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1. อธิบายปญหา และสภาพการปฏิบัติงานเดิมกอนที่จะริเริ่มการปรับปรุง
1.1 ความเปนมา
1.1.1 นับแตอดีตจนถึงปจจุบัน รถ ถือเปนยานพาหนะทางบกที่มีบทบาทสําคัญ ตอในการใช
ชีวิตประจําวันของคนเปนอยางมาก เพราะเปนยานพาหนะที่ใชในการเคลื่อนยายคน สัตวและสิ่งของจาก
สถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่งดวยความสะดวก รวดเร็วตามเทคโนโลยีที่มีความเจริญ กาวหนา รถจึงเปน
ปจจัยหลักสําคัญที่มีความจําเปนในการดํารงชีวิตที่จะขาดไมไดแลวในปจจุบัน ซึ่งจะเห็นไดวามีประชากรรถ
เพิ่มจํานวนมากขึ้นในทุกป ดังนั้น เพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยของประชาชนในการใชรถ รัฐจึงบัญญัติ
กฎหมายขึ้นเพื่อนํามาใชในการควบคุมกํากับดูแลการใชรถ ซึ่งประเทศไทยมีกฎหมายที่ใชควบคุมกํากับดูแล
การใชรถจํานวน 2 ฉบับ คือ กฎหมายวาดวยการขนสงทางบก ที่กํากับดูแลรถที่มีขนาดใหญ ไดแก รถ
โดยสาร และรถบรรทุก และกฎหมายวาดวยรถยนต ที่กํากับดูแลรถที่มีขนาดเล็ก ไดแก รถเกง รถปคอัพ รถ
แท็กซี่ รถจักรยานยนต และรถสามลอ เปนตน โดยกรมการขนสงทางบกซึ่งเปนหนวยงานภาครัฐมีหนาที่
รับผิดชอบในการควบคุมกํากับดูแลการใชรถใหเปนไปตามกฎหมายทั้งสองฉบับดังกลาว
สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา เปนหนวยงานราชการสวนภูมิภาค สังกัดกรมการขนสง
ทางบก กระทรวงคมนาคม มีหนาที่รับผิดชอบสวนหนึ่ง คือ การดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ
ขนสงทางบก และกฎหมายวาดวยรถยนตภายในจังหวัด โดยแยกหนาที่กลุมงานตามโครงสราง คือ กลุมงาน
บริหารทั่วไป กลุมงานวิชาการขนสง กลุมงานทะเบียนและภาษีรถ กลุมงานใบอนุญาตขับรถ และกลุมงาน
สํานักงานขนสงสาขา
สําหรับงานดานทะเบียนและภาษีรถก็สามารถแยกเปนกระบวนงานตางๆ ไดแก การจดทะเบียน
รถ การตออายุภาษีรถ การโอนกรรมสิทธิ์รถ การเปลี่ยนสีรถ การเปลี่ยนเครื่องยนต และการแจงยายรถ
โดยประชาชนที่ประสงคจะติดตอดําเนินงานดานทะเบียนรถและภาษีรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต (รถเกง
รถปคอัพ รถจักรยานยนต และรถอื่น) สามารถติดตอใชบริการ ณ สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา แหงที่
1 และสําหรับรถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก (รถโดยสาร และรถบรรทุก) สามารถติดตอใชบริการ
ณ สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ 2
1.1.2 การแจงยายรถ หมายถึง การขอนํารถที่จดทะเบียนไวแลวในจังหวัดหนึ่ง (จังหวัดตนทาง)
เพื่อไปจดทะเบียนใชง านในอีกจังหวัดหนึ่ง (จัง หวัดปลายทาง) เนื่องจากรถเปนทรัพยสินที่มีก ารซื้อขาย
แลกเปลี่ยน ดังนั้น จึงมีการแจงยายรถจากจังหวัดหนึ่งไปยังอีกจังหวัดหนึ่ง เพื่อโอนกรรมสิทธิ์ทางทะเบียนให
ถูกตอง การแจงยายรถจึงเปนกระบวนงานหนึ่งที่สํานักงานขนสงจังหวัดทุกจังหวัดจะตองดําเนินงานเกี่ยวของ
ตอกัน โดยสํานักงานขนสงจังหวัดตนทางมีหนาที่รับผิดชอบในการอนุญาตใหยา ยรถออก และสํานักงานขนสง
จังหวัดปลายทางมีหนาที่รับผิดชอบในการรับแจงยายรถเขาเพื่อจดทะเบียนเปนรถจังหวัดนั้นตอไป และที่
ผานมางานการแจงยายรถไดมีวิวัฒนาการดังนี้
(1) กอนป 2547 ประชาชนเจาของรถจะตองไปติดตอยื่นคําขอแจง ยายรถออก ณ
จังหวัดตนทาง โดยสํานักงานขนสงจังหวัดตนทางเมื่อรับคําขอแลวจะดําเนินการบันทึกขอมูลและจัดสงประวัติ
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รถทางไปรษณียไปใหสํานักงานขนสงจังหวัดปลายทางซึ่งใชเวลาประมาณ 15 วัน เมื่อสํานักงานขนสงจังหวัด
ปลายทางไดรับประวัติรถแลว ขณะเดียวกันประชาชนเจาของรถจะตองไปติดตอแจงยายรถเขา ณ สํานักงาน
ขนสงจังหวัดปลายทาง โดยนํารถเขารับการตรวจสภาพและจดทะเบียนเปนทะเบียนรถจังหวัดปลายทางตอไป
ซึ่งกระบวนงานแจงยายรถดังกลาวประชาชนจะตองเดินทางไปติดตอราชการกับสํานักงานขนสงทั้งจังหวัดตน
ทางและปลายทาง จึงมีการติดตองานราชการ 2 ครั้ง และใชระยะเวลาประมาณ 15 - 30 วัน จึงแลว
เสร็จ
(2) ตอมาในป 2547 กรมการขนสงทางบกไดพัฒนางานแจงยายรถใหประชาชนเจาของ
รถสามารถติดตอแจงยายรถไดที่สํานักงานขนสงจังหวัดปลายทาง โดยไมตองเสียเวลาเดินทางไปเริ่มตนติดตอ
กับสํานักงานขนสงจังหวัดตนทางอีก ซึ่งมีลักษณะงาน คือ เมื่อสํานักงานขนสงจังหวัดปลายทางรับคําขอแจง
ยายรถจากประชาชนแลว ก็จะดําเนินการจัดสงเรื่องไปใหสํานักงานขนสงจังหวัดตนทางเพื่อใหดําเนินการแจง
ยายรถออกและจัดสงประวัติรถคันนั้นมาทางไปรษณียใหสํานักงานขนสงจังหวัดปลายทาง และเมื่อสํานักงาน
ขนสงจังหวัดปลายทางไดรับประวัติรถดังกลาวแลว ประชาชนจะตองติดตอขอแจงยายรถเขา โดยนํารถเขารับ
การตรวจสภาพและจดทะเบียนเปนทะเบียนรถจังหวัดปลายทางตอไป ซึ่งกระบวนงานแจงยายรถดังกลาว
ประชาชนสามารถไปติดตอราชการไดทสี่ ํานักงานขนสงปลายทางแหงเดียว แตยังเปนการติดตองานราชการ
2 ครั้ง แตใชระยะเวลาลดลง คือ ประมาณ 7 - 20 วัน จึงแลวเสร็จ
(3) ตอมาในป 2554 จนถึงปจจุบัน กรมการขนสงทางบกไดพัฒนาระบบงานแจงยายรถให
สามารถ Online ไดทั่วประเทศ โดยใหประชาชนเจาของรถสามารถติดตอแจงยายรถไดที่สํานักงานขนสง
จังหวัดปลายทาง ซึ่งมีลักษณะงาน คือ เมื่อสํานักงานขนสงจังหวัดปลายทางรับคําขอแจงยายรถจากประชาชน
แลว ก็จะดําเนินการบันทึกขอมูลขอยายรถปลายทางในระบบงาน โดยขอมูลดังกลาวจะ Online ไปปรากฏที่
สํานักงานขนสง จังหวัดตนทาง และภายใน 1 วันทําการ สํานักงานขนสงจังหวัดตนทางจะตองดําเนินการ
บันทึกขอมูลอนุญาตยายรถในระบบงานใหแลวเสร็จ และเมื่อมีการอนุญาตยายรถในระบบงานดังกลาวแลว
ขอมูลประวัติรถคันนั้นจะ Online ไปปรากฏที่สํานักงานขนสงจังหวัดปลายทาง และประชาชนจะตองติดตอ
ขอแจงยายรถเขา โดยนํารถเขารับการตรวจสภาพและจดทะเบียนเปนทะเบียนรถจังหวัดปลายทางตอไป ซึ่ง
กระบวนงานแจงยายรถดังกลาวประชาชนสามารถไปติดตอราชการไดที่สํานักงานขนสงปลายทางแหงเดียว
แตยังเปนการติดตองานราชการ 2 ครั้ง แตใชระยะเวลาลดลง คือ แลวเสร็จไดภายใน 3 วัน ซึ่งการพัฒนา
งานดังกลาว นอกจากประชาชนจะไดรับความสะดวกรวดเร็วในการติดตอแจงยายรถแลว ยังสงผลใหไดรับ
รางวัลคุณภาพการใหบริการดีเดนจากสํานักงาน กพร. ในป 2554 นั้นดวย
1.2 สภาพปญหาและผลกระทบ
1.2.1 ป ญ หาด านสถานที่ เนื่อ งจากการติดตอ ใชบ ริ ก ารงานแจง ยายรถโดยเฉพาะรถตาม
กฎหมายวาดวยรถยนต ประชาชนตองติดตอใชบริการ ณ สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ 1 ซึ่ง
ตั้ง อยูยานกลางเมือง ซึ่ง มีขอดีทําใหป ระชาชนสวนใหญ สามารถเดินทางไดอยางสะดวก รวดเร็ว แตก็มี
ขอจํากัดของขนาดพื้นที่ ทําใหเกิดปญหาบริเวณสถานที่จอดรถไมเพียงพอกับปริมาณรถของประชาชนที่มา
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ติดตอใชบริการ สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาจึงตองคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อนํามาใชในการพัฒนา
ปรับปรุงงานเพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็วในการติดตอราชการ
1.2.2 ปญหาดานขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ แมวาในป 2554 จนปจจุบันซึ่งไดมีการ
พัฒนางานใหบริการแจงยายรถใหมีความสะดวกรวดเร็วแลวเสร็จไดภายใน 3 วัน แตก็ปรากฏวาประชาชน
เจาของรถยังตองเสียเวลาเดินทางมาติดงานราชการ 2 ครั้ง และใชเวลา 3 วัน ทําใหประชาชนเสียเวลา
และคาใชจายในการเดินทาง รวมทั้งขาดประโยชนในการทํางานเพื่อหารายได นอกจากนั้นในดานเจาหนาที่
ยังตองมีปริมาณงานสะสมที่ตองรับดําเนินงานการแจงยายรถถึง 2 ครั้งจึงจะแลวเสร็จดวยเชนกัน
จากสภาพปญหาดังกลาว สงผลกระทบตอประชาชนผูใชบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และ
สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาผูใหบริการ ในดานตาง ๆ ดังนี้
ทางดานเศรษฐกิจ ประชาชนผูใชบ ริก ารที่ประกอบอาชีพตาง ๆ ตองเสียเวลา เสีย
คาใชจาย (คาอาหารและเครื่องดื่ม คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาสึกหรอของยานพาหนะ) ตองหยุดการทําการประกอบ
อาชีพหรือลางาน ทําใหขาดรายได เพื่อที่จะตองมาติดตอดําเนินการแจงยายรถ จํานวน 2 ครั้ง (คาแรงขั้นต่ํา
จังหวัดนครราชสีมา ป 2554 จํานวน 183 บาท/วัน) จากสถิติป 2554 มีผูใชบริการการแจงยายรถจํานวน
28,212 ราย คิดเปนมูลคาความเสียหายทางเศรษฐกิจ จํานวน 10,325,592 บาท/ป
ผูมีสวนไดสวนเสีย ก็ไดรับผลกระทบดวยเชนเดียวกัน คือ กรณีที่ผูมีสว นไดสวนเสียเปน
ผูรับมอบอํานาจดําเนินการแทนเจาของรถก็จะตองเสียเวลา และเสียคาใชจายเชนเดี่ยวกัน
สํานักงานขนสงจัง หวัดนครราชสีม า ตองจัดเจาหนาที่ไวคอยใหบ ริก ารประชาชน ซึ่ง
กระบวนงานการแจงยายรถเจาหนาที่ตองใหบริการจํานวน 2 ครั้ง ถึง จะแลวเสร็จ สงผลใหการใหบริการ
ประชาชนมีปริมาณสะสมเพิ่มมากขึ้นดวย ซึ่งถาคิดตนทุนการใหบริการของเจาหนาที่ก็จะมีตนทุนที่สูงขึ้น แต
ถาสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการลงได ก็จะสามารถลดตนทุนตอหนวยของการใหบริการลงได
ทางดานสังคม ประชาชนผูใชบริการ ถาหากประชาชนผูใชบริการเปนหัวหนาครอบครัว
หรือบุตร หลาน เมื่อเดินทางมาติดตอดําเนินการแจงยายรถ อาจเกิดความเสี่ยงดานอุบัติเหตุทางถนนจนไดรับ
บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ขึ้นได สง ผลทําใหขาดผูนําครอบครัว หรือขาดผูหาเลี้ยงครอบครัว เกิด ปญ หาทาง
เศรษฐกิจ และสังคมในที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากการแจง ยายรถดัง กลาว ประชาชนไมวาจะอาศัยในอําเภอใด
จะตองเดินทางมาติดตอใชบริการได ณ สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ 1 ซึ่งตั้งอยูในเมืองเพียงแหง
เดียวเทานั้น
ผูมีสวนไดสวนเสีย ก็ไดรับผลกระทบดวยเชนเดียวกันกับประชาชนผูใชบริการ กรณีเปน
ผูรับมอบอํานาจใหมาดําเนินการแทนเจาของรถ
1.3 ความสําคัญที่นํามาสูการริเริ่มนวัตกรรม
1.3.1 จากขอมูลสถิติปริมาณงานการยายรถเขา และการยายรถออกของสํานักงานขนสงจังหวัด
นครราชสีมา ในป 2552 - 2554 มีดังนี้
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ประเภทรถ
รย.1 รถยนตนั่งไมเกิน 7 คน
รย.2 รถยนตนั่งเกิน 7 คน
รย.3 รถบรรทุกสวนบุคคล
รย.12 รถจักรยานยนต
รถอื่นๆ
รวม
ที่มา :

ป 2552
ป 2553
ป 2554
รถยายเขา รถยายออก รถยายเขา รถยายออก รถยายเขา รถยายออก
5,019
760
6,050
650
6,791
631
340
53
374
39
427
35
8,383
1,448
8,437
1,121
8,358
1,005
10,396
1,878
9,937
1,156
10,503
1,097
160
46
60
60
158
38
24,298
4,185
24,958
3,026
26,237
2,806

