สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓
รายละเอียดสิ่ งที่หน่ วยงานต้องดาเนิ นการ (Checklist) เพื่อปรับปรุงข้อมูลบริ การภาครัฐ
๑. ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลของหน่ วยงาน ประกอบด้วย
๑) ประเภทหน่วยงาน และกระทรวงทีส่ งั กัด
๒) ข้อมูลทัวไปของหน่
่
วยงาน
- ชื่อภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
- ทีต่ งั ้ ของหน่วยงาน
- เว็บไซต์หน่วยงาน
- หมายเลขโทรศัพท์
- รูปภาพสถานที่ และสัญลักษณ์องค์กร
๓) พิกดั แผนทีข่ องหน่วยงาน
๓.๑) กรณี ห น่ ว ยงานปั กหมุ ด จุด บริก ารผ่ านระบบ CITIZEN Info เรียบร้อ ยแล้ว ให้
ตรวจสอบหมุดให้ตรงกับสถานทีต่ งั ้ ของหน่วยงาน
๓.๒) กรณีหน่ วยงานยังไม่ได้ปักหมุดจุดบริการผ่านระบบ CITIZEN Info ให้ปักหมุด
สถานทีต่ งั ้ ของหน่วยงาน
๔) ข้อมูลเวลาทาการของหน่วยงาน
๒. ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
สานักงาน ก.พ.ร. และสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั (องค์การมหาชน) ได้จดั ระเบียบข้อมูล และ
นาข้อ มูล จากระบบฐานข้อ มูล เดิมมาแสดงเบื้อ งต้น ดังนัน้ เพื่อ ให้ข้อ มูล ถู กต้องและครบถ้วน ขอให้
หน่วยงานพิจารณาทบทวนรายละเอียดของคู่มอื สาหรับประชาชนโดยมีหวั ข้อ ดังนี้
๒.๑ กระบวนงานบริ การประชาชน
หัวข้อส่วนกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน

คาอธิ บาย
ชื่องานบริการประชาชนตามกฎหมาย หรือชื่องานบริการทีเ่ รียก
เป็ นทางการ
เช่น การขอมีบตั รประจาตัวประชาชนใหม่กรณีบตั รเดิมหมดอายุ

2. ชื่อบริ การ* (กรณีมี
กระบวนงานทีค่ ล้ายคลึงกัน)

ชื่องานบริการ ไม่รวมถึงกรณีทต่ี ดิ ต่อราชการ

3. กรณี ในการใช้บริ การ*

กรณีของงานบริการ ไม่รวมชื่องานบริการ

เช่น การขอมีบตั รประจาตัวประชาชนใหม่

เช่น กรณีบตั รเดิมหมดอายุ

หัวข้อส่วนกระบวนงาน
4. ชื่อเรียกทัวไป
่

คาอธิ บาย
กรณีทม่ี ชี ่อื อื่นทีป่ ระชาชนนิยมเรียกกระบวนงานดังกล่าว

5. ลาดับการแสดงผล*

ลาดับการแสดงผลกระบวนงานบนหน้าเว็บไซต์
โดยระบบจะแสดงลาดับเบือ้ งต้น ซึง่ นับต่อจากกระบวนงานก่อนหน้าที่
จัดทาในระบบ

6. สถานะกระบวนงาน

เผยแพร่ ระงับ
โดยระบบจะกาหนดค่าเบือ้ งต้นเป็ นสถานะเผยแพร่

7. การจัดทาคู่มือสาหรับ
ประชาชนเป็ นไปตามมาตรา 7
ของพระราชบัญญัติการ
อานวยความสะดวกหรือไม่*

 ในพ.ร.บ. การอานวยความสะดวกฯ
(เป็ นงานบริการทีเ่ ป็ นไปตามความในมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. การอานวย
ความสะดวกฯ “อนุญาต หมายความว่า การทีเ่ จ้าหน้าทีย่ นิ ยอมให้บุคคลใด
กระทาการใดทีม่ กี ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รบั ความยินยอมก่อนกระทา
การนัน้ และให้หมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต การอนุมตั ิ การจด
ทะเบียน การขึน้ ทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตรและการให้
อาชญาบัตรด้วย”)

