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  ส ำนักงำนขนส่งจงัหวดันครรำชสีมำเป็นหน่วยรำชกำรภูมิภำคสังกดักรมกำร
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กรมกำรขนส่งทำงบก  และจังหวดันครรำชสีมำ  ซ่ึงจะท ำให้กำรปฏิบัติงำนรำชกำรของ
ส ำนกังำนขนส่งจงัหวดันครรำชสีมำเป็นไปอยำ่งต่อเน่ืองมีระเบียบแบบแผน   และมีกำรผลกัดนั
ใหมี้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำประสงคท่ี์ก ำหนดไว ้ โดยใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิต่อภำรกิจภำครัฐ  
ดว้ยควำมมีประสิทธิภำพประสิทธิผล  และมีควำมคุม้ค่ำ  เพื่อใหเ้กิดประโยชนสุ์ขของประชำชน 
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1.  แผนปฏิบัตริำชกำรกรมกำรขนส่งทำงบก  

วสัิยทัศน์ : “เป็นองค์กรแห่งนวตักรรมในกำรควบคุม ก ำกบั ดูแล ระบบกำรขนส่งทำงถนนให้มีคุณภำพและ
ปลอดภัย” 

ค่ำนิยม  :  “ONE DLT” 

O (Objective), N (Network), E (Eminence), D (Digital Economy), L (Legitimacy), 

T (Transparency) 

พนัธกจิ  : 
1. พฒันำระบบควบคุม ก ำกบั ดูแลระบบกำรขนส่งทำงถนนใหไ้ดม้ำตรฐำนและมีควำมปลอดภยั รวมถึง
เช่ือมโยงกบักำรขนส่งรูปแบบอ่ืน 
2. พฒันำนวตักรรมกำรควบคุม ก ำกบั ดูแลระบบกำรขนส่งทำงถนนและบงัคบัใชก้ฎหมำย 
3. พฒันำและส่งเสริมกำรให้บริกำรระบบกำรขนส่งทำงถนนใหมี้คุณภำพและมีส ำนึกรับผดิชอบ 
4. บริหำรจดักำรองคก์รตำมหลกัธรรมำภิบำล 

ประเด็นยุทธศำสตร์  : 
1.พฒันำและส่งเสริมระบบกำรขนส่งทำงถนนใหมี้ประสิทธิภำพและแข่งขนัได ้
2. พฒันำและส่งเสริมระบบกำรขนส่งทำงถนนใหมี้ควำมปลอดภยั เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
3. พฒันำรูปแบบกำรใหบ้ริกำรอจัฉริยะ 
4. เสริมสร้ำงองคก์รใหมี้สมรรถนะสูงและบริหำรจดักำรตำมหลกัธรรมำภิบำล 

เป้ำประสงค์  : 
1. กำรขนส่งสำธำรณะท่ีมีคุณภำพ 
2. รถปลอดภยัและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
3. คนขบัข่ีอยำ่งปลอดภยั 
4. กำรใหบ้ริกำรท่ีเป็นเลิศ 
5. กำรเป็นองคก์รท่ีมีสมรรถนะสูงและมีกำรบริหำรจดักำรท่ีดี 
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2.  แผนปฏิบัตริำชกำรจงัหวดันครรำชสีมำ  
 

วสัิยทัศน์ :  “โครำชเมืองน่ำอยู่ มุ่งสู่นวตักรรม และเกษตร อุตสำหกรรม สังคมปลอดภัย” 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์และกลยุทธ์  : 

ประเด็นยทุธศำสตร์ท่ี  1 กำรพฒันำและเพิ่มศกัยภำพกำรแข่งขนัเศรษฐกิจ 
ประเด็นยทุธศำสตร์ท่ี  2  ยกระดบัสังคมใหเ้ป็นเมืองน่ำอยู ่
ประเด็นยทุธศำสตร์ท่ี  3  บริหำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มใหมี้ควำมสมบูรณ์อยำ่งย ัง่ยนื 
ประเด็นยทุธศำสตร์ท่ี  4  กำรเสริมสร้ำงควำมมัน่คงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถำบนัหลกัของชำติและควำม
ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชำชน 
ประเด็นยทุธศำสตร์ท่ี  5  กำรพฒันำระบบกำรบริหำรจดักำรภำครัฐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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3.  แผนปฏิบัตริำชกำรส ำนักงำนขนส่งจงัหวดันครรำชสีมำ  

3.1  วสัิยทศัน์ : “เป็นองค์กรแห่งนวตักรรมในกำรควบคุม ก ำกบั ดูแล ระบบกำรขนส่งทำงถนน
ให้มคุีณภำพและปลอดภัย” 

ค่ำนิยม  :  “ONE DLT” 

O (Objective), N (Network), E (Eminence), D (Digital Economy), L (Legitimacy), 
T (Transparency) 

พนัธกจิ  : 
1. พฒันำระบบควบคุม ก ำกบั ดูแลระบบกำรขนส่งทำงถนนใหไ้ดม้ำตรฐำนและมีควำมปลอดภยั รวมถึง
เช่ือมโยงกบักำรขนส่งรูปแบบอ่ืน 
2. พฒันำนวตักรรมกำรควบคุม ก ำกบั ดูแลระบบกำรขนส่งทำงถนนและบงัคบัใชก้ฎหมำย 
3. พฒันำและส่งเสริมกำรให้บริกำรระบบกำรขนส่งทำงถนนใหมี้คุณภำพและมีส ำนึกรับผดิชอบ 
4. บริหำรจดักำรองคก์รตำมหลกัธรรมำภิบำล 

ประเด็นยุทธศำสตร์  : 
1. พฒันำและส่งเสริมระบบกำรขนส่งทำงถนนใหมี้ประสิทธิภำพและแข่งขนัได ้
2. พฒันำและส่งเสริมระบบกำรขนส่งทำงถนนใหมี้ควำมปลอดภยั เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
3. พฒันำรูปแบบกำรใหบ้ริกำรอจัฉริยะ 
4. เสริมสร้ำงองคก์รใหมี้สมรรถนะสูงและบริหำรจดักำรตำมหลกัธรรมำภิบำล 

