ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือกิจการอื่นใดของรัฐที่มีภารกิจเกี่ยวกับการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พิจารณาออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การ
พ.ศ. 2558
ขึน้ ทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตร และการให้
อาชญาบัตร ตามกฎหมายหรือกฎหน่วยงานของรัฐนั้น โดย
ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558
ผู้อนุญาตจะต้องดาเนินการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
กาหนดขัน้ ตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต ทุกงานบริการ
ให้มีความชัดเจนเป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน องค์ประกอบของคูม่ อื สาหรับประชาชน
ตามหลักของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ คูม่ ือสาหรับประชาชนดังกล่าวอย่างน้อยประกอบด้วย
บริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546
(1) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ
ระยะเวลาในการใช้บังคับของพระราชบัญญัติฯ มีผลเมือ่ ใด (2) ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และ
(3) รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผขู้ ออนุญาตจะต้องยืน่
(มาตรา 2 และมาตรา 17)
มาพร้อมคาขอ
มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกาหนด 180 วัน นับแต่วนั
สาหรับการเผยแพร่คู่มือสาหรับประชาชนให้ผู้มายื่นคา
ประกาศ คือวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป
ขออนุญาตทราบ นั้น เมื่อหน่วยงานของรัฐใดได้จดั ทาคู่มือ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร บังคับให้ใคร ทาอะไร
สาหรับประชาชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานของรัฐนัน้
เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบและเข้าถึง
จะต้องปิดประกาศคูม่ อื สาหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่
รายละเอียดของเอกสารและหลักฐานที่จาเป็นต้องใช้ยื่น
กาหนดให้ยื่นคาขออนุญาตในเรื่องนั้นๆ และเผยแพร่ทางสื่อ
รวมทั้งกาหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาของ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย หากประชาชนต้องการที่จะได้สาเนาคูม่ อื
เจ้าหน้าทีไ่ ว้อย่างชัดเจน และประชาชนก็จะต้องยื่นคาขอ
ดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทาสาเนาให้โดยอาจจะคิด
อนุญาตตามคู่มือสาหรับประชาชนในเรื่องนัน้ ๆ
ค่าใช้จา่ ยหรือไม่ก็ได้
มีขอบเขตการใช้บังคับของ พ.ร.บ. อย่างไร
คู่มือสาหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(มาตรา 3 มาตรา 4 และมาตรา 5 ) พ.ร.บ. ฉบับนีใ้ ช้
ตาม พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการพิจารณา
บังคับกับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มี 2 ส่วน คือ
แต่ไม่ใช้กับการประสานงานบริการระหว่างหน่วยงานของรัฐ
1. การจัดทาคู่มอื สาหรับประชาชนในความรับผิดชอบ
ด้วยกันเอง โดยกาหนดให้หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ส่วน
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ให้ อปท.พิจารณาจัดทา
คูม่ ือสาหรับประชาชนสาหรับกระบวนงานที่ อปท.
รับผิดชอบออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติข้นึ เองทุกกระบวนงาน
2.การจัดทาคู่มือสาหรับประชาชนที่มีส่วนราชการอืน่
รับผิดชอบทาคูม่ ือกลาง: ให้ อปท. นาคูม่ ือกลางใน
กระบวนงานทีม่ ีส่วนราชการจัดทาร่างคูม่ อื กลางไปพิจารณา
ปรับเป็นคูม่ ือสาหรับประชาชนของ อปท.แต่ละแห่ง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ประโยชน์ที่ได้รับ
-รัฐกาหนดนโยบายและเป้าหมายการดาเนินงาน
ชัดเจน
- ส่วนราชการ/ข้าราชการมีแนวทางการปฏิบตั ิเป็น
มาตรฐานชัดเจน โปร่งใส วัดผลการดาเนินงานได้
- ประชาชน ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว
ตรวจสอบการดาเนินงานได้ มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประยุกต์ใช้อย่างน้อย
สองเรื่อง คือ การลดขั้นตอน อานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เป็นหน้าที่ของ
กระทรวงมหาดไทยดูและและให้ความช่วยเหลือแก่ อปท.

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มี 7 เป้าหมาย
1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ่ ภารกิจของรัฐ
3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ของรัฐ
4) ไม่ มี ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านเกิ น ความจ าเป็ น
5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อ
เหตุการณ์
6)
ประชาชนได้ รั บ การอ านวยความสะดวก
7) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ
เป้าหมายที่ 4 การลดขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน (คุ้มค่า
โปร่งใส นิติธรรม)
แนวทางการปฏิบตั ิ
1. กระจายอานาจผู้บริหาร คือ การมอบอานาจการ
ตัดสินใจ (มอบเป็นบางเรื่อง)
2. ควบคุม ติดตาม กากับ ดูแลการใช้อานาจ
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโทรคมนาคมตาม
ความเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนบริการ
(ตัวอย่างเช่น การรับชาระภาษีผา่ นระบบอินเตอร์เน็ต ออก
ใบอนุญาตต่างๆ)
4. จัดทาแผนภูมิขนั้ ตอนและระยะเวลาดาเนินการ และ
ประชาสัมพันธ์ เปิดเผย
5. บริการเชิงรุก จุดตั้ง/สนับสนุนศูนย์บริการร่วม
เป้าหมายที่ 6 การอานวยความสะดวกและตอบสนอง

ความต้องการของประชาชน (นิติธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วม
รับผิดชอบ)
แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
1. กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ
สาธารณะทุกงาน ประกาศให้ประชาชนทราบ และ
ดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนด
2. กระบวนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน แจ้งผล
การดาเนินการภายใน 15 วัน หรือตามระยะเวลาที่กาหนด
3. จัดช่องทางสื่อสารที่หลากหลายในการร้องทุกข์
ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น
4. อานวยความสะดวก ณ สานักงานให้แก่ประชาชน
ที่มารับบริการ ได้แก่
จัดเก้าอีร้ องรับประชาชนอย่างเพียงพอ
 มีป้ายบอกทาง/แผนผังกาหนดผู้รับผิดชอบแต่
ละขั้นตอนชัดเจน
 มีแบบคาร้อง พร้อมตัวอย่างต่างๆ
 มีจุดประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ประจา
 มีบริการล่วงเวลา/พักเที่ยง/วันหยุดราชการ
 มีสงิ่ อานวยความสะดวกผูพ้ ิการ/คนชรา
 มีมมุ อินเตอร์เน็ต/Free wjfi
 มีจุดบริการน้าดื่มให้ประชาชน
 มีห้องน้าสะอาด รองรับบริการประชาชน
อย่างเพียงพอ

แผ่นพับเผยแพร่
 พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยสาราญ
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