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สรุปผลการติดตามและประเมินผล 

โครงการรณรงค์ใช้ทะเบียนรถจังหวัดสมุทรสาคร 
ในวันที่  17  สงิหาคม  2554   ณ ห้องโชติกา (ช้ัน 2)  โรงแรมเซ็นทรัลเพลส 

  อ.เมือง  จังหวัดสมุทรสาคร 
 

1.ข้อมูลท่ัวไปของโครงการ 
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน  เป็นภาษีท่ีจัดเก็บจากภาษีรถ  ในแต่ละจังหวัด  โดย 

สํานักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และ
ล้อเลื่อนท่ีจดทะเบียนไว้  ณ  จังหวัดสมุทรสาคร และเม่ือจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมได้เท่าใดก็จะดําเนินการ
จัดส่งเงินรายได้ดังกล่าวให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือนําไปพัฒนาท้องถ่ินในจังหวัด แต่จากข้อมูลปี พ.ศ. 
๒๕๕๓ พบว่าสถิติการจัดเก็บรายได้จากภาษีประจําปีและค่าธรรมเนียมท่ีจัดส่งให้กับราชการส่วนท้องถ่ินตาม
มาตรา ๘๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา  ๔๑  แห่งพระราชบัญญัติ
รถยนต์พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นจํานวนเงินรวมท้ังสิ้น  ๑๗๔,๙๗๕,๖๑๙.๙๘ บาท  แยกเป็นรายได้ท่ีจัดส่งให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นจํานวน  ๗๗,๖๖๔,๖๐๒.๐๑  บาท หรือคิดเป็นร้อยละ  ๔๔ และรายได้จัดส่ง
ให้กรุงเทพมหานคร (ภาษีประจําปีนอกเขตพ้ืนท่ี) เป็น จํานวนเงินสูงถึง  ๙๗,๓๑๑,๐๑๗.๙๗ บาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ ๕๖  ซ่ึงสาเหตุสําคัญประการหนึ่งท่ีทําให้รายได้จากการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมไม่ตกมาสู่ท้องถ่ินของ
จังหวัดสมุทรสาครท้ังหมด เนื่องมาจากประชาชนและเจ้าของรถไม่นิยมนํารถมาจดทะเบียนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร  
แต่มักจะนํารถไปจดทะเบียนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยเป็นความเชื่อหรือค่านิยมว่ารถจดทะเบียนเป็นป้ายจังหวัด
สมุทรสาครแล้วเม่ือมีการขายรถต่อจะมีราคาตก โดยเฉพาะในตลาดรถมือสอง ประกอบกับประชาชนและเจ้าของ
รถส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าเงินรายได้จากค่าภาษีและค่าธรรมเนียมส่วนนี้ จะถูกส่งกลับไปเพ่ือพัฒนาให้กับท้องถ่ินของ
จังหวัดท่ีรถนั้นจดทะเบียนไว้ 
  

     ดังนั้น  เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร 
และสํานักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร  จึงได้จัดทําโครงการรณรงค์ใช้ทะเบียนรถจังหวัดสมุทรสาคร  ข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค์  
  ๑.  เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ  รณรงค์  และประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในจังหวัด
สมุทรสาครเห็นความสําคัญในการใช้ป้ายทะเบียนรถจังหวัดสมุทรสาคร 
  ๒.  เพ่ือพัฒนารายได้ด้านการชําระภาษี  ค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อนให้เพ่ิมมากข้ึน 
  ๓.  เพ่ือนํารายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน  พัฒนาท้องถ่ินในจังหวัดสมุทรสาคร  ให้เป็นเมืองน่าอยู่มากยิ่งข้ึน 

 

3.  การติดตามประเมินผล 
  เพ่ือให้การดําเนินงานโครงการดังกล่าว  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  ดังนั้น  ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน / โครงการ  จึงได้ทําการ
ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการรณรงค์ใช้ทะเบียนรถจังหวัดสมุทรสาคร  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดําเนินการโครงการ  เพ่ือนํามา ผลท่ีได้มาปรับปรุงและใช้เป็น
ข้อมูลในการดําเนินโครงการในครั้งต่อไป 
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4.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  (๑)  ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร  เกิดความรักท้องถ่ิน  เปลี่ยนมาใช้ป้ายทะเบียนรถจังหวัด
สมุทรสาคร  เพ่ือคืนภาษีสู่ท้องถ่ินเพ่ิมมากข้ึน 
  (๒)  ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร  มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสําคัญในการนํารายได้
จากการจดทะเบียนและชําระภาษี  มาพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร 
  (๓)  รายได้ด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อนเพ่ิมมากข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๑๐ 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  เป็นแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด 
เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆ   แบบสอบถามมีท้ังหมด   3  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนท่ี  1   ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี  2   ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
  ตอนท่ี  3   ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอ่ืนๆ 

  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เจ้าหน้าท่ีในการแจกแบบสอบถามท่ีกําหนดไว้  โดยมีประชาชน

ในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาครมาเข้าร่วมโครงการ   ทําการติดตามประเมินผลโดยแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง  
จํานวน  83  ชุด   และเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนหลังเสร็จสิ้นโครงการ  ในส่วนของคําถามปลายเปิด  
จัดเก็บข้อมูล  ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ ของผู้เข้าร่วมโครงการโดยละเอียด 
 

  การนําเสนอ 
  ใช้การนําเสนอผลการติดตามและประเมินผลในรูปแบบของความถ่ีร้อยละในรูปแบบตาราง 
และแผนภูมิเพ่ือให้เข้าใจง่าย  และในรูปเชิงพรรณนา 
 

ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1 แสดงเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย 58 69.88 
หญิง 25 30.12 
รวม 83 100.00 
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ตารางท่ี 2 แสดงช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ช่วงอายุ จํานวน ร้อยละ 
ตํ่ากว่า 20 ปี - - 
21 – 30 ปี 9 10.84 
31 – 40 ปี 11 13.25 
41 – 50 ปี 30 36.15 
51 – 60 ปี 30 36.15 
60 ปีข้ึนไป 3 3.61 

รวม 83 100.00 
 

                                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 3 แสดงระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 24 28.92 
มัธยมศึกษาตอนต้น 9 10.84 
มัธยมปลาย / เทียบเท่า 9 10.84 
ปวส. / อนุปริญญา 5 6.02 
ปริญญาตรี 28 33.74 
อ่ืนๆ 8 9.64 

รวม 83 100.00 
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ตารางท่ี 4 แสดงระดับอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ระดับอาชีพ จํานวน ร้อยละ 
รับราชการ 24 28.92 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 14 16.87 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 26 31.32 
รับจ้าง 14 16.87 
นักเรียน/นักศึกษา - - 
อ่ืนๆ 5 6.02 

รวม 83 100.00 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4 แสดงระดับจดทะเบียนจังหวัดสมุทรสาครของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ระดับการจดทะเบียน จํานวน ร้อยละ 
จดทะเบียนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร 33 39.76 
ไม่ได้จดทะเบียนจังหวัดสมุทรสาคร และ
ภายหลังเข้าร่วมโครงการฯ มีแนวคิดท่ีจะ
เปลี่ยนนํารถมาจดทะเบียนใน จว.สค. 

50 60.24 

รวม 83 100.00 
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ตอนท่ี 2  ระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ 
1. การประชุมสัมมนาฯ  คร้ังนี้ทําให้ท่านมีความรู้ความเข้าใจ  และเห็นความสําคัญในการใช้ป้ายทะเบียนรถจังหวัดสมุทรสาคร 
 

ความพึงพอใจ จํานวน ร้อยละ 
มากท่ีสุด 27 32.53 
มาก 49 59.04 
ปานกลาง 7 8.43 
น้อย - - 
น้อยท่ีสุด - - 

รวม 83 100.00 
                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ท่านคิดว่าการนํารถมาจดทะเบียนในจังหวัดสมุทรสาคร  จะสามารถสร้างรายได้เพ่ือนํามาสู่การพัฒนาจังหวัด 
    สมุทรสาครเพ่ิมมากข้ึน 
 

ความพึงพอใจ จํานวน ร้อยละ 
มากท่ีสุด 39 46.99 
มาก 39 46.99 
ปานกลาง 5 6.02 
น้อย - - 
น้อยท่ีสุด - - 

รวม 83 100.00 
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3. ท่านคิดว่าโครงการนี้ช่วยส่งเสริม  และรณรงค์ให้ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร  ให้ความสําคัญในการใช้ 
    ป้ายทะเบียนรถจังหวัดสมุทรสาครได้เพ่ิมมากข้ึน 
 

ความพึงพอใจ จํานวน ร้อยละ 
มากท่ีสุด 19 22.89 
มาก 49 59.04 
ปานกลาง 11 13.25 
น้อย 4 4.82 
น้อยท่ีสุด - - 

รวม 83 100.00 
       
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ท่านคิดว่าการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการนี้  ประสบผลสําเร็จในระดับใด 
       

ความพึงพอใจ จํานวน ร้อยละ 
มากท่ีสุด 13 15.66 
มาก 44 53.01 
ปานกลาง 18 21.69 
น้อย 8 9.64 
น้อยท่ีสุด - - 

รวม 83 100.00 
         
                                 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 



 

-7- 
 

5. เนื้อหาในการสัมมนาฯ มีความเหมาะสม  สามารถเข้าใจง่าย 
 

ความพึงพอใจ จํานวน ร้อยละ 
มากท่ีสุด 21 25.30 
มาก 44 53.01 
ปานกลาง 18 21.69 
น้อย - - 
น้อยท่ีสุด - - 

รวม 83 100.00 
 

                                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ซักถามและมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
 

ความพึงพอใจ จํานวน ร้อยละ 
มากท่ีสุด 9 10.84 
มาก 38 45.78 
ปานกลาง 32 38.56 
น้อย 3 3.62 
น้อยท่ีสุด 1 1.20 

รวม 83 100.00 
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7. สื่อท่ีใช้ในการนําเสนอ  และเครื่องมือ  อุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการสัมมนา  สถานท่ีมีความเหมาะสม 
 

ความพึงพอใจ จํานวน ร้อยละ 
มากท่ีสุด 16 19.28 
มาก 49 59.04 
ปานกลาง 17 20.48 
น้อย 1 1.20 
น้อยท่ีสุด - - 

รวม 83 100.00 
 

                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. วิทยากร  ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ  สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ชัดเจนและตรงประเด็น 

ความพึงพอใจ จํานวน ร้อยละ 
มากท่ีสุด 24 28.92 
มาก 45 54.21 
ปานกลาง 14 16.87 
น้อย - - 
น้อยท่ีสุด - - 

รวม 83 100.00 
                          

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-9- 
 

9. ภายหลังเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการ อบจ.สค. สามารถจัดเก็บรายได้จากค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน  
    ได้เพ่ิมมากข้ึน 

        
ความพึงพอใจ จํานวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด 19 22.89 
มาก 42 50.60 
ปานกลาง 18 21.69 
น้อย 4 4.82 
น้อยท่ีสุด - - 

รวม 83 100.00 
                

                                
 

10. ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครควรจัดโครงการ  
      แบบนี้อีก อย่างต่อเนื่องในปีต่อไป 
 

ความพึงพอใจ จํานวน ร้อยละ 
มากท่ีสุด 18 21.69 
มาก 43 51.81 
ปานกลาง 19 22.89 
น้อย 3 3.61 
น้อยท่ีสุด - - 

รวม 83 100.00 
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ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

1. ท่านคิดว่าการจัดโครงการประชุมสัมมนาครั้งนี้  ให้ผลคุ้มค่าหรือไม่ 
 

          คุ้มค่า   เพราะ 
 

1. ทําให้ปัญหาการต่อภาษีท่ีอ่ืน กลับมาใช้ในสมุทรสาคร และยังให้ความแก่ประชาชนอีกด้วย และ 
ท่ีสําคัญจะได้นําภาษีมาพัฒนาในจังหวัดสมุทรสาครต่อไป 

2. ผู้เข้าอบรมจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านได้เข้าใจในการมาใช้ทะเบียนของจังหวัดสมุทรสาคร 
3. สามารถทําให้ผู้ท่ียังไม่เข้าใจ และจะได้นําไปเสนอให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีได้รู้ถึงประโยชน์และ 

ความสําคัญของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ 
4. มีประโยชน์ และนําภาษีมาพัฒนาท้องถ่ิน 
5. ได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีเข้ามาบํารุงและพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร 
6. เงินภาษีเข้าจังหวัดของเรา 
7. จังหวัดจะมีรายได้ 
8. ได้ความรู้ ลบความเชื่อเก่า ท่ีรถของจังหวัดสมุทรสาครเป็นรถน้ําเค็ม และจะผุง่าย 
9. ช่วยให้ประชาชนเห็นความสําคัญในการใช้ป้ายทะเบียนจังหวัดสมุทรสาคร ทําให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
10.  ได้ความรู้จากรถยนต์มากข้ึน 
11.  ทําให้ประชาชนหันมาจดทะเบียนท่ีจังหวัดสมุทรสาครเพ่ิมข้ึน 
12.  จัดเก็บภาษีได้มากข้ึน และไม่ต้องเสียเวลาไปจดทะเบียนต่อภาษีไกล 
13.  จะได้ช่วยกันรณรงค์ให้กลับมาใช้ป้ายของจังหวัดเรา 
14.  ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบท่ีมาท่ีไปของภาษีว่า เอาไปทําอะไร ท่ีไหน อย่างไร เม่ือเข้า 

ประชุมสัมมนาแล้ว ทําให้ทราบว่าทะเบียนรถนั้นเป็นของจังหวัดสมุทรสาคร 
15.  ทําให้รู้ว่าเงินภาษีตกอยู่กับจังหวัดของเรามากน้อยเพียงไร รณรงค์ให้เงินหมุนเวียนอยู่ในจังหวัด 

ของเราเพ่ือพัฒนา 
16.  เป็นการเข้าถึงกลุ่มผู้นําในชุมชน 
17.  ถ้าทุกคนท่ีเข้าร่วมสัมมนาได้ประชาสัมพันธ์บอกต่อๆไป ผู้ใช้รถทะเบียนอ่ืน คงเห็นความสําคัญ 

และกลับมาใช้ทะเบียนสมุทรสาคร 
18.  ส่วนใหญ่ท่ีมาเป็นผู้นําจะได้นําข้อมูลไปบอกต่อได้ 
19.  จะได้เงินเพ่ิม 
20.  ทําให้เห็นข้อดี ประโยชน์ของการใช้ทะเบียนสมุทรสาคร เพ่ือให้ท้องถ่ินเจริญ 
21.  อย่างน้อยสุดเป็นการเปิด Vision ร่วมระหว่างกันท้ังจังหวัด 
22.  เข้าใจในการมีป้ายทะเบียนสมุทรสาคร 
23.  ประชาชนจะเข้าใจเรื่องภาษีจัดเก็บ 
24.  ทําให้คนท่ีไม่รู้เรื่องภาษีรถรู้เรื่องภาษีมากข้ึน 
25.  ผมคนมหาชัย ผมใช้ทะเบียนในสมุทรสาคร 
26.  จะได้มีการกระตุ้นให้ประชาชนผู้ใช้รถยนต์ทะเบียนนอกจังหวัด กลับมาใช้ป้ายทะเบียนรถใน 

จังหวัดสมุทรสาคร 
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27.  ถ้าการสัมมนาครั้งนี้ สามารถเปลี่ยนค่านิยมหรือจูงใจให้ประชาชนเจ้าของรถจดทะเบียนใน 
จังหวัดสมุทรสาคร ในด้านรายได้จากการจัดเก็บภาษี 

28.  ไม่ต้องเสียเวลาเข้ากรุงเทพฯ ท่ีนี่ใกล้และสะดวกกว่า 
29.  จะทําให้จังหวัดสมุทรสาคร สามารถมีรถมาจดทะเบียนเพ่ิมข้ึน รายได้จากการจัดเก็บภาษี  

ก็จะเพ่ิมมากข้ึน 
30.  จะได้นําไปบอกให้ประชาชนท่ีไม่เข้าใจในการจดทะเบียนกรุงเทพฯ จะได้หันมาจดทะเบียน  

