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หลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี
(Good Govemance)
วัตถุประสงค
เปาหมาย

หลักธรรม�ภิบ�ลของก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองทีด่ ี (Good Governance)

(Effectiveness)

(Efficiency)
/

(Responsiveness)

(Morality/
Ethics)

(Decentralization)

(Rule of Law)

(Equity)

หลักธรรม�ภิบ�ลของก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองทีด่ ี คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมือ่
วันที่ 24 เมษายน 2555 ได้มมี ติเห็นชอบกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีด่ ตี ามทีส่ าำ นักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยประกอบด้วย 4 หลักการสำาคัญและ 10 หลักการย่อย ดังนี้

1. ก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐแนวใหม่ (New Public Management)
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : ในการปฏิบตั ริ าชการต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
เกิดผลิตภาพ ที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ทั้งนี้ ต้องมีการลด
ขัน้ ตอนและระยะเวลาในการ ปฏิบตั งิ านเพือ่ อำานวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จา่ ย ตลอด
จนยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความ จำาเป็น
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ในการปฏิบตั ริ าชการต้องมีวสิ ยั ทัศน์เชิงยุทธศาสตร์
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ตาม
พันธกิจให้บรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์การ มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ
อยูใ่ นระดับทีต่ อบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน สร้างกระบวนการปฏิบตั งิ านอย่างเป็น
ระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยง และมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึง
มีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : ในการปฏิบตั ริ าชการต้องสามารถให้บริการ
ได้อย่างมี คุณภาพ สามารถดำาเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ าำ หนด สร้างความเชือ่ มัน่
ไว้วางใจ รวมถึงตอบสนอง ตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผูร้ บั บริการ และผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมี ความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
2. ค่�นิยมประช�ธิปไตย (Democratic Value) :
ภาระรับผิดชอบ / สามารถตรวจสอบได (Accountability) : ในการปฏิบตั ริ าชการต้อง
สามารถตอบคำาถามและชีแ้ จงได้เมือ่ มีขอ้ สงสัย รวมทัง้ ต้องมีการจัดวางระบบการรายงานความ
ก้าวหน้าและผลสัมฤทธิต์ ามเป้าหมายทีก่ าำ หนดไว้ตอ่ สาธารณะ เพือ่ ประโยชน์ในการตรวจสอบ
และการให้คุณให้โทษ ตลอดจนมีการ จัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผล
กระทบใด ๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ เปดเผย / โปร่งใส (Transparency) : ในการปฏิบตั ริ าชการต้อง
ปฏิบตั งิ านด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต ตรงไปตรงมา รวมทัง้ ต้องมีการเปดเผยข้อมูลข่าวสารทีจ่ าำ เป็น
และเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่าง สมำาเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย
3. ประช�รัฐ (Participatory State)
หลักนิตธิ รรม (Rule of Law) : ในการปฏิบตั ริ าชการต้องใช้อาำ นาจของกฎหมายกฎระเบียบ
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำานึงถึง
สิทธิเสรีภาพของ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ
ความเสมอภาค (Equity) : ในการปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มี
การแบ่งแยก ด้านชายหญิง ถิ่นกำาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทาง เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และ
อืน่ ๆ อีกทัง้ ยังต้องคำานึงถึงโอกาสความเท่า เทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุม่
บุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย
4. คว�มรับผิดชอบท�งก�รบริห�ร (Administrative Responsibility)
การมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/Consensus
Oriented) : ใน การปฏิบัติราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/
ประเด็นที่สำาคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิดแก้ไขปัญหา ร่วม ในกระบวนการตัดสินใจและการดำาเนิน
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งาน และร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ต้องมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติ
หรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่สำาคัญ
การกระจายอํานาจ (Decentralization) : ในการปฏิบตั ริ าชการควรมีการมอบอำานาจ
และกระจาย ความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำาเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับ
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง มีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม
คุณธรรม/จริยธรรม (Morality / Ethic) : ในการปฏิบัติราชการต้องมีจิตสำานึก ความ
รับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปอย่างมีศลี ธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวัง
ของสังคม รวมทัง้ ยึดมัน่ ใน ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำาหรับผูด้ าำ รงตำาแหน่งทางการ
เมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐประมวล จริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของระบบราชการ ไทย หรือ I AM READY

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในการรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว
2. เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ โดยการมอบอำานาจให้เจ้าหน้าที่
ระดับต่างๆ ในการพิจารณาดำาเนินการได้
3. เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวง

เป�หม�ย
“ตอบสนองคว�มต้อ งก�รของผู้รับบริก�รต�มวิสัยทัศน์ของกรมโดยมุ่ง ให้ผู้รับ
บริก�รได้รับคว�มพึงพอใจสูงสุด”

1 คู่มือแนวทางการดำาเนินการในการบริการที่อำานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน

5

ประโยชนที่จะไดัรับ
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ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. ประชาชนผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการรับทราบข่าวสารข้อมูล
2. สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทำาให้ประหยัดงบประมาณลงได้
3. การสร้างเครือข่ายและการทำางานอย่างบูรณาการกับหน่วยงานอืน่ ๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ทำาให้เกิดการมีส่วนร่วมและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
4. หน่วยงานสามารถพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพได้
5. บุคลากรขององค์กรมีการเตรียมพร้อมและสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง



คำ�นิย�ม 

ศูนย์บริก�รประช�ชน (Service Center) หมายถึง หน่วยงาน
บริการประชาชนของกรมทางหลวงที่อยู่ภายใต้การกำากับดูแลของ
แขวงการทาง/สำานักงานบำารุงทาง
ผู้รับบริก�ร หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากส่วนราชการ
ก�รบริก�รประช�ชน หมายถึง การดำาเนินการของส่วนราชการ
ตามคำาขอของผู้รับบริการที่ยื่นขอตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับต่างๆ โดยมีผลให้ผรู้ บั บริการได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว และ
มีความพึงพอใจสูงสุด โดยไม่ทำาให้ส่วนราชการเสียหาย
7

ภารกิจและหนาที่

ภ�รกิจและหน้�ที่

3.
4.
5.
6.
7.

1. ให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรม
ทางหลวง
2. ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนจาก
ผู้รับบริการ ณ จุดบริการให้แล้ว
เสร็จภายใน 15 นาที และแจ้งผล
การพิจารณาให้ผรู้ บั บริการทราบ
หรื อ ติ ด ตามความคื บ หน้ า จาก
ส่วนราชการ เจ้าของเรือ่ งหากผูร้ บั การบริการติดต่อมาเพือ่ ขอทราบความคืบหน้า (เช่น
งานอุบัติเหตุบนทางหลวง งานไฟฟ้า แสงสว่างบนทางหลวงดับ สัญญาณไฟจราจร
ขัดข้อง ป้ายจราจรชำารุดเสียหาย ขยะบนทางหลวง ไฟ้ไหมริมทางหลวง ภัยพิบตั ิ ฯลฯ)
ให้บริการข้อมูลงานขออนุญาตกระทำาการใดๆ ในเขตทางหลวง ตาม พ.ร.บ. ทางหลวง
ให้บริการข้อมูลด้านเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยว สำาหรับนักท่องเที่ยว
สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน เพือ่ แลกเปลีย่ นข่าวสารข้อมูล
ในเชิงบูรณาการ
อำานวยความสะดวก ปลอดภัยแก่ประชาชนในการใช้เส้นทาง
ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรกรมทางหลวง

ก�รบริก�ร (Service) ของภ�ครัฐ2 ถือเป็นหัวใจสำาคัญ ผู้ให้บริการจะต้องมีคุณสมบัติ
ทีเ่ หมาะสมเพราะคุณสมบัตขิ องผูใ้ ห้บริการเป็นปัจจัยหนึง่ ทีน่ าำ ไปสูค่ วามสำาเร็จของหน่วยงาน
โดยคุณสมบัติของผู้ให้บริการควรเป็นผู้ที่มีความเป็นนักบริการ คือ ต้องมีหัวใจแห่งการ
ให้บริการทัง้ ภายในขอบเขตงาน มีความรับผิดชอบในส่วนงานของตนเอง และนอกขอบเขตงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ คือ ยินดีในการให้บริการอย่างดี แม้งานบางอย่างทีล่ กู ค้ามาขอรับบริการจะไม่ใช่
งานทีเ่ รารับผิดชอบโดยตรง โดยไม่คดิ ว่าเป็นงานของใครคนใดคนหนึง่ แต่ตระหนักเสมอว่าคือ
ง�นขององค์กรโดยรวม
2 คู่มือแนวทางการดำาเนินการในการบริการที่อำานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
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คุณลักษณะของนักบริการ

Respectful

Voluntaries Manner
Enthusiasm

Smiling

Early Responsibility
Image Enhancing

Courtesy

คุณลักษณะของนักบริก�ร 7 ประก�ร
S - Smiling
คือ มีความยิ้มแย้ม
E - Early Responsibility คือ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ
อย่างรวดเร็ว ทันใจ
R - Respectful
คือ แสดงออกถึงความนับถือ และให้เกียรติผู้รับบริการ
V - Voluntaries Manner คือ ให้ บ ริ ก ารผู้ รั บ บริ ก ารด้ ว ยความสมั ค รใจและเต็ ม ใจ
มิใช่ทำาแบบเสียไม่ได้
I - Image Enhancing คือ แสดงออกซึ่งการรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร
C - Courtesy
คือ กิริยาอ่อนน้อม สุภาพ และมีมารยาทที่ดี
E - Enthusiasm
คือ ความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้น ในการให้บริการ
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การดำาเนินการของ
ศูนยบริการประชาชน

ก�รดำ�เนินก�รของศูนย์บริก�รประช�ชน

1. จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน โดย ผอ.ขท./ผอ.บท.มอบหมายให้ รองผู้อำานวยการ
แขวงการทาง/สำานักงานบำารุงทางคนใด คนหนึ่ง เป็นผู้อำานวยการศูนย์
2. จัดเตรียมสถานที่ที่เหมาะสม พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์สำาหรับอำานวยความสะดวก
ตามความจำาเป็น
3. การบริหารจัดการ
3.1 ด้านช่องทางการให้บริการ
- ติดต่อโดยตรงกันเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการประชาชน ณ สำานักงานให้บริการ
- ติดต่อทางโทรศัพท์ของสายด่วนกรมทางหลวง 1586 หรือ Call Center
ของศูนย์บริการประชาชนแต่ละพื้นที่
- ติดต่อทางโทรสาร
- ตู้รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงาน
- ติดต่อทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ของกรมทางหลวง หรือของแต่ละหน่วยงาน
ภายในกรมทางหลวง
- อื่นๆ
3.2 แผนผังการบริหารงานของศูนย์บริการประชาชน
ผูู้อำ�นวยก�รศูนย์ฯ
(รองผู้อำานวยการแขวงการทาง/สำานักงานบำารุงทาง ผู้ได้รับมอบหมาย)
เลข�นุก�ร

เจ้�หน้�ที่ประจำ�ศูนย์ฯ

เจ้�หน้�ที่ประจำ�ศูนย์ฯ

ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ฯ ทำาหน้าที่
- กำากับดูแล ให้คำาปรึกษา เพื่อให้การดำาเนินงาน
ของศูนย์มีประสิทธิภาพ ทำาให้ผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจในระดับดี - ดีมาก
- ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของศูนย์บริการในด้านต่างๆ
เลข�นุก�ร ทำาหน้าที่
- ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล กรณีเรื่องที่ต้อง
ใช้กฎ ระเบียบ หรืองานที่มีขั้นตอนตามที่ระบุไว้
- เสนอรายงานต่อผู้อำานวยการศูนย์ฯ
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้�หน้�ที่ประจำ�ศูนย์ฯ

เจ้�หน้�ที่ประจำ�ศูนย์บริก�รฯ ทำาหน้าที่
- ให้บริการรับเรื่องจากประชาชนผู้รับบริการ
- ให้บริการข้อมูลเบื้องต้นแก่ประชาชน
- ติดต่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ให้บริการ และอำานวยความสะดวกแก่
ประชาชนผู้รับบริการ
- แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รับบริการทราบ
- ประชาสัมพันธ์ ทำาความเข้าใจกับประชาชน
เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
- เก็บบันทึกข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลของหน่วยงาน
- ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
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		3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานทั่วไป
รับเรื่องจากประชาชนผู้รับบริการ
ตรวจสอบข้อมูล

• สอบถามข้อมูลทั่วไป ถ้าสามารถตอบได้ ให้ตอบผู้รับบริการทันที
• เรื่องเกี่ยวกับการขออนุญาตต่างๆ ให้ทำ�ตามขั้นตอนในภาคผนวก
• หากเป็นเรื่องที่มีหน่วยงานอื่นเกี่ยวข้องให้รับเรื่อง และประสาน
•

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามผลเพื่อบันทึกไว้ในฐานข้อมูล
หากเป็นเรื่องนโยบาย ให้เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการ

แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รับบริการทราบ
3.4 การจัดการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
• ตรวจสอบข้อร้องเรียน เช่น ร้องเรียนถึงใคร เรื่องอะไร เมื่อใด มีข้อมูล
ที่ชัดเจนหรือไม่ ระบุชื่อที่อยู่ของผู้ร้องหรือไม่ (ตามแบบฟอร์มการรับเรื่องร้อง
เรียนในภาคผนวก)
• ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงเบื้องต้นว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะดำ�เนินการ
ต่อไปหรือไม่
• การดำ�เนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ให้ตรวจสอบว่าอยู่ในอำ�นาจหน้าที่
โดยตรงของหน่วยงานหรือองค์กรใด เสนอผู้มีอำ�นาจตามลำ�ดับชั้นให้ส่งเรื่อง
ร้องเรียนและข้อมูล หลักฐานเอกสารไปยังหน่วยงานที่มีอำ�นาจหน้าที่โดยตรง
ดำ�เนินการ
• แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รับบริการทราบ
3.5 สรุปผลการดำ�เนินงาน และรายงานมายังสำ�นักงานพัฒนาระบบบริหาร ทุกๆ
3 เดือน (ตามแบบฟอร์มในภาคผนวก)

