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การจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ ์

********************************************* 
1. ที่มา 
  เนื่องด้วยปัจจุบัน มีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจ านวนมาก ก าหนดให้การประกอบกิจการ
ของประชาชนต้องผ่านการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต  การขึ้นทะเบียนและการแจ้งใน
การขออนุญาตด าเนินการต่างๆ จะต้องติดต่อกับส่วนราชการหลายแห่ง อีกท้ังกฎหมายบางฉบับ
ไม่ได้ก าหนดระยะเวลา เอกสารและหลักฐานท่ีจ าเป็นรวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน 
ท าให้เกิดความคลุมเครือไม่ชัดเจนอันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมาก  และเป็นอุปสรรค
ต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ได้ปรึกษาลงมติให้เสนอร่าง พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ....... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
จึงได้ใช้อ านาจหน้าท่ีของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี  ตามมาตรา  43 วรรคสอง ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เสนอร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน  สภานิติบัญญัติแห่งชาติในการ
ประชุมครั้งท่ี  25/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  20 พฤศจิกายน  2557 ได้พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย  นายกรัฐมนตรี ได้น าร่าง
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ…….... 
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงลงประปรมาภิไธย  
ในการนี ้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2558 และ
มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2558   

มาตรา 7 วรรคหนึ่ง ก าหนดให้ในกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับ
อนุญาตผู้อนุญาตจะต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข  (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และ
รายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับค าขอ และจะก าหนด ให้ย่ืนค า
ขอผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการมาย่ืนค าขอด้วยตนเองก็ได้ 

มาตรา 7 วรรคสองคู่มือส าหรับประชาชนตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานท่ีท่ี
ก าหนดให้ย่ืนค าขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อประชาชนได้ส าเนาคู่มือดังกล่าว  
ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีคัดส าเนาให้โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นให้ระบุ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือส าหรับประชาชนด้วย 

มาตรา  7 วรรคสาม  ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งว่าเป็นระยะเวลา
ท่ีเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองเมืองท่ีดีหรือไม่ ในกรณีท่ีเห็นว่า 
ขั้นตอน และระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และ
สั่งการให้ผู้อนุญาตด าเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว 
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  มาตรา 17  ให้ผู้อนุญาตจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตา มาตรา 7 ให้เสร็จสิ้น ภายในหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

2. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
2.1 เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี ท่ีเกี่ยวข้องและประชาชนใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ 
2.2 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกใน

การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

3. ค าจ ากัดความ 
“การบริการประชาชน” หมายถึง การด าเนินการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของ

รัฐจนแล้วเสร็จตามค าขอ การย่ืนค าขอนี้เป็นการย่ืนค าขอตามท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดให้ผู้รับบริการต้องยื่นค าขอก่อนด าเนินการใด ได้แก่การอนุญาต การ
ออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้น ทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตร และ
การให้อาชญาบัตร 

“ผู้รับบริการ” หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือหน่วยงานภาคเอกชนท่ีมา
รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 

“หน่วยงานของรัฐ” ประกอบด้วย ส่วนราชการ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานภาครัฐรูปแบบใหม่ 

4. แนวคิดและหลักการ 
แนวคิดและหลักการของการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอ านวยความ

สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ.2558 ได้น าหลักการของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี มาเป็นหลักการส าคัญ  ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนของประชาชน  และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ การสร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ   
โดยการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ  
เพื่อเป้าหมายอันเป็นหัวใจส าคัญคือ การค านวณความสะดวกให้แก่ประชาชน 

4.1 ความหมายของคู่มือส าหรับประชาชน เป็นคู่มือท่ีแสดงให้ประชาชนรับทราบข้อมูลท่ี
ชัดเจน ในการติดต่อรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ ว่ามีหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา 
เอกสารและหลักฐานท่ีจ าเป็นอย่างไร เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

4.2 ขอบเขตการด าเนินการ หน่วยงานของรัฐท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ประชาชนต้องขออนุญาต จดทะเบียนขึ้นทะเบียนหรือแจ้งก่อนจะด าเนินการใดๆ ต้อง

จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
4.3 วัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน การจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนมี

วัตถุประสงค์ ดังนี้ 
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4.3.1 เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อ ขอรับบริการของประชาชน 
โดยให้ข้อมูลท่ีชัดเจน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือ
หลักฐานท่ีใช้ประกอบค าขอ สถานท่ีให้บริการ 

4.3.2 เพื่อลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
4.3.3 เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
4.3.4 เพื่อสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 

4.4 เป้าหมายของการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนหน่วยงานของรัฐท่ีมีงานบริการ
ประชาชนท่ีมีกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ประชาชนต้องมาย่ืนขออนุญาตก่อน
ด าเนินการใด มีการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน และน าไปใช้ในการให้บริการประชาชน 

5. ประโยชน์ที่ได้จากการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
 ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 

 ทราบแนวปฏิบัติในการรับบริการอย่างชัดเจน 
 ได้รับบริการท่ีมีมาตรฐาน และมีความโปร่งใส 
 ได้รับความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากการมารับบริการ 
 มีโอกาสแสดงความเห็นติชม  

 ประโยชน์ต่อผู้ให้บริการ 
 ให้บริการด้วยความโปร่งใส ลดการใช้ดุลยพินิจ ในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงใน

การทุจริตคอรัปชั่น 
 สามารถติดตามและประเมินผลการให้บริการ ตามหลักเกณฑ์ท่ีวางไว้ เพื่อนน ามา

ปรับปรุงการให้บริการ 
 พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

 ประโยชน์โดยรวมต่อประเทศ 
 ยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
 เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ 
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คู่มือส าหรับประชาชน/งานท่ีให้บริการ 

ของเทศบาลต าบลจริม 

อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ ์


