แนวทางการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ลําดับ
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
หมายเหตุ
1 นําเรียน ผอ.โรงเรียน ให้รับทราบความสําคัญและ
ความจําเป็นในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติฯ
ฉบับนี้
2 ศึกษากระบวนงานที่โรงเรียนของท่านมีส่วนเกี่ยวข้อง
เอกสารสรุปกระบวนงาน
3 รับ USERNAME และ PASSWORD ของโรงเรียน (กพร.สพฐ. กพร.สพฐ.จะแจก Username
จะทําเป็นหนังสือประทับตราและให้ Download ผ่านเว็บไซต์ ให้กับโรงเรียน ในช่วงเย็นของวันที่
กพร.สพฐ.)
17 ก.ค. 58
-เมื่อได้รับแล้ว ให้เปลี่ยน PASSWORD ทันที-
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จัดประชุมชี้แจงให้โรงเรียนดําเนินการจัดทําคู่มือประชาชน
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
จากปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดความยุ่งยาก ในการที่ประชาชนผู้รับบริการ ไม่
สะดวกในการขออนุญาต จากทางราชการ ไม่มีการกําหนดขั้นตอนการติดต่อ ระยะเวลาการ
ดําเนินการ หรือเอกสารที่จําเป็นที่ชัดเจน และเป็นรูปแบบเดียวกัน เป็นