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กระบวนงานการกระบวนงานการโอนรถ   ตามกฎหมายวาดวยรถยนต

นยิาม  “ กระบวนงานการโอนรถ เปนการดาํเนนิการนาํรถทีจ่ดทะเบยีนแลว  มาแจงตอนายทะเบยีน ณ 
สํานกังานขนสงจงัหวดั เพือ่เปลีย่นผูถือกรรมสทิธิร์ถ จากบคุคลหรือนติบิคุคลหนึง่ซึง่เรยีกวา “ผูโอน” ไปเปนของบคุคล
หรือนติบิคุคลอืน่ ซ่ึงเรยีกวา “ผูรับโอน”  โดยผูโอนและผูรับโอนจะตองดาํเนนิการแจงการโอนตอนายทะเบยีนภายใน
สิบหาวนันบัแตวนัโอน ”

สภาพการปฏิบัติงานเดิม
ในรูปแบบเดิมมี 2 จุดบริการ  มีขั้นตอนการใหบริการรวมทั้งหมด 9 ขัน้ตอน และใชระยะเวลาดาํเนนิการ

จนแลวเสร็จ 5 ช่ัวโมง/ราย (รวมระยะเวลารอ 1 ช่ัวโมง)  ใชอัตรากาํลังเจาหนาทีป่ฏิบตังิานทัง้หมดรวม   9  คน

วิธีการปรับปรุง/พัฒนาการใหบริการ
สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมากําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานที่มุงผลสัมฤทธิ์  โดย

ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  เพื่อประโยชนสุขของประชาชน  สรางแรงขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน  เปา
ประสงคหลัก  วัฒนธรรมและคานิยมองคกร  โดยกลยุทธที่สําคัญคือการมีสวนรวม (Participation)  ตามหลัก  5 
รวม (รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ รวมแกไข รวมประเมินผล )  และ 3 ประสาน ( ประสานงาน  ประสานใจ 
ประสานการปฏิบัติ)  ดังนี้

- แตงตั้งคณะทํางานวางแผน  กํากับดูแล  และคณะทํางานเพื่อรับผิดชอบการปรับปรุงและพัฒนาหนวย
งาน  รวมถึงคณะทํางานการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการนําปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ ของ
ประชาชน บุคลากรผูปฏิบัติงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย มาวิเคราะหหาจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงเพื่อออก
แบบกระบวนงานใหม  และนําไปทดลองปฏิบัติงาน โดยมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงจนสามารถลดขั้น
ตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ในกระบวนงานการโอนรถ  ตามกฎหมายวาดวยรถยนต ซ่ึงจากเดิมมี  2  จุด
บริการ  9 ขั้นตอน ใชระยะเวลาดําเนินการ  5  ช่ัวโมงตอราย(รวมระยะเวลารออีก 1 ช่ัวโมง )  โดยใชอัตรากําลังเจา
หนาที่ปฏิบัติงานทั้งหมด  9 คน  ใหเหลือเพียง  2 จุดบริการ  3 ขั้นตอน โดยใชอัตรากําลังเจาหนาที่ 3 คน และใช
เวลาโอนรถเพียง 10-20 นาทีเทานั้น โดยเฉพาะในจุดบริการที่ 2 สามารถลดขั้นตอนการใหบริการจาก 6 ขั้นตอน
ใหเหลือเพียงขั้นตอนเดียวในรูปแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)

-  จัดใหมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยการจัดฝกอบรม  สัมมนา  การศึกษาดูงาน  และจัดกิจ
กรรมสัมพันธตางๆ อยางตอเนื่องทุกปเพื่อใหบุคลากรภายในองคกรมีใจรักในการใหบริการ สรางสรรคทีมงานที่
เขมแขง สงเสริมการเรียนรูภายในองคกรในลักษณะพี่สอนนอง  การแลกเปลี่ยนประสบการณใหมีความชํานาญ
ในการใชเทคโนโลยีใหมๆ ที่นํามาใชในการปฏิบัติงานอยูตลอดเวลา เพื่อใหเปน “องคกรที่มีคุณภาพ มุงสูการ
บริการที่เปนเลิศ” ตามวิสัยทัศนของสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา ที่ต้ังไว

- ใหความสําคัญกับการรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะและความตองการของประชาชน เพื่อนํามา
พัฒนาและปรับปรุงระบบงานใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยคํานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของประชาชนเปนเปา



หมายสําคัญสูงสุด  และคานิยมองคกร  “ การใหบริการที่ดีกวา สะดวกกวา และรวดเร็วกวา”  เพื่อสรางประทับใจ
ตั้งแตแรกเขา จนกาวออกไป

- ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากรภายในองคกรที่ยึดติดกับความเปนระบบราชการแบบ
เดิมๆ ใหมีจิตวิญญาณผูบริการ  ใหบริการโดยเสมอภาค

- พัฒนาและปรับปรุงอาคาร สถานที่  รวมถึงภูมิทัศนภายนอกและภายในสํานักงานฯ อยางตอเนื่อง  เพื่อ
สรางสภาพแวดลอมการทํางานใหดียิ่งขึ้น