สถิติการดําเนินการเกี่ ยวกับทะเบียนและภาษี รถตามกฎหมายวาดวยรถยนต สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีม า

จากการวิเคราะหขอมูลปริมาณรถยายเขาและยายออก พบวาจังหวัดนครราชสีมามีปริมาณ
รถยายเขามากขึ้นทุกป โดยในป 2553 มีรถยายเขาจํานวน 24,958 คัน ซึ่งเพิ่มมากขึ้นจากป 2552 รอย
ละ 2.7 และป 2554 มี ร ถย ายเขา จํ านวน 26,237 คั น ซึ่ ง เพิ่ ม มากขึ้ น จากป 2553 ร อยละ 5.1
ขณะเดียวกันก็พบวามีรถยายออกจากจังหวัดนครราชสีมาลดลงทุกป โดยในป 2553 มีรถยายออกจํานวน
4,185 คัน ซึ่งลดลงจากป 2552 รอยละ 27.7 และป 2554 มีรถยายออกจํานวน 2,806 คัน ซึ่งลดลง
จากป 2553 รอยละ 7.3
นอกจากนั้นสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาไดรวบรวมขอมูลจังหวัดที่มีรถแจงยายเขา
จังหวัดนครราชสีมาเปนจํานวนมาก 5 อันดับ โดยเฉลี่ยเปนแตละเดือน ดังนี้
1. จังหวัดขอนแกน
เฉลี่ยเดือนละ 72 คัน
2. จังหวัดบุรีรัมย
เฉลี่ยเดือนละ 66 คัน
3. จังหวัดสระบุรี
เฉลี่ยเดือนละ 61 คัน
4. จังหวัดชัยภูมิ
เฉลี่ยเดือนละ 50 คัน
5. จังหวัดลพบุรี
เฉลี่ยเดือนละ 41 คัน
ที่มา :

สถิติการดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา

นอกจากนั้นยังพบวาในการติดตอแจงยายรถ ประชาชนสวนใหญรอยละ 80 มักจะนําตัวรถ
มาติดตอเพื่อขอแจงยายรถเขา ณ จังหวัดปลายทาง โดยเขาใจวาจะสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จในวันเดียว
เนื่องจากขอเท็จจริงเมื่อประชาชนมีการตกลงซื้อขายรถกันแลว มักจะนําตัวรถไปใชงานในจังหวัดปลายทาง
ทันที และจะดําเนินการแจงยายรถและโอนกรรมสิทธิ์ทางทะเบียนใหถูกตองในภายหลัง ดังนั้น ประชาชน
เจาของรถมักจะใหขอเสนอแนะใหหาแนวทางวิธีการดําเนินงานใหสามารถดําเนินการแจงยายรถใหแลวเสร็จใน
วันเดียว ซึ่งจะทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
1.3.2 ขั้นตอนและระยะการดําเนินงานแจงยายรถเขา
ปจจุบันกระบวนงานการแจงยายรถเขา มีการดําเนินงาน 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การแจงยายรถออก ณ จังหวัดปลายทาง ซึ่งเปนการติดตอ ครั้ง ที่ 1
เพื่อยื่นคําขอใหจังหวัดตนทางแจงยายรถออกกอน โดยมีจุดบริการเดียว (งานทะเบียนแจงยายรถ) และมี
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ขั้นตอนคือ ประชาชนผูใชบริการมาติดตอยื่นคําขอแจงยายรถออก เจาหนาที่รับคําขอ/ตรวจสอบหลักฐาน/
รับชําระคาธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน และบันทึกรายการในระบบงานคอมพิวเตอรและใบคูมือจด
ทะเบี ย นรถ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให สํ า นั ก งานขนส ง จั ง หวั ด ต น ทางดํ า เนิ นการอนุ ญ าตย า ยรถในระบบงาน
คอมพิวเตอรตอไป พรอมทั้งแจงประชาชนผูใชบริการวา เมื่อครบกําหนด 2 วันทําการนับแตวันที่ไดยื่น
เรื่องขอแจงยายรถออก จึงจะสามารถนํารถมาแจงยายเขาไดตอไปภายหลัง ขั้นตอนนี้ใชเวลาไมเกิน 20 นาที
ขั้นตอนที่ 2 การแจงยา ยรถเขา ซึ่งเปนการติดตอครั้งที่ 2 (และจะดําเนินงานได
ตอเมื่อสํานักงานขนสงจังหวัดตนทางไดบันทึกการอนุญาตรถออกในระบบงานคอมพิวเตอรแลวเทานั้น) โดยมี
2 จุดบริการ และมีขั้นตอน
จุดบริการที่ 1 (งานตรวจสภาพรถ) ประชาชนนํารถเขาตรวจสภาพรถ เจาหนาที่
รับคําขอและดําเนินการตรวจสภาพรถ/บันทึกขอมูลในคอมพิวเตอร/จายเรื่อง จุดบริการนี้ใชเวลาไมเกิน 45
นาที
จุดบริการที่ 2 (งานจดทะเบียนรถ) ประชาชนผูใชบริการยื่นคําขอ เจาหนาที่รับคํา
ขอ / ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอ / รับชําระคาธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน / บันทึกรายการใน
ระบบงานคอมพิวเตอรและใบคูมือจดทะเบียนรถ / นายทะเบียนพิจาณาลงนาม / จายแผนปายทะเบียนรถ
จุดบริการนี้ใชเวลาไมเกิน 45 นาที
ขั้นตอนที่ 2 รวมใชระยะเวลาในการดําเนินงานไมเกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที
จากสภาพปญหาดังกลาว สํานักงานขนสง จังหวัดนครราชสีม าจึง ไดนําขอเสนอแนะของ
ประชาชนผูใชบริการมาเปนประเด็นสําคัญ ในการประชุมปรึกษาหารือเพื่อ หาแนวทางในการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการใหบริการงานแจงยายรถใหแลวเสร็จโดยเร็ว และที่ประชุมไดวิเคราะหขั้นตอนการดําเนินงาน
แจง ยายรถดังกลาวขางตน พบวา ปจจัย ความสําเร็จของกระบวนงานแจงยา ยรถ คือ สํานักงานขนสง
จังหวัดตนทางจะตองดําเนินการบันทึกขอมูลการอนุญาตใหยายรถออกจากจังหวัดตนทาง ซึ่งทันทีที่มีการ
ดําเนินการอนุญาตแลวเสร็จดังกลาว สํานักงานขนสงจังหวัดปลายทางก็สามารถรับเรื่องแจงยายรถเขา /
ตรวจสภาพรถ และจดทะเบียนไดแลวเสร็จอยางตอเนื่องทันทีเชนกัน ซึ่งจะเปนผลใหประชาชนที่มีความ
พรอมดานตัวรถและเอกสารหลักฐานสามารถแจงยายรถเขาไดแลวเสร็จภายใน 1 วัน ดังนั้น สํานักงาน
ขนสงจังหวัดนครราชสีมาจึงไดนําเทคโนโลยีเครือขายสังคม Online ที่ใชกันอยางแพรหลายในปจจุบัน
ไดแก Facebook , MSN และอื่น ๆ เพื่อเปนชองทางในการติดตอสื่อสารกับสํานักงานขนสงจังหวัดตน
ทางที่มีปริมาณรถยายเขามาใชงานจังหวัดนครราชสีมาจํานวนมากซึ่งเปนจังหวัดขางเคียง คือ สํานักงาน
ขนสงจังหวัดขอนแกน สํานักงานขนสงจังหวัดชัยภูมิ สํานักงานขนสงจังหวัดสระบุรี สํานักงานขนสง
จังหวัดบุ รีรัม ย และสํา นักงานขนส งจัง หวัด ลพบุ รี ทั้ง นี้ เพื่อประสานใหสํ า นัก งานจัง หวัด ดังกลา ว
ดําเนินการอนุญาตยายรถออกใหแลวเสร็จโดยเร็ว และไดจัดทําเปนโครงการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
ประชาชนงานแจงยายรถ ตามพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 หรือ เรียกวา “ นวัตกรรมการแจงยาย
รถ ผานเครือขายสังคมออนไลน e-Social Service)” ครั้งนี้ อันจะทําใหกระบวนงานแจงยายรถออก ณ
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จังหวัดปลายทาง และการแจงยายรถเขา มีขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการประชาชนใหแลวเสร็จภายใน 1
วันทําการ และใหประชาชนผูใชบริการเดินทางมาติดตอดําเนินการใหแลวเสร็จในครั้งเดียว เพื่อมิใหประชาชน
ผูใชบริการเสียเวลา เสียคาใชจาย ขาดรายได และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ อันจะทําใหเกิดผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจ ครอบครัว และสังคมนอยลง เกิดรายไดและมีการหมุนเวียนทางธุรกิจการเงินไดดียิ่งขึ้น
รูป
-แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานเดิม-

ผูรับบริการมาติดตอขอรับบริการครั้งที่ 1 (วันแรก)
การยายรถออก ณ จังหวัดปลายทาง
ประชาชนผูยื่นคําขอ

รับคําขอ / ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอ /
รับชําระคาธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน /
บันทึกรายการในระบบงานคอมพิวเตอรและใบคูมือจดทะเบียนรถ /
นายทะเบียนพิจารณาลงนาม / จายเรื่อง

( 20 นาที )
สรุป 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ ระยะเวลาดําเนินการ รวมระยะเวลารอไมเกิน 20 นาที
หมายเหตุ เมื่อประชาชนไดรับใบคูมือจดทะเบียนรถคืนแลว ยังไมสามารถนํารถยายเขาไดภายใน 1 วันทําการ จะตองรอใหจังหวัดตนทาง
อนุญาตยาย และเมื่อครบกําหนด 2 วันทําการ นับแตวันที่ไดยนื่ ขอแจงยายรถออก จึงจะสามารถนํารถมาแจงยายเขาไดภายหลัง

ผูรับบริการมาติดตอขอรับบริการครั้งที่ 2 (วันที่สอง)
การยายรถเขา
ประชาชนผูยื่นคําขอ

รับคําขอตรวจสภาพรถ

จุดบริการที่ 2
งานตรวจสภาพรถ

จุดบริการที่ 3
งานทะเบียนรถ

ตรวจสภาพรถ

- เวลารอ 10 นาที
- เวลาดําเนินการ
35 นาที

บันทึกขอมูลในคอมพิวเตอร / จายเรื่อง

( 45 นาที )

รับคําขอ/ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอ/

- เวลารอ 10 นาที

รับชําระคาธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน/
บันทึกรายการในระบบงานคอมพิวเตอรและใบคูมือจดทะเบียนรถ/
นายทะเบียนพิจารณาลงนาม/จายแผนปายทะเบียนรถ

- เวลาดําเนินการ

สรุป 4 ขั้นตอน 2 จุดบริการ ระยะเวลาดําเนินการ รวมระยะเวลารอไมเกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที

35 นาที

( 45 นาที )
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2. อธิบายแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชน ในหัวขอ ดังนี้
2.1 การกําหนดนโยบายขององคการ
วิสัยทัศนของสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา คือ “องคกรที่มีคุณภาพ มุงสูความเปนเลิศดาน
การบริการ” เปนเปาหมายในการดําเนินงานของสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาที่สําคัญประการหนึ่งซึ่งจะ
นําไปสูตัวชี้วัดความสําเร็จของการบริหารงานของสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา คือ การใหบริการที่มี
คุณภาพแกประชาชน สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาไดมีการสํารวจความคิดเห็น ความตองการ และ
ความคาดหวั ง ของผูรั บ บริ ก ารในทุก กระบวนงาน และได ร ายงานสรุป ผลการสํารวจความพึง พอใจของ
ผูรับบริการใหผูบริหารทราบเปนประจําทุกเดือนอยางตอเนื่อง เพื่อรวบรวมความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ของ
ผูรับ บริการนําไปประชุม ปรึก ษาหารือกันเพื่อที่จ ะปรับ ปรุง และพัฒ นาคุณภาพการใหบ ริก าร ใหส ามารถ
ตอบสนองความตองการของผูใชบริการไดมากยิ่งขึ้น
2.2 การกําหนดกลยุทธ แผนงาน โครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาบรรลุวิสัยทัศนที่ตั้งไว และสามารถ
ตอบสนอบความตองการของผูใชบริการไดทุกกลุมเปาหมาย จึงไดกําหนดกลยุทธสําคัญที่จะนํามาใชปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการใหบริการ 3 ดาน คือ การสรางนวัตกรรมใหม การใหบริการที่เปนการอํานวยความ
สะดวก และการสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ โดยกําหนดเปนประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญประการหนึ่ง
ของสํานักงานขนสง จังหวัดนครราชสีมาคือ การใหบริก ารที่มีคุณภาพแกประชาชน โดยมีกรอบแนวคิดคือ
“การใหบ ริก ารดวยคุณภาพที่ดีก วา สะดวกกวา รวดเร็วกวา ” ผลจากแนวคิดและวิธีก ารในการปรับ ปรุง
คุณภาพการใหบริการที่สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาไดดําเนินการมาโดยตอเนื่องจนถึงปจจุบัน จึง
นํามาสูการกําหนดเปาหมายการปรับปรุงกระบวนงานการแจงยายรถออก ณ จังหวัดปลายทาง และการแจง
ยายรถเขา ซึ่งเปนกระบวนงานสําคัญที่สงผลกระทบตอผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียจํานวนมาก และในป
พ.ศ.2555 จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนงานแจงยายรถ ตามพระราชบัญญัติ
รถยนต พ.ศ.2522 เพื่อ สรางสรรควิธีก ารทํางานในเรื่องขั้นตอนการทํางานหรือวิธีก ารปฏิบัติง านใหมใน
กระบวนงานการแจงยายรถ ใหสามารถลดเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานไดอยางเฉียบพลัน สรางความพึง
พอใจใหแกผูรับบริการ ลดคาใชจายในการเขาถึงบริการของประชาชน เกิดความคุมคาทางเศรษฐกิจ สังคม
และชุมชนโดยรวมมากยิ่งขึ้น
2.3 การกําหนดวัตถุประสงคของการปรับปรุง
2.3.1 เพื่อสรางภาคีเ ครือขายความรวมมือกับ สํานัก งานขนสง จัง หวัดตาง ๆ ในการพัฒ นา
คุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารประชาชนงานแจ ง ย า ยรถ ณ จั ง หวั ด ปลายทางและการแจ ง ย า ยรถเข า ตาม
พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ.2522
2.3.2 เพื่อลดระยะเวลาการใหบริการประชาชนที่มาดําเนินการติดตองานแจงยายรถ ณ จังหวัด
ปลายทาง และการแจงยายรถเขาใหมีระยะเวลาที่สั้นลง และแลวเสร็จภายใน 1 วันทําการ
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2.3.3 เพื่อใหประชาชนผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดรับความพึงพอใจในการติดตอใชบริการ
ภาครัฐ
2.3.4 เพื่อใหเกิดความคุมคา ลดคาใชจายในการเขาถึงบริการของประชาชน ลดตนทุน/ผลิตภาพ
การใหบริการของหนวยงาน เกิดความคุมคาทางเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน โดยรวม
2.3.5 เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีใหแกสํานักงานขนสงจังหวัดที่รวมเครือขาย และกรมการขนสง
ทางบก
3. อธิบายแนวคิด วิธีการ และการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
การใหบริการ
3.1 การกําหนดและการสรางวัฒนธรรมองคการ
สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาไดกําหนดวิสัยทัศน คานิยม และวัฒนธรรมขององคการ ดังนี้
วิสัยทัศน : องคกรที่มีคุณภาพ มุงสูความเปนเลิศดานการบริการ
คานิยม : การใหบริการดวยคุณภาพที่ดีกวา สะดวกกวา รวดเร็วกวา
วัฒนธรรม : วัฒนธรรมผูใหบริการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
เพื่อนําไปสูความสําเร็จตามที่ตั้งไวสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาไดนําประเด็นยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบราชการในชวงป พ.ศ.2551 – พ.ศ.2555 ทั้ง 4 ประการ มาเปนปจจัยในการผลักดันและขัด
เกลากรอบแนวคิดของคนในองคการใหเกิดเปนพฤติกรรมที่พึงประสงค โดยไดติดตั้งวิสัยทัศน คานิยม และ
วัฒนธรรมขององคการไวในหองปฏิบัติง านบริก ารทุกแหง เพื่อใหเจาหนาที่ผูบริการรวมกันผลักดันใหเกิด
พฤติก รรมการปฏิบัติง านที่ส อดคลองกับ คานิยม และเพื่อนําไปสูความสําเร็จ ที่สําคัญ ขององคก าร ตลอด
ระยะเวลา 7 ปที่ผานมา (ป พ.ศ.2548 - พ.ศ.2555) ไดมีการดําเนินการปรับกระบวนทัศนของบุคลากรอยาง
ตอเนื่องเชนการประชุมเจาหนาที่ภายในสํานักงาน การฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร การฟงธรรมะใน
เรื่องเกี่ยวกับ การทํางานใหงานเปนสุขคนเปนสุข การศึกษาดูงาน และการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยมี
วัตถุประสงคในการปรับกระบวนทัศนของบุคลากร ดังนี้
 เพื่อใหเกิดความสามัคคี ความรวมมือ ทุมเท และเสียสละ
 เปดใจยอมรับความเปลี่ยนแปลง/กลาที่จะเปลี่ยนแปลง
 มีจิตสํานึกของผูใหบริการ โดยมองผูรับบริการเสมือนลูกคาคนสําคัญที่ตองดูแลเอา
ใจใส ยึดหลักการบริการดวยใจ (Service mind) เปนคานิยมรวม
 สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการทํางานรวมกันเพื่อนําไปสูความเปนองคการ
แหงการเรียนรู
จากผลการดําเนินการปรับ กระบวนทัศนของบุคลากรทําใหบุคลากรของสํานักงานขนสง จัง หวัด
นครราชสีมามีความพรอมและความสามารถในการเรียนรู มีความคิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวไดอยาง
เหมาะสม มีจิตสํานึกความรับผิดชอบตอตนเอง ตอประชาชน และตอสังคมโดยรวมมากยิ่งขึ้น
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3.2 การสรางการมีสวนรวมของบุคลากรในการเปลี่ยนแปลงระบบการทํางาน
ในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารประชาชนของสํ า นั ก งานขนส ง จั ง หวั ด
นครราชสีมา นั้น ขนสงจังหวัดนครราชสีมายึดถือคํากลาวที่วา “ผูบริหารที่ดี คือผูที่สามารถทํางานใหสําเร็จได
โดยผูรวมงาน” จึงไดใหความสําคัญกับการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรมีสวนรวมในการปรับปรุงคุณภาพการ
ทํางาน/บริการ โดยมุงหวังที่จะใหเกิดผลดังนี้
3.2.1 การรวมมือรวมใจเพื่องาน
3.2.2 ความจงรักภักดีและซื่อสัตยตอองคการ
3.2.3 เกื้อหนุนใหเกิดระเบียบ ขอบังคับ เพื่อผลในการกํากับควบคุมคนในองคการ
3.2.4 การเกิดความสามัคคีในองคการหรือกลุม
3.2.5 เขาใจตอนโยบายและวัตถุประสงครวมกันของบุคคลในองคการ
3.2.6 สรางความคิดใหมเพื่อองคการ
3.2.7 มีศรัทธาความเชื่อมั่นตอตนเองและกลุม
นอกจากนี้ยังเปดโอกาสและรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูบริหารระดับกลาง (หัวหนา
กลุม หัวหนาฝาย หัวหนางานตางๆ) และผูปฏิบัติ (ผูทํางานระดับลาง) อยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนในการ
ประชุม ประจําเดือน หรือประชุมกลุมยอยระดับ ผูบริห ารระดับกลาง ทั้งนี้มีเ ปาหมายเพื่อ นําไปปรับปรุง
พัฒนา หรือแกไขปญหาขอขัดของของการดําเนินการในแตละกระบวนงานใหดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง
3.3 การสงเสริม สนับสนุนการใชระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ
ขอมูลสารสนเทศมีประโยชนตอ ผูบริหารและผูปฏิบัติในองคการ ในการนําขอมูลไปใชกําหนด
เปาหมายกลยุทธ การวางแผนปฏิบัติการ และชี้แนวโนมของการดําเนินงานขององคการไดวานาจะเปนไปใน
ลักษณะใด ขนสงจังหวัดนครราชสีมาจึงสงเสริม และสนับสนุนใหหัวหนากลุม หัวหนาฝาย หัวหนางาน และ
เจาหนาที่ผูป ฏิบัติ นําขอมูล เกี่ยวกับ งานบริก ารดานทะเบียนและภาษีร ถ ดานใบอนุญ าตขับ รถ และดา น
ใบอนุญาตประกอบการขนสง ซึ่งเปนขอมูลที่เปนปจจุบัน ถูกตอง เชื่อถือได มาใชในการพิจารณาประกอบการ
จัดทําแผนงาน โครงการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนของสํานักงานขนสงจังหวัด
นครราชสีมาไดอยางรวดเร็วและทันตอเหตุการณ เปนประโยชนและตอบสนองความตองการของผูรับบริการได
อยางเต็มที่
4. อธิบายแนวคิด วิธีการ และการดําเนินการในการใหความสําคัญกับประชาชนและการบริการ
4.1 ชองทาง วิธีการ การรับฟงและรวบรวม ความตองการ ความคิดเห็น ความพึงพอใจ
เพื่อใหก ารดําเนินการตามบทบาท/ภารกิจของสํานักงานขนสงจัง หวัดนครราชสีมามีคุณภาพ
สามารถตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการไดอยางตรงจุดและแทจริง จึงไดจัดใหมีชองทาง วิธีการ
การรับฟงและรวบรวม ความตองการ ความคิดเห็น รวมถึงความพึงพอใจของประชาชน ดังนี้
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4.1.1 จัดทําแบบสอบถามและแบบแสดงความคิดเห็น เพื่อใหประชาชน ผูมาใชบริการไดกรอก
ขอมูลตาง ๆ เพื่อนําไปใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่ใหบริก ารและเปนขอมูล ในการ
วางแผนปรับปรุงและพัฒนาหนวยงานในโอกาสตอไป
4.1.2 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือขอรองเรียนตาง ๆ ที่ติดตั้งไวตามจุด
ตาง ๆ ที่ประชาชนสามารถสังเกตเห็นเดนชัด และสามารถเขาถึงไดโดยงาย
4.1.3 มีเว็บไซตของสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา www.dltkorat.go.th มีกระดานถาม
ตอบ ใหผูสนใจแสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะหรือติชม ซึ่งนับเปนอีกชองทางหนึ่งที่ใชในการรับฟงความ
คิดเห็น ความตองการ ขอรองเรียน และความพึงพอใจของประชาชนที่ไมสะดวกจะเดินทางมาใหขอมูลดวย
ตนเอง ณ สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา
4.1.4 จัดใหมีโทรศัพทสายตรงหมายเลข 1584 ไวคอยบริการประชาชน รวมถึงใชเปนชองทางใน
การรับฟงความคิดเห็น ความตองการ ขอรองเรียน และความพึงพอใจของประชาชนอีกชองทางหนึ่ง
4.1.5 เชิญผูมีสวนไดสวนเสีย ผูรับบริการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ เขารวมแสดงความคิดเห็นใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการวาระสําคัญ ๆ
โดยขนสง จังหวัดนครราชสีม าไดจัดใหมีเจาหนาที่รับ ผิดชอบในการรวบรวมขอมู ล จากทุก ๆ
ชองทางมาดําเนินการวิเคราะหและสรุปประมวลผลความพึงพอใจของประชาชนผูมาใชบริการในแตละประเด็น
เปนประจําทุกเดือน และในกรณีที่มีขอเสนอแนะที่ตองปรับปรุงแกไขเรงดวนหรือขอรองเรียนเจาหนาที่จะนํา
ขอมูลเสนอขนสงจังหวัดนครราชสีมาทันที และเมื่อไดมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะ หรือตรวจสอบแกไข
ปญหาขอรองเรียนแลว จะตองรายงานใหขนสงจังหวัดนครราชสีมาทราบทุกกรณีไป
4.2 วิธีการในการสรางการทํางานแบบหุนสวน
ในการจัดการธุรกิจ มีวิธีตาง ๆ เพื่อบริการลูกคาที่เปนเลิศ โดยประการแรกมองวา “ลูกคาคือ
หุนสวนระยะยาว เปนผูที่มีพระคุณสูงสุดของกิจการ และควรจะไดรับการปฏิบัติเยี่ยงหุนสวนระยะยาวของ
กิจการ” สําหรับการจัดการในภาครัฐ การมีสวนรวมเปนหัวใจหลักของขบวนการในภาคประชาชน ที่ตอง
เสริมสรางใหเกิดขึ้นและเปนไปอยางแทจริง โดยรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดมี
บทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการประสานประโยชนใหแกทุกมิติของสังคม ไดแก ปจเจกบุคคล กลุมบุคคล ชุมชน
ทองถิ่น องคการปกครองสวนทองถิ่นและธุรกิจเอกชน สิ่งเหลานี้เปนเสมือนแรงกดดันที่ภาครัฐตองปรับเปลี่ยน
วิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิเสรีภาพของประชาชนและความ
เสมอภาค รักษาประโยชนสวนรวม อํานวยความสะดวก และบริการประชาชน ดังนั้น หลักและวิธีการทํางาน
ของขาราชการยุคใหม ตองเปดระบบราชการใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากที่สุด ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์เพื่อสวนรวมและประโยชนของประชาชนเปนที่ตั้ง
2. เคารพในสิทธิ เสรีภาพของประชาชน
3. เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการทํางานอยางเหมาะสม
4. มีความพรอมรับผิด สามารถตรวจสอบได
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5. มีการทํางานที่รวดเร็ว โปรงใส มีกลไกการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการที่
ชัดเจน
6. ปรับเปลี่ยนอุดมการณที่ยึดติดกับระบบอุปถัมภไปสูระบบคุณธรรม
ดังนั้น ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนของสํานักงานขนสงจังหวัด
นครราชสีม าจึงไดมีก ลไกในการเปดโอกาส/สนับสนุนใหภาคสวนอื่น ๆ เขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน/
บริการ เสนอความคิดเห็น หลากหลายชองทาง ดังนี้
1) จัดทําแบบสอบถามและแบบแสดงความคิดเห็น เพื่อใหประชาชนผูมาใชบริการไดกรอก
ขอมูลตาง ๆ เพื่อนําไปใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่ใหบริก ารและเปนขอมูล ในการ
วางแผนปรับปรุงและพัฒนาหนวยงานในโอกาสตอไป
2) จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือขอรองเรียนตาง ๆ ที่ติดตั้งไวตามจุด
ตาง ๆ ที่ประชาชนสามารถสังเกตเห็นเดนชัด และสามารถเขาถึงไดโดยงาย
3) มีเว็บไซตของสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา www.dltkorat.go.th มีกระดานถาม
ตอบ ใหผูสนใจแสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะหรือติชม ซึ่งนับเปนอีกชองทางหนึ่งที่ใชในการรับฟงความ
คิดเห็น ความตองการ ขอรองเรียน และความพึงพอใจของประชาชนที่ไมสะดวกจะเดินทางมาใหขอมูลด วย
ตนเอง ณ สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา
4) จัดใหมีโทรศัพทสายตรงหมายเลข 1584 ไวคอยบริการประชาชน รวมถึงใชเปนชองทางใน
การรับฟงความคิดเห็น ความตองการ ขอรองเรียน และความพึงพอใจของประชาชนอีกชองทางหนึ่ง
5) สงเสริมใหเจาหนาที่ทุกคนไดรับองคความรูใหม ๆ และเกิดความตื่นตัวอยูเสมอ จึงไดแจง
ให เ จา หน าที่ ที่ มี โ อกาสต อ นรับ คณะศึ ก ษาดู ง านได ห าโอกาสในการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู แ ละแลกเปลี่ ย น
ประสบการณกับ ผูม าศึก ษาดูงาน โดยรับ ฟง คําติชม ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อนํามาใชเ ปน
ประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนางานตอไปในอนาคต
6) เชิญผูมีสวนไดสวนเสีย ผูรับบริการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ เขารวมแสดงความคิดเห็น
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการวาระสําคัญ ๆ
4.3 ชองทาง วิธีการ ในการเขาถึงการบริการแบบบูรณาการ
ในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารประชาชนของสํ า นั ก งานขนส ง จั ง หวั ด
นครราชสีมา ป พ.ศ.2555 สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาไดจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
ประชาชน งานแจงยายรถ ตามพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ.2522 “นวัตกรรมการแจงยายรถ ผานเครือขาย
สังคมออนไลน (e-Social Service)” ทําใหผูรับบริการสามารถเขาถึงบริการการแจงยายรถออก ณ จังหวัด
ปลายทาง และการแจงยายรถเขาของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของไดภายใน 1 วันทําการ โดยมีขั้นตอนในการ
ดําเนินการกับสํานักงานขนสงจังหวัดในสวนภูมิภาค จํานวน 24 แหง ดังนี้
4.3.1 กําหนดใหมีแนวทางการทํางานรวมกันระหวางสํานักงานขนสงจังหวัดทั้ง 24 แหง ในการ
ใหบริการอยางเปนระบบ
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4.3.2 มีการจัดทําบันทึกความตกลงในการปฏิบัติงานรวมกันระหวางสํานักงานขนสงจังหวัดทั้ง
24 แหง
4.3.3 มีระบบในการติดตามประเมินผลการทํางานรวมกัน
4.3.4 มีก ารประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ระหวางสํานัก งานขนสง จังหวัดที่เ กี่ยวของเพื่อ
พัฒนาการแจงยายรถ ผายเครือขายสังคมออนไลน (e-Social Service) ใหดีขึ้น
4.4 การขยายโอกาสในงานบริการภาครัฐในกลุมตาง ๆ อยางทั่วถึง
เพื่อใหก ารดําเนินการตามบทบาท/ภารกิจของสํานักงานขนสงจัง หวัดนครราชสีมามีคุณภาพ
สามารถตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการไดอยางตรงจุดและแทจริง จึงไดขยายชองทางการใหบริการ
ของสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาไปยังกลุมผูดอยโอกาส เชน คนยากจน คนพิการ และประชาชนมาก
ยิ่งขึ้น ดังนี้
4.4.1 จัดใหมีเ จาหนาที่ ป ระชาสั ม พันธ จํ านวน 2 คน คอยใหคํา แนะนําการติดตอ ราชการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน บริการพิมพคําขอดวยโปรแกรมพิมพคําขอระบบอิเล็กทรอนิคส ตลอดเวลาทําการ
4.4.2 เปดทําการใหบริการประชาชนตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. โดยไมหยุดพักกลางวัน มี
ชองบริการพิเศษสําหรับผูพิการ พระภิกษุ สตรีมีครรภ และคนชราจะไดรับบริการกอนโดยไมตองรอคิว
4.4.3 เปดบริการการชําระภาษีรถ (ตออายุทะเบียนรถ) หลายชองทาง เชน จุดบริการ One
stop service , จุดบริการเลื่อนลอตอภาษี Drive thru for tax , จุดบริการชําระภาษีที่หางสรรพสินคา Shop
thru for tax หรือสามารถตอทะเบียนชําระภาษีรถไดที่สํานักงานขนสงจังหวัดและสาขาทุกแหงทั่วประเทศ
4.4.4 จัดใหมีบริการสอบถามกอนติดตอทางโทรศัพทสายดวน 1584
4.4.5 จัดใหมีกระดานสนทนา (Webbord) สําหรับตั้งกระทูสอบถามขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ติดตอขอรับบริการ ระยะเวลาในการดําเนินการ รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่ใชในการประกอบคําขอ
5. แนวคิด วิธีการ ในการเสนอแนวคิดและนวัตกรรมในการทํางาน
5.1 การใหความสําคัญกับสิ่งทาทายขององคการ
ในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารประชาชนของสํ า นั ก งานขนส ง จั ง หวั ด
นครราชสีมา สิ่งที่เปนแรงจูงใจและเปนแรงผลักดันที่กอใหเกิดการสรางนวัตกรรมในการใหบริการที่สําคัญ
(Big Change) คือ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดมีก ารสงเสริม สนับ สนุนและ
ผลักดันใหสวนราชการตาง ๆ พัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชน โดยกําหนดทิศทางการดําเนินการไวใน
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2551 – 2555) และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาจึงไดยึดแนวทางเหลานั้น
นํามาคิดวิเคราะหเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนตลอดเวลา ภายใตกรอบแนวคิด
“การใหบริการดวยคุณภาพที่ดีกวา สะดวกกวา รวดเร็วกวา” โดยมีวัตถุประสงคในการปรับปรุง คือ
5.1.1 เพื่อตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
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5.1.2 เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
5.1.3 เพื่อสรางการยอมรับและไววางใจจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
5.1.4 เพื่อประโยชนสุขของประชาชนเปนหลัก
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค ขนสงจังหวัดนครราชสีมาจึงไดจัดใหมีการประชุม
เพื่อพัฒนาการทํางาน/บริการ โดยนําเอาขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการดําเนินการดานทะเบียนและ
ภาษีรถ ดานใบอนุญาตขับรถ และดานใบอนุญาตประกอบการขนสง และระดมความคิดเห็นของผูปฏิบัติ นํามา
วิเคราะหวาในปจจุบันมีกระบวนงานอะไรบางที่สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมายังมิไดดําเนินการปรับปรุง
ลดขั้นตอนและลดระยะเวลา และยังเปนปญหาหรืออุปสรรคในการติดตอขอใชบริการของประชาชน ประกอบ
กับนําขอเสนอแนะของผูรับบริการในแบบสํารวจและแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ มาใชเปน
ปจจัยในการพัฒนาการทํางาน/บริการ ในป พ.ศ.2555 จึงไดมีการบูรณาการสรางภาคีเครือขายความรวมมือ
กับ สํา นัก งานขนส ง จัง หวัดในสวนภู มิภาค จํานวน 24 แหง เพื่อ พัฒ นาคุณ ภาพการให บ ริก ารประชาชน
กระบวนงานการแจงยายรถ ณ จังหวัดปลายทางและการแจงยายรถเขา ตามพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ.2522
ใหสามารถลดระยะเวลาการใหบริการประชาชนที่มาดําเนินการติดตองานการแจงยายรถ ณ จังหวัดปลายทาง
และการแจงยายรถเขาที่สั้นลง จากเดิม 3 วันทําการ ใหแลวเสร็จภายใน 1 วันทําการ
5.2 การสรางสรรคการใหบริการใหมเพื่อสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
เพื่อใหกระบวนการใหบริการกระบวนงานการแจงยายรถออก ณ จังหวัดปลายทางและการแจง
ยายรถเขา ตามพระราชบัญ ญั ติร ถยนต พ.ศ.2522 สามารถลดเวลาและขั้นตอนการปฏิ บัติง านไดอยา ง
เฉียบพลั น เกิด ประโยชนและสรางความพึง พอใจใหแ กป ระชาชนผูรับ บริก าร สํานัก งานขนส ง จัง หวั ด
นครราชสีมาจึงไดคิดคนริเริ่มออกแบบวิธีการทํางานในเรื่องขั้นตอน การลดระยะเวลา และการนําเทคโนโลยี
ใหมมาปรับใชในการใหบริการมีความรวดเร็วขึ้น มีชื่อผลงานวา “นวัตกรรมการแจงยายรถ ผานเครือขาย
สังคมออนไลน (e-Social Service)” แตนวัตกรรมนี้สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมามิไดเปนหนวยงานที่
จะกอใหเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคไดเพียงหนวยงานเดียว ในการดําเนินการจะตองมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการทํางาน/บริการเพื่อใหเกิดคุณคาเพิ่มสูงขึ้น จึงไดมีการบูรณาการสรางภาคีเครือขายความรวมมือ
กับสํานักงานขนสงจังหวัดในสวนภูมิภาครวมจํานวน 24 แหง โดยจัดทําบันทึกความตกลง (MOU) เพื่อพัฒนา
คุณภาพการใหบริการประชาชนกระบวนงานการแจงยายรถ ณ จังหวัดปลายทางและการแจงยายรถเขา ตาม
พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ.2522 ใหสามารถลดระยะเวลาการใหบริการประชาชนที่มาดําเนินการติดตองาน
การแจงยายรถ ณ จังหวัดปลายทาง และการแจงยายรถเขาที่สั้นลง จากเดิม 3 วันทําการ ใหแลวเสร็จภายใน
1 วันทําการ
5.3 การปรับใชเทคโนโลยีหรือองคความรูใหมมาปรับใชในการปฏิบัติงาน
Facebook คือ เว็บไซตบริการสังคมออนไลน (Social Network) เปนเว็บไซตที่มีผูใชบริการมาก
ที่สุดเปนอันดับ 1 ของโลก และกรุงเทพมหานครเปนเมืองที่มีผูใชบริการมากที่สุดเปนอันดับ 1 ของโลกดวย
Facebook ทําใหผูใชง านสามารถติดตอสื่อสารหรือรวมทํากิจ กรรมกับ ผูใชงานทานอื่นได เชน การเขียน
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ขอความ เลาเรื่อง ความรูสึก แสดงความคิดเห็นเรื่องที่สนใจ โพสตรูปภาพ โพสตคลิปวิดีโอ แชทพูดคุยกันแบบ
สด ๆ เลนเกมสแบบเปนกลุม และยังสามารถทํากิจกรรมอื่น ๆ ผานแอพลิเคชั่นเสริม (Applications) ที่มีอยู
อยางมากมาย ซึ่งแอพลิเคชั่นดังกลาวไดถูกพัฒนาเขามาเพิ่มเติมอยูเ รื่อย ๆ จนเรียกไดวาเลือกใชกันทั้งปก็
ไมหมด
เพื่อใหกระบวนการใหบริการกระบวนงานการแจงยายรถออก ณ จังหวัดปลายทางและการแจง
ยายรถเขา ตามพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ.2522 สามารถลดเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานจากเดิมซึ่ง
ผูรับบริการตองมาติดตอขอแจงยายรถ 2 ครั้ง ระยะเวลาในการดําเนินการแลวเสร็จ 3 วันทําการ สํานักงาน
ขนสงจังหวัดนครราชสีมา จึงไดนํา Facebook มาใชเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารขอความรวมมือให
สํานักงานขนสงจังหวัดในสวนภูมิภาคที่รวมเปนภาคีเครือขายรวมจํานวน 24 แหง ใหดําเนินการอนุญาตยาย
รถตามระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยการดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายวาดวย
รถยนต (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2549 โดยมีสาระสําคัญในการตกลงรวมกันที่จะปฏิบัติงานเพื่อใหการอนุญาต
ยายรถออกจากจังหวัดตนทางในระบบงานคอมพิวเตอรใหแลวเสร็จภายในเวลา 30 นาที/คัน
6. อธิบายการใหความสําคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในหัวขอ ดังนี้
6.1 การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ผลจากการนํา Facebook มาใชเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารสงขอความแลกเปลี่ยนกันใน
การขอความร วมมื อใหสํา นัก งานขนสง จัง หวัด ในส วนภูมิภ าคที่รว มเปน ภาคี เ ครือข าย จํา นวน 24 แห ง
ดําเนินการอนุญาตยายรถออกใหแลวเสร็จภายใน 30 นาที / คัน ทําใหผูรับบริการสามารถติดตอขอแจงยาย
รถเขาแลวเสร็จไดภายใน 1 ครั้ง กระบวนการในการปฏิบัติงาน 4 ขั้นตอน 3 จุดบริการ ใชระยะเวลาในการ
ใหบริการเพียง 2 ชั่วโมง 20 นาที ลดระยะเวลาลงจากเดิมรอยละ 90.28 (เดิม 3 วันทําการ 24 ชั่วโมง)
6.2 การกระจายอํานาจและการตัดสินใจ
เพื่อสงเสริมบรรยากาศความเปนประชาธิปไตยในหนวยงานเพื่อสรางการมีสวนรวม ขนสงจังหวัด
นครราชสีมาไดกําหนดนโยบาย แนวทางการทํางานและแผนงาน เนนการทํางานในลักษณะเชิงราบ โดยการ
กระจายอํานาจการตัดสินใจบางประการของผูบริหารไปสูเจาหนาที่ผูปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
ประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว และสามารถพิจารณาแกไขปญหา และการตัดสินใจในการดําเนินงาน
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตาง ๆ ไดดวยตนเอง รวมทั้งการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากร
ภายในองคการที่ยึดติดกับความเปนระบบราชการแบบดั้ง เดิม ใหมีจิตวิญญาณผูบริก าร จึง ไดมีคําสั่งนาย
ทะเบียนจังหวัดนครราชสีม า ที่ 5/2554 เรื่อง มอบหมายใหขาราชการปฏิบัติหนาที่แทนนายทะเบียนตาม
พ.ร.บ.รถยนต พ.ศ.2522 สั่ง ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2554 ทั้งนี้ เปนการมอบอํานาจในการปฏิบัติหนาที่
รอยละ 100 ผลจากการมอบอํานาจทําใหกระบวนการใหบริการมีความคลองตัวมากขึ้น
6.3 การสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน
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สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาเปนกลไกหนึ่งของระบบราชการ ไดมีการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการประชาชนอยางตอเนื่อง โดยกําหนดแนวทางในการปรับบทบาทสูการเปนหนวยงานที่มีวัฒนธรรม
ผูใหบ ริก าร ยึ ดประชาชนเป นศูน ยก ลาง มุ ง สูความเปนเลิ ศในการปฏิบัติ ง าน สรา งคุณ คา และมี ความ
รับ ผิดชอบต อสัง คม ขนสง จัง หวัด นครราชสีม าจึง ไดแตง ตั้ง คณะทํางานเพื่อทําหนาที่วิเ คราะห กําหนด
มาตรฐานงานบริการสําคัญ จํานวน 9 กระบวนงาน ซึ่งรวมถึงกระบวนงานการแจงยายรถ ณ จังหวัดปลายทาง
และการแจงยายรถเขา ตามพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ.2522 ดวย กลยุทธที่สําคัญคือ การกําหนดมาตรฐาน
งานที่มีการใหบริการที่ตรงความตองการของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย ไดตามมาตรฐานที่กําหนดทุก
ขั้นตอน ทั้งสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา และสํานักงานขนสงสาขาทั้ง 7 แหง โดยมีขอกําหนดสําคัญที่
ใชในการกําหนดมาตรฐานงานบริการประกอบดวย
6.3.1 ระยะเวลาการใหบริการ
6.3.2 ความเปนธรรมและความเสมอภาค
6.3.3 ความโปรงใส
6.3.4 มีจิตสํานึกที่ดีในการใหบริการ
6.3.5 ชอบดวยระเบียบ กฎหมาย
6.3.6 ความคุมคา คุมทุน
6.3.7 สิ่งอํานวยความสะดวก
6.3.8 ระบบประสานงานและเครือขาย
6.4 การสรางความเปนเอกลักษณของหนวยงาน
ในการสรางความเปนเอกลักษณของสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมานั้น ไดดําเนินการจัดสราง
ขึ้นเพื่อใหผูรับบริการเกิดความประทับใจ กอใหเกิดความรูความเขาใจ มีความนาเชื่อถือ และสงผลใหเกิดความ
เชื่อมั่นและชอบพอในการติดตอขอรับบริการ โดยไดมีการสรางความเปนเอกลักษณของสํานักงานขนสงจังหวัด
นครราชสีมาและสํานักงานขนสงสาขาทั้ง 7 แหง ดังนี้
6.4.1 ประชุม เจาหนา ที่เ พื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกั บ เรื่องการสรา งเอกลั ก ษณของ
หนวยงาน รวมทั้งรวมกันกําหนดแนวทางในการสรางเอกลัก ษณ และนําไปปฏิบัติเ พื่อ ใหสามารถมีพลัง ที่
สามารถโนมนาวและสรางความเชื่อมั่นใหกับผูรับบริการไดมากขึ้น
6.4.2 มีการดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน ทั้งภายนอกและภายในอาคารสํานักงาน โดยใชสีมวง ซึ่ง
เปนสีประจํากรมการขนสงทางบก เพื่อเปนเอกลักษณใหผูรับบริการทราบวานี่คือสีของหนวยงานสํานักงาน
ขนสงจังหวัดนครราชสีมา และสํานักงานขนสงสาขาทั้ง ๗ แหง เชน การทาสีรั้วรอบบริเวณสํานักงาน ทาสี
เคานเตอร และการตกแตงภายใน
6.4.3 มีแผนผังของสํานักงาน เพื่อใหผูรับบริการทราบจุดที่ตั้ง ของงานบริการตาง ๆ เพื่อความ
สะดวกและรวดเร็วในการขอรับบริการ และชวยใหระบบการทํางานภายในองคการดําเนินไปอยางรวดเร็วและ
ไมวกวน โดยคํานึงถึงลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานของจุดบริการตาง ๆ ในสํานักงาน และจัดการรวมกลุมการ
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ทํางานที่คลายคลึงกันไวดวยกัน เพื่อทําใหเกิดความคลองตัวในการทํางาน (WORK FLOW) และสวยงามเปน
ระเบียบเรียบรอย กอใหเกิดบรรยากาศที่ดีเจาหนาที่ผูปฏิบัติและผูรับบริการมีสุขภาพและจิตที่ดี เกิดเปน
ภาพรวมของความสุขภายในสังคมที่ทํางานและนํามาซึ่งความเปนเอกภาพภายในองคการ
6.4.4 มีก ารกําหนดเครื่องแตงกายในการปฏิบัติง านใหเปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม และ
สอดคลองกับประเพณี วัฒนธรรม และสถานการณตาง ๆ รวมทั้งเพื่อสรางความเปนกันเองใหกับผูรับบริการ
บริการดวยความยิ้มแยมแจมใส ซึ่งสงผลตอจิตวิทยาตอผูรับบริการ และชวยลดชองวางระหวางขาราชการและ
ประชาชนไดอยางดี ดังนี้
วันจันทร แตงกายชุดเครื่องแบบราชการปกติ ตามนโยบายของจังหวัดนครราชสีมา
วันอังคาร แตงกายชุดผาไทย เพื่อเปนแบบอยางที่แสดงถึงความเปนเอกลักษณไทย ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที 7 มิถุนายน 2554
วันพุธ แตงกายชุดเอกลักษณประจําสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา
วันพฤหัส บดี แตง กายดวยเสื้อตราสัญลัก ษณง านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระ
เจาอยูหัว เนื่องในโอการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7
มิถุนายน 2554
วันศุกร แตง กายดวยเสื้อตราสัญ ลัก ษณ 100 ป กระทรวงคมนาคม ตามนโยบายของ
กระทรวงคมนาคม
6.4.5 จัดใหมีปายและสัญลักษณตาง ๆ เกี่ยวกับการแจงใหผูรับบริการทราบถึงการจัดใหมีบริการ
และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน การเปดใหบริการตั้งแตเวลา 08.30 น. การใหบริการโดยไมหยุดพัก
กลางวัน
6.4.6 จัดใหมีแผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการ ณ จุดบริการ เพื่อประกาศและ
เผยแพรใหผูรับบริการทราบ
6.5 การนําองคความรู/ เทคโนโลยี มาใชในการปฏิบัติงาน/บริการ
ขนส ง จั ง หวั ด นครราชสี ม าได มี ก ารส ง เสริ ม ให เ กิ ด การกระจายความรู และแลกเปลี่ ย น
ประสบการณเพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกันในรู ปแบบขององคการแหงการเรียนรู (Learning Organization)
และไดนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการปฏิบัติงาน/บริการ โดยไดดําเนินการดังนี้
6.5.1 จัดประชุมเจาหนาที่ระดับหัวหนากลุม/ฝาย/งาน/คณะทํางานทุกเชาวันอังคารรวมกับการ
ประชุมของกรมการขนสงทางบก ดวยระบบ Video Conference
6.5.2 จัดประชุมขาราชการและเจาหนาที่ทุกระดับ ทั้งในสวนสํานักงานขนสงจังหวัดและ
สํานักงานขนสงสาขา เพื่อชี้แจงเปาหมายและภารกิจใหทุกคนไดรับทราบอยางชัดเจน และมีการเรียกประชุม
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเปนระยะ ๆ ทั้งอยางเปนทางการ และไมเปนทางการ พรอมไดเปดโอกาสใหบุคลากรทุก
คนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือ ขอเสนอแนะที่เ ปนประโยชนตอการปฏิบัติง านอยางเปน ประจําและ
สม่ําเสมอ
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6.5.3 จัดใหมีการประชุมอยางไมเปนทางการซึ่งจัดขึ้นทุกสัปดาห ในแตละกลุม/ฝาย/งาน และมี
การตรวจติดตามงานดวยตนเองอยางสม่ําเสมอ สามารถใหขอแนะนํา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประเมิน
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไดโดยตรง ตัวอยางเชน การจัดใหมี “สภากาแฟ” หรือ Morning Brief ซึ่งไดให
หัวหนากลุม/ฝาย/สาขา/งาน ไดพบปะพูดคุยกันในชวงเชาทุกวันอังคารกอนทํางาน เปนตน
6.5.4 เพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูและการแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานภายในองคการ
ไดมีการมอบอํานาจการปฏิบัติงาน โดยมอบหมายใหขาราชการตั้งแตระดับชํานาญงานขึ้นไปของฝายทะเบียน
รถ และฝายใบอนุญาตขับรถ เปนนายทะเบียนมีอํานาจพิจารณาลงนามในจุดที่มีการบริการในรูปแบบเบ็ดเสร็จ
ณ จุดเดียว (One Stop Service) และมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนระหวางเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเปนประจํา
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันไดตลอดเวลา
6.5.5 สงเสริมใหเจาหนาที่ทุกคนไดรับองคความรูใหม ๆ และเกิดความตื่นตัวอยูเสมอ จึงไดแจง
ให เ จา หน าที่ ที่ มี โ อกาสต อ นรับ คณะศึ ก ษาดู ง านได ห าโอกาสในการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู แ ละแลกเปลี่ ย น
ประสบการณกับ ผูม าศึก ษาดูงาน โดยรับ ฟง คําติชม ขอคิดเห็น หรือข อเสนอแนะตาง ๆ เพื่อนํามาใชเ ปน
ประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนางานตอไปในอนาคต
6.5.6 มีการรวบรวมขอมูลที่ไดจากการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน และสถิติระยะเวลา
การปฏิบัติงานโดยเฉลี่ยในแตละเดือน แจงใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดรับทราบถึงผลของการพัฒนาปรับปรุง
การปฏิบัติงานวามีความกาวหนามากนอยเพียงใด รวมถึงการนําขอมูลขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากชองทาง
ตาง ๆ ที่ไดเปดใหประชาชนแสดงความคิดเห็นมาวิเคราะหรวมกันและกําหนดแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบงานการใหบริการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
6.5.7 ไดมีการนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการปฏิบัติงาน/บริการอยางตอเนื่องเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้นในหลายกระบวนงาน เชน
1) เครื่องอานบารโคด (Barcode Scanner) นํามาใชในการอานและบันทึกขอมูล เพื่อลด
ความผิดพลาดและกอใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการอานและบันทึกขอมูลรายการรถ ทําใหระยะเวลาในการ
ตรวจสภาพรถและการจดทะเบียนรถใหมลดลง
2) PDA (Personal digital assistants) นํามาใชในการบันทึกรายการตรวจสภาพรถแทน
การบันทึกดวยการเขียนดวยมือ ทําใหการตรวจสภาพรถใหมใชระยะเวลาในการบันทึกขอมูลลดลงแตสามารถ
ตรวจสภาพรถไดปริมาณมากขึ้น
3) โปรแกรมบริการพิมพคําขอดวยระบบอีเล็กทรอนิคส ทําใหผูรับบริการสะดวก รวดเร็ว
พึงพอใจ และลดปริมาณการสูญเสียกระดาษเนื่องจากผูรับบริการเขียนคําขอไมถูกตอง
4) โปรแกรมการใหบริการอบรมความรูการขับรถปลอดภัย เพื่อตออายุใบอนุญาตขับรถ
ผานระบบอินเตอรเน็ต (e-Training) ทําใหผูที่มีความประสงคจะตออายุใบอนุญาตขับรถสามารถรับชมบริการ
อบรมความรูการขับรถปลอดภัยไดสะดวกทุกที่ ทุกเวลา
5) โปรแกรมสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการดวยระบบสัมผัสอิเล็กทรอนิคส
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7. อธิบายขั้นตอนในการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ โปรดเรียงตามลําดับเหตุการณ
จากการรวบรวมแบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ปรากฏวาผูรับบริการกระบวนงานการแจง
ยายรถออก ณ จังหวัดปลายทาง และการแจงยายรถเขา ตามพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ.2522 มีขอเสนอแนะ
วา “มีความตองการใหการแจงยายรถเขา สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จภายใน 1 วันทําการ” สํานักงาน
ขนสงจังหวัดนครราชสีมาจึงไดดําเนินการ ตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA : Plan Do Check Action
ดังนี้
7.1 ประชุม เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ ประกอบดวยหัวหนากลุมวิชาการขนสง หัวหนาฝายทะเบียนรถ
หัวหนาฝายใบอนุญาตขับรถ หัวหนาฝายตรวจสภาพรถ หัวหนาสํานักงานขนสงสาขาทั้ง 7 แหง หัวหนางาน
และเจาหนาที่ผูปฏิบัติ รวมกันเสนอแนวทางในการลดขั้นตอนและวิธีการทํางานกระบวนงานการแจงยายรถ
ออก ณ จั ง หวัด ปลายทาง และการแจ ง ย ายรถเข า ตามพระราชบัญ ญัติร ถยนต พ.ศ.2522 ใหส ามารถ
ดําเนินการไดแลวเสร็จภายใน 1 วัน ตามขอเสนอแนะและความตองการของผูรับบริการ และจากการประชุม
ดังกลาวไดพบวา ปจจัยความสําเร็จคือ จะตองติดตอสื่อสารเพื่อใหสํานักงานขนสงจังหวัดตนทางดําเนิน การ
อนุญ าตยายรถออกในระบบงานคอมพิวเตอรใหแลวเสร็จ โดยเร็ว ซึ่ง จะเปนผลใหสํานักงานขนสง จัง หวัด
นครราชสีมาสามารถดําเนินการแจง ยายรถ / ตรวจสภาพ และจดทะเบียนยายเขาเปนทะเบียนรถจัง หวัด
นครราชสีมาไดแลวเสร็จภายใน 1 วันทําการ
โดยชองทางในการติดตอสื่อสารกับสํานักงานขนสงจังหวัดตนทางดังกลาวก็ไดนําเทคโนโลยีเครือขาย
สังคมออนไลน Facebook เว็บไซตบริการสังคมออนไลน (Social Network) มาใชในการติดตอสื่อสาร โดย
การสงขอความ Facebook เพื่อขอความรวมมือใหสํานักงานขนสงจังหวัดตนทางดําเนินการอนุญาตยายรถให
แลวโดยเร็ว ซึ่งตอมาไดกําหนดเวลาใหเสร็จภายในเวลา 30 นาที / คัน นับแตเวลาที่มีการสงขอความ
นอกจากนั้นยังไดมีการประชุมเพื่อรวมกันกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินงานแจงยายรถ
ขึ้นใหม จากเดิมผูรับบริการตองมาติดตอดําเนินการแจงยายรถจํานวน 2 ครั้ง 3 วันทําการ/ราย มาเปน
รูปแบบใหม คือ ใหบริการแบบเบ็ดเสร็จภายใน 1 วันทําการ โดยประชาชนสามารถแจงยายรถออก / ตรวจ
สภาพรถ และแจงยายรถเขา ใหแลวเสร็จในเวลาไมเกิน 2 ชั่วโมง 20 นาที / คัน (รวมระยะเวลารอ)
7.2 จัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชน งานแจงยายรถ ตามพระราชบัญญัติรถยนต
พ.ศ.2522 โดยมีเปาหมายเพื่อใหประชาชนเจาของรถที่ใชบริการงานแจงยายรถไดรับความสะดวก รวดเร็ว
และพึงพอใจ
7.3 แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชน งานแจงยายรถ ตามพระราชบัญญัติ
รถยนต พ.ศ.2522 ประกอบดวยประธาน กรรมการ ผูกํ ากับ และตรวจสอบการบั นทึก เวลา เจาหนา ที่
ผูใหบ ริก าร เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติง านของเจาหนาที่ในแตล ะกระบวนงานใหเ ปนไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมากําหนดไว
7.4 ประสานจัดตั้งภาคีเครือขายการดําเนินงานบริการแจงยายรถ โดยจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกัน
ระหวางสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมากับสํานักงานขนสงจังหวัดตางๆ โดยในเบื้องตนไดมีแนวทางใน
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การประสานงานเพื่อจัดตั้งเปนเครือขายกันใน 6 จังหวัดใกลเคียงที่มีปริมาณรถยายเขา- ยายออกกันเปน
จํานวนมาก คือสํานัก งานขนสงจังหวัดนครราชสีมากับสํานัก งานขนสงจังหวัด ขอนแกน สํานักงานขนสง
จังหวัดชัยภูมิ สํานักงานขนสงจังหวัดบุรีรัมย สํานัก งานขนสงจัง หวัดสระบุรี และสํานักงานขนสงจังหวัด
ลพบุรี ซึ่งตอมาในชั้นจัดทําบันทึกความตกลงไดมีสํานักงานขนสงจังหวัดอื่นไดตกลงเขารวมเปนเครือขายเพิ่ม
มากขึ้นรวมเปน 24 จังหวัด โดยจังหวัดที่เพิ่มขึ้น คือ สํานักงานขนสงจังหวัดราชบุรี สํานักงานขนสงจังหวัด
สมุทรสาคร สํานักงานขนสงจังหวัดพิษณุโลก สํานักงานขนสงจังหวัดพิจิตร สํานักงานขนสงจังหวัดอางทอง
สํานักงานขนสงจังหวัดชัยนาท สํานักงานขนสงจังหวัดสระแกว สํานักงานขนสงจังหวัดสุรินทร สํานักงาน
ขนสงจังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานขนสงจังหวัดปราจีนบุรี สํานักงานขนสงจังหวัดนครนายก สํานักงาน
ขนสง จั ง หวัด ฉะเชิง เทรา สํา นัก งานขนส ง จั ง หวั ดจั น ทบุ รี สํา นัก งานขนส ง จั ง หวั ดพระนครศรี อ ยุธ ยา
สํานักงานขนสงจัง หวัดอํานาจเจริญ สํานักงานขนสง จังหวัดกาฬสินธุ สํานักงานขนสงจังหวัดสุโขทัย และ
สํานักงานขนสงจังหวัดอุดรธานี ซึ่งจากการมีเครือขายเพิ่มมากขึ้นดังกลาวจะเปนผลใหประชาชนในแตละ
จังหวัดสามารถติดตอใชบริการงานแจงยายรถไดแลวเสร็จภายใน 1 วันทําการ อันจะทําใหประชาชนไดรับ
การบริการเปนมาตรฐานเดียวกัน
7.5 สํานักงานขนสงจังหวัดที่เขารวมเปนภาคีเครือขายทั้ง 24 แหง ดําเนินการลงทะเบียนสมัครใช
บริการเครือขายสังคมออนไลน Facebook เพื่อเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารใหเจาหนาที่สํานักงานขนสง
จังหวัดตนทางใหดําเนินการอนุญาตยายรถตามระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยการดําเนินการเกี่ยวกับ
ทะเบียนและภาษีร ถตามกฎหมายวาดวยรถยนต (ฉบับ ที่ 17) พ.ศ.2549 และซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับ
แนวทางปฏิบัติการแจงยายรถเพิ่มเติม โดยมีการกําหนดแนวทางการทํางานรวมกัน กําหนดขอความที่ใชใน
การสื่อสารออนไลน สรางกลุมเพื่อจํากัดการสนทนาและปองกันมิใหบุคคลภายนอกหรือผูไมมีสวนเกี่ยวของ
เขามารับรูความเคลื่อนไหวในเรื่องเกี่ยวกับการสนทนาแจงยายรถ ดําเนินการติดตาม แจงขาวสาร วิธีปฏิบัติ
และแกไข ปญหาขอขัดของตาง ๆ ในการใชงานเว็บไซตบริการสังคมออนไลน Facebook
7.6 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันกับสํานักงานขนสงจังหวัดที่เขารวมเปนภาคีเครือขายทั้ง 24 แหง
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ณ สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ 1 ทําใหผูปฏิบัติมีความรูความ
เขาใจในเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการใช งาน Facebook สงผลใหงานบริการมีคุณภาพการ
ใหบริการที่ดีขึ้น ตอบสนองตอความตองการ และประชาชนเกิดความพึงพอใจ ทําใหสามารถลดระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน จากเดิม 3 วัน/ราย เหลือเพียง 2 ชั่วโมง 20 นาที/ราย ทั้งยังเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น โดยเฉพาะการลดการตรวจสอบรายงานการแจงยายรถภายหลังสิ้นวันทําการ ลดความเสี่ยง
ดานการปลอมแปลงทะเบียนรถ สรางผลลัพธสําคัญดานความคุมคาคือ สามารถใหบริการประชาชนดวยความ
ถูกตอง สะดวก รวดเร็ว ตอบสนองตอความคาดหวังหรือความตองการของประชาชนผูมาติดตอราชการ
7.7 มีการจัดประชุมกลุมยอยอยางไมเปนทางการในระดับตาง ๆ เพื่อการตรวจสอบผลการดําเนินงาน
ในแตละขั้นตอนของแผนงานวามีปญหาอะไรเกิดขึ้น จําเปนตองเปลี่ยนแปลงแกไขแผนงานในขั้นตอนใดบาง
ผลจากการประชุมทําใหผูบริหารและเจาหนาที่ผูป ฏิบัติมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน และสามารถนําไป
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ปฏิบัติงานการใหบ ริก ารไดอยางถูก ตอง สะดวก รวดเร็ว มีประสิท ธิภาพ และเกิดประโยชนตอประชาชน
ผูรับบริการ
7.8 จัดใหมีแผนปายแสดงขั้นตอน และระยะเวลาในการใหบริการใหผูรับบริการไดเห็นอยางชัดเจน
ณ จุดบริการ
7.9 จัดใหมีการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเพื่อนํามาประเมินผลการใหบริการ เพื่อนําไป
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการใหบริการใหดียิ่งขึ้นตอไป
7.10 จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก สําหรับประชาชนผูรับบริการ ดังนี้
1) ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงานดานทะเบียนรถ
2) เจาหนาที่ประชาสัมพันธแนะนําการใหบริการ และตอบคําถามทางโทรศัพท
3) ความพรอมของระบบบัตรคิว
4) สถานที่ที่สะดวกตอการติดตอ มีสถานที่จอดรถเพียงพอ
5) เครื่องถายเอกสาร เครื่องพิมพคําขอ และตูโทรศัพทสาธารณะ
6) หนังสือพิมพ โทรทัศน
7) จุดบริการน้ําดื่ม และกาแฟ
7.11 ขนสง จัง หวัดนครราชสีมา หัวหนาฝายทะเบียนรถ ไดรวมกันติดตามและตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ดวยตนเอง ณ สถานที่ใหบ ริก ารอยางสม่ําเสมอ และสอบถามความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ รับฟงความคิดเห็นเกี่ ยวกับการใหบริการของสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาในดานตาง ๆ
พรอมทั้งรับฟงขอเสนอแนะของผูรับบริการ เพื่อนํา ปรับปรุงแกไขสวนที่มีปญหา หรือถาไมมีปญหาใดๆ ก็
ยอมรับแนวทางการปฏิบัติตามแผนงานที่ไดผลสําเร็จ เพื่อนําไปใชในการทํางานครั้งตอไป
8. อธิบายเกี่ยวกับผูมีสวนรวมที่ทําใหการปรับปรุงประสบความสําเร็จ และอธิบายปจจัยหลักที่ทําใหการ
ดําเนินการประสบความสําเร็จ
8.1 กระบวนการนําไปสูความสําเร็จ ในกระบวนงานการใหบริการดานทะเบียนรถ ดานใบอนุญาต
ขับรถ และดานใบอนุญาตประกอบการขนสง สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาไดมีการนําแนวความคิด
เกี่ยวกับการใหความสําคัญของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
การจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กับแนวทางการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตรของสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา ขอ 3 ที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการประชาชนเพื่อนําพาองคการไปสูความเปนเลิศ มาใชเปนกรอบ/แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบงาน เพื่อใหหนวยงานสามารถดําเนินงานตามบทบาทและภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางยั่งยืน โดยเจาหนาที่ทุกคนมีจิตสํานึกวาประชาชนผูมา
ติดตอราชการทุกคนคือ “ลูกคาคนสําคัญ” ที่จะตองไดรับการบริการที่ดี มีคุณภาพ ประกอบกับ ณ ปจจุบัน
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การติดตอสื่อสารไดมีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาอยางตอเนื่องตามกระแสโลกาภิวัตน ซึ่งการนําเทคโนโลยี
สมัยใหมมาปรับใชในการปฏิบัติงานจึงเปนเรื่องจําเปนที่ตองนํามาใชในการพัฒนาองคการ
สํานัก งานขนสงจังหวัดนครราชสีม าไดเ ห็นความสําคัญในเรื่องดังกลาวจึง ไดมีก ารคิดคนนวัตกรรม
ใหม ๆ และไดมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการใหบริการประชาชน เพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนการใหบริการ
ประชาชนใหมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของผูใชบริการ และ
ความสามารถในการแขงขันจากหนวยงานภายนอก เชน จุดบริการ One stop service, จุดบริการ Shop
Thru For Tax , การพิมพคําขอดวยระบบอิเล็กทรอนิคส และการสํารวจความพึงพอใจผานระบบสัมผัส
อิเล็กทรอนิคส เปนตน
สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา ไดมีการสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
เพื่อใหทราบถึงขอดี ขอเสีย ปญหา อุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใหบริการในดานตางๆ ของ
หน ว ยงาน ซึ่ ง กระบวนงานการแจ ง ย า ยรถออก ณ จั ง หวั ด ปลายทาง และการแจ ง ย า ยรถเข า ตาม
พระราชบัญญัติ พ.ศ.2522 ไดมีการแสดงความคิดเห็นจากผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสียจํานวนมาก และ
ผลจากการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มาดําเนินการติดตอขอแจงยายรถออก ณ จังหวัดปลายทาง
และการแจงยายรถเขา ตามพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ.2522 ดังกลาวนั้น ผลปรากฏคือ ผูรับบริการสวนใหญ
มีขอเสนอแนะ “มีความตองการใหการแจงยายรถเขา สามารถดําเนินการไดแลวเสร็ จภายใน 1 วันทําการ”
ดังนั้น สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาจึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญในเรื่องดังกลาว
สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา จึงไดนําขอเสนอแนะของผูรับบริการมาประชุมหารือเพื่อรวมกัน
พิจ ารณาหาแนวทางในการพัฒนาปรับ ปรุง ขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบ ริการงานแจง ยายรถออก ณ
จังหวัดปลายทาง และการแจงยายรถเขา ตามพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ.2522 จึงนํามาสูการคิดนวัตกรรม
การแจงยายรถ ผานเครือขายสังคมออนไลน (e-Social Service) โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
8.1.1 เพื่อตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
8..1.2 เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
8.1.3 เพื่อสรางการยอมรับและไววางใจจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
8..1.4 เพื่อประโยชนสุขของประชาชนเปนหลัก
8.2 ปจจัย หลักที่ทํา ใหการดําเนินการประสบความสํา เร็จ นับตั้งแตป 2548 จนถึง ปจ จุบัน
สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาไดมีการพัฒนายกระดับมาตรฐานงานบริการมาอยางตอเนื่อง โดยมีการนํา
คิดคนนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใชเปนนวัตกรรมงานใหบริการตางๆ อยางมากมาย รวมทั้งมีการพัฒนา
บุคลากรใหมีความพรอมดานความรู ทักษะ วัฒนธรรม คานิยม เพื่อใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อ
รองรับกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและความตองการของประชาชน ซึ่งเปนผลทําใหไดรับรางวัลคุณภาพ
การใหบริการประชาชนจากสํานักงาน ก.พ.ร.หลายรางวัล และเปนตนแบบใหสํานักงานขนสงจังหวัดอื่นไดมี
การพัฒนามาถึงทุกวันนี้ ซึ่งปจจัยแหงความสําเร็จดังกลาว คือ การไดผูนํา (ขนสงจังหวัดนครราชสีมา) ที่มี
ภาวะผูนําสูงมาเปนผูบริหารองคการอยางตอเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งขนสงจังหวัดนครราชสีมาแตละทานลวน

