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คู่มือการปฏิบัตงิาน 
กระบวนงาน : การด าเนินการพัฒนางานบริการประชาชน ตามพระราชบัญญัต ิ
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนงานต่างๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไป  
ตามเป้าหมาย ได้ผลผลิตหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 
 1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้  
การท างานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่
ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนงานที่มีอยู่เพ่ือขอการรับ
บริการที่ตรงกับความต้องการ 

1.3 เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการบริการภาครัฐของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมให้ประชาชน
ได้รับบริการจากภาครัฐที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และค่าใช้จ่ายถูกลง   

1.4 เพื่อยกระดับให้ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นองค์กรในเรื่องของความโปร่งใสและ
การเปิดเผยการด าเนินการต่อสาธารณะ 

1.5 เพ่ือให้การด าเนินการของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน
แผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 

2. ขอบเขต 
คู่มือการปฏิบัติงานนี้ เป็นการอธิบายขั้นตอนการด าเนินการพัฒนางานบริการประชาชน ตาม

พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นการรวบรวมผล
การด าเนินงานที่ผ่านมา น ามาวิเคราะห์เพ่ือออกแบบหรือหาวิธีการพัฒนาการบริการให้ดี ขึ้น ด้วยเทคนิคและ
วิธีการต่าง ๆ จากนั้นมีการสรุปผลการด าเนินการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากการพัฒนา เพ่ือวัดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ประชาชน และสามารถลดระยะเวลาได้ตามที่
ก าหนด ทั้งนี้ การพัฒนาปรับปรุงจะครอบคลุมงานบริการตามคู่มือส าหรับประชาชนจ านวน 5 คู่มือ ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  

รายชื่อคู่มือส าหรับประชาชนของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย  
 1) คู่มือการให้บริการข้อมูลข่าวสารของกระทรวงคมนาคม  

(ผู้รับผิดชอบ กองกลาง) 
2) คู่มือการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  
    (ผู้รับผิดชอบ กองบริหารการคลัง) 
3) คู่มือการขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบ าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน  

(ผู้รับผิดชอบ กองบริหารการคลัง) 
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4) คู่มือการขอมีบัตรประจ าตัวข้าราชการผู้รับบ าเหน็จบ านาญของกระทรวงคมนาคม  
    (ผู้รับผิดชอบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 
5) คู่มือการขอรับหนังสือเพ่ือขอพระราชทานเพลิงศพและการขอดินพระราชทาน กระทรวงคมนาคม 

(ผู้รับผิดชอบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 
 
3. ค าจ ากัดความ 
 3.1 ค าจ ากัดความ 

“การบริการประชาชน” หมายถึง การด าเนินการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐ จนแล้ว
เสร็จตามค าขอ การยื่นค าขอนี้เป็นการยื่นค าขอตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้หน่วยงานของรัฐ
ก าหนดให้ผู้รับบริการต้องยื่นค าขอก่อนด าเนินการใด ได้แก่ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัติ  การจด
ทะเบียน การข้ึนทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตรและการให้อาชญาบัตร 

“ผู้รับบริการ” หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มารับบริการ
จากหน่วยงานของรัฐ 

“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล องค์การ สถาบัน หรือชุมชนที่
เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบจากงานบริการประชาชนตามคู่มือส าหรับประชาชน หรือจาก
การพัฒนาปรับปรุงงานบริการนั้น โดยในการด าเนินการครั้งนี้ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” คือ หน่วยงาน หรือ 
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

3.2 ค าย่อ ที่ใช้ในคู่มือ 
“พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558” 

ค าย่อที่ใช้ในคู่มือ คือ “พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกฯ” 
 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 4.1 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ การด าเนินงานภาพรวมเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  และหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม โดยจะพิจารณา 
ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รวมทั้งน าเสนอ
ข้อมูลอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือประกอบ การตัดสินใจของผู้บริหาร 

4.2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ ศึกษา วิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานบริการตามคู่มือส าหรับประชาชน เรื่อง การลดระยะเวลาคู่มือส าหรับ
ประชาชน และการประสานชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณา
และรายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงาน ก.พ.ร. ต่อไป 

4.3 คณะท างาน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานให้ด าเนินการปรับปรุง
การให้บริการตามคู่มือส าหรับประชาชน ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน คือ กองกลาง กองบริหารการคลัง และกองบริหาร
ทรพัยากรบุคคล 
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5. Work Flow กระบวนงาน 

