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การจดทะเบียนรถ ตามกฎหมายวาดวยรถยนต
ลักษณะการปฏิบัติงาน

 “ กระบวนงานการจดทะเบยีนรถใหม”  เปนกระบวนงานหลกัทีสํ่าคญัของสาํนกังานขนสงจงัหวดั
นครราชสมีา ซ่ึงในแตละวนัจะมปีระชาชนเขามาใชบริการเปนจาํนวนมากและมแีนวโนมเพิม่ขึน้อยางตอเนือ่ง
จากสถติกิารใหบริการดานการจดทะเบยีนรถของสาํนกังานขนสงจงัหวดันครราชสมีาในรอบป 2551 พบวา  มี
การจดทะเบยีนรถทัง้สิน้ จาํนวน 73,814 คนั  หรือเฉล่ียวนัละ 295  ราย    

1. สภาพการปฏิบัติงานเดิม
กระบวนงานการจดทะเบียนรถใหม ตามกฎหมายวาดวยรถยนต ในรูปแบบเดิม มี 2 จุดบริการ มี

ขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งสิ้น 9  ขั้นตอน ใชอัตรากําลังเจาหนาที่  9  คน  และใชระยะเวลาในการดําเนินการแลว
เสร็จ 1 วัน/ราย

2. สภาพการปฏิบัติงานใหม
สํานกังานขนสงจงัหวดันครราชสมีาไดปรับปรุงกระบวนงานจดทะเบียนรถ  โดยออกแบบผังงานใหม

ที่มีการกระจายอํานาจมากขึ้น  รวมทั้งมีการนําเทคโนโลยี เครื่อง PDA และระบบบารโคด มาปรับใชในการ
ปฏิบัติงาน ทําใหสามารถลดขั้นตอนการดําเนินการเหลือเพียง   2 ขั้นตอน  และใชเวลาดําเนินการทั้งหมด  30
นาที/ราย (ระยะเวลารอ 10 นาที) และใชอัตรากําลังเจาหนาที่ปฏิบัติงานทั้ง  2 จุดบริการเพียง 2 คน กลาวคือ

                    จุดบริการที่ 1 งานตรวจสภาพรถ
- การตรวจสภาพรถ มีการนําอุปกรณคอมพิวเตอรพกพาขนาดเล็ก หรือ PDA (Personal Digital

Assistant) ชวยใชในการบันทึกขอมูลการตรวจสภาพ ณ จุดตรวจสภาพรถ  แลวสงขอมูลผานระบบคอมพิวเตอร
ออนไลนไปยังจุดบริการที่ 2 งานทะเบียนรถ ไดทันที โดยไมตองรอชางตรวจสภาพมาบันทึกในเอกสารการ
ตรวจสภาพรถดวยลายมือและมอบใหประชาชนไปยื่นเรื่องที่งานทะเบียนรถเหมือนกอน   ใชระยะเวลาดําเนิน
การเพียง 15 นาที/ราย (ระยะเวลารอ 5 นาที)

จุดบริการที่ 2 งานทะเบียนรถ ใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว(One Stop Service)
- ในจุดบริการที่ 2 มีการนําระบบบารโคด (แถบเก็บขอมูล + เครื่องอานที่ใชแสง) มาใชในการ

อานและบันทึกขอมูล หลักฐานการไดมาของรถ ทําใหสามารถปรับรูปแบบเปน “ การใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ
ณ จุดเดียว (One Stop Service)” โดยใชระยะเวลาการจดทะเบียนรถใหมเพียง 15 นาที (ระยะเวลารอ 5 นาที)
สามารถลดระยะเวลาการจดทะเบียนไดถึงรอยละ 93.75 เมื่อเทียบกับการจดทะเบียนรถใหมในรูปแบบเดิม
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ระยะเวลาดําเนินการ 2 จุดบริการรวม 30 นาที (รอ 10 นาที) ระยะเวลาลดลงจากรูปแบบเดิม คิดเปนรอยละ 93.75
  

2. แนวคิด วิธีการ และการดําเนินการลดข
สํานกังานขนสงจงัหวดันครราช
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พลาด  และเกิดผลลัพธสุดทายในการสรางงานที่มีคุณภาพ สรางความพึงพอใจใหกับประชาชนผูใชบริการใน
ระดับสูงสุด                   

2.1 นโยบาย  แนวทางการทํางาน  แผนงาน  ของผูบริหาร
ขนสงจงัหวดันครราชสมีา ในฐานะผูบริหารสูงสดุของหนวยงานไดใหความสาํคญักบัการพฒันาคณุ

ภาพการใหบริการประชาชน  โดยไดจดัตัง้คณะทาํงานพฒันาและปรบัปรงุองคกร  เปนกลไกหลกัในการดาํเนนิการรวบ
รวมขอมลูจากการรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชน  ผูมสีวนไดสวนเสีย และเจาหนาทีผู่ปฏิบตังิาน  มาใชในการศกึษา
วเิคราะห  กาํหนดแนวทาง  และแผนงานการพฒันาคณุภาพการใหบริการประชาชน  ภายใตแนวคิดหลักในการ
บริหารซึ่งเปนเครื่องมือเพื่อการบรรลุสูเปาหมาย คือ การกําหนดมาตรฐานงานตามแนวทางคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ(PMQA) การจัดการความรู  การกระจายอํานาจ  การสรางการมีสวนรวม  และเพื่อใหเกิดความเชื่อ
มั่นในกระบวนการในการปรับปรุงและพัฒนาองคการไดกําหนดใหมีการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน  ที่กําหนดผู
รับผิดชอบที่ชัดเจน  วางระบบการติดตามผลความกาวหนา  ระบบการประเมินความสําเร็จ/ผลกระทบ  และให
รายงานผลใหผูบริหารทราบเปนระยะๆ ทุกสัปดาห

 2.2 วิธีการลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
1)  นําปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ ของประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสีย และเจาหนาที่ผู

ปฏิบัติงาน มาวิเคราะหเพื่อออกแบบกระบวนงานใหมในรูปแบบการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
(One Stop Service) และนําไปปฏิบัติงาน โดยมีการติดตามประเมินผลทุกระยะ   

2)  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อตรวจสอบการจับเวลาในแตละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน  และนํา
ผลที่ไดมาวิเคราะหประเมินผลการดําเนินงานการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

3) มีการกระจายงานที่เหมาะสมกับขีดความสามารถของผูปฏิบัติงาน  โดยคํานึงถึงปริมาณ
งานในแตละวัน  พรอมทั้งกําหนดระยะเวลามาตรฐานของกระบวนงานและคอยจัดใหมีเจาหนาที่เสริมไดตลอด
เวลาในกรณีที่มีผูใชบริการเปนจํานวนมากกวาปกติ

4) มีการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสม(คอมพิวเตอรพกพาขนาดเล็ก หรือ PDA (Personal Digital 
Assistant) มาใชในการบันทึกผลการตรวจสภาพรถ และเครื่องอานบารโคด (แถบเก็บขอมูล + เครื่องอานที่ใช
แสง))  มาปรับใชกับระบบงานคอมพิวเตอรที่กรมการขนสงทางบกจัดไวใหอยางมีประสิทธิภาพและเต็มศักย
ภาพ

5)  กาํหนดรปูแบบการทาํงานใหม โดยมอบหมายใหเจาหนาทีง่านทะเบยีนรถสามารถบนัทกึขอ
มลูงานตรวจสภาพรถและงานทะเบยีนรถได  และใหขาราชการผูปฏิบตังิานสามารถลงนามแทนนายทะเบยีนได

6) นาํขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีส่ามารถดาํเนนิการในภายหลงั ไปดาํเนนิการในชวงเวลาอื่น
7) นําระบบบัตรคิวอัตโนมัติมาใชในการปฏิบัติงาน
8)  จัดใหมีเจาหนาที่ประชาสัมพันธคอยใหคําแนะนํา พิมพคําขอ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

ใหประชาชนใหถูกตอง และครบถวน  เพื่อลดระยะเวลาและขอผิดพลาดตางๆ
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2.3   เร่ืองอ่ืนๆ
นําจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity  For  Improvement)  จากผลการประเมิน

องคการตามเกณฑคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ(PMQA) มาดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาองคกรทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว
  3. แนวคิด  วิธีการ และการดําเนินการ  การใหความสําคัญกับประชาชนและการบริการ

