
แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการ

รถยนต์ส่วนกลางของคณะฯ 

อย่างมีประสิทธิภาพ

งานบริหารและธรุการ  คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



หลกัการและเหตุผล
งานบรหิารและธุรการ มหีนา้ท ีร่บัผดิชอบในการใหบ้รกิารรถยนต์ส่วนกลางของ                       

คณะแพทยศาสตร์ ซึง่มรีถยนต์ทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบ  จ านวน 7 คนั

ประจ  าประสานมติร
1.   รถตู้ ทะเบยีน ฮค 3884

2. รถตู้  ทะเบยีน ฮฐ 7518 (รถเช่า) 

ประจ  าองครกัษ์ 
3.   รถตู้  ทะเบยีน ฮฐ 5303     (รถเช่า)

4.   รถตู้  ทะเบยีน ฮฐ 5304     (รถเช่า)

5.   รถตู้ ทะเบยีน ฮฐ 5305     (รถเช่า)

6.   รถตู้  ทะเบยีน ฮฐ 5306     (รถเช่า)

7.  รถบสั จ านวน 1 คนั ทะเบยีน 41-5612



ใหบ้รกิาร แก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์  นสิติแพทย์ อาจารย์พเิศษ 

และอืน่ๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการเรยีนการสอน และโครงการต่างๆ ของคณะฯ         

ท าให้รถยนต์ส่วนกลาง ไม่เพยีงพอต่อความต้องการของผูข้อใชบ้รกิาร 

หน่วยงานฯ จงึต้องมกีารเพ ิม่การเช่ารถรายวนัจากบรษิทัภายนอก

เพ ือ่รองรบัการให้บรกิารได้อย่างเพยีงพอ ส่งผลให้ งบประมาณค่าเช่ารถยนต์ 

ค่าน ้ามนั ค่าผา่นทางฯ และอืน่ๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้ง เพ ิม่มากข ึน้ตามความต้องการ

จากเหตุผลดงักล่าว งานบรหิารและธุรการ จงึได้รวมระดมความคดิ

และร่วมจดัท า การจดัการความรู้ เรือ่ง แนวปฏบิตักิารใชร้ถยนต์ส่วนกลาง

ของคณะแพทยศาสตร์ เพ ือ่แก้ปญัหารถไม่เพยีงพอต่อความต้องการ และ

เพ ือ่ลดค่าใชจ้า่ยการเช่ารถจากบรษิทัภายนอก ประหยดังบประมาณ 

ประหยดัน ้ามนั และอืน่ๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้ง



ระดม

ความคิดเห็น



วตัถุประสงค์
➢เพ่ือเป็นแนวปฏิบตัใินการพิจารณาการขอใช ้

รถยนตส์ว่นกลางของคณะแพทยศาสตร์

➢เพ่ือแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การท าแนวปฏิบตัมิุง่สู่

การประหยดังบประมาณ และประหยดัน า้มนั

➢เพ่ือการควบคมุดา้นระบบการขอจองรถยนต์



เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด

➢ ได้แนวปฏบิตัใินการพจิารณาการใชร้ถยนต์    

ส่วนกลางของคณะแพทยศาสตร์

➢ ใชร้ถยนต์ส่วนกลางอย่างเตม็ประสทิธภิาพ

➢ งบประมาณในการเช่ารถยนต์ภายนอกลดลง

➢ ค่าน ้ามนัเฉล ีย่ต่อเดอืนลดลง



กระบวนการจดัการความรู้ 

ค้นหาสาเหตุ

❖ ผูข้อใช้บริการไม่ส่งใบขอใช้รถยนต์ล่วงหน้า 

ท าให้ยากต่อการบริหารจัดการ

❖ ผูข้อใช้บริการไม่กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน  

❖ ผูใ้ห้บริการไม่มีแนวทางในการพจิารณาการใช้รถยนต์

ส่วนกลาง เมื่อรถไม่เพยีงพอ จึงจ าเป็นต้องเช่ารถจาก

บริษัทภายนอก 



แนวปฏิบัติการขอใช้บริการรถยนต์ส่วนกลาง

ของคณะแพทยศาสตร์
ข้ันตอนการจองรถในระบบ 

 แจง้ความประสงค์การขอใชบ้รกิารรถยนต์ส่วนกลางของคณะแพทยศาสตร์ผา่นระบบโปรแกรมการจอง

รถ

 กรอกขอ้มูลเบอร์โทรผูเ้ดนิทางและผูป้ระสานงาน / รายช ือ่ผูเ้ดนิทาง / วตัถุประสงค์การขอใชร้ถโดย

ละเอยีด (เพ ือ่ประกอบการพจิารณา) พร้อมแนบรายละเอยีดเสน้ทางหรอืโครงการฯ พร้อมกบัใบขอใช้

บรกิารรถยนต์ส่วนกลาง

 การส่งใบขอใชร้ถฯ เพ ือ่เสนอผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั

กรณปีกติ ส่งใบขอใชร้ถ ก่อนวนัใช้งาน อย่างนอ้ย 5 วนัท าการ

ในกรณเีร่งด่วน ส่งใบขอใชร้ถ ก่อนวนัใชง้าน อย่างนอ้ย 3 วนัท าการ

 งานบรหิารและธุรการ จะแจง้รายละเอยีดของพนกังานขบัรถกบัผูป้ระสานงานก่อนวนัเดนิทาง อย่าง

นอ้ย 1 วนัท าการ



แนวปฏิบัติการขอใช้บริการรถยนต์ส่วนกลาง

ของคณะแพทยศาสตร์
การอนมุัติขอใช้รถส่วนกลาง

 กรณกีารขอใชบ้รกิารรถยนต์ส่วนกลางของคณะฯ เสน้ทางเดยีวกนั งานบรหิารและธุรการ จะพจิารณา

เบ ือ้งต้นโดยการใหร้วมใชร้ถคนัเดยีวกนั และเสนอผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัต่อไป 

 กรณกีารขอใชบ้รกิารรถยนต์ส่วนกลางของคณะแพทยศาสตร์ ควรมผูีเ้ดนิทางไม่ต ่ากว่า 3 คน 

ยกเว้น กรณมีสีมัภาระมากจะพจิารณาตามความเหมาะสมต่อไป

 รายการขอใชร้ถ อาจมกีารเปล ีย่นแปลงพนกังานขบัรถ หรอือืน่ๆ ได้ตามความเหมาะสมของดุลพนิจิ

ของ  ผูค้วบคุมยานพาหนะ โดยยดึถอืประโยชน์ของคณะแพทยศาสตร์เป็นหลกั

 ควรข ึน้รถจากสถานทีท่  างานหรอืสถานทีส่่วนกลางท ีเ่ป็นทางผา่นส าหรบัเสน้ทางน ัน้ๆ 

 เม ือ่มกีารเปล ีย่นแปลงเสน้ทางหรอืรายการการใชร้ถ จะต้องแจง้ลว่งหนา้ก่อนวนัเดนิทาง 

1-2 ท าการ

 การยกเลกิการขอใชบ้รกิารรถยนต์ส่วนกลางของคณะแพทยศาสตร์  จะต้องแจง้ผูค้วบคุมยานพาหนะ

ด่วนทีสุ่ด อย่างนอ้ย 1 วนัท าการ



แนวปฏิบัติการขอใช้บริการรถยนต์ส่วนกลาง

ของคณะแพทยศาสตร์



ผลจากการด าเนินการท ากิจกรรม KM

❖การใชร้ถเพ ือ่ปฏบิตังิานราชการเป็นไปตามระเบยีบ เน ือ่งจากมแีนว

ปฏบิตัใินทางเดยีวกนั 

❖ได้แนวคดิหรอืวธิกีารต่างๆ เพ ือ่ใหไ้ด้มาซึง่การรวมรถ ทางเดยีวกนั

ไปด้วยกนั 

❖ได้แนวปฏบิตักิารขอใชบ้รกิารรถยนต์ ส่วนกลางของ                       

คณะแพทยศาสตร์ เช่น ส่งใบขอใชร้ถล่วงหนา้ ฝ่ายผูค้วบคุม

สามารถบรหิารจดัการได้มปีระสทิธภิาพมากข ึน้ สถติกิารจา้งรถ

ลดลง ประหยดังบประมาณ ประหยดัน ้ามนั



ข้อมลูเปรียบเทียบการเช่ารถยนต์จากบริษัทภายนอก
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ข้อมลูเปรียบเทียบค่าน ้ามันรถยนต์ส่วนกลางของ

คณะแพทยศาสตร์
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แนวทางการปรับปรงุพฒันา
จากผลการด าเนนิงานหลงัการปฏบิตัติามแนวปฏบิตัฯิ 

ท าใหค่้าเช่ารถยนต์จากบรษิทัภายนอกลดลงมาก และค่าน ้ามนัเพ ิม่ข ึน้
เลก็นอ้ย เม ือ่เปรยีบเทยีบระหว่างค่าเช่าลดภายนอกทีล่ดลง กบัค่าน ้ามนัท ี่
เพ ิม่ข ึน้เลก็นอ้ย สามารถประหยดังบประมาณคณะแพทยศาสตร์ ด้านการ
ใหบ้รกิารรถส่วนกลางเป็นอย่างมาก

งานบรหิารและธุรการ จะน าปญัหาทีเ่กดิข ึน้ในแต่ละคร ัง้ของการใช้
รถยนต์ส่วนกลางของคณะฯ  มาพจิารณาเพ ือ่ปรบัปรุง/แกไ้ข/เพ ิม่เตมิ 
การใชร้ถยนต์ส่วนกลางของคณะฯ ใหม้ปีระสทิธภิาพมากย ิง่ข ึน้





งานบริหารและธรุการ