เป้ำประสงค์  : 
1. กำรขนส่งสำธำรณะท่ีมีคุณภำพ 
2. รถปลอดภยัและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
3. คนขบัข่ีอยำ่งปลอดภยั 
4. กำรใหบ้ริกำรท่ีเป็นเลิศ 
5. กำรเป็นองคก์รท่ีมีสมรรถนะสูงและมีกำรบริหำรจดักำรท่ีดี 

3.2  อตัรำก ำลงั 

- ขำ้รำชกำร     จ ำนวน  101   อตัรำ   
- พนกังำนรำชกำร    จ ำนวน    51   อตัรำ  
- ลูกจำ้งประจ ำ   จ ำนวน    13   อตัรำ 
                   รวม     จ ำนวน  165  อตัรำ 
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3.3  หน่วยงำนภำยใน ส ำนักงำนขนส่งจังหวดันครรำชสีมำ 

                      งำนบริหำรทั่วไป   (โทร. 0-4437-1163 ต่อ 11)    มีหน้ำท่ีรับผิดชอบหลกัเก่ียวกบังำนธุรกำร  
บุคลำกร พสัดุ  สำรบรรณ  งำนกำรเงินและบญัชี  กำรจดัท ำงบประมำณ  กำรรับช ำระภำษีทำงไปรษณีย ์  

                กลุ่มวชิำกำรขนส่ง  (โทร. 0-4437-1332 ต่อ 12)  มีหนำ้ท่ีรับผิดชอบหลกัเก่ียวกบักำรวำงแผนจดั
ระเบียบกำรขนส่งภำยในจงัหวดั  กำรออกและต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง  กำรก ำหนดหรือ
ปรับปรุงเง่ือนไขเก่ียวกบักำรประกอบกำรขนส่งประจ ำทำง ไม่ประจ ำทำง รถขนำดเล็กและส่วนบุคคล งำน
ตรวจกำร งำนส่งเสริมสวสัดิภำพกำรขนส่ง  กำรจดัตั้ งและด ำเนินกำรสถำนตรวจสภำพรถเอกชน  และ
ระบบงำนคอมพิวเตอร์ 

                ฝ่ำยทะเบียนรถ (โทร. 0-4425-1332 ต่อ 13 , 0-4424-2777 ต่อ 14)  มีหน้ำท่ีรับผิดชอบหลกั ใน
กำรด ำเนินกำรดำ้นทะเบียนและภำษีรถ ทั้งตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรขนส่งทำงบก  กฎหมำยว่ำดว้ยรถยนต ์  
เช่น  กำรจดทะเบียนรถ กำรต่ออำยุทะเบียนและกำรเสียภำษีรถประจ ำปี กำรโอนกรรมสิทธ์ิรถ กำรเปล่ียน
ประเภทรถ กำรเปล่ียนแปลง รำยกำรทำงทะเบียนรถ  กำรอำยดั ยกเลิกหรือเพิกถอนกำรจดทะเบียนรถ กำร
ยำ้ยรถเขำ้มำจำกจงัหวดัอ่ืน กำรยำ้ยรถไปใชง้ำนต่ำงจงัหวดั     

               ฝ่ำยใบอนุญำตขับรถ  (โทร. 0-4437-1332 ต่อ 16)   มีหน้ำท่ีรับผิดชอบหลกั เก่ียวกบักำรออก
ใบอนุญำต กำรต่ออำย ุเปล่ียนประเภท กำรออกใบแทน กำรแกไ้ขรำยกำร กำรยำ้ย กำรอำยดั ยกเลิก หรือเพิก
ถอนใบอนุญำตผู ้ประจ ำรถตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก   ใบอนุญำตขับรถตำมกฎหมำย 
วำ่ดว้ยรถยนต ์   

    ฝ่ำยตรวจสภำพรถ (โทร 0-4437-1332 ต่อ 15) มีหนำ้ท่ีรับผดิชอบหลกัเก่ียวกบักำรตรวจสภำพ
รถ  กำรตรวจสอบรถ  กำรตรวจพิสูจน์ควำมถูกตอ้งของตวัรถ  และกำรอนุญำตจดัตั้งสถำนตรวจสภำพรถ
เอกชน  ตลอดจนกำรควบคุม ก ำกบัดูแล กำรต่ออำย ุ กำรยกเลิกหรือเพิกถอนกำรจดัตั้งสถำนตรวจสภำพรถ
เอกชนในเขตพื้นท่ีควำมรับผิดชอบ  เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรขนส่งทำงบก  และกฎหมำยว่ำ
ดว้ยรถยนต ์

หมำยเหตุ.-  
1  ส ำนกังำนขนส่งจงัหวดันครรำชสีมำ แห่งท่ี 1 (ถนนมิตรภำพ  ต.ในเมือง โทร.0-4424-2777 )  

ใหบ้ริกำรกำรด ำเนินกำรดำ้นทะเบียนรถตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยรถยนต ์ 
2  ส ำนกังำนขนส่งจงัหวดันครรำชสีมำ แห่งท่ี 2  (ถนนสุรนำรำยณ์  ต.จอหอ  โทร.0-4424-1332) 

ใหบ้ริกำรกำรด ำเนินกำรดำ้นใบอนุญำตขบัรถ   กำรด ำเนินกำรดำ้นทะเบียนรถตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรขนส่ง
ทำงบก  กำรด ำเนินกำรกลุ่มวชิำกำรขนส่ง และงำนบริหำรทัว่ไป 
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       ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัสำขำ 

                   มีหน้ำท่ีรับผิดชอบหลกั งำนธุรกำร  งำนกำรเงินและบญัชี งำนประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคล 
งำนตรวจกำรขนส่ง งำนทะเบียนและภำษีรถ งำนตรวจสภำพรถ งำนใบอนุญำตผูป้ระจ ำรถ งำนใบอนุญำต 
ขบัรถยนต์ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก และกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ และงำนอ่ืนๆตำมท่ีรับ
มอบหมำย ในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ  ปัจจุบนัมีส ำนกังำนขนส่งจงัหวดั สำขำ จ ำนวน 7 สำขำ คือ   

                      1. ส ำนักงำนขนส่งจังหวดันครรำชสีมำ สำขำอ ำเภอปำกช่อง   ตั้งอยูเ่ลขท่ี 9  หมู่ 19  ถนนเล่ียง
เมือง  ต ำบลหนองสำหร่ำย  อ ำเภอปำกช่อง  จงัหวดันครรำชสีมำ  โทร. 0 - 4431 - 3160   มีพื้นท่ีรับผิดชอบ 
คือ อ ำเภอปำกช่อง 
                      

