การจัดการความรู้
(Knowledge Management : KM)
เรื่อง
การขอจด/โอน/ปลด ทะเบียนรถยนต์ทหาร การขอยกเว้นการใช้
เครือ่ งหมายนามหน่วย และเครือ่ งหมายพิเศษ ของกองทัพไทย
โดย
กองขนส่งและเคลื่อนย้าย สานักบริหารสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร
กรมส่งกาลังบารุงทหาร
กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

สารบัญ
บทที่ ๑ บทนา
ความสาคัญ/ความเป็นมาของคู่มือปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์ของคู่มือปฏิบัติงาน
ขอบเขตของการจัดทา
แผนที่ความรู้
คาจากัดความ
บทที่ ๒ การขอจด/โอน/ปลด ทะเบียนรถยนต์ทหาร การขอยกเว้นการใช้เครือ่ งหมายนามหน่วย
และเครื่องหมายพิเศษ ของกองทัพไทย
โครงสร้างการจัดส่วนราชการ
บทบาทความรับผิดชอบ
ลักษณะงาน
หลักเกณฑ์/ระเบียบ
วิธีการปฏิบัติงาน/กระบวนการ
เงื่อนไข/ข้อสังเกต/สิ่งที่ควรคานึง
บทที่ ๓ เทคนิคและข้อปฏิบัติที่ดี
ข้นตอนการปฏิบัติงานที่ดี
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
จรรยาบรรณ/จิตสานึก
บทที่ ๔ ปัญหาและข้อเสนอแนะ
ปัญหาในการปฏิบัติงาน
แนวทางแก้ไข/พัฒนางาน
ข้อเสนอแนะ
อ้างอิง

หน้า
๑

๔

๘

๑๑

๑๒

-๑-

บทที่ ๑
บทนา
ความสาคัญ
กองขนส่งและเคลื่อนย้าย สานักบริหารสิ่งอุปกรณ์ กรมส่งกาลังบารุงทหาร มีภารกิจ พิจารณา
เสนอความเห็ น วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากั บดู แล เกี่ ยวกับ การขนส่ ง และเคลื่อ นย้ า ย
การขนส่งและเคลื่อนย้ายร่วม รวมทั้ง การขนส่งทางทหารระหว่างประเทศ กาหนดความต้องการ และ
การปฏิบัติที่สาคัญ ตลอดจนพัฒนาหลักการที่เกี่ยวกับการขนส่งและเคลื่อนย้าย เพื่อสนองความต้องการ
ทางทหาร
การดาเนินงานในการรายงานขอจด/โอน/ ปลดทะเบีย นรถยนต์ทหาร การขอยกเว้ นการใช้
เครื่องหมายนามหน่วย และเครื่องหมายพิเศษ เป็นภารกิจของกองทัพไทย ตามข้อบังคับ ว่าด้วยการใช้
รถยนต์ทหาร พ.ศ.๒๔๘๐ และระเบียบ กห.ว่าด้วยรถราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ซึ่ง กรมส่งกาลังบารุงทหาร รับผิดชอบในการดาเนินการ โดยมี กองขนส่งและเคลื่อนย้าย สานักบริหาร
สิ่งอุปกรณ์ กรมส่งกาลังบารุงทหาร เป็นผู้ปฏิบัติให้สาเร็จในนามของกองทัพไทย

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ดาเนินการตามข้อบังคับทหาร ว่าด้วยการใช้รถยนต์ทหาร พ.ศ.๒๔๘๐ และระเบียบ
กห.ว่าด้วยรถราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของกาลังพลของ กขค.สบส.กบ.ทหาร

