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การจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 

องคการบริหารสวนตําบลบานยาง   อําเภอวัดโบสถ   จังหวัดพิษณุโลก 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.ที่มา 

 เน่ืองดวยปจจุบัน มีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจํานวนมาก กําหนดใหการประกอบกิจการของประชาชน

ตองผานการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนและการแจงในการขออนุญาตดําเนินการตาง ๆ จะตอง

ติดตอกับสวนราชการหลายแหง อีกท้ังกฎหมายบางฉบับไมไดกําหนดระยะเวลา เอกสารและหลักฐานท่ีจําเปนรวมถึงขั้นตอน

ในการพิจารณาไวอยางชัดเจน ทําใหเกิดความคลุมเครือไมชัดเจนอันเปนการสรางภาระแกประชาชนอยางมาก  และเปน

อุปสรรคตอการเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการคาโลก  คณะรักษาความสงบแหงชาติ ได

ปรึกษาลงมติใหเสนอราง  พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. 2558  ตอ

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ จึงไดใชอํานาจหนาท่ีของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี  

และคณะรัฐมนตรีตามมาตรา  43  วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับช่ัวคราว)  พุทธศักราช 2557  

เสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวตอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาเปนเร่ืองเรงดวน  สภานิติบัญญัติแหงชาติในการประชุม

คร้ังท่ี 25/2557  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 20 พฤศจิกายน 2557 ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวแลว ลงมติเห็นสมควร

ประกาศใชเปนกฎหมายนายกรัฐมนตรี ไดนํารางพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ.2558 ขึ้นทูลเกลากระทอม ถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพ่ือทรงลงประปรมาภิไธย 

  ในการน้ี พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว ทรงลงพระปรมาภิไธย เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2558 และมีการ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2558 

  มาตรา 7 วรรคหน่ึง กําหนดใหในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดใหการกระทําใดจะตองไดรับอนุญาตผูอนุญาต

จะตองจดัทําคูมือสําหรับประชาชน ซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไข     (ถามี) ในการยื่นคําขอ 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา และรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีผูขออนุญาตจะตองยื่นมาพรอมกับคําขอ และจะ

กําหนดใหยื่นคําขอผานทางอิเล็กทรอนิกสแทนการมายื่นคําขอดวยตนเองได 

  มาตรา 7 วรรคสอง คูมือสําหรับประชาชนตามวรรคหน่ึง ใหปดประกาศไว ณ สถานท่ีท่ีกําหนดใหยื่นคํา

ขอ และเผยแพรทางสื่ออิเล็กทรอนิกส และเม่ือประชาชนไดสําเนาคูมือดังกลาวใหพนักงานเจาหนาท่ีคัดสําเนาใหโดยจะคิด

คาใชจายตามควรแกกรณีก็ได ในกรณีเชนน้ันใหระบุคาใชจายดังกลาวไวในคูมือสําหรับประชาชนดวย 

  มาตรา 7 วรรคสาม กําหนดใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขั้นตอนและ

ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตท่ีกําหนดตามวรรคหน่ึงวาเปนระยะเวลาท่ีเหมาะสมตามหลักเกณฑ และวิธีการ บริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดีหรือไม ในกรณีท่ีเห็นวา ขั้นตอน และระยะเวลาท่ีกําหนดดังกลาวลาชาเกินสมควรใหเสนอคณะรัฐมนตรี

เพ่ือพิจารณา และสั่งการใหผูอนุญาตดําเนินการแกไขใหเหมาะสมโดยเร็ว 

  มาตรา 17 ใหผูอนุญาตจดัทําคูมือสาํหรับประชาชนตามมาตรา 7 ใหเสร็จสิ้น ภายในหน่ึงรอยแปดสบิวัน

นับแตวันท่ีพระราชบัญญตัิน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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2.วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 

  2.1 เพ่ือใหเจาหนาท่ี ท่ีเก่ียวของและประชาชนใชเปนแนวทางในการดําเนินการ 

  2.2 เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตามเจตนารมณ ของพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

 

3. คําจํากัดความ  

  “การบริหารประชาชน” หมายถึง การดาํเนินการใชบริการประชาชนของหนวยงานของรัฐแลวเสร็จตามคาํ

ขอ การยื่นคาํขอน้ีเปนการยื่นคําขอตามท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบงัคบั ใหหนวยงานของรัฐกําหนดใหผูรับบริการตองยื่น

คําขอกอนดําเนินการใด ไดแกการอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัต ิการจดทะเบียน การขึ้นทะเบยีน การรับแจง การ

ใหประทานบัตร และการใหอาชญาบตัร 

  “ผูรับบรกิาร” หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือหนวยงานภาคเอกชนท่ีมารับบริการจาก

หนวยงานภาครัฐ 

  “หนวยงานของรัฐ” ประกอบดวย สวนราชการ จงัหวัด องคการปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ 

องคการมหาชน และหนวยงานภาครัฐรูปแบบใหม 

 

4. แนวคิดและหลักการ 

  แนวคิดและหลักการของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการ 

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ไดนําหลักการของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี มาเปนหลักการสําคัญ ไมวา

จะเปนการลดตนทุนของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการของภาครัฐ การสรางใหเกิดความโปรงใสในการ

ปฏิบัติราชการ โดยการลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี เปดเผยขั้นตอน ระยะเวลาใหประชาชนทราบ เพ่ือเปาหมายอันเปน

หัวใจสําคัญคือ การคํานวณความสะดวกใหแกประชาชน 

  4.1 ความหมายของคูมือสําหรับประชาชน เปนคูมือท่ีแสดงใหประชาชนรับทราบขอมูลท่ีชัดเจน ในการ

ติดตอรับบริการจากหนวยงานของรัฐ วามีหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานท่ีจําเปนอยางไร เพ่ือ

เปนการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน 

  4.2 ขอบเขตการดําเนินการ หนวยงานของรัฐท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหประชาชนตอง

ขออนุญาต จดทะเบียนขึ้นทะเบียนหรือแจงกอนจะดําเนินการใดๆ ตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 

  4.3 วัตถุประสงคในการจดัทําคูมือสาํหรับประชาชน การจดัทําคูมือสําหรับประชาชนมีวัตถุประสงคดังน้ี .- 

  1) เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกในการติดตอ ขอรับบริการของประชาชน โดยใหขอมูลท่ีชัดเจนเก่ียวกับ

หลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานท่ีใชประกอบคําขอ สถานท่ีใหบริการ 

  2) เพ่ือลดตนทุนในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน 

  3) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ 

 



-3- 

  4) เพ่ือสรางความโปรงใส ในการปฏิบตัิงานของหนวยงานภาครัฐ 

  4.4 เปาหมายของการจดัทําคูมือสาํหรับประชาชน 

 หนวยงานของรัฐท่ีมีงานบริการประชาชนท่ีมีกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหประชาชนตองมายื่นขอ

อนุญาตกอนดําเนินการใด มีการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน และนําไปใชในการใหบริการประชาชน 

5. ประโยชนที่ไดรับจากการจดัทําคูมือสําหรับประชาชน 

 ประโยชนตอผูรบับรกิาร 

   -ทราบแนวปฏบิัติในการรับบริการอยางชัดเจน 

  -ไดรับบริการท่ีมีมาตรฐาน และมีความโปรงใส 

  -ไดรับความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นจากการมารับบริการ 

  -มีโอกาสแสดงความคิดเห็นติชม(Feedback) 

 

 ประโยชนตอผูใหบริการ 

  -ใหบริการดวยความโปรงใส ลดการใชดุลยพินิจ ในการตดัสินใจ และลดความเสี่ยงในการทุจริตคอรัปช่ัน 

  -สามารถตดิตามและประเมินผลการใหบริการ ตามหลักเกณฑท่ีวางไว เพ่ือนํามาปรับปรุงการใหบริการ 

  -พัฒนาการใหบริการอยางตอเน่ือง 

 

 ประโยชนโดยรวมตอประเทศ 

  -ยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ 

  -เพ่ิมขีดความสามารถ ในการแขงขันของประเทศ 
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คูมือสําหรับประชาชน/งานท่ีใหบริการ 

องคการบริหารสวนตําบลบานยาง  

 อําเภอวัดโบสถ    จังหวัดพิษณุโลก 


