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ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

2

8 ความเป็นมา

การปฏิรูประบบราชการที่ผ่านมาได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 เป็นการนำรูปแบบกฎหมายเพื่อให้การปฏิรูประบบราชการ       
มีผลบังคับใช้เป็นการถาวร และเพื่อให้การบริหารราชการสามารถตอบสนองต่อการพัฒนา
ประเทศ รวมทั้งการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การปรับปรุง
เปลีย่ นแปลงนีม้ งุ่ ให้ประชาชนได้รบั ความสะดวก รวดเร็วในการรับบริการ1
l การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ 6 “ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ        
ผูร้ บั บริการ” คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของกรมทางหลวง มีมติทปี่ ระชุมครัง้ ที่ 1/2548
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2548  วาระที่ 3 : เรื่องที่ 2 เห็นชอบให้เสนองานบริการ “ศูนย์บริการ
ประชาชนของแขวงการทางลำปาง” วัดความพึงพอใจในการให้บริการของกรมทางหลวง และ
ในวาระที่ 4 มีมติให้สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร (สพร.) นำเรื่องการจัดตั้งศูนย์บริการ
ประชาชน เสนอต่อคณะกรรมการการมอบอำนาจการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนด
เป็นแนวทางให้ทกุ แขวงการทางดำเนินการจัดตัง้ ศูนย์บริการประชาชน
l นโยบายกรมทางหลวง เมื่ อ วั น ที่ 19 พฤศจิ ก ายน 2550 กรมฯ ได้ แ ถลงนโยบาย       
เร่งด่วน ด้านการประชาสัมพันธ์ ข้อ 6.1 โดยให้ดำเนินการเกี่ยวกับงานศูนย์บริการประชาชน   
ให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ และให้รายงานผลการดำเนินการให้ทราบ
l

8 วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในการรับบริการทีส่ ะดวก รวดเร็ว
2. เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   โดยการมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่
ระดับต่างๆ ในการพิจารณาดำเนินการได้
3. เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่  
ี

8 เป้าหมาย

“ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการตามวิสัยทัศน์ของกรมโดยมุ่งให้ผู้รับ
บริการได้รบั ความพึงพอใจสูงสุด”
สำนักงาน ก.พ.ร. 2548 : คู่มือแนวทางการดำเนินการในการบริการที่อำนวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
1

3

ประโยชน์ที่จะได้รับ
4

8 ประโยชน์ทจี่ ะได้รบั

1. ประชาชนผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการ
รับทราบข่าวสารข้อมูล
2. สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ทำให้ประหยัดงบประมาณลงได้
3. การสร้างเครือข่ายและการทำงานอย่างบูรณาการกับ
หน่วยงานอืน่ ๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ทำให้เกิดการมีสว่ นร่วมและ
เกิดภาพลักษณ์ทดี่ ตี อ่ องค์กร
4. หน่วยงานสามารถพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู   ้
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพได้
5. บุคลากรขององค์กรมีการเตรียมพร้อมและสามารถปรับตัว
ให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลง

8 คำนิยาม

ศูนย์บริการประชาชน (Service Center)  หมายถึง  หน่วยงาน
บริการประชาชนของกรมทางหลวงที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ   
แขวงการทาง/สำนักงานบำรุงทาง 
ผู้รับบริการ   หมายถึง   ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีม่ ารับบริการจากส่วนราชการ 
การบริการประชาชน หมายถึง  การดำเนินการของส่วนราชการ
ตามคำขอของผู้รับบริการที่ยื่นขอตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และ   
ข้อบังคับต่างๆ โดยมีผลให้ผรู้ บั บริการได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว และ
มีความพึงพอใจสูงสุด   โดยไม่ทำให้สว่ นราชการเสียหาย

5

ภารกิจและหน้าที่
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8 ภารกิจและหน้าที่

1. ให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวง 
2. ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการ ณ จุดบริการให้แล้วเสร็จภายใน 15 นาที
และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รับบริการทราบ หรือติดตามความคืบหน้าจากส่วนราชการ
เจ้ า ของเรื่ อ งหากผู้ รั บ บริ ก ารติ ด ต่ อ มาเพื่ อ ขอทราบความคื บ หน้ า (เช่ น งานอุ บั ติ เ หตุ บ น
ทางหลวง งานไฟฟ้า แสงสว่างบนทางหลวงดับ สัญญาณไฟจราจรขัดข้อง ป้ายจราจรชำรุด
เสียหาย ขยะบนทางหลวง ไฟไหม้รมิ ทางหลวง ภัยพิบตั ิ ฯลฯ)  
3. ให้บริการข้อมูลงานขออนุญาตกระทำการใดๆ ในเขตทางหลวง ตาม พ.ร.บ. ทางหลวง
4. ให้บริการข้อมูลด้านเส้นทางและแหล่งท่องเทีย่ ว สำหรับนักท่องเทีย่ ว 
5. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน เพือ่ แลกเปลีย่ นข่าวสารข้อมูล
ในเชิงบูรณาการ  
6. อำนวยความสะดวก ปลอดภัยแก่ประชาชนในการใช้เส้นทาง 
7. ประชาสัมพันธ์เพือ่ เสริมสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ตี อ่ องค์กรกรมทางหลวง 
การบริการ (Service) ของภาครัฐ2  ถือเป็นหัวใจสำคัญ ผูใ้ ห้บริการจะต้องมีคณ
ุ สมบัติ
ที่เหมาะสมเพราะคุณสมบัติของผู้ให้บริการเป็นปัจจัยหนึ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จของหน่วยงาน     
โดยคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารควรเป็ น ผู้ ที่ มี ค วามเป็ น นั ก บริ ก าร คื อ ต้ อ งมี หั ว ใจแห่ ง การ         
ให้บริการทัง้ ภายในขอบเขตงาน  มีความรับผิดชอบในส่วนงานของตนเอง และนอกขอบเขตงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ คือ ยินดีในการให้บริการอย่างดี   แม้งานบางอย่างทีล่ กู ค้ามาขอรับบริการจะไม่ใช่
งานทีเ่ รารับผิดชอบโดยตรง  โดยไม่คดิ ว่าเป็นงานของใครคนใดคนหนึง่ แต่ตระหนักเสมอว่าคือ
งานขององค์กรโดยรวม
สำนักงาน ก.พ.ร. 2548 : คู่มือแนวทางการดำเนินการในการบริการที่อำนวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
2

7

คุณลักษณะของนักบริการ
8
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8 คุณลักษณะของนักบริการ 7 ประการ
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- Smiling
- Early Responsibility

R 	- Respectful
V - Voluntaries Manner
I
C
E

- Image Enhancing
- Courtesy
- Enthusiasm

คือ มีความยิม้ แย้ม
คือ ตอบสนองต่อความต้องการของผูร้ บั บริการ
อย่างรวดเร็ว ทันใจ
คือ แสดงออกถึงความนับถือ และให้เกียรติผรู้ บั บริการ
คือ ให้บริการผูร้ บั บริการด้วยความสมัครใจและเต็มใจ            
มิใช่ทำแบบเสียไม่ได้
คือ แสดงออกซึง่ การรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร
คือ กิรยิ าอ่อนน้อม  สุภาพ และมีมารยาททีด่   
ี
คือ ความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้น ในการให้บริการ  

9

การดำเนินการของ
ศูนย์บริการประชาชน

10

8 การดำเนินการของศูนย์บริการประชาชน

1. จัดตัง้ ศูนย์บริการประชาชน โดย ผอ.ขท./ผอ.บท. มอบหมายให้ รอ.ขท. คนใดคนหนึง่
เป็นผูอ้ ำนวยการศูนย์ 
2. จัดเตรียมสถานทีท่ เี่ หมาะสม พร้อมเครือ่ งมือและอุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวก
ตามความจำเป็น
3. การบริหารจัดการ
3.1 ด้านช่องทางการให้บริการ
- ติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าทีข่ องศูนย์บริการ ณ สำนักงานให้บริการ
- ติดต่อทางโทรศัพท์ของศูนย์บริการ 1586  หรือ Call Center ของศูนย์บริการ
ประชาชนแต่ละพืน้ ที่
- ติดต่อทางโทรสาร 
- ตูร้ บั ฟังความคิดเห็นของหน่วยงาน
- ติดต่อทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ของกรมทางหลวง หรือของแต่ละหน่วยงาน
ภายในกรมทางหลวง
- อืน่ ๆ 
3.2 แผนผังการบริหารงานของศูนย์บริการประชาชน
ผูอ้ ำนวยการศูนย์ฯ
(รอ.ขท. ผูไ้ ด้รบั มอบหมาย)
เลขานุการ
เจ้าหน้าทีป่ ระจำศูนย์ฯ

เจ้าหน้าทีป่ ระจำศูนย์ฯ

ผูอ้ ำนวยการศูนย์ฯ ทำหน้าที่
- กำกับดูแล ให้คำปรึกษา เพือ่ ให้การดำเนินงาน   
ของศูนย์มปี ระสิทธิภาพ ทำให้ผรู้ บั บริการ
มีความพึงพอใจในระดับดี - ดีมาก
- ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของศูนย์บริการในด้านต่างๆ 
เลขานุการ  ทำหน้าที่
- ตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูล กรณีเรือ่ งทีต่ อ้ ง
ใช้กฎ ระเบียบ หรืองานทีม่ ขี นั้ ตอนตามทีร่ ะบุไว้
- เสนอรายงานต่อผูอ้ ำนวยการศูนย์ฯ 
- ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

เจ้าหน้าทีป่ ระจำศูนย์ฯ

เจ้าหน้าทีป่ ระจำศูนย์บริการฯ ทำหน้าที่
- ให้บริการรับเรือ่ งจากประชาชนผูร้ บั บริการ
- ให้บริการข้อมูลเบือ้ งต้นแก่ประชาชน
- ติดต่อประสานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
- ให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่
ประชาชนผูร้ บั บริการ 
- แจ้งผลการพิจารณาให้ผรู้ บั บริการทราบ
- ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับประชาชน
		 เพือ่ เสริมสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ตี อ่ องค์กร
- เก็บบันทึกข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลของหน่วยงาน
- ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
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3.3 ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านทัว่ ไป
รับเรือ่ งจากประชาชนผูร้ บั บริการ
ตรวจสอบข้อมูล
l
l
l

l

สอบถามข้อมูลทัว่ ไป ถ้าสามารถตอบได้ ให้ตอบผูร้ บั บริการทันที
เรือ่ งเกีย่ วกับการขออนุญาตต่างๆ ให้ทำตามขัน้ ตอนในภาคผนวก
หากเป็นเรือ่ งทีม่ หี น่วยงานอืน่ เกีย่ วข้องให้รบั เรือ่ ง และประสาน
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง  และติดตามผลเพือ่ บันทึกไว้ในฐานข้อมูล
หากเป็นเรือ่ งนโยบาย ให้เสนอผูบ้ งั คับบัญชาเพือ่ พิจารณาสัง่ การ

แจ้งผลการพิจารณาให้ผรู้ บั บริการทราบ
3.4 การจัดการเกีย่ วกับเรือ่ งร้องเรียน
			 l ตรวจสอบข้ อ ร้ อ งเรี ย น เช่ น ร้ อ งเรี ย นถึ ง ใคร เรื่ อ งอะไร เมื่ อ ใด มี ข้ อ มู ล          
ทีช่ ดั เจนหรือไม่ ระบุชอื่ ทีอ่ ยูข่ องผูร้ อ้ งหรือไม่  (ตามแบบฟอร์มการรับเรือ่ งร้องเรียนในภาคผนวก)
			 l ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงเบื้องต้นว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะดำเนินการ
ต่อไปหรือไม่ 
			 l การดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ให้ตรวจสอบว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่
โดยตรงของหน่วยงานหรือองค์กรใด เสนอผู้มีอำนาจตามลำดับชั้นให้ส่งเรื่องร้องเรียนและ
ข้อมูล หลักฐานเอกสารไปยังหน่วยงานทีม่ อี ำนาจหน้าทีโ่ ดยตรงดำเนินการ
			 l แจ้งผลการพิจารณาให้ผรู้ บั บริการทราบ
3.5 สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานมายังสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร ทุกๆ     
3  เดือน (ตามแบบฟอร์มในภาคผนวก)
	

8 ปัจจัยทีท่ ำให้การดำเนินการศูนย์บริการประชาชนประสบความ
สำเร็จ
1. การมีจติ มุง่ มัน่ บริการ  การมี Service mind
2. ความเป็นผูน้ ำ กล้าตัดสินใจ  
3.  การมีสว่ นร่วมและการทำงานเป็นทีม
4.  การทำงานเชิงรุก 
5.  การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอืน่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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8 มาตรฐานเครือ่ งมือและอุปกรณ์

1.   เลขหมายโทรศัพท์สำหรับติดต่อประสานงานภายใน     
2.   เลขหมายโทรศัพท์/โทรสารสำหรับติดต่อประสานงานภายนอก
3. เครือ่ งคอมพิวเตอร์ เครือ่ งพิมพ์ พร้อมติดตัง้ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
4.   อุปกรณ์สำนักงานสำหรับเจ้าหน้าทีป่ ระจำศูนย์ฯ
5.   ชุดรับแขกสำหรับประชาชนผูร้ บั บริการ
6.   เครือ่ งทำน้ำเย็น
7.   โทรทัศน์
8.   ตูเ้ ก็บเอกสาร
9.   ป้ายชือ่ “ศูนย์บริการประชาชน”

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

1 เลขหมาย
1 เลขหมาย
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 เครือ่ ง
1 เครือ่ ง
1 ตู้
1 ป้าย

8 การสร้างมาตรฐานในการบริการ

1.  การสือ่ สารทางโทรศัพท์
- กำหนดเสียงกริง่ เรียกเข้าจะต้องดังไม่เกิน  2  ครัง้
- ประโยคแรกของการสนทนาเมือ่ รับสาย  “สวัสดี ค่ะ/ครับ (เอ่ยชือ่ หน่วยงาน)  ยินดี
ให้บริการ ค่ะ/ครับ” 
- ให้ระหว่างการสนทนาควรใช้น้ำเสียงที่แสดงออกถึงความมีไมตรีจิต พร้อมรับฟัง
ทุกเรือ่ งราว ไม่ควรแสดงน้ำเสียงทีแ่ สดงถึงความไม่พอใจ หรือแสดงความรำคาญ
		 - เมือ่ จบการสนทนา ควรใช้คำว่า “ขอบคุณทีใ่ ช้บริการศูนย์บริการประชาชน ค่ะ/ครับ”
2. การต้อนรับผูม้ าติดต่อ ณ ศูนย์บริการประชาชน
- ต้อนรับด้วยการไหว้ และกล่าวทักทาย “สวัสดี ค่ะ/ครับ” ด้วยท่าทางที่อ่อนน้อม
       