 นอกพ.ร.บ. การอานวยความสะดวกฯ
(เป็ นงานบริการอื่นทีไ่ ม่เป็ นไปตามความนาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. การอานวย
ความสะดวกฯ เช่น การขอรับข้อมูล การขอรับสวัสดิการ)

8. หมวดหมู่กระบวนงาน

9. ประเภทกระบวนงาน

ระบบการอนุญาตทีใ่ ช้ในการพิจารณา โดยระบุระบบอนุญาตตาม
ความเข้มงวดทีใ่ ช้ในการพิจารณาในปั จจุบนั
 อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
 อนุมตั ิ
 จดทะเบียน
 ขึน้ ทะเบียน
 รับแจ้ง/จดแจ้ง
 ให้อาชญาบัตร
 ให้ประทานบัตร
 อื่น ๆ
ความซับซ้อนของกระบวนงานในการพิจารณา
 กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
 กระบวนงานทีเ่ ชื่อมโยงหลายหน่วยงาน

หัวข้อส่วนกระบวนงาน

10. รูปแบบบริ การ*

11. ระดับผลกระทบ

12. พื้นที่ให้บริ การ

คาอธิ บาย
 กระบวนงานบริการทีต่ ่อเนื่องจากหน่วยงานอื่น
 กระบวนงานบริการทีใ่ ห้บริการในส่วนภูมภิ าคและส่วน
ท้องถิน่ (กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
 กระบวนงานบริการทีใ่ ห้บริการในส่วนภูมภิ าคและส่วน
ท้องถิน่ (กระบวนงานทีเ่ ชื่อมโยงหลายหน่วยงาน)
 กระบวนงานบริการทีใ่ ห้บริการในส่วนภูมภิ าคและส่วน
ท้องถิน่ (กระบวนงานบริการทีต่ ่อเนื่องจากหน่วยงานอื่น)
รูปการให้บริการทีป่ ระชาชนสามารถรับบริการได้จากรายละเอียด
ของกระบวนงานดังกล่าว
 ขอรับบริการสาหรับรายใหม่
 ต่ออายุใบอนุญาต
 แก้ไข/เปลีย่ นแปลงใบอนุญาต
 ยกเลิกใบอนุญาต
 ขอรับใบแทนใบอนุญาต
 อื่นๆ (ระบุ)
ระดับผลกระทบของงานบริการ โดยประเมินจากงานบริการมี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมหรือไม่ หรือพิจารณาจากงาน
บริการกระทบต่อรายได้/ความมันคงของประเทศโดยตรงหรื
่
อไม่
งานบริการทัวไป
่
งานบริการด้านเศรษฐกิจ/สังคม

พืน้ ทีท่ ก่ี ระบวนงานดังกล่าวให้บริการ หรือมีการถ่ายโอนภารกิจ
ให้หน่วยงานอื่นให้บริการแทน
 ส่วนกลาง
 ส่วนภูมภิ าค
 ส่วนท้องถิน่
 ส่วนกลางทีต่ งั ้ อยู่ในภูมภิ าค (นอกกฎกระทรวง)
 ส่วนกลางทีต่ งั ้ อยู่ในภูมภิ าค (ตามกฎกระทรวง)
 ต่างประเทศ
 สถาบันการศึกษา
13. กฎหมาย* (ระบุได้มากกว่า 1 กฎหมาย)
13.1 ประเภทกฎหมาย
 กฎหมายแม่บท
 กฎหมายลาดับรอง