ปัจจัยที่ทำ�ให้การดำ�เนินการศูนย์บริการประชาชนประสบความสำ�เร็จ

1. การมีจิตมุ่งมั่นบริการ การมี Service mind
2. ความเป็นผู้นำ� กล้าตัดสินใจ
3. การมีส่วนร่วมและการทำ�งานเป็นทีม
4. การทำ�งานเชิงรุก
5. การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ม�ตรฐ�นเครื่องมือและอุปกรณ์
1. เลขหมายโทรศัพท์สำาหรับติดต่อประสานงานภายใน
จำานวน
2. เลขหมายโทรศัพท์/โทรสารสำาหรับติดต่อประสานงานภายนอก จำานวน
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ พร้อมติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จำานวน
4. อุปกรณสำานักงานสำาหรับเจ้าหน้าที่ประจำาศูนย์ฯ
จำานวน
5. ชุดรับแขกสำาหรับประชาชนผู้รับบริการ
จำานวน
6. เครื่องทำานำาเย็น
จำานวน
7. โทรทัศน์
จำานวน
8. ตู้เก็บเอกสาร
จำานวน
9. ป้ายชื่อ "ศูนย์บริการประชาชน"
จำานวน

1
1
1
1
1
1
1
1
1

เลขหมาย
เลขหมาย
ชุด
ชุด
ชุด
เครื่อง
เครื่อง
ตู้
ป้าย

ก�รสร้�งม�ตรฐ�นในก�รบริก�ร
1. การสื่อสารทางโทรศัพท์
- กำาหนดเสียงกริ่งเรียกเข้าจะต้องดังไม่เกิน 2 ครั้ง
- ประโยคแรกของการสนทนาเมื่อรับสาย "สวัสดี ค่ะ/ครับ (เอ่ยชื่อหน่วยงาน) ยินดี
ให้บริการ ค่ะ/ครับ
- ให้ระหว่างการสนทนาควรใช้นำาเสียงที่แสดงออกถึงความมีไมตรีจิต พร้อมรับฟัง
ทุกเรื่องราว ไม่ควรแสดงนำาเสียงที่แสดงถึงความไม่พอใจ หรือแสดงความรำาคาญ
- เมื่อจบการสนทนา ควรใจคำาว่า "ขอบคุณที่ใช้บริการศูนย์บริการประชาชน ค่ะ/ครับ
2. การต้อนรับผู้มาติดต่อ ณ ศูนย์บริการประชาชน
- ต้อนรับด้วยการไหว้ และกล่าวทักทาย "สวัสดี ค่ะ/ครับ" ด้วยท่าทางที่อ่อนน้อม
มีอัธยาศัยไมตรีที่ดี
- สอบถามวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการมาติ ด ต่ อ และอำ า นวยความสะดวกเมื่ อ รั บ ทราบ
วัตถุประสงค์แล้ว
- กล่าวขอบคุณ เมื่อสิ้นสุดการบริการ ณ จุดบริการ
3. การให้บริการ
- ให้คำาแนะนำาด้านเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบในการดำาเนินการ เช่น งานทางเชื่อม
งานอุบัติเหตุ ฯลฯ
- ตรวจสอบเอกสาร ชี้แจง และดำาเนินการตามขั้นตอนที่กำาหนดไว้
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ภาคผนวก

แผนผังขั้นตอนก�รปฏิบัติง�น
1. งานบริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้รับบริการ
1.1 งานบริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้รับบริการ กรณีที่เป็นงานในความ
รับผิดชอบของกรมทางหลวง
ศูนย์บริก�รประช�ชน
- รับเรื่องจากผู้รับบริการ
- ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
ว่าเป็นเรื่องใด หน่วยงานใด
เป็นผู้รับผิดชอบ

ชม.ขท / ชม.บท ในพืน้ ที่ /
ช่�งปรับ / จร�จรสงเคร�ะห์

- ตรวจสอบรายละเอียด
- ดำาเนินการแก้ไข
- รายงานผู้อำานวยการศูนย์ฯ
..........วัน

ศูนย์บริก�รประช�ชน
- แจ้งผลให้ผู้รับบริการทราบ
..........วัน

1.2 งานบริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้รับบริการ กรณีที่เป็นงานในความ
รับผิดชอบของหน่วยงานอื่น
ศูนย์บริก�รประช�ชน

- รับเรื่องจากผู้รับบริการ
- ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นว่าเป็นเรื่องใด
หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ

หน่วยง�นอื่น

- ตรวจสอบรายละเอียด
- ดำาเนินการแก้ไข
- แจ้งผลต่อผู้รับบริการโดยตรง
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ขั้นตอนก�รติดต่อร�ชก�รกรณีขออนุมัติ/ขออนุญ�ติในเขตท�งหลวง

กรอกแบบฟอรม
การขอรับบริการ

ยื่นแบบฟอรมพรอมเอกสารหลักฐาน
ต่อเจาหนาที่

เจาหนาที่รับเรื่องและแจงกำาหนดระยะเวลาของแต่ละ
กระบวนงาน ตามประกาศกรมทางหลวง
เรือ่ ง การกำาหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน พ.ศ. 2550
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2550
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บริการด้วยนำ�ใจ เชื่อมสายใยด้วยไมตรี
ศูนย์บริการประชาชน กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

แขวงการทาง/สำ�นักงานบำ�รุงทาง..............................................................................................................................................................................................................................................
สำ�นักทางหลวงที.่ ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

แบบฟอร์มการขอรับบริการ
ลำ�ดับที.่ ...............................................
วันที.่ ..............................เดือน...............................................................................พ.ศ.............................................
เรียน ผู้อำ�นวยการศูนย์บริการประชาชน
ข้าพเจ้า.....................................................................................................................................อยูบ่ ้านเลขที.่ ..............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

บัตรประชาชน/บัตรอื่นๆ (ระบุ) เลขที.่ .......................................................................................................................................................ขอรับบริการ ดังนี้
 การขออนุญาตกระทำ�การใดๆ ในเขตทางหลวง
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



ขอร้องเรียน..................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



ขอข้อมูลเส้นทางหรือแหล่งท่องเทีย่ ว.........................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



เรื่องอื่นๆ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นจริง และสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ตามที่อยู่
ที่ให้ไว้ข้างต้น หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข.............................................................................................................................................
(ลงชื่อ)........................................................................................................................................
           (..........................................................................................................................)
                                                                        ผู้ขอรับบริการ

สำ�หรับเจ้าหน้าที่

ผู้รับเรื่อง...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง______________________________________________.......................................................................................................................................................____
ผลการดำ�เนินการ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

แบบสอบถาม
เพื่อสำ�รวจความพึงพอใจและความต้องการของประชาชนในด้านการอำ�นวยความสะดวก
และการให้บริการของหน่วยงานราชการ กรมทางหลวง
ส่วนที่  1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้บริการ
งานที่ท่านมาติดต่อในวันนี้
 งานขออนุญาต....................................................................................................
 เรื่องร้องเรียน......................................................................................................
 ข้อมูลเส้นทางหรือแหล่งท่องเทีย
่ ว ..........................................................................
 อื่นๆ ..................................................................................................................

