
การใหบริการอบรมความรูการขับขี่รถปลอดภัยเพื่อตออายุใบอนุญาตขับรถ
ผานระบบอินเตอรเน็ต ( E – Training)

• ลักษณะการใหบริการ

การตออายุใบอนุญาตขับรถ เปนการใหบริการแกผูมีใบอนุญาตขับรถชั่วคราว ที่มีอายุครบ 1 ป
และผูมีใบอนุญาตขับรถสวนบุคคลที่มีอายุครบ  5  ป   โดยในการตออายุใบอนุญาตขับรถ  กรมการขนสง
ทางบกกําหนดให ผูมีใบอนุญาตขับรถ เมื่อครบอายุใบอนุญาต จะตองยื่นเรื่องขอตออายุใบอนุญาต และตอง
ผานการทดสอบสมรรถภาพของรางกาย   รวมทั้งการอบรมความรูเกี่ยวกับการขับรถและมารยาทในการขับรถ
ทั้งนี้ เปนไปตามระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยการอบรมและทดสอบผูขอรับใบอนุญาตขับรถ ตาม
กฎหมายวาดวยรถยนต พ.ศ. 2549

การใหบริการตออายุใบอนุญาตขับรถ  เปนกระบวนงานหลักที่มีผูใชบริการมากที่สุดของงานดาน
ใบอนุญาตขับรถ  เฉพาะที่สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ 2 มีผูใชบริการ ประมาณวันละ150 ราย
และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ซ่ึงหากไมมีการแกไขปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการ อาจทําใหประชาชน
ไมไดรับความสะดวก และสงผลเสียดานคุณภาพการใหบริการประชาชน
สภาพการปฏิบัติงานกอนการนํานวัตกรรมไปปรับใช

                ในอดีต การตออายุใบอนุญาตขับรถ  ผูมีใบอนุญาตขับรถจะตองยื่นเรื่องขอตออายุใบอนุญาตขับ
รถ  โดยระบบงานสามารถใหบริการไดแลวเสร็จ ณ จุดเดียว  แตตอมาทางราชการพิจารณาเห็นวา  ผูมีใบ
อนุญาตขับรถตองมีความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น ในการรวมสรางความปลอดภัยในการใชรถใชถนน
กรมการขนสงทางบกจึงกําหนดระเบียบหลักเกณฑให  ผูยื่นเรื่องขอตออายุใบอนุญาตขับรถ ตองผานการอ
บรมในหัวขอ การขับรถปลอดภัย ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง  กอนการตออายุใบอนุญาตขับรถ  สงผลใหการให
บริการมีขั้นตอน ดังนี้

ประชาชนยื่น
คําขอ

ตรวจสอบสมรรถนะราง
กาย  (30นาที)

ตรวจสอบคําขอ  (10
นาที)

การอบรมความรูการขับข่ีรถ
ปลอดภัย  (1 ช.ม.)

ชําระคาธรรมเนียม
(15 นาที)

ออกใบอนุญาตขับรถ
(15 นาที)

การปฏิบัติงานเดิม
มี 5 ข้ันตอนใชระยะ
เวลาดําเนินการรวม 2

ช.ม.10 นาที



• ปญหาท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานกอนการนํานวัตกรรมไปปรับใช

การที่ผูยื่นเรื่องขอตออายุใบอนุญาตขับรถ ตองผานการทดสอบสมรรถนะทางรางกาย  และเขารับ
การอบรมในหัวขอ การขับรถปลอดภัย ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง กอนการตออายุใบอนุญาตขับรถ  ทําใหเกิดปญหา/
อุปสรรค/ขอจํากัด  ดังนี้

1) การใหบริการมีขั้นตอนและระยะเวลามากขึ้น  

2) ประชาชนที่มิไดเตรียมความพรอมมากอนเกิดภาระยุงยาก  เกิดความไมสะดวก และอาจเปน
ปญหาตอประสิทธิผลในการอบรมทบทวนความรูเกี่ยวกับการใชรถใชถนนปลอดภัย

3)   การที่ปริมาณผูยื่นเรื่องขอตออายุใบอนุญาตขับรถมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  ซ่ึงมักจะมา
ดําเนินการยื่นเรื่องในชวงเวลาที่ตางกัน  ทําใหกอใหเกิดปญหาตอการจัดชวงเวลาอบรม  การจัดหองอบรม การ
จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ และสงผลกระทบถึงคุณภาพการใหบริการที่ขาดความสะดวก รวดเร็ว