          2. ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดนครรำชสีมำ สำขำอ ำเภอบัวใหญ่    ตั้งอยูเ่ลขท่ี  19/1 ถนนเทศบำล 
8  ต ำบลบวัใหญ่ อ ำเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครรำชสีมำ  โทร. 0-4446-1294  มีพื้นท่ีรับผิดชอบ คือ อ ำเภอบวั
ใหญ่  อ ำเภอคง อ ำเภอโนนแดง อ ำเภอประทำย อ ำเภอบำ้นเหล่ือม อ ำเภอแก้งสนำมนำง อ ำเภอสีดำ และ
อ ำเภอบวัลำย  

                       3. ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดนครรำชสีมำ สำขำอ ำเภอสีคิ้ว    ตั้งอยู่เลขท่ี  333 หมู่ท่ี 3 ถนน
ชยัภูมิ-สีคิ้ว อ ำเภอสีคิ้ว จงัหวดันครรำชสีมำ  โทร. 0-4441-1752  มีพื้นท่ีรับผดิชอบ คือ อ ำเภอสีคิ้ว อ ำเภอสูง
เนิน 

                       4. ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดนครรำชสีมำ สำขำอ ำเภอโชคชัย    ตั้งอยูเ่ลขท่ี 378  หมู่ท่ี 10   ถนน
รำชสีมำ-โชคชยั  ต ำบลโชคชยั จงัหวดันครรำชสีมำ  โทร. 0-4449-1454   มีพื้นท่ีรับผิดชอบ คือ อ ำเภอโชค
ชยัอ ำเภอ ครบุรี อ ำเภอเสิงสำง และอ ำเภอหนองบุนนำก 

                       5. ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดนครรำชสีมำ สำขำอ ำเภอพิมำย    ตั้งอยู่เลขท่ี 582 หมู่ท่ี 4  ต ำบล 
ในเมือง อ ำเภอพิมำย  จงัหวดันครรำชสีมำ โทร . 0-4447-1388  มีพื้นท่ีรับผิดชอบ คือ อ ำเภอพิมำย อ ำเภอ 
ชุมพวง อ ำเภอหว้ยแถลง  อ ำเภอจกัรำช  อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ   อ ำเภอล ำทะเมนชยั   และอ ำเภอเมืองยำง  

                      6. ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดนครรำชสีมำ สำขำอ ำเภอปักธงชัย   ตั้งอยู่เลขท่ี  151/68 หมู่ท่ี 11 
ต ำบลเมืองปัก อ ำเภอเมืองปัก จงัหวดันครรำชสีมำ โทร. 0-4445-2142 มีพื้นท่ีรับผิดชอบ คือ อ ำเภอปักธงชยั 
และอ ำเภอวงัน ้ำเขียว 

                      7. ส ำนักงำนขนส่งจังหวดันครรำชสีมำ สำขำอ ำเภอด่ำนขุนทด   ตั้งอยูเ่ลขท่ี 619/39-40 หมู่ท่ี 2 
ต ำบลด่ำนขุนทด อ ำเภอด่ำนขุนทด จงัหวดันครรำชสีมำ โทร.0-4420-4880  มีพื้นท่ีรับผิดชอบ  คือ อ ำเภอ
ด่ำนขนุทด และอ ำเภอเทพำรักษ ์
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3.4  สถำนีขนส่งผู้โดยสำร 

              สถำนีขนส่งผู ้โดยสำรเป็นกลไกลส ำคัญในกำรควบคุมก ำกับดูแลจัดระเบียบกำรขนส่ง ให้
ผูป้ระกอบกำรขนส่ง ปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบขอ้บงัคบัต่ำง ๆ โดยเฉพำะกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด
ไวใ้นใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง เช่น เส้นทำงเดินรถ จุดตน้ทำงปลำยทำง จุดจอดรับ–ส่งผูโ้ดยสำร เวลำ
กำรเดินรถ อตัรำค่ำโดยสำร จ ำนวนรถและจ ำนวนเท่ียวกำรเดินรถ  รวมถึงกำรให้บริกำรแก่ผูโ้ดยสำรใน
ระหวำ่งกำรเดินทำง  นอกจำกน้ียงัเป็นเคร่ืองมือในกำรควบคุมดูแลผูป้ระจ ำรถซ่ึงไดแ้ก่ พนกังำนขบัรถ ผูเ้ก็บ
ค่ำโดยสำร ผูบ้ริกำร และนำยตรวจ ให้ปฏิบติัหน้ำท่ีภำยใตบ้ทบญัญติัของกฎหมำย เพื่อให้บริกำรท่ีดี  เกิด
ควำมสะดวก ปลอดภยัแก่ผูโ้ดยสำร  นอกจำกน้ี สถำนีขนส่งผูโ้ดยสำรยงัเป็นแหล่งขอ้มูลดำ้นกำรท่องเท่ียว  
หรือสถำนท่ีส ำคัญของท้องถ่ิน และเกิดผลพลอยได้ในกำรพฒันำท้องถ่ิน  สร้ำงควำมเจริญเติบโตด้ำน
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม  จงัหวดันครรำชสีมำ มีสถำนีขนส่ง จ ำนวน 4 แห่ง ดงัต่อไปน้ี 

1. สถำนีขนส่งผู้โดยสำรจังหวดันครรำชสีมำ แห่งที ่ 1  ตั้งอยูเ่ลขท่ี  86  ถนนบุรินทร์  ต ำบลในเมือง  
อ ำเภอเมือง จงัหวดันครรำชสีมำ โทร.0-4424-2899    มีเน้ือท่ี  7  ไร่ 2 งำน  98  ตำรำงวำ ประกอบดว้ย 

- ชำนชำลำจอดรถโดยสำร  จ ำนวน  24  ช่องจอด  พื้นท่ี  3,840  ตำรำงเมตร 
- พื้นท่ีอำคำรผูโ้ดยสำร  6,193.95  ตำรำงเมตร 
- หอ้งสุขำ  จ  ำนวน  25  ห้อง  (หอ้งสุขำชำย  15  หอ้ง  ห้องสุขำหญิง  10  หอ้ง) 
- โทรศพัทส์ำธำรณะ  จ ำนวน  6  เคร่ือง 