เพศ
 ชาย
  หญิง
อายุ...........................ปี
   สมรส                หม้าย
สถานภาพสมรส     โสด        
 สูงกว่าปริญญาตรี
ระดับการศึกษา  ตำ�กว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี
 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 พนักงานบริษัท  ธุรกิจส่วนตัว
อาชีพ
  10,001 - 20,000 บาท
รายได้ต่อเดือน  ตำ�กว่า  10,000 บาท
  20,001 - 30,000 บาท
  สูงกว่า  30,000 บาท
7. ช่องทางที่ท่านใช้บริการของศูนย์บริการประชาชน
  ติดต่อด้วยตนเองที่สำ�นักงานศูนย์บริการ..........................................................................
  โทรศัพท์ติดต่อศูนย์บริการฯ
 Call Center 1586
  โทรสาร
  ตู้รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงาน
  ติดต่อทางอินเทอร์เน็ต หรือ เว็บไซต์ของกรมทางหลวง
  อื่นๆ (ระบุ) ................................................................
8. ท่านรู้จักศูนย์บริการประชาชนของกรมทางหลวงโดยวิธีใด
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์
  ป้ายประชาสัมพันธ์ ที่ติดตั้งไว้ริมทางหลวง
  ทางอินเทอร์เน็ต หรือ เว็บไซต์ของกรมทางหลวง
  การประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
  อื่นๆ (ระบุ)................................................................
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ส่วนที่ 2

แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของ
กรมทางหลวง

ท่�นมีคว�มพึงพอใจกับก�รใช้บริก�รและ
ก�รอำ�นวยคว�มสะดวกต่อไปนี้อย่�งไร

ระดับคว�มพึงพอใจ
น้อย น้อย ป�น ม�ก ม�ก ไม่
ที่สุด
ที่สุด แสดง
กล�ง
คว�ม
คิดเห็น

ด้�นเจ้�หน้�ที่
1. การให้ขอ้ มูล คำาแนะนำา และตอบข้อซักถาม
2. จำานวนเจ้าหน้าทีท่ ใ่ี ห้บริการ
3. การเอาใจใส่ของเจ้าหน้าทีใ่ นการให้บริการ
4. มารยาท และความสุภาพ
ด้�นสถ�นที่ สิง่ แวดล้อม และสิง่ อำ�นวย
คว�มสะดวกอืน่ ๆ
5. ความชัดเจนของป้ายบอกทาง/แผนผังจุดบริการ
6. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่
7. จำานวนเก้าอีน้ ง่ั รอ
8. การจัดให้มหี นังสือพิมพ์/โทรทัศน์ขณะนัง่ รอบริการ
9. มีบริการนำาด ม่ื
10. ความสะอาดของห้องนำา
ด้�นก�รให้บริก�รโดยรวม
11. ความรวดเร็ว
12. ความสะดวก
13. ความถูกต้อง
14. ความสุภาพ
15. ความเสมอภาคและเป็นธรรม

ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ ...............................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ขอบคุณค่ะ
ศูนย์บริการประชาชน กรมทางหลวง
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แบบฟอร์มสรุปผลก�รดำ�เนินง�น
ครัง้ ที.่ ....../255.......ตัง้ แต่เดือน............................................ถึง เดือน...........................................
ณ ศูนย์บริก�รประช�ชน แขวงก�รท�ง........................../สำ�นักง�นบำ�รุงท�ง............................
กิจกรรม

จำ�นวน
ผู้ใช้บริก�ร

1. ขออนุญาต.........................
2. ขออนุญาต.........................
3. ร้องเรียน............................
4. ..........................................
5. ..........................................

ลงชื่อ.......................................................

ผู้จัดทำ�ข้อมูล

ลงชื่อ.......................................................

ผู้ตรวจสอบ
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จำ�นวน
จำ�นวนเรื่อง หม�ยเหตุ
เรื่องเกี่ยวกับ
ส่งต่อ
กรมท�งหลวง หน่วยง�นอื่น
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เอกส�รแนบท้�ยประก�ศกรมท�งหลวง
เรื่อง ก�รกำ�หนดระยะเวล�แล้วเสร็จของง�น ลงวันที่ 21 พฤษภ�คม พ.ศ. 2550
ร�ยชื่อกระบวนง�น
1. กระบวนง�นที่แล้วเสร็จภ�ยใน 2-15 วัน
1.1 การขออนุญาตก่อสร้างทางเชื่อมเพื่อเป็นทางเข้าออกทางหลวง
ในการเข้าสู่ที่ดินว่างเปล่า บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์
สถานีบริการน�มัน สถานีบริการก๊าซ หรือสถานีบริการเชื้อเพลิง
อื่นใด ที่อยู่ในหลักเกณฑ์หรือรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน
ของกรมทางหลวง (มาตรา 37,55) (ผู้อำานวยการแขวงการทาง
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต)
1.2 การจัดทำาบัญชีมาตรฐานราคาวัสดุและค่าแรง เพื่อใช้
ในการคิดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างในแต่ละสายทาง
2. กระบวนง�นที่ใช้เวล�ม�กกว่� 15 วัน
2.1 การขออนุญาตก่อสร้างทางเชื่อมทุกประเภทเพื่อเป็นทางเข้าออก
ทางหลวงที่อยู่ในหลักเกณฑ์ หรือรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน
ของกรมทางหลวง (มาตรา 37,55) (ผู้อำานวยการสำานักทางหลวง
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต)
2.2 การขออนุญาตก่อสร้างทางเชื่อมทุกประเภทและทุกกรณี
(มาตรา 37,55) (รทว.ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต)
2.3 การขออนุญาตติดตั้ง วาง หรือ กองสิ่งใดในเขตทางหลวง
ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางหรืออาจเป็นอันตรายแก่
ยานพาหนะ หรือในลักษณะที่จะทำาให้เกิดความเสียหาย
แก่ทางหลวง หรือความไม่สะดวกแก่งานทาง (มาตรา 38)
(ผู้อำานวยการสำานักทางหลวงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้
พิจารณาอนุญาต)
2.4 การขออนุญาตขุด ขน ทำาลาย หรือทำาให้เสียหายแก่ทางหลวง
(มาตรา 43 (รทว.ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต)
2.5 การขออนุญาตปลูกสร้างศาลาทางหลวง (มาตรา 47)
(ผู้อำานวยการสำานักทางหลวงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณา
อนุญาต)
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ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร
แล้วเสร็จ
12 วัน

7 วัน

27 วัน

43 วัน
17 วัน

33 วัน
22 วัน

ร�ยชื่อกระบวนง�น
2.6 การขออนุญาตติดตั้งป้ายแนะนำาบนทางหลวง (มาตรา 47)
(รทว. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต)
2.7 การขออนุญาตสร้าง หรือดัดแปลงต่อเติมอาคารต่างๆ
ในที่ดินริมเขตทางหลวงในระยะไม่เกิน 15 เมตร หรือ 50 เมตร
เฉพาะทางหลวงบางสายตามที่ได้มี พ.ร.ฎ.ออกมากำาหนดไว้
(มาตรา 49) (รทว. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต)
2.8 การขออนุญาตกีดกั้น หรือเปลี่ยนแปลงทางนำาที่ติดต่อกับ
เขตทางหลวง หรือทางนำาไหลผ่านทางหลวงในเขตที่ดินภายใน
ระยะ 500 เมตร จากแนวกลางทางหลวง (มาตรา 59)
(รทว. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต)
2.9 การขออนุญาตเข้าครอบครอง หักร้าง จัดทำา หรือปลูกสร้างใดๆ
ในที่สงวน (มาตรา 65) (รทว. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณา
อนุญาต)
2.10 การขออนุญาตวางหรือเชื่อมต่อท่อระบายนำา เพื่อระบายนำาทิ้ง
ลงสู่ทางหลวง (มาตรา 39/1) (รทว.หรือผู้อำานวยการสำานัก
ทางหลวง ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต)
2.11 การขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งใดในเขตทางหลวง (มาตรา 47)
(รทว. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต)
2.12 การขออนุญาตกระทำาการใดๆ อันเป็นกิจการสาธารณูปโภค
ในเขตทางหลวง (มาตรา 48, 56, วรรค 2) (ผู้อำานวยการสำานัก
ทางหลวงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต)
2.13 การขออนุญาตกระทำาการใดๆ อันเป็นกิจการ สาธารณูปโภค
ในเขตทางหลวง (มาตรา 48, 56 วรรค 2) (รทว.ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต)
2.14 การจ่ายค่าเวนคืนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลืออยู่ซึ่ง
ใช้การไม่ได้แล้ว ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. 2530 มาตรา 19

ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร
แล้วเสร็จ
35 วัน
35 วัน

33 วัน

54 วัน
38 วัน
38 วัน
30 วัน
43 วัน
24 วัน

25

แผนผังแสดงขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ตาม...ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง การกำาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2550
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2550
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15 นาที

3 วัน

- เรื่องถึง ขท./บท.
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เสนอ ผอ.ขท./ผอ.บท
พิจารณา

15 นาที
12 วัน

รวมระยะเวลา

1 วัน

- แจ้งผลการพิจารณา
ต่อผู้ขออนุญาต

รวมระยะเวลา

1 วัน

- ผอ.ขท./ผอ.บท.
พิจารณาลงนาม
อนุญาต

1. ช่วงยื่นคำ�ขอ :
1 ขั้นตอน
1 จุดบริการ
2. ช่วงดำ�เนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำ�ขอด้วย)
5 ขั้นตอน
1 จุดบริการ

- ขท./บท.  ส่งเรื่องให้
หมวดตรวจสอบ
สถานทีแ่ ละรายละเอียด
- ให้ความเห็นเสนอ
ขท./บท.
7 วัน

(ระยะเวลารอคอย)

การขออนุญาตก่อสร้างทางเชื่อมเพื่อเป็นทางเข้าออกทางหลวง ในการเข้าสู่ที่ดินว่างเปล่า บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์
สถานีบริการน�มัน สถานีบริการก๊าซ หรือสถานีบริการเชื้อเพลิง อื่นใด ที่อยู่ในหลักเกณฑ์หรือรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน
ของกรมทางหลวง (มาตรา 37,55) (ผู้อำ�นวยการแขวงการทางได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต)

แขวงการทาง/
สำ�นักงานบำ�รุงทาง
รับคำ�ขอ/
ตรวจสอบเอกสาร

ช่วงย่่ืนคำ�ขอ

กระบวนงานที่ 1
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กระบวนงานที่ 2

- นาที
7 วัน

รวมระยะเวลา

1 วัน

2 วัน

รวมระยะเวลา

- ผส.ทล./ผส.งล พิจารณา
และลงนามอนุมัติ

- หัวหน้าฝ่ายกฎหมายฯ
ตรวจสอบ
สรุปเสนอ ผส.ทล./ผส.งล

1. ช่วงยื่นคำ�ขอ :
- ขั้นตอน
- จุดบริการ
2. ช่วงดำ�เนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำ�ขอด้วย)
3 ขั้นตอน
- จุดบริการ

- หัวหน้าโครงการจัดทำ�
ค่าวัสดุและค่าแรงต่อหน่วย
- เสนอหัวหน้าฝ่าย
กฎหมายและจัดกรรมสิทธิ์
ที่ดิน
4 วัน

(ระยะเวลารอคอย)

การจัดทำ�บัญชีมาตรฐานราคาวัสดุและค่าแรง เพื่อใช้ในการคิดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างในแต่ละสายทาง
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15 นาที

3 วัน

- ผส.ทล./ผส.งล. พิจารณา
ลงนามอนุญาต
- ส่งเรื่องกลับ ขท./บท.

3 วัน

- เรื่องถึง ขท./บท.
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เสนอ ผอ.ขท./ผอ.บท.
พิจารณา

1. ช่วงยื่นคำ�ขอ :
1 ขั้นตอน
1 จุดบริการ
2. ช่วงดำ�เนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำ�ขอด้วย)
7 ขั้นตอน
1 จุดบริการ

2 วัน

- ขท./บท. รับเรื่อง
- แจ้งผลการพิจารณา
- ผู้ขออนุญาต

- ขท./บท. ส่งเรื่องให้หมวด
ตรวจสอบสถานที่ และ
รายละเอียด
- ให้ความเห็นเสนอ
ขท./บท.
10 วัน

รวมระยะเวลา

รวมระยะเวลา

27 วัน

15 นาที

7 วัน

- เรื่องถึง สทล./สงล.
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เสนอ ผส.ทล./ผส.งล.
พิจารณา

2 วัน

- ผอ.ขท./ผอ.บท.
พิจารณาเสนอเรื่องให้
ผส.ทล./ผส.งล.

(ระยะเวลารอคอย)

การขออนุญาตก่อสร้างทางเชื่อมทุกประเภทเพื่อเป็นทางเข้าออกทางหลวงที่อยู่ในหลักเกณฑ์ หรือรูปแบบที่เป็น
มาตรฐานของกรมทางหลวง (มาตรา 37,55) (ผู้อำ�นวยการสำ�นักทางหลวงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต)

แขวงการทาง/
สำ�นักงานบำ�รุงทาง
รับคำ�ขอ/
ตรวจสอบเอกสาร

ช่วงยื่นคำ�ขอ

กระบวนงานที่ 3

30

15 นาที

แขวงการทาง/
สำ�นักงานบำ�รุงทาง
รับคำ�ขอ/
ตรวจสอบเอกสาร

ช่วงยื่นคำ�ขอ

กระบวนงานที่ 4

5 วัน

- รองอธิบดีพิจารณา
ลงนามอนุญาต
ส่งเรื่องกลับ สป.

3 วัน

- เรื่องถึง ขท./บท.
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เสนอ ผอ.ขท./ผอ.บท.
พิจารณา

15 นาที
43   วัน

รวมระยะเวลา

7 วัน

3 วัน

- ผส.ทล./ผส.งล.
พิจารณาเสนอ ผสป.

6 วัน

- เรื่องถึง สทล./สงล.
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เสนอ ผส.ทล./ผส.งล.
พิจารณา

(ระยะเวลารอคอย)

รวมระยะเวลา

- สป. ตรวจสอบ
- เสนอรองอธิบดี
พิจารณา

3 วัน

- ผอ.ขท./ผอ.บท.
พิจารณาเสนอเรื่อง
ให้ สทล./สงล.

1. ช่วงยื่นคำ�ขอ :
1 ขั้นตอน
1 จุดบริการ
2. ช่วงดำ�เนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำ�ขอด้วย)
10 ขั้นตอน
1 จุดบริการ

3 วัน

- ขท./บท. รับเรื่อง
- แจ้งผลการพิจารณา
แก่ผู้ขออนุญาต

3 วัน

- สป. รับเรื่องกลับ
แจ้งผลพิจารณา
ให้ ขท./บท. ดำ�เนินการ

- ขท./บท. ส่งเรือ่ งให้หมวด
ตรวจสอบสถานที่ และ
รายละเอียด
- ให้ความเห็นเสนอ
ขท./บท.
10 วัน

การขออนุญาตก่อสร้างทางเชื่อมทุกประเภทและทุกกรณี (มาตรา 37,55)
(รทว.ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต)
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15 นาที

แขวงการทาง/
สำ�นักงานบำ�รุงทาง
รับคำ�ขอ/
ตรวจสอบเอกสาร

ช่วงยื่นคำ�ขอ

กระบวนงานที่ 5

1 วัน

- ผส.ทล.พิจารณา
ลงนามอนุญาต
- ส่งเรื่องกลับ ขท./บท.

