แบบฟอรม 4.1

1. ชื่อนวัตกรรม
เลื่อนลอจดทะเบียน (Drive Thru For Register)

2. ผูคิดคนนวัตกรรมการใหบริการ
2.1 ผูคิดคนหรือริเริ่มในการแกปญหา ซึ่งนําไปสูการออกแบบนวัตกรรม
สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา

2.2 ผูที่ออกแบบ หรือเปนผูนําไปทําใหสําเร็จ และ/หรือทําใหกิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพ
การใหบริการประชาชนจากนวัตกรรมประสบความสําเร็จ
สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา

3. ผูมีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรมการใหบริการ
นวัตกรรม เลื่อนลอจดทะเบียน (Drive Thru For Register) หมายถึง การใหบริการจดทะเบียนรถ
ใหมโดยไมตองลงจากรถ ซึ่งเปนการใหบริการการจดทะเบียนรถ ตามกฎหมายวาดวยรถยนต เปนผลงาน
ดานนวัต กรรมที่สํานักงานขนสงจังหวัด นครราชสีมาไดคิดคนสรางสรรควิธีการทํางานใหม , มีก ารนํา
เทคโนโลยีใหมมาปรับใชในการใหบริการ และเพิ่มคุณลักษณะใหมใหกับงานบริการเดิม เพื่อใหขั้นตอนการ
ทํางานมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอยางเปนรูปธรรม
ในการคิดคนนวัตกรรมในป 2553 นั้น ผูมีสวนรวมในการสรางนวัตกรรมในการใหบริการ คือ
บุคลากรของหนวยงาน โดยการมีสวนรวม (Participation) ของผูมีสวนเกีย่ วของทุกฝาย (เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน, ผูบริหาร, ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย) โดยผูอํานวยการสํานักงานขนสงจังหวัด
นครราชสีมาไดใหโอกาสแกเจาหนาทีท่ ี่เปนผูปฏิบัติงานและมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานตาง ๆ ไดรวม
แสดงความคิดเห็น รวมคิดคนนวัตกรรมประจําป พ.ศ. 2553 ตามกลยุทธ “5 รวม” ซึ่งไดแกการ รวมคิด
รวมทํา รวมรับผิดชอบ รวมแกไข รวมประเมินผล และ “3 ประสาน” ไดแก ประสานงาน ประสานใจ และ
ประสานการปฏิบัติ (นายสุธี มากบุญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย) ประกอบกับมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มกี ารปรับปรุงพัฒนาใหทันสมัย ไมวาจะเปน Hardware, Software และ People ware มาใชใน
การปฏิบัติงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง เมื่อผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายไดพิจารณารวมกันแลวไดลงมติให
ดําเนินการจัดทํานวัตกรรม “เลื่อนลอจดทะเบียน (Drive Thru For Register)” ในป 2553
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4. ลักษณะงานบริการ
สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา เปนหนวยงานราชการสวนภูมิภาค สังกัดกรมการขนสงทางบก
กระทรวงคมนาคม ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรประการหนึ่งคือ การใหบริการที่มีคุณภาพแกประชาชน
โดยมีกรอบแนวความคิดคือ การใหบริการที่ดีกวา สะดวกกวา รวดเร็วกวา และกลยุทธที่สําคัญ คือการสราง
นวัตกรรมการใหบริการที่เปนการอํานวยความสะดวก และสรางความพึงพอใจแกประชาชน
การใหบริการจดทะเบียนรถ เปนการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยรถยนต เปนการใหบริการแก
ผูใชบริการ และผูมีสวนไดเสีย ไดแก ประชาชนเจาของรถ / ผูม าติดตอขอใชบริการ บริษัท ตัวแทนจําหนาย
รถ บริษัทเงินทุน (ไฟแนนซ) สวนราชการตาง ๆ ผูถือกรรมสิทธิ์รถอาจเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
ดังนั้น ผูใชบริการและผูมีสวนไดเสียจึงมีอยูใ นวงกวาง เนื่องจากสามารถใหบริการไดทั้งผูใชบริการที่เปน
ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัด อื่น ๆ ที่ตองการจดทะเบียนรถที่สํานัก งานขนสงจังหวัด
นครราชสีมา
รถที่จดทะเบียนใหม มี 2 ประเภท ดังนี้
 รถที่ผลิตหรือประกอบจากโรงงานในประเทศ (รถใหมปายแดง)
 รถใชแลว ไดแก รถที่จดทะเบียนแลวแตแจงไมใชตลอดไป (แจงไมใชรถตาม มาตรา 34)
หรือรถทะเบียนที่ถูกระงับ เนื่องจากขาดตออายุทะเบียนรถเกิน 3 ปขึ้นไป หรือรถที่ถูกยกเลิกการจดทะเบียน
เนื่องจากมีการยกเลิกสัญญาเชาซื้อ รถเหลานี้เมื่อจะนํามาใชงานอีก จึงตองนํามาจดทะเบียนใหมอีกครัง้
ขั้นตอนการใหบริการจดทะเบียนรถใหมประกอบดวย การตรวจสภาพรถ และการจดทะเบียนรถ
เสียภาษีรถ ซึ่งเมื่อดําเนินการจดทะเบียนรถเสร็จเรียบรอยแลว เจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการจะไดรับ
ใบคูมือจดทะเบียน เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (ปายวงกลม) และแผนปายทะเบียนรถ ทั้งนี้ เปนขั้นตอน
การดําเนิ นการตามระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดว ยการดําเนิน การเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีร ถตาม
กฎหมายวาดวยรถยนตที่กําหนดไว
ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนงานคือ การใหบริการที่ตรงตามความตองการของเจาของรถ/ผูมา
ติด ตอขอใชบริก าร ไดแก ระยะเวลาการใหบริก าร ความเปน ธรรมและความเสมอภาค ความโปรงใส
จิตสํานึกที่ดีในการใหบริการ ปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ/กฎหมาย ความคุมคา คุมทุน สิ่งอํานวยความ
สะดวก ระบบประสานงานและเครือขาย
กระบวนงานการจดทะเบียนรถ ถือเปนกระบวนงานหลักที่สําคัญกระบวนงานหนึ่ง ซึ่งสํานักงาน
ขนสงจังหวัดจะตองดําเนิน การใหการบริการแกเจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการ โดยในแตละวันจะมี
เจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการ เขามาใชบริการเปนจํานวนมากและเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากสถิติการ
ใหบริการดานการจดทะเบียนรถของสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาในรอบป 2552 ที่ผานมาพบวา มี
การจดทะเบียนรถทั้งสิ้น จํานวน 70,646 คัน เฉลี่ยวันละ 282 คัน
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5. สภาพการปฏิบัติงานกอนการนํานวัตกรรมไปปรับใช (กระบวนการใหบริการ)
กอนที่สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา จะนํานวัตกรรมเลื่อนลอจดทะเบียน (Drive Thru For
Register) มาใหบริการแกเจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการในปจจุบัน นั้น การใหบริการจดทะเบียนรถ
ตามกฎหมายวาดวยรถยนต มีสภาพการปฏิบัติงาน หรือกระบวนงานที่มีความเปนมา ดังนี้
5.1 กอนป 2552 กระบวนงานการจดทะเบียนรถตามกฎหมายรถยนต มี 2 จุด บริก าร โดยมี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานรวม 9 ขั้นตอน ใชอัตรากําลังเจาหนาที่ 9 คน และใชระยะเวลาในการดําเนินการ
แลวเสร็จ 1 วัน/ราย โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการ 2 จุดบริการ คือ
จุดบริการที่ 1 งานตรวจสภาพรถ ใชอัตรากําลังเจาหนาที่ 3 คน มีขั้นตอนการดําเนินงาน 3
ขั้นตอน คือ
1) ประชาชนยื่นคําขอจดทะเบียนรถ เพื่อใหเจาหนาที่ลงรับคําขอและตรวจสอบความถูกตอง
ของเอกสาร (เจาหนาที่ 1 คน)
2) นายชางตรวจสภาพรถดําเนินการตรวจสภาพรถ เพื่อตรวจสอบความถูกตองของหมายเลข
ตัวรถ เลขเครื่องยนต และอุปกรณสวนควบอื่นๆ ที่แจงไวในหนังสือแจงการจําหนายรถจากบริษัทผูผ ลิต พรอม
ทั้งบันทึกผลการตรวจสภาพรถลงในใบคําขอ ตรวจสอบความถูกตองในบันทึกการตรวจสภาพรถอีกครั้ง
เพื่อจัดทําบันทึกประวัติรถกอนลงนามการตรวจสภาพรถ (ชางตรวจสภาพรถ 1 คน)
3) คืนเรื่องใหแกประชาชนเพื่อใหนําเอกสาร/หลักฐานไปดําเนินการในจุดบริการที่ 2 ตอไป
(เจาหนาที่ 1 คน)
จุดบริการที่ 2 งานทะเบียนรถ ใชอัตรากําลังเจาหนาที่ 6 คน มีขั้นตอนการดําเนินงาน 6
ขั้นตอน คือ
1 . รับคําขอ/ ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ /ลงรับคําขอ /ออกหมายเลขทะเบียนรถใหมใน
ใบคําขอ (เจาหนาที่ 1 คน)
2. บั น ทึก ขอ มูลผู ถือ กรรมสิ ทธิ์ ร ถ และหมายเลขทะเบี ยนรถใหม ใ นระบบคอมพิ ว เตอร
(โปรแกรมการเงิน)เพื่อจัดเก็บคาธรรมเนียมและคาภาษีรถ /ออกใบเสร็จรับเงิน (เจาหนาที่ 1 คน)
3. บันทึกขอมูลการตรวจสภาพรถจากใบคําขอในระบบคอมพิวเตอร(โปรแกรมทะเบียนและ
ภาษีรถยนต) เพื่อพิมพเครื่องหมายการชําระภาษีรถ/พิมพตนทะเบียนและใบคูมือจดทะเบียนรถ (เจาหนาที่ 1
คน)
4. ตรวจสอบความถูกตองของรายการจดทะเบียน/รายการเสียภาษี/รายการบันทึกของเจาหนาที่
ในสมุดคูมือและ ตนทะเบียนรถ เพื่อลงนามในชองผูบันทึก กอนนําเสนอนายทะเบียนเพื่อลงนาม
5. นายทะเบียนพิจารณาลงนามในสมุดคูมือและตนทะเบียนรถ
6. เจาหนาที่จายสมุดคูมือจดทะเบียนและแผนปายทะเบียนรถ ใหประชาชน
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การดําเนินงานการจดทะเบียนรถดังกลาวจึงใชระยะเวลา 1 วัน/ราย ทําใหประชาชนผูมา
ติดตอขอใชบริการไมไดรับความสะดวกรวดเร็ว โดยเฉพาะ
- กรณีประชาชนนํารถมาจดทะเบียนในชวงเวลา 08.30 น. - 10.00 น. จะไดรับใบคูมือ
พรอมแผนปายทะเบียนรถภายในเวลา 15.30 น.- 16.30 น. แตหากประชาชนนํารถมาจดทะเบียนในชวง
10.30 น. - 12.00 น. เจาหนาที่จะนัดใหมารับใบคูมือพรอมแผนปายหมายเลขทะเบียนในวันทําการถัดไป
ภายในเวลา 12.00 น. และ
- กรณีเปนตัวแทนบริษัท / รานคาจําหนายรถ หากนํารถมาจดทะเบียนตั้งแต 2 - 10 คัน
เจาหนาที่จะนัดใหรับใบคูมือพรอมแผนปายทะเบียนรถในวันรุงขึ้น แตหากนํารถมาจดทะเบียนมากกวา 10
คันขึ้นไป ก็จะนัดใหมารับใบคูมือพรอมแผนปายทะเบียนรถ 2 - 5 วัน ตามจํานวนรถรถที่มาจดทะเบียน
นอกจากนั้น หากประชาชนเจาของรถมาติดตอขอใชบริการในชวงบายเวลา 14.30 น. –
16.30 น. ก็จะสามารถดําเนินการไดเพียงจุดบริการเดียว คือจุดบริการที่ 1 งานตรวจสภาพรถเทานั้น ทําให
ตองเสียเวลากลับมาดําเนินการด านทะเบียนรถ ณ จุดบริการที่ 2 ในวันทําการถัด ไป ดังนั้น สภาพการ
ปฏิบัติงานของกระบวนงานจดทะเบียนรถดังกลาว ทําใหเจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการ ไมไดรับความ
สะดวก ความรวดเร็ว ทําใหตองเสียเวลาและคาใชจาย รายละเอียดปรากฏตามแผนผังแสดงขั้นตอนและ
ระยะเวลาการดําเนินงานจดทะเบียนรถใหมกอนป 2552 ดังตอไปนี้
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการกอนป พ.ศ. 2552
ประชาชนยื่น
คําขอจดทะเบียนรถ