ในจังหวัดสมุทรสาครของตัวเอง 
31.  ทําให้เข้าใจเรื่องการนํารถจดทะเบียน และเห็นความสําคัญ 
32.  ได้เข้าใจเรื่องการท่ีสมุทรสาครน้ําเค็ม กลัวเป็นสนิม แต่มันไม่เป็นเช่นนั้น 
33.  เป็นแนวทางแก้ไขในการใช้ทะเบียนรถ 
34.  ประชาชนผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้เปลี่ยนทัศนคติ 

 

          ไม่คุ้มค่า   เพราะ 
1. หากทะเบียนประมูลออกมา กลุ่มเป้าหมายท่ีนิยมทะเบียนประมูลก็จะทราบอยู่แล้ว ส่วนค่านิยม 

การไม่ใช้ทะเบียนจังหวัดคงแก้ได้ยาก เพราะเป็นความเชื่อท่ีมีข้อเท็จจริงอยู่แล้ว 
2. ไม่มีมาตรการจงใจอย่างแท้จริง เป็นเพียงการจัดงานประชาสัมพันธ์เท่านั้น กลุ่มผู้ท่ีรับรู้ไม่ 

ครอบคลุมท้ังหมด 
3. ไม่มีแรงจูงใจ 
4. เป็นแค่การรับฟังข้อมูล ไม่มีการบริการ กลุ่มเป้าหมายน้อย 
5. ส่วนหนึ่งเป็นการตัดสินใจของผู้ซ้ือ หรือเจ้าของรถ หรือคนรอบข้าง แล้วยังมีความเชื่อท่ีผิดอยู่ 

 

2. ข้อดีของการจัดโครงการประชุมสัมมนา ในครั้งนี้ 
     1.  จะได้ให้ความสําคัญของการใช้ป้ายทะเบียนในจังหวัดของตนเอง และจะได้นําเงินภาษีมาพัฒนา
จังหวัดตนเองให้คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
      2.  เพ่ือชาวสมุทรสาครหันมาใช้ทะเบียนสมุทรสาคร จะได้ภาษีเพ่ิมข้ึน 
      3.  ทําให้จังหวัดสมุทรสาครมีรายได้จากภาษีอากรทะเบียนรถมากข้ึน 
      4.  ควรมีทุกปี 
      5.  อบจ. จะได้งบประมาณจากภาษีรถยนต์เพ่ิมมากข้ึน จากการจัดการสัมมนาในครั้งนี้ 
      6.  นําภาษีพัฒนาท้องถ่ิน 
      7.  จะได้รณรงค์บอกต่อให้รู้ท่ัวจังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือเงินภาษีจะได้อยู่ในจังหวัด 
      8.  ทําให้เข้าใจถึงประโยชน์ของเงินภาษีล้อเลื่อนท่ีจะนํามาพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร 
      9.  ให้ประชาชนตระหนักถึงการใช้ป้ายทะเบียนในจังหวัดท่ีตนเองอยู่ เพ่ือได้นําเอาภาษีมาบํารุงใน
จังหวัดสมุทรสาคร 
      10.  ทําให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาจังหวัดเพ่ิมมากข้ึน 
      11.  ให้ความรู้กับคนสมุทรสาครมากข้ึน เพ่ือจะได้ไม่ไปจดทะเบียนต่างแดน 
      12.  ทําให้รู้ว่าภาษีท่ีเสียไปนํากลับมาพัฒนาจังหวัดของเรา ให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน 
      13.  ทําให้เข้าใจระบบภาษีรถยนต์ 
      14.  สามารถทําความเข้าใจได้ดีในระดับหนึ่ง 
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      15.  สร้างจิตสํานึกในการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร จากภาษีป้าย 
      16.  ทําให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ตระหนักถึงความสําคัญของการใช้ทะเบียนสมุทรสาคร และนําไป
เผยแพร่ให้ประชาชนท่ัวไปได้รับรู้ คิดว่าประชาชนผู้ใช้รถคงเข้าใจ และหันกลับมาใช้ป้ายทะเบียนรถสมุทรสาคร 
      17.  เป็นจุดเริ่ม เพ่ือไปสู่กิจกรรมอ่ืนๆ 
      18.  จะมีเงินเข้าจังหวัดสมุทรสาครมากข้ึน 
      19.  ประชาชนหันมาใช้ทะเบียนรถสมุทรสาคร สามารถดึงภาษีมาพัฒนาท้องถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพ 
      20.  มีความรู้ท่ีชัดเจนมากข้ึน รู้รายละเอียดได้มากข้ึน 
      21.  ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบเรื่องการจัดเก็บเงินภาษี 
      22.  เจ้าของรถเห็นคุณค่าการเปลี่ยน การข้ึนทะเบียนรถเป็นจังหวัดสมุทรสาคร 
      23.  ปลูกฝังค่านิยมให้คนในท้องถ่ินรักท้องถ่ินของตัวเอง เห็นความสําคัญของการเสียภาษีให้กับ
ท้องถ่ิน เพ่ือพัฒนาท้องถ่ินของเราเอง 
      24.  บุคคลท่ีไม่ทราบ ได้รับทราบถึงประโยชน์ของการใช้ทะเบียนรถประจําจังหวัด 
      25.  ให้ความรู้กับกลุ่มองค์กร 
      26.  ถ้าเป็นไปตามเป้าหมาย จะทําให้จังหวัดสมุทรสาครของเรา มีรายได้เพ่ิมข้ึนและมีความถูกต้อง
กับการใช้รถ 
      27.  จะได้ช่วยกันมาจดทะเบียนกันท่ีสมุทรสาคร ภาษีจะได้เกิดประโยชน์กับบ้านเรา 
      28.  เป็นโครงการท่ียังไม่เคยมีใครจัดทํามาก่อน 
 