           สถำนีขนส่งจงัหวดันครรำชสีมำ แห่งท่ี  1  บริหำรจดักำรโดยเทศบำลนครนครรำชสีมำ เป็น
สถำนีขนส่งผูโ้ดยสำรในจงัหวดัเป็นหลกั และมีรถโดยสำรปรับอำกำศ สำยท่ี  21  กรุงเทพฯ – นครรำชสีมำ  
ใหบ้ริกำร  ทั้งน้ี  สถำนีขนส่งฯ สำมำรถรองรับผูโ้ดยสำรไดป้ระมำณวนัละ 30,000  คน 

               2. สถำนีขนส่งผู้โดยสำรจังหวัดนครรำชสีมำ แห่งที่  2  (เอกชน)  ตั้ งอยู่บริเวณถนนมิตรภำพ   
ต ำบลใน เมือง  อ ำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ โทร .0-4429-5271  มี เน้ื อ ท่ี  29 ไ ร่  50 ตำรำงวำ  
ประกอบดว้ย 

- ชำนชำลำจอดรถโดยสำร  จ ำนวน 111  ช่องจอด  พื้นท่ี  3,840  ตำรำงเมตร 
- ท่ีจอดรถส่วนบุคคลประมำณ  200  คนั  และรถจกัรยำนยนต ์ ประมำณ  1,000 คนั 
- หอ้งสุขำ  จ  ำนวน  76  ห้อง  (หอ้งสุขำชำย  24  หอ้ง  ห้องสุขำหญิง  52  หอ้ง) 
- โทรศพัทส์ำธำรณะ  จ ำนวน  68 เคร่ือง 

สถำนีขนส่งผูโ้ดยสำรจงัหวดันครรำชสีมำ แห่งท่ี  2  ผูไ้ดรั้บใบอนุญำตจดัตั้งและด ำเนินกำร
สถำนีขนส่งคือ บริษทั ไทยสงวนบริกำร  จ  ำกดั  เป็นสถำนีขนส่งผูโ้ดยสำรระหวำ่งจงัหวดั เส้นทำงท่ีส ำคญั
คือ  สำยท่ี 21  กรุงเทพฯ – นครรำชสีมำ ทั้งน้ี สถำนีขนส่งฯ สำมำรถรองรับผูโ้ดยสำรไดป้ระมำณวนัละ
150,000  คน 
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 3. สถำนีขนส่งผู้โดยสำรอ ำเภอโชคชัย  ตั้งอยูเ่ลขท่ี  1 หมู่ท่ี 12  ต ำบลโชคชยั อ ำเภอโชคชยั จงัหวดั
นครรำชสีมำ โทร. 0-4420-2364    มีเน้ือท่ีประมำณ  7  ไร่   ประกอบดว้ย 

- ชำนชำลำจอดรถโดยสำร  จ ำนวน 16  ช่องจอด  พื้นท่ี  380  ตำรำงเมตร 
- ท่ีจอดรถส่วนบุคคลประมำณ  40  คนั  และรถจกัรยำนยนต ์ ประมำณ  50 คนั 
- หอ้งสุขำ  จ  ำนวน  10  ห้อง  (หอ้งสุขำชำย  5  หอ้ง  ห้องสุขำหญิง  5  ห้อง) 
- โทรศพัทส์ำธำรณะ  จ ำนวน  1 เคร่ือง 

สถำนีขนส่งผู ้โดยสำรอ ำเภอโชคชัย  บ ริหำรจัดกำรโดยองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
นครรำชสีมำมีรถโดยสำรประจ ำทำงเขำ้ใชบ้ริกำรวนัละประมำณ 210 เท่ียว รองรับผูโ้ดยสำรไดป้ระมำณวนั
ละ 2,000  คน            

4. สถำนีขนส่งผู้โดยสำรอ ำเภอพมิำย  ตั้งอยูบ่ริเวณต ำบลในเมือง อ ำเภอพิมำย จงัหวดันครรำชสีมำ 
โทร. 0-4447-1388  มีเน้ือท่ี  6  ไร่   54  ตำรำงวำ ประกอบดว้ย 

- ชำนชำลำจอดรถโดยสำร  จ ำนวน 18  ช่องจอด  พื้นท่ี  3,840  ตำรำงเมตร 
- ท่ีจอดรถส่วนบุคคลประมำณ  15  คนั  และรถจกัรยำนยนต ์ ประมำณ  25 คนั 
- หอ้งสุขำ  จ  ำนวน  10  ห้อง  (หอ้งสุขำชำย  5  หอ้ง  ห้องสุขำหญิง  5  ห้อง) 
- โทรศพัทส์ำธำรณะ  จ ำนวน  5 เคร่ือง 

                   สถำนีขนส่งผูโ้ดยสำรอ ำเภอพิมำย  ผูไ้ด้รับใบอนุญำตจดัตั้ งและด ำเนินกำรสถำนีขนส่งคือ 
บริษทั ประกิจยนต์ จ  ำกดั  มีรถโดยสำรประจ ำทำงเขำ้ใช้บริกำรวนัละประมำณ 230 เท่ียว สำมำรถรองรับ
ผูโ้ดยสำรไดป้ระมำณวนัละ 2,000  คน 
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แผนภูมิ  แสดงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนกังำนขนส่งนครรำชสีมำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนขนส่ง 
จังหวดันครรำชสีมำ 

ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดันครรำชสีมำ อธิบดกีรมกำรขนส่งทำงบก 

กลุ่ม 
วชิำกำรขนส่ง 

ส ำนกังำน 
ขนส่งสำขำ 
ปำกช่อง 

ส ำนกังำน 
ขนส่งสำขำ 
บวัใหญ่ 

ส ำนกังำน 
ขนส่งสำขำ 

สีคิ้ว 

ส ำนกังำน 
ขนส่งสำขำ 
โชคชยั 

ส ำนกังำน 
ขนส่งสำขำ 

พิมำย 

ส ำนักงำน 

ขนส่งสำขำ 
ปักธงชยั 

ส ำนกังำน 
ขนส่งสำขำ 
ด่ำนขนุทด 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัสำขำ 7 สำขำ 

