
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการ                                                                                                           
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 

 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2564 – 31 มี.ค. 2565)            รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565) 
                                                                                    

2. การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถให้บริการแก่คนทั้งมวล (Universal Design) 
ลำดับ 

ที่ 
แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย การดำเนินการ ผลการดำเนินการ 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาและส่งเสริม
ผู้ประกอบการ ขนส่งด้วยรถ
โดยสารในส่วนภูมิภาค 

สขจ. ทุกจังหวัด จัดอบรม/
สัมมนา/ดูงาน เพื่อพัฒนา 
ส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่ง            
ด้วยรถโดยสารอย่างน้อย 1 
ครั้ง ภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 และรายงานผล
ให้ สนส. ทราบภายใน
กำหนดเวลา 

1.  สขจ. จดัทำโครงการพัฒนาและ 
ส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่ง   
ด้วยรถโดยสารในส่วนภูมิภาค 

2.  สขจ. ดำเนินการจัดอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน หรือให้
ความรู้แก่ผูป้ระกอบการขนส่ง 
อย่างน้อยจังหวัดละ 1 ครั้ง 

3.  รายงานผลการดำเนินงานให้ 
สนส. ทราบภายในกำหนดเวลา 

 อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 
 จัดทำโครงการแล้ว 
 จัดอบรม สัมมนา/ดูงาน พัฒนาผู้ประกอบการขนส่ง   
     จำนวน …………………. ครั้ง 

1. เมื่อวันที่ ………………........................ 
2. เมื่อวันที่ ………………........................ 
3. เมื่อวันที่ ………………........................ 

 รายงานผลการอบรม/สมัมนา/ดูงาน ให้ สนส. 
ทราบแล้ว  เมื่อวันท่ี................................................ 

 ยังไม่ไดร้ายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  



2. การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถให้บริการแก่คนทั้งมวล (Universal Design) 
ลำดับ 

ที่ 
แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย การดำเนินการ ผลการดำเนินการ 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2 โครงการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
บริการขนส่งด้วยรถบรรทุก                 
(Q MARK)  

จำนวนผู ้ประกอบการทั่ว
ประเทศได้ร ับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพบริการ
ขนส่งด้วยรถบรรทุก  
  

เพื่อตรวจประเมินมาตรฐาน
คุณภาพบริการขนส่งด้วย
รถบรรทุกและให้การรับรอง
มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง
กับผู้ประกอบการทั่วประเทศ 
สำนักงานขนส่งจังหวัดต้องมีการ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่ง 
ในจังหวัดได้รบัการรบัรอง
มาตรฐานฯ ตามตัวช้ีวัดของ
ขนส่งจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❖ จำนวนผู ้ประกอบการที ่ได้ร ับการรับรองมาตรฐาน  

Q Mark ในปี 2564 จำนวน ........4.............. ราย 

❖ จำนวนผู ้ประกอบการที ่ได้ร ับการรับรองมาตรฐาน  
Q Mark ในปี 2565 จำนวน ..........1............ ราย 

  

 



2. การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและแข่งขันได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ลำดับ 
ที่ 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย การดำเนินการ ผลการดำเนินการ 
ปัญหาและ
อุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

4 โครงการตรวจจับความเร็วรถ
โดยสารสาธารณะและรถบรรทุกด้วย
กล้องเลเซอร์เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. เพื่อส่งเสริมมาตรการ
บังคับใช้กฎหมายในการ
ป้องกันและ ป้องปรามผู้
ข ับข ี ่ยานพาหนะที ่ ใช้
ความ เร ็ ว เก ิ นกว ่ าที่
กฎหมายกำหนด 
2. เพื่อลดการสูญเสียใน
ช ีว ิตและทร ัพย ์ส ินอัน
เน ื ่ อ งมาจากการ ใ ช้
ความเร็วเกินกว่าอัตราที่
กฎหมายกำหนดจนเกิด
อุบัติเหตุทางถนน 
3. เพื่อสร้างจิตสำนึกด้าน
ความปลอดภัยโดยไม่ใช้
ความเร ็ ว เก ิ นกว ่ าที่
กฎหมายกำหนด 