มีอธั ยาศัยไมตรีทดี่ ี
- สอบถามวัต ถุประสงค์ในการมาติดต่อ และอำนวยความสะดวกเมื่ อ รับ ทราบ
วัตถุประสงค์แล้ว
- กล่าวขอบคุณ เมือ่ สิน้ สุดการบริการ ณ จุดบริการ
3. การให้บริการ
- ให้คำแนะนำด้านเอกสารหลักฐานทีใ่ ช้ประกอบในการดำเนินการ เช่น งานทางเชือ่ ม
งานอุบตั เิ หตุ ฯลฯ 
- ตรวจสอบเอกสาร ชีแ้ จง และดำเนินการตามขัน้ ตอนทีก่ ำหนดไว้
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ภาคผนวก
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8 แผนผังขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน

1. งานบริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผูร้ บั บริการ
1.1  งานบริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้รับบริการ กรณีที่เป็นงานในความ  
รับผิดชอบของกรมทางหลวง 
ศูนย์บริการประชาชน
- รับเรือ่ งจากผูร้ บั บริการ
- ตรวจสอบข้อมูลเบือ้ งต้น
ว่าเป็นเรือ่ งใด หน่วยงานใด
เป็นผูร้ บั ผิดชอบ

ชมท. ในพืน้ ที่ / ช่างปรับ /
จราจรสงเคราะห์
- ตรวจสอบรายละเอียด
- ดำเนินการแก้ไข
- รายงานผูอ้ ำนวยการศูนย์ฯ
........วัน

ศูนย์บริการประชาชน
- แจ้งผลให้ผรู้ บั บริการทราบ
........วัน

1.2 งานบริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้รับบริการ กรณีที่เป็นงานในความ  
รับผิดชอบของหน่วยงานอืน่
ศูนย์บริการประชาชน
- รับเรือ่ งจากผูร้ บั บริการ
- ตรวจสอบข้อมูลเบือ้ งต้นว่าเป็นเรือ่ งใด 
หน่วยงานใดเป็นผูร้ บั ผิดชอบ

หน่วยงานอืน่
- ตรวจสอบรายละเอียด
- ดำเนินการแก้ไข
- แจ้งผลต่อผูร้ บั บริการโดยตรง
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8 ขั้นตอนการติดต่อราชการกรณีขออนุมัติ/ขออนุญาตในเขต
ทางหลวง

1

กรอกแบบฟอร์มการขอรับบริการ

2

ยืน่ แบบฟอร์มพร้อมเอกสารหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่

3

เจ้าหน้าทีร่ บั เรือ่ งและแจ้งกำหนดระยะเวลาของแต่ละกระบวนงาน
ตามประกาศกรมทางหลวง เรือ่ ง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ของงาน พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2550
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บริการด้วยน้ำใจ  เชือ่ มสายใยด้วยไมตรี 

ศูนย์บริการประชาชน  กรมทางหลวง  กระทรวงคมนาคม  

สำนักงานแขวงการทาง/สำนักงานบำรุงทาง
สำนักทางหลวงที่
		

		

แบบฟอร์มการขอรับบริการ
วันที่

เดือน

          ลำดับที่
พ.ศ.

เรียน ผูอ้ ำนวยการศูนย์บริการประชาชน
ข้าพเจ้า					
อยูบ่ า้ นเลขที่ 				
												
บัตรประชาชน/บัตรอืน่ ๆ (ระบุ) เลขที				
่
ขอรับบริการ ดังนี้
r การขออนุญาตกระทำการใดๆ ในเขตทางหลวง                                                     
			
		
		
r ขอร้องเรียน
		
			
		
		
r เรือ
่ งอืน่ ๆ
		
ข้าพเจ้าขอรับรองข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นจริง  และสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ตามทีอ่ ยู่
ทีใ่ ห้ไว้ขา้ งต้น  หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข
		
(ลงชือ่ )		
(		
)
ผูข้ อรับบริการ
สำหรับเจ้าหน้าที่
ผูร้ บั เรือ่ ง
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ผลการดำเนินการ
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แบบสอบถาม
   เพือ่ สำรวจความพึงพอใจและความต้องการของประชาชนในด้านการอำนวยความสะดวก
และการให้บริการของหน่วยงานราชการ กรมทางหลวง 
ส่วนที  ่ 1
				
		
		

ข้อมูลพืน้ ฐานของผูใ้ ช้บริการ
งานทีท่ า่ นมาติดต่อในวันนี  
้
r งานขออนุญาต..........................................................................................
r เรือ
่ งร้องเรียน.............................................................................................
r อืน
่ ๆ .........................................................................................................

1. เพศ
r   ชาย
r   หญิง
2. อายุ........................ปี
3. สถานภาพสมรส
r   โสด
r   สมรส
4. ระดับการศึกษา r   ต่ำกว่าปริญญาตรี r   ปริญญาตรี     r   สูงกว่าปริญญาตรี
5. อาชีพ
r   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
r   พนักงานบริษท
ั     r   ธุรกิจส่วนตัว
6. รายได้ตอ่ เดือน r   ต่ำกว่า  10,000 บาท    
r   10,001 - 20,000  บาท
						 r   20,001 - 30,000  บาท
r   สูงกว่า   30,000  บาท
7. ช่องทางทีท่ า่ นใช้บริการของศูนย์บริการประชาชน
		 r ติดต่อด้วยตนเองทีส่ ำนักงานศูนย์บริการ..................................................................
		 r โทรศัพท์ตดิ ต่อศูนย์บริการฯ
		 r Call Center 1586
		 r โทรสาร
		 r ตูร้ บั ฟังความคิดเห็นของหน่วยงาน
		 r ติดต่อทางอินเทอร์เน็ต หรือ เว็บไซต์ของกรมทางหลวง
		 r อืน่ ๆ (ระบุ) ...........................................................
8. ท่านรูจ้ กั ศูนย์บริการประชาชนของกรมทางหลวงโดยวิธใี ด
		 r แผ่นพับประชาสัมพันธ์
		 r ป้ายประชาสัมพันธ์ ทีต่ ดิ ตัง้ ไว้รมิ ทางหลวง
		 r ทางอินเทอร์เน็ต หรือ เว็บไซต์ของกรมทางหลวง
		 r การประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงาน
		 r อืน่ ๆ (ระบุ) ...........................................................
18

ส่วนที  ่ 2

แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการต่อการให้บริการของ
กรมทางหลวง

ท่านมีความพึงพอใจกับการใช้บริการและ
การอำนวยความสะดวกต่อไปนีอ้ ย่างไร

ระดับความพึงพอใจ
น้อย น้อย ปาน มาก มาก ไม่
ทีส่ ดุ 		 กลาง		 ทีส่ ดุ แสดง
						 ความ
						 คิดเห็น

ด้านเจ้าหน้าที่
1. การให้ขอ้ มูล คำแนะนำ และตอบข้อซักถาม
2. จำนวนเจ้าหน้าทีท่ ใี่ ห้บริการ
3. การเอาใจใส่ของเจ้าหน้าทีใ่ นการให้บริการ
4. มารยาท และความสุภาพ
ด้านสถานที  ่ สิง่ แวดล้อม และสิง่ อำนวย
ความสะดวกอืน่ ๆ
5. ความชัดเจนของป้ายบอกทาง/แผนผังจุดบริการ
6. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่
7. จำนวนเก้าอีน้ งั่ รอ
8. การจัดให้มหี นังสือพิมพ์/โทรทัศน์ขณะนัง่ รอบริการ
9. มีบริการน้ำดืม่
10. ความสะอาดของห้องน้ำ
ด้านการให้บริการโดยรวม
11. ความรวดเร็ว
12. ความสะดวก
13. ความถูกต้อง
14. ความสุภาพ
15. ความเสมอภาคและเป็นธรรม

ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ  ................................................................................................................
............................................................................................................................................
  
ขอบคุณค่ะ
              ศูนย์บริการประชาชน กรมทางหลวง
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แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงาน

ครัง้ ที่ ......./255.......... ตัง้ แต่เดือน...................................ถึง เดือน....................................
ณ  ศูนย์บริการประชาชน แขวงการทาง....................../สำนักงานบำรุงทาง.......................
กิจกรรม
จำนวน
จำนวน
จำนวนเรือ่ ง หมายเหตุ
		
ผูใ้ ช้บริการ เรือ่ งเกีย่ วกับ
ส่งต่อ		
			
กรมทางหลวง หน่วยงานอืน่
1. ขออนุญาต.....................
2. ขออนุญาต.....................
3. ร้องเรียน........................
4. .....................................
5. .....................................

ลงชือ่ ..................................................
ผูจ้ ดั ทำข้อมูล
ลงชือ่ ..................................................
ผูต้ รวจสอบ
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เอกสารแนบท้ายประกาศกรมทางหลวง
เรือ่ ง   การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
				
รายชือ่ กระบวนงาน
					
1. กระบวนงานทีแ่ ล้วเสร็จภายใน 2-15 วัน
1.1 การขออนุญาตทำทางเชือ่ มตามแบบมาตรฐานเข้าออก
บ้านพักอาศัยทีด่ นิ ว่างเปล่า (มาตรา 37, 55) (นายช่าง
แขวงการทางได้รบั มอบหมายให้เป็นผูพ้ จิ ารณาอนุญาต)
1.2 การจัดทำบัญชีมาตรฐานราคาวัสดุและค่าแรง เพือ่ ใช้
ในการคิดค่าทดแทนสิง่ ปลูกสร้างในแต่ละสายทาง
2. กระบวนงานทีใ่ ช้เวลามากกว่า 15 วัน
2.1 การขออนุญาตทำทางเชือ่ มตามแบบมาตรฐานเข้า-ออก
อาคารพาณิชย์ สถานีบริการน้ำมัน โรงงาน หมูบ่ า้ นจัดสรร 
ฯลฯ (มาตรา 37, 55)
(ผูอ้ ำนวยการสำนักทางหลวงได้รบั มอบหมายให้เป็น
ผูพ้ จิ ารณาอนุญาต)
2.2 การขออนุญาตทำทางเชือ่ มทีไ่ ม่เป็นไปตามแบบมาตรฐาน
(มาตรา 37, 55)  (รทว. ได้รบั มอบหมายให้เป็นผูพ้ จิ ารณา
อนุญาต)
2.3 การขออนุญาตติดตัง้ วาง หรือ กองสิง่ ใดในเขตทางหลวง
ในลักษณะทีเ่ ป็นการกีดขวางหรืออาจเป็นอันตรายแก่
ยานพาหนะ หรือในลักษณะทีจ่ ะทำให้เกิดความเสียหาย
แก่ทางหลวง หรือความไม่สะดวกแก่งานทาง (มาตรา 38)
(ผูอ้ ำนวยการสำนักทางหลวงได้รบั มอบหมายให้เป็นผูพ้ จิ ารณา
อนุญาต)
2.4 การขออนุญาตขุด ขน ทำลาย หรือทำให้เสียหายแก่ทางหลวง
(มาตรา 43) (รทว. ได้รบั มอบหมายให้เป็นผูพ้ จิ ารณาอนุญาต)
2.5 การขออนุญาตปลูกสร้างศาลาทางหลวง (มาตรา 47)
(ผูอ้ ำนวยการสำนักทางหลวงได้รบั มอบหมายให้เป็นผูพ้ จิ ารณา
อนุญาต)
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ระยะเวลาดำเนินการ
แล้วเสร็จ
12  วัน
7  วัน

27  วัน

43 วัน
17  วัน

33 วัน
22  วัน

				
รายชือ่ กระบวนงาน
					
2.6 การขออนุญาตติดตัง้ ป้ายแนะนำบนทางหลวง (มาตรา 47)
(รทว. ได้รบั มอบหมายให้เป็นผูพ้ จิ ารณาอนุญาต)
2.7 การขออนุญาตสร้าง หรือดัดแปลงต่อเติมอาคารต่างๆ
ในทีด่ นิ ริมเขตทางหลวงในระยะไม่เกิน 15 เมตร หรือ 50 เมตร 
เฉพาะทางหลวงบางสายตามทีไ่ ด้มี พ.ร.ฎ. ออกมากำหนดไว้ 
(มาตรา 49) (รทว. ได้รบั มอบหมายให้เป็นผูพ้ จิ ารณาอนุญาต)
2.8 การขออนุญาตกีดกัน้ หรือเปลีย่ นแปลงทางน้ำทีต่ ดิ ต่อกับ
เขตทางหลวง หรือทางน้ำไหลผ่านทางหลวงในเขตทีด่ นิ ภายใน
ระยะ 500 เมตร จากแนวกลางทางหลวง (มาตรา 59)
(รทว. ได้รบั มอบหมายให้เป็นผูพ้ จิ ารณาอนุญาต)
2.9 การขออนุญาตเข้าครอบครอง หักร้าง จัดทำ หรือปลูกสร้างใดๆ
ในทีส่ งวน (มาตรา 65) (รทว. ได้รบั มอบหมายให้เป็นผูพ้ จิ ารณา
อนุญาต)
2.10 การขออนุญาตวางหรือเชือ่ มต่อท่อระบายน้ำ เพือ่ ระบายน้ำทิง้
ลงสูท่ างหลวง (มาตรา 47)  (รทว. ได้รบั มอบหมายให้เป็น
ผูพ้ จิ ารณาอนุญาต)
2.11 การขออนุญาตปลูกสร้างสิง่ ใดในเขตทางหลวง (มาตรา 47)
(รทว. ได้รบั มอบหมายให้เป็นผูพ้ จิ ารณาอนุญาต)
2.12 การขออนุญาตกระทำการใดๆ อันเป็นกิจการสาธารณูปโภค
ในเขตทางหลวง (มาตรา 48, 56, วรรค 2) (ผูอ้ ำนวยการสำนัก
ทางหลวงได้รบั มอบหมายให้เป็นผูพ้ จิ ารณาอนุญาต)
2.13 การขออนุญาตกระทำการใดๆ อันเป็นกิจการสาธารณูปโภค
ในเขตทางหลวง (มาตรา 48, 56 วรรค 2)  (รทว. ได้รบั
มอบหมายให้เป็นผูพ้ จิ ารณาอนุญาต)
2.14 การจ่ายค่าเวนคืนโรงเรือนหรือสิง่ ปลูกสร้างส่วนทีเ่ หลืออยูซ่ งึ่
ใช้การไม่ได้แล้ว ตาม  พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
พ.ศ. 2530 มาตรา 19

ระยะเวลาดำเนินการ
แล้วเสร็จ
35  วัน
35  วัน

33  วัน

54  วัน
38  วัน
38  วัน
30  วัน
43  วัน
24  วัน
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แผนผังแสดงขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

R

ตาม...ประกาศกรมทางหลวง
เรือ่ ง   การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2550
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2550

24

25

15 นาที

แขวงการทาง/
สำนักงานบำรุงทาง
รับคำขอ/
ตรวจสอบเอกสาร

(ช่วงยืน่ คำขอ)