4 วัน

- เรื่องถึง ขท./บท.
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เสนอ ผอ.ขท./ผอ.บท.
พิจารณา

1. ช่วงยื่นคำ�ขอ :
1 ขั้นตอน
1 จุดบริการ
2. ช่วงดำ�เนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำ�ขอด้วย)
7 ขั้นตอน
1 จุดบริการ

2 วัน

- ขท./บท. รับเรื่อง
- แจ้งผลการพิจารณา
- ผู้ขออนุญาต

- ขท./บท. ส่งเรื่องให้หมวด
ตรวจสอบสถานที่ และ
รายละเอียด
- ให้ความเห็นเสนอ
ขท./บท.
5 วัน

รวมระยะเวลา

รวมระยะเวลา

17   วัน

15 นาที

4 วัน

- เรื่องถึง สทล./สงล.
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เสนอ ผส.ทล./ผส.งล.
พิจารณา

1 วัน

- ผอ.ขท./ผอ.บท. พิจารณา
เสนอเรื่องให้
สทล./สงล.

(ระยะเวลารอคอย)

การขออนุญาตติดตั้ง วาง หรือ กองสิ่งใดในเขตทางหลวงในลักษณะที่เป็นการกีดขวางหรืออาจเป็นอันตราย
แก่ยานพาหนะ หรือในลักษณะที่จะทำ�ให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวง หรือไม่สะดวกแก่งานทาง (มาตรา 38)
(ผู้อำ�นวยการสำ�นักทางหลวงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต)
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15 นาที

แขวงการทาง/
สำ�นักงานบำ�รุงทาง
รับคำ�ขอ/
ตรวจสอบเอกสาร

ช่วงยื่นคำ�ขอ

กระบวนงานที่ 6

3 วัน

3 วัน

1. ช่วงยื่นคำ�ขอ :
1 ขั้นตอน
1 จุดบริการ
2. ช่วงดำ�เนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำ�ขอด้วย)
7 ขั้นตอน
1 จุดบริการ

- สร. ดำ�เนินการส่งเรื่อง
กลับ ขท./บท.
- สำ�เนาเรียน สทล./สงล.

10 วัน

- เรื่องถึง สทล./สงล.
- ผส.ทล./ผส.งล. พิจารณา
กลั่นกรองเสนอ สบ.

- ขท./บท. รับเรื่อง
- แจ้งผลการพิจารณา
ผู้ขออนุญาต

7 วัน

- ขท./บท. ส่งเรือ่ งให้หมวด
ตรวจสอบสถานที่ และ
รายละเอียด
- ขท./สน.บท. เสนอเรื่อง
ให้ สทล./สงล.
พิจารณา

15 นาที
33   วัน

รวมระยะเวลา

3 วัน

- รองอธิอธิบดีพิจารณา
ลงนามอนุญาต
- ส่งเรื่องคืน สร.

7 วัน

- สร., สบ. พิจารณา
เสนอเรื่องให้รองอธิบดี
พิจารณาอนุญาต

(ระยะเวลารอคอย)

รวมระยะเวลา

การขออนุญาตขุด ขน ทำ�ลาย หรือทำ�ให้เสียหายแก่ทางหลวง (มาตรา 43)
(รองอธิบดีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต)
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15 นาที

แขวงการทาง/
สำ�นักงานบำ�รุงทาง
รับคำ�ขอ/
ตรวจสอบเอกสาร

ช่วงยื่นคำ�ขอ

กระบวนงานที่ 7

3 วัน

- เรื่องถึง ขท./บท.
- เจ้าหน้าตรวจสอบ
เสนอ ผอ.ขท./ผอ.บท.
เสนอ สทล./สงล.

2 วัน

รวมระยะเวลา

รวมระยะเวลา

- เรื่องถึง สทล./สงล.
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เสนอ ผส.ทล./ผส.งล.
พิจารณาลงนาอนุญาต
- ส่งเรื่องคืน ขท./บท.

1. ช่วงยื่นคำ�ขอ :
1 ขั้นตอน
1 จุดบริการ
2. ช่วงดำ�เนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำ�ขอด้วย)
5 ขั้นตอน
1 จุดบริการ

10 วัน

- ขท./บท. ส่งเรื่องให้
หมวดตรวจสอบสถานที่
และรายละเอียด
- ให้ความเห็นเสนอ
ขท./บท.

การขออนุญาตปลูกสร้างศาลาทางหลวง (มาตรา 47)
(ผู้อำ�นวยการสำ�นักทางหลวงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต)

22 วัน

15 นาที

7 วัน

- ขท./บท. รับเรื่อง
- แจ้งผลการพิจารณา
ผู้ขออนุญาต

(ระยะเวลารอคอย)

34

15 นาที

แขวงการทาง/
สำ�นักงานบำ�รุงทาง
รับคำ�ขอ/
ตรวจสอบเอกสาร

ช่วงยื่นคำ�ขอ

กระบวนงานที่ 8

35   วัน

รวมระยะเวลา

3 วัน

3 วัน

5 วัน

- รองอธิบดีพิจารณา
ลงอนุญาต
- ส่งเรื่องกลับ สป.

15 นาที

- สป. รับเรื่อง
- ส่งเรื่องกลับ ขท./บท.

- ขท./บท. รับเรื่อง
- ดำ�เนินการแจ้งผลการ
พิจารณาผู้ขออนุญาต

- สป.รับเรื่อง
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เสนอความเห็น
- ผสป.พิจารณาเสนอ
รองอธิบดี
7 วัน

(ระยะเวลารอคอย)

รวมระยะเวลา

- เรื่องถึง สทล./สงล.
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เสนอความเห็น
- ผส.ทล./ผส.งล. พิจารณา
เสนอ สป.
5 วัน

- เรื่องถึง ขท./บท.
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เสนอ ผอ.ขท./ผอ.บท.
พิจารณาเสนอ
สทล./สงล. 5 วัน

1. ช่วงยื่นคำ�ขอ :
1 ขั้นตอน
1 จุดบริการ
2. ช่วงดำ�เนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำ�ขอด้วย)
8 ขั้นตอน
1 จุดบริการ

- ขท./บท. ส่งเรือ่ งให้หมวด
ตรวจสอบสถานที่ และ
รายละเอียด
ให้ความเห็นเสนอ
ขท./บท.
7 วัน

การขออนุญาตติดตั้งป้ายแนะนำ�บนทางหลวง (มาตรา 47)
(รองอธิบดีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต)
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15 นาที

แขวงการทาง/
สำ�นักงานบำ�รุงทาง
รับคำ�ขอ/
ตรวจสอบเอกสาร

ช่วงยื่นคำ�ขอ

กระบวนงานที่ 9

3 วัน

- สป. ดำ�เนินการ
ส่งเรื่องกลับ ขท./บท.
- สำ�เนาเรียน สทล./สงล.

5 วัน

- เรื่องถึง สทล./สงล.
- ผส.ทล.พิจารณา
กลั่นกรองเสนอ สป.