ขอบเขตของการจัดทา
ด าเนิ น การภายใต้ ระเบี ย บ ค าสั่ ง และ รปจ.ของหน่ ว ยเหนื อ เป็ น หลั ก ในการ ให้ ไ ด้ ม าถึ ง
รายละเอียดของการปฏิบัติ เป็นไปตามขั้นตอนที่ได้ปฏิบัติจริง ครอบคลุมหน่วยงานราชการ ของ ทท.
ที่ได้รับมอบรถราชการทหาร ไว้ใช้ในราชการ เสนอขอจด/โอน/ปลดทะเบียนรถยนต์ทหาร การขอยกเว้น
การใช้เครื่องหมายนามหน่วย และเครื่องหมายพิเศษ ตามลาดับชั้นถึง ทท.(กบ.ทหาร) เพื่อตรวจสอบ
ข้อมูล กฎระเบียบ เอกสารหลักฐาน แล้วเสนอ กห.(สป.กห.) ตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติแล้วส่งหนังสือ
กลับให้หน่วยผู้ครอบครองรถราชการทหาร ดาเนินการต่อไป

-๒-

แผนที่ความรู้
ส่วนราชการใน ทท. มีหนังสือเสนอ ทท.(กบ.ทหาร)
๑.รายงานขอจด (ข้อบังคับทหารว่าด้วยการใช้รถยนต์ทหาร พ.ศ.๒๔๘๐ ม.๑ ข้อ ๔ และ ม.๓
ข้อ ๑ ข้อ ๒ และ ข้อ ๘)
๒. รายงานขอ โอน หรือ ปลด (ข้อบังคับทหารว่าด้วยการใช้รถยนต์ทหาร พ.ศ.๒๔๘๐ ม.๑๔
ข้อ ๑ และ ข้อ ๒)
๓. รายรายงานขอยกเว้นการใช้เครื่องหมายนามหน่วย และเครื่องหมายพิเศษ (ระเบียบ กห.ว่าด้วย
รถราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๕ ข้อ ๓๑)

ทท.(กบ.ทหาร) มีหนังสือ เสนอ กห .(สป.กห.) ขอจด และ/หรือ โอน และ/หรือ ปลดทะเบียน
รถยนต์ทหาร และหรือ การใช้เครื่องหมายนามหน่วย และเครื่องหมายพิเศษ

กห.(สป.กห.) พิจารณาอนุมัติ (การอนุมัติเรื่องการทะเบียนรถยนต์และล้อเลื่อนทหาร อยู่ใน
อานาจของ ปล.กห. ซึ่ง ผอ.สสน.สป. ทาการแทนและสั่งการในนามของ ปล.กห. ตามคาสั่งฯ
(ขึ้นอยู่กับหนังสือการมอบอานาจในแต่ละปี) เรื่องมอบอานาจหน้าที่ให้ รอง ปล.กห. และ หน.
นขต.ปฏิบัติราชการ

สป.ส่งผลการพิจารณาให้ ทท. (กบ.ทหาร) ทราบ

ทท.(กบ.ทหาร) ส่งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการใน ทท. ดาเนินการต่อไป

-๓-

คาจากัดความ
ส่วนราชการ ทท. หมายถึง ส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย และ เหล่าทัพ
รถยนต์ทหาร หมายถึง รถที่เดินด้วยกาลังเครื่องจักรกล (เว้นแต่ที่เดินบนราง) และรถพ่วงซึ่ง
เป็นของกระทรวงกลาโหมหรือของบุคคลอื่น ซึ่งมอบให้ใช้รถนั้นประจาในราชการทหาร
รถยนต์ส งคราม หมายถึง รถยนต์ที่ทางราชการทหารได้จัดขึ้น เพื่อใช้ในยามสงครามโดยตรง
แบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ รถรบ รถยนต์ช่วยรบ
รถรบ หมายถึง รถยนต์ทั้งสิ้นซึ่ง มีอาวุธติดหรือตั้ง อยู่บนรถนั้น และทาการยิง ได้ ได้แก่ รถถัง
รถเกราะ รถปืน
รถยนต์ชว่ ยรบ หมายถึง
“รถนั่ง” คือ รถช่วยรบประเภทหนึ่ง จัดไว้สาหรับนั่ง
“รถบรรทุก” คือ รถช่วยรบประเภทหนึ่ง จัดไว้สาหรับบรรทุก
“รถลาก” คือ รถช่วยรบประเภทหนึ่ง จัดไว้สาหรับฉุดลาก
“รถเฉพาะการ” คือ รถช่วยรบประเภทหนึ่ง จัดไว้สาหรับหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งโดยเฉพาะ เรียก
นามตามหน้าที่นั้นๆ เช่นรถไฟฉายแบบ ๗๘ รถพยาบาล รถเครื่องมือ รถน้ามัน รถปั้นจั่น)
“รถจักรยานยนต์” คือ รถช่วยรบประเภทหนึ่ง จัดไว้สาหรับนั่ง หรือทาการสื่อสาร
รถยนต์ปกติ หมายถึง รถยนต์ซึ่งใช้ราชการธรรมดา และไม่มีความประสงค์โดยตรงที่จะใช้เพื่อ
สงคราม เรียกนามอนุโลมตามรถยนต์ช่วยรบทุกประการ