3. ข้อควรปรับปรุงของการจัดโครงการประชุมสัมมนา ในครั้งนี้ 
 1.  ดีแล้ว 
 2.  เรียบร้อยดีมาก 
 3.  การจัดสัมมนาดีมาก คือ ไม่ใช้เวลานานเหมือนโครงการอ่ืนๆ มีความเข้าใจง่าย ไม่ต้องปรับปรุง 
 4.  เหมาะสม เนื้อหา กะทัดรัด เป็นกันเอง วิชาการไม่เครียดมาก 
 5.  ควรมีการรณรงค์ตามพ้ืนท่ีในแต่ละอําเภอ เพ่ือให้เข้าถึงประชาชน 
 6.  ควรจัดประชุมสัมมนาในท่ีท่ีมีสถานท่ีจอดรถมากๆ เพ่ือสะดวกในการเดินทางมาสัมมนา 
 7.  ควรปรับปรุงพิธีกรดําเนินรายการ ยังไม่เป็นมืออาชีพ พูดวรรคตอนไม่ถูกต้อง 
 8.  พิธีกรน่าจะมีทักษะ มีความแม่นยํา และชัดเจนในเนื้อหาสาระมากกว่านี้ 
 9.  ควรประชาสัมพันธ์ในวงกว้างกับประชาชนในจังหวัด 
 10.  ใช้สื่อรณรงค์ให้เห็นถึงประโยชน์ในโครงการ 
 11.  ควรให้มีการซักถาม 
 12.  ควรมีการรับเรื่องขอเปลี่ยนทะเบียน 
 13.  ให้มีแรงจูงใจในการเปลี่ยนใช้ป้ายทะเบียนสมุทรสาคร 
 14.  กระจายข่าวสารน้อยไปหน่อย ประชาชนไม่ทราบและไม่รู้ 
 15.  ขอให้ตรงต่อเวลากันหน่อย เพราะทุกท่านท่ีมาประชุมสัมมนา ต่างก็มีธุระ เม่ือได้เวลาท่ีกําหนด
ก็ขอให้ดําเนินการได้เลย ใครมาช้าก็ไม่รู้เรื่อง วันหน้า วันหลัง จะได้รักษาเวลากัน ไม่ใช่ปล่อยให้คนท่ีรักษาเวลามา
นั่งคอยเป็นชั่วโมง 
 16.  จัดโครงการนี้ตามชุมชนบ้าง 
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4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 1.  อยากจะให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องช่วยแก้ไขอย่างเช่น ให้ผู้ประกอบการขายรถทุกชนิดใน
สมุทรสาคร บังคับใช้ทะเบียนรถสมุทรสาครเท่านั้น ถ้าซ้ือท่ีสมุทรสาครจะไม่ออกทะเบียนจังหวัดอ่ืนให้ กรณีอย่าง
นี้จะทําได้ไหม ถ้าทําได้สมุทรสาครก็จะก้าวหน้าไปอีกไกล และถ้าเป็นไปได้อยากจะให้คนท่ีจะย้ายเข้ามา
สมุทรสาคร เก็บค่าธรรมเนียมเข้าครั้งแรกได้ไหม ส่วนปีถัดไปก็เก็บภาษีปกติ เพ่ือท่ีจะได้ดึงดูดคนท่ีใช้ทะเบียนรถ
จังหวัดอ่ืนกลับมาใช้ในจังหวัดสมุทรสาครเพ่ิมข้ึน 
 