จุดบริการที่ 1 งานตรวจสภาพรถ

1

เจาหนาที่ลงรับคําขอและตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร

2

นายชางตรวจสภาพรถดําเนินการตรวจสภาพรถ ตรวจสอบความถูกตองของหมายเลขตัวรถ/เลขเครื่องยนต และอุปกรณ
สวนควบอื่นๆ ที่แจงไวในหนังสือแจงการจําหนายรถจากบริษัทผูผลิต พรอมทั้งบันทึกผลการตรวจสภาพรถลงในใบคําขอ ตรวจสอบ
ความถูกตองในบันทึกการตรวจสภาพรถอีกครั้งเพื่อจัดทําบันทึกประวัติรถกอนลงนามการตรวจสภาพรถ

3

คืนเรื่องใหแกประชาชนเพื่อใหนําเอกสาร/หลักฐานไปดําเนินการในจุดบริการที่ 2

จุดบริการที่ 2 งานทะเบียนรถ

1

รับคําขอ/ ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ /ลงรับคําขอ /ออกหมายเลขทะเบียนรถใหมในใบคําขอ

2

บันทึกขอมูลผูถือกรรมสิทธิ์รถ และหมายเลขทะเบียนรถใหมในระบบคอมพิวเตอร(โปรแกรมการเงิน)เพื่อจัดเก็บคาธรรมเนียม
และคาภาษีรถ /ออกใบเสร็จรับเงิน

3

บันทึกขอมูลการตรวจสภาพรถจากใบคําขอในระบบคอมพิวเตอร(โปรแกรมทะเบียนและภาษีรถยนต) เพื่อพิมพเครื่องหมายการ
ชําระภาษีรถ/พิมพตนทะเบียนและใบคูมือจดทะเบียนรถ

4

ตรวจสอบความถูกตองของรายการจดทะเบียน/รายการเสียภาษี/รายการบันทึกของเจาหนาที่ ในใบคูมือและ ตนทะเบียนรถ เพื่อ
ลงนามในชองผูบันทึก กอนนําเสนอนายทะเบียนเพื่อลงนาม

5

นายทะเบียนพิจารณาลงนามในใบคูมือและตนทะเบียนรถ

6

เจาหนาที่จายใบคูมือจดทะเบียนและแผนปายทะเบียนรถ ใหประชาชน

ประชาชนรับใบคูมอื และแผนปายทะเบียนรถ

การจดทะเบียนรถรูปแบบเดิม
มี 2 จุดบริการ มีขั้นตอนการดําเนินงานรวม 9 ขั้นตอน และระยะเวลาดําเนินการแลวเสร็จ 1 วัน
5.2 ต อ มาในป 2552 สํ า นั ก งานขนส ง จั ง หวั ด นครราชสี ม าได ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง
กระบวนงานการจดทะเบียนรถ โดยปรับลดขั้น ตอนและระยะเวลาเวลาการดําเนิน งานให ลดลง ซึ่งได
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5