22
เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล มีความรูความสามารถในการกําหนดกลยุทธและนโยบายไดสอดคลองและทันตาม
ยุคสมัย เปดโอกาสและรับฟงความคิดเห็นจากเจาหนาที่ทุกระดับ กลาตัดสินใจในทางเลือกที่เหมาะสม ให
ความสําคัญในการพัฒนาบุคคลากร โดยจัดใหมีการอมรมสัมมนา ศึกษางานอยางตอเนื่องทุกป พิจารณา
ความดีความชอบสอดคลองกับผลการปฏิบัติราชการไดอยางเปนธรรมและเปนที่ยอมรับได
นอกจากป จ จั ย ที่สํ า คั ญ ที่นํ า มาสูค วามสํา เร็ จ อีก ประการ คื อ การมีที ม งานที่ เ ข็ ม แข็ ง และมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากเจาหนาที่สวนใหญลวนมีภูมิลําเนาในจังหวัดนครราชสีมาและไดปฏิบัติงานราชการ
รวมกันอยางยาวนาน ทําใหสามารถทุมเท อุทิศและเสียสละเวลาในการปฏิบัติงาน และเกิดกระบวนการหลอ
หลอมมีวัฒนธรรม คานิยมและทัศนคติเปนไปในแนวทางเดียวกัน
ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวาสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาไดผานกระบวนการพัฒนาเพื่อองคการ
ที่มีสมรรถนะสูง เพื่อมุงการเปนองคการแหงการเรียนรู ที่มีความปรารถนาในการที่จะเรียนรูสิ่งตางๆ เพื่อ
การพัฒนาการทํางานที่มีการแบงปนความคิดเห็นในการทํางาน มีการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม มีการทุมเท
ทรัพยากรเพื่อลงทุนใหบุคลากรทุกระดับเกิดการเรียนรู ตลอดจนสรางคานิยมเกี่ยวกับการสรางและคิดคนหา
นวัตกรรมใหม ๆ อยางตอเนื่อง เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนให
ไปสูความสําเร็จ โดยมีการกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมจากภายนอกองคการและภายในองคการ
จากภายในองคการ กลาวคือ ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทุกคนมีความพรอมในการปฏิบัติงานรวม
แรงรวมมือ รวมใจ ในการดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย โดยขนสงจังหวัดไดเนนใหเจาหนาที่ ผู
ปฏิบัติมีหัวใจในการใหบริก าร (Service mind)
รวมทั้งมีการประชุมหัวหนาฝาย หัวหนางาน และ
ผูปฏิบัติงานเปนประจําทุกเดือน อีกทั้งมีการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการรวบรวมแบบสํารวจความ
พึงพอใจของผูรับบริการ เพื่อนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงงานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายตอไป
จากภายนอกองคการ กลาวคือ ไดมีการเชิญประชุมสํานักงานขนสงจังหวัดที่เกี่ยวของที่มีการ
ดําเนินการแจงยายรถออก ณ จังหวัดปลายทาง และการแจงยายรถเขา ตามพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ.2522
ที่มีสถิติการแจงยายรถกับสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางสํานักงาน
ขนสงจังหวัดที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาการแจงยายรถ ผานเครือขายสังคมออนไลน (e-Social Service) รวมทั้งได
มีการจัดทําบันทึกความตกลง (MOU) ใหสามารถลดระยะเวลาการใหบริการประชาชนที่มาดําเนินการติดตอ
งานการแจงยายรถ ณ จังหวัดปลายทาง และการแจงยายรถเขาจากเดิม 3 วันทําการ ใหแลวเสร็จภายใน 1 วัน
ทําการ และสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาไดมีการเชิญประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ผูประกอบการคา
รถยนตมือสอง บริษัทสถาบันการเงินตาง ๆ และพนักงานตัวแทน เพื่อใหรับทราบถึงนโยบายแนวทางการ
ดําเนินการในเรื่องดังกลาววามีขอดีและประโยชนที่จะไดรับเปนอยางไร
ทั้งนี้ ปจจัยหลักที่ทําใหการดําเนินการประสบความสําเร็จได ตองอาศัย
 เจาหนาที่มีความพรอมในการใหบริการ
 ผูบริหารใหการสงเสริมสนับสนุน

