้มีกำรดำเนินงำนเป็ นไปตำมเป้ำประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภำรกิจภำครัฐ
ด้วยควำมมีประสิ ทธิภำพประสิ ทธิผล และมีควำมคุม้ ค่ำ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชำชน

กลุ่มวิชำกำรขนส่ ง
สำนักงำนขนส่ งจังหวัดนครรำชสี มำ
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ข. ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ ำประสงค์ ตัวชี้วดั ประจำปี งบประมำณ 2561
ค. แผนที่ยทุ ธศำสตร์ สำนักงำนขนส่ งจังหวัดนครรำชสี มำ
ง. แผนที่กลยุทธ์ของสำนักงำนขนส่ งจังหวัดนครรำชสี มำ(Strategy Map)
จ. ตำรำงแผนปฏิบตั ิรำชกำรสำนักงำนขนส่ งจังหวัดนครรำชสี มำ ประจำปี งบประมำณ
2561
ฉ. โครงกำร / แผนงำน ตำมแผนปฏิบตั ิรำชกำร
- โครงกำรตรวจสอบปรำบปรำมและจับกุมรถที่กระทำผิดกฎหมำยตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรขนส่ งทำงบกและกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์
- โครงกำรบู รณำกำรตรวจจับควำมเร็ วจังหวัดนครรำชสี มำเครื อข่ำยขนส่ งภำคอี สำน
และจังหวัดสระบุรี(20+1) เพื่อควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนน
- โครงกำรสนำมจรำจรเยำวชนเสริ มสร้ำงจิตสำนึกควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนน
- โครงกำรตรวจสอบติดตำมและกำกับดู แลกำรดำเนิ นงำนสถำนตรวจสภำพรถเอกชน
- โครงกำรณรงค์ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลสำคัญ
- โครงกำรตรวจสอบมลพิษทำงอำกำศและเสี ยงของรถส่ วนรำชกำร
- โครงกำร “ปลูกฝังเด็กไทย ใส่ ใจวินยั จรำจร” เนื่องในวันเด็กแห่งชำติ
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โครงกำรรับรองโรงเรี ยนสอนขับรถ
โครงกำรควบคุมกำรเสพสุ รำของผูข้ บั รถโดยสำรสำธำรณะ
โครงกำรพัฒนำและส่ งเสริ มผูป้ ระกอบกำรขนส่ งด้วยรถโดยสำร
โครงกำรออกหน่วยเคลื่อนที่จงั หวัด เพื่อรับชำระภำษีรถประจำปี
โครงกำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้สำนักงำนขนส่ งจังหวัดนครรำชสี มำ
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1. แผนปฏิบัตริ ำชกำรกรมกำรขนส่ งทำงบก
วิสัยทัศน์ : “เป็ นองค์ กรแห่ งนวัตกรรมในกำรควบคุม กำกับ ดูแล ระบบกำรขนส่ งทำงถนนให้ มีคุณภำพและ
ปลอดภัย”
ค่ ำนิยม : “ONE DLT”
O (Objective), N (Network), E (Eminence), D (Digital Economy), L (Legitimacy),
T (Transparency)
พันธกิจ :
1. พัฒนำระบบควบคุม กำกับ ดูแลระบบกำรขนส่ งทำงถนนให้ได้มำตรฐำนและมีควำมปลอดภัย รวมถึง
เชื่อมโยงกับกำรขนส่ งรู ปแบบอื่น
2. พัฒนำนวัตกรรมกำรควบคุม กำกับ ดูแลระบบกำรขนส่ งทำงถนนและบังคับใช้กฎหมำย
3. พัฒนำและส่ งเสริ มกำรให้บริ กำรระบบกำรขนส่ งทำงถนนให้มีคุณภำพและมีสำนึกรับผิดชอบ
4. บริ หำรจัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล
ประเด็นยุทธศำสตร์ :
1.พัฒนำและส่ งเสริ มระบบกำรขนส่ งทำงถนนให้มีประสิ ทธิ ภำพและแข่งขันได้
2. พัฒนำและส่ งเสริ มระบบกำรขนส่ งทำงถนนให้มีควำมปลอดภัย เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
3. พัฒนำรู ปแบบกำรให้บริ กำรอัจฉริ ยะ
4. เสริ มสร้ำงองค์กรให้มีสมรรถนะสู งและบริ หำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
เป้ ำประสงค์ :
1. กำรขนส่ งสำธำรณะที่มีคุณภำพ
2. รถปลอดภัยและเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
3. คนขับขี่อย่ำงปลอดภัย
4. กำรให้บริ กำรที่เป็ นเลิศ
5. กำรเป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสู งและมีกำรบริ หำรจัดกำรที่ดี

.
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2. แผนปฏิบัตริ ำชกำรจังหวัดนครรำชสีมำ
วิสัยทัศน์ : “โครำชเมืองน่ ำอยู่ มุ่งสู่ นวัตกรรม และเกษตร อุตสำหกรรม สั งคมปลอดภัย”
ประเด็นยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์ :
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำและเพิ่มศักยภำพกำรแข่งขันเศรษฐกิจ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็ นเมืองน่ำอยู่
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 บริ หำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมให้มีควำมสมบูรณ์อย่ำงยัง่ ยืน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเสริ มสร้ำงควำมมัน่ คงทุกมิติ เพื่อปกป้ องสถำบันหลักของชำติและควำม
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชำชน
ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 5 กำรพัฒนำระบบกำรบริ หำรจัดกำรภำครัฐ

