
ถอดบทเรียน การเตรียมความพรอมการใหบริการยานพาหนะแบบรวมศูนย (Car Pool) 

จากสถานการณภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (COVID-19) 

นางสาวจุฑามาศ คงมนต กลุมยุทธศาสตรและพัฒนาองคกร สำนักงานเลขานุการกรม 

 จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมควบคุมโรค ไดมี 

การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค และไดมีการแบงกลุมภารกิจตางๆ โดย

สำนักงานเลขานุการกรม ปฏิบัติงานอยูในกลุมภารกิจบริหารจัดการ มีหนาที่สนับสนุนดานบริหารจัดการและ

อำนวยความสะดวกในทุกๆ ดานใหกับกลุมภารกิจตางๆ ดำเนินการดานระบบสารบรรณของระบบบัญชาการ

เหตุการณ เตรียมอาคารสถานที่ หองประชุม พรอมระบบไฟฟา ระบบสื่อสารภายในและงานซอมบำรุง 

ใหบริการยานพาหนะ สนับสนุนภารกิจ EOC ปฏิบัติงานดานบริหารจัดการ ตามที ่ไดรับมอบหมาย เพ่ือ

ตอบสนองความตองการใหทันตอสถานการณ และประกอบกับหัวหนากลุมอาคารสถานที่และยานพาหนะ  

ผูซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการยานพาหนะ ดูแลการจัดการยานพาหนะเกี่ยวกับการตอบโตภาวะ

ฉุกเฉินในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะเกษียณอายุราชการใน

ปงบประมาณ 2565 ดังนั้นเนื้อหาในการถอดบทเรียนในครั้งนี้จะกลาวถึง ข้ันตอนเก่ียวกับการดำเนินงานตางๆ 

เชน การจัดตารางเวร/ รายชื่อพนักงานขับรถยนตที่ใชในการจัดทำคำสั่งศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทาง

สาธารณสุขกรมควบคุมโรค และการเตรียมความพรอมของพนักงาน การจัดการรถยนต Carpool ขั้นตอน

กระบวนการขอใชรถราชการ ข้ันตอนการตรวจสอบ การรวบรวมเอกสารทางการเงิน เปนตน จุดแข็ง จุดออน 

สิ่งที่ตองปรับปรุง และขอเสนอแนะในการพัฒนาการใหบริการยานพาหนะแบบรวมศูนย (Car Pool) ใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 สำหรับจุดดีประการแรก คือ การบริหารจัดการพนักงานขับรถยนตใหเพียงพอและเหมาะกับภารกิจ

งาน รายละเอียดของกิจกรรมที่ดำเนินการ เชน การเลือกพนักงานขับรถยนตที่เหมาะสมกับภารกิจที่ตองไป

ปฏิบัติงาน และมีจิตบริการที่ดี เชน สงเวชภัณฑไป SQ หรือลงพื้นที่ SQ ยกสิ่งของ ตรวจคัดกรอง ฯลฯ 

คัดเลือกสภาพรางกายท่ีมีความพรอมตอการสนับสนุนภารกิจดานอ่ืนๆ เชี่ยวชาญเสนทาง  

จุดดีประการที่ 2 คือ การจัดยานพาหนะใหผูรับบริการไดตามตองการและทันเวลา รายละเอียดของ

กิจกรรมที่ดำเนินการ เชน มีการบริหารจัดรถยนตไดตามประเภทความตองการของผูรับบริการ ใหเพียงพอ

และสามารถออกปฏิบัติภารกิจทันเวลากับทุกภารกิจของศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณี

รถยนตของสำนักงานเลขานุการกรมกรมไมเพียงพอ มีการขอสนับสนุนรถรยนตจากหนวยงานอื่นเพิ่มเติม  

เพ่ือสามารถตอบสนองความตองการไดทันเวลา 

จุดดีประการท่ี 3 คือ ใชรถยนตสนับสนุนอยางมีประสิทธิภาพ ลดคาใชจายจากการใชงบประมาณของ

ทางราชการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ดำเนินการ เชน ใชรถยนตที่ไดรับสนับสนุนจากบริษัทโตโยตา มอเตอร 

เปนอันดับแรกเพ่ือประหยัดงบประมาณ 

จุดดีประการสุดทาย คือ พนักงานขับรถยนตเตรียมพรอมการปฏิบัติงาน รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

