คู่มือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)
กระบวนงาน : การดาเนินการพัฒนางานบริการประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558
ของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กุมภาพันธ์ 2563

สารบัญ
หน้า
1. วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือ

1

2. ขอบเขต

1

3. คาจากัดความ

2

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

2

5. Work Flow กระบวนงาน

3

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

4

7. มาตรฐานคุณภาพงาน

5

8. ระบบติดตามประเมินผล

5

9. เอกสารอ้างอิง

6

10. แบบฟอร์มที่ใช้

7

ภาคผนวก
1. กฎระเบียบ/คาสั่ง
2. ตัวอย่างแบบฟอร์ม
3. รายชื่อผู้จัดทา

8
9
10

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
กระบวนงาน : การดาเนินการพัฒนางานบริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติ
การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนงานต่างๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไป
ตามเป้าหมาย ได้ผลผลิตหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ
1.2 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทางานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้
การทางานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่
ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์ จากกระบวนงานที่มีอยู่เพื่อขอการรับ
บริการที่ตรงกับความต้องการ
1.3 เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริการภาครัฐของสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมให้ประชาชน
ได้รับบริการจากภาครัฐที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และค่าใช้จ่ายถูกลง
1.4 เพื่อ ยกระดับ ให้ สานัก งานปลัด กระทรวงคมนาคมเป็น องค์ ก รในเรื่อ งของความโปร่ง ใสและ
การเปิ ดเผยการดาเนิ น การต่อสาธารณะ
1.5 เพื่อให้การดาเนินการของสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ใน
แผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
2. ขอบเขต
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านนี้ เ ป็ น การอธิ บ ายขั้ น ตอนการด าเนิ น การพั ฒ นางานบริ ก ารประชาชน ตาม
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นการรวบรวมผล
การดาเนิ นงานที่ผ่านมา นามาวิเคราะห์เพื่อออกแบบหรือหาวิธีการพัฒนาการบริการให้ดี ขึ้น ด้วยเทคนิคและ
วิธีการต่าง ๆ จากนั้นมีการสรุปผลการดาเนินการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากการพัฒนา เพื่อวัดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ประชาชน และสามารถลดระยะเวลาได้ตามที่
กาหนด ทั้งนี้ การพัฒ นาปรั บ ปรุ งจะครอบคลุ มงานบริการตามคู่มือส าหรับ ประชาชนจานวน 5 คู่มือ ของ
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
รายชื่อคู่มือสาหรับประชาชนของสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย
1) คู่มือการให้บริการข้อมูลข่าวสารของกระทรวงคมนาคม
(ผู้รับผิดชอบ กองกลาง)
2) คู่มือการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
(ผู้รับผิดชอบ กองบริหารการคลัง )
3) คู่มือการขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบาเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน
(ผู้รับผิดชอบ กองบริหารการคลัง )

-24) คู่มือการขอมีบัตรประจาตัวข้าราชการผู้รับบาเหน็จบานาญของกระทรวงคมนาคม
(ผู้รับผิดชอบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล)
5) คู่มือการขอรับหนังสือเพื่อขอพระราชทานเพลิงศพและการขอดินพระราชทาน กระทรวงคมนาคม
(ผู้รับผิดชอบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล)
3. คาจากัดความ
3.1 คาจากัดความ
“การบริการประชาชน” หมายถึง การดาเนินการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐ จนแล้ว
เสร็จตามคาขอ การยื่นคาขอนี้เป็นการยื่นคาขอตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้หน่วยงานของรัฐ
กาหนดให้ผู้รับบริการต้องยื่นคาขอก่อนดาเนินการใด ได้แก่ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจด
ทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตรและการให้อาชญาบัตร
“ผู้รับบริการ” หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มารับบริการ
จากหน่วยงานของรัฐ
“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ” หมายถึง ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล องค์การ สถาบัน หรือชุมชนที่
เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบจากงานบริการประชาชนตามคู่ มือสาหรับประชาชน หรือจาก
การพัฒนาปรับปรุงงานบริการนั้น โดยในการดาเนินการครั้งนี้ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ” คือ หน่วยงาน หรือ
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
3.2 คาย่อ ที่ใช้ในคู่มือ
“พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”
คาย่อที่ใช้ในคู่มือ คือ “พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกฯ”
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
4.1 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ การดาเนินงานภาพรวมเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม โดยจะพิจารณา
ให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะในการจัดทาโครงการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รวมทั้งนาเสนอ
ข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อประกอบ การตัดสินใจของผู้บริหาร
4.2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ ศึกษา วิเคราะห์
ข้อมู ล ที่เกี่ ย วข้องกั บ การพัฒ นางานบริ การตามคู่มือส าหรับประชาชน เรื่อง การลดระยะเวลาคู่ มือส าหรั บ
ประชาชน และการประสานชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนสรุปผลการดาเนินงานเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา
และรายงานผลการดาเนินงานให้สานักงาน ก.พ.ร. ต่อไป
4.3 คณะทางาน ประกอบด้ว ย เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่ว ยงานให้ดาเนินการปรับปรุง
การให้บริการตามคู่มือสาหรับประชาชน ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน คือ กองกลาง กองบริหารการคลัง และกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