1. มีการจัดเจ้าหน้าที่ออก
ปฏิบ ัต ิงานเพ ื ่อตรวจจับ
ค ว า ม เ ร ็ ว ร ถ โ ด ย ส า ร
สาธารณะ และรถบรรทุก
ด ้ วยกล ้องเลเซอร ์อย ่าง
ต่อเนื ่องทั ้งถนนสายหลัก
และสายรอง ซึ ่งจำเป็นต้อง
ใช้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มี
ทักษะความชำนาญ     ใน
การใช้เครื่องมืออย่างแม่นยำ 
และต้องมีการบันทึกข้อมูล
การกระทำความผิด ลงใน
ระบบงานให้ถูกต้องครบถ้วน 

เป็นประจำทุกวัน  
2. มีการจัดทำสรุปรายงาน
ผลการดำเน ินการ เป็น
ประจำทุกเดือน 
 
 
 
 

ผลการดำเนินงาน  ณ วันท่ี …31 มีนาคม 2565……… 

จำนวนรถที่ตรวจสอบ........154,279............คัน 
❖ มีจำนวนรถที่ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด....

143,789.......คัน คิดเป็นร้อยละ........93.20....... 
❖ มีจำนวนรถที่ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด  

......10,490.....คัน คดิเป็นร้อยละ.....6.80... 
 
 

  

 

 

 



2. การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ลำดับ 

ที่ 
แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย การดำเนินการ ผลการดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

5 โครงการดำเนนิงานศูนย์บริหารจัดการ 
เดินรถระบบ GPS ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคเพื่อยกระดับความปลอดภัยทาง
ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลเป็นไปตาม
แผนยุทธศาสตร์ของ
กรมการขนส่งทางบก 

ตัวช้ีวัด : การบังคับใช้
กฎหมายกับรถที่ติดตั้ง 
GPS 
- ร้อยละของการออก
หนังสือเรียกตัวผู้กระทำ
ความผิดทีต่รวจพบจาก
ระบบ GPS 
➢ เป้าหมายขั้นต้น : 

ร้อยละ 58.98 
➢ เป้าหมายมาตรฐาน : 

ร้อยละ 67.12 
➢ เป้าหมายขั้นสูง : ร้อย

ละ 75.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สขพ. 1 – 4 และ 
สขจ. 76 แห่ง จัดจ้าง 
จนท.ประจำศูนย ์ GPS 
ได ้ ครบตามจำนวนที่
กำหนด 3 คน/แห่ง รวม 
240 คน 
2. จนท.  ประจำศ ูนย์  
GPS แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ
ต ิ ด ต า ม ข ้ อ ม ู ล ก า ร
เดินทางของรถที ่ต ิดตั้ง 
GPS  

เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกบัตัวช้ีวัดตามแผน
ยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

ตัวช้ีวัด : การบังคับใช้กฎหมายกับรถที่ติดตั้ง GPS 

ผลการดำเนินงาน ณ วันท่ี ……31 มีนาคม 2565. 

1. จำนวนรถโดยสารและรถบรรทกุท่ีตรวจพบการ
กระทำความผิดจากระบบ GPS ……5,905……….. คัน 
2. จำนวนการออกหนังสือเรียกตวัผู้กระทำความผดิ
จาก ระบบ GPS ……………5,905…….. คัน 
3. ร้อยละของการออกหนังสือเรียกตัวผู้กระทำ
ความผิด 
ที่ตรวจพบจากระบบ GPS ……………100%………. 

  

 

 



2. การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ลำดับ 

ที่ 
แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย การดำเนินการ ผลการดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

6 6.1 การดำเนินการเร่งรัดติดตามหนี้
ค่าหมายเลขทะเบียนรถ 
 

สขจ. เร่งรดัตดิตามการ
ชำระหนี้ค่าหมายเลข
ทะเบียนรถตาม
กระบวนการจดัเก็บและ
บริหารหนี้อย่าง
เคร่งครดัและต่อเนื่อง 
(ท่ัวประเทศ)  

1. สขจ. เร่งรัดติดตามการ
ชำระหนี้       ค่าหมายเลข
ท ะ เ บ ี ย น ร ถ ต า ม
กระบวนการจัดเก็บและ
และการดำเนินการทาง
กฎหมาย 