ดำเนินการ เชน มีการประเมินสุขภาพตนเอง มีการหมุนเวียนพนักงานขับรถยนตใหเหมาะสม รถยนตอยูใน

แบบฟอรม KM_05_บทความเผยแพรจากผลงานถอดบทเรียน 
 



- 2 - 
 

สถานที่ตั ้งพรอมออกปฏิบัติงานทันที และตรวจสอบรถยนตและทำความสะอาดกอน/หลังการใชงาน  

มีการศึกษาเสนทางท่ีตองใหบริการ 

อยางไรก็ตามกระบวนการท่ีดำเนินงานอยูยังมีจุดออนหลายประการ จุดออนประการแรก คือ รถยนต

ที่ไดรับสนับสนุน ไมไดรับเงินสำรองสำหรับคาผานทางพิเศษจากบริษัทโตโยตา มอเตอร ทำใหพนักงาน 

ขับรถยนตตองสำรองเงินสดจายคาใชจายดังกลาว 

จุดออนประการที ่ 2 คือ เจาหนาที ่เพิ ่มสถานที่นอกเสนทางที ่ขอใชรถยนตมีการเปลี ่ยนแปลง

วัตถุประสงคการใชรถยนต  ซึ่งเปนการกระทำที่ผิดระเบียบการใชรถราชการ และไมสามารถควบคุมการใช

น้ำมัน และคาผานทางได ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการจัดตารางเวรการใชรถยนตในลำดับถัดไปได เชน การขอใช

รถยนตเพื ่อใชในการไปสงเอกสาร สถานที่ A แตกลับไปหนวยงานราชการ สถานท่ี A และ B สงผลให 

ไมสามารถควบคุมการใชน้ำมัน และคาผานทางได 

จุดออนประการที่ 3 คือ ไมมีเจาหนาที่ยกและขนของขนาดใหญ  เชน การจัดสงเวชภัณฑ วัสดุ

อุปกรณขนาดใหญ หรือจำนวนมาก สิ ่งของสนับสนุนจากทีม Logistics ซึ ่งทำใหการออกปฏิบัติงานใช

เวลานานกวาปกติ อาจสงผลกับตารางเวรการออกปฏิบัติงานในชวงเวลาถัดไป 

จุดออนประการที่ 4 คือ ขอมูลเอกสารใบขอใชรถยนตไมครบถวน (ผูใชรถยนตบางภารกิจไมขอใช

รถยนตดวยตนเอง) เชน เอกสารขาดการลงนามผูขออนุญาต ขาดการลงนามหัวหนาฝายของผูขออนุญาต  

ขาดเอกสารแนบที่เกี่ยวกับการเดินทางนั้น เปนตน สงผลใหเอกสารไมครบถวนตามระเบียบการขอใชรถยนต

ราชการ 

จุดออนประการที่ 5 คือ พนักงานขับรถยนตแตงกายไมสุภาพ และมีพฤติกรรมไมเหมาะสม เชน  

ขับรถซิกแซก ขับรถไมสุภาพ สงผลตอความพึงพอใจตอการใหบริการ 

จุดออนประการท่ี 6 คือ การบริหารจดัการรถยนตแบบรวมศูนยยังไมเต็มรูปแบบ เชน บางหนวยงาน 

มีภารกิจที่จำเปนตองใชรถยนตเปนประจำ ซึ่งหากสำนักงานเลขานุการกรมจะประสานขอใชรถราชการได  

แตไมสามารถนำรถยนตมารวมท่ีศูนยกลางได 

 จุดออนประการที่ 7 คือ อุปกรณในการทำความสะอาดภายในรถยนตไมเพียงพอ อาจจะสงผลตอ

ความพึงพอใจตอการใหบริการ 

 จุดออนประการสุดทาย คือ ขาดสถานที่พักคอยสำหรับพนักงานขับรถยนตที่ลงปฏิบัติงาน EOC เชน

ในกรณีที่มีการระบาดหนัก จะมีการแบงเวรออกเปนวันละ 2 รอบ ซึ่งพนักงานขับรถยนตที่ปฏิบัติงานแลว 

ขาดสถานท่ีพักคอยเพ่ือพัก/รอปฏิบัติงานในรอบถัดไป 

จากขอจุดออนดังกลาว มีขอเสนอแนะที่ควรปรับปรุงประการแรก คือ ควรมีการเตรียมความพรอม

เรื ่องคาใชจายใหกับรถยนตสนับสนุน ควรมีการเตรียมเงินทดรองจายใหกับรถยนตสนับสนุน สำหรับ 