แบบฟอรม 4.1

ออกแบบผังงานใหม และนําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงานมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ทําใหสามารถลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การเก็บขอมูลมีความสะดวก ถูกตองแมนยํา และลดความเสี่ยง
ดานการบันทึกขอมูลผิดพลาด ซึ่งเมื่อปรับปรุงกระบวนงานแลว จึงมีขั้นตอนการดําเนินงานเพียง 2 ขั้นตอน
และสามารถใชเวลาดําเนินการทั้งหมดเพียง 50 นาที/ราย (ระยะเวลารอ 20 นาที) และใชอัตรากําลังเจาหนาที่
ปฏิบัติงานทั้ง 2 จุดบริการเพียง 2 คน ดังนี้
จุดบริการที่ 1 งานตรวจสภาพรถ ใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)
ในการตรวจสภาพรถ มีการนําอุปกรณคอมพิวเตอรพกพาขนาดเล็ก หรือ PDA (Personal
Digital Assistant) มาใชใ นการบันทึกขอมูลการตรวจสภาพ ณ จุดตรวจสภาพรถ แลวสงผานขอมูลไปยัง
ระบบงานตรวจสภาพรถ เพื่อออกเอกสารบันทึก การตรวจสภาพรถ โดยไมตองรอชางตรวจสภาพรถมา
บันทึกดวยลายมือและลงชื่อในเอกสาร ที่สําคัญเจาหนาที่ในจุดบริการที่ 1 สามารถสงบันทึกผลการตรวจ
สภาพรถผานระบบคอมพิวเตอรออนไลนมาให จุดบริการที่ 2 งานทะเบียนรถไดทัน ที โดยที่ไมตองให
ประชาชนนั่งรอรับบันทึกการตรวจสภาพรถเหมือนกอน ดังนั้น ณ จุดบริการที่ 1 จึงสามารถใหบริการตรวจ
สภาพรถในรูปแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) โดยใชระยะเวลาการตรวจสภาพรถทั้งหมดเพียง
25 นาทีเทานั้น (ระยะเวลารอ 10 นาที)
จุดบริการที่ 2 งานทะเบียนรถ(ภายในอาคารสํานักงาน) ใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
(One Stop Service)
สําหรับการจดทะเบียนรถในรูปแบบป พ.ศ.2552 ในจุดบริการที่ 2 ใหบริการภายในอาคาร
สํานักงาน โดยไดนําระบบบารโคด (แถบเก็บขอมูล + เครื่องอานที่ใชแสง) มาใชในการอานและบันทึก
ขอมูล ทําใหสามารถปรับรูปแบบการใหบริการจากรูปแบบเดิมซึ่งมีขั้นตอนการใหบริการทั้งหมด 6 ขั้นตอน
ใหอยูในรูปแบบ “การใหบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)” โดยใชระยะเวลาการจดทะเบียน
รถใหมเพียง 25 นาที (ระยะเวลารอ 10 นาที) สําหรับรายละเอียดสภาพการปฏิบัติงานในป พ.ศ.2552 ของ
กระบวนงานจดทะเบียนรถ ปรากฏตามแผนผังดังตอไปนี้
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แผนผังแสดงขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานเมื่อป 2552 (ภายในอาคารสํานักงาน)
ประชาชนยื่น
คําขอจดทะเบียนรถ

รอ 10 นาที

จุดบริการที่ 1 งานตรวจสภาพรถ
(One Stop Service)
ชางตรวจสภาพรถแจกบัตรคิว/รับคําขอ/ตรวจสภาพรถ/
บันทึกขอมูลโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรขนาดเล็ก PDA ออกเอกสารการตรวจสภาพรถ /
คืนเรื่องใหแกประชาชนเพื่อใหนําเอกสาร/หลักฐานไปดําเนินการในจุดบริการที่ 2
( 15 นาที)

รอ 10 นาที

รอ10 นาที

จุดบริการที่ 2 งานทะเบียนรถ(ภายในอาคารสํานักงาน)
(One Stop Service)
รับคําขอ/ ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ /อานและบันทึกขอมูลดวยระบบบารโคด
(แถบเก็บขอมูล+ เครื่องอานที่ใชแสง) / ออกใบเสร็จรับเงิน/ออกเอกสารทะเบียนรถ/ตรวจสอบความถูกตอง/ลงนาม/
จายสมุดคูมอื จดทะเบียนรถและแผนปายใหแกประชาชน
(15 นาที)

การจดทะเบียนรถรูปแบบเดิมเมื่อป 2552 (ภายในอาคารสํานักงาน)
มี 2 จุดบริการ มีขั้นตอนการดําเนินงานรวม 2 ขั้นตอน ใชระยะเวลาดําเนินการ 30 นาที
(ระยะเวลารอ 20 นาที) รวมเปน 50 นาที)
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แตผลจากการปฏิบัติงานใหบริการจริงปรากฏวา สามารถใหการบริการจดทะเบียนรถใหม
ไดแลวเสร็จไมเกิน 30 นาทีตอราย โดยจุดบริการที่ 1 งานตรวจสภาพรถ ใหบริการตรวจสภาพรถในรูปแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ใชระยะเวลาเพียง 15 นาที/ราย (รวมระยะเวลารอ 5 นาที) และจุด
บริการที่ 2 งานทะเบียนรถ (ใหบริการภายในอาคารสํานักงาน) ซึ่งไดใหบริการในรูปแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียว (One Stop Service) เชนกัน ใชระยะเวลาดําเนินการงานทะเบียนรถเพียง 15 นาที/ราย (รวมระยะเวลารอ
5 นาที) จึงสามารถลดระยะเวลาการจดทะเบียนไดถึงรอยละ 93.75 เมื่อเทียบกับการจดทะเบียนรถในรูป
แบบเดิมกอนป 2552
แตถึงแมวาการจดทะเบียนรถของสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาเมื่อป 2552 จะสามารถลด
ขั้น ตอนและระยะเวลาดํ าเนิน การลงจากเดิมก อนป 2552 ไดถึงร อยละ 93.75 แลว ก็ต าม แตเ นื่อ งจาก
สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ 1 มีพื้นที่คับแคบ มีที่จอดรถจํากัด จึงมีปญหาเกี่ยวกับการหาชอง
จอดรถ หรือสภาพอากาศบางวันอาจเปนอุปสรรคในการติดตองาน เชน อากาศรอน ฝนตก จนเปนสาเหตุทํา
ใหการรับบริการจุดบริการที่ 1 และจุดบริการที่ 2 ไมเปนไปอยางตอเนื่อง เนื่องจากเจาของรถ/ผูมาติดตอขอ
ใชบริการ ไดรับการตรวจสภาพรถแลวเสร็จในจุดบริการที่ 1 งานตรวจสภาพรถแลว เจาของรถ/ผูมาติดตอ
ขอใชบริการตองนํารถไปจอดเก็บ ณ สถานที่จอดรถกอน จึงจะไปติดตอขอรับบริการในจุดบริการที่ 2 งาน
ทะเบียนรถ(ภายในอาคารสํานักงาน) ซึ่งอยูภ ายในอาคารตอไป นอกจากนั้นหากวันใดมีปริมาณงานจด
ทะเบียนรถเปนจํานวนมาก ประชาชนตองนํารถมาเขาคิวรอรับการตรวจสภาพจากชางตรวจเปนแถวยาวลน
ออกนอกสํานักงาน จึงทําใหเจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการ ไมไดรับความสะดวก รวดเร็ว และอาจเกิด
ความไมพึงพอใจในการใชบริการรายละเอียดปรากฏตามแผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
จดทะเบียนรถใหมเมื่อป 2552 ดังตอไปนี้
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ภาพถายแสดงการปฏิบัติงานไดจริงเมื่อป 2552
จุดบริการที่ 1 งานตรวจสภาพรถ

1. แจกบัตรคิวและรับคําขอเอกสารหลักฐานจากเจาของรถ

2. ดําเนินการตรวจสภาพรถ ตรวจสอบความถูกตองของตัวเลขตัวรถ
เลขเครื่องยนต ฯลฯ กับเอกสารหนังสือแจงจําหนาย
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3. ตรวจสภาพรถ ความถูกตองตามจุดตาง ๆ