2. สขจ.รายงานผลการ
ดำเนินการติดตามหนี้ค้าง
ชำระและผลการจัดเก็บ
ร า ย ไ ด ้ ค ่ า ห ม า ย เ ล ข
ทะเบียนรถให้ กปถ.ทราบ
ทุกเดือน 

 

➢ การเร่งรัดติดตามหนี้ค่าหมายเลขทะเบียนรถ 
 มีการเร่งรัดตดิตามการชำระหนี้ตามกระบวนการ
จัดเก็บและบริหารจดัการหนี้คา่หมายเลขทะเบียนรถ
อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง 

 ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการติดตามหนี้และ
ผลการจัดเกบ็รายไดฯ้ ให้ กปถ.ทราบทุกวันท่ี 5 ของ
เดือน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ (ถ้าม)ี 
 ยังไม่ได้จัดทำรายงาน............................................ 
จำนวนหมายเลขทะเบียนรถคงค้างชำระทั้งหมด..544....
หมายเลข เป็นจำนวนเงินท้ังหมด 78,239,390 บาท 

ไม่เกิน 2 ปี จำนวน .............101............หมายเลข 
       จำนวนเงิน.....6,882,045.............บาท 
ตั้งแต่ 2-4 ปี จำนวน ...............84.............หมายเลข 
             จำนวนเงิน......5,557,600.........บาท 
ตั้งแต่ 4-6 ปี จำนวน .................182........หมายเลข 
        จำนวนเงิน......12,808,800........บาท 
ตั้งแต่ 6-8 ปี จำนวน ..................177.......หมายเลข 
        จำนวนเงิน......52,990,945.......บาท 
ตั้งแต่ 8-10 ปี จำนวน .............-.................หมายเลข 
           จำนวนเงิน...........-..................บาท 
ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป จำนวน ..........-.............หมายเลข 
        จำนวนเงิน.................-............บาท 
 หมายเลขท่ีไมส่ามารถเรยีกร้องให้ชำระหนี้ได้ เช่น 
หนี้ขาดอายุความ ลูกหนี้ลม้ละลาย ลูกหนี้ถึงแก่ความ
ตาย 
          จำนวน .........................หมายเลข 
        จำนวนเงิน.............................บาท 

  



 

2. การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ลำดับ 

ที่ 
แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย การดำเนินการ ผลการดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 6.2 การดำเนินการทาง
กฎหมายกับลูกหนี้ส่วน
ต่างจากการประมูล
หมายเลขทะเบียนรถ 

สขจ. ทั่วประเทศดำเนินการทาง
กฎหมายกับลูกหนีส้่วนต่างจาก
การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ  

1. ดำเนินการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับลูกหนีส้่วนต่างจากการ
ประมลูหมายเลขทะเบียนตาม
ขั้นตอน 

2. รายงานผลการดำเนินงานให ้

กปถ.ทราบทุกเดือน 

➢ การดำเนินการทางกฎหมายกับลกูหนี้ส่วนต่าง
จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ 
 หนี้ส่วนต่างท่ีเกิดขึ้น 

 จำนวน ...................389...............หมายเลข 

 จำนวนเงิน....32,376,265...................บาท 

 ผ่อนชำระครบ 
 จำนวน .......................14...........หมายเลข 

 จำนวนเงิน............648,500.................บาท 

 อยู่ระหว่างผ่อนชำระ 

 จำนวน .......................36...........หมายเลข 

 จำนวนเงิน................2,445,850..........บาท 

 ดำเนินการตามกฎหมาย 

 จำนวน .......................64...........หมายเลข 

 จำนวนเงิน............7,157,498..................
บาท 

 หมายเลขท่ีไมส่ามารถเรยีกร้องให้ชำระหนี้ได้ เช่น 

หนี้ขาดอายุความ ลูกหนี้ลม้ละลาย ลูกหนี้ถึงแก่ความ
ตาย 

 จำนวน .....................21.............หมายเลข 

 จำนวนเงิน...........2,203,500..................บาท 
 
 
 
 
 
 