.
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3. แผนปฏิบัตริ ำชกำรสำนักงำนขนส่ งจังหวัดนครรำชสีมำ
3.1 วิสัยทัศน์ : “เป็ นองค์กรแห่ งนวัตกรรมในกำรควบคุม กำกับ ดูแล ระบบกำรขนส่ งทำงถนน
ให้ มคี ุณภำพและปลอดภัย”
ค่ ำนิยม : “ONE DLT”
O (Objective), N (Network), E (Eminence), D (Digital Economy), L (Legitimacy),
T (Transparency)
พันธกิจ :
1. พัฒนำระบบควบคุม กำกับ ดูแลระบบกำรขนส่ งทำงถนนให้ได้มำตรฐำนและมีควำมปลอดภัย รวมถึง
เชื่อมโยงกับกำรขนส่ งรู ปแบบอื่น
2. พัฒนำนวัตกรรมกำรควบคุม กำกับ ดูแลระบบกำรขนส่ งทำงถนนและบังคับใช้กฎหมำย
3. พัฒนำและส่ งเสริ มกำรให้บริ กำรระบบกำรขนส่ งทำงถนนให้มีคุณภำพและมีสำนึกรับผิดชอบ
4. บริ หำรจัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล
ประเด็นยุทธศำสตร์ :
1. พัฒนำและส่ งเสริ มระบบกำรขนส่ งทำงถนนให้มีประสิ ทธิ ภำพและแข่งขันได้
2. พัฒนำและส่ งเสริ มระบบกำรขนส่ งทำงถนนให้มีควำมปลอดภัย เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
3. พัฒนำรู ปแบบกำรให้บริ กำรอัจฉริ ยะ
4. เสริ มสร้ำงองค์กรให้มีสมรรถนะสู งและบริ หำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
เป้ ำประสงค์ :
1. กำรขนส่ งสำธำรณะที่มีคุณภำพ
2. รถปลอดภัยและเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
3. คนขับขี่อย่ำงปลอดภัย
4. กำรให้บริ กำรที่เป็ นเลิศ
5. กำรเป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสู งและมีกำรบริ หำรจัดกำรที่ดี

3.2 อัตรำกำลัง
- ข้ำรำชกำร
- พนักงำนรำชกำร
- ลูกจ้ำงประจำ
รวม

จำนวน 101
จำนวน 51
จำนวน 13
จำนวน 165

อัตรำ
อัตรำ
อัตรำ
อัตรำ
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3.3 หน่ วยงำนภำยใน สำนักงำนขนส่ งจังหวัดนครรำชสี มำ
งำนบริ หำรทั่วไป (โทร. 0-4437-1163 ต่อ 11) มีหน้ำที่รับผิดชอบหลักเกี่ ยวกับงำนธุ รกำร
บุคลำกร พัสดุ สำรบรรณ งำนกำรเงินและบัญชี กำรจัดทำงบประมำณ กำรรับชำระภำษีทำงไปรษณี ย ์

กลุ่มวิชำกำรขนส่ ง (โทร. 0-4437-1332 ต่อ 12) มีหน้ำที่รับผิดชอบหลักเกี่ยวกับกำรวำงแผนจัด
ระเบี ยบกำรขนส่ งภำยในจังหวัด กำรออกและต่ ออำยุใบอนุ ญ ำตประกอบกำรขนส่ ง กำรก ำหนดหรื อ
ปรับปรุ งเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรประกอบกำรขนส่ งประจำทำง ไม่ประจำทำง รถขนำดเล็กและส่ วนบุคคล งำน
ตรวจกำร งำนส่ งเสริ มสวัสดิ ภำพกำรขนส่ ง กำรจัดตั้งและดำเนิ นกำรสถำนตรวจสภำพรถเอกชน และ
ระบบงำนคอมพิวเตอร์

ฝ่ ำยทะเบียนรถ (โทร. 0-4425-1332 ต่อ 13 , 0-4424-2777 ต่อ 14) มีหน้ำที่รับผิดชอบหลัก ใน
กำรดำเนิ นกำรด้ำนทะเบียนและภำษี รถ ทั้งตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่ งทำงบก กฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์
เช่ น กำรจดทะเบียนรถ กำรต่ออำยุทะเบียนและกำรเสี ยภำษีรถประจำปี กำรโอนกรรมสิ ทธิ์ รถ กำรเปลี่ ยน
ประเภทรถ กำรเปลี่ยนแปลง รำยกำรทำงทะเบียนรถ กำรอำยัด ยกเลิกหรื อเพิกถอนกำรจดทะเบียนรถ กำร
ย้ำยรถเข้ำมำจำกจังหวัดอื่น กำรย้ำยรถไปใช้งำนต่ำงจังหวัด

ฝ่ ำยใบอนุ ญำตขับรถ (โทร. 0-4437-1332 ต่อ 16) มีหน้ำที่รับผิดชอบหลัก เกี่ยวกับกำรออก
ใบอนุ ญำต กำรต่ออำยุ เปลี่ยนประเภท กำรออกใบแทน กำรแก้ไขรำยกำร กำรย้ำย กำรอำยัด ยกเลิก หรื อเพิก
ถอนใบอนุ ญ ำตผู ้ป ระจ ำรถตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยกำรขนส่ ง ทำงบก ใบอนุ ญ ำตขับ รถตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยรถยนต์

ฝ่ ำยตรวจสภำพรถ (โทร 0-4437-1332 ต่อ 15) มีหน้ำที่รับผิดชอบหลักเกี่ยวกับกำรตรวจสภำพ
รถ กำรตรวจสอบรถ กำรตรวจพิสูจน์ควำมถู กต้องของตัวรถ และกำรอนุ ญำตจัดตั้งสถำนตรวจสภำพรถ
เอกชน ตลอดจนกำรควบคุม กำกับดูแล กำรต่ออำยุ กำรยกเลิกหรื อเพิกถอนกำรจัดตั้งสถำนตรวจสภำพรถ
เอกชนในเขตพื้นที่ควำมรับผิดชอบ เพื่อให้เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่ งทำงบก และกฎหมำยว่ำ
ด้วยรถยนต์