-35. Work Flow กระบวนงาน
ชื่อกระบวนการ : การดาเนินการพัฒนางานบริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ข้อกาหนดที่สาคัญ : ความสาเร็จของการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการให้บริการประชาชน
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในงานบริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติ
การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ขั้นตอนการทางาน
(Work Flow)
- การศึกษาและสารวจข้อมูล
- การจัดทาร่างแผนการปฏิบัติงาน
และร่างโครงการ
- หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
พิจารณาร่างแผนการปฏิบัติงาน และ
ร่างโครงการ
- การนาเสนอแผนการปฏิบัติงาน
และโครงการให้คณะทางานร่วมกัน
พิจารณา
- การจัดทาสรุปแผนงานและสิ่งที่
ต้องดาเนินการให้คณะทางานทราบ
- การดาเนินการตามแผน
- การติดตามผลการดาเนินงานตามแผน
ทุก 6 เดือน และรายงานผลการ
ดาเนินงานให้ผู้บริหารและสานักงาน
ก.พ.ร. ทราบ

ผังงาน
(Flow Chart)
การวางแผน
การปฏิบัติงาน

No

ผู้รับผิดชอบ*
(ตาแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย)
พฤศจิกายน นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร
ระยะเวลา

มกราคม

- หัวหน้ากลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร
- คณะทางานฯ

มกราคม
ถึง ตุลาคม

- นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร
- คณะทางานฯ

- รายงาน
ผลครั้งที่ 1
มีนาคม
- รายงาน
ผลครั้งที่ 2
กันยายน

- นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร
- คณะทางานฯ

คณะทางาน
พิจารณาแผน

Yes

การปฏิบัติงาน

การรายงานผล
การปฏิบัติงาน

-46. ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
6.1 การวางแผนการปฏิบัติงาน (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)
1) การศึกษา วิเคราะห์และสารวจข้อมูล
การทบทวนพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 และศึกษารายละเอียดของเรื่องการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 รวมทั้งประสานหารือเพื่อ
สอบถามข้อสงสัยจากผู้เชี่ยวชาญของสานักงาน ก.พ.ร. โดยต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางใน
การกาหนดขอบเขต กาหนดวัตถุประสงค์ รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการดาเนินงานในปัจจุบันตามคู่มือ
สาหรับประชาชนร่วมกับเข้าไปสังเกตการณ์ ณ จุดให้บริการประชาชนร่วมด้วย เพื่อสังเกตวิธีการทางานของ
เจ้าหน้าที่และความยุ่งยากหรือปัญหาที่ประชาชนต้องเจอในการติดต่อขอรับบริการ จากนั้นสรุปข้อมูลทั้ง 2 ด้าน
ก่อนนาไปวิเคราะห์หาจุดหรือขั้นตอนที่สามารถพัฒนาและปรับปรุงได้
2) ออกแบบวิธีการพัฒนางานและกาหนดเป้าหมาย
การนาผลจากการศึกษาและสารวจทั้ง 2 ส่วน ส่วนของทฤษฎีและจากการสังเกตการณ์มา
ทาการสรุปจุดอ่อน ปัญหา ความล่าช้าและอุปสรรคในการให้ บริการ แล้วจึงออกแบบคิดค้นวิธีการ/โครงการ
ที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้น กาหนดเป้าหมายที่ต้องการ และออกแบบวิธีการและกาหนดแผนการดาเนินงานเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
6.2 การปฏิบัติงาน (กองกลาง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารการคลัง และกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร)
1) จัดประชุมหารือชี้แจงร่างโครงการ หลักการและเหตุผล รวมถึงแผนการดาเนินการปรับปรุง
การให้ บริการประชาชนของสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมความคิดเห็น และแนวทาง
การปรับปรุงอื่น ๆ หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
2) สรุปโครงการและแผนการดาเนินเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาและมอบหมายผู้รับผิดชอบ
3) ติดตามผลการปฏิบัติงานเทียบกับแผนการดาเนินการ หากเกิดปัญหาเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารจะเข้าไปประสานเพื่อให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งร่วมวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน
4) วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และประเมินผล เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรคและสาเหตุที่เกิดขึ้น
อันเป็นเหตุให้การดาเนินโครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางใน
การปรับปรุงเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อไป
5) การสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการหลังจากมีการปรับปรุงการให้บริการตามแผนงาน/
โครงการที่กาหนด
6.3 การรายงานผลการปฏิบัติงาน (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)
การสรุปผลการดาเนินงานแล้วนามาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้ ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริการตามคู่มือสาหรับประชาชน และผลของแบบประเมินความพึงพอใจ
ก่อนจัดทารายงานเสนอผู้บริหาร และสานักงาน ก.พ.ร. ต่อไป

-57. มาตรฐานคุณภาพงาน
ลาดับ

ผังงาน
(Flow Chart)

1.

การวางแผน
การปฏิบัติงาน

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

พฤศจิกายน - การศึกษาและสารวจข้อมูล
- การจัดทาร่างแผนการ
ปฏิบัติงาน และร่างโครงการ

No
2.

มกราคม
คณะทางาน
พิจารณาแผน

Yes
3.

มกราคม
ถึง ตุลาคม
การปฏิบัติงาน

4.
การรายงานผล
การปฏิบัติงาน

- รายงาน
ผลครั้งที่ 1
มีนาคม
- รายงาน
ผลครั้งที่ 2
กันยายน

- หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารพิจารณาร่างแผน
การปฏิบัติงาน และร่าง
โครงการ
- การนาเสนอแผน
การปฏิบัติงาน และโครงการ
ให้คณะทางานร่วมกัน
พิจารณา
- การจัดทาสรุปแผนงานและ
สิ่งที่ต้องดาเนินการให้
คณะทางานทราบ
- การดาเนินการตามแผน

- การติดตามผลการดาเนินงาน
ตามแผน
ทุก 6 เดือน และรายงานผลการ
ดาเนินงานให้ผบู้ ริหารและ
สานักงาน ก.พ.ร. ทราบ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ*
(ตาแหน่ง/กลุ่ม/
ฝ่าย)
นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร

- การสารวจข้อมูลมีความ
ครบถ้วน
- ร่างแผนการปฏิบตั ิงาน
และร่างโครงการมี
ความครอบคลุมและ
สามารถดาเนินการให้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้
- คณะทางานมีมติเห็นชอบ - หัวหน้ากลุ่ม
ในแผนการดาเนินงาน
พัฒนาระบบ
ร่วมกัน
บริหาร
- คณะทางานฯ

คณะทางานมีการ
ดาเนินการตามแผน และ
ประสานแจ้งกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร หากเกิด
ปัญหาหรือต้องการ
ปรับเปลีย่ นแผนการ
ดาเนินงาน
รายงานผลการดาเนินงาน
ได้ครบถ้วนและทันตาม
กาหนดเวลา

- นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร
- คณะทางานฯ
- นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร
- คณะทางานฯ

8. ระบบติดตามประเมินผล
การติดตามผลการดาเนินงานเทียบแผนจานวน 2 ครั้ง รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน รวมทั้งรวบรวม
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดาเนินการ

-69. เอกสารอ้างอิง
9.1 หนั ง สื อ ด่ ว นที่ นร 1200/ว 28 เรื่ อ ง การยกระดั บ การบริ ก ารภาครั ฐ ระยะที่ 2 ตาม
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิ จารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ตามที่ สานัก งาน ก.พ.ร. ได้เสนอแผนยกระดับ การบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 เพื่อแก้ปัญหา
การดาเนินงานอานวยความสะดวกตามพระราชบัญญัติ การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558 ใน 2 ปี ที่ผ่ า นมา มีจุ ดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาการดาเนินการที่ ผ่ านมา ยกระดั บ
ประสิทธิภ าพการบริการภาครัฐ ให้ป ระชาชนได้รับบริการจากภาครัฐ ที่เร็ว ขึ้น ง่ายขึ้น และค่าใช้จ่ายถูกลง
โดยกาหนดออกเป็น 5 แผนงาน ประกอบด้วย
แผนงานที่ 1 การปรับปรุงคู่มือสาหรับประชาชน ระยะที่ 2
แผนงานที่ 2 การจัดทาแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา
แผนงานที่ 3 การพัฒนาระบบติดตามการให้บริการ (Tracking system)
แผนงานที่ 4 การอานวยความสะดวกในการจองคิวกลางและการให้ข้อมูลป้อนกลับของประชาชนต่อ
การบริการ (Citizen Feedback Survey)
แผนงานที่ 5 การทบทวนกฎหมายในการยกเลิกใบอนุญาตที่ไม่จาเป็น
จากหนังสือฉบับดังกล่าวได้ระบุผู้รับผิดชอบการดาเนินการของแต่ละแผน ดังนี้
แผนงานที่ 1 - 2 ดาเนินการโดยส่วนราชการ
แผนงานที่ 3 - 4 ดาเนินการโดยสานักงาน ก.พ.ร. และสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
แผนงานที่ 5 ดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
9.2 คู่มือสาหรับประชาชนของสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ด้ว ยพระราชบัญ ญัติก ารอานวยความสะดวกในการพิจ ารณาอนุญ าตของทาง ราชการ พ.ศ.
2558 ขึ้ น ได้ ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาและมี ผลบั งคั บใช้ เมื่ อวั นที่ 22 มกราคม 2558 ซึ่ ง มาตรา 7
กาหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีการอนุญาตจะต้องจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน และปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ยื่น
ค าขอ รวมทั ้ง เผยแพร่ท างสื ่อ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ทั ้ง นี ้ แนวทางการจัด ท าคู ่ม ือ ส าหรับ ประชาชน ต้อ ง
ประกอบด้วย
1) ประเภทงานบริการ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย
(1) งานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
(2) งานบริการที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
(3) งานบริการที่ต่อเนื่องจากหน่วยงานอื่น
(4) งานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
2) กาหนดให้ให้คู่มือสาหรับประชาชน ต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย ดังนี้
(1) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ
(2) ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต
(3) รายการเอกสารหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคาขอ
ทั้ ง นี้ จ ะต้ อ งมี ก ารเผยแพร่ คู่ มื อ ส าหรั บ ประชาชนไว้ ณ สถานที่ ใ ห้ บ ริ ก าร และทางสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่
www.info.go.th

-73) พระราชบั ญญัติ ฯ ฉบั บนี้ ให้ ใช้บั งคับกับบรรดาการอนุญาต การจดทะเบี ยนหรือการแจ้งที่ มี
กฎหมาย หรือกฎกาหนดให้ต้องขออนุญาต จดทะเบียนหรือแจ้ง ยกเว้น
(1) งานของรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
(2) การพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ข องศาลและการด าเนิ น งานของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นกระบวนการ
พิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์
(3) การดาเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(4) การอนุ ญาตตามกฎหมายว่ าด้ วยทรั พยากรธรรมชาติ (ไม่ รวมการอนุ ญาตตามกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม)
(5) การอนุ ญาตที่เกี่ย วข้องกับการปฏิบัติการทางทหารด้านยุทธการ รวมทั้งตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการควบคุมยุทธภัณฑ์ และกฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน
9.3 คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
10. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบฟอร์มการดาเนินการปรับปรุงการให้บริการตามคู่มือสาหรับประชาชน ของสานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม

ภาคผนวก

-8ภาคผนวก 1

กฎระเบียบ/คาสั่ง

1. พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
2. หนังสือด่วนที่ นร 1200/ว 28 เรื่อง การยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
3. คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-9ภาคผนวก 2

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มกำรดำเนินกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรตำมคู่มือสำหรับประชำชน ของสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม

ลำดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รำยชื่อคูม่ ือสำหรับ
ประชำชน

ไม่มี
(กรุณำ /)

กำรออกเอกสำรรำชกำรผ่ำนระบบดิจทิ ลั
มี (กรุณำ /)
ระบุ Link กรณีนำมำ
ยังไม่นำมำ

นำมำให้บริกำรผ่ำนระบบ

ให้บริกำรผ่ำนระบบ

ให้บริกำร

อิเล็กทรอนิกส์แล้ว

อิเล็กทรอนิกส์แล้ว

กำรลดระยะเวลำรวมแล้วเสร็จตำมคูม่ ือประชำชน
กำรลดจำนวนเอกสำรประกอบในกำรยืน่ คำขอ
เดิม
ใหม่
ร้อยละที่
จำนวนเดิม จำนวนใหม่ ระบุชื่อเอกสำรที่
ปรับลด
(รำยกำร) (รำยกำร)
ลดได้
ระยะเวลำ หน่วย ระยะเวลำ หน่วย
ระยะเวลำ

วิธกี ำรปรับปรุง

ผูร้ ำยงำน

- 10 ภาคผนวก 3
นางสาวถิรนันท์ สุขสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

รายชื่อผู้จัดทา