เนื่องจากจังหวัด
นครราชสมีา มีหนีส้่วน
ต่างจำนวนมาก และมี
มูลค่าสูง พบปัญหา
อุปสรรคในการ
ดำเนินการที่
หลากหลาย ดังน้ัน จึง
อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการทาง
กฎหมายกับแก้ไข
ปัญหาในการ
ดำเนินการควบคู่กันไป 

 



2. การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ลำดับ 

ที่ 
แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย การดำเนินการ ผลการดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

7 การติดตามและเร่งรัดผล
การดำเนินงานและผลการ
เบิกจ่ายเงินของโครงการที่
ได้รับจัดสรรเงินจาก กปถ.  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจัดทำ
โครงการให ้แล ้วเสร ็จ และเบิก
จ่ายเงินให้เป็นไปตามกำหนดเวลา  

1. สขจ. และหน ่วยงานที่
เกี ่ยวข้องจัดทำโครงการให้
แ ล ้ ว เ ส ร ็ จ และม ี ก าร เบิ ก
จ่ายเงินตามกำหนดเวลา  
2. สขจ. และหน ่วยงานที่
เ ก ี ่ ย วข ้ องรายงานผลการ
ดำเนินการและรายงานการรับ
จ่ายเงินให้ กปถ.ทราบภายใน
วันท่ี 5 ของเดือนถัดไป 
3. รายงานสรุปปิดโครงการให้ 
กปถ.ทราบ 

1. การจดัทำโครงการ 

      ได้จัดทำโครงการแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา 

     จัดทำโครงการไม่แล้วเสรจ็ตามกำหนดเวลา 
เนื่องจาก
.....................................................................................
.. 
2. การรายงาน 

     ได้จัดทำรายงานผลการดำเนนิการและ
รายงานการรับ-จ่ายเงินให้ กปถ.ทราบภายในวันท่ี 5 
ของเดือนถัดไป  
     ยังไม่ได้จัดทำรายงานส่งให้ กปถ. ทราบ 

     เนื่องจาก
............................................................................ 
     ได้จัดทำรายงานสรุปปดิโครงการให้ กปถ.
ทราบ 

     ยังไม่ได้จัดทำรายงานสรุปปิดโครงการให้ 
กปถ.ทราบ 

     เนื่องจาก
............................................................................ 
.....................................................................................
........ 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

2. การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ลำดับ 

ที่ 
แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย การดำเนินการ ผลการดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

8 การดำเนินการแก้ไขข้อ
คลาดเคลื่อนทางบัญชีใน
ระบบ GFMIS 

เพื่อให้รายงานการเงินของ
กรมการขนส่งทางบกแสดงข้อมูลที่
ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ ทั้งนี ้
มีหน่วยเบิกจ่ายทีย่ังดำเนินการแก้ไข
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชี ไม่แล้ว
เสร็จจำนวน 39 จังหวัด ดังน้ี 
1. สขจ.สมุทรปราการ 

2. สขจ.สระบุร ี

3. สขจ.ลพบุร ี

4. สขจ.ปราจีนบรุ ี

5. สขจ.เพชรบุร ี

6. สขจ.ประจวบคีรีขันธ์ 

7. สขจ.นครราชสีมา 
8. สขจ.มหาสารคาม 

9. สขจ.ร้อยเอด็ 

10. สขจ.บุรีรมัย ์

11. สขจ.ขอนแก่น 

12. สขจ.สกลนคร 

13. สขจ.อุดรธาน ี

14. สขจ.หนองบัวลำภ ู

15. สขจ.เลย 

 

1. หน่วยงานกำหนดแผน
ดำเนินการตรวจสอบและ
แก้ไขข้อผิดพลาด   โดย
กำหนดขั้นตอนดำเนินการ 
ระยะเวลาดำเนินการแตล่ะ
ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ
แล้วเสร็จ และกำหนด
ผู้รับผิดชอบ 

2. รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผน ให้กรมฯ ทราบ เป็น
ประจำทุกเดือนจนกว่าจะ
ดำเนินการแกไ้ขข้อผิดพลาด
ทางบัญชีแล้วเสร็จ 
3. เมื่อดำเนินการตรวจสอบ
และแก้ไขข้อผิดพลาดทาง
บัญชีแล้วเสร็จ       ให้
รวบรวมเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องจัดส่งให้ สนร. 
ตรวจสอบ เพ่ือบันทึกรายการ
ปรับปรุงบัญช ี