 2.  ควรแจ้งบริษัทท่ีขายรถในจังหวัดสมุทรสาครด้วยว่าให้บริษัทขายรถแนะนําลูกค้าด้วย 
 3.  การตลาดของตัวแทนบริษัทขายรถยนต์จะโน้มน้าวให้ผู้เช่าซ้ือใช้ทะเบียนกรุงเทพฯ อ้างว่าตอน
ขายได้ราคา ควรเน้นให้บริษัทรณรงค์ใช้ทะเบียนสมุทรสาคร หรือนําร่องมีการลดหย่อนภาษีให้กับรถยนต์ป้ายแดง
ท่ีออกใหม่ของสมุทรสาคร 
 4.  สมควรท่ีจะมีสิ่งจูงใจบางสิ่งบางอย่างให้กับผู้มาใช้ทะเบียนจังหวัดสมุทรสาคร 
 5.  อยากได้เลขทะเบียนสวยๆ แต่ก็ไม่ได้เพราะคนส่วนใหญ่จะไปอยู่กับนายทุน หรือผู้ท่ีมีอํานาจ 
ประชาชนคนธรรมดาไม่มีสิทธิ์ได้ เงินภาษีก็เสียเหมือนกัน ควรปรับปรุง 
 6.  ทะเบียนประมูลจังหวัดอ่ืนออกมานานมากแล้ว ของจังหวัดสมุทรสาครออกช้ามาก และโดย
ความคิดส่วนตัว ลายไม่สวย ไม่ทราบว่ามีการจัดประกวดออกแบบนานหรือยัง เพราะไม่ได้ข่าวเลย สะท้อนให้เห็น
ถึงการประชาสัมพันธ์ท่ีอาจจะน้อยเกินไป 
 7.  โครงการรณรงค์ใช้ทะเบียนจังหวัดสมุทรสาคร ควรจัดประชุมสัมมนาให้ครอบคลุมท้ังจังหวัด เช่น 
จัดประชุมสัมมนาท่ี อ.กระทุ่มแบน อ.บ้านแพ้ว บ้าง 
 8.  สํารวจประชาชนท่ีมีรถในจังหวัดสมุทรสาคร แต่ใช้ทะเบียนจังหวัดอ่ืน เชิญเขาเข้าร่วม
ประชุมสัมมนา 
 9.  จัดรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับหมู่บ้านทุกหมู่บ้านท่ีมีรถยนต์ และใช้ทะเบียนรถจังหวัดสมุทรสาคร
มากท่ีสุด 
 10.  ทางเข้าสํานักงานขนส่งจังหวัดด้านขวามือมีเจ้าหน้าท่ีผู้ชาย ทําหน้าท่ีต่อภาษีพูดจาไร้สาระ เพ้อ
เจ้อ ควรปรับปรุง เพ่ือให้เกิดความรู้สึกท่ีดีๆ กับสํานักงานขนส่งจังหวัด 
 11.  ควรปรับปรุงพิธีกร การพูดวรรคตอน ความถูกต้องของอักขระ การเรียกชื่อบุคคลต่างๆ ควรทํา
การหันมาก่อน โทนเสียงพิธีกรผ่าน แต่วิธีการดําเนินรายการยังต้องปรับปรุง 
 12.  ขอชื่นชมแนวคิดของนายกฯ ควรรณรงค์ต่อเนื่อง เพราะเป็นแนวคิดท่ีดีมากๆ 
 13.  ควรจัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวตามหมู่บ้านต่างๆ โดยมีงบประมาณให้บ้าง ทํา
แผ่นพับแจกท้ังจังหวัด โดยให้โรงเรียนแจกให้กับนักเรียนท่ีผู้ปกครองมีรถ หรือประชาสัมพันธ์ทางวิทยุชุมชน
หลายๆ วัน 
 14.  จัดบริการรับโอนทะเบียนนอกสถานท่ี อํานวยความสะดวกให้กับผู้ท่ีต้องการเปลี่ยนทะเบียน 
เริ่มจากศูนย์ราชการจังหวัดเป็นท่ีแรก โดยก่อนออกบริการควรประชาสัมพันธ์ให้ทราบก่อน 
 15.  ยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนทะเบียน เพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
 16.  ขอความร่วมมือจากบริษัทรถยนต์อย่างจริงจัง เพราะการดําเนินงานต้ังแต่ต้นทางดีกว่ามา
รณรงค์ปลายทาง 
 