• วิธีการไขปรับปรุง/วิธีการไดมาซึ่งนวัตกรรม

จากปญหาอุปสรรคและขอจํากัดดังกลาว  สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา จึงปรับปรุงระบบงาน
เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน และขจัดปญหาที่สรางภาระหรือความยุงยากของประชาชน โดย
ใชนวัตกรรม การใหบริการอบรมความรูการขับขี่รถปลอดภัยเพื่อตออายุใบอนุญาตขับรถผานระบบอินเตอรเน็ต
( E–Training) ในเว็บไซตของหนวยงาน(www.dltkorat.go.th)  เพื่อเปนทางเลือกของประชาชนทดแทนการเขารับ
การอบรมความรูในที่ตั้งของสํานักงาน ในชวงเวลาปกติ ซ่ึงมีวิธีดําเนินการดังนี้

- เมื่อประชาชนเขาสูระบบ E-Training โปรแกรมจะกําหนดใหผูใชบริการตองเขาไปลงทะเบียนเขาสู
ระบบ E – Training  และคลิกเขาสูเนื้อหาการอบรมใหความรูการขับขี่รถปลอดภัยในรูปแบบไฟลวีดีโอ ซ่ึงแปลง
ไฟลมาจากวีดีโอที่ใชในการอบรมความรูแกผูขอตออายุใบอนุญาตขับรถ  ไฟลวีดีโอ จะแบงออกเปน 3 ตอน แตละ
ตอนจะคั่นดวยคําถาม-ตอบ  เพื่อทดสอบความรูและเปนการยืนยันตัวบุคคลที่เขาอบรม ในระหวางการชมวีดีโอ
ระบบไมอนุญาตใหผูใชคลิกเมาสเพื่อผานไปยังชวงตอไปหรือเรงใหวีดีโอเลนไดเร็วข้ึน
                     - เมื่อผูใชบริการรับชมวีดีโอครบทั้งหมดแลวระบบจะทําการบันทึกขอมูล  และแจงใหผูเขารับการอ
บรมพิมพใบรับรอง เพื่อใชเปนหลักฐานประกอบการตออายุใบอนุญาตขับรถ  สําหรับในกรณีที่ผูเขารับการอบรม
ไมมีเครื่องพิมพ(Printer) เจาหนาที่สามารถตรวจสอบจากฐานขอมูลในระบบประกอบเปนหลักฐานการตออายุใบ
อนุญาตขับรถไดเชนเดียวกัน



• ขั้นตอน/วิธีการในการปรับปรุงกระบวนงาน

1) แตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
2) วิเคราะห  ศึกษาผังการไหลเวียนของงาน และศึกษาความเปนไปไดของการปรับปรุงกระบวนงาน

รวมกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติ
3) กําหนดรูปแบบการปฏิบัติงานใหม  โดยนําโจทยที่เปนประเด็นปญหาที่พบมาเปนขอมูลในการ

ดําเนินการ
4) นําไปทดลองปฏิบัติโดยกลุมตัวอยาง(นักเรียน/นักศึกษา )เปนผูทดสอบระบบ เปนระยะๆ และ

วิเคราะหผลการดําเนินการ เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาระบบ
5) พัฒนาปรับปรุงระบบอยางตอเนื่อง ตลอดการนําไปใชปฏิบัติงานจริง

• สภาพการปฏิบัติงานในปจจุบัน(หลังนํานวัตกรรมไปปรับใช)

                 การใหบริการนวัตกรรม อบรมความรูการขับขี่รถปลอดภัยเพื่อตออายุใบอนุญาตขับรถผานระบบ
อินเตอรเน็ต ( E–Training)  สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานการตออายุใบอนุญาตขับรถ ดังนี้

- ดานขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ  สามารถลดขั้นตอนการอบรมความรูในที่ตั้งสํานักงานนอกจากนี้ ประชาชนยังไดรับ

ขอแนะนําในการเขารับการทดสอบสมรรถนะทางรางกายผานทางระบบ E–Training)  ทําใหการใหบริการในขั้นตอนตางๆ มีความสะดวก รวด

เร็วยิ่งขึ้น กลาวคือ ลดขั้นตอนเหลือเพียง 2  ขั้นตอน  และลดเวลาการบริการจากเดิมใชเวลา  2  ชั่วโมง  10 นาที/ราย  เหลือ  30 นาที/ราย  ดังนี้

- ดานคุณภาพการเรียนรูความปลอดภัยในการใชรถใชถนน  ประชาชนที่ใชบริการอบรมความ
รูการขับขี่รถปลอดภัยผานระบบอินเตอรเน็ต มีความตั้งใจและมีความพรอมในการเรียนรู  นอกจากนี้ยัง
สามารถใชบริการไดโดยไมมีขอจํากัดดานสถานที่ และเวลา   