กระบวนงานที่ 1

- เรือ่ งถึงแขวงฯ 
- เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ 
เสนอ ผอ.ขท.
พิจารณา
3 วัน

รวมระยะเวลา

รวมระยะเวลา

1 วัน

- ผอ.ขท. พิจารณา
ลงนามอนุญาต 

1. ช่วงยืน่ คำขอ :
1 ขัน้ ตอน
1 จุดบริการ
2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยืน่ คำขอด้วย)
		
5 ขัน้ ตอน
1 จุดบริการ

- แขวงฯ ส่งเรือ่ งให้หมวด
ตรวจสอบสถานที่ และ
รายละเอียด 
- ให้ความเห็นเสนอ
แขวงฯ
7 วัน

12 วัน

15 นาที

1 วัน

- แจ้งผลการพิจารณา
ต่อผูข้ ออนุญาต

(ระยะเวลารอคอย)

การขออนุญาตทำทางเชือ่ มตามแบบมาตรฐานเข้าออกบ้านพักอาศัยทีด่ นิ ว่างเปล่า (มาตรา 37, 55) 
(ผูอ้ ำนวยการแขวงการทาง/ผูอ้ ำนวยการสำนักงานบำรุงทาง ได้รบั มอบหมายให้เป็นผูพ้ จิ ารณาอนุญาต)
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กระบวนงานที่ 2

- นาที
7 วัน

รวมระยะเวลา

1 วัน

2 วัน

รวมระยะเวลา

- ผส.ทล. พิจารณาและ
ลงนามอนุมตั  
ิ

- หัวหน้าฝ่ายกฎหมายฯ 
ตรวจสอบ
- สรุปเสนอ ผส.ทล.

1. ช่วงยืน่ คำขอ :
- ขัน้ ตอน
- จุดบริการ
2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยืน่ คำขอด้วย)
		
3 ขัน้ ตอน
- จุดบริการ

- หัวหน้าโครงการจัดทำ
ค่าวัสดุและค่าแรงต่อหน่วย
- เสนอหัวหน้าฝ่าย
กฎหมายและจัดกรรมสิทธิ์
ทีด่ นิ
4 วัน

(ระยะเวลารอคอย)

การจัดทำบัญชีมาตรฐานราคาวัสดุและค่าแรง เพือ่ ใช้ในการคิดค่าทดแทนสิง่ ปลูกสร้างในแต่ละสายทาง
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15 นาที

แขวงการทาง/
สำนักงานบำรุงทาง
รับคำขอ/
ตรวจสอบเอกสาร

(ช่วงยืน่ คำขอ)

กระบวนงานที่ 3  

3 วัน

- ผส.ทล. พิจารณา
ลงนามอนุญาต 
- ส่งเรือ่ งกลับแขวงฯ

3 วัน

- เรือ่ งถึงแขวงฯ 
- เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ 
เสนอ ผอ.ขท. พิจารณา

1. ช่วงยืน่ คำขอ :
1 ขัน้ ตอน
1 จุดบริการ
2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยืน่ คำขอด้วย)
		
7 ขัน้ ตอน
1 จุดบริการ

2 วัน

- แขวงรับเรือ่ ง
- แจ้งผลการพิจารณา
ผูข้ ออนุญาต

- แขวงฯ ส่งเรือ่ งให้หมวด
ตรวจสอบสถานที่ และ
รายละเอียด 
- ให้ความเห็นเสนอ
แขวงฯ
10 วัน

รวมระยะเวลา

รวมระยะเวลา

27 วัน

15 นาที

7 วัน

- เรือ่ งถึงสำนักทางหลวง
- เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ 
เสนอ ผส.ทล. พิจารณา

2 วัน

- ผอ.ขท. พิจารณาเสนอ
เรือ่ งให้สำนักทางหลวง

(ระยะเวลารอคอย)

การขออนุญาตทำทางเชือ่ มตามแบบมาตรฐานเข้า-ออกอาคารพาณิชย์ สถานีบริการน้ำมัน โรงงาน หมูบ่ า้ นจัดสรร ฯลฯ 
(มาตรา 37, 55) (ผูอ้ ำนวยการสำนักทางหลวงได้รบั มอบหมายให้เป็นผูพ้ จิ ารณาอนุญาต)
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15 นาที

แขวงการทาง/
สำนักงานบำรุงทาง
รับคำขอ/
ตรวจสอบเอกสาร

(ช่วงยืน่ คำขอ)

กระบวนงานที่ 4

- รองอธิบดีพจิ ารณา
ลงนามอนุญาต
- ส่งเรือ่ งกลับสำนัก
อำนวยความปลอดภัย
5 วัน

3 วัน

15 นาที
43 วัน

รวมระยะเวลา

3 วัน

- ผส.ทล. พิจารณาเสนอ 
ผสป. 

7 วัน

- เรือ่ งถึงสำนักทางหลวง
- เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ 
เสนอ ผส.ทล. พิจารณา

(ระยะเวลารอคอย)

รวมระยะเวลา

- สำนักอำนวยความ
ปลอดภัยตรวจสอบ
- เสนอรองอธิบดี
พิจารณา
5 วัน

3 วัน

- เรือ่ งถึงแขวงฯ 
- ผอ.ขท. พิจารณาเสนอ
- เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ 
เรือ่ งให้สำนักทางหลวง
เสนอ ผอ.ขท. พิจารณา 

1. ช่วงยืน่ คำขอ :
1 ขัน้ ตอน
1 จุดบริการ
2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยืน่ คำขอด้วย)
		
10 ขัน้ ตอน
1 จุดบริการ

3 วัน

- แขวงฯ รับเรือ่ ง
- แจ้งผลการพิจารณา
แก่ผขู้ ออนุญาต

- สำนักอำนวยความ
ปลอดภัยรับเรือ่ งกลับ
- แจ้งผลการพิจารณา
ให้แขวงฯ ดำเนินการ 
3 วัน

- แขวงฯ ส่งเรือ่ งให้หมวด
ตรวจสอบสถานที่ และ
รายละเอียด
- ให้ความเห็นเสนอ
แขวงฯ 
10 วัน

การขออนุญาตทำทางเชือ่ มทีไ่ ม่เป็นไปตามแบบมาตรฐาน (มาตรา 37, 55)
(รองอธิบดีได้รบั มอบหมายให้เป็นผูพ้ จิ ารณาอนุญาต)
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15 นาที

แขวงการทาง/
สำนักงานบำรุงทาง
รับคำขอ/
ตรวจสอบเอกสาร

(ช่วงยืน่ คำขอ)

กระบวนงานที่ 5

1. ช่วงยืน่ คำขอ :
1 ขัน้ ตอน
1 จุดบริการ
2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยืน่ คำขอด้วย)
		
7 ขัน้ ตอน
1 จุดบริการ

1 วัน

- ผส.ทล. พิจารณา
ลงนามอนุญาต
- ส่งเรือ่ งกลับแขวงฯ

- แขวงฯ รับเรือ่ ง
- แจ้งผลการพิจารณา
ผูข้ ออนุญาต 
2 วัน

- เรือ่ งถึงแขวงฯ
- เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ 
เสนอ ผอ.ขท. 
พิจารณา
4 วัน

- แขวงฯ ส่งเรือ่ งให้หมวด
ตรวจสอบสถานที่ และ
รายละเอียด
- ให้ความเห็นเสนอ
แขวงฯ
5 วัน

รวมระยะเวลา

รวมระยะเวลา

17 วัน

15 นาที

- เรือ่ งถึงสำนักทางหลวง
- เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ 
เสนอ ผส.ทล. 
พิจารณา
4 วัน