หมำยเหตุ.1 สำนักงำนขนส่ งจังหวัดนครรำชสี มำ แห่ งที่ 1 (ถนนมิตรภำพ ต.ในเมือง โทร.0-4424-2777 )
ให้บริ กำรกำรดำเนินกำรด้ำนทะเบียนรถตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์
2 สำนักงำนขนส่ งจังหวัดนครรำชสี มำ แห่ งที่ 2 (ถนนสุ รนำรำยณ์ ต.จอหอ โทร.0-4424-1332)
ให้บริ กำรกำรดำเนินกำรด้ำนใบอนุญำตขับรถ กำรดำเนินกำรด้ำนทะเบียนรถตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่ ง
ทำงบก กำรดำเนินกำรกลุ่มวิชำกำรขนส่ ง และงำนบริ หำรทัว่ ไป
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สำนักงำนขนส่ งจังหวัดสำขำ
มีหน้ำที่รับผิดชอบหลัก งำนธุ รกำร งำนกำรเงิ นและบัญชี งำนประกอบกำรขนส่ งส่ วนบุคคล
งำนตรวจกำรขนส่ ง งำนทะเบียนและภำษีรถ งำนตรวจสภำพรถ งำนใบอนุ ญำตผูป้ ระจำรถ งำนใบอนุ ญำต
ขับ รถยนต์ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่ ง ทำงบก และกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ และงำนอื่ น ๆตำมที่ รั บ
มอบหมำย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ปั จจุบนั มีสำนักงำนขนส่ งจังหวัด สำขำ จำนวน 7 สำขำ คือ
1. สำนักงำนขนส่ งจังหวัดนครรำชสี มำ สำขำอำเภอปำกช่ อง ตั้งอยูเ่ ลขที่ 9 หมู่ 19 ถนนเลี่ยง
เมือง ตำบลหนองสำหร่ ำย อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสี มำ โทร. 0 - 4431 - 3160 มีพ้ืนที่รับผิดชอบ
คือ อำเภอปำกช่อง
2. สำนักงำนขนส่ งจังหวัดนครรำชสี มำ สำขำอำเภอบัวใหญ่ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 19/1 ถนนเทศบำล
8 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสี มำ โทร. 0-4446-1294 มี พ้ืนที่รับผิดชอบ คือ อำเภอบัว
ใหญ่ อำเภอคง อำเภอโนนแดง อำเภอประทำย อำเภอบ้ำนเหลื่ อม อำเภอแก้งสนำมนำง อำเภอสี ดำ และ
อำเภอบัวลำย
3. ส ำนั ก งำนขนส่ งจั ง หวัด นครรำชสี ม ำ สำขำอำเภอสี คิ้ว ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ ที่ 3 ถนน
ชัยภูมิ-สี คิ้ว อำเภอสี คิว้ จังหวัดนครรำชสี มำ โทร. 0-4441-1752 มีพ้นื ที่รับผิดชอบ คือ อำเภอสี คิว้ อำเภอสู ง
เนิน
4. สำนักงำนขนส่ งจังหวัดนครรำชสี มำ สำขำอำเภอโชคชัย ตั้งอยูเ่ ลขที่ 378 หมูท่ ี่ 10 ถนน
รำชสี มำ-โชคชัย ตำบลโชคชัย จังหวัดนครรำชสี มำ โทร. 0-4449-1454 มีพ้ืนที่รับผิดชอบ คือ อำเภอโชค
ชัยอำเภอ ครบุรี อำเภอเสิ งสำง และอำเภอหนองบุนนำก
5. สำนักงำนขนส่ งจังหวัดนครรำชสี มำ สำขำอำเภอพิมำย ตั้งอยูเ่ ลขที่ 582 หมู่ที่ 4 ตำบล
ในเมือง อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสี มำ โทร. 0-4447-1388 มี พ้ืนที่ รับผิดชอบ คือ อำเภอพิมำย อำเภอ
ชุมพวง อำเภอห้วยแถลง อำเภอจักรำช อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอลำทะเมนชัย และอำเภอเมืองยำง
6. สำนั กงำนขนส่ งจังหวัดนครรำชสี มำ สำขำอำเภอปั กธงชั ย ตั้งอยู่เลขที่ 151/68 หมู่ ที่ 11
ตำบลเมืองปั ก อำเภอเมืองปั ก จังหวัดนครรำชสี มำ โทร. 0-4445-2142 มีพ้ืนที่รับผิดชอบ คือ อำเภอปั กธงชัย
และอำเภอวังน้ ำเขียว
7. สำนักงำนขนส่ งจังหวัดนครรำชสี มำ สำขำอำเภอด่ ำนขุนทด ตั้งอยูเ่ ลขที่ 619/39-40 หมู่ที่ 2
ตำบลด่ำนขุนทด อำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสี มำ โทร.0-4420-4880 มี พ้ืนที่ รับผิดชอบ คื อ อำเภอ
ด่ำนขุนทด และอำเภอเทพำรักษ์
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3.4 สถำนีขนส่ งผู้โดยสำร
สถำนี ข นส่ ง ผู ้โ ดยสำรเป็ นกลไกลส ำคัญ ในกำรควบคุ ม ก ำกับ ดู แ ลจัด ระเบี ย บกำรขนส่ ง ให้
ผูป้ ระกอบกำรขนส่ ง ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ โดยเฉพำะกำรปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่กำหนด
ไว้ในใบอนุ ญำตประกอบกำรขนส่ ง เช่น เส้นทำงเดินรถ จุดต้นทำงปลำยทำง จุดจอดรับ–ส่ งผูโ้ ดยสำร เวลำ
กำรเดิ นรถ อัตรำค่ำโดยสำร จำนวนรถและจำนวนเที่ ยวกำรเดิ นรถ รวมถึ งกำรให้บริ กำรแก่ ผูโ้ ดยสำรใน
ระหว่ำงกำรเดินทำง นอกจำกนี้ ยงั เป็ นเครื่ องมือในกำรควบคุมดูแลผูป้ ระจำรถซึ่ งได้แก่ พนักงำนขับรถ ผูเ้ ก็บ