ชื่อกระบวนการ : การด าเนินการพัฒนางานบริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ : ความส าเร็จของการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการให้บริการประชาชน  
ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในงานบริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติ

การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 

ขั้นตอนการท างาน 
(Work Flow) 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ* 

(ต าแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย) 
- การศึกษาและส ารวจข้อมูล 
- การจัดท าร่างแผนการปฏิบัติงาน 
และร่างโครงการ 

 
พฤศจิกายน นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 

- หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
พิจารณาร่างแผนการปฏิบัติงาน และ
ร่างโครงการ 
- การน าเสนอแผนการปฏิบัติงาน 
และโครงการให้คณะท างานร่วมกัน
พิจารณา 

 

 

มกราคม - หัวหน้ากลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 
- คณะท างานฯ 

- การจัดท าสรุปแผนงานและสิ่งที่
ต้องด าเนินการให้คณะท างานทราบ 
- การด าเนินการตามแผน  

 

 

มกราคม 
ถึง ตุลาคม 
 

- นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร  
- คณะท างานฯ 

- การติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
ทุก 6 เดือน และรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ผู้บริหารและส านกังาน 
ก.พ.ร. ทราบ 
 

 
- รายงาน
ผลครั้งที่ 1
มีนาคม 
- รายงาน
ผลครั้งที่ 2 
กันยายน 

- นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร  
- คณะท างานฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

No 

Yes 

การวางแผน    
การปฏิบัติงาน 

 

คณะท างาน 
พิจารณาแผน 

 
การปฏิบัติงาน 

การรายงานผล 
การปฏิบัติงาน 
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6. ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 

6.1 การวางแผนการปฏิบัติงาน (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 
1) การศึกษา วิเคราะห์และส ารวจข้อมูล 

การทบทวนพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 และศึกษารายละเอียดของเรื่องการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 รวมทั้งประสานหารือเพ่ือ
สอบถามข้อสงสัยจากผู้เชี่ยวชาญของส านักงาน ก.พ.ร. โดยต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นแนวทางใน
การก าหนดขอบเขต ก าหนดวัตถุประสงค์ รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการด าเนินงานในปัจจุบันตามคู่มือ
ส าหรับประชาชนร่วมกับเข้าไปสังเกตการณ์ ณ จุดให้บริการประชาชนร่วมด้วย เพ่ือสังเกตวิธีการท างานของ
เจ้าหน้าที่และความยุ่งยากหรือปัญหาที่ประชาชนต้องเจอในการติดต่อขอรับบริการ จากนั้นสรุปข้อมูลทั้ง 2 ด้าน 

ก่อนน าไปวิเคราะห์หาจุดหรือขั้นตอนที่สามารถพัฒนาและปรับปรุงได้ 
2) ออกแบบวิธีการพัฒนางานและก าหนดเป้าหมาย 

การน าผลจากการศึกษาและส ารวจทั้ง 2 ส่วน ส่วนของทฤษฎีและจากการสังเกตการณ์มา
ท าการสรุปจุดอ่อน ปัญหา ความล่าช้าและอุปสรรคในการให้บริการ แล้วจึงออกแบบคิดค้นวิธีการ/โครงการ
ที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้น ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการ และออกแบบวิธีการและก าหนดแผนการด าเนินงานเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

6.2 การปฏิบัติงาน (กองกลาง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารการคลัง และกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร) 

1) จัดประชุมหารือชี้แจงร่างโครงการ หลักการและเหตุผล รวมถึงแผนการด าเนินการปรับปรุง 
การให ้บริการประชาชนของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือระดมความคิดเห็น และแนวทาง
การปรับปรุงอ่ืน ๆ หรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

2) สรุปโครงการและแผนการด าเนินเพ่ือให้ผู้บริหารพิจารณาและมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
3) ติดตามผลการปฏิบัติงานเทียบกับแผนการด าเนินการ หากเกิดปัญหาเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบ

บริหารจะเข้าไปประสานเพื่อให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งร่วมวางแผนเพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
4) วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และประเมินผล เพ่ือทราบถึงปัญหา อุปสรรคและสาเหตุที่เกิดขึ้น 