4. บันทึกผลการตรวจสภาพรถดวยเครื่องคอมพิวเตอรพกพาขนาดเล็ก
PDA (Personal Digital Assistant) และสงผลการตรวจสภาพรถดวยระบบ
เครือขายไรสาย ใหกับเจาหนาที่จุดบริการที่ 2
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5. คืนเรื่องใหกับเจาของรถ
เพื่อใหไปติดตอดําเนินการงานทะเบียนรถ ณ จุดบริการที่ 2 ตอไป
เสร็จเรียบรอยแลว

6. นํารถไปจอด ณ สถานที่จอดรถ และนําเอกสารหลักฐานไปดําเนินการในจุดบริการที่ 2

ชางตรวจสภาพรถแจกบัตรคิว/รับคําขอ/ตรวจสภาพรถ/บันทึกขอมูลโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรขนาดเล็ก PDA ออก
เอกสารการตรวจสภาพรถ / คืนเรื่องใหแกประชาชนเพื่อใหนําเอกสาร/หลักฐานไปดําเนินการในจุดบริการที่ 2
(รอ 5 นาที ดําเนินการ 10 นาที รวม 15 นาที )
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จุดบริการที่ 2 งานทะเบียนรถ (ภายในอาคารสํานักงาน)
ผ
รอ 5 นาที

1. เจาของรถรับบัตรคิวจากประชาสัมพันธ แลวนําเอกสารหลักฐาน
ยื่นตอเจาหนาที่ฝายทะเบียนรถ(ภายในอาคารสํานักงาน)

2. เจาหนาที่รับคําขอและตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ
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3. ดําเนินการอานและบันทึกขอมูลการตรวจสาพรถถดวยระบบบารโคด
(แถบเก็บขอมูล+ เครื่องอานที่ใชแสง)

4. บันทึกขอมูลรายการทะเบียนรถ / รับชําระเงิน / ออกใบเสร็จรับเงิน
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5. ออกเอกสารทางทะเบียนรถ/ ตรวจสอบความถูกตอง/ลงนาม