คาผานทางพิเศษ 

ขอเสนอแนะที่ควรปรับปรุงประการที่ 2 คือ ควรมีการกำหนดและชี้แจงใหผู รับบริการทราบและ

ปฏิบัติตามระเบียบการขอใชรถราชการ 
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ขอเสนอแนะที ่ควรปรับปรุงประการท่ี 3 คือ ควรจัดทีมเจ าหนาที ่ช วยขนใหเหมาะสม เชน  

ทีม Logistics จัดทีมในการขนของ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็วข้ึน  

ขอเสนอแนะที่ควรปรับปรุงประการที่ 4 คือ ผูรับผิดชอบดานงานยานพาหนะประสานและชี้แจง 

ผูขอใชใหจัดทำเอกสารใหถูกตอง เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบการขอใชรถราชการ 

ขอเสนอแนะที่ควรปรับปรุงประการที่ 5 คือ ควรมีการชี้แจงตักเตือนเกี่ยวกับการแตงกายไมสุภาพ

และมีพฤติกรรมไมเหมาะสม เพื ่อปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข ึ ้น และหาแหลงเงินในการสนับสนุน 

ชุดปฏิบัติงาน เพ่ือใหเปนรูแปบบเดียวกัน 

ขอเสนอแนะที่ควรปรับปรุงประการที่ 6 คือ ผูบริหารระดับสูงสั่งการใหทุกหนวยงานนำรถยนต 

เขารวมศูนย (Car Pool) และชี้แจงใหทุกหนวยงานใหเขาใจและสนับสนุนการบริหารจัดการรวมศูนยอยาง 

เต็มรูปแบบ เพื ่อใหการบริหารจัดการยานพาหนะในสถานการณภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สามารถ

ตอบสนองความตองการไดทันเวลา 

ขอเสนอแนะท่ีควรปรับปรุงประการท่ี 7 คือ จัดทำแผนความตองการในการจัดหาครุภัณฑ และจัดหา

แหลงเงินในการจัดหาครุภัณฑ เพ่ือใหมีอุปกรณทำความสะอาดท่ีเพียงพอตอการใชงาน 

ขอเสนอแนะที่ควรปรับปรุงประการสุดทาย คือ จัดสถานที่พักคอยสำหรับพนักงานขับรถยนตที่ลง

ปฏิบัติงาน EOC ในพื้นที่ตางๆ เพื่อเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงาน และลดความออนลาของพนักงานขับ

รถยนตท่ีรอปฏิบัติงาน EOC รอบถัดไป  

กลาวโดยสรุป การถอดบทเรียน การเตรียมความพรอมการใหบริการยานพาหนะแบบรวมศูนย (Car 

Pool) จากสถานการณภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (COVID-19) ทำใหเห็นถึงขั้นตอนเกี่ยวกับการดำเนินงาน

ตางๆ ในการใหบริการยานพาหนะแบบรวมศูนยที่มีอยู มีจุดดีหลายประการ และยังมีจุดออนที่ยังตองนำไป

ปรับปรุง แมวาการทำงานในสวนนี้เปนงานสนับสนุนเปนเพียงสวนเล็กๆ เปรียบเสมือนมดงานตัวนอยๆ  

ท่ีชวยกันสรางรัง เจาหนาที ่ทุกคนจึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะอยางยิ ่งเจาหนาที ่ผู ร ับผิดชอบดานงาน

ยานพาหนะถือเปนผูขับเคลื่อนหลักในการใหคำแนะนำและตอบขอซักถาม ควรมีการทบทวนความรูกอน 

การปฏิบัติงาน และทำความเขาใจกับกระบวนการดำเนินการทุกข้ันตอน เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปตามแผน

อยางราบรื ่น และทุกหนวยงานเขาใจและใหความสำคัญในการรวมศูนยของรถราชการ เพื ่อตอบสนอง 

ความตองการของผู ร ับบริการในการปฏิบัติงานใหทันตอสถานการณไดดียิ ่งขึ ้น ที ่สงผลใหสถานการณ 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลายไป และรองรับการเกิดสถานการณภาวะฉุกเฉินทาง

สาธารณสุขในอนาคตได 
 

 

 

 

 

 

 