หัวข้อส่วนกระบวนงาน
13.2 ศักดิ ์ของกฎหมาย

13.3 ชื่อกฎหมาย

คาอธิ บาย
 กฎหมายเทศบัญญัติ
กฎหมายแม่บท
 พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
 พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)
 ประมวลกฎหมาย
กฎหมายลาดับรอง
 พระราชกาหนด (พ.ร.ก.)
 พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.)
 กฎกระทรวง
 ระเบียบ
 คาสัง่
 ประกาศ
 ข้อบังคับ
กฎหมายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
 อื่น ๆ
ชื่อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยระบบมีรายชื่อกฎหมายให้เลือกตาม
ประเภทและศักดิ ์ของกฎหมาย กรณีไม่พบกฎหมายสามารถสร้าง
กฎหมายเพิม่ เติมได้

14. ป้ ายคา*
เป็ นการระบุขอ้ มูลเพือ่ นาไปจัดกลุ่มกระบวนงานให้ประชาชนเข้าถึงงานบริการได้งา่ ยยิง่ ขึน้
14.1 กลุ่มผูใ้ ช้บริการ
เลือกกลุ่มผูใ้ ช้บริการทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น เด็ก ผูป้ ระกอบการ
ผูส้ งู อายุ เป็ นต้น
14.2 หมวดหมู่บริการ
เลือกกลุ่มหมวดหมู่บริการ เช่น สวัสดิการ การศึกษา การเดินทาง
เป็ นต้น
14.3 ป้ ายคา
คาค้นทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนงาน เช่น คนแก่ ขับรถ เป็ นต้น
15. Content Portal*
เชื่อมโยงกระบวนงานดังกล่าวไปยังบทความทีเ่ กีย่ วข้อง
หมายเหตุ * คือ หัวข้อทีม่ กี ารปรับเปลีย่ น/เพิม่ เติมให้ระบุรายละเอียดในระบบการจัดการคู่มอื สาหรับ
ประชาชน
๒.๒ คู่มือสาหรับประชาชน

หัวข้อส่วนคู่มือสาหรับ
ประชาชน
1. คู่มือฉบับที่*
2. ชื่ออ้างอิ ง

3. Infographic
4. ช่องทางการให้บริ การ*
4.1 ติดต่อด้วยตนเอง

คาอธิ บาย
ระบบจะกาหนดค่าให้โดยอัตโนมัตติ ามครัง้ ทีป่ รับปรุงคู่มอื
ชื่อ หรือข้อมูลอ้างอิงของคู่มอื สาหรับประชาชน เพือ่ ใช้ในการ
ค้นหาคู่มอื ในระบบเท่านัน้ และชื่ออ้างอิงจะไม่เผยแพร่แก่
ประชาชน
โดยระบบจะกาหนดรูปแบบข้อมูลเบือ้ งต้น เป็ นชื่อกระบวนงาน
และวันเวลาทีส่ ร้างกระบวนงาน
ไฟล์รปู ภาพ ขนาดรูปไม่เกิน 1280x720 px จานวนไม่เกิน 3 ไฟล์