23
 การใหความรวมมือและการมีสวนรวมจากเจาหนาที่ภายในองคการ จากประชาชนผูใชบริการ
และจากผูมีสวนไดสวนเสีย
 การใหความรวมมือจากภาคีเครือขายสํานักงานขนสงจังหวัดในสวนภูมิภาคจํานวน 24 แหง

9. อธิบายผลของการนํานวัตกรรมไปปรับใชและผลประโยชนสําคัญที่ไดรับจากการริเริ่มกิจกรรม/โครงการ
ในหัวขอดังนี้
9.1 สภาพการปฏิบัติงานใหมภายหลังมีการปรับปรุงและพัฒนาบริการ
สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาไดนําระบบการจัดการมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
ประชาชนอยางตอเนื่อง โดยกําหนดแนวทางในการปรับบทบาทสูการเปนหนวยงานที่มีวัฒนธรรมผูใหบริการ
ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง มุงสูความเปนเลิศในการปฏิบัติงาน สรางคุณคาและมีความรับผิดชอบตอสังคม
กลยุทธที่สําคัญคือ การกําหนดมาตรฐานงานบริการที่มีการใหบริการที่ตรงความตองการของผูรับบริการ และ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ดัง นั้น ในการกําหนดมาตรฐานงานบริก าร “นวัตกรรมการแจง ยายรถ ผานเครือขายสัง คม
ออนไลน (e-Social Service)” สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาจึงไดออกแบบขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานใหม โดยมีการนําเอาเทคโนโลยีการสื่อสารผานเว็บไซตบริการสังคมออนไลน Facebook มาใชใน
สง ขอความติดตอขออนุญ าตยายรถกับ สํานัก งานขนสง จัง หวัดตนทาง ทําให ส ามารถลดขั้นตอนและลด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานลงไดอยางเฉียบพลัน โดยมีจุดในการใหบริการ 3 จุด 4 ขั้นตอน ใชอัตรากําลัง
เจาหนาที่ผูปฏิบัติ 4 คน ระยะเวลาดําเนินการรวมระยะเวลารอไมเกิน 2 ชั่วโมง 20 นาที ก็สามารถดําเนินการ
รับแจงยายรถไดแลวเสร็จตอคัน โดยมีแผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานใหม ดังนี้
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานใหม
การแจงยายรถ ผานเครือขายสังคมออนไลน (e-Social Service)
ประชาชนผูยื่นคําขอ
รับคําขอ / ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอ /
รับชําระคาธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน /
จุดบริการที่ 1

บันทึกรายการในระบบงานคอมพิวเตอรและใบคูมือจดทะเบียนรถ /

งานทะเบียนรถ

นายทะเบียนพิจารณาลงนาม / ติดตอประสานงานการยายรถออก

(ยายปลายทาง)

ผานเครือขายสังคมออนไลน / จายเรื่อง
(20 นาที)
เวลารอ 10 นาที เวลาดําเนินการ 10 นาที

การอนุญาตยายรถจังหวัดตนทาง
(ดําเนินการโดยสํานักงานขนสงจังหวัดตนทาง)
๑. ตรวจสอบรายการตาง ๆ กับตนทะเบียนรถ
และการบันทึกการอนุญาต หรือ ไมอนุญาตใหยาย
รถ พรอมสาเหตุการไมอนุญาตยาย
๒. บันทึกรายการในรายงานการยายรถออก

รับคําขอตรวจสภาพรถ/ตรวจสภาพรถ
จุดบริการที่ 2
งานตรวจสภาพรถ

บันทึกขอมูลในคอมพิวเตอร / จายเรื่อง

พรอมใหเจาหนาที่ผูตรวจสอบลงลายมือชื่อ
ไวในรายงานการยายรถออก บันทึกรายการ
อนุญาตยายหรือไมอนุญาตยาย พรอมสาเหตุ
การไมอนุญาตยายลงในระบบงานคอมพิวเตอร
และตนทะเบียนรถ พรอมทั้งใหเจาหนาที่

(45 นาที)

ผูบันทึกลงลายมือชื่อไวในรายงาน และ
นําเสนอนายทะเบียนลงนามในตนทะเบียนรถ

เวลารอ 10 นาที เวลาดําเนินการ 35 นาที

๓. แจงผลการยายรถออกผานเครือขายสังคม
ออนไลน Facebook ใหจังหวัดปลายทาง
ทราบและดําเนินการตอไป

รับคําขอ / ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอ /
จุดบริการที่ 3
งานทะเบียนรถ
(จดทะเบียนยาย
เขา)

รับชําระคาธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน /
บันทึกรายการในระบบงานคอมพิวเตอร
และใบคูมือจดทะเบียนรถ /
นายทะเบียนพิจารณาลงนาม / จายแผนปายทะเบียนรถ
(45 นาที)
เวลารอ 10 นาที เวลาดําเนินการ 35 นาที

สรุป 4 ขั้นตอน 3 จุดบริการ ระยะเวลาดําเนินการรวมระยะเวลารอไมเกิน 2 ชั่วโมง 20 นาที
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จุดบริการที่ 1 งานทะเบียนรถ (ยายปลายทาง One Stop Service) 1 ขั้นตอน ใชอัตรากําลังเจาหนาที่
ปฏิบัติงาน 1 คน (ระยะเวลารอ 10 นาที ระยะเวลาดําเนินการ 10 นาที)
ไดนําเอาเทคโนโลยีการสื่อสารผานเว็บไซตบริการสังคมออนไลน Facebook มาใชในการสง
ขอความติดตอขออนุญ าตยายรถกับ สํานักงานขนสงจังหวัดตนทาง และสํานักงานขนสงจังหวัดตนทางจะ
ดําเนินการตรวจสอบรายการตาง ๆ ตามระเบียบขั้นตอนที่กรมการขนสงทางบกกําหนด จากนั้นจะแจงผล
การอนุญาตยายรถใหสํานักงานขนสงจังหวัดปลายทางทราบ ทําใหผูรับบริการสามารถนํารถไปตรวจสภาพได
ในขั้นตอนตอไป และดําเนินการแจงยายรถเขาไดแลวเสร็จทันที เกิดความคุมคาในดานตาง ๆ เพราะใชเวลาใน
การติดตอขอรับบริการเพียงครั้งเดียว โดยไมตองมาติดตอแจงยายรถเขาในโอกาสตอไป ทําใหผูรับบริการไดรับ
ประโยชน และเกิดความพึงพอใจ
จุดบริการที่ 2 งานตรวจสภาพรถ 2 ขั้นตอน ใชอัตรากําลังเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 2 คน
(ระยะเวลารอ 10 นาที ระยะเวลาดําเนินการ 35 นาที)
รับคําขอตรวจสภาพรถ/แจกบัตรคิว/ตรวจสภาพรถ/ตรวจสอบความถูกตองของตัวรถ/ออก
เอกสารการตรวจสภาพรถ/บันทึกขอมูลในระบบงานคอมพิวเตอร/คืนเรื่องใหแกผูรับบริการเพื่อใหนําเอกสาร
หลักฐานไปดําเนินการในจุดบริการที่ 3
จุดบริการที่ 3 งานทะเบียนรถ (ยายเขา One Stop Service) 1 ขั้นตอน ใชอัตรากําลังเจาหนาที่
ปฏิบัติงาน 1 คน (ระยะเวลารอ 10 นาที ระยะเวลาดําเนินการ 35 นาที)
รับคําขอ/ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอ/รับชําระคาธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน/
บันทึก รายการในระบบงานคอมพิ วเตอรและใบคู มือจดทะเบียนรถ/ลงนาม/จายใบคู มือจดทะเบี ยนรถ
เครื่องหมายการเสียภาษี และแผนปายทะเบียนรถ
9.2 ประโยชนและจุดเดนของการปรับปรุง
นวัตกรรมการแจงยายรถ ผานเครือขายสังคมออนไลน (e-Social Service) เปนงานบริการที่
สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาคิดคนริเริ่มสรางสรรควิธีการทํางานในเรื่องขั้นตอนการทํางานและวิธีการ
ปฏิบัติง านใหม เปนการทํางานเชิงรุก ทําใหก ระบวนงานการใหบ ริการสามารถลดเวลาและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานไดอยางเฉียบพลัน มีประโยชนและจุดเดนของการปรับปรุง ดังนี้
9.2.1 กระบวนงานการใหบริการตรงกับความตองการของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย
เพราะเปนกระบวนงานหลักที่สําคัญกระบวนงานหนึ่ง ซึ่งมีผูรับบริการปริมาณมาก และมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น
เรื่อย ๆ ตามแนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2555 ที่คาดวาจะฟนตัวขึ้น ผลของการปรับปรุงทําใหกลุมคนในสังคม
ไดรับผลประโยชนเกิดความคุมคาทางเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน โดยรวม
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9.2.2 เปนงานบริการที่นําเอาขอเสนอแนะของผูรับบริการ มาเปนปจจัยสําคัญในการสรางสรรค
วิธีการทํางานดวยวิธีการที่หลากหลาย
9.2.3 มีการนําเอาเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต Facebook ที่ไดรับความนิยมทั่วโลกมาประยุกตใชให
เปนประโยชนในการสงมอบบริการใหแกผูรับบริการ
9.2.4 เกิดการทํางานแบบหุนสวน มีการเชื่อมโยงกันกับสํานักงานขนสงจังหวัดที่รวมเปนภาคี
เครือขาย จํานวน 24 แหงและพัฒนาไปสูการบูรณาการระบบใหบ ริการประชาชนของทุกสํานักงานขนสง
จังหวัดเขาดวยกัน
9.2.5 เปน ตนแบบใหก รมการขนสง ทางบก และสํา นัก งานขนสง จัง หวัด ในส วนภู มิภาคนํ า
นวัตกรรมการแจงยายรถ ผานเครือขายสังคมออนไลน (e-Social Service) ไปปรับใชเพื่อใหเกิดการบริการที่มี
มาตรฐานครอบคลุมทั่วประเทศตอไปในอนาคต อันนําไปสูก ารอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางดียิ่งขึ้นตอไป
9.3 ผลของตัวชี้วัดในมิติตาง ดังนี้
9.3.1 มิติประสิทธิภาพการใหบริการ
 การลดขั้นตอน และระยะเวลาในการใหบริการ
จากการที่สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาไดคิดคนริเริ่มสรางสรรควิธีการทํางานใน
เรื่องขั้นตอนการทํางานและวิธีการปฏิบัติงานบริการแจงยายรถใหม ทําใหกระบวนงานการใหบริการสามารถ
ลดเวลาและขั้นตอนในการใหบริการไดอยางกาวกระโดด จากเดิมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตองรอถึง
3 วันทําการ (24 ชั่วโมง) จึงจะดําเนินการแจงยายรถเขาแลวเสร็จ เมื่อไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางาน
ใหมส ามารถให บ ริก ารไดแลวเสร็จ ภายในวัน เดียว มีขั้นตอนการดํา เนินการ 3 จุด บริก าร 4 ขั้น ตอน ใช
อัตรากําลังเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 4 คน ระยะเวลาดําเนินการรวมระยะเวลารอไมเกิน 2 ชั่วโมง 20 นาที ผลของ
การทํางานสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาไดรอยละ 90.28
 การดําเนินการตามมาตรฐานงานที่กําหนด
ในการปฏิ บัติ ง านเพื่อ ให บ ริ ก ารแก ผูรั บ บริก าร ขนส ง จั ง หวั ดนครราชสี ม าได แต ง ตั้ ง
คณะทํางานเพื่อทําหนาที่วิเคราะห กําหนดมาตรฐานงานบริการสําคัญ จํานวน 9 กระบวนงาน รวมทั้งในการ
ปฏิบัติงานการแจงยายรถ ผานเครือขายสังคมออนไลน (e-Social Service) ไดกําหนดใหสํานัก งานขนสง
จังหวัดนครราชสีมา และสํานักงานขนสงสาขาทั้ง 7 แหง ดําเนินการตามมาตรฐานงานที่กําหนด ประกอบดวย
ระยะเวลาการใหบริการ ความเปนธรรมและความเสมอภาค ความโปรงใส มีจิตสํานึกที่ดีในการใหบริการ
ชอบดวยระเบียบ กฎหมาย ความคุมคา คุมทุน สิ่งอํานวยความสะดวก และระบบประสานงานและเครือขาย
ผลการดําเนินการสามารถดําเนินการไดมาตรฐานที่กําหนดทุกขั้นตอนและอยูในระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้
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1) จุดบริการที่ 1 งานทะเบียนรถ (ยายปลายทาง One Stop Service) 1 ขั้นตอน
ใชอัตรากําลังเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 1 คน (ระยะเวลารอ 10 นาที ระยะเวลาดําเนินการ 10 นาที)
2) จุดบริการที่ 2 งานตรวจสภาพรถ 2 ขั้นตอน ใชอัตรากําลังเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 2 คน
(ระยะเวลารอ 10 นาที ระยะเวลาดําเนินการ 35 นาที)
3) จุดบริการที่ 3 งานทะเบียนรถ (ยายเขา One Stop Service) 1 ขั้นตอน
ใชอัตรากําลังเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 1 คน (ระยะเวลารอ 10 นาที ระยะเวลาดําเนินการ 35 นาที)
หมายเหตุ รวมระยะเวลารอจังหวัดตนทางตรวจสอบรายการตาง ๆ และการแจงผลการอนุญาตยายรถผาน
เครือขายสังคมออนไลน Facebook ใหจังหวัดปลายทางทราบและดําเนินการตอไป 30 นาที
ผลจากการปฏิบัติงานจริง สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาไดรวบรวมสถิติผูรับบริการ
การแจงยายรถระหวางวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2555 ผานเครือขายสังคมออนไลน (e-Social Service) ซึ่งมี
ผูใชบริการจํานวน 61 ราย ซึ่งทําการเฉลี่ยระยะเวลาดําเนินการจนแลวเสร็จจริง 1 ชั่วโมง 4 นาที/ราย ซึ่ง
สามารถลดระยะเวลาการแจงยายรถไดถึงรอยละ 95.56 เมื่อเทียบกับการแจงยายรถในรูปแบบเดิม (3 วันทํา
การ 24 ชั่วโมง)
 ผลการปฏิบัติงานสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการใหบริการอื่น ๆ คือ