สถำนีขนส่งผูโ้ดยสำร 
จงัหวดันครรำชสีมำ แห่งท่ี 1 

สถำนีขนส่งผูโ้ดยสำร 
จงัหวดันครรำชสีมำ แห่งท่ี 2 

สถำนีขนส่งผูโ้ดยสำร 
อ ำเภอโชคชยั 

สถำนีขนส่งผูโ้ดยสำร 
อ ำเภอพิมำย 

ฝ่ำย 
ทะเบียนรถ 

สถำนีขนส่งผู้โดยสำร  4 แห่ง 

ฝ่ำย 
ใบอนุญำตขบัรถ 

งำน 
บริหำรทัว่ไป 
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3.5   กำรวเิครำะห์องค์กร 
              ส ำนกังำนขนส่งจงัหวดันครรำชสีมำ เป็นหน่วยงำนท่ีมีโครงสร้ำงองค์กรแบบรำชกำร ปฏิบติังำน
โดยยึดระเบียบแบบแผน แต่เน่ืองจำกปัจจุบันงำนหลักเป็นงำนด้ำนกำรบริกำรประชำชน จึงมีกำร
ประสำนงำนในแนวรำบมำกกวำ่แนวด่ิง  และมีแนวโนม้เป็นองคก์รท่ีมีควำมเป็นพลวตั ตอบสนองต่อควำม
เปล่ียนแปลงดำ้นสังคมเศรษฐกิจ และกำรเมือง     

กำรวเิครำะห์องค์กร โดย SWOT Analysis 
จุดแข็ง 
            ส ำนกังำนขนส่งจงัหวดันครรำชสีมำมีจุดแข็งดำ้นกำรเป็นหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจหนำ้ท่ี ตำมกฎหมำย
วำ่ดว้ยรถยนต ์ และกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรขนส่งทำงบก  ภำรกิจหลกัมีควำมเก่ียวขอ้งกบัชีวติ ควำมเป็นอยู ่ของ
ประชำชน  เช่น กำรเสียภำษีรถ  กำรขอมีใบอนุญำตขบัรถ  กำรควบคุมจดัระเบียบกำรกำรเดินรถโดยสำร
ประจ ำทำง  กำรปฏิบติังำนใชร้ะบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรเช่ือมโยงฐำนขอ้มูล(online) กบัส่วนกลำง
และส่วนภูมิภำค  ท ำให้สำมำรถปฏิบติังำนไดโ้ดยสะดวก รวดเร็ว  โครงสร้ำงองคก์ร เป็นแบบรำชกำร มีกำร
ปฏิบัติงำนตำมระเบียบแบบแผน  แต่เน่ืองจำกภำรกิจหลักเป็นกำรให้บริกำรประชำชน ค่ำนิยมหรือ
วฒันธรรมองคก์รจึงมีควำมยดืหยุน่สูง 
จุดอ่อน 
          ส ำนักงำนขนส่งจังหวดันครรำชสีมำเป็นหน่วยงำนรำชกำรส่วนภูมิภำค ท ำให้บุคลำกรมีกำร
เปล่ียนแปลงโยกยำ้ยบ่อยคร้ัง ขำดควำมต่อเน่ืองและกำรสร้ำงกำรเรียนรู้ในองค์กร นอกจำกน้ี ยงัมีปัญหำ
ดำ้นงบประมำณสนบัสนุนในกำรพฒันำทรัพยำกรมนุษย ์  
โอกำส 
                  ในยุคท่ีสภำพเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองมีกำรเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว โดยรัฐบำลไดมี้นโยบำยให้
ส่วนรำชกำรปรับเปล่ียนกระบวนกำรและวิธีกำรท ำงำน  เพื่อยกระดบัขีดควำมสำมำรถและมำตรฐำนกำร
ท ำงำนให้อยู่ในระดับสูงเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล  โดยยึดหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี  เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชำชน  เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภำรกิจของรัฐ   มีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุม้ค่ำในเชิง
ภำรกิจของรัฐ  ลดขั้นตอนกำรปฏิบติังำนท่ีเกินควำมจ ำเป็น   ประชำชนไดรั้บกำรอ ำนวยควำมสะดวกและ
ตอบสนองควำมตอ้งกำร  รวมทั้งมีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนอยำ่งสม ่ำเสมอ  ปัจจยัเหล่ำน้ี จึงเป็นโอกำส
อนัดีในกำรพฒันำองคก์รเพื่อตอบสนองควำมเปล่ียนแปลง 
ข้อจ ำกดั 
       จงัหวดันครรำชสีมำเป็นจงัหวดัท่ีมีขนำดใหญ่ และมีจ ำนวนประชำกรกวำ่สองลำ้นหกแสนคน ลกัษณะ
ท่ีตั้งของจงัหวดัเป็นประตูของภำคอีสำน ท ำให้เป็นจุดเช่ือมต่อกำรเดินทำงไปยงัส่วนกลำงและภูมิภำคอ่ืน  
ส่งผลใหป้ริมำณงำนในควำมรับผดิชอบของส ำนกังำนขนส่งจงัหวดันครรำชสีมำมีอตัรำสูงเป็นสัดส่วน และ
เน่ืองจำกภำรกิจของหน่วยงำนเป็นกำรใหบ้ริกำร  ประชำชนผูใ้ชบ้ริกำรจึงเกิดควำมคำดหวงัสูง แต่กำรท่ี 
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เป็นน่วยงำนรำชกำรส่วนภูมิภำค ท ำให้ต้องปฏิบัติตำมกฎระเบียบ หรือนโยบำยจำกส่วนกลำง  กำร
สนองตอบต่อควำมตอ้งกำรของประชำชนจึงมีจ ำกดั 

3.6  ประเด็นยุทธศำสตร์  ส ำนักงำนขนส่งจังหวดันครรำชสีมำ 

1. พฒันำและส่งเสริมระบบกำรขนส่งทำงถนนให้มีประสิทธิภำพและแข่งขันได้ 
    เป้ำประสงค ์ กำรควบคุมจดัระเบียบรถสำธำรณะเพื่อให้มีควำมสะดวก ปลอดภยั    
   กลยทุธ์  กำรพฒันำเพิ่มประสิทธิภำพระบบกำรขนส่งสำธำรณะ 