สถานทีต่ ดิ ต่อของหน่วยงานส่วนกลาง
(สถานทีต่ ดิ ต่อของจุดบริการ หรือหน่วยงานทีถ่ ่ายโอนภารกิจจะ
แสดงคู่มอื สาหรับประชาชน ณ จุดบริการ)
4.2 Website/e-Service
ลิงก์ e-Service ทีส่ ามารถเข้าถึงระบบได้ทนั ที
4.3 Mobile Application
ลิงก์ทส่ี ามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชันได้ทนั ที
4.4 Citizen Portal
ลิงก์หรือทีอ่ ยู่ของงานบริการบน Citizen Portal ทีส่ ามารถเข้าถึง
ระบบได้ทนั ที
4.5 Biz Portal
ลิงก์หรือทีอ่ ยู่ของงานบริการบน Biz Portal ทีส่ ามารถเข้าถึง
ระบบได้ทนั ที
4.6 อีเมล์
ไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของหน่วยงานทีใ่ ช้สาหรับรับคา
ขออนุญาตหรือให้บริการ
4.7 ไปรษณีย์
ทีอ่ ยู่ของหน่วยงานกลางหรือทีอ่ ยู่ทใ่ี ช้สาหรับรับคาขออนุญาต
ทางไปรษณีย์
5. หลักเกณฑ์ วิ ธีการ เงื่อนไขในการยื่นคาขอและพิ จารณาอนุญาต
หลักเกณฑ์ เงือ่ นไขทีเ่ กีย่ วข้องกับการขออนุญาต หรือรายละเอียดทีป่ ระชาชนต้องทราบเกีย่ วกับการ
รับบริการ
6. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และหน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ*
ระบุขนั ้ ตอนการดาเนินการตัง้ แต่กระบวนการตรวจสอบคาขอ จนกระทังออกใบอนุ
่
ญาต (ระบุได้
มากกว่า 1 ขัน้ ตอน)
6.1 ขัน้ ตอนหลัก
 การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร : เป็ นการตรวจสอบ
เอกสารเบือ้ งต้นว่าครบถ้วนตามรายการทีร่ ะบุในคู่มอื หรือไม่
 การตรวจพิจารณาเอกสาร : เป็ นการตรวจพิจารณา
รายละเอียดของเอกสาร ตรวจสอบข้อมูลทีป่ รากฏในเอกสาร

หัวข้อส่วนคู่มือสาหรับ
ประชาชน

คาอธิ บาย
 การตรวจสอบ : การตรวจสอบอื่นทีไ่ ม่ใช่การตรวจสอบ
พิจารณาเอกสาร
 การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น : ส่งต่อไปให้หน่วยงานอื่น
พิจารณา
 การพิจารณาโดยคณะกรรมการ : นาเข้าคณะกรรมการ
พิจารณาและวินิจฉัย
 การลงนาม : ขัน้ ตอนการรอผูม้ อี านาจพิจารณาลงนาม
 การรับชาระค่าธรรมเนียม : เจ้าหน้าทีร่ บั ค่าธรรมเนียม และ
ดาเนินการอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับการเงิน เช่น การวางหลักประกัน
เป็ นต้น
 การออกใบอนุญาต : เจ้าหน้าทีจ่ ดั ทาใบอนุญาตให้แก่
ประชาชน

6.2 ขัน้ ตอนย่อย (สาหรับ
ขัน้ ตอนการตรวจสอบ)

6.๓ รายละเอียด
6.๔ ระยะเวลาดาเนินการ

6.๕ หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

เมื่อเลือกขัน้ ตอนหลักเป็ นการตรวจสอบ จะต้องระบุขนั ้ ตอนย่อยที่
เกีย่ วข้อง
 ตรวจสอบสถานที่
 ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือ/เครื่องจักร
 ตรวจสอบคุณสมบัตบิ ุคคล/องค์กร
 ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
 ตรวจสอบอื่น ๆ
รายละเอียดขัน้ ตอนหรือวิธกี ารทีด่ าเนินการ
ระยะเวลาในการดาเนินการในแต่ละขัน้ ตอน โดยจะต้องเป็ น
ตัวเลขเท่านัน้ ไม่สามารถระบุเป็ นช่วงระยะเวลาได้ เพือ่ ให้ระบบ
นาค่าไปคานวณระยะเวลารวมในการดาเนินการ
หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการในแต่ละขัน้ ตอน โดยระบุ
เป็ นชื่อหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า เท่านัน้

7. เอกสาร หลักฐาน*
รายการเอกสารหลักฐาน (ระบุได้มากกว่า 1 รายการ) โดยระบบจะมีรายชื่อเอกสารหลักฐานให้เลือก
กรณีไม่พบรายการเอกสารสามารถสร้างเพิม่ เติมได้
7.1 หมวดหมู่เอกสาร
 เอกสารยืนยันตัวตน : เช่น บัตรประจาตัวประชาชน