ค่ำโดยสำร ผูบ้ ริ กำร และนำยตรวจ ให้ปฏิ บตั ิหน้ำที่ภำยใต้บทบัญญัติของกฎหมำย เพื่อให้บริ กำรที่ดี เกิ ด
ควำมสะดวก ปลอดภัยแก่ผโู ้ ดยสำร นอกจำกนี้ สถำนีขนส่ งผูโ้ ดยสำรยังเป็ นแหล่งข้อมูลด้ำนกำรท่องเที่ยว
หรื อสถำนที่ ส ำคัญ ของท้อ งถิ่ น และเกิ ด ผลพลอยได้ในกำรพัฒ นำท้องถิ่ น สร้ ำงควำมเจริ ญ เติ บ โตด้ำน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม จังหวัดนครรำชสี มำ มีสถำนีขนส่ ง จำนวน 4 แห่ง ดังต่อไปนี้
1. สถำนีขนส่ งผู้โดยสำรจังหวัดนครรำชสี มำ แห่ งที่ 1 ตั้งอยูเ่ ลขที่ 86 ถนนบุรินทร์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสี มำ โทร.0-4424-2899 มีเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งำน 98 ตำรำงวำ ประกอบด้วย
- ชำนชำลำจอดรถโดยสำร จำนวน 24 ช่องจอด พื้นที่ 3,840 ตำรำงเมตร
- พื้นที่อำคำรผูโ้ ดยสำร 6,193.95 ตำรำงเมตร
- ห้องสุ ขำ จำนวน 25 ห้อง (ห้องสุ ขำชำย 15 ห้อง ห้องสุ ขำหญิง 10 ห้อง)
- โทรศัพท์สำธำรณะ จำนวน 6 เครื่ อง
สถำนี ขนส่ งจังหวัดนครรำชสี มำ แห่ งที่ 1 บริ หำรจัดกำรโดยเทศบำลนครนครรำชสี มำ เป็ น
สถำนีขนส่ งผูโ้ ดยสำรในจังหวัดเป็ นหลัก และมีรถโดยสำรปรับอำกำศ สำยที่ 21 กรุ งเทพฯ – นครรำชสี มำ
ให้บริ กำร ทั้งนี้ สถำนีขนส่ งฯ สำมำรถรองรับผูโ้ ดยสำรได้ประมำณวันละ 30,000 คน
2. สถำนี ข นส่ งผู้ โดยสำรจั งหวั ด นครรำชสี ม ำ แห่ งที่ 2 (เอกชน) ตั้ง อยู่บ ริ เวณถนนมิ ต รภำพ
ต ำบลในเมื อ ง อ ำเภอเมื อ ง จั ง หวัด นครรำชสี มำ โทร .0-4429-5271 มี เ นื้ อที่ 29 ไร่ 50 ตำรำงวำ
ประกอบด้วย
- ชำนชำลำจอดรถโดยสำร จำนวน 111 ช่องจอด พื้นที่ 3,840 ตำรำงเมตร
- ที่จอดรถส่ วนบุคคลประมำณ 200 คัน และรถจักรยำนยนต์ ประมำณ 1,000 คัน
- ห้องสุ ขำ จำนวน 76 ห้อง (ห้องสุ ขำชำย 24 ห้อง ห้องสุ ขำหญิง 52 ห้อง)
- โทรศัพท์สำธำรณะ จำนวน 68 เครื่ อง
สถำนี ขนส่ งผูโ้ ดยสำรจังหวัดนครรำชสี มำ แห่ งที่ 2 ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญำตจัดตั้งและดำเนิ นกำร
สถำนี ขนส่ งคือ บริ ษทั ไทยสงวนบริ กำร จำกัด เป็ นสถำนี ขนส่ งผูโ้ ดยสำรระหว่ำงจังหวัด เส้นทำงที่สำคัญ
คือ สำยที่ 21 กรุ งเทพฯ – นครรำชสี มำ ทั้งนี้ สถำนี ขนส่ งฯ สำมำรถรองรับ ผูโ้ ดยสำรได้ป ระมำณวันละ
150,000 คน
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3. สถำนีขนส่ งผู้โดยสำรอำเภอโชคชั ย ตั้งอยูเ่ ลขที่ 1 หมูท่ ี่ 12 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัด
นครรำชสี มำ โทร. 0-4420-2364 มีเนื้อที่ประมำณ 7 ไร่ ประกอบด้วย
- ชำนชำลำจอดรถโดยสำร จำนวน 16 ช่องจอด พื้นที่ 380 ตำรำงเมตร
- ที่จอดรถส่ วนบุคคลประมำณ 40 คัน และรถจักรยำนยนต์ ประมำณ 50 คัน
- ห้องสุ ขำ จำนวน 10 ห้อง (ห้องสุ ขำชำย 5 ห้อง ห้องสุ ขำหญิง 5 ห้อง)
- โทรศัพท์สำธำรณะ จำนวน 1 เครื่ อง
สถำนี ข นส่ งผู ้โ ดยสำรอ ำเภอโชคชั ย บริ หำรจัด กำรโดยองค์ ก ำรบริ หำรส่ วนจัง หวัด
นครรำชสี มำมีรถโดยสำรประจำทำงเข้ำใช้บริ กำรวันละประมำณ 210 เที่ยว รองรับผูโ้ ดยสำรได้ประมำณวัน
ละ 2,000 คน
4. สถำนีขนส่ งผู้โดยสำรอำเภอพิมำย ตั้งอยูบ่ ริ เวณตำบลในเมือง อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสี มำ
โทร. 0-4447-1388 มีเนื้อที่ 6 ไร่ 54 ตำรำงวำ ประกอบด้วย
- ชำนชำลำจอดรถโดยสำร จำนวน 18 ช่องจอด พื้นที่ 3,840 ตำรำงเมตร
- ที่จอดรถส่ วนบุคคลประมำณ 15 คัน และรถจักรยำนยนต์ ประมำณ 25 คัน
- ห้องสุ ขำ จำนวน 10 ห้อง (ห้องสุ ขำชำย 5 ห้อง ห้องสุ ขำหญิง 5 ห้อง)
- โทรศัพท์สำธำรณะ จำนวน 5 เครื่ อง
สถำนี ข นส่ ง ผูโ้ ดยสำรอำเภอพิ ม ำย ผูไ้ ด้รับ ใบอนุ ญ ำตจัดตั้ง และดำเนิ น กำรสถำนี ข นส่ งคื อ
บริ ษทั ประกิ จยนต์ จำกัด มีรถโดยสำรประจำทำงเข้ำใช้บริ กำรวันละประมำณ 230 เที่ยว สำมำรถรองรับ
ผูโ้ ดยสำรได้ประมำณวันละ 2,000 คน
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แผนภูมิ แสดงโครงสร้ำงกำรบริ หำรงำนสำนักงำนขนส่งนครรำชสี มำ
อธิบดีกรมกำรขนส่ งทำงบก