❖ มีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนให้ สนร. 
ทราบเป็นประจำทุกเดือน (จนกว่าจะดำเนินการ
แก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีแล้วเสร็จ) 

  มีการรายงานเป็นประจำทุกเดือนแล้ว 

  ไม่ไดร้ายงาน เนื่องจาก ได้ตรวจสอบบัญชีเงิน
ฝากธนาคารถึงเดือน 30 พฤษภาคม 2550 และยัง
ไม่ได้ดำเนินการต่อ 

❖ เมื่อดำเนินการตรวจสอบและแกไ้ขข้อผิดพลาด
ทางบัญชีแล้วเสร็จ ไดม้ีการรวบรวมเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องจัดส่งให้ สนร.ตรวจสอบ เพ่ือ
บันทึกรายการปรับปรุงบัญชตี่อไป 

  จัดส่งแล้ว เมื่อวันที ่นม.0012(2)/8800 ลง
วันท่ี    11 สิงหาคม 2564 (ลา่สุด) 
  ไม่ไดจ้ัดส่ง เนื่องจาก
....................................................... 
.....................................................................................
.......... 
.....................................................................................
.......... 
.....................................................................................
......... 

ยังไม่สามารถ
ตรวจสอบเพิ่มช่วง
เดือนมิถุนายน 2550 
ถึงปัจจุบันได้อีก 

 

 

 



 

2. การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาการให้บริการรูปแบบอัจฉริยะ 
ลำดับ 

ที่ 
แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย การดำเนินการ ผลการดำเนินการ 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

11 โครงการก่อสร้างอาคารที่
พักอาศัยข้าราชการ ขนาด 
12 หน่วย พร้อม
สิ่งก่อสร้างประกอบ
สำนักงานขนส่งจังหวัด
นครราชสีมา 
 

16.สขข.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
(อาคารที่พักอาศัย) 
(งบประมาณปี 2564-2565 
  = 17,390,100 บาท) 
ปี 64 =   4,000,000 บาท 
ปี 65 =  13,390,100 บาท 
 

1. สถานท่ีดำเนินการ…สขข.ปากช่อง 
2. สญัญาเลขท่ี 
คค.0408/2077/2564 
    ลงวันท่ี 29 เมษายน 2564 
3. ช่ือผู้รับจ้าง บริษัท วี.ที.เจ.คอน
สตรคัช่ัน จำกัด 
4. วันท่ีเริ่มสัญญาก่อสร้าง 30 
เมษายน 2564 
5. วันท่ีสิ้นสดุสญัญา…24 เมษายน 
2565 
6. จำนวน …37....งวด 
7. วันท่ีเริ่มดำเนินการ 30 เมษายน 
2565 

- ผลการดำเนินงาน  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 
- อยู่ในขั้นตอน บริหารสญัญา ไดม้ีการส่งมอบงานและ
ตรวจรับงานแล้ว จำนวน 18 งวดงาน 
 ตามแผนงาน        ร้อยละ …96.80…..……..…….. 
 ผลการดำเนินงาน  ร้อยละ ...68.00…..….………. 
 ตรงตามแผนงาน................................................ 
 เร็วกว่าแผน    ร้อยละ …………………….……… 

 ช้ากว่าแผน     ร้อยละ …..…28.80.……...…... 
เนื่องจาก…ผู้รับจา้งขาดแคลนแรงงาน เนื่องจาก
สถานการณ์ C0vid-19.................................. 
- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 ตรงตามแผนงาน 
 เร็วกว่าแผน    ร้อยละ …………….….……….…. 

 ช้ากว่าแผน     ร้อยละ 3.69…..……....... 
เนื่องจาก….ผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงาน เนื่องจาก
สถานการณ์ C0vid-19.................................................. 