6. จายใบคูมือจดทะเบียนรถและแผนปายใหแกประชาชน

รับคําขอ/ ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ /อานและบันทึกขอมูลดวยระบบบารโคด (แถบเก็บขอมูล+ เครื่องอานที่ใชแสง) /
ออกใบเสร็จรับเงิน/ออกเอกสารทะเบียนรถ/ตรวจสอบความถูกตอง/ลงนาม/
จายใบคูมือจดทะเบียนรถและแผนปายใหแกประชาชน
(รอ 5 นาที ดําเนินการ 10 นาที รวม 15 นาที )
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6. ปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานกอนการนํานวัตกรรมไปปรับใช
1. ปริมาณความตองการจดทะเบียนรถใหม ตามกฎหมายวาดวยรถยนต ทั้งรถยนตและ
รถจั ก รยานยนต ข องประชากรในจั ง หวั ด นครราชสี ม าและจั ง หวั ด ใกล เ คี ย ง เพื่ อ ใช ง านส ว นตั ว ใน
ชีวิตประจําวันหรือใชงานเพื่อประกอบการคา ธุรกิจ การลงทุน มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกป ตามสถานการณ
ทางดานเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งกอนที่รถเหลานี้จะสามารถนํามาใชงานบนทองถนนไดอยาง
ถูกตองตามกฎหมายนั้น จะตองมาดําเนินการ จดทะเบียนรถกอน โดยสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา
แหงที่ 1 มีปริมาณงานการจดทะเบียนรถใหมประมาณปละ 70,000 คัน หรือ 5,800 คัน/เดือน หรือ 260 คัน/
วัน (ที่มา : สถิติการจดทะเบียนรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา ป พ.ศ.
2551 – 2552)
2. ในการดําเนินการจดทะเบียนรถ ตามกฎหมายวาดวยรถยนต มีปญหาสําคัญที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงาน คือ กฎ ระเบียบของทางราชการ ที่เจาหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของทางราชการ ทําให
เจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการ ตองเสียเวลาในการดําเนินการเปนระยะเวลานาน
3. สถานที่สําหรับจอดรถของสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ 1 มีจํานวนจํากัด
คับแคบ มีพื้นที่สําหรับใหบริการไมวาจะเปนพื้นที่การใหบริการภายในอาคาร หรือพื้นที่ลานจอดรถที่มีอยู
เทาเดิม ถึงแมจ ะไดทําการรื้อถอนอาคารบานพัก ขาราชการ และโรงเก็บเอกสารออก เพื่อปรับปรุงเปน
สถานที่จอดรถสําหรับผูมาติดตอราชการ ก็ยังไมสามารถใหบริการแกผูมาใช บริการไดอยางเพียงพอ จาก
การที่เจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการจดทะเบียนรถ ตามกฎหมายวาดวยรถยนตที่สํานักงานขนสงจังหวัด
นครราชสีมา แหงที่ 1 ตองดําเนินการหาที่สําหรับจอดรถถึงจํานวน 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 ตองจอดรถกอนเพื่อนําเอกสารหลักฐานมายื่นที่งานตรวจสภาพรถ หรือเจาของรถ/
ผูมาติดตอขอใชบริการบางสวนอาจนําเอกสารหลักฐานมาติดตอที่งานประชาสัมพันธ เพื่อใหต รวจสอบ
ความถูก ตองของเอกสารหลักฐานตาง ๆ กอน และกลับไปนํารถมาเขารับการตรวจสภาพรถที่โ รงตรวจ
สภาพรถ
ครั้งที่ 2 หลังจากดําเนินการตรวจสภาพรถเรียบรอยแลว ตองนํารถออกจากโรงตรวจสภาพ
รถไปจอดเก็บอีก แลวจึงนําเอกสารหลักฐานตาง ๆ ยอนกลับมาติดตอดําเนินการงานทะเบียน โดยเริ่มขอรับ
บัตรคิวที่ประชาสัมพันธกอน แลวจึงนําเอกสารหลักฐานตาง ๆ ไปดําเนินการที่ฝายทะเบียนรถซึ่งอยูภายใน
อาคารสํานักงานตอไป
กรณีดังกลาวจึงทําใหเจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการ เกิด ความไมสะดวกในการหา
สถานที่สําหรับจอดรถ หรือสภาพอากาศบางวันอาจเปนอุปสรรคในการติดตองาน เชน อากาศรอน ฝนตก
จนเปน สาเหตุใ หก ารรับบริก ารขั้น ตอนตอไปเปน อยางไมตอเนื่อง รวมทั้งเกิด การสิ้น เปลืองคาใชจา ย
เนื่องจากตองดับ และสตารทเครื่องยนตหลายครั้งทําใหเกิดความไมสะดวก รวดเร็ว และสิ้นเปลือง เจาของ
รถ/ผูมาติดตอขอใชบริการอาจเกิดความไมพึงพอใจในการใหบริการ
เลื่อนลอตอภาษี ( Drive Thru For Register)
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7. การนํานวัตกรรมไปใช
7.1 อธิบายลักษณะนวัตกรรม แนวคิด กระบวนการ รูปแบบ ชองทาง วิธีการ ภาพลักษณ
คุณลักษณะที่สําคัญและอื่น ๆ รวมถึงแนวคิดนี้แตกตางจากเดิมอยางไร หรือมีความใหมที่ควร
นําไปเผยแพรอยางไร (ตอบเฉพาะขอที่ม)ี
7.1.1 การสรางสรรคงานบริการใหม
7.1.2 การสรางสรรควิธีการทํางานใหม
นวัต กรรมเลื่อนลอจดทะเบียน (Drive Thru For Register) ที่สํานักงานขนสง
จังหวัดนครราชสีมาไดนํามาใชกับกระบวนงานการจดทะเบียนรถ ตามกฎหมายวาดวยรถยนต ในป พ.ศ.
2553 โดยเริ่ม ใหบริการตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2553 เปน ตนมานั้น เปนการสรางสรรควิธีก ารทํางานใน
รูปแบบใหมใหมีความสะดวก รวดเร็ว และลดคาใชจายของเจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการมากยิ่งขึ้น โดย
ใหบริการ 2 จุดบริการ ดังนี้
จุดบริการที่ 1 งานตรวจสภาพรถ ใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)
1. ชางตรวจสภาพรถรับเอกสารหลักฐานจากเจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการพรอมแจก
บัตรคิวใหเจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการ
2. ชางตรวจสภาพรถดําเนินการตรวจสภาพรถ ตรวจสอบความถูกตองของหมายเลขคัสซี
หมายเลขเครื่องยนต อุปกรณสวนควบตาง ๆ ของรถ และบัน ทึกขอมูลการตรวจสภาพรถโดยใชเครื่อง
คอมพิวเตอรขนาดเล็ก PDA (Personal Digital Assistant) ซึ่งไดมีการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมการบันทึก
ขอมูลดว ยเครื่องคอมพิว เตอรข นาดเล็ก ใหมีก ารเพิ่มการสรางแถบรหัสแทง (Barcode) , รายการผูถือ
กรรมสิทธิ์ (ชื่อบุคคล หรือนิติบุคคล) และรายการผูครอบครอง (เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน )เพิ่มเติม
เพื่อใหปรากฏผลลงในใบบันทึกการตรวจสภาพรถ ซึ่งเมื่อชางตรวจสภาพรถดําเนินการบันทึกขอมูลตาง ๆ
ลงในเครื่องคอมพิวเตอรขนาดเล็ก PDA (Personal Digital Assistant) แลว ก็จะจัดสงผลบันทึกการตรวจ
สภาพรถที่มขี อมูลตาง ๆ ดังกลาวครบถวน ไปยังจุดบริการที่ 2 ดวยระบบสัญญาณเครือขายไรสายตอไป
3. จากนั้นชางตรวจสภาพรถ ก็จะทําการบันทึกขอมูลการตรวจสภาพรถในระบบงาน โดย
ใชเครื่องอานและบันทึกขอมูลดวยระบบบารโคด(Barcode)(แถบเก็บขอมูล+เครื่องอานที่ใชแสง)
4. เมื่อชางตรวจสภาพรถดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว ก็จะคืนเอกสารหลักฐานตาง ๆ และ
แจงใหเจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการ ไปติดตอรับบริการ ณ จุดบริการที่ 2 ตอไป โดยเจาของรถ/ผูมา
ติดตอขอใชบริการขับรถไปชองทางการเดินรถตามเครื่องหมายจราจรที่กําหนดไว (ลูกศรสีมวง)
ใชระยะเวลาดําเนินการ 12 นาที (ระยะเวลารอ 5 นาที)
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จุด บริก ารที่ 2 งานทะเบีย นรถ(ภายนอกอาคารสํานัก งาน หรือ ชอ งบริก ารเลื่อ นลอ จด
ทะเบียน Drive Thru For Register) ใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)
ในระหวางที่ใหเจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการ ขับรถออกจากจุดบริการที่ 1 ไปตาม
ชองทางการเดินรถที่กําหนด(ลูกศรสีมวง) เพื่อไปรับบริการในจุดบริการที่ 2 ตอไปนั้น เจาหนาทีจ่ ุดบริการที่
2 ซึ่งประจํา ณ ชองบริการเลื่อนลอจดทะเบียน (Drive Thru For Register) เมื่อไดรบั สัญญาณสงผลการตรวจ
สภาพรถจากชางตรวจสภาพรถ (จุดบริการที่ 1) แลว ก็จะสั่งพิมพบันทึกผลการตรวจสภาพรถ ซึ่งบันทึกผล
การตรวจสภาพรถดังกลาวจะปรากฏขอมูลตัวรถในรูปแบบแถบรหัสแทง(Barcode) และขอมูลรายการผูถือ
กรรมสิทธิ์ (ชื่อบุคคล หรือนิติบุคคล) และรายการผูครอบครอง (เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ) ซึ่งขอมูล
ที่ไดรับมาดังกลาว เจาหนาที่ก็จะนํามาทําการบันทึกขอมูลในระบบงาน และออกเอกสารทางทะเบียนรถ
ไดแก ใบคูมือจดทะเบียน เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ใบเสร็จรับเงิน พรอมทั้งแผนปายทะเบียนรถ ไวรอ
เจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการ และ
เมื่อเจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการขับรถมาถึงจุดบริการที่ 2 เจาหนาที่ก็จะขอรับเรื่อง
เอกสารหลักฐานพรอมบัตรคิวคืน และเมื่อตรวจสอบความถูกตองแลวก็จะจัดเก็บคาธรรมเนียมจากเจาของ
รถ/ผู ม าติ ด ต อ ขอใช บ ริ ก าร พร อ มทั้ ง จ า ยใบคู มื อ การจดทะเบี ย น เครื่ อ งหมายแสดงการเสี ย ภาษี
ใบเสร็จรับเงินและแผนปายทะเบียนรถคืนใหกับเจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการ ซึ่งไมตองลงจากรถและ
ไมตองนั่งรอในรถเปนเวลานานดวย หลังจากนั้นเจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการก็จะสามารถนํารถไป
ใชงานไดอยางถูกตองตามกฎหมายตอไป การใหบริการจดทะเบียนรถใหมโดยไมตองลงจากรถดังกลาว
ทําใหเจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการไดรับความสะดวกสบาย รวดเร็ว คุมคา ประหยัดเวลาและคาใชจาย
สรางความพึงพอใจใหกับประชาชน ทําใหเกิดภาพลักษณที่ดีกับสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาจาก
การใหบริการที่สะดวก รวดเร็ว โดยนําเทคโนโลยีใหมมาปรับใชในการใหบริการ และสรางงานบริการ
ใหม ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของผูมาใชบริการอยางตอเนื่อง
ใชระยะเวลาดําเนินการ 5 นาที (ระยะเวลารอ 5 นาที)
7.1.3 การนําเทคโนโลยีใหมมาปรับใชในการใหบริการ
การนํานวัตกรรมเลื่อนลอจดทะเบียน (Drive Thru For Register) มาใหบริการแกเจาของรถ/
ผูมาติดตอขอใชบริการในกระบวนงานการจดทะเบียนรถ ตามกฎหมายวาดวยรถยนต นั้น ไดสรางสรรค
วิธีการทํางานใหม เพื่อใหวิธีการทํางานมีความสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้นแลว โดยไดมีการพัฒนาโปรแกรม
การใชงานในเครื่องคอมพิวเตอรขนาดเล็ก PDA (Personal Digital Assistant) ที่ใชในการบันทึกขอมูลการ
ตรวจสภาพ ใหสามารถบันทึกขอมูลเพิ่มมากขึ้น คือ ใหสามารถสรางแถบรหัสแทง (Barcode) , รายการผูถือ
กรรมสิทธิ์ (ชื่อบุคคล หรือนิติบุคคล) และรายการผูครอบครอง (เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน) และเวลาใน
การดําเนินการ ซึ่งเปนขอมูลสําคัญที่จะทําใหจุดบริการที่ 2 สามารถนําขอมูลตาง ๆ นําไปปฏิบัติงานไดอยาง
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รวดเร็ว ถูกตอง ผลจากการนําเทคโนโลยีใหมมาปรับใชในการใหบริการดังกลาว ทําใหร ะยะเวลาการ
ปฏิบัติงานในสวนของจุดบริการที่ 2 งานทะเบียนรถ ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานลงจากเดิมเมื่อป พ.ศ.
2552 ใชเวลา 10 นาที เปน เหลือ 5 นาที (ระยะเวลาลดลงจากรูปแบบเดิม คิดเปนรอยละ 50)
7.1.4 การเพิ่มคุณลักษณะใหมใหกับงานบริการเดิม
การนํานวัตกรรมเลื่อนลอจดทะเบียน (Drive Thru For Register) มาใชในกระบวนงานการ
จดทะเบียนรถ ตามกฎหมายวาดวยรถยนต ของสํานักงานขนสงจังหวัด นครราชสีมา เปนแนวคิดที่จะนํา
กระบวนงานการจดทะเบียนรถในรูปแบบเดิม (บริการจดทะเบียนภายในอาคารสํานักงาน) มาดําเนินการเพิ่ม
คุณลักษณะใหม โดยเปนการเพิ่มชองทางการขอรับบริการ อีกชองทางหนึ่ง (บริการจดทะเบียนรถโดยไม
ตองลงจากรถ) เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและคาใชจายของเจาของรถ/ผูมาติดตอขอใช
บริการ นอกเหนือจากการใหบริการจดทะเบียนรถซึ่งยังคงมีอยูภ ายในอาคารสํานักงาน
ดังนั้น ในป 2553 นี้ สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาไดคิดคน นวัตกรรมเลื่อนลอจด
ทะเบียน (Drive Thru For Register) หรือจดทะเบียนรถโดยไมตองลงจากรถ เพิ่มอีกชองทางหนึ่ง เพื่อลด
ปญหาการหาสถานที่จอดรถ นอกเหนือจากการใหบริการจดทะเบียนรถ ตามกฎหมายวาดวยรถยนตภายใน
อาคารสํานักงาน ซึ่งยังคงมีการใหบริการอยู โดยเจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการสามารถเลือกใชบริการได
ตามความตองการ สําหรับการนํานวัตกรรมเลื่อนลอจดทะเบียนรถ (Drive Thru For Register) มาใหบริการ
นั้นมีรูปแบบการใหบริการทีแ่ ตกตางไปจากเดิมคือ ระหวางการดําเนินการทั้ง 2 ขั้นตอน 2 จุดบริการ เจาของ
รถ/ผูมาติดตอขอใชบริการไมตองหาสถานที่จอดรถ และไมตองลงจากรถ จนเสร็จสิ้นกระบวนงาน เปนการ
เพิ่มคุณลักษณะใหมใหกับงานบริการเดิม และเปนการทํางานเชิงรุกที่สนับสนุนการดําเนินการดานการจด
ทะเบียนรถ ตามกฎหมายวาดวยรถยนต ใหมีประสิทธิภาพ เจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการไดรับความ
สะดวก รวดเร็ว และมีความพึงพอใจในการใชบริการ
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ตัวอยาง บันทึกการตรวจสภาพรถ กอน ปรับปรุง
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ตัวอยาง บันทึกการตรวจสภาพรถหลังเพิ่มการสรางแถบรหัสแทง(Barcode)
, รายการผูถือกรรมสิทธิ์ (ชื่อบุคคล หรือนิติบุคคล) รายการผูครอบครอง
(เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ) และเวลา เพิ่มเติม
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7.2 วิธีการหรือกลยุท ธที่นํามาใช เพื่อใหการนํานวัตกรรมไปใชในการปรับปรุง
คุณภาพการใหบริการใหม นําไปสูการปฏิบัติไดโดยสัมฤทธิ์ผล
นวัตกรรมเลื่อนลอจดทะเบียน (Drive Thru For Register) เปนการนํากระบวนงานการจด
ทะเบียนรถ ตามกฎหมายวาดวยรถยนต มาเพิ่มคุณลักษณะใหมใหกับงานบริการโดย โดยผูใชบริการ ผูมี
สวนไดสวนเสีย จะไดรับความสะดวก รวดเร็ว และมีความพึงพอใจในการใชบริการโดยไมตองลงจากรถ
เปนการใหการบริการตามประเด็นยุทธศาสตรของสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา คือการใหบริการที่มี
คุณภาพแกประชาชน โดยมีกรอบแนวความคิดคือ การใหบริการที่ดีกวา สะดวกกวา รวดเร็วกวา และมีการ
พัฒนาระบบงานอยางตอเนื่องตามวงจรคุณภาพ PDCA : Plan – Do – Check – Act
ผลจากแนวคิดและวิธีการในการปรับปรุงคุณภาพงานใหบริการที่สํานักงานขนสงจังหวัด
นครราชสีม าดํ า เนิ น การมาโดยต อ เนื่ อ งจนถึ ง ป จ จุบั น จึ ง นํา ไปสู ก ารกํ า หนดเปา หมายการปรั บ ปรุ ง
กระบวนงานการจดทะเบียนรถ ตามกฎหมายวาดวยรถยนต ซึ่งเปนกระบวนงานสําคัญ มีประชาชนใชบริการ
เปนจํานวนมาก ระบบงานมีความละเอียดซับซอน ตั้งแตขั้นตอนการตรวจสภาพรถ การบันทึกขอมูลตรวจ
สภาพรถ การตรวจสอบเอกสารการไดมาของรถ และการบันทึกขอมูลดานทะเบียนรถ