กลุ่ม
วิชำกำรขนส่ ง

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครรำชสีมำ

ฝ่ ำยตรวจ
สภำพรถ

งำน
บริ หำรทัว่ ไป

สำนักงำนขนส่ งจังหวัดสำขำ 7 สำขำ
สำนักงำน
ขนส่งสำขำ
ปำกช่อง
สำนักงำน
ขนส่งสำขำ
สี คิ้ว
สำนักงำน
ขนส่ งสำขำ
พิมำย

สำนักงำน
ขนส่งสำขำ
บัวใหญ่
สำนักงำน
ขนส่งสำขำ
ด่ำนขุนทด

ฝ่ ำย
ทะเบียนรถ

สำนักงำนขนส่ ง
จังหวัดนครรำชสี มำ

สำนักงำน
ขนส่งสำขำ
โชคชัย
สำนักงำน

ขนส่งสำขำ
ปักธงชัย

ฝ่ ำย
ใบอนุญำตขับรถ

สถำนีขนส่ งผู้โดยสำร 4 แห่ ง
สถำนีขนส่ งผูโ้ ดยสำร
จังหวัดนครรำชสี มำ แห่ งที่ 1
สถำนีขนส่ งผูโ้ ดยสำร
จังหวัดนครรำชสี มำ แห่ งที่ 2
สถำนีขนส่ งผูโ้ ดยสำร
อำเภอโชคชัย
สถำนีขนส่ งผูโ้ ดยสำร
อำเภอพิมำย
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3.5 กำรวิเครำะห์ องค์ กร
สำนักงำนขนส่ งจังหวัดนครรำชสี มำ เป็ นหน่ วยงำนที่มีโครงสร้ำงองค์กรแบบรำชกำร ปฏิ บตั ิงำน
โดยยึ ด ระเบี ย บแบบแผน แต่ เนื่ อ งจำกปั จ จุ บ ัน งำนหลัก เป็ นงำนด้ำ นกำรบริ ก ำรประชำชน จึ ง มี ก ำร
ประสำนงำนในแนวรำบมำกกว่ำแนวดิ่ง และมีแนวโน้มเป็ นองค์กรที่มีควำมเป็ นพลวัต ตอบสนองต่อควำม
เปลี่ยนแปลงด้ำนสังคมเศรษฐกิจ และกำรเมือง
กำรวิเครำะห์ องค์ กร โดย SWOT Analysis
จุดแข็ง
สำนักงำนขนส่ งจังหวัดนครรำชสี มำมีจุดแข็งด้ำนกำรเป็ นหน่วยงำนที่มีอำนำจหน้ำที่ ตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยรถยนต์ และกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่ งทำงบก ภำรกิจหลักมีควำมเกี่ยวข้องกับชีวติ ควำมเป็ นอยู่ ของ
ประชำชน เช่ น กำรเสี ยภำษีรถ กำรขอมี ใบอนุ ญำตขับรถ กำรควบคุ มจัดระเบียบกำรกำรเดิ นรถโดยสำร
ประจำทำง กำรปฏิบตั ิ งำนใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรเชื่ อมโยงฐำนข้อมูล(online) กับส่ วนกลำง
และส่ วนภูมิภำค ทำให้สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้โดยสะดวก รวดเร็ ว โครงสร้ำงองค์กร เป็ นแบบรำชกำร มีกำร
ปฏิ บ ัติ ง ำนตำมระเบี ย บแบบแผน แต่ เนื่ อ งจำกภำรกิ จ หลัก เป็ นกำรให้ บ ริ ก ำรประชำชน ค่ ำ นิ ย มหรื อ
วัฒนธรรมองค์กรจึงมีควำมยืดหยุน่ สู ง
จุดอ่ อน
ส ำนั ก งำนขนส่ ง จัง หวัด นครรำชสี ม ำเป็ นหน่ ว ยงำนรำชกำรส่ ว นภู มิ ภ ำค ท ำให้ บุ ค ลำกรมี ก ำร
เปลี่ ยนแปลงโยกย้ำยบ่อยครั้ง ขำดควำมต่อเนื่ องและกำรสร้ ำงกำรเรี ยนรู ้ ในองค์กร นอกจำกนี้ ยังมี ปัญหำ
ด้ำนงบประมำณสนับสนุนในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
โอกำส
ในยุคที่สภำพเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองมีกำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ ว โดยรัฐบำลได้มีนโยบำยให้
ส่ วนรำชกำรปรับเปลี่ ยนกระบวนกำรและวิธีกำรทำงำน เพื่อยกระดับขีดควำมสำมำรถและมำตรฐำนกำร
ท ำงำนให้ อ ยู่ใ นระดับ สู ง เที ย บเท่ ำ มำตรฐำนสำกล โดยยึ ด หลัก กำรบริ ห ำรกิ จ กำรบ้ำ นเมื อ งที่ ดี เพื่ อ
ประโยชน์สุขของประชำชน เกิ ดผลสัมฤทธิ์ ต่อภำรกิ จของรัฐ มีประสิ ทธิ ภำพและเกิ ดควำมคุ ม้ ค่ำในเชิ ง
ภำรกิจของรัฐ ลดขั้นตอนกำรปฏิ บตั ิงำนที่เกินควำมจำเป็ น ประชำชนได้รับกำรอำนวยควำมสะดวกและ
ตอบสนองควำมต้องกำร รวมทั้งมีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงสม่ำเสมอ ปั จจัยเหล่ำนี้ จึงเป็ นโอกำส
อันดีในกำรพัฒนำองค์กรเพื่อตอบสนองควำมเปลี่ยนแปลง
ข้ อจำกัด
จังหวัดนครรำชสี มำเป็ นจังหวัดที่มีขนำดใหญ่ และมีจำนวนประชำกรกว่ำสองล้ำนหกแสนคน ลักษณะ
ที่ต้ งั ของจังหวัดเป็ นประตูของภำคอีสำน ทำให้เป็ นจุดเชื่ อมต่อกำรเดิ นทำงไปยังส่ วนกลำงและภูมิภำคอื่น
ส่ งผลให้ปริ มำณงำนในควำมรับผิดชอบของสำนักงำนขนส่ งจังหวัดนครรำชสี มำมีอตั รำสู งเป็ นสัดส่ วน และ
เนื่องจำกภำรกิจของหน่วยงำนเป็ นกำรให้บริ กำร ประชำชนผูใ้ ช้บริ กำรจึงเกิดควำมคำดหวังสู ง แต่กำรที่
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เป็ นน่ ว ยงำนรำชกำรส่ ว นภู มิ ภ ำค ท ำให้ ต้อ งปฏิ บ ัติ ต ำมกฎระเบี ย บ หรื อ นโยบำยจำกส่ ว นกลำง กำร
สนองตอบต่อควำมต้องกำรของประชำชนจึงมีจำกัด