1 วัน

- ผอ.ขท. พิจารณา
เสนอเรือ่ งให้สำนัก
ทางหลวง

การขออนุญาตติดตัง้ วาง หรือ กองสิง่ ใดในเขตทางหลวงในลักษณะทีเ่ ป็นการกีดขวางหรืออาจเป็นอันตราย
แก่ยานพาหนะ หรือในลักษณะทีจ่ ะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวง หรือไม่สะดวกแก่งานทาง  (มาตรา 38) 
(ผูอ้ ำนวยการสำนักทางหลวงได้รบั มอบหมายให้เป็นผูพ้ จิ ารณาอนุญาต)
(ระยะเวลารอคอย)
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15 นาที

แขวงการทาง/
สำนักงานบำรุงทาง
รับคำขอ/
ตรวจสอบเอกสาร

(ช่วงยืน่ คำขอ)

กระบวนงานที่ 6

- สำนักบริหารบำรุงทาง
ดำเนินการส่งเรือ่ งกลับ
แขวงฯ 
- สำเนาเรียนสำนัก
ทางหลวง
3 วัน

- แขวงฯ รับเรือ่ ง
- แจ้งผลการพิจารณา
ผูข้ ออนุญาต

1. ช่วงยืน่ คำขอ :
1 ขัน้ ตอน
1 จุดบริการ
2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยืน่ คำขอด้วย)
		
7 ขัน้ ตอน
1 จุดบริการ

2 วัน

- เรือ่ งถึงสำนักทางหลวง
- ผส.ทล. พิจารณา
กลัน่ กรองเสนอสำนัก
สำรวจและออกแบบ
10 วัน

- แขวงฯ ส่งเรือ่ งให้หมวด
ตรวจสอบสถานที่ และ
รายละเอียด
- แขวงฯ เสนอเรือ่ งให้
สำนักทางหลวง 
7 วัน
พิจารณา

15 นาที
33 วัน

รวมระยะเวลา

- รองอธิบดีพจิ ารณา
ลงนามอนุญาต
- ส่งเรือ่ งคืนสำนักบริหาร
บำรุงทาง 
3 วัน

- สำนักบริหารบำรุงทาง, 
สำนักสำรวจและ
ออกแบบ พิจารณา
เสนอเรือ่ งให้รองอธิบดี
พิจารณาอนุญาต
7 วัน

(ระยะเวลารอคอย)

รวมระยะเวลา

การขออนุญาตขุด ขน ทำลาย หรือทำให้เสียหายแก่ทางหลวง  (มาตรา 43) 
(รองอธิบดีได้รบั มอบหมายให้เป็นผูพ้ จิ ารณาอนุญาต)
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15 นาที

แขวงการทาง/
สำนักงานบำรุงทาง
รับคำขอ/
ตรวจสอบเอกสาร

(ช่วงยืน่ คำขอ)

กระบวนงานที่ 7 	

- เรือ่ งถึงแขวงฯ
- เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ
เสนอ ผอ.ขท. เสนอ
สำนักทางหลวง
3 วัน

รวมระยะเวลา

รวมระยะเวลา

- เรือ่ งถึงสำนักทางหลวง
- เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ 
เสนอ ผส.ทล.พิจารณา 
ลงนามอนุญาต
- ส่งเรือ่ งคืนแขวงฯ 2 วัน

1. ช่วงยืน่ คำขอ :
1 ขัน้ ตอน
1 จุดบริการ
2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยืน่ คำขอด้วย)
		
5 ขัน้ ตอน
1 จุดบริการ

- แขวงฯ ส่งเรือ่ งให้หมวด
ตรวจสอบสถานที่ และ
รายละเอียด
- ให้ความเห็นเสนอ
แขวงฯ 
10 วัน

การขออนุญาตปลูกสร้างศาลาทางหลวง (มาตรา 47) 
(ผูอ้ ำนวยการสำนักทางหลวงได้รบั มอบหมายให้เป็นผูพ้ จิ ารณาอนุญาต)

22 วัน

15 นาที

7 วัน

- แขวงฯ รับเรือ่ ง
- แจ้งผลการพิจารณา
ผูข้ ออนุญาต

(ระยะเวลารอคอย)
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15 นาที

แขวงการทาง/
สำนักงานบำรุงทาง
รับคำขอ/
ตรวจสอบเอกสาร

(ช่วงยืน่ คำขอ)

กระบวนงานที่ 8 	

15 นาที
35 วัน

รวมระยะเวลา

5 วัน

- รองอธิบดีพจิ ารณา
ลงนามอนุญาต
- ส่งเรือ่ งกลับ สป.

- สป.รับเรือ่ ง
- เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ 
เสนอความเห็น
- ผสป. พิจารณาเสนอ
รองอธิบดี
7 วัน

(ระยะเวลารอคอย)

รวมระยะเวลา

3 วัน

- สป.รับเรือ่ ง
- ส่งเรือ่ งกลับแขวงฯ

- แขวงฯ รับเรือ่ ง
- ดำเนินการแจ้งผลการ
พิจารณาผูข้ ออนุญาต
3 วัน

- เรือ่ งถึงสำนักทางหลวง
- เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ 
เสนอความเห็น
- ผส.ทล. พิจารณาเสนอ
สป.
5 วัน

- เรือ่ งถึงแขวงฯ
- เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ 
เสนอ ผอ.ขท. พิจารณา
เสนอสำนักทางหลวง
5 วัน

1. ช่วงยืน่ คำขอ :
1 ขัน้ ตอน
1 จุดบริการ
2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยืน่ คำขอด้วย)
		
8 ขัน้ ตอน
1 จุดบริการ

- แขวงฯ ส่งเรือ่ งให้หมวด
ตรวจสอบสถานที่ และ
รายละเอียด
- ให้ความเห็นเสนอ
แขวงฯ
7 วัน

การขออนุญาตติดตัง้ ป้ายแนะนำบนทางหลวง (มาตรา 47)
(รองอธิบดีได้รบั มอบหมายให้เป็นผูพ้ จิ ารณาอนุญาต)
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15 นาที

แขวงการทาง/
สำนักงานบำรุงทาง
รับคำขอ/
ตรวจสอบเอกสาร

(ช่วงยืน่ คำขอ)

กระบวนงานที่ 9

- สำนักอำนวยความ
ปลอดภัยดำเนินการ
ส่งเรือ่ งกลับแขวงฯ 
- สำเนาเรียนสำนัก
ทางหลวง
3 วัน

รวมระยะเวลา

รวมระยะเวลา

- เรือ่ งถึงสำนักทางหลวง
- ผส.ทล. พิจารณา
กลัน่ กรองเสนอสำนัก
อำนวยความปลอดภัย 
5 วัน

1. ช่วงยืน่ คำขอ :
1 ขัน้ ตอน
1 จุดบริการ
2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยืน่ คำขอด้วย)
		
7 ขัน้ ตอน
1 จุดบริการ

3 วัน

- แขวงฯ รับเรือ่ ง
- แจ้งผลการพิจารณา
ผูข้ ออนุญาต 

- แขวงฯ ส่งเรือ่ งให้หมวด
ตรวจสอบสถานที่ และ
รายละเอียด
- แขวงฯ เสนอเรือ่ งให้
สำนักทางหลวง 
พิจารณา 
 12 วัน