2. พฒันำและส่งเสริมระบบกำรขนส่งทำงถนนให้มีควำมปลอดภัย เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
    เป้ำประสงค ์ กำรพฒันำสังคม คุณภำพชีวติ ควำมปลอดภยั 
   กลยทุธ์  กำรส่งเสริมดำ้นควำมปลอดภยัและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจำกกำรใชร้ถใชถ้นน 

3. พฒันำรูปแบบกำรให้บริกำรอจัฉริยะ 
    เป้ำประสงค ์ กำรพฒันำระบบงำนบริกำรประชำชนใหมี้ควำมถูกตอ้ง สะดวก รวดเร็ว ง่ำยต่อประชำชน          
    กลยทุธ์  กำรเพิ่มช่องทำงกำรใหบ้ริกำรและนวตักรรมกำรใหบ้ริกำร  

4. เสริมสร้ำงองค์กรให้มีสมรรถนะสูงและบริหำรจัดกำรตำมหลกัธรรมำภิบำล 
    เป้ำประสงค ์ กำรบริหำรจดักำรอยำ่งมีคุณภำพและประสิทธิภำพ        
    กลยทุธ์  กำรสร้ำงกำรเรียนรู้และกำรมีส่วนร่วมในองคก์ร  
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3.7 แผนงำน/โครงกำร ประจ ำปี พ.ศ. 2561 

ประเดน็ยุทธศำสตร์ แผนงำน / โครงกำร / มำตรกำร / กำรปฏิบัต ิ เป้ำประสงค์ 

1.พฒันำและ
ส่งเสริมระบบกำร
ขนส่งทำงถนนใหมี้
ประสิทธิภำพและ
แข่งขนัได ้

- โครงกำรตรวจสอบปรำบปรำมและจบักมุรถ ท่ีกระท ำ
ควำมผิดกฎหมำยตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรขนส่งทำงบก และ
กฎหมำยวำ่ดว้ยรถยนต ์
- โครงกำรบูรณำกำรตรวจจบัควำมเร็วจงัหวดันครรำชสีมำ
เครือข่ำยขนส่งภำคอีสำนและจงัหวดัสระบุรี(20+1) เพ่ือ
ควำมปลอดภยัในกำรใชร้ถใชถ้นน 
 

  -รถท่ีใช้งำนบนทอ้งถนนมีควำม      
ปลอดภยั 

 
 

2.มีพฒันำและ
ส่งเสริมระบบกำร
ขนส่งทำงถนนใหมี้
ควำมปลอดภยั เป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

  - โครงกำรสนำมจรำจรเยำวชนเสริมสร้ำงจิตส ำนึกควำม
ปลอดภยัในกำรใชร้ถใชถ้นน 
  - โครงกำรตรวจสอบติดตำมและก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำน
ของสถำนตรวจสภำพรถเอกชน 
   
- โครงกำรป้องกนัและลดอุบติัเหตุทำงถนน 
 
- โครงกำรตรวจสอบมลพิษทำงอำกำศและเสียงของรถส่วน
รำชกำร 
- โครงกำรปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินยัจรำจร เน่ืองในวนัเด็ก
แห่งชำติ 
- โครงกำรรับรองโรงเรียนสอนขบัรถ 
 
- โครงกำรควบคุมกำรเสพสุรำของผูข้บัรถโดยสำร
สำธำรณะ 
- โครงกำรพฒันำและส่งเสริมผูป้ระกอบกำรขนส่งดว้ยรถ
โดยสำร 
 
 

-กำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนควำม
ปลอดภยั 
-กำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัย
และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
จำกกำรใชร้ถใชถ้นน 
-กำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัย
บนทอ้งถนน 
-ลดมลพิษทำงอำกำศและเสียง
ของรถส่วนรำชกำร 
-เสริมสร้ำงควำมปลอดภยัในกำร
ใชร้ถใชถ้นน แก่เดก็และเยำวชน 
- ลดระยะ เวลำในกำร ติด ต่อ
รำชกำร 
- กำรลดอุบติัเหตุทำงถนนท่ีเกิด
จำกรถโดยสำรสำธำรณะ 
- กำรให้ควำมรู้และด ำเนินกำร
ตำมกฎ ระเบียบ ของทำงรำชกำร 
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ประเดน็ยุทธศำสตร์ แผนงำน / โครงกำร / มำตรกำร / กำรปฏิบัต ิ เป้ำประสงค์ 

3.พฒันำรูปแบบ
กำรใหบ้ริกำร
อจัฉริยะ 
 

- โครงกำรออกหน่วยเคล่ือนท่ีจงัหวดันครรำชสีมำ เพ่ือรับ
ช ำระภำษีรถประจ ำปี 
  

- กำรให้บริกำรประชำชนใน
พ้ืนท่ีห่ำงไกล 
 
 

4.เสริมสร้ำงองคก์ร
ใหมี้สมรรถนะสูง
และบริหำรจดักำร
ตำมหลกัธรรมำภิ
บำล 

-  โครงกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ส ำนกังำนขนส่งจงัหวดั
นครรำชสีมำ 

-กำรพฒันำศกัยภำพใหก้บั
บุคลำกรในส ำนกังำน 
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วสัิยทศัน์ :  

                “เป็นองค์กรแห่งนวตักรรมในกำรควบคุม ก ำกบั ดูแล ระบบกำรขนส่งทำงถนนให้มคุีณภำพและปลอดภัย” 

พนัธกจิ : 
1. พฒันำระบบควบคุม ก ำกบั ดูแลระบบกำรขนส่งทำงถนนใหไ้ดม้ำตรฐำนและมีควำมปลอดภยั รวมถึงเช่ือมโยงกบักำรขนส่งรูปแบบอ่ืน 
2. พฒันำนวตักรรมกำรควบคุม ก ำกบั ดูแลระบบกำรขนส่งทำงถนนและบงัคบัใชก้ฎหมำย 
3. พฒันำและส่งเสริมกำรให้บริกำรระบบกำรขนส่งทำงถนนใหมี้คุณภำพและมีส ำนึกรับผดิชอบ 
4. บริหำรจดักำรองคก์รตำมหลกัธรรมำภิบำล 

ประเด็นยุทธศำสตร์  : 
1. พฒันำและส่งเสริมระบบกำรขนส่งทำงถนนใหมี้ประสิทธิภำพและแข่งขนัได ้

