
 

 

 

   

ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  เมื่อวันที่ 22 มกราคม  2558  
มีวัตถุประสงคเ์พื่ออะไร    

  ก าหนดขัน้ตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต

ให้มีความชดัเจนเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน

ตามหลักของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บรหิารจัดการบา้นเมืองทีด่ี พ.ศ. 2546  

ระยะเวลาในการใชบ้ังคับของพระราชบัญญัติฯ มีผลเมือ่ใด 

(มาตรา 2 และมาตรา 17) 

   มีผลบงัคับใช้เมื่อพ้นก าหนด 180 วัน นับแต่วนั

ประกาศ คอืวันที ่21 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป  

เป็นเรื่องเก่ียวกับอะไร  บงัคับให้ใคร ท าอะไร 

  เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบและเข้าถงึ

รายละเอียดของเอกสารและหลักฐานที่จ าเป็นต้องใช้ยื่น 

รวมทั้งก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาของ

เจา้หน้าทีไ่ว้อย่างชัดเจน และประชาชนก็จะต้องยื่นค าขอ

อนุญาตตามคู่มือส าหรับประชาชนในเรื่องนัน้ๆ 

มีขอบเขตการใชบ้ังคับของ พ.ร.บ. อย่างไร 

     (มาตรา 3 มาตรา 4 และมาตรา 5 ) พ.ร.บ. ฉบับนีใ้ช้

บังคับกับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน 

แต่ไม่ใช้กับการประสานงานบรกิารระหว่างหน่วยงานของรฐั

ด้วยกันเอง โดยก าหนดให้หนว่ยงานของรัฐ ได้แก่ ส่วน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ องคก์ารมหาชน องคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น หรือกจิการอื่นใดของรัฐที่มีภารกจิเก่ียวกับการ

พิจารณาออกใบอนุญาต  การอนุมัต ิ การจดทะเบียน การ

ขึน้ทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบตัร และการให้

อาชญาบัตร ตามกฎหมายหรือกฎหน่วยงานของรัฐนั้น โดย

ผู้อนุญาตจะต้องด าเนินการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน

ทุกงานบรกิาร  

องคป์ระกอบของคูม่อืส าหรับประชาชน 

 คูม่ือส าหรับประชาชนดงักล่าวอย่างน้อยประกอบด้วย 

 (1) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถา้มี) ในการยื่นค าขอ 

 (2) ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และ 

 (3) รายการเอกสารหรอืหลกัฐานที่ผูข้ออนุญาตจะตอ้งยืน่

มาพรอ้มค าขอ 

  ส าหรับการเผยแพร่คู่มือส าหรับประชาชนให้ผู้มายื่นค า

ขออนุญาตทราบ นั้น เมื่อหนว่ยงานของรัฐใดได้จดัท าคู่มือ

ส าหรับประชาชนเสร็จเรียบรอ้ยแล้ว หน่วยงานของรัฐนัน้

จะต้องปดิประกาศคูม่อืส าหรบัประชาชนไว้ ณ สถานที่

ก าหนดใหย้ื่นค าขออนุญาตในเรื่องนั้นๆ และเผยแพร่ทางสื่อ

อิเล็กทรอนิกสด์้วย หากประชาชนต้องการที่จะได้ส าเนาคูม่อื

ดังกล่าว ให้พนักงานเจา้หน้าที่จัดท าส าเนาให้โดยอาจจะคดิ

คา่ใช้จา่ยหรือไม่ก็ได้  

  คู่มือส าหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  มี 2 ส่วน คอื  

        1. การจัดท าคู่มอืส าหรับประชาชนในความรับผิดชอบ

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน: ให ้อปท.พิจารณาจดัท า

คูม่ือส าหรับประชาชนส าหรับกระบวนงานที ่อปท. 

รับผดิชอบออกข้อบัญญตัิ/เทศบัญญัติขึ้นเองทุกกระบวนงาน 

      2.การจดัท าคู่มือส าหรับประชาชนที่มีส่วนราชการอืน่

รับผดิชอบท าคูม่ือกลาง: ให้ อปท. น าคูม่ือกลางใน

กระบวนงานทีม่ีส่วนราชการจัดท ารา่งคูม่อืกลางไปพิจารณา

ปรับเป็นคูม่ือส าหรับประชาชนของ อปท.แต่ละแห่ง  

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

       -รัฐก าหนดนโยบายและเปา้หมายการด าเนนิงาน

ชัดเจน 

  - ส่วนราชการ/ข้าราชการมีแนวทางการปฏิบตัิเป็น

มาตรฐานชัดเจน โปรง่ใส วัดผลการด าเนนิงานได้ 

  - ประชาชน ได้รับบรกิารที่สะดวก รวดเร็ว 

ตรวจสอบการด าเนินงานได ้มีส่วนร่วมในการบรหิารงาน 

พ.ร.ฎ. วา่ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52  

 ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ประยุกต์ใชอ้ย่างน้อย

สองเรื่อง คอื  การลดขั้นตอน  อ านวยความสะดวกและ

ตอบสนองความต้องการของประชาชน เป็นหน้าที่ของ

กระทรวงมหาดไทยดูและและให้ความช่วยเหลือแก่ อปท. 

พระราชบญัญัติการอ านวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

 พ.ศ. 2558 

 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  

 



การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ม ี7 เป้าหมาย 

  1) เกิดประโยชนส์ุขของประชาชน 

  2) เกิดผลสมัฤทธิ์ตอ่ภารกิจของรัฐ 

  3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ

ของรัฐ 

 4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 

  5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อ

เหตุการณ ์

 6) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก  

  7) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  

เป้าหมายที่ 4  การลดขั้นตอนการปฏิบตัิงาน (คุ้มคา่   

โปร่งใส   นิติธรรม)  

 แนวทางการปฏิบตั ิ

  1. กระจายอ านาจผู้บริหาร คอื การมอบอ านาจการ

ตัดสนิใจ (มอบเปน็บางเรื่อง) 

  2. ควบคุม ตดิตาม ก ากับ ดแูลการใช้อ านาจ 

  3. ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ หรอืโทรคมนาคมตาม

ความเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ ลดขั้นตอนบรกิาร 

(ตัวอยา่งเช่น การรับช าระภาษีผา่นระบบอนิเตอรเ์นต็ ออก

ใบอนุญาตตา่งๆ)  

  4. จัดท าแผนภูมิขัน้ตอนและระยะเวลาด าเนินการ และ

ประชาสัมพันธ์ เปดิเผย  

  5. บรกิารเชิงรุก จุดตั้ง/สนับสนุนศนูย์บริการร่วม 

เป้าหมายที่ 6  การอ านวยความสะดวกและตอบสนอง

ความต้องการของประชาชน (นิติธรรม โปรง่ใส มีส่วนรว่ม 

รับผดิชอบ)  

 แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 

  1. ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบรกิาร

สาธารณะทุกงาน ประกาศใหป้ระชาชนทราบ และ

ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด  

  2. กระบวนการแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้น แจ้งผล

การด าเนินการภายใน 15 วนั หรือตามระยะเวลาที่ก าหนด     

      3. จัดช่องทางสื่อสารที่หลากหลายในการรอ้งทุกข ์ 

รอ้งเรียน แสดงความคิดเหน็  

   4. อ านวยความสะดวก ณ ส านักงานให้แก่ประชาชน

ที่มารับบริการ ได้แก่ 

       จัดเก้าอีร้องรับประชาชนอย่างเพยีงพอ 

             มีป้ายบอกทาง/แผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ 

ละขั้นตอนชัดเจน 

          มีแบบค ารอ้ง พรอ้มตัวอย่างต่างๆ 

               มีจุดประชาสมัพันธ์และเจา้หน้าที่ประจ า 

           มีบรกิารล่วงเวลา/พักเที่ยง/วันหยุดราชการ 

           มีสิง่อ านวยความสะดวกผูพ้ิการ/คนชรา 

           มีมมุอินเตอร์เน็ต/Free wjfi 

                มีจุดบรกิารน้ าดื่มให้ประชาชน 

          มหี้องน้ าสะอาด รองรับบริการประชาชน

อย่างเพยีงพอ 

 

 

แผ่นพับเผยแพร่ 

 พระราชบญัญัติการอ านวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

 พ.ศ. 2558 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  

 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลห้วยส าราญ 

 

 

จัดท าโดย 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 

โทร 044 666 124-5 

www.hr.go.th 


