
แนวทางการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ 
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  

ของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 
 

ลําดับ สิ่งที่ต้องดําเนินการ หมายเหตุ 
1 นําเรียน ผอ.โรงเรียน ให้รับทราบความสําคัญและ 

ความจําเป็นในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติฯ  
ฉบับนี้ 

 

2 ศึกษากระบวนงานที่โรงเรียนของท่านมีส่วนเกี่ยวข้อง เอกสารสรุปกระบวนงาน 
3 รับ USERNAME และ PASSWORD ของโรงเรียน (กพร.สพฐ. 

จะทําเป็นหนงัสือประทับตราและให้ Download ผ่านเว็บไซต์ 
กพร.สพฐ.) 

กพร.สพฐ.จะแจก Username 
ให้กับโรงเรียน ในช่วงเย็นของวันที่ 
17 ก.ค. 58 
-เมื่อได้รับแล้ว ให้เปลี่ยน PASSWORD ทันที- 

4 จัดประชุมช้ีแจงให้โรงเรียนดาํเนินการจัดทําคู่มือประชาชน
ผ่านระบบฯ  (ผ่านเว็บไซต์สํานักงาน ก.พ.ร. 
http://www.opdc.go.th หัวข้อ พรบ.อํานวยความสะดวก 
>> เว็บไซต์ระบบสารสนเทศฯ หรือ
https://backend.info.go.th /Account/Login)  
พร้อมทั้งจัดพิมพ์เอกสารคู่มือประชาชน วางไว้ ณ จุดบริการ
ของโรงเรียน   ภายในวันที่ 21 ก.ค. 58 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พระราชบัญญัติ 
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

 
จากปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบันท่ีเกิดความยุ่งยาก ในการที่ประชาชนผู้รับบริการ ไม่

สะดวกในการขออนุญาต จากทางราชการ ไม่มีการกําหนดขั้นตอนการติดต่อ ระยะเวลาการ
ดําเนินการ หรือเอกสารที่จําเป็นท่ีชัดเจน และเป็นรูปแบบเดียวกัน เป็นช่องทางให้เกิดการทุจริต
คอรัปชั่น จึงมีพระราชบญัญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558  โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2558 และมีผลบังคับใช้
หลังจากประกาศ 180 วัน คือมีผลบังคับต้ังแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป 

เพื่อให้เป็นกฎหมายกลางในการดําเนินการของทุกส่วนราชการ มีแนวทางการดําเนินการ
ในรูปแบบเดียวกัน 

โดยกลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพร.สพฐ.) ได้
จัดประชุมชี้แจงการดําเนินการ แก่สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา(สพท.) ท่ัวประเทศ เมื่อวันท่ี 13-
14 กรกรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร   เพื่อนํามาขยายผลแก่
โรงเรียน ซ่ึงจะต้องมีการดําเนินการจัดทําคู่มือตามกระบวนงานของหน่วยงาน อาทิ สพท. มีท้ังสิ้น 
7 กระบวนงาน โรงเรียนมี 14 กระบวนงาน ตามบริบทของโรงเรียน โดยพิจารณากระบวนงานที่
ประชาชนติดต่อขอรับบรกิารเกีย่วกับการขออนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน 
การรบัแจ้ง ซ่ึง 

การจัดทําคู่มือประชาชนฯ จะต้องมีการดําเนินการจัดทําใน 2 ส่วน ภายในวันท่ี 21 ก.ค. 
58 (หากไม่ทํามีความผิดตามกฎหมาย) คือ  

1. จัดทําผ่านระบบเว็บไซต์สํานักงาน ก.พ.ร. https://backend.info.go.th 
/Account/Login)  

2. จัดพิมพ์เอกสารคู่มือประชาชน วางไว้ ณ จุดบริการของโรงเรยีน    
 

ประโยชน์ของ พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกฯ 
 1. การดําเนินงานมีความโปร่งใส ชัดเจน 
 2. การให้บรกิารมีมาตรฐาน มีความรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย 
 3. มีความถูกต้อง และตรงเวลา  

ในวันที่ 21 น้ีจะมีการเปิดตัว 
 ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ https://www.info.go.th เพื่อให้ประชาชนสามารถ

ป้อนคําค้นที่เรื่องที่สนใจ ซ่ึงจะปรากฏคู่มือในเรื่องนั้นให้แก่ประชาชน อาทิ เหตุเกณฑ์วิชาการ 
ช่องทางการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ หรือแบบฟอร์มต่างๆ  เว็บไซต์เดียว
ค้นเรื่องในการติดต่อราชการได้ท้ังหมดทุกหน่วยงาน 
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