-๔-

บทที่ ๒
การขอจด/โอน/ปลด ทะเบียนรถยนต์ทหาร การขอยกเว้นการใช้
เครือ่ งหมายนามหน่วย และเครือ่ งหมายพิเศษ ของกองทัพไทย
โครงสร้างการจัดส่วนราชการ
๑. กองทัพไทย
กองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก

กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ

กองบัญชาการกองทัพไทย มีหน้าที่ควบคุม อานวยการ สั่งการและกากับดูแลการดาเนินงานของ
ส่วนราชการในกองทัพไทยในการเตรียมกาลัง การป้องกันราชอาณาจักร และการดาเนินการเกี่ยวกับ
การใช้กาลังทหารตามอานาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีผู้บัญชาการทหาร
สูงสุด เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

๒. กรมส่งกาลังบารุงทหาร
กรมส่งกาลังบารุงทหาร

สสร.กบ.ทหาร

สบส.กบ.ทหาร

กกล.กบ.ทหาร

กนผ.สสร.กบ.ทหาร

กบท.สบส.กบ.ทหาร

กคง.กบ.ทหาร

กสล.สสร.กบ.ทหาร

กขค.สบส.กบ.ทหาร

แผนก กง.กบ.ทหาร

กยป.สสร.กบ.ทหาร

กจก.สบส.กบ.ทหาร

กบก.สสร.กบ.ทหาร

กมส.สบส.กบ.ทหาร
กสก.สบส.กบ.ทหาร

-๕กรมส่งกาลังบารุงทหาร มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย วางแผนอานวยการ
กากับ ดูแลและดาเนินการในด้านการส่งกาลังบารุงของ กองบัญชาการกองทัพไทย รวมทั้ง ประสานงาน
ด้านการส่งกาลังบารุงกับเหล่าทัพ มีเจ้ากรมส่งกาลังบารุงทหาร เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

๓. กองขนส่งและเคลื่อนย้าย
กองขนส่งและเคลื่อนย้าย
แผนกแผนขนส่งและเคลื่อนย้าย

แผนกควบคุม

แผนกพัฒนา

กองขนส่งและเคลื่อนย้าย มีหน้าที่ วางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับดูแล เกี่ยวกับการ
ขนส่งและเคลื่อนย้าย การขนส่งและเคลื่อนย้ายร่วม รวมทั้งการขนส่งทางทหารระหว่างประเทศ กาหนด
ความต้องการ และการปฏิบัติที่สาคัญ ตลอดจนพัฒนาหลักการที่เกี่ยวกับการขนส่งและเคลื่อนย้ายเพื่อ
สนองความต้องการทางทหาร
แผนกแผนขนส่ง และเคลื่อ นย้า ย มีหน้าที่วางแผน อานวยการ ประสานงาน และกากับดูแล
เกี่ยวกับการขนส่งและเคลื่อนย้าย รวมทั้งแผนการขนส่งทางทหารระหว่างประเทศ ตลอดจนกาหนด
หลักเกณฑ์การแบ่งมอบทรัพยากร และการจัดลาดับความเร่งด่วนในการขนส่งและเคลื่อนย้าย
แผนกควบคุม มีหน้าที่อานวยการ ประสานงาน กากับดูแล และดาเนินการเกี่ยวกับการขนส่งและ
เคลื่อนย้ายของกองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ และร่วมมือกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ มิตร
ประเทศ องค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศ ตลอดจนการยกเว้นภาษีและพิธีการศุลกากรในการจัดหา
สิ่งอุปกรณ์ของกองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ
แผนกพัฒ นา มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการรวบรวม วิเคราะห์ ประเมินค่า กระจายข่าวสาร
ข้อมูลการขนส่ง กาหนดและพัฒนาหลักการ มาตรฐาน คู่มือ ระเบียบและแนวทางปฏิบัติการขนส่งและ
เคลื่อนย้ายของกองบัญชาการกองทัพไทย รวมทั้ง การพัฒนาแหล่ง บริการขนส่ง และสิ่งอานวยความ
สะดวกทางการขนส่ง