 
 



 

-14- 
 

 17.  เอา VTR ของ อ.พัฒนเดช ไปเปิดให้ประชาชนได้ดูในโอกาสต่างๆ  
 18.  ทําการประชาสัมพันธ์โครงการให้ท่ัวถึง 
 19.  แจงรายละเอียดแบบง่ายให้ประชาชนเข้าใจ 
 20.  จัดทําคู่มือเพ่ือการเผยแพร่ 
 21.  ทําเป็นวาระของจังหวัด 
 22.  เสนอให้ทางขนส่งจังหวัด ออกแบบป้ายทะเบียนของรถสมุทรสาคร ให้ป้ายสวยเหมือนรถป้าย
ทะเบียนท่ีเขาประมูล รับรองว่าคนจะหันกลับมาใช้ป้ายทะเบียนของจังหวัดสมุทรสาครแน่นอน 
 23.  ควรให้เจ้าหน้าท่ีจัดรณรงค์และประชาสัมพันธ์ภายในจังหวัด เพ่ิมความรู้ความเข้าใจให้มาก 
และจัดประชุมความรู้ลงสู่ท้องถ่ินทุกท่ี ภายในจังหวัด เช่น อบต. เทศบาล ทุกอําเภอ 
 
 24.  ควรมีแรงจูงใจอ่ืนๆ เช่น ให้ขนส่งจังหวัดให้บริการตามหน่วยราชการต่างๆ หรือโรงเรียน หรือ
สถานท่ีสําคัญๆ เพราะจะทําให้ไม่ต้องลางานไป หรือลดค่าธรรมเนียมในช่วงต้น 
 25.  อยากเปลี่ยนมาใช้ของสมุทรสาคร แต่ไม่มีบ้านเลขท่ีอยู่ท่ีสมุทรสาคร จะทําอย่างไรได้ ควรต้องมี
การชี้แจงเรื่องนี้ให้ชัดเจนด้วย 
 26.  น่าจะให้ อบต. เทศบาล มีสาวนร่วมในการรณรงค์ด้วย โดยควรจัดสรรสัดส่วนเงินภาษีท่ีเก็บได้
จากทะเบียนรถให้โครงการของ อบต. เทศบาล ตามสัดส่วนท่ีได้จากเงินท่ีจัดเก็บได้ เพ่ือสร้างความม่ันใจว่าเงินท่ี
จัดเก็บได้จะนํามาพัฒนาท้องถ่ินอย่างแท้จริง 
 27.  ควรโปรโมตเรื่องสามารถใช้เลขเดิมได้ (ถ้ามาขอก่อน) ให้ประชาชนท่ัวไปทราบด้วย เพราะบาง
คนมีความเชื่อเรื่องเลขถูกโฉลก 
 28.  ขนส่งน่าจะมีบริการยื่นคําขอในวันนี้ด้วย 
 29.  ถ้าไม่ตรงต่อเวลาบ่อยๆ จะทําให้ผู้เข้าร่วมไม่อยากมาสัมมนา 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการรณรงค์ใช้ทะเบียนรถจังหวัดสมุทรสาคร 

ในวันที่  17  สงิหาคม  2554   ณ ห้องโชติกา (ช้ัน 2)  โรงแรมเซ็นทรัลเพลส 
  อ.เมือง  จังหวัดสมุทรสาคร 
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