 2. พฒันำและส่งเสริมระบบกำรขนส่งทำงถนนใหมี้ควำมปลอดภยั เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
3. พฒันำรูปแบบกำรใหบ้ริกำรอจัฉริยะ 
4. เสริมสร้ำงองคก์รใหมี้สมรรถนะสูงและบริหำรจดักำรตำมหลกัธรรมำภิบำล 

เป้ำประสงค์หลกั : 
1. กำรขนส่งสำธำรณะท่ีมีคุณภำพ 
2. รถปลอดภยัและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
3. คนขบัข่ีอยำ่งปลอดภยั 
4. กำรใหบ้ริกำรท่ีเป็นเลิศ 
5. กำรเป็นองคก์รท่ีมีสมรรถนะสูงและมีกำรบริหำรจดักำรท่ีดี 

แผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำหรับหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
หน่วยงำน  :  ส ำนักงำนขนส่งจงัหวดันครรำชสีมำ 
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กำรรักษำมำตรฐำนระยะเวลำ 

กำรปฏิบติัรำชกำร 
 

กำรดูแลป้องกนัปัญหำ 
ยำเสพติดในกลุ่มรถโดยสำร 

กำรพฒันำระบบกำร
ตรวจสอบภำยใน 

 

 

  คุณภำพกำรบริหำรจดักำรภำครัฐ  

แผนทียุ่ทธศำสตร์ของส ำนักงำนขนส่งจังหวดันครรำชสีมำ  (Strategy  Map) 

    วสัิยทศัน์  :  เป็นองค์กรแห่งนวตักรรมในกำรควบคุม ก ำกบั ดูแล ระบบกำรขนส่งทำงถนนให้มคุีณภำพและปลอดภัย
คุณภำพและปลอดภัย” 

กำรดูแลป้องกนัปัญหำกำร
ใหบ้ริกำรรถโดยสำรสำธำรณะ 

สาธารณะ 
 

กำรก ำกบัดูแลคุณภำพกำร
ใหบ้ริกำรรถโดยสำรสำธำรณะ 

 

ควำมพึงพอใจของ 
ผูใ้ชบ้ริกำร 

 

กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำร
ตรวจสอบกำรปฏิบติัรำชกำร 

 

กำรพฒันำเพ่ิมประสิทธิภำพ
ระบบกำรขนส่งสำธำรณะ 

กำรเพ่ิมช่องทำงกำรให ้
บริกำรท่ีสะดวกแก่ประชำชน 

กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกดำ้นควำม
ปลอดภยัในกำรใชร้ถใชถ้นน 

กำรส่งเสริมสวสัดิภำพกำร
ขนส่งทำงถนน 

 
 

กำรป้องกนัและปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

      กำรบริหำรจดักำรองคก์ร 
ท่ีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่1   
พฒันำและส่งเสริมระบบกำรขนส่งทำงถนนให้มี

ประสิทธิภำพและแข่งขนัได ้
 

 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่2   
พฒันำและส่งเสริมระบบกำรขนส่งทำงถนนให้มีควำม

ปลอดภยั เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่3   
พฒันำรูปแบบกำรให้บริกำรอจัฉริยะ

ให้บริกำรระบบกำรขนส่งทำงถนนให้มี
คุณภำพและมีส ำนึกรับผิดชอบ 

 
 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่4   
เสริมสร้ำงองคก์รให้มีสมรรถนะสูงและ
บริหำรจดักำรตำมหลกัธรรมำภิบำล 

 
 

 

                    แผนทียุ่ทธศำสตร์ของส ำนักงำนขนส่งจังหวดันครรำชสีมำ (Strategy Map) 



  

ตำรำงแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนขนส่งจังหวดันครรำชสีมำ ประจ ำปีงบประมำณ 2561 
 

 
แผน / โครงกำร / กจิกรรม 

ระยะเวลำกำรปฏิบัตริำชกำรปีงบประมำณ 2561  
หน่วยงำนรับผดิชอบ ปี 2560 ปี 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

ยุทธศำสตร์ที่ 1  พฒันำและส่งเสริมระบบกำรขนส่งทำงถนนให้มปีระสิทธิภำพและแข่งขันได้ 

1.1 โครงกำรตรวจสอบปรำบปรำมและจบักุมรถที่กระท ำผดิกฎหมำยตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบกและกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ 
     -  จดัท ำแผนปฏิบติังำนตรวจกำร 
     -  จดัท ำค ำสัง่มอบหมำยเจำ้หนำ้ท่ี 
     -  แจง้ประสำนหน่วยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
     -  ด ำเนินงำนตำมแผน 
     - จดัเกบ็ขอ้มูลและรำยงำนสรุปผล 
 

 
 

           กวจ.+สขข. 

1.2 โครงกำรบูรณำกำรตรวจจับควำมเร็วจงัหวดันครรำชสีมำเครือข่ำยขนส่ง
ภำคอสีำนและจังหวดัสระบุรี(20+1) เพ่ือควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนน 
    -  จดัท ำแผนปฏิบติังำนตรวจจบัควำมเร็ว 
     -  จดัท ำค ำสัง่มอบหมำยเจำ้หนำ้ท่ี 
     -  แจง้ประสำนหน่วยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
     -  ด ำเนินงำนตำมแผน 
     - จดัเกบ็ขอ้มูลและรำยงำนสรุปผล 
 

            กวจ. 

 



  

ตำรำงแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนขนส่งจังหวดันครรำชสีมำ ประจ ำปีงบประมำณ 2561 
  

 
แผน / โครงกำร / กจิกรรม 

ระยะเวลำกำรปฏิบัตริำชกำรปีงบประมำณ 2561  
หน่วยงำนรับผดิชอบ ปี 2560 ปี 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

ยุทธศำสตร์ที่ 2  พฒันำและส่งเสริมระบบกำรขนส่งทำงถนนให้มคีวำมปลอดภัย เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม 

2.1  โครงกำรสนำมจรำจรเยำวชนเสริมสร้ำงจติส ำนึกควำมปลอดภัยในกำรใช้
รถใช้ถนน 
     - ประสำนโรงเรียนต่ำงๆ เพ่ือก ำหนดวนัเวลำด ำเนินกำรตำมโครงกำร  
     - จดัท ำค ำสัง่มอบหมำยเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติังำน  รวมทั้งซกัซอ้มควำมเขำ้ใจ  
     - ด ำเนินงำนตำมแผนกิจกรรม 
     - จดัเก็บขอ้มูลและรำยงำนสรุปผล 
 

            ฝขจ.+สขข. 
 