เนื่องจาก…ผู้รับ
จ้างขาดแคลน
แรงงาน เนื่องจาก
สถานการณ์ 
C0vid-19 
-งวดงานที่ 15 
จำนวนเงิน 
695,604.00 
-งวดงานที่ 16 
จำนวนเงิน 
1,043,406.00 
-งวดงานที่ 18 
จำนวนเงิน 
173,901.00 
-งวดงานที่ 20 
จำนวนเงิน 
1,739,010.00 
รวม 
3,651,921.00 
หักคืนล่วงหน้า 
547,788.15 
คงเหลือจ่าย 
3,104,132.85 
 

 

 



 

2. การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาการให้บริการรูปแบบอัจฉริยะ 
ลำดับ 

ที่ 
แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย การดำเนินการ ผลการดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรค หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

11 โครงการก่อสร้างอาคารที่
พักอาศัยข้าราชการ ขนาด 
12 หน่วย พร้อม
สิ่งก่อสร้างประกอบ
สำนักงานขนส่งจังหวัด
นครราชสีมา 
 

17. สขข.โชคชัย จ.นครราชสีมา 
(อาคารที่พักอาศัย) 
(งบประมาณปี 2564-2565 
  = 17,390,100 บาท) 
ปี 64 =   4,000,000 บาท 
ปี 65 =  13,390,100 บาท 
 

1. สถานท่ีดำเนินการ                     
สขข.โชคชัย 
2. สญัญาเลขท่ี 
คค.0408/2077/2564 
    ลงวันท่ี 29 เมษายน 2564 
3. ช่ือผู้รับจ้าง บริษัท วี.ที.เจ.
คอนสตรัคช่ัน จำกดั 
4. วันท่ีเริ่มสัญญาก่อสร้าง 30 
เมษายน 2564 
5. วันท่ีสิ้นสดุสญัญา…24 
เมษายน 2565 
6. จำนวน …37....งวด 
7. วันท่ีเริ่มดำเนินการ 30 

เมษายน 2565 

- ผลการดำเนินงาน  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 
- อยู่ในขั้นตอน บริหารสญัญา ไดม้ีการส่งมอบงานและ
ตรวจรับงานแล้ว จำนวน 15 งวดงาน 
 ตามแผนงาน        ร้อยละ …96.80…..……..…….. 
 ผลการดำเนินงาน  ร้อยละ ...68.00…..….………. 
 ตรงตามแผนงาน................................................ 
 เร็วกว่าแผน    ร้อยละ …………………….……… 

 ช้ากว่าแผน     ร้อยละ …..…28.80.……...…... 
เนื่องจากสถานการณ์ C0vid-19 ทำให้มีผลกระทบ
เรื่องขาดแคลนแรงงาน 
- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 ตรงตามแผนงาน 
 เร็วกว่าแผน    ร้อยละ ….……….….………. 

 ช้ากว่าแผน     ร้อยละ 2.29…..……....... 
เนื่องจาก สถานการณ์ C0vid-19 ทำให้มีผลกระทบ
เรื่องขาดแคลนแรงงาน ไม่สามารถส่งมอบงานและตรวจ
รับงานไดต้ามแผน 
 
 
 
 
 

เนื่องจาก…ผู้รับจา้ง
ขาดแคลนแรงงาน 
เนื่องจากสถานการณ์ 
C0vid-19 
-ผู้รับจ้างส่งมอบงาน 
2 งวดงานที่ 
คณะกรรมการนัด
ประชุมตรวจรับงาน 
วันท่ี 24 มีนาคม 
2565 
-งวดงานที่ 15 
จำนวนเงิน 
695,000.00 
-งวดงานที่ 20 
จำนวนเงิน 
1,739,000.00 
รวม 2,434,000.00 
หักคืนล่วงหน้า 
365,100.00 
คงเหลือจ่าย 
2,068,900.00 
 
 
 

 

 



2. การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูงและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ลำดับ 

ที่ 
แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย การดำเนินการ ผลการดำเนินการ 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

13 แผนการจัดส่งศูนย์บริการ
ประชาชนเพื่อสมัคร
ขอรับการรับรอง
มาตรฐานศูนย์ราชการ
สะดวก(Government 
Easy Contact Center 
: GECC) พ.ศ. 2565  

สขพ.1 – 5, สขจ.และ 
สขข.ไดร้ับการรับรอง
มาตรฐาน  ศูนยร์าชการ
สะดวก (GECC)     ครบทุก
แห่ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชกร (สะดวก รวดเร็ว 
เข้าถึงง่าย)  