บทบาทความรับผิดชอบ
๑. พิจารณาเสนอนโยบาย วางแผนการขนส่งและเคลื่อนย้ายประกอบแผนการส่ง กาลัง บารุง
ร่วมและผสม และตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. พิจารณาความต้องการเรื่องการขนส่งในการสนับสนุนแผนส่งกาลังร่วมและผสม รวมทั้งความ
ต้องการแหล่งการขนส่งพลเรือน เพื่อสนองความต้องการทางทหาร

-๖๓. พิจารณาเสนอนโยบาย และแนวทางในการระดมสรรพกาลังด้านการขนส่ง เพื่อสนับสนุน
ราชการทหาร
๔. พิจารณาเสนอหลักเกณฑ์การแบ่งมอบทรัพยากรการขนส่งและการจัดลาดับความเร่งด่วนใน
การเคลื่อนย้าย ตลอดจนการแบ่งมอบทรัพยากรดังกล่าว เพื่อสนับสนุนแผนส่งกาลังบารุงร่วม และผสม
๕. ประสานในเรื่องขีดความสามารถและสถานภาพการขนส่ง และเคลื่อนย้ายของเหล่าทัพ และ
หน่วยใน บก.ทท.
๖. ประสานและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์การรัฐวิสาหกิจ และมิตรประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
ได้มาซึ่งทรัพยากรและบริการขนส่ง ตลอดจนการพัฒนาแหล่งบริการขนส่งและสิ่งอานวยความสะดวก
ทางการขนส่ง เพื่อสนองความต้องการทางทหาร
๗. อานวยการในเรื่องโครงการและแผนงานการขนส่งร่วม และผสมให้เหมาะสมกับสถานการณ์
๘. กาหนดและพัฒนาหลักการ มาตรฐาน ระเบียบงานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขนส่งร่วม
และผสม
๙. อานวยการ ประสานงาน และกากับดูแล การปฏิบัติพิธีการศุลกากรของส่วนราชการใน บก.ทท.

หลักเกณฑ์/ระเบียบ
๑. พระราชบัญญัติรถยนต์ทหาร พ.ศ.๒๔๗๖
๒. พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒
๓. ข้อบังคับทหาร ว่าด้วยยานพาหนะในยามปกติ พ.ศ.๒๔๗๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔. ข้อบังคับทหาร ว่าด้วยล้อเลื่อน พ.ศ.๒๔๗๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๕. ข้อบังคับทหาร ว่าด้วยการใช้รถยนต์ทหาร พ.ศ.๒๔๘๐
๖. ระเบียบ กห. ว่าด้วยรถราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๗. คาสั่ง บก.ทท. (เฉพาะ) ที่ ๑๑๑/๖๔ ลง ๑ เม.ย.๖๔

วิธกี ารปฏิบตั งิ าน/กระบวนการ
๑. รมว.กห. ได้มอบอานาจให้ ผบ.ทสส. พิจารณาดาเนินการตามข้อบังคับทหาร ว่า ด้วยการใช้
รถยนต์ทหาร พ.ศ.๒๔๘๐ และระเบียบ กห. ว่าด้วยรถราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม โดย ผบ.ทสส. ได้มอบอานาจให้ จก.กบ.ทหาร สั่งการและทาการแทนฯ