35 วัน

15 นาที

- รองอธิบดีพจิ ารณา
ลงนามอนุญาต
- ส่งเรือ่ งคืนสำนักอำนวย
ความปลอดภัย 
5 วัน

- สำนักอำนวยความ
ปลอดภัยพิจารณา
เสนอเรือ่ งให้รองอธิบดี
พิจารณาอนุญาต 
7 วัน

การขออนุญาตสร้าง หรือดัดแปลงต่อเติมอาคารต่างๆ ในทีด่ นิ ริมเขตทางหลวงระยะไม่เกิน 15 เมตร หรือ 50 เมตร 
เฉพาะทางหลวงบางสายตามทีไ่ ด้มี พ.ร.ฎ. ออกมากำหนดไว้  (มาตรา 49)
(รองอธิบดีได้รบั มอบหมายให้เป็นผูพ้ จิ ารณาอนุญาต)
(ระยะเวลารอคอย)
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15 นาที

แขวงการทาง/
สำนักงานบำรุงทาง
รับคำขอ/
ตรวจสอบเอกสาร

(ช่วงยืน่ คำขอ)

- สำนักสำรวจและ
ออกแบบดำเนินการ
ส่งเรือ่ งกลับแขวงฯ 
- สำเนาเรียนสำนัก
ทางหลวง
3 วัน

- แขวงฯ รับเรือ่ ง
- แจ้งผลการพิจารณา
ผูข้ ออนุญาต 

1. ช่วงยืน่ คำขอ :
1 ขัน้ ตอน
1 จุดบริการ
2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยืน่ คำขอด้วย)
		
7 ขัน้ ตอน
1 จุดบริการ

2 วัน

- เรือ่ งถึงสำนักทางหลวง
- ผส.ทล. พิจารณา
กลัน่ กรองเสนอสำนัก
สำรวจและออกแบบ
10 วัน

- แขวงฯ ส่งเรือ่ งให้หมวด
ตรวจสอบสถานที่ และ
รายละเอียด
- แขวงฯ เสนอเรือ่ งให้
สำนักทางหลวง 
7 วัน
พิจารณา

15 นาที
33 วัน

รวมระยะเวลา
รวมระยะเวลา

- รองอธิบดีพจิ ารณา
ลงนามอนุญาต
- ส่งเรือ่ งคืนสำนักสำรวจ
และออกแบบ
3 วัน

- สำนักสำรวจและ
ออกแบบ พิจารณา
เสนอเรือ่ งให้รองอธิบดี
พิจารณาอนุญาต
7 วัน

(ระยะเวลารอคอย)

กระบวนงานที่ 10 	 การขออนุญาตกีดกัน้ หรือเปลีย่ นแปลงทางน้ำทีต่ ดิ ต่อกับเขตทางหลวง หรือทางน้ำทีไ่ หลผ่านทางหลวงในเขตทีด่ นิ
ภายในระยะ 500 เมตร จากแนวกลางทางหลวง  (มาตรา 59) (รองอธิบดีได้รบั มอบหมายให้เป็นผูพ้ จิ ารณาอนุญาต)
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15 นาที

แขวงการทาง/
สำนักงานบำรุงทาง
รับคำขอ/
ตรวจสอบเอกสาร

(ช่วงยืน่ คำขอ)

กระบวนงานที่ 11

3 วัน

- รายงานคณะกรรมการ 
กรณีเป็นทีด่ นิ ทีไ่ ด้มา
ตามประกาศกระทรวง

3 วัน

- เรือ่ งถึงแขวงฯ
- ผอ.ขท. พิจารณาเสนอ 
สำนักทางหลวง 

(ระยะเวลารอคอย)

รวมระยะเวลา 54 วัน (เฉพาะทีก่ รมทางหลวงรับผิดชอบ)

3 วัน

- อธิบดีพจิ ารณาให้
ความเห็นชอบ
- ส่งเรือ่ งกลับ สร.

- คณะกรรมการฯ นัด
ประชุมเพือ่ พิจารณา
- สรุปความคิดเห็น 
เสนออธิบดี
30 วัน

รวมระยะเวลา 15 นาที

- สร.รับเรือ่ ง แจ้งให้
ผูข้ อใช้ทดี่ นิ ทราบ
- แต่งตัง้ ผอ.ขท. เป็น
ผูแ้ ทนกรม
3 วัน

- เรือ่ งถึงสำนักทางหลวง
- ผส.ทล.เสนอสำนัก
บริหารบำรุงทาง เพือ่
เสนอเข้าคณะกรรมการฯ
   พิจารณา
2 วัน

1. ช่วงยืน่ คำขอ :
1 ขัน้ ตอน
1 จุดบริการ
2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยืน่ คำขอด้วย)
		
9 ขัน้ ตอน
1 จุดบริการ

3 วัน

- แจ้งผูข้ อใช้ทราบ 

- กระทรวงคมนาคม
พิจารณา (การดำเนินการ
อยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของกระทรวงคมนาคม)

- แขวงฯ ส่งเรือ่ งให้หมวด
ตรวจสอบสถานที่ และ
รายละเอียด
- ให้ความเห็นเสนอ
แขวงฯ
7 วัน

การขออนุญาตเข้าครอบครอง หักร้าง จัดทำ หรือปลูกสร้างใดๆ ในทีด่ นิ สงวน (มาตรา 65)
(รองอธิบดีได้รบั มอบหมายให้เป็นผูพ้ จิ ารณาอนุญาต พิจารณาการขอใช้ ขอเช่าทีด่ นิ สงวน)
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15 นาที

แขวงการทาง/
สำนักงานบำรุงทาง
รับคำขอ/
ตรวจสอบเอกสาร

(ช่วงยืน่ คำขอ)

- สำนักอำนวยความ
ปลอดภัยดำเนินการ
ส่งเรือ่ งกลับแขวงฯ 
- สำเนาเรียนสำนัก
ทางหลวง
3 วัน

- แขวงฯ รับเรือ่ ง
- แจ้งผลการพิจารณา
ผูข้ ออนุญาต

1. ช่วงยืน่ คำขอ :
1 ขัน้ ตอน
1 จุดบริการ
2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยืน่ คำขอด้วย)
		
7 ขัน้ ตอน
1 จุดบริการ

3 วัน

- เรือ่ งถึงสำนักทางหลวง
- ผส.ทล. พิจารณา
กลัน่ กรองเสนอสำนัก
อำนวยความปลอดภัย 
5 วัน

- แขวงฯ ส่งเรือ่ งให้หมวด
ตรวจสอบสถานที่ และ
รายละเอียด
- แขวงฯ เสนอเรือ่ งให้
สำนักทางหลวง
12 วัน
พิจารณา

(ระยะเวลารอคอย)

15 นาที
38 วัน

รวมระยะเวลา
รวมระยะเวลา

- รองอธิบดีพจิ ารณา
ลงนามอนุญาต
- ส่งเรือ่ งคืนสำนักอำนวย
ความปลอดภัย
5 วัน

- สำนักอำนวยความ
ปลอดภัยพิจารณา
เสนอเรือ่ งให้รองอธิบดี
พิจารณาอนุญาต 
10 วัน

กระบวนงานที่ 12 	 การขออนุญาตวางหรือเชือ่ มต่อท่อระบายน้ำ เพือ่ ระบายน้ำทิง้ ลงสูท่ างหลวง  (มาตรา 47)
(รองอธิบดีได้รบั มอบหมายให้เป็นผูพ้ จิ ารณาอนุญาต)
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15 นาที

แขวงการทาง/
สำนักงานบำรุงทาง
รับคำขอ/
ตรวจสอบเอกสาร

(ช่วงยืน่ คำขอ)

กระบวนงานที่ 13

- สำนักอำนวยความ
ปลอดภัยดำเนินการ
ส่งเรือ่ งกลับแขวงฯ 
- สำเนาเรียนสำนัก
ทางหลวง
3 วัน