- จัดสิ่งอํานวยความสะดวกไวบริการประชาชน  เชน  เกาอี้นั่งพัก  กาแฟ  น้ําดื่ม ชัดเจน  จัดพื้นที่ให
บริการWIFI ZONE และมี Hi Speed Internet บริการฟรี ตลอดเวลาทําการ มีปายบริการแสดงจุดบริการใหประชา
ชนเห็นอยางชัดเจน โทรศัพทสายตรงหมายเลข  0-4424-2020  และมีเว็บไซต www.dltkorat.go.th ใหประชาชน
สามารถเขาไปตั้งกระทูในกระดานขาว และสามารถรับเรื่องรองเรียน หรือเร่ืองอื่นๆ สงถึงขนสงจังหวัดไดโดย
ตรง

- ปรับระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว  และมีการกระจายอํานาจใหกับเจาหนาที่
ผูปฏิบัติ ตามภารกิจ  โดยมีการแตงตั้งคณะทํางาน เพื่อตรวจสอบ  ประเมินผล  และพัฒนาระบบงานใหเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด  มีตัวช้ีวัดความสําเร็จที่ชัดเจนเปนรูปธรรม

- จัดใหมีการบริการโดยไมมีการหยุดพักเที่ยง (None  stop)
- นาํเกณฑคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA) เปนเครือ่งมอืในการตรวจประเมนิองคกร
-  มีการกระจายงานที่เหมาะสมกับขีดความสามารถของผูปฏิบัติงาน  โดยคํานึงถึงปริมาณงานในแตละ

วัน  พรอมทั้งกําหนดระยะเวลามาตรฐานของกระบวนงานใหเจาหนาที่ทราบและปฏิบัติตาม และคอยจัดใหมีเจา
หนาที่เสริมไดตลอดเวลาเมื่อมีประชาชนผูใชบริการเปนจํานวนมากกวาปกติ

-ใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่กรมการขนสงทางบกจัดไวใหอยางเต็มศักยภาพโดยการปรับปรุงฐานขอ
มูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอเพื่อใหกระบวนงานการโอนรถ ดําเนินการไดสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งยังสง
เสริมใหบุคลากรเกิดการเรียนรูในดานการใชเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อใหสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานจริงได
อยางมีประสิทธิภาพ

- กาํหนดใหกระบวนงานการโอนรถ ณ จดุบรกิารที ่ 2 ใชฐานขอมลูในระบบคอมพวิเตอรของกรมการขน
สงทางบกมาดาํเนินการโอนรถใหประชาชนไดทันทีโดยไมตองรอตรวจสอบจากตนทะเบียนรถที่จัดเก็บไวที่สํานัก
งานขนสงจงัหวดันครราชสมีา ยกเวนกรณทีีฐ่านขอมลูนัน้เกดิการซ้าํซอนหรือมขีอมลูทีแ่ตกตางจากขอมลูทีป่ระชา
ชนยืน่คาํขอ

- นาํขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีส่ามารถดาํเนนิการในภายหลงั  ไดแก  การจดัเกบ็เอกสารคาํขอโอนรถ  การจดั
พมิพขอมลูการโอนรถในตนทะเบียนรถ และการปรับฐานขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ  มาดําเนินการในชวงเวลา
วางหรือชวงหลังเลิกงาน

- นําระบบบัตรคิวอัตโนมัติมาใชเพื่อใหการบริการประชาชนเกิดความเสมอภาค  โปรงใสและเปนธรรม

http://www.dltkorat.go.th/


 - มีการทํางานในเชิงรุก โดยจัดใหมีเจาหนาที่ประชาสัมพันธคอยใหคําแนะนํา ออกคําขอ ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานใหประชาชนใหถูกตอง และครบถวนกอนแนะนําใหประชาชนนํารถเขาไปตรวจสภาพเพื่อ
เปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง

- สรางสรรคนวัตกรรมใหมที่เกิดขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน เชน“โปรแกรมพิมพคํา
ขอ” ซ่ึงชวยการลดภาระความยุงยากในการกรอกคําขอเพื่อมาติดตอขอใหบริการ และลดระยะเวลาใหกับประชา
ชนไดเปนอยางดี   “โปรแกรมสํารวจความพึงพอใจแบบใหมดวยระบบจอสัมผัส (Touch Screen) เพื่อใหประชา
ชนไดสําผัสกับรูปแบบใหมในการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ อีกทั้งสามารถสรุปวัดและประเมินผล
ความพึงพอใจในการใหบริการประชาชนไดทันที พรอมนําเสนอผูบริหารไดตลอดเวลา

ผลของการปรับปรุงพัฒนา
- ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจสูงเฉลี่ยรอยละ 98.30
- ประชาชนไดรับการบริการที่มีคุณภาพ สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

                 - ปจจุบันสามารถนํารถมาดําเนินการโอน ไดแลวเสร็จในระยะเวลาเพียง 10-20 นาที เทานั้น ตามSlogan
ที่วา  “ โอนรถฉับไว  แคอึดใจไดเปนเจาของ”