-๗๒. ส่วนราชการใน ทท. รวบรวม จัดทาบัญชีรถยนต์ทหารที่จะขอจด และ/หรือ โอน และ/หรือ
ปลดทะเบียนรถยนต์ทหาร พร้อมสาเนาใบรายงานตรวจรับพัสดุ และใบทะเบียน และ/หรือ ยกเว้น
การใช้เครื่องหมายนามหน่วย และเครื่องหมายพิเศษ เสนอ ทท. (กบ.ทหาร)
๓. ทท. (กบ.ทหาร) พิจารณาเรื่องตามข้อ ๕.๒ ของส่วนราชการใน ทท. ตรวจสอบตามข้อบังคับ
ทหาร ว่าด้วยการใช้รถยนต์ทหาร พ.ศ.๒๔๘๐ ม.๑ ข้อ ๔ กับ ม.๓ ข้อ ๑, ๒ และ ๘ กาหนดให้รถยนต์
ทหารต้องจดทะเบียนตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงกลาโหม และระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วย
รถราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๕ ในข้อ ๓๑ การขอยกเว้นการไม่ใช้เครื่องหมายนามหน่วย และเครื่องหมาย
พิเศษกับรถยนต์ปกติ และประสงค์จะใช้ป้ายทะเบียน เช่นเดียวกับรถส่วนบุคคลทั่วไป เพื่อขออนุมัติ
ปล.กห.
๔. กห. (สป.กห.) พิจารณาอนุมัติ (การอนุมัติเรื่องการทะเบียนรถยนต์และล้อเลื่อนทหาร อยู่ใน
อานาจของ ปล.กห. ซี่ง ผอ.สสน.สป. ท าการแทนและสั่ง การในนามของ ปล.กห. ตาม ค าสั่ง สป.
(เฉพาะ) ที่ ๕๓๙/๕๖ ลง ๑ ต.ค.๕๖) เรื่องมอบอานาจหน้าที่ให้ รอง ปล.กห. และ หน.นขต.ปฏิบัติ
ราชการ ผนวก จ ข้อ ๕) เรื่องตามข้อ ๕.๓ และส่งผลการพิจารณาให้ ทท. (กบ.ทหาร) ดาเนินการแจ้ง
ให้ส่วนราชการใน ทท. ดาเนินการต่อไป
๕. หน.แผนกควบคุม กขค.สบส.กบ.ทหาร เป็นผู้ปฏิบัติ ควบคุม กากับดูแล

เงือ่ นไข/ข้อสังเกต/สิ่งทีค่ วรคานึงถึง
๑. เอกสารและหลักฐานประกอบการขอจด/ปลด/ยกเว้นฯ ถูกต้องครบถ้วน
๒. กรอกข้อมูลลงในใบทะเบียนรถยนต์ทหารให้ถูกต้องครบถ้วน
๓. ดาเนินการให้ทันตามเวลาที่กาหนด

-๘-

บทที่ ๓
เทคนิคและข้อปฏิบตั ทิ ดี่ ี
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านทีด่ ี
๑. วางแผนตารางเวลาในการปฏิบตั งิ าน
เมื่อได้รับงานมาสิ่งแรกที่ควรทาคือ การจัดตารางงานโดยการแบ่งงานและจัดลาดับ
ความสาคัญ เพื่อให้การทางานเป็นไปได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งผลต่อเป้าหมาย
ของผู้ปฏิบัติ
การจัดลาดับความสาคัญ
งานแต่ละงานมีความสาคัญไม่เท่ากัน ความสาคัญที่ควรมองจริงๆ จึงเป็นงานที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติในสายงาน ไม่ใช่งานที่ทาแล้วจบไปแต่ไม่มีผลสาคัญที่ใช้ประเมินได้กับองค์กร
การแบ่งงาน
เมื่อจัดลาดับได้แล้ว สิ่งต่อไปคือการแบ่งงาน และจัดลงตารางเวลาการปฏิบัติงาน จะรู้ว่า
ต้องทาอะไร เมื่อไหร่ ซึ่งวิธีแบ่งงานที่จะช่วยให้งานง่ายขึ้น