1. ช่วงยื่นคำ�ขอ :
1 ขั้นตอน
1 จุดบริการ
2. ช่วงดำ�เนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำ�ขอด้วย)
7 ขั้นตอน
1 จุดบริการ

3 วัน

- ขท./บท. รับเรื่อง
- แจ้งผลการพิจารณา
ผู้ขออนุญาต

12 วัน

- ขท./บท. ส่งเรือ่ งให้หมวด
ตรวจสอบสถานที่ และ
รายละเอียด
- ขท./บท. เสนอเรื่องให้
สทล./สงล. พิจารณา

รวมระยะเวลา

รวมระยะเวลา

35   วัน

15 นาที

5 วัน

- รองอธิบดีพิจารณา
ลงนามอนุญาต
- ส่งเรื่องคืน สป.

7 วัน

- สป. พิจารณา
เสนอเรื่องให้รองอธิบดี
พิจารณาอนุญาต

(ระยะเวลารอคอย)

การขออนุญาตสร้าง หรือดัดแปลงต่อเติมอาคารต่างๆ ในที่ดินริมเขตทางหลวงระยะไม่เกิน 15 เมตร
หรือ 50 เมตร เฉพาะทางหลวงบางสายตามที่ได้มี พ.ร.ฎ.ออกมากำ�หนดไว้ (มาตรา 49)
(รองอธิบดีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต)
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15 นาที

3 วัน

3 วัน

1. ช่วงยื่นคำ�ขอ :
1 ขั้นตอน
1 จุดบริการ
2. ช่วงดำ�เนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำ�ขอด้วย)
7 ขั้นตอน
1 จุดบริการ

- สบ. ดำ�เนินการ
ส่งเรือ่ งกลับ ขท./สน.บท.
สำ�เนาเรียน สทล./สงล.

10 วัน

- เรื่องถึง สทล./สงล.
- ผส.ทล./ผส.งล. พิจารณา
กลั่นกรองเสนอ สบ.

- ขท./สน.บท. รับเรื่อง
- แจ้งผลการพิจารณา
ผู้ขออนุญาต

7 วัน

- ขบ./บท. ส่งเรือ่ งให้หมวด
ตรวจสอบสถานที่ และ
รายละเอียด
- ขท./สน.บท. เสนอเรื่อง
ให้ สทล./สงล. พิจารณา

15 นาที
33   วัน

รวมระยะเวลา
รวมระยะเวลา

3 วัน

- รองอธิบดีพิจารณา
ลงนามอนุญาต
- ส่งเรื่องคืน สบ.

7 วัน

- สบ. พิจารณา
เสนอเรื่องให้รองอธิบดี
พิจารณาอนุญาต

(ระยะเวลารอคอย)

การขออนุญาตกีดกั้น หรือเปลี่ยนแปลงทางทางนำ�ที่ติดต่อกับเขตทางหลวง หรือทางนำ�ที่ไหลผ่านทางหลวงในเขตที่ดิน
ภายในระยะ 500 เมตร จากแนวกลางทางหลวง (มาตรา 59) (รองอธิบดีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต)

แขวงการทาง/
สำ�นักงานบำ�รุงทาง
รับคำ�ขอ/
ตรวจสอบเอกสาร

ช่วงยื่นคำ�ขอ

กระบวนงานที่ 10
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15 นาที

แขวงการทาง/
สำ�นักงานบำ�รุงทาง
รับคำ�ขอ/
ตรวจสอบเอกสาร

ช่วงยื่นคำ�ขอ

กระบวนงานที่ 11

3 วัน
15 นาที

3 วัน

- อธิบดีพิจารณาให้
ความเห็นชอบ
- ส่งเรื่องกลับ สร.

30 วัน

- คณะกรรมการฯ นัด
ประชุมเพื่อพิจารณา
- สรุปความคิดเห็น
เสนออธิบดี

(ระยะเวลารอคอย)

รวมระยะเวลา 54 วัน (เฉพาะที่กรมทางหลวงรับผิดชอบ)

รวมระยะเวลา

3 วัน

3 วัน

2 วัน

- สร.รับเรื่อง แจ้งให้
ผู้ขอใช้ที่ดินทราบ
- แต่งตั้ง ผอ.ขท./ผอ.บท
เป็นผู้แทนกรม

3 วัน

- เรื่องถึง สทล./สงล.
- ผส.ทล./ผส.งล. เสนอ สร.
เพื่อเสนอเข้าคณะกรรม
การฯ พิจารณา

- รายงานคณะกรรมการ
กรณีเป็นที่ดินที่ได้มา
ตามประกาศกระทรวง

- เรื่องถึง ขท./บท.
- ผอ.ขท./ผอ.บท
พิจารณาเสนอ
สทล./สงล.

1. ช่วงยื่นคำ�ขอ :
1 ขั้นตอน
1 จุดบริการ
2. ช่วงดำ�เนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำ�ขอด้วย)
9 ขั้นตอน
1 จุดบริการ

- แจ้งผู้ขอใช้ทราบ

- กระทรวงคมนาคม
พิจารณา (การดำ�เนินการ
อยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของกระทรวงคมนาคม)

- ขท./บท. ส่งเรือ่ งให้หมวด
ตรวจสอบสถานที่ และ
รายละเอียด
- ให้ความเห็นเสนอ
ขท./บท.
7 วัน

การขออนุญาตเข้าครอบครองหักร้าง จัดทำ� หรือปลูกสร้างใดๆในที่ดินสงวน (มาตรา 65)
(รองอธิบดีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต พิจารณาการขอใช้ ขอเช่าที่ดินสงวน)
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15 นาที

3 วัน

- สป. ดำ�เนินการ
ส่งเรือ่ งกลับ ขท./สน.บท.
- สำ�เนาเรียน สทล./สงล.

5 วัน

- เรื่องถึง สทล./สงล.
- ผส.ทล./ผส.งล. พิจารณา
อนุญาตหรือกลั่นกรอง
เสนอ สป.

1. ช่วงยื่นคำ�ขอ :
1 ขั้นตอน
1 จุดบริการ
2. ช่วงดำ�เนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำ�ขอด้วย)
7 ขั้นตอน
1 จุดบริการ

3 วัน

- ขท./บท. รับเรื่อง
แจ้งผลการพิจารณา
ผู้ขออนุญาต

12 วัน

- ขท./บท. ส่งเรื่องให้
หมวดตรวจสอบสถานที่
และรายละเอียด
- ขท./บท. เสนอเรื่องให้
สทล./สงล. พิจารณา

(ระยะเวลารอคอย)

15 นาที
38   วัน

รวมระยะเวลา
รวมระยะเวลา

5 วัน

- รองอธิบดีพิจารณา
ลงนามอนุญาต
- ส่งเรื่องคืน สป.  

10 วัน

- สป. พิจารณา
เสนอเรื่องให้รองอธิบดี
พิจารณาอนุญาต

การขออนุญาตวางหรือเชื่อมต่อท่อละบายนำ� เพื่อระบายนำ�ทิ้งลงสู่ทางหลวง (มาตรา 39/1)
(รองอธิบดีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต)

แขวงการทาง/
สำ�นักงานบำ�รุงทาง
รับคำ�ขอ/
ตรวจสอบเอกสาร

ช่วงยื่นคำ�ขอ

กระบวนงานที่ 12
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15 นาที

3 วัน

- สป. ดำ�เนินการ
ส่งเรื่องกลับ ขท./บท.
- สำ�เนาเรียน
สทล./สงล.

5 วัน

- เรื่องถึง สทล./สงล.
- ผส.ทล. พิจารณา
กลั่นกรองเสนอ สป.