- แขวงฯ รับเรือ่ ง
- แจ้งผลการพิจารณา
ผูข้ ออนุญาต 

1. ช่วงยืน่ คำขอ :
1 ขัน้ ตอน
1 จุดบริการ
2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยืน่ คำขอด้วย)
		
7 ขัน้ ตอน
1 จุดบริการ

3 วัน

- เรือ่ งถึงสำนักทางหลวง
- ผส.ทล. พิจารณา
กลัน่ กรองเสนอสำนัก
อำนวยความปลอดภัย
5 วัน

- แขวงฯ ส่งเรือ่ งให้หมวด
ตรวจสอบสถานที่ และ
รายละเอียด
- แขวงฯ เสนอเรือ่ งให้
สำนักทางหลวง 
12 วัน
พิจารณา

การขออนุญาตปลูกสร้างสิง่ ใดในเขตทางหลวง  (มาตรา 47) 
(รองอธิบดีได้รบั มอบหมายให้เป็นผูพ้ จิ ารณาอนุญาต)

รวมระยะเวลา

รวมระยะเวลา

38 วัน

15 นาที

- รองอธิบดีพจิ ารณา
ลงนามอนุญาต
- ส่งเรือ่ งคืนสำนัก
อำนวยความปลอดภัย
5 วัน

- สำนักอำนวยความ
ปลอดภัยพิจารณา
เสนอเรือ่ งให้รองอธิบดี
พิจารณาอนุญาต
10 วัน

(ระยะเวลารอคอย)
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15 นาที

แขวงการทาง/
สำนักงานบำรุงทาง
รับคำขอ/
ตรวจสอบเอกสาร

(ช่วงยืน่ คำขอ)

กระบวนงานที่ 14

- เรือ่ งถึงแขวงฯ
- เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ 
เสนอ ผอ.ขท. พิจารณา
เสนอสำนักทางหลวง
7 วัน

15 นาที
30 วัน

รวมระยะเวลา

3 วัน

- แขวงฯ รับเรือ่ ง
- แจ้งผลการพิจารณา
ผูข้ ออนุญาต

รวมระยะเวลา

- เรือ่ งถึงสำนักทางหลวง
- เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ 
เสนอ ผส.ทล.พิจารณา 
ลงนามอนุญาต
- ส่งเรือ่ งคืนแขวงฯ 
7 วัน

1. ช่วงยืน่ คำขอ :
1 ขัน้ ตอน
1 จุดบริการ
2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยืน่ คำขอด้วย)
		
5 ขัน้ ตอน
1 จุดบริการ

- แขวงฯ ส่งเรือ่ งให้หมวด
ตรวจสอบสถานที่ และ
รายละเอียด
- ให้ความเห็นเสนอ
แขวงฯ
13 วัน

(ระยะเวลารอคอย)

การขออนุญาตกระทำการใดๆ อันเป็นกิจการสาธารณูปโภคในเขตทางหลวง (มาตรา 48, 56, วรรค 2)
(ผูอ้ ำนวยการสำนักทางหลวงได้รบั มอบหมายให้เป็นผูพ้ จิ ารณาอนุญาต)
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15 นาที

แขวงการทาง/
สำนักงานบำรุงทาง
รับคำขอ/
ตรวจสอบเอกสาร

(ช่วงยืน่ คำขอ)

กระบวนงานที่ 15

รวมระยะเวลา

รวมระยะเวลา

3 วัน

- สป. รับเรือ่ ง
- ส่งเรือ่ งกลับแขวงฯ 

- แขวงฯ รับเรือ่ ง
- ดำเนินการแจ้งผล
การพิจารณาผูข้ อ
อนุญาต
3 วัน

43 วัน

15 นาที

5 วัน

- รองอธิบดีพจิ ารณา
ลงนามอนุญาต
- ส่งเรือ่ งกลับ สป. 

- เรือ่ งถึงสำนักทางหลวง - สป. รับเรือ่ ง
- เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ 
- เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ 
เสนอความเห็น
เสนอความเห็น
- ผส.ทล. พิจารณาเสนอ 
 - ผสป. พิจารณาเสนอ
สป.
รองอธิบดี 14 วัน
4 วัน

- เรือ่ งถึงแขวงฯ
- เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ 
เสนอ ผอ.ขท. พิจารณา
เสนอสำนักทางหลวง 
4 วัน

1. ช่วงยืน่ คำขอ :
1 ขัน้ ตอน
1 จุดบริการ
2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยืน่ คำขอด้วย)
		
8 ขัน้ ตอน
1 จุดบริการ

- แขวงฯ ส่งเรือ่ งให้หมวด
ตรวจสอบสถานที่ และ
รายละเอียด
- ให้ความเห็นเสนอ
แขวงฯ
10 วัน

(ระยะเวลารอคอย)

การขออนุญาตกระทำการใดๆ อันเป็นกิจการสาธารณูปโภคในเขตทางหลวง  (มาตรา 48, 56, วรรค 2)
(รองอธิบดีได้รบั มอบหมายให้เป็นผูพ้ จิ ารณาอนุญาต)
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15 นาที

แขวงการทาง/
สำนักงานบำรุงทาง
รับคำขอ/
ตรวจสอบเอกสาร

(ช่วงยืน่ คำขอ)

15 นาที
24 วัน

รวมระยะเวลา

3 วัน

- สำนักทางหลวงแจ้ง
ผลการพิจารณาต่อ
ผูข้ อค่าทดแทน

รวมระยะเวลา

- เรือ่ งถึงสำนักทางหลวง
- เรือ่ งถึงแขวงฯ
- ผส.ทล. พิจารณาและ
- เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ
ลงนามอนุมตั  
ิ
พืน้ ที/่ ข้อเท็จจริงเสนอ 
ผอ.ขท. พิจารณาเสนอ 
ผส.ทล.
7 วัน
7 วัน

1. ช่วงยืน่ คำขอ :
1 ขัน้ ตอน
1 จุดบริการ
2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยืน่ คำขอด้วย)
		
5 ขัน้ ตอน
1 จุดบริการ

- สำนักทางหลวงตรวจ
สอบเอกสาร และ     
ข้อเท็จจริง
- ส่งเรือ่ งให้แขวงฯ 
ดำเนินการ 7 วัน

(ระยะเวลารอคอย)

กระบวนงานที่ 16 	 การดำเนินการจ่ายค่าเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530  
มาตรา 19

8 บรรณานุกรม
สำนักงาน ก.พ.ร. 2548. คูม่ อื แนวทางการดำเนินการในการบริการทีอ่ ำนวยความสะดวกและ		
ตอบสนองความต้องการของประชาชน, กรุงเทพฯ : บริษทั สุขมุ วิทมีเดีย มาร์เก็ตติง้ จำกัด
. 2549. เอกสารแนวทางการจัดตัง้ ศูนย์บริการร่วมสำหรับตัวชีว้ ดั ตามคำรับรอง,
http://164.115.5.66/oldweb/Mission/File_download/1151569157-...-21kสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร. 2548. เอกสารคูม่ อื แนวทางการจัดตัง้ ศูนย์บริการประชาชน
(One Stop Service) แขวงการทาง/สำนักงานบำรุงทาง, กรุงเทพฯ.
แขวงการทางลำปาง. 2547. เอกสารศูนย์บริการประชาชน.
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8 บันทึก
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8 บันทึก
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8 บันทึก
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8 บันทึก
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8 บันทึก
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8 บันทึก
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8 บันทึก
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