8. สภาพการปฏิบัติงานในปจจุบัน (หลังนํานวัตกรรมไปปรับใช)
การใหบริการเลื่อนลอจดทะเบียน (Drive Thru For Register) เปนผลงานดานนวัตกรรมที่สํานักงาน
ขนสงจังหวัดนครราชสีมาคิดคนขึ้น เพื่อชวยใหกระบวนงานการจดทะเบียนรถ ตามกฎหมายวาดวยรถยนต
เปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว เปนการทํางานเชิงรุก และเพิ่มชองทางใหกับกระบวนงานการจดทะเบียน
รถ ตามกฎหมายวาดว ยรถยนตอี ก ชองทางหนึ่ง เปน การเพิ่ม คุณ ลั ก ษณะใหมใ หกับงานบริ ก ารเดิม ที่
สนับสนุนการดําเนินการดานการจดทะเบียนรถ ตามกฎหมายวาดวยรถยนต ใหมีประสิทธิภาพ ผูใชบริการ ผู
มีสวนไดสวนเสีย ไดรับความสะดวก รวดเร็ว และมีค วามพึงพอใจในการใชบริการ ในป พ.ศ.2553 มี
สภาพการปฏิบัติงาน 2 ขั้นตอน 2 จุดบริการ ตามแผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานใหม
ดังนี้
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน(ภายนอกอาคาร)
จุดบริการเลื่อนลอจดทะเบียนรถ(Drive Thru For Register)
ประชาชนยื่น
คําขอจดทะเบียนรถ

รอ 5 นาที

จุดบริการที่ 1 งานตรวจสภาพรถ
(One Stop Service)
ชางตรวจสภาพรถแจกบัตรคิว/รับคําขอ/ตรวจสภาพรถ/บันทึกขอมูลโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรขนาดเล็ก PDA ออก
เอกสารการตรวจสภาพรถ /อานและบันทึกขอมูลดวยระบบบารโคด(แถบเก็บขอมูล+เครื่องอานที่ใชแสง)/
คืนเรื่องใหแกประชาชนเพื่อใหนําเอกสาร/หลักฐานไปดําเนินการในจุดบริการที่ 2
( 12 นาที)

รอ 5 นาที

จุดบริการที่ 2 งานทะเบียนรถ(ภายนอกอาคาร)
(One Stop Service)
รับคําขอ/ ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ/ออกใบเสร็จรับเงิน/ออกเอกสารทะเบียนรถ/ตรวจสอบความถูกตอง/
ลงนาม/จายใบคูมือจดทะเบียนรถและแผนปายใหแกประชาชน
(5 นาที)

การจดทะเบียนรถรูปแบบใหม
มี 2 จุดบริการ มีขั้นตอนการดําเนินงานรวม 2 ขั้นตอน ใชระยะเวลาดําเนินการ 17 นาที
(ระยะเวลารอ 10 นาที) รวมเปน 27 นาที
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รูปภาพการปฏิบัติงาน
จุดบริการที่ 1 งานตรวจสภาพรถ

1. ชางตรวจสภาพรถแจกบัตรคิวพรอมรับคําขอเอกสารหลักฐานจากเจาของรถ

2. ชางตรวจสภาพรถดําเนินการตรวจสภาพรถ
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3. ชางตรวจสภาพรถดําเนินการตรวจสภาพรถและบันทึกขอมูลดวย
เครื่องคอมพิวเตอรขนาดเล็ก PDA (Personal Digital Assistant)