ประชาชนยื่น
คําขอ

รับคําขอ,ตรวจสอบสมรรถนะราง
กาย  (15นาที)

ชําระคาธรรมเนียม,ออกใบอนุญาตขับรถ  (15 นาที)

การปฏิบัติงานใหม
หลังนํานวัตกรรมมา
ใชมี 2 ข้ันตอนใชระยะ
เวลาดําเนินการรวม 30

นาที



• ผลการนํานวัตกรรมไปปรับใช

สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาไดเร่ิมเปดใหบริการ  E – Training  ตั้งแตตนเดือนกรกฎาคม
2552   ปรากฏวามีผูใชบริการในชวงเร่ิมตนโดยเฉลี่ยวันละ 20 – 25  ราย  และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  การใช
บริการ E – Training  เพื่ออบรมความรูดังกลาว ผูใชบริการสามารถใชบริการไดโดยไมมีขอจํากัดดานสถานที่
(Space)  และเวลา (Time)  สําหรับผูที่ไมมีเครื่องคอมพิวเตอรสวนตัว สามารถเขามาใชบริการอินเตอรเน็ตไดที่
สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาซึ่งไดจัดเตรียมไวบริการประชาชนโดยไมมีคาใชจาย หรืออาจไปใชบริการ
ตามสถานศึกษาหรือเอกชนที่เปดใหบริการฟรี  หรือเชาบริการจากรานอินเตอรเน็ต ไดอีกหลากหลายชองทาง
ตามความสะดวก

• ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ

1) ประชาชนยังไมทราบวามีชองทางการใหบริการลักษณะนี้เปดใหบริการ  ซึ่งไดแกไขปญหาดวยการประชาสัมพันธเชิงรุกอยาง
ตอเนื่อง เนนกลุมเปาหมาย นักเรียน นักศึกษา และกลุมวัยทํางาน

2) ผลการศึกษาวิเคราะหพบวา ระบบมีจุดออนดานความกระชับตอเนื่องของโปรแกรม และบาง
คร้ังภาพและเสียงในวีดีโออาจลาชา( Delay) เนื่องจากเปนการเปดดูไฟลวีดีโอผานระบบอินเตอรเน็ต ดังนั้น
อินเตอรเน็ตที่ใชควรเปนอินเตอรเน็ตความเร็วตั้งแต 128 KBPS (คุณภาพของภาพและเสียงอยูในระดับปานกลาง
แตถา ความเร็วอินเตอรเน็ตตั้งแต 512 KBPS ขึ้นไป จะไดคุณภาพของภาพและเสียงอยูในระดับสูง) ซ่ึงสามารถ
แกไขไดโดยการปรับปรุงเพิ่มความเร็วอินเตอรเน็ต และเพิ่มขนาดพื้นที่ของเว็บไซต  ใหมากขึ้น

3) เนื่องจากการใหบริการอบรมความรูการขับขี่รถปลอดภัยเพื่อตออายุใบอนุญาตขับรถ
ผานระบบอินเตอรเน็ต( E–Training) เปนความริเร่ิมของสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงกรมการขนสง
ทางบกและสํานักงานขนสงจังหวัดตางๆ ยังไมมีใหบริการ ดังนั้น เพื่อประโยชนแกประชาชนในพื้นที่ตางๆ
สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาจึงไดนําเรื่องเสนอกรมการขนสงทางบกเพื่อใหความเห็นชอบและขยาย
แนวทางการปฏิบัติใหครอบคลุมท่ัวประเทศ (หนังสือท่ี นม 0012 (2) / 2055   ลงวันท่ี 7  กันยายน  2552)
• บทสรุป

การอบรมความรูการขับขี่รถปลอดภัยผานระบบอินเตอรเน็ต เปนการเพิ่มคุณลักษณะใหมใหกับงาน
บริการเดิม และเปนการทํางานเชิงรุกที่สนับสนุนการดําเนินการดานการตออายุใบอนุญาตขับรถใหมีประสิทธิ



ภาพ  ประชาชนผูใชบริการไดรับความสะดวก  รวดเร็วในการเขาถึงงานบริการ  และมีความพึงพอใจในการให
บริการเปนอยางยิ่ง  ซ่ึงทางราชการสามารถประหยัดงบประมาณดานสถานที่ บุคลากร  และระยะเวลาการให
บริการ  อีกทั้งยังเปนการใชเทคโนโลยีที่มีอยูใหเกิดประโยชนมากยิ่งขึ้น