๒. เรียน ‘รู’้ ตัวเอง
การวางแผนที่ดีต้องมาพร้อมกับการประเมินความสามารถของตัวเอง เพราะถ้าวางตารางการ
ปฏิบัติงานแล้ว แต่ไม่สามารถทางานให้เสร็จภายในเวลาได้ สิ่งที่ตามมาคือความเครียดที่อาจจะสะสมขึ้น
เรื่อยๆ ยิ่งคิดถึงงานที่ทาไม่เป็นไปตามตารางเวลา ก็ยิ่งเป็นการกดดันและไม่พอใจในตัวเองมากขึ้น สิ่งที่
ต้องรู้ก็เพื่อการวางเวลาการปฏิบัติงานให้เหมาะสมมากขึ้น

๓. สภาพแวดล้อมการทางาน
การปรับ สภาพแวดล้ อ มโดยตัด สิ่ง รบกวนจะช่วยทาให้ มีส มาธิ ยิ่ง ขึ้ น นอกจากนี้ การเลือ ก
บริเวณที่เหมาะกับการทางาน และการจัดโต๊ะ ก็มีผลให้ประสิทธิภาพในการทางานดีขึ้น เพราะไม่ต้อง
เสี ย เวลาไปกั บ การค้ น หากองเอกสารบนโต๊ ะ หรื อ ค้ น หาไฟล์ บ นหน้ า จอ Desktop ที่ แ รก โดย
สภาพแวดล้อมที่ดี นอกจากจะไม่รบกวนสมาธิแล้วยังทาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ง่ายขึ้น

๔. สมาธิและโฟกัส
วิธีการเพิ่มความสามารถในการโฟกัสนอกจากการตัดสิ่งรอบตัวแล้ว ยังมีวิธีการช่วยพัฒนา
สมองและสติ ด้วยการ นั่งสมาธิ นอนให้เพียงพอ ออกกาลังกาย กินอาหารที่ดี

-๙๕. ติดต่อสือ่ สาร
การติดต่อสื่อสารให้มีประสิทธิภาพก็จะเข้ามาช่วยให้การทางานราบรื่นมากยิ่งขึ้น ในปัจจุบัน
เครื่องมือหลายอย่างก็ถูกพัฒนามาเพื่อช่วยเรื่องการสื่อสาร เช่น Project Management Tool ที่ทาให้
ทุกคนในทีมมองเห็นภาพงานที่ทาไปพร้อมกัน เมื่อมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามผ่านออนไลน์ได้ง่ายขึ้น

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
๑. วัตถุประสงค์ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
๑.๑ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการตามคารับรองส่วนบุคคล
๑.๒ เพื่อรับทราบปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
๑.๓ เพื่อรับทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะผลผลิต (output) ผลลัพธ์
(Outcome) รวมทั้งความพึงพอใจของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานร่วม

๒. การติดตามและประเมินผล
๒.๑ การตรวจสอบข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
๒.๑.๑ รายงานการประเมินผลตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR Card) รอบ ๖ เดือน ๙
เดือน และ ๑๒ เดือน
๒.๑.๒ เอกสาร หลั ก ฐานประกอบอื่ น ๆ เช่ น การรายงาน ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะท างาน
แผนการดาเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ ภาพถ่าย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) ฯลฯ
๒.๒ การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับการดาเนินการของส่วนราชการ
๒.๓ การสังเกตการณ์ เช่น สภาพแวดล้ อมของสถานที่ ปฏิบัติง าน การเก็บรักษาและดูแล
เอกสาร/ข้อมูล การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ระบบฐานข้อมูล ความถูกต้องของเอกสาร เช่น แบบฟอร์ม
และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้ อมูลก่อนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง ความน่าเชื่อถือของ
เอกสาร/ข้อมูล

จรรยาบรรณ/จิตสานึก
การปฏิบัติตนในงานอาชีพให้ประสบความสาเร็จและเกิดความสุขในการทางานนั้น ผู้ปฏิบัติงาน
ควรจะรู้และเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้บังคับบัญ ชาและต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
๑. หน้าที่และความรับผิดชอบในการทางาน
๑.๑ หน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเอง
๑.๑.๑ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่น