2.2  โครงกำรตรวจสอบตดิตำมและก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของสถำนตรวจ
สภำพรถเอกชน 
     - จดัท ำแผนปฏิบติังำนก ำหนดวนัเวลำและสถำนท่ีท่ีจะท ำกำรตรวจสอบ 
     - จดัท ำค ำสัง่มอบหมำยเจำ้หนำ้ท่ีเป็นคณะท ำงำนท ำกำรตรวจสอบ 
     - ด ำเนินกำรตรวจสอบ ตรอ.ตำมแผนงำน 
     - จดัเก็บรวบรวมขอ้มูลและรำยงำนสรุปผล 

            กวจ.+ฝตจ. 

2.3  โครงกำรรณรงค์ป้องกนัและลดอุบัตเิหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลส ำคัญ 
     -  จดัท ำแผนปฏิบติักิจกรรมต่ำงๆ ตำมท่ี ขบ.ก ำหนด 
     -  จดัท ำค ำสัง่มอบหมำยเจำ้หนำ้ท่ี 
     -  ด ำเนินงำนตำมแผน 
     - จดัเกบ็ขอ้มูลและรำยงำนสรุปผล 

            กวจ.+สขข. 



  

ตำรำงแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนขนส่งจังหวดันครรำชสีมำ ประจ ำปีงบประมำณ 2561 
 

 
แผน / โครงกำร / กจิกรรม 

ระยะเวลำกำรปฏิบัตริำชกำรปีงบประมำณ 2561  
หน่วยงำนรับผดิชอบ ปี 2560 ปี 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

2.4 โครงกำรตรวจสอบมลพษิทำงอำกำศและเสียงของรถส่วนรำชกำร 
     - จดัท ำโครงกำร 
     - จดัท ำค ำสัง่มอบหมำยเจำ้หนำ้ท่ี 
     - ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
     - จดัเกบ็ขอ้มูลและรำยงำนสรุปผล 
 

            ฝตจ. 

2.5 โครงกำร “ปลูกฝังเดก็ไทย  ใส่ใจวนัิยจรำจร” เน่ืองในวนัเด็กแห่งชำติ 
     - จดัท ำแผนปฏิบติักิจกรรมต่ำง ๆ ตำมท่ี ขบ.ก ำหนด 
     - จดัท ำค ำสัง่มอบหมำยเจำ้หนำ้ท่ี 
     - ด ำเนินกำรตำมแผนงำน 
     - จดัเกบ็ขอ้มูลและรำยงำนสรุปผล 

            ฝขจ.+สขข. 

2.6 โครงกำรรับรองโรงเรียนสอนขับรถเอกชน 
     - จดัท ำแผนปฏิบติักิจกรรมต่ำง ๆ  
     - จดัท ำค ำสัง่มอบหมำยเจำ้หนำ้ท่ี 
     - ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
     - จดัเกบ็ขอ้มูลและรำยงำนสรุปผล 

            กวจ.+ฝขจ. 

 
 



  

ตำรำงแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนขนส่งจังหวดันครรำชสีมำ ประจ ำปีงบประมำณ 2561 
 

 
แผน / โครงกำร / กจิกรรม 

ระยะเวลำกำรปฏิบัตริำชกำรปีงบประมำณ 2561  
หน่วยงำนรับผดิชอบ ปี 2560 ปี 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

2.7 โครงกำรควบคุมกำรเสพสุรำของผู้ขับรถโดยสำรสำธำรณะ 
     - จดัท ำแผนปฏิบติักิจกรรมต่ำง ๆ  
     - จดัท ำค ำสัง่มอบหมำยเจำ้หนำ้ท่ี 
     - ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
     - จดัเกบ็ขอ้มูลและรำยงำนสรุปผล 

            กวจ. 

2.8 โครงกำรถ่ำยทอดควำมรู้สู่ผู้ประกอบกำรขนส่ง 
     - จดัท ำแผนปฏิบติักิจกรรมต่ำง ๆ  
     - จดัท ำค ำสัง่มอบหมำยเจำ้หนำ้ท่ี 
     - ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
     - จดัเกบ็ขอ้มูลและรำยงำนสรุปผล 

            กวจ. 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  พฒันำรูปแบบกำรให้บริกำรอจัฉริยะ 

3.1  โครงกำรออกหน่วยเคล่ือนที่จงัหวดันครรำชสีมำ เพ่ือรับช ำระภำษรีถ
ประจ ำปี 
     - ประชำสมัพนัธ์ตำมส่ือต่ำงๆ เก่ียวกบัก ำหนดวนัเวลำและสถำนท่ีท่ีจะด ำเนิน 
        โครงกำร 
     - จดัท ำค ำสัง่มอบหมำยเจำ้หนำ้ท่ี และซกัซอ้มควำมเขำ้ใจในกำรปฏิบติังำน 
     - ด ำเนินกำรตำมแผนกิจกรรม 
     - จดัเก็บรวบรวมขอ้มูลและรำยงำนสรุปผล 

            ฝทจ. +สขข. 

 



  

ตำรำงแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนขนส่งจังหวดันครรำชสีมำ ประจ ำปีงบประมำณ 2561 
 

 
แผน / โครงกำร / กจิกรรม 

ระยะเวลำกำรปฏิบัตริำชกำรปีงบประมำณ 2561  
หน่วยงำนรับผดิชอบ ปี 2560 ปี 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

ยุทธศำสตร์ที่ 4  เสริมสร้ำงองค์กรให้มสีมรรถนะสูงและบริหำรจดักำรตำมหลกัธรรมำภิบำล 

4.1 โครงกำรแลกเปลีย่นเรียนรู้ส ำนักงำนขนส่งจงัหวดันครรำชสีมำ 
     - จดัท ำโครงกำร  
     - จดัท ำค ำสัง่มอบหมำยเจำ้หนำ้ท่ี 
     - ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
     - จดัเกบ็ขอ้มูลและรำยงำนสรุปผล 
 

            กวจ. 



  
 