หัวข้อส่วนคู่มือสาหรับ
ประชาชน

7.2 ชื่อเอกสาร
๗.๓ รายละเอียด
7.๔ ประเภทการใช้เอกสาร

คาอธิ บาย
สาเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจาตัวข้าราชการหรือพนักงาน
องค์การของรัฐ หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขีร่ ถยนต์ สูตบิ ตั ร
หนังสือรับรองนิตบิ ุคคล เป็ นต้น
 เอกสารทีห่ น่วยงานของรัฐออกให้ : เป็ นเอกสารทีห่ น่วยงาน
เจ้าของเอกสาร/ผูอ้ อกเอกสารเป็ นหน่วยงานของรัฐ
 เอกสารเพิม่ เติม : เป็ นเอกสารทีไ่ ม่ใช่เอกสารทีห่ น่วยงานของ
รัฐเป็ นเจ้าของเอกสาร/ผูอ้ อกเอกสาร
 แบบฟอร์มคาขอ : แบบคาขอ หรือแบบฟอร์มทีใ่ ห้ระบุขอ้ มูล
เพือ่ ขออนุญาต
ชื่อเอกสารจากรายการทีก่ าหนด กรณีไม่พบรายการเอกสาร
สามารถเพิม่ รายชื่อได้
รายละเอียดของเอกสารทีต่ อ้ งการ เช่น รับรองสาเนาถูกต้อง รูป
ถ่ายขนาด 3x4 ซม. เป็ นต้น
กรณีการเรียกเอกสาร เช่น ทุกกรณี กรณีรายการเอกสารเป็ นการ
เปลีย่ นชื่อ การมอบอานาจ เป็ นต้น หากไม่พบกรณีทร่ี ะบบ
กาหนดไว้ สามารถเพิม่ เติมจากการเลือกกรณีอ่นื ๆ และระบุ
รายการกรณี
จานวนเอกสารทีใ่ ช้ สาหรับการระบุจานวนเอกสารสาเนา
สามารถระบุได้เฉพาะหมวดหมู่เอกสารเพิม่ เติมเท่านัน้
แนบไฟล์ตวั อย่างเอกสาร หรือตัวอย่างการกรอกเอกสาร

7.๕ จานวนเอกสาร (จริง/
สาเนา)
7.๖ ไฟล์เอกสารตัวอย่าง
8. ค่าธรรมเนี ยม*
รายการค่าธรรมเนียม (ระบุได้มากกว่า 1 รายการ)
8.1 ชื่อค่าธรรมเนียม
ชื่อค่าธรรมเนียม เช่น ค่าธรรมเนียมคาขอ ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต เป็ นต้น
8.2 รายละเอียดค่าธรรมเนียม รายละเอียดค่าธรรมเนียม หรือวิธกี ารคานวณอัตราค่าธรรมเนียม
- กรณีจดั เก็บเป็ นร้อยละ หลายอัตรา ให้ใส่อตั ราค่าธรรมเนียม
เป็ น 0 และชีแ้ จงอัตราค่าธรรมเนียมในรายละเอียดค่าธรรมเนียม
8.3 ประเภทค่าธรรมเนียม
 บาท
 ร้อยละ (กรณีอตั ราค่าธรรมเนียมแปรผัน)
8.4 อัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียม โดยระบุเป็ นตัวเลขเท่านัน้
8.5 ช่องทางการชาระ
ช่องทางการชาระค่าธรรมเนียม เช่น ณ หน่วยงาน เคาน์เตอร์
ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร I-Banking เป็ นต้น

หัวข้อส่วนคู่มือสาหรับ
ประชาชน
8.6 การแสดงค่าธรรมเนียม

คาอธิ บาย
 แสดง
 ซ่อน
การแสดง/ซ่อนค่าธรรมเนียมใช้สาหรับกรณีหน่วยงานมีการออก
ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมชัวคราว
่
และต้องการไม่แสดง
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่ประชาชน

9. ใบอนุญาต*
รายชื่อใบอนุญาตทีอ่ อกให้ประชาชนจากการรับบริการในกระบวนงานดังกล่าว (ระบุได้มากกว่า 1
รายการ)
9.1 หมวดหมู่เอกสาร
 เอกสารยืนยันตัวตน
 เอกสารทีห่ น่วยงานของรัฐออกให้
 เอกสารเพิม่ เติม
9.2 ชื่อเอกสาร
ชื่อใบอนุญาตทีห่ น่วยงานออกให้แก่ประชาชน
9.3 ประเภทใบอนุญาต
ประเภทใบอนุญาตทีอ่ อกให้แก่ประชาชน
 ใบอนุญาตกระดาษ (ใบอนุญาตทีอ่ อกในรูปแบบกระดาษ)
 ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (ใบอนุญาตทีอ่ อกในรูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-document หรือ e-license)
9.4 ช่องทางการรับใบอนุญาต ช่องทางการรับใบอนุญาต เช่น ณ หน่วยงาน ไปรษณีย์ ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
9.5 อายุใบอนุญาต
อายุใบอนุญาต โดยระบุอายุเป็ นตัวเลขเท่านัน้
9.6 หน่วยของอายุใบอนุญาต หน่วยเป็ น วัน เดือน หรือปี
10. ช่องทางการร้องเรียน
ช่องทางการร้องเรียน (ระบุได้มากกว่า 1 ช่องทาง) โดยระบบกาหนดช่องทางการร้องเรียนเบือ้ งต้น
ได้แก่
1) ศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
2) ศูนย์รบั เรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
10.1 ช่องทางการร้องเรียน
ชื่อหน่วยงานทีร่ บั เรื่องร้องเรียน
10.2 รายละเอียด
ทีอ่ ยู่ เบอร์ตดิ ต่อ เว็บไซต์ทป่ี ระชาชนสามารถจัดส่งเรื่องร้องเรียน
ได้
หมายเหตุ * คือ หัวข้อทีม่ กี ารปรับเปลีย่ น/เพิม่ เติมให้ระบุรายละเอียดในระบบการจัดการคู่มอื สาหรับ
ประชาชน
๓. การเชื่อมโยงคู่มือสาหรับประชาชนไปยังจุดบริ การของหน่ วยงาน

๑) จัดเตรียมรายชื่อ จุดบริก ารที่ใ ห้บริการประชาชน หรือรายชื่อจุดบริการที่ถ่ ายโอนภารกิจ
เพือ่ ให้บริการแทนหน่วยงานทีก่ ากับดูแลกฎหมายโดยตรง
๒) เชื่อมโยงคู่มอื ประชาชนกับจุดบริการให้ครบถ้วน
๔. การสารวจคะแนนความพึงพอใจ
ดาวน์ โหลดโปสเตอร์ฉบับใหม่ ผ่านระบบบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ (admin.info.go.th) เพื่อปิ ด
ประกาศ ณ จุดบริการประชาชน และให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจหลังการรับบริการ

๕. การรายงานการออกใบอนุญาต ตรวจสอบ รับรองมาตรฐานตามข้อสังการของ
่
นายกรัฐมนตรี
เตรียมความพร้อมจุดบริการให้มรี ะบบการจัดเก็บข้อมูลการให้บริการตามคู่มอื สาหรับประชาชน
เป็ นรายเดือ น เพื่อ รายงานผลการดาเนินการผ่ านระบบบริหารจัดการเจ้าหน้ าที่ (admin.info.go.th)
ได้แก่
๑) จานวนการยื่นคาขออนุญาต
๒) จานวนคาขอทีไ่ ด้รบั การอนุญาต
๓) จานวนคาขอทีไ่ ม่ได้รบั การอนุญาต
๔) จานวนเรื่องล่าช้าคงค้าง ณ เดือนนัน้
๕) จานวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐด้วยเหตุจากการให้บริการ
๖) จานวนการดาเนินคดีกบั เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐด้วยเหตุจากการให้บริการ