- ๑๐ ๑.๑.๒ ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
๑.๑.๓ ให้เกียรติผู้รู้ทั้งผู้ที่อาวุโสกว่า ผู้ที่เท่าเทียมกัน
๑.๑.๔ รักษาจรรยาบรรณสายวิทยาการ
๑.๒ หน้าที่และและความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา
๑.๒.๑ มีความซื่อสัตย์ต่อผู้บังคับบัญชา
๑.๒.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามความเหมาะสม
๑.๒.๓ รู้จักใช้ศิลปะการพูด
๑.๒.๔ ไม่แสดงความขัดแย้ง
๑.๒.๕ เรียนรู้งานด้วยตนเอง
๑.๓ หน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
๑.๓.๑ ให้ความเป็นธรรมและเท่าเทียบกัน
๑.๓.๒ เข้าใจและเห็นใจต่อความจาเป็นในธุระส่วนตัวของผู้ใต้บังคับบัญชา
๑.๓.๓ สั่งงานให้ชัดเจนและตรงกับความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน
๑.๓.๔ ไม่ใช่อารมณ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา
๒. จิตสานึก
๒.๑. มีความตรงต่อเวลาในการเข้าทางาน
๒.๒. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
๒.๓. มีความกระตือรือร้นตั้งใจทางาน
๒.๔. มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
๒.๕. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
๒.๖ มีความซื่อสัตย์ สุจริต

- ๑๑ -

บทที่ ๔
ปัญหาและข้อเสนอแนะ
ปัญหาในการปฏิบตั งิ าน
๑.
๒.
๓.
๔.

กาลังพลมีจานวนจากัด และต้องรับผิดชอบงานหลายหน้าที่
ความล้าช้าของเอกสารจากหน่วยเจ้าของเรื่อง
กรอกข้อมูลลงในเอกสารครบถ้วน และไม่ถูกต้อง
เอกสารหลักฐานในการขอจด/ปลด/ยกเว้นฯ ไม่ครบถ้วน

แนวทางแก้ไข/การพัฒนางาน
๑. การพัฒนากาลังพลโดยให้ความรู้ความเข้าใจกับกาลังพล เรื่องการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ของการขอจด/ปลด/ยกเว้นฯ ในกองงานทุกระดับชั้น
๒. การพัฒนาระบบให้สามารถดาเนินการในระบบสารสนเทศฯ ให้การดาเนินการมีความสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้นสามารถสืบค้น ตรวจสอบ ได้ง่าย
๓. จัดทาฐานข้อมูลของหน่วยต้นเรื่องเพื่อจะใช้ในการติดต่อประสานงาน

ข้อเสนอแนะ
คู่มือการปฏิบัติการขอจด/โอน/ปลด ทะเบียนรถยนต์ทหาร การขอยกเว้นการใช้เครื่องหมายนาม
หน่วย และเครื่องหมายพิเศษ ของกองทัพไทย ที่ได้จากการจัดทาองค์ความรู้ในครั้งนี้ ควรมีการทบทวน
ปรั บ ปรุ ง ให้ มี ค วามทั น สมั ย สอดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงของกฎหมาย ระเบี ย บ ประกาศ ฯลฯ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการปฏิบัติการขอจด/โอน/ปลด ทะเบียนรถยนต์ทหาร การขอยกเว้นการใช้
เครื่องหมายนามหน่วย และเครื่องหมายพิเศษ ของกองทัพไทย ตามห้วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง

- ๑๒ -

อ้างอิง
- พระราชบัญญัติรถยนต์ทหารพุทธศักราช ๒๔๗๖
- ข้อบังคับทหารว่าด้วยล้อเลือน พ.ศ.๒๔๗๙
- ข้อบังคับทหารว่าด้วยการใช้รถยนต์ทหาร พ.ศ.๒๔๘๐
- ระเบียบ กห.ว่าด้วยรถราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๕