1) ลดภาระในการตรวจสอบรายงานการแจงยายรถที่ตองดําเนินการทุกสิ้นวันทําการ
2) ลดปริมาณความหนาแนนของผูรับบริการ รถยนตและรถจักรยานยนต ทําใหมีพื้นที่
สําหรับรองรับบริการไดมากขึ้น
3) อัตราที่ลดลงของขอผิดพลาดในการใหบริการ เมื่อนําระบบเทคโนโลยีมาใชในการ
ปฏิบัติงาน จึงทําใหขอผิดพลาดในการใหบริการลดลง
4) รอยละของขอรองเรียนตองานบริก ารที่ล ดลง เมื่อประชาชนไดรับ ความสะดวก
รวดเร็วบริการดี ทําใหปญหาขอรองเรียนลดลง
9.3.2 มิติคุณภาพการใหบริการ
 ความพึงพอใจของผูรับบริการ
จากการรวบรวมแบบสํ า รวจความพึ ง พอใจของผู รั บ บริ ก ารระหว า งวั น ที่ 1 – 31
พฤษภาคม 2555 จํานวน 61 ราย ปรากฏวาผูรับบริการมีความพึงพอใจรอยละ 99.93
 ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย/ความพึงพอใจของภาคสวนตางๆที่เขามารวมในการ
ปฏิบัติงานหรือบริการ จากการสํารวจความพึงพอใจของเจาหนาที่ผูปฏิบัติ ผูประกอบกิจการคารถยนตมือสอง
และพนักงานตัวแทน จํานวน 20 ราย ปรากฏวามีความพึงพอใจรอยละ 100
 การจัดการขอรองเรียน หรือ ความไมพึงพอใจของผูรับบริการ
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เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ขนสงจังหวัดนครราชสีมาได
จัดใหมีการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรในแตละปอยางตอเนื่องนับตั้งแตป 2548 เปนตนมา มีการใหความสําคัญ
กับ การรับฟง ความคิดเห็น ขอเสนอแนะและความตองการของประชาชน เพื่อนํามาพัฒ นาและปรับ ปรุง
ระบบงานใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยคํานึงถึงความพึงพอในของประชาชนเปนเปาหมายสําคัญ สูง สุด
ภายใตคําขวัญ “การใหบริการที่ดีกวา สะดวกกวา และรวดเร็วกวา” โดยไดจัดใหมีกลองรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน แบบสํารวจความพึงพอใจแบบทั่วไปและแบบอิเล็กทรอนิกส เว็บบอรด และโทรศัพทสายตรง/สาย
ดวน 1584 เพื่อเปนชอ งทางใหป ระชาชนไดแ สดงความคิ ดเห็น ใหข อเสนอแนะและแจง ขอ รองเรียนได
โดยสะดวกหลากหลายชองทาง นอกจากนี้ สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาไดมีการเชิญผูประกอบการ
ประชาชนผูรับบริการ และหนวยงานที่เกี่ยวของรวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแสดงความคิดเห็นในวาระสําคัญ
ๆ อยางสม่ําเสมอ และในการใหบริการทุกครั้งที่ผูรับบริก าร แนะนํา บน ตอวา หรือตําหนิ ขนสง จัง หวัด
นครราชสีมาไดสั่งกําชับใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติอยาเพิ่งรีบปฏิเสธ ใหฟงอยางสนใจและปรับเปลี่ยนความคิดใหม
ทันทีวาเขามิไดกําลังตอวาทานเปนการสวนตัว หรือคนหาความผิดในตัวทานแตอยางใดแตเขาตองการใหเปน
ตัวแทนเพื่อรับทราบ แกปญหา หรือประสานงานให โดยใชหลักจัดการขอรองเรียน ดังนี้
1) Attention รับฟงอยางตั้งใจ (นิ่งฟงกอนไมเถียง)
2) Apologize กลาวคําขออภัยในความผิดพลาด
3) Accept ยอมรับและแสดงความรับผิดชอบ
4) Ask Action & Feedback สอบถามเพื่อแกไขปญหาหรือประสานงาน ดําเนินการแลว
รายงานใหทราบเปนระยะ
จากผลการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการใหบริการของสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา
ตั้งแตป 2548 จนถึงป 2555 ไมปรากฏวามีเรื่องรองเรียนหรือความไมพึงพอใจของผูรับบริการแตอยางใด
9.3.3 มิติความคุมคา
 การลดคาใชจา ยในการเขาถึงบริการของประชาชน
จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการวิธีการปฏิบัติงานบริการแจงยายรถใหม ทําให
กระบวนงานการใหบริการสามารถลดเวลาและขั้นตอนในการใหบริการไดอยางกาวกระโดด ทําใหประชาชน
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเขาถึงบริการไดงายและสะดวก ลดคาใชจายในการเขาถึงบริการการแจงยาย
รถลงไดถึงรอยละ 50 (เดิมตองรอถึง 3 วันทําการ 24 ชั่วโมง จึงจะดําเนินการแจงยายรถเขาแลวเสร็จ และ
ตองใชเวลาในการมาติดตอขอรับบริการ 2 ครั้ง การปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการปฏิบัติงาน ทํา ใหประชาชน
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมาติดตอขอรับบริการการแจงยายรถไดแลวเสร็จเพียงครั้งเดียว ระยะเวลา
ดําเนินการรวมระยะเวลารอไมเกิน 2 ชั่วโมง 20 นาที) ทําใหสามารถลดคาใชจายในการเขาถึงบริการของ
ประชาชนผูรับบริการไดไมนอยกวาปละ 1,101,600 บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนหนึ่งพันหกรอยบาทถวน) (คิดจาก
คาจางแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ 1 เมษายน 2555 จํานวน 255 บาท/วัน เชน เดิมมาติดตอแจงยาย
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รถออก ณ จังหวัดปลายทาง 1 ครั้ง ตองหยุดงานทําใหไมไดรับคาแรง 255 บาท หลังจากนั้นอีก 3 วันตอมาตองมา
ติดตอเพื่อดําเนินการแจงยายรถเขาก็ตองหยุดอีก 1 วัน ทําใหไมไดรับคาแรงอีก 255 บาท รวมเปน 510 บาท หลังจาก
มีการปรับปรุงกระบวนงานแจงยายรถออก ณ จังหวัดปลายทาง และการแจงยายเขาใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเวลา
2 ชั่วโมง 20 นาที เจาของรถสามารถหยุดงานเพียงครึ่งวัน และกลับไปทํางานไดรับคาแรง 127.50 บาท ผลตางเทากับ
510 -127.50 เปนเงิน 382.50 บาท/คน สรุป ถา 1 วันมีประชาชนผูรับบริการรถมาติดตอ 12 ราย ลดคาใชจายได
4,590 บาท/วัน ถา 1 เดือน (20 วัน) ลดคาใชจายได 91,800 บาท ถา 1 ป ลดคาใชจายได 1,101,600 บาท)
 การลดตนทุน/ผลิตภาพการใหบริการของหนวยงาน
สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาสามารถลดตนทุน/ผลิตภาพการใหบริการจากการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการปฏิบัติงานบริการแจงยายรถใหม ดังนี้

1) ลดภาระในการตรวจสอบรายงานการแจงยายรถเขา และการบันทึกรายการใน
ตนทะเบียนรถที่ตองดําเนินการทุกสิ้นวันทําการ
2) ลดปริมาณในการใชกระดาษและหมึกพิมพที่ใชในการพิมพรายงานการแจงยายรถ
ทุกสิ้นวันทําการ
3) ลดปริมาณความหนาแนนของผูรับบริการ ทําใหประหยัดงบประมาณคากระแสไฟฟา
และคาครุภัณฑ (เกาอี้นั่งรอ)
4) ลดปริมาณความหนาแนนของรถยนตและรถจักรยานยนต ทําใหมรี ะบบการจราจร
สะดวก สบาย และพื้นที่จอดรถเพียงพอ ทําใหไมตองเสียงบประมาณในการขยายพื้นที่หรือกอสรางสํานักงาน
แหงใหม
 ความคุมคาทางเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน โดยรวม
จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการวิธีการปฏิบัติงานบริการแจงยายรถใหม ทําใหประชาชน
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเขาถึงบริการไดงายและสะดวก ลดคาใชจายในการเขาถึงบริการการแจงยาย
ไดไมนอยกวาปละ 1,101,600 บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนหนึ่งพันหกรอยบาทถวน) ทําใหประชาชนผูรับบริการ
ที่ประกอบอาชีพตาง ๆ นําเวลาที่ตองมาติดตอราชการไปปฏิบัติงานได มีรายไดในการเลี้ยงชีพ ทั้งตนเองและ
ครอบครัว และลดคาใชจายเกี่ยวกับการยานพาหนะ เชน คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาสึกหรอ ทําใหเกิดประโยชน
ทางเศรษฐกิจและลดการเสี่ยงอุบัติเหตุในการเดินทางมาติดตอแจงยายรถซึ่งอาจมี ผลกระทบตอครอบครัว
สัง คมอีก ดวย นอกจากนี้ก ารแจงยายรถ ผานเครือขายสัง คมออนไลน (e-Social Service) ยัง สง ผลให
ประชาชนผูรับบริการไดรับประโยชนในวงกวางเพราะสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาไดรวมกันทํางานกับ
ภาคีเครือขายสํานักงานขนสงจังหวัดในสวนภูมิภาค จํานวน 24 แหง ดําเนินการแจงยายรถใหแลวเสร็จภายใน
1 วันทําการเชนเดียวกัน และสํานักงานขนสงจังหวัดตาง ๆ ก็ไดนําเอาวิธีการทํางานในรูปแบบนี้ไปใหบริการแก
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ประชาชนผูรับบริการเชนเดียวกันจนเกือบจะครอบคลุมทั่วประเทศ จึงถือไดวา นวัตกรรมการแจงยายรถ ผาน
เครือขายสังคมออนไลน (e-Social Service) เปนรูปแบบการทํางานที่ทําใหเกิดความคุมคาทางเศรษฐกิจ
สังคม และชุมชน โดยรวม เพื่อประโยชนสุขแกประชาชนอยางแทจริงและยั่งยืนตอไป
10. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
10.1 แนวทางการปรับปรุงในอนาคต
สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา ไดมีการพัฒนาปรับปรุงงานบริการประชาชนอยางตอเนื่อง
ดวยกลยุทธการจัดการความรูและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาปรับปรุงระบบงาน มีการ
ปรับปรุงกลไกการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่ม มีความทันสมัย สอดคลองกับสังคมยุคใหม
ทําใหเกิดผลที่เปนรูปธรรมหลายประการไมวาจะเปนการปรับปรุงระบบงาน การลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ การสรางนวัตกรรมการใหบริการ จนอาจกลาวไดวาเปนหนวยงานที่เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง
ของหนวยงานในสังกัดกรมการขนสงทางบก ผลงานสําคัญที่ผานมาไดแก บริการรับชําระภาษีแบบเบ็ดเสร็จ ณ
จุดเดียวเดียว (one stop service) บริการเลื่อนลอตอภาษี (Drive Thru For Tax) บริการยายรถออกและยาย
รถเขา งานการทดสอบเพื่อขอใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎีดวยระบบอิเล็กทรอนิกส การเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง
เปนกาซ CNGหรือ LPG การโอนกรรมสิทธิ์รถ การใหบริการออกคําขอทางทะเบียนรถดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
การจดทะเบียนรถ
การใหบริการอบรมความรูการขับรถปลอดภัยเพื่อตออายุใบอนุญาตขับรถผานระบบ
อินเตอรเน็ต e-Training และเลื่อนลอจดทะเบียน
สําหรับในป พ.ศ.2555 สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา ไดมีการพัฒนาปรับปรุงงานบริการ
ประชาชนอยางตอเนื่อง โดยนําเอาเว็บไซตบ ริการสังคมออนไลน Facebook มาใช เปนเครื่องมือในการสง
ขอความติดตอประสานงานสํานักงานขนสงจังหวัดตนทางตรวจสอบขอมูลรถและพิจารณาอนุญาตยายรถให
สํานักงานขนสงจังหวัดปลายทางไดรับแจงยายรถเขา เพื่อบริการประชาชนเจาของรถใหแลวเสร็จภายในเวลา 2
ชั่วโมง 20 นาที สงผลใหประชาชนผูใชบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ แตการพัฒนาระบบงาน
ยั ง คงต อ งดํ า เนิ น การต อ ไป โดยสํ า นั ก งานขนส ง จั ง หวั ด นครราชสี ม ามี แ ผนงานในการนํ า ระบบ eGovernment มาปรับใชใหมากขึ้น ในลักษณะนวัตกรรมการใหบริการที่ประชาชนสามารถเปนผูเลือกรูปแบบ
การใหบริการที่เหมาะสมกับความตองการของตนเอง หรือใหบริการเฉพาะตัวบุคคล ที่ใชตนทุนไมสูงมากนัก
และเกิดผลลัพธที่เ ปนการอํานวยความสะดวกในการเขาถึง งานบริก ารตาง ๆ มากยิ่ง ขึ้น และสรางความ
พึงพอใจแกประชาชน
แนวทางและทิศทางการพัฒนาของสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาที่ผานมาและในอนาคต
สงผลใหเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยมองคการ กาวสูทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม
ตอบสนองความตองการและประโยชนสุขของประชาชน และสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัย
โลกาภิวัฒนอยางเหมาะสมกอใหเกิดประโยชน ความคุมคาประหยัดเวลา และคาใชจายในการติดตอราชการ
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10.2 ความยั่งยืนและการขยายผลการพัฒนา
ผลการปฏิบัติงานดังกลาว สะทอนถึงความมุงมั่นของสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาใน
การพัฒนาองคการใหมีขีดสมรรถนะสูงขึ้น โดยมีการปรับปรุงแบบการปฏิบัติงานใหเปนระบบเปดมากขึ้น มี
ความโปรงใสตรวจสอบได มีระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี และมีความสําเร็จที่คุมคาเปนรูปธรรมครอบคลุม
ในทุกมิติที่สําคัญ ไมวาจะเปนมิติดานการลดขั้นตอนและระยะเวลา มิติดานการใหความสําคัญกับประชาชน
มิติดานการอํานวยความสะดวก และมิติการสงเสริมการปฏิบัติงานของผูบริหารและการเรียนรู ซึ่งสามารถที่
จะอํานวยความสะดวกสรางความพึงพอใจแกประชาชนไดอยางสัมฤทธิผล และมุงสูความเปนเลิศดานการ
บริการตามวิสัยทัศนของสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาตอไป นอกจากนี้ยังเปนการยกระดับมาตรฐาน
การใหบริการของสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาและกรมการขนสงทางบกใหดียิ่งขึ้น นวัตกรรมการแจง
ยายรถ ผานเครือขายสังคมออนไลน (e-Social Service) ซึ่งสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาไดคิดคนริเริ่ม
ออกแบบวิธีการทํางานในเรื่องขั้นตอน การลดระยะเวลา และการนําเทคโนโลยีใหมมาปรับใชในการใหบริการมี
ความรวดเร็วขึ้นไดกอใหเกิดการบูรณาการการทํางานรวมกันกับสํานักงานขนสงจังหวัดในสวนภูมิภาค 24 แหง
ที่สามารถพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนกระบวนงานการแจงยายรถ ณ จังหวัดปลายทางและการแจง
ยายรถเขา ตามพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ.2522 ใหสามารถลดระยะเวลาการใหบริการประชาชนไดอยาง
เฉียบพลัน เกิดความคุมคาทางเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน โดยรวม เปนตนแบบใหสํานักงานขนสงจังหวัด
ตาง ๆ รวมทั้งหนวยงานอื่น ๆ ไดนํานวัตกรรมการแจงยาย ผานเครือขายสังคมออนไลน (e-Social Service)
ไปสรางสรรคงานบริการใหม ๆ ในกระบวนงานของตน เพื่อใหบริการแกประชาชนในพื้นที่ตาง ๆ ใหไดรับ
ประโยชนสูงสุดจากการใหบริการของหนวยราชการ และรัฐวิสาหกิจ ตอไป ซึ่งนวัตกรรมนี้สามารถขยายผล
ไปยัง สํานัก งานขนสง จังหวัดทุกจังหวัด นําไปสูการปรับปรุงแกไขระเบียบปฏิบัติเพื่อใหเ ปนมาตรฐานการ
ดําเนินงานแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ เกิดประโยชนสุขแกประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการ
ตอบสนองความตองการ ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 อยางยั่งยืนตอไป