1. ให้ สขพ.1 - 5, สขจ.และ สขข.       
ที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐาน
ศูนย์ราชการสะดวก เตรียมความ
พร้อมฯ ตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ทัง้ 
3 เกณฑ์ คอื เกณฑ์ดา้นกายภาพ Self 

Checklist เกณฑ์เชิงคณุภาพ และเกณฑ์
ด้านผลลพัธ์ของหน่วยงานทีเ่ห็นไดใ้น
เชิงประจกัษ์  ใหค้รบถ้วนสมบรูณ ์

2. ทำการสมัครผ่านระบบ online    
ทางเว็บไซต์ สปน.(www.psc.opm.go.th)              

❖ สขพ.1 - 5/สขจ./สขข.ไดร้ับการรบัรองมาตรฐาน    
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ครบทุกแห่งหรือไม ่

              ครบ        ไม่ครบ 

❖ สขพ.1 - 5/สขจ./สขข.ทีไ่ด้รับการรับรองมาตรฐาน  
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และครบกำหนด 3 ป ี
ที่ต้องสมัครใหม ่

     มี .......................   ไม่มี .......................... 
❖ สขพ.1 - 5/สขจ./สขข.ทีย่ังไมไ่ด้รบัการรับรองมาตรฐาน   

ศูนย์ราชการสะดวก (GECC)   
1. สขจ.นม แห่งที่ 1         

2. สขข.ปากช่อง                             
3. สขข.สคีิ้ว 
4. สขข.โชคชัย 
5. สขข.ด่านขุนทด 

❖ เตรียมความพร้อมครบตามเกณฑม์าตรฐานการ
ให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกแล้ว พร้อมรับการ
ตรวจประเมินจากคณะกรรมการฯ 

       ส่งใบสมัครแล้ว เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 

       ยังไม่ได้จัดส่งใบสมัคร………………………….……..….......…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 

งบประมาณ 
จัดสรรปี 2564 

(บาท) 

ใช้จริงปี 2565  คงเหลือ  
หมายเหตุ จำนวน (บาท) คิดเป็น  

ร้อยละ 
จำนวน (บาท) คิดเป็น  

ร้อยละ 
ผลผลิตที่ 1  :  การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน 
งบดำเนนิงาน 
-  ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัด ุ
-  ค่าสาธารณูปโภค 

 
251,000.00 
746,000.00 

 
158,430.00 
663,391.73 

 
63.12 
88.93 

 
92,570.00 
82,608.27 

 
36.88 
11.07 

 

ผลผลิตที่ 2  :  การพัฒนาความปลอดภัยและกำกับดูแลการขนส่งทางถนน 
งบดำเนนิงาน 
-  ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ (ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด) 
-  ค่าสาธารณูปโภค 

 
518,880.00 

 

 
466,955.53 

 

 
89.99 

 

 
51,924.47 

 
10.01 

 

ผลผลิตที่ 3  :  การบริการด้านทะเบียนรถและใบอนุญาตขบัรถและผู้ประจำรถ 
งบดำเนินงาน 
-  ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัด ุ
-  ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 
-  ค่าจ้างเหมา พขร. สาขา อ.พมิาย 
-  ค่าจ้างเหมา พขร. สาขา อ.โชคชัย 
-  ค่าซ่อมประตูโรงตรวจสภาพ สขข.ปากช่อง 
-  โครงการพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งฯ 
- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (เม.ย.65 - พ.ค.65) 
งบลงทุน 
-  ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง สขข.ปากช่อง 

 
 

2,095,560.00 
80,000.00 
80,000.00 
36,380.00 
10,000.00 

189,840.00 
 

922,222.00 

 
 

945,555.53 
50,000.00 
50,000.00 

- 
- 
- 
 

922,222.00 

 
 

45.12 
62.50 
62.50 

- 
- 
- 
 

100 

 
 

1,150,004.47 
30,000.00 
30,000.00 
36,380.00 
10,000.00 

189,840.00 
 
- 
 

 
 

54.88 
37.50 
37.50 

100 
100 
100 

 
- 
 

 

รวมทั้งสิ้น 4,929,882.00 3,256,554.79 66.06 1,673,327.21 33.94  
 