1. ช่วงยื่นคำ�ขอ :
1 ขั้นตอน
1 จุดบริการ
2. ช่วงดำ�เนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำ�ขอด้วย)
7 ขั้นตอน
1 จุดบริการ

3 วัน

- ขท./บท รับเรื่อง
- แจ้งผลการพิจารณา
ผู้ขออนุญาต

12 วัน

- ขท.บท. ส่งเรือ่ งให้หมวด
ตรวจสอบสถานที่ และ
รายละเอียด
- ขท./บท. เสนอเรื่องให้
สทล../สงล. พิจารณา

การขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งใดในเขตทางหลวง (มาตรา 47)
(รองอธิบดีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต)

แขวงการทาง/
สำ�นักงานบำ�รุงทาง
รับคำ�ขอ/
ตรวจสอบเอกสาร

ช่วงยื่นคำ�ขอ

กระบวนงานที่ 13

รวมระยะเวลา

รวมระยะเวลา

38   วัน

15 นาที

5 วัน

- รองอธิบดีพิจารณา
ลงนามอนุญาต
- ส่งเรื่องคืน สป.  

10 วัน

- สป. พิจารณา
เสนอเรื่องให้รองอธิบดี
พิจารณาอนุญาต

(ระยะเวลารอคอย)
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15 นาที

7 วัน

- เรื่องถึง ขท./บท.
- เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ
เสนอ ผอ.ขท./ผอ.บท
พิจารณาเสนอ
สทล./สงล.

15 นาที
30 วัน

รวมระยะเวลา

3 วัน

- ขท./บท. รับเรื่อง
- แจ้งผลพิจารณา
ผู้ขออนุญาต

รวมระยะเวลา

7 วัน

- เรื่องถึง สทล./สงล.
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เสนอ ผส.ทล./ผส.งล.
พิจารณาลงนามอนุญาต
- ส่งเรื่องคืน ขท./บท.

1. ช่วงยื่นคำ�ขอ :
1 ขั้นตอน
1 จุดบริการ
2. ช่วงดำ�เนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำ�ขอด้วย)
5 ขั้นตอน
1 จุดบริการ

13 วัน

- ขท./บท.  ส่งเรื่องให้
หมวดตรวจสอบสถานที่
และรายละเอียด
- ให้ความเห็นเสนอ
ขท./บท

(ระยะเวลารอคอย)

การขออนุญาตกระทำ�การใดๆ อันเป็นกิจการสาธารณูปโภคในเขตทางหลวง (มาตรา 48, 56, วรรค 2)
(ผู้อำ�นวยการสำ�นักทางหลวงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต)

แขวงการทาง/
สำ�นักงานบำ�รุงทาง
รับคำ�ขอ/
ตรวจสอบเอกสาร

ช่วงยื่นคำ�ขอ

กระบวนงานที่ 14
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15 นาที

แขวงการทาง/
สำ�นักงานบำ�รุงทาง
รับคำ�ขอ/
ตรวจสอบเอกสาร

ช่วงยื่นคำ�ขอ

กระบวนงานที่ 15

รวมระยะเวลา

รวมระยะเวลา

3 วัน

43   วัน

15 นาที

5 วัน

- รองอธิบดีพิจารณา
ลงนามอนุญาต
- ส่งเรื่องกลับ สป.

- สป.รับเรื่อง
- ส่งเรื่องกลับ ขท./บท.

- ขท./บท. รับเรื่อง
- ดำ�เนินการแจ้งผลการ
การพิจารณาผู้ขอ
อนุญาต

3 วัน

- สป. รับเรื่อง
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เสนอความเห็น
- ผสป. พิจารณาเสนอ
รองอธิบดี 14 วัน

- เรื่องถึง สทล./สงล.
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เสนอความเห็น
- ผส.ทล./ผส.งล.พิจารณา
เสนอ สป.
4 วัน

- เรื่องถึง ขท./บท.
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เสนอ ผอ.ขท./ผอ.บท.
พิจารณาเสนอ
สทล./สงล. 4 วัน

1. ช่วงยื่นคำ�ขอ :
1 ขั้นตอน
1 จุดบริการ
2. ช่วงดำ�เนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำ�ขอด้วย)
8 ขั้นตอน
1 จุดบริการ

- ขท./บท. ส่งเรือ่ งให้หมวด
ตรวจสอบสถานที่ และ
รายละเอียด
- ให้ความเห็นเสนอ
ขท./บท.
10 วัน

(ระยะเวลารอคอย)

การขออนุญาตกระทำ�การใดๆ อันเป็นกิจการสาธาณูปโภคในเขตทางหลวง (มาตรา 48, 56, วรรค 2)
(รองอธิบดีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต)
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15 นาที

แขวงการทาง/
สำ�นักงานบำ�รุงทาง
รับคำ�ขอ/
ตรวจสอบเอกสาร

ช่วงยื่นคำ�ขอ

กระบวนงานที่ 16

7 วัน

- เรื่องถึง ขท./บท.
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
พื้นที่/ข้อเท็จจริงเสนอ
ผอ.ขท./ผอ.บท. พิจารณา
เสนอ ผส.ทล./ผส.งล.

15 นาที
24 วัน

รวมระยะเวลา

3 วัน

- สทล./สงล. แจ้ง
ผลการพิจารณาต่อ
ผู้ขอค่าทดแทน

รวมระยะเวลา

7 วัน

- เรื่องถึง สทล./สงล.
- ผส.ทล./ผส.งล.พิจารณา
และลงนามอนุญาต

1. ช่วงยื่นคำ�ขอ :
1 ขั้นตอน
1 จุดบริการ
2. ช่วงดำ�เนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำ�ขอด้วย)
5 ขั้นตอน
1 จุดบริการ

7 วัน

- สทล./สงล. ตรวจ
สอบเอกสาร และ
ข้อเท็จจริง
- ส่งเรื่องให้ ขท./บท.
ดำ�เนินการ

(ระยะเวลารอคอย)

การดำ�เนินการจ่ายค่าเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530
มาตรา 19

    บรรณานุกรม
สำ�นักงาน ก.พ.ร. 2548. คู่มือแนวทางการดำ�เนินการในการบริการที่อำ�นวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน, กรุงเทพฯ : บริษัท สุขุมวิทมีเดีย มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด
--------------------- . 2549,

เอกสารแนวทางการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมสำ�หรับตัวชี้วัดตามคำ�รับรอง,
http://164.115.5.66/oldweb/Mission/File_download/1151569157-...-21k-

สำ�นักงานพัฒนาระบบบริหาร. 2548. เอกสารคู่มือแนวทางการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน
(One Stop Service) แขวงการทาง/สำ�นักงานบำ�รุงทาง, กรุงเทพฯ.
สำ�นักงานพัฒนาระบบบริหาร. 2551. คู่มือศูนย์บริการประชาชนของศูนย์บริการประชาชน
(SERVICE CENTER) กรุงเทพฯ.
สำ�นักงานพัฒนาระบบบริหาร. 2552. คู่มือศูนย์บริการประชาชนของศูนย์บริการประชาชน
(Service Center) กรุงเทพฯ.
สำ�นักงานพัฒนาระบบบริหาร. 2554. คู่มือศูนย์บริการประชาชนของศูนย์บริการประชาชน
(Service Center) กรุงเทพฯ.
แขวงการทางลำ�ปาง. 2547. เอกสารศูนย์บริการประชาชน.
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