สํานกังานขนสงจงัหวดันครราชสมีาไดนาํแนวความคดิเกีย่วกบัการใหความสาํคญัของผูรับบรกิาร
และผูมสีวนไดสวนเสีย ตามแนวทางการพฒันาคณุภาพการบรหิารการจดัการภาครฐั(PMQA) หมวด  3, แนวทางใน
การดาํเนนิการตามยทุธศาสตรของกรมการขนสงทางบก (ขอ4,5)  และนาํหลักการขององคกร     ธรรมาภบิาล
(Organizational  Governance)  มาใชเปนกรอบ/แนวทางในการพฒันาและปรบัปรงุระบบงาน  ภายใตกระบวนการ
ปรับเปลีย่นวฒันธรรมของการทาํงานของเจาหนาทีใ่หมจีติสาํนกึวาประชาชนผูมาตดิตอราชการทกุคนคอื “ลูกคา
คนสาํคญั” ทีจ่ะตองไดรับการบรกิารทีด่กีวา สะดวกกวา รวดเรว็กวา และมคีณุภาพ อยูเสมอ

เพื่อใหกระบวนงานการใหบริการประชาชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ไดมีการนําเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเขามาใชในขั้นตอนการปฏิบัติงาน และจัดใหมีเจาหนาที่ประชาสัมพันธคอยตอนรับ  ใหคําแนะนํา
ปรึกษาและอํานวยความสะดวกแกผูรับบริการตั้งแตแรกเขา  โดยเนนการปรับปรุงกระบวนงานการใหบริการ
ประชาชนใหอยูในรูปแบบการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ  ณ  จุดเดียว (One Stop Service)

มีการรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชน  โดยจดัใหมกีลองรับฟงความคดิเหน็ของประชาชนและขอ
เสนอแนะ   แบบสาํรวจความพงึพอใจ  โปรแกรมประเมนิความพงึพอใจของประชาชน  เปดเวบ็ไซต
www.dltkorat.go.th มเีวบ็บอรดและโทรศพัทสายตรงไวบริการประชาชน   นอกจากนีไ้ดมกีารเชญิผูรับบรกิาร /ผูมี
สวนไดสวนเสียเขามามสีวนรวมในการประชมุเชงิปฏบิตักิารวาระสําคญัๆ เพือ่พฒันาและปรบัปรงุงานอกีดวย

สําหรับกิจกรรมในเชิงรุก  ไดจัดใหมีการออกหนวยบริการเคลื่อนที่ (Mobile Unite) เพื่อใหบริการ
ประชาชนนอกสถานที่เปนประจําและตอเนื่อง  มีการออกประชาสัมพันธการบริการผานทางสื่อตางๆ  (วิทยุ
หนังสือพิมพ หรือเคเบิลทีวีในทองถ่ิน) และเขารวมในกิจกรรมสาธารณะของชุมชน / ทองถ่ิน  เพื่อเสริมสราง
ความรับผิดชอบตอสังคม(CSR) สรางสัมพันธใกลชิดกับประชาชนอยางเปนประจําและตอเนื่องดวย

4. แนวคิด  วิธีการ และการดําเนินการการอํานวยความสะดวก
สําหรับการจดัสิง่อาํนวยความสะดวก  ไดจดัทีจ่อดรถเปนสดัสวนสาํหรับประชาชนทัว่ไป   มทีีจ่อดรถ

และชองทางพเิศษสาํหรับผูพกิาร  ภกิษ ุ  สตรมีคีรรภและคนชรา  มผัีงแสดงจดุบรกิารและผงัแสดงขัน้ตอนและการ
ปฏิบตังิานในกระบวนงานสาํคญัใหเหน็เดนชดั  ภายในตวัสํานกังานไดจดัมมุกาแฟ  น้าํดืม่  โทรทศัน พดัลม เครือ่ง
ปรับอากาศ หนงัสอืพมิพ  อินเตอรเนต็ ไวบริการฟร ีและจดัใหมทีีน่ัง่พกัรอสาํหรับประชาชนไวอยางเพยีงพอ

ในการบริการแกประชาชนเชิงรุก  ไดจัดใหมีเจาหนาที่ประชาสัมพันธคอยใหคําแนะนําการติดตอ
ราชการ ชวยตรวจสอบเอกสารหลักฐานใหเบื้องตน  มเีครือ่งออกบตัรควิอัตโนมตั ิ   และเปดทําการใหบริการ
ประชาชน ตั้งแตเวลา 08.00 – 16.30 น. โดยไมมพีกัเทีย่ง หากในชวงเวลาใดมีผูใชบริการมาก  จะมีการเปดชอง
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บริการพิเศษอีก 1 ชอง  มีโทรศัพทสายตรงเพื่อใหประชาชนสามารถโทรฯสอบถามขอมูลการจดทะเบียนรถและ
ขอมูลทั่วไปไดตลอดเวลาทําการ และมีเว็บไซต www.dltkorat.go.th ใหประชาชนสามารถเขาไปตั้งกระทูใน
กระดานขาว และสามารถรับเรื่องรองเรียน หรือเร่ืองอื่นๆ สงถึงขนสงจังหวัดไดโดยตรง
5. แนวคิด  วิธีการ และการดําเนินการสงเสริมการปฏิบัติงานของผูบริหาร และการเรียนรู