4. ชางตรวจสภาพรถดําเนินการบันทึกขอมูลในระบบงานดวยเครื่องอาน
และบันทึกขอมูลดวยระบบบารโคด (แถบเก็บขอมูล+ เครื่องอานที่ใชแสง)
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5. ดําเนินการอานและบันทึกขอมูลดวยระบบบารโคด(แถบเก็บขอมูล+เครื่องอานที่ใชแสง)

6. คืนเรื่องใหประชาชนเพื่อนําเอกสาร/หลักฐานไปดําเนินการในจุดบริการที่ 2

ชางตรวจสภาพรถแจกบัตรคิว/รับคําขอ/ตรวจสภาพรถ/บันทึกขอมูลโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรขนาดเล็ก PDA /อาน
และบันทึกขอมูลดวยระบบบารโคด(แถบเก็บขอมูล+เครื่องอานที่ใชแสง/ออกเอกสารการตรวจสภาพรถ / คืนเรื่อง
ใหแกประชาชนเพื่อใหนําเอกสาร/หลักฐานไปดําเนินการในจุดบริการที่ 2
(รอ 5 นาที ดําเนินการ 12 นาที รวม 17 นาที )
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จุดบริการที่ 2 งานทะเบียนรถ (ชองเลื่อนลอจดทะเบียนรถ)
ผ

1. เจาหนาที่ประจําชองบริการจุดบริการที่ 2 นําขอมูลที่ไดรับมาจากจุดบริการที่ 1
มาทําการบันทึกขอมูลในระบบงาน และออกเอกสารทางทะเบียนรถ ไดแก ใบคูมือจด
ทะเบียน เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ใบเสร็จรับเงิน พรอมทั้งแผนปายทะเบียนรถ
ไวรอเจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการ

2. เจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการนํารถเขาชองทางใหบริการ
เลื่อนลอจดทะเบียน(Drive Thru For Register)
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3. เจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการยื่นเอกสารหลักฐาน บัตรคิว
และคาธรรมเนียมใหกับเจาหนาที่

4. เจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการ จายคาธรรมเนียมพรอมรับ
เอกสารทางทะเบียนรถ ไดแก ใบคูมือจดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการ
เสียภาษี ใบเสร็จรับเงิน และแผนปายทะเบียนรถ จากเจาหนาที่
รับคําขอ/ ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ / ออกใบเสร็จรับเงิน/ออกเอกสารทะเบียนรถ/ตรวจสอบความถูกตอง/
ลงนาม/จายใบคูมือจดทะเบียนรถและแผนปายใหแกประชาชน
(รอ บ
5 นาที
9. ผลจากการนํานวัตกรรมไปปรั
ใช ดําเนินการ 5 นาที รวม 10 นาที )
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9. ผลจากการนํานวัตกรรมไปปรับใช
นวัตกรรมเลื่อนลอจดทะเบียน (Drive Thru For Register) เปนผลงานดานนวัตกรรมที่สํานักงาน
ขนสงจังหวัดนครราชสีมาคิดคนขึ้น เปนการเพิ่มคุณลักษณะใหมใหกับงานกระบวนงานการจดทะเบียนรถ
ตามกฎหมายวาดวยรถยนต ซึ่งเกิดจากความคิดสรางสรรคและเปนนวัตกรรมใหมที่สํานักงานขนสงจังหวัด
นครราชสีมาเปนผูริเริ่ม และเปนหนวยงานแรกของกรมการขนสงทางบกที่เปดใหบริการในรูปแบบนี้ และ
เปนการเพิ่มรูปแบบการใหบริการ โดยเนนการทํางานเชิงรุก เพิ่มชองทางการใหบริการประชาชน ซึ่งสงผล
ตอการรับรูของประชาชนในวงกวางและบังเกิดผลที่เปนรูปธรรม ดังนี้

ดานประสิทธิภาพ
สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาไดเริ่มเปดใหบริการเลื่อนลอจดทะเบียน (Drive Thru For
Register) ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2553 เปนตนมา ปรากฏวาในปจจุบันมีผูใชบริการวันละ 85 – 90 ราย
รูปแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ออกแบบขึ้นใหม สามารถจดทะเบียนรถใหมไดภายในเวลา 27 นาที ลดลง
จากรูปแบบเดิม (ป พ.ศ. 2552) 3 นาที คิดเปนรอยละ 10 และตั้งแตเดือนเมษายน – มิถุนายน 2553 ปรากฏ
วามีผูใชบริการดังตอไปนี้
เดือนเมษายน 2553
มีผูใชบริการเลื่อนลอจดทะเบียน 1,020 ราย เฉลี่ยวันละ 60 ราย
เดือนพฤษภาคม 2553
มีผูใชบริการเลื่อนลอจดทะเบียน 1,425 ราย เฉลี่ยวันละ 75 ราย
เดือนมิถุนายน 2553
มีผูใชบริการเลื่อนลอจดทะเบียน 1.870 ราย เฉลี่ยวันละ 85 ราย

ดานคุณภาพ
1. จากการสํารวจความพึงพอใจจากเจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการ ที่มาใชบริการเลื่อน
ลอจดทะเบียน (Drive Thru For Register) มีระดับความพึงพอใจ ดังนี้
เดือนเมษายน 2553
รอยละ 89.60
เดือนพฤษภาคม 2553 รอยละ 92.17
เดือนมิถุนายน 2553 รอยละ 95.37
เฉลี่ยตอเดือน รอยละ 92.38
2. เจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการ โดยเฉพาะผูพกิ ารที่มีความสามารถในการขับรถ และ
มีรถยนตและรถจักรยานยนตที่มีระบบการควบคุมพิเศษสําหรับผูพิการ สามารถเขาใชบริการไดทันทีโดยไม
ตองลงจากรถ ทําใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว และมีความพึงพอใจในการใชบริการ

เลื่อนลอตอภาษี ( Drive Thru For Register)

28

แบบฟอรม 4.1

ดานความคุมคา
1. เปนการทํางานเชิงรุก และเพิ่มชองทางใหกระบวนการจดทะเบียนรถ ตามกฎหมายวาดวย
รถยนตของสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา ที่มีปริมาณงานปละ 70,000 คัน หรือ 5,800 คัน/เดือน หรือ
285 คัน/วัน เปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว เจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการ สามารถใชรถไดถูกตองตาม
กฎหมายรวดเร็วขึ้น และชวยใหทองถิ่นมีรายไดคาภาษีประจําป นําไปพัฒ นา ปรับปรุง สรางความเจริญ
ใหแกสังคมในจังหวัดนครราชสีมา ตามนโยบายขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 12 ดาน ไดถึง
ปล ะ 200 ล า นบาท (ที่ม า : ระบบงานการเงิ น และบั ญ ชี งานบริห ารทั่ ว ไป สํ า นั ก งานขนสง จั ง หวั ด
นครราชสีมา)
2. ลดคาใชจายในการซื้อกระดาษสําหรับจัดพิมพบัตรคิวอัตโนมัติ จากการที่ไมตองใชบัตรคิว
สําหรับการติดตอขอใชบริการ ณ จุดบริการที่ 2 เลื่อนลอจดทะเบียน (Drive Thru For Register) ดังนี้
คากระดาษสําหรับจัดพิมพบัตรคิวอัตโนมัติ ในราคามวนละ 220.- บาท ใชออกบัตรคิวได
2,000.- ใบ (บัตรคิวใบละ 0.11 บาท) ตั้งแตเดือนเมษายน - มิถุนายน 2553 มีผูขอใชบริการ ณ จุดบริการที่ 2
เลื่อนลอจดทะเบียน (Drive Thru For Register) จํานวน 4,315 ราย ทําใหลดคาใชจายในการซื้อกระดาษ
สําหรับจัดพิมพบัตรคิวอัตโนมัติ จํานวน 474.65 บาท)
3. ชวยใหเจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการ ประหยัดคาใชจายในเรื่องเกี่ยวกับคาเชื้อเพลิง จาก
การดับ และสตารทเครื่องยนตหลายครั้ง คาบํารุงดูแลรักษาเครื่องยนต ระบบทําความเย็น และระบบเบรก
(ที่มา : กระทรวงพลังงาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี)

10. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
ในการใหบริการนวัตกรรม “เลื่อนลอจดทะเบียน (Drive Thru For Register)” ของสํานักงาน
ขนสงจังหวัดนครราชสีมา นั้น มีปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ ดังนี้
1. ดานการจราจร เนื่องจากสถานที่จอดรถของสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ 1 มี
พื้นที่คับแคบ มีที่จอดรถจํากัด การหาสถานที่สําหรับจอดรถเพื่อเขารับบริการระหวางจุดบริการที่ 1 โรง
ตรวจสภาพรถ และจุดบริการที่ 2 งานทะเบียนรถ(เลื่อนลอจดทะเบียน Drive Thru For Register) อาจมี
อุปสรรคในการเดินรถในชวงของการเริ่มตนใหบริการ เชน เกิดการจราจรติดขัด เนื่องจากมีการเขาจอด หรือ
เคลื่ อนที่อ อกจากช องจอดรถ ทํา ให ก ารจราจรติด ขัด ไมลื่ น ไหลในบางช ว ง สํ านั ก งานขนสง จัง หวั ด
นครราชสีมาจึงไดแกไขปญหาในเรื่องเกี่ยวกับการจราจร โดยการจัดระบบการจราจรใหม ซึ่งไดกําหนดใหมี
ชองทางเดินรถเฉพาะสําหรับรถที่จดทะเบียนใหม และรถผูติดตองานทั่วไป โดยจัด ทําลูกศร ปายจราจร
แนะนําการเดินรถ และปายแนะนําสถานที่ ใหเห็นไดอยางชัดเจน ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกแกเจาของ
รถ/ผูมาติดตอขอใชบริการ ไดเดินรถภายในสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาดวยความสะดวก และไปถึง
จุดบริการตางๆ ไดอยางรวดเร็ว
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การจัดทําปายจราจร/ปายแนะนําการเดินรถและปายแนะนําสถานที่

ปายแนะนําสถานที่เขาใชบริการเลื่อนลอจดทะเบียน (Drive Thru For Register)
ใชเสนทางเครื่องหมายสีมวง
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ปายจราจรเขาใชบริการเลื่อนลอจดทะเบียน (Drive Thru For Register)
ใชเสนทางเครื่องหมายสีมวง
เลื่อนลอตอภาษี ( Drive Thru For Register)
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ปายจราจรเขาใชบริการเลื่อนลอจดทะเบียน (Drive Thru For Register)
ใชเสนทางเครื่องหมายสีมวง
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จุดใหบริการเลื่อนลอจดทะเบียน (Drive Thru For Register)
บริเวณนอกอาคาร
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2. ดานการประชาสัมพันธ ซึ่งในชวงแรกนั้น เจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการ อาจยังไมทราบ
วาสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาไดเปดใหบริการในรูปแบบใหม การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตาง ๆ
ที่ตองใชประกอบคําขอในการขอใชบริการนวัตกรรม “เลื่อนลอจดทะเบียนรถ (Drive Thru For Register)”
อาจไมครบถวน เปนเหตุใหเจาหนาที่ไมสามารถใหบริการไดจนเสร็จ ขั้นตอน สํานัก งานขนสงจังหวัด
นครราชสีมาจึงไดแกไขปญหาดังกลาว ดวยการจัดทําสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ เชน
- กา รเผ ยแพ ร แ น ะนํ าใน เว็ บ ไซด ของสํ า นั ก ง านข นส ง จั ง หวั ด นคร ราช สี ม า
http://www.dltkorat.go.th
- จัด ทําใบปลิว แจกแก เจาของรถ/ผูมาติด ตอขอใชบริก าร ณ สถานที่จําหนายรถภายใน
จังหวัดนครราชสีมาทุกแหง ในจุดบริการตาง ๆ ของสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ 1 และ 2
รวมทั้ ง สํ า นั ก งานขนส ง จัง หวั ด สาขาทั้ง 7 สาขา และแจกใบปลิ ว ประชาสั ม พั น ธ ก ารให บ ริ ก าร ณ
หางสรรพสินคาเดอะมอลล จังหวัดนครราชสีมา
- จัดทําปายคัทเอาทติดดานหนาสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ 1 และที่บริเวณ
ชั้นใตดิน ลานจอดรถหางสรรพสินคาเดอะมอลล จังหวัดนครราชสีมา
- การกระจายเสียงตามสายภายในบริเวณสถานที่ใหบริการ และมีโทรศัพทไวใหเจาของรถ/
ผูมาติดตอขอใชบริการ ติดตอสอบถามกอนใชบริการ ทั้งหมดนี้ทําใหเจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการ ได
ทราบ เขาใจ และสามารถจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตาง ๆ เพื่อมาติดตอขอใชบริการนวัตกรรม “เลื่อนลอจด
ทะเบียน (Drive Thru For Register)” หรือบริการอื่น ๆ ของสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา ไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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แนะนําในเว็บไซดของสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา
http://www.dltkorat.go.th

ใบปลิวที่แจกใหแกเจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการ
เลื่อนลอตอภาษี ( Drive Thru For Register)
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ปายคัดเอาทติดหนาสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ 1

ปายคัทเอาทติดที่ชั้นใตดิน ลานจอดรถหางสรรพสินคา
เดอะมอลล จังหวัดนครราชสีมา
เลื่อนลอตอภาษี ( Drive Thru For Register)
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ปายประชาสัมพันธภายในสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา
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11. บทสรุป
การที่สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร การใหบริการที่มีคุณภาพ
แกประชาชน โดยมีกรอบแนวความคิดคือ การใหบริการที่ดีกวา สะดวกกวา รวดเร็วกวา และกลยุทธที่สําคัญ
คือ ความคิด ริเริ่มสรางสรรคใ นการปรับปรุงและพัฒ นาระบบการทํางาน เพื่อใหก ารบริก ารประชาชน
สามารถอํานวยความสะดวก และตอบสนองความตองการของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นได
กอใหเกิดนวัตกรรมการใหบริการประชาชนที่เปนรูปธรรมในรูปแบบใหม ในป 2553 คือ นวัตกรรม “ เลื่อน
ลอจดทะเบียน (Drive Thru For Register)” เปนการใหบริการกระบวนงานการจดทะเบียนรถ ตาม
กฎหมายวาดวยรถยนต ซึ่งนอกจากจะเปนการเพิ่มคุณลักษณะใหมใหกับงานบริการในรูปแบบเดิม ที่ยังเปด
ใหบริการอยูในปจจุบันแลว ยังเปนการทํางานเชิงรุก ทําใหการปฏิบัตงิ านมีความสะดวก รวดเร็ว งายตอการ
เข า ใช บ ริ ก ารของประชาชนทั่ ว ไป แม ก ระทั่ ง ผู พิ ก ารที่ ส ามารถขั บ รถได ก็ ส ามารถนํ า รถยนต ห รื อ
รถจักรยานยนตที่มีระบบควบคุมพิเศษสามารถเขาใชบริการไดอยางสะดวก งายดาย มีความโปรงใส เปน
ธรรม ตรวจสอบได สงผลตอการรับรูและความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริก ารไดในวงกวาง มี
ผลสัมฤทธิ์ดานประสิทธิภาพ คุณภาพ และความคุมคามากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปน การยกระดับมาตรฐานการ
ใหบริการของสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาและกรมการขนสงทางบกใหดียิ่งขึ้น เปนตนแบบให
สํานักงานขนสงจังหวัดตาง ๆ รวมทัง้ หนวยงานอื่น ๆ ไดนํานวัตกรรม “เลื่อนลอจดทะเบียน (Drive Thru For
Register)” ไปสรางสรรคงานบริการใหม ๆ ในกระบวนงานของตนเพื่อใหบริหารแกประชาชนในพื้นที่
ตาง ๆ ไดรับประโยชนสูงสุดจากการใหบริการของหนวยราชการ และรัฐวิสาหกิจ ตอไป

12. เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
-

***************
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