อันเป็นเหตุให้การด าเนินโครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางใน
การปรับปรุงเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อไป 

5) การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการหลังจากมีการปรับปรุงการให้บริการตามแผนงาน/
โครงการที่ก าหนด 

6.3 การรายงานผลการปฏิบัติงาน (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 
การสรุปผลการด าเนินงานแล้วน ามาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้ ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่

เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริการตามคู่มือส าหรับประชาชน และผลของแบบประเมินความพึงพอใจ 
ก่อนจัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร และส านักงาน ก.พ.ร. ต่อไป 
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7. มาตรฐานคุณภาพงาน  
 

ล าดับ ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ* 
(ต าแหน่ง/กลุ่ม/

ฝ่าย) 
1. 

 
พฤศจิกายน - การศึกษาและส ารวจข้อมลู 

- การจัดท าร่างแผนการ
ปฏิบัติงาน และร่างโครงการ 

- การส ารวจข้อมลูมีความ
ครบถ้วน  
- ร่างแผนการปฏิบตัิงาน
และร่างโครงการม ี
ความครอบคลุมและ
สามารถด าเนินการให้
เกิดผลอย่างเป็นรปูธรรมได้  

นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน กลุ่มพัฒนา
ระบบบรหิาร 

2. 
 

 

มกราคม - หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารพิจารณาร่างแผน 
การปฏิบัติงาน และรา่ง
โครงการ 
- การน าเสนอแผน 
การปฏิบัติงาน และโครงการ
ให้คณะท างานร่วมกัน
พิจารณา 

- คณะท างานมีมติเห็นชอบ
ในแผนการด าเนินงาน
ร่วมกัน 

- หัวหน้ากลุ่ม
พัฒนาระบบ
บริหาร 
- คณะท างานฯ 

3. 
 

 

มกราคม 
ถึง ตุลาคม 
 

- การจัดท าสรุปแผนงานและ
สิ่งที่ต้องด าเนินการให้
คณะท างานทราบ 
- การด าเนินการตามแผน  

คณะท างานมีการ
ด าเนินการตามแผน และ
ประสานแจ้งกลุ่มพัฒนา
ระบบบรหิาร หากเกิด
ปัญหาหรือต้องการ
ปรับเปลีย่นแผนการ
ด าเนินงาน 

- นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน กลุ่มพัฒนา
ระบบบรหิาร  
- คณะท างานฯ 

4. 
 

- รายงาน
ผลครั้งท่ี 1
มีนาคม 
- รายงาน
ผลครั้งท่ี 2 
กันยายน 

- การตดิตามผลการด าเนินงาน
ตามแผน 
ทุก 6 เดือน และรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ผูบ้ริหารและ
ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน
ได้ครบถ้วนและทันตาม
ก าหนดเวลา 

- นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน กลุ่มพัฒนา
ระบบบรหิาร  
- คณะท างานฯ 

 
 
8. ระบบติดตามประเมินผล 

การติดตามผลการด าเนินงานเทียบแผนจ านวน 2 ครั้ง รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน รวมทั้งรวบรวม
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการด าเนินการ 
 
 
 

No 

Yes 

การวางแผน    
การปฏิบัติงาน 
 

คณะท างาน 
พิจารณาแผน 

 
การปฏิบัติงาน 

การรายงานผล 
การปฏิบัติงาน 
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9. เอกสารอ้างอิง 

9.1 หนังสือด่วนที่  นร 1200/ว 28 เรื่อง การยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่  2  ตาม
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  

ตามที่ ส านักงาน ก.พ.ร. ได้เสนอแผนยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 เพื่อแก้ปัญหา
การด าเนินงานอ านวยความสะดวกตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558 ใน 2 ปีที่ผ่านมา มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแก้ปัญหาการด าเนินการที่ผ่านมา ยกระดับ
ประสิทธิภาพการบริการภาครัฐให้ประชาชนได้รับบริการจากภาครัฐที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และค่าใช้จ่ายถูกลง 
โดยก าหนดออกเป็น 5 แผนงาน ประกอบด้วย 

แผนงานที่ 1 การปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชน ระยะที่ 2 
แผนงานที่ 2 การจัดท าแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา 
แผนงานที่ 3 การพัฒนาระบบติดตามการให้บริการ (Tracking system) 
แผนงานที่ 4 การอ านวยความสะดวกในการจองคิวกลางและการให้ข้อมูลป้อนกลับของประชาชนต่อ