5.1  การสงเสริมการกระจายความรู  และการแลกเปลี่ยนประสบการณ
1) จดัประชมุเจาหนาทีร่ะดบัหวัหนาฝาย/งาน /คณะทาํงาน อยางไมเปนทางการ หรือ

“สภากาแฟ”  ( Morning  Brief )  ทกุเชาวนัองัคารรวมกบัการประชมุของกรมการขนสงทางบก ดวยระบบ Video
Conference เพือ่รับทราบความกาวหนา/ปญหาอปุสรรค และแลกเปลีย่นความคดิเหน็

2) สรางการมสีวนรวม โดยเปดโอกาสใหบคุลากรทกุคนสามารถแสดงความคดิเหน็หรือขอ
เสนอแนะ/ประสบการณทีเ่ปนประโยชนตอการปฏบิตังิานอยางเปนประจาํและสม่าํเสมอ

3)  มกีารมอบอาํนาจการปฏบิตังิานใหขาราชการตัง้แตระดบัชาํนาญงานขึน้ไป เปนนายทะเบยีน
มอํีานาจพจิารณาลงนามในจดุทีม่กีารบรกิารในรปูแบบเบด็เสรจ็ ณ จดุเดยีว (One Stop Service)  และมกีารสบั
เปลีย่นหมนุเวยีนระหวางเจาหนาทีผู่ปฏิบตังิานเปนประจาํ เพือ่ใหสามารถปฏบิตังิานทดแทนกนัไดตลอดเวลา

4)  สงเสริมใหเจาหนาที่ทุกคนไดเรียนรูงานขามฝาย/งานในลักษณะพี่สอนนอง และเขารวม
รับคณะศึกษาดูงานเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูมาศึกษาดูงาน  พรอมรับฟงคําติ
ชม  ขอคิดเห็น  หรือขอเสนอแนะตางๆ เพื่อนํามาใชประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนางานตอไปในอนาคต

5)  แจงใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติไดรับทราบถึงผลความกาวหนาของการพัฒนาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน  และนําขอมูลขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากชองทางตางๆ  ที่ไดเปดใหประชาชนแสดงความคิดเห็นมา
วิเคราะหรวมกันและกําหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานการใหบริการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

5.2  เร่ืองอ่ืนๆ การพัฒนาความพรอมของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน
จัดใหมีการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง และหลากหลายแนวทาง ในหลักสูตร

สําคัญๆ  อาทิ  CRM “เทคนิคการบริการใหประชาชนประทับใจ”  ,  “การพัฒนาทีมงานเพื่อประสิทธิภาพของ
องคกร(Team- Building)” , “ ขนสงสัมพันธ สรางสรรคทีมงาน” , การปฏิบัติงานเปนทีม( Working Team)
และจัดการฝกอบรมบุคลากรในเรื่อง  “คุณธรรม จริยธรรมนําองคกร ”

6. การพัฒนาและการปรับปรุงการทํางาน
สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา ไดมีการพัฒนาปรับปรุงงานบริการประชาชนอยางตอเนื่อง

ดวยกลยุทธการจัดการความรูและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   มีการปรับปรุงกลไกการบริหารงานใหมีประ
สิทธิภาพ  มีความคิดริเร่ิม  มีความทันสมัย สอดคลองกับสังคมยุคใหม   ทําใหเกิดผลที่เปนรูปธรรมหลาย
ประการ  ไมวาจะเปนการปรับปรุงระบบงาน  การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  การสราง
นวัตกรรมการใหบริการ  จนอาจกลาวไดวาเปนหนวยงานที่เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงของหนวยงานในสังกัด
กรมการขนสงทางบกที่มีผลงานเปนรูปธรรมและสรางความพึงพอใจแกประชาชนผูใชบริการ