3.6 ประเด็นยุทธศำสตร์ สำนักงำนขนส่ งจังหวัดนครรำชสี มำ
1. พัฒนำและส่ งเสริมระบบกำรขนส่ งทำงถนนให้ มีประสิ ทธิภำพและแข่ งขันได้
เป้ำประสงค์ กำรควบคุมจัดระเบียบรถสำธำรณะเพื่อให้มีควำมสะดวก ปลอดภัย
กลยุทธ์ กำรพัฒนำเพิ่มประสิ ทธิ ภำพระบบกำรขนส่ งสำธำรณะ
2. พัฒนำและส่ งเสริมระบบกำรขนส่ งทำงถนนให้ มีควำมปลอดภัย เป็ นมิตรต่ อสิ่ งแวดล้อม
เป้ำประสงค์ กำรพัฒนำสังคม คุณภำพชีวติ ควำมปลอดภัย
กลยุทธ์ กำรส่ งเสริ มด้ำนควำมปลอดภัยและลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมจำกกำรใช้รถใช้ถนน
3. พัฒนำรู ปแบบกำรให้ บริ กำรอัจฉริยะ
เป้ำประสงค์ กำรพัฒนำระบบงำนบริ กำรประชำชนให้มีควำมถูกต้อง สะดวก รวดเร็ ว ง่ำยต่อประชำชน
กลยุทธ์ กำรเพิ่มช่องทำงกำรให้บริ กำรและนวัตกรรมกำรให้บริ กำร
4. เสริมสร้ ำงองค์ กรให้ มีสมรรถนะสู งและบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
เป้ำประสงค์ กำรบริ หำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพและประสิ ทธิ ภำพ
กลยุทธ์ กำรสร้ำงกำรเรี ยนรู ้และกำรมีส่วนร่ วมในองค์กร
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3.7 แผนงำน/โครงกำร ประจำปี พ.ศ. 2561
ประเด็นยุทธศำสตร์
1.พัฒนำและ
ส่ งเสริ มระบบกำร
ขนส่ งทำงถนนให้มี
ประสิ ทธิ ภำพและ
แข่งขันได้

แผนงำน / โครงกำร / มำตรกำร / กำรปฏิบัติ

เป้ ำประสงค์

- โครงกำรตรวจสอบปรำบปรำมและจับกุมรถ ที่กระทำ
-รถที่ ใช้งำนบนท้องถนนมี ควำม
ควำมผิดกฎหมำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่ งทำงบก และ ปลอดภัย
กฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์
- โครงกำรบูรณำกำรตรวจจับควำมเร็ วจังหวัดนครรำชสี มำ
เครื อข่ำยขนส่ งภำคอีสำนและจังหวัดสระบุรี(20+1) เพื่อ
ควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนน

2.มีพฒั นำและ
- โครงกำรสนำมจรำจรเยำวชนเสริ มสร้ำงจิตสำนึ กควำม
ส่ งเสริ มระบบกำร ปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนน
ขนส่ งทำงถนนให้มี - โครงกำรตรวจสอบติดตำมและกำกับดูแลกำรดำเนินงำน
ควำมปลอดภัย เป็ น ของสถำนตรวจสภำพรถเอกชน
มิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
- โครงกำรป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทำงถนน

-กำรปลู กฝั งจิ ตส ำนึ กด้ำนควำม
ปลอดภัย
-กำรเสริ มสร้ ำ งควำมปลอดภัย
และลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
จำกกำรใช้รถใช้ถนน
-กำรเสริ มสร้ ำ งควำมปลอดภัย
บนท้องถนน
- โครงกำรตรวจสอบมลพิษทำงอำกำศและเสี ยงของรถส่ วน -ลดมลพิ ษ ทำงอำกำศและเสี ย ง
รำชกำร
ของรถส่ วนรำชกำร
- โครงกำรปลูกฝังเด็กไทย ใส่ ใจวินยั จรำจร เนื่องในวันเด็ก -เสริ มสร้ำงควำมปลอดภัยในกำร
แห่งชำติ
ใช้รถใช้ถนน แก่เด็กและเยำวชน
- โครงกำรรับรองโรงเรี ยนสอนขับรถ
- ลดระยะเวลำใน กำรติ ดต่ อ
รำชกำร
- โครงกำรควบคุมกำรเสพสุ รำของผูข้ บั รถโดยสำร
- กำรลดอุบตั ิ เหตุ ท ำงถนนที่ เกิ ด
สำธำรณะ
จำกรถโดยสำรสำธำรณะ
- โครงกำรพัฒนำและส่ งเสริ มผูป้ ระกอบกำรขนส่ งด้วยรถ - กำรให้ ค วำมรู ้ แ ละด ำเนิ น กำร
โดยสำร
ตำมกฎ ระเบียบ ของทำงรำชกำร
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ประเด็นยุทธศำสตร์
3.พัฒนำรู ปแบบ
กำรให้บริ กำร
อัจฉริ ยะ

แผนงำน / โครงกำร / มำตรกำร / กำรปฏิบัติ
- โครงกำรออกหน่วยเคลื่อนที่จงั หวัดนครรำชสี มำ เพื่อรับ
ชำระภำษีรถประจำปี

4.เสริ มสร้ำงองค์กร - โครงกำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้สำนักงำนขนส่ งจังหวัด
ให้มีสมรรถนะสู ง นครรำชสี มำ
และบริ หำรจัดกำร
ตำมหลักธรรมำภิ
บำล

เป้ ำประสงค์
- กำรให้บ ริ กำรประชำชนใน
พื้นที่ห่ำงไกล

-กำรพัฒนำศักยภำพให้กบั
บุคลำกรในสำนักงำน

แผนปฏิบัตริ ำชกำรประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 สำหรับหัวหน้ ำส่ วนรำชกำร
หน่ วยงำน : สำนักงำนขนส่ งจังหวัดนครรำชสีมำ
วิสัยทัศน์ :
“เป็ นองค์ กรแห่ งนวัตกรรมในกำรควบคุม กำกับ ดูแล ระบบกำรขนส่ งทำงถนนให้ มคี ุณภำพและปลอดภัย”
พันธกิจ :
1. พัฒนำระบบควบคุม กำกับ ดูแลระบบกำรขนส่ งทำงถนนให้ได้มำตรฐำนและมีควำมปลอดภัย รวมถึงเชื่ อมโยงกับกำรขนส่ งรู ปแบบอื่น
2. พัฒนำนวัตกรรมกำรควบคุม กำกับ ดูแลระบบกำรขนส่ งทำงถนนและบังคับใช้กฎหมำย
3. พัฒนำและส่ งเสริ มกำรให้บริ กำรระบบกำรขนส่ งทำงถนนให้มีคุณภำพและมีสำนึกรับผิดชอบ
4. บริ หำรจัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล

ประเด็นยุทธศำสตร์ :
1. พัฒนำและส่ งเสริ มระบบกำรขนส่ งทำงถนนให้มีประสิ ทธิ ภำพและแข่งขันได้
2. พัฒนำและส่ งเสริ มระบบกำรขนส่ งทำงถนนให้มีควำมปลอดภัย เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
3. พัฒนำรู ปแบบกำรให้บริ กำรอัจฉริ ยะ
4. เสริ มสร้ำงองค์กรให้มีสมรรถนะสู งและบริ หำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล

เป้ ำประสงค์ หลัก :
1. กำรขนส่ งสำธำรณะที่มีคุณภำพ
2. รถปลอดภัยและเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
3. คนขับขี่อย่ำงปลอดภัย
4. กำรให้บริ กำรที่เป็ นเลิศ
5. กำรเป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสู งและมีกำรบริ หำรจัดกำรที่ดี

แผนที
ย่ ุทธศำสตร์
ของสขำนั
งำนขนส่
งจังหวั
นครรำชสี
มำ (Strategy
Map)
แผนที
ย่ ุทธศำสตร์
องสกำนั
กงำนขนส่
งจังดหวั
ดนครรำชสี
มำ (Strategy
Map)
วิสัยทัศน์ : เป็ นองค์กรแห่ งนวัตกรรมในกำรควบคุม กำกับ ดูแล ระบบกำรขนส่ งทำงถนนให้ มคี ุณภำพและปลอดภัย
คุณภำพและปลอดภัย”
ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 2
ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 3
ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 4
ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 1

กำรพัฒนำเพิ่มประสิ ทธิภำพ
ระบบกำรขนส่งสำธำรณะ

กำรส่งเสริ มสวัสดิภำพกำร
ขนส่งทำงถนน

กำรกำกับดูแลคุณภำพกำร
ให้บริ กำรรถโดยสำรสำธำรณะ

กำรเสริ มสร้ำงจิตสำนึกด้ำนควำม
ปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนน

กำรดูแลป้ องกันปั ญหำกำร
ให้บริ กำรรถโดยสำรสำธำรณะ
สาธารณะ

กำรดูแลป้ องกันปั ญหำ
ยำเสพติดในกลุ่มรถโดยสำร

กำรพัฒนำ
องค์ กร

ประสิทธิภำพ

ประสิ ทธิผล

พัฒนำและส่ งเสริ มระบบกำรขนส่ งทำงถนนให้มีควำม
ปลอดภัย เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม

คุณภำพ

พัฒนำและส่งเสริ มระบบกำรขนส่ งทำงถนนให้มี
ประสิ ทธิภำพและแข่งขันได้

คุณภำพกำรบริ หำรจัดกำรภำครัฐ

พัฒนำรู ปแบบกำรให้บริ กำรอัจฉริ ยะ
ให้บริ กำรระบบกำรขนส่ งทำงถนนให้มี
คุณภำพและมีสำนึกรับผิดชอบ

กำรเพิ่มช่องทำงกำรให้
บริ กำรที่สะดวกแก่ประชำชน

เสริ มสร้ำงองค์กรให้มีสมรรถนะสูงและ
บริ หำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล

กำรมีส่วนร่ วมของประชำชนในกำร
ตรวจสอบกำรปฏิบตั ิรำชกำร

ควำมพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ กำร

กำรรักษำมำตรฐำนระยะเวลำ
กำรปฏิบตั ิรำชกำร

กำรพัฒนำระบบกำร
ตรวจสอบภำยใน

กำรป้ องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริ ตและประพฤติมิชอบ

กำรบริ หำรจัดกำรองค์กร
ที่มีประสิทธิภำพและประสิ ทธิผล

ตำรำงแผนปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนขนส่ งจังหวัดนครรำชสี มำ ประจำปี งบประมำณ 2561
ระยะเวลำกำรปฏิบัตริ ำชกำรปี งบประมำณ 2561
แผน / โครงกำร / กิจกรรม
ปี 2560
ปี 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ยุทธศำสตร์ ที่ 1 พัฒนำและส่ งเสริมระบบกำรขนส่ งทำงถนนให้ มปี ระสิ ทธิภำพและแข่ งขันได้
1.1 โครงกำรตรวจสอบปรำบปรำมและจับกุมรถที่กระทำผิดกฎหมำยตำม
กฎหมำยว่ ำด้ วยกำรขนส่ งทำงบกและกฎหมำยว่ ำด้ วยรถยนต์
- จัดทำแผนปฏิบตั ิงำนตรวจกำร
- จัดทำคำสัง่ มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่
- แจ้งประสำนหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินงำนตำมแผน
- จัดเก็บข้อมูลและรำยงำนสรุ ปผล
1.2 โครงกำรบูรณำกำรตรวจจับควำมเร็วจังหวัดนครรำชสี มำเครื อข่ ำยขนส่ ง
ภำคอีสำนและจังหวัดสระบุรี(20+1) เพื่อควำมปลอดภัยในกำรใช้ รถใช้ ถนน
- จัดทำแผนปฏิบตั ิงำนตรวจจับควำมเร็ ว
- จัดทำคำสัง่ มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่
- แจ้งประสำนหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินงำนตำมแผน
- จัดเก็บข้อมูลและรำยงำนสรุ ปผล

หน่ วยงำนรับผิดชอบ

กวจ.+สขข.

กวจ.

ตำรำงแผนปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนขนส่ งจังหวัดนครรำชสี มำ ประจำปี งบประมำณ 2561
ระยะเวลำกำรปฏิบัตริ ำชกำรปี งบประมำณ 2561
แผน / โครงกำร / กิจกรรม
ปี 2560
ปี 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ยุทธศำสตร์ ที่ 2 พัฒนำและส่ งเสริมระบบกำรขนส่ งทำงถนนให้ มคี วำมปลอดภัย เป็ นมิตรต่ อสิ่ งแวดล้ อม
2.1 โครงกำรสนำมจรำจรเยำวชนเสริมสร้ ำงจิตสำนึกควำมปลอดภัยในกำรใช้
รถใช้ ถนน

หน่ วยงำนรับผิดชอบ

ฝขจ.+สขข.

- ประสำนโรงเรี ยนต่ำงๆ เพื่อกำหนดวันเวลำดำเนินกำรตำมโครงกำร
- จัดทำคำสัง่ มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตั ิงำน รวมทั้งซักซ้อมควำมเข้ำใจ
- ดำเนินงำนตำมแผนกิจกรรม
- จัดเก็บข้อมูลและรำยงำนสรุ ปผล

2.2 โครงกำรตรวจสอบติดตำมและกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของสถำนตรวจ
สภำพรถเอกชน

กวจ.+ฝตจ.

- จัดทำแผนปฏิบตั ิงำนกำหนดวันเวลำและสถำนที่ที่จะทำกำรตรวจสอบ
- จัดทำคำสัง่ มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่เป็ นคณะทำงำนทำกำรตรวจสอบ
- ดำเนินกำรตรวจสอบ ตรอ.ตำมแผนงำน
- จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและรำยงำนสรุ ปผล

2.3 โครงกำรรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัตเิ หตุทำงถนนในช่ วงเทศกำลสำคัญ
- จัดทำแผนปฏิบตั ิกิจกรรมต่ำงๆ ตำมที่ ขบ.กำหนด
- จัดทำคำสัง่ มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่
- ดำเนินงำนตำมแผน
- จัดเก็บข้อมูลและรำยงำนสรุ ปผล

กวจ.+สขข.

ตำรำงแผนปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนขนส่ งจังหวัดนครรำชสี มำ ประจำปี งบประมำณ 2561

แผน / โครงกำร / กิจกรรม
2.4 โครงกำรตรวจสอบมลพิษทำงอำกำศและเสี ยงของรถส่ วนรำชกำร
- จัดทำโครงกำร
- จัดทำคำสัง่ มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่
- ดำเนินกำรตำมโครงกำร
- จัดเก็บข้อมูลและรำยงำนสรุ ปผล
2.5 โครงกำร “ปลูกฝังเด็กไทย ใส่ ใจวินัยจรำจร” เนื่องในวันเด็กแห่ งชำติ
- จัดทำแผนปฏิบตั ิกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมที่ ขบ.กำหนด
- จัดทำคำสัง่ มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่
- ดำเนินกำรตำมแผนงำน
- จัดเก็บข้อมูลและรำยงำนสรุ ปผล
2.6 โครงกำรรับรองโรงเรียนสอนขับรถเอกชน
- จัดทำแผนปฏิบตั ิกิจกรรมต่ำง ๆ
- จัดทำคำสัง่ มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่
- ดำเนินกำรตำมโครงกำร
- จัดเก็บข้อมูลและรำยงำนสรุ ปผล

ระยะเวลำกำรปฏิบัตริ ำชกำรปี งบประมำณ 2561
ปี 2560
ปี 2561
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 วยงำนรับผิดชอบ
ฝตจ.

ฝขจ.+สขข.

กวจ.+ฝขจ.

ตำรำงแผนปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนขนส่ งจังหวัดนครรำชสี มำ ประจำปี งบประมำณ 2561

แผน / โครงกำร / กิจกรรม
2.7 โครงกำรควบคุมกำรเสพสุ รำของผู้ขับรถโดยสำรสำธำรณะ
- จัดทำแผนปฏิบตั ิกิจกรรมต่ำง ๆ
- จัดทำคำสัง่ มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่
- ดำเนินกำรตำมโครงกำร
- จัดเก็บข้อมูลและรำยงำนสรุ ปผล
2.8 โครงกำรถ่ ำยทอดควำมรู้ ส่ ู ผ้ ปู ระกอบกำรขนส่ ง
- จัดทำแผนปฏิบตั ิกิจกรรมต่ำง ๆ
- จัดทำคำสัง่ มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่
- ดำเนินกำรตำมโครงกำร
- จัดเก็บข้อมูลและรำยงำนสรุ ปผล
ยุทธศำสตร์ ที่ 3 พัฒนำรู ปแบบกำรให้ บริกำรอัจฉริยะ
3.1 โครงกำรออกหน่ วยเคลื่อนที่จงั หวัดนครรำชสี มำ เพื่อรับชำระภำษีรถ
ประจำปี
- ประชำสัมพันธ์ตำมสื่ อต่ำงๆ เกี่ยวกับกำหนดวันเวลำและสถำนที่ที่จะดำเนิน
โครงกำร
- จัดทำคำสัง่ มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ และซักซ้อมควำมเข้ำใจในกำรปฏิบตั ิงำน
- ดำเนินกำรตำมแผนกิจกรรม
- จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและรำยงำนสรุ ปผล

ระยะเวลำกำรปฏิบัตริ ำชกำรปี งบประมำณ 2561
ปี 2560
ปี 2561
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 วยงำนรับผิดชอบ
กวจ.

กวจ.

ฝทจ. +สขข.

ตำรำงแผนปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนขนส่ งจังหวัดนครรำชสี มำ ประจำปี งบประมำณ 2561
ระยะเวลำกำรปฏิบัตริ ำชกำรปี งบประมำณ 2561
แผน / โครงกำร / กิจกรรม
ปี 2560
ปี 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ยุทธศำสตร์ ที่ 4 เสริมสร้ ำงองค์ กรให้ มสี มรรถนะสู งและบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
4.1 โครงกำรแลกเปลีย่ นเรียนรู้ สำนักงำนขนส่ งจังหวัดนครรำชสี มำ
- จัดทำโครงกำร
- จัดทำคำสัง่ มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่
- ดำเนินกำรตำมโครงกำร
- จัดเก็บข้อมูลและรำยงำนสรุ ปผล

หน่ วยงำนรับผิดชอบ

กวจ.