การบริการ (Citizen Feedback Survey) 
แผนงานที่ 5 การทบทวนกฎหมายในการยกเลิกใบอนุญาตที่ไม่จ าเป็น 

จากหนังสือฉบับดังกล่าวได้ระบุผู้รับผิดชอบการด าเนินการของแต่ละแผน ดังนี้ 
แผนงานที่ 1 - 2 ด าเนินการโดยส่วนราชการ  
แผนงานที่ 3 - 4 ด าเนินการโดยส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
แผนงานที่ 5 ด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

9.2 คู่มือส าหรับประชาชนของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
ด้วยพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. 

2558 ขึ้น ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ซ่ึงมาตรา 7 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีการอนุญาตจะต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน และปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ยื่น
ค าขอ รวมทั ้ง เผยแพร่ทางสื ่ออิเล ็กทรอนิกส ์ ทั ้งนี ้ แนวทางการจัดท าคู ่ม ือส าหรับประชาชน ต้อง
ประกอบด้วย 

1) ประเภทงานบริการ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย 
(1) งานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 
(2) งานบริการที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน 
(3) งานบริการที่ต่อเนื่องจากหน่วยงานอื่น 
(4) งานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 

2) ก าหนดให้ให้คู่มือส าหรับประชาชน ต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย ดังนี้ 
(1) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ 
(2) ขั้นตอนและระยะเวลาในการพจิารณาอนุญาต 
(3) รายการเอกสารหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับค าขอ 

ทั้งนี้จะต้องมีการเผยแพร่คู่มือส าหรับประชาชนไว้  ณ สถานที่ ให้บริการ และทางสื่อ อิ เล็กทรอนิกส์ที่ 
www.info.go.th 
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3) พระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ ให้ใช้บังคับกับบรรดาการอนุญาต การจดทะเบียนหรือการแจ้งที่มี
กฎหมาย หรือกฎก าหนดให้ต้องขออนุญาต จดทะเบียนหรือแจ้ง ยกเว้น 

(1) งานของรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
(2) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ

พิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์ 
(3) การด าเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
(4) การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติ (ไม่รวมการอนุญาตตามกฎหมาย

สิ่งแวดล้อม) 
(5) การอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารด้านยุทธการ รวมทั้งตามกฎหมาย

เกี่ยวกับการควบคุมยุทธภัณฑ์ และกฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน 
 

9.3 คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
10. แบบฟอร์มที่ใช้ 
 แบบฟอร์มการด าเนินการปรับปรุงการให้บริการตามคู่มือส าหรับประชาชน ของส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 กฎระเบียบ/ค าสั่ง 
 
1. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
2. หนังสือด่วนที่ นร 1200/ว 28 เรื่อง การยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอ านวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  
3. คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก 2 ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

ยงัไม่น ำมำ

ใหบ้ริกำร

น ำมำใหบ้ริกำรผ่ำนระบบ

อิเลก็ทรอนิกสแ์ลว้
ระยะเวลำ หน่วย ระยะเวลำ หน่วย

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ผู้รำยงำน
เดมิ ใหม่ ร้อยละที่

ปรับลด

ระยะเวลำ

จ ำนวนเดมิ

(รำยกำร)

จ ำนวนใหม่

(รำยกำร)

ระบชุื่อเอกสำรที่

ลดได้

ไม่มี 

(กรุณำ /)

มี (กรุณำ /)

กำรออกเอกสำรรำชกำรผ่ำนระบบดจิิทลั

ระบ ุLink กรณีน ำมำ

ใหบ้ริกำรผ่ำนระบบ

อิเลก็ทรอนิกสแ์ลว้

วิธกีำรปรับปรุงล ำดบั
รำยชื่อคู่มือส ำหรับ

ประชำชน

กำรลดระยะเวลำรวมแลว้เสร็จตำมคู่มือประชำชน กำรลดจ ำนวนเอกสำรประกอบในกำรยืน่ค ำขอ

แบบฟอร์มกำรด ำเนินกำรปรับปรุงกำรใหบ้ริกำรตำมคู่มือส ำหรับประชำชน ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
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ภาคผนวก 3 รายชื่อผู้จัดท า 
 
นางสาวถิรนันท์  สุขสวัสดิ์  นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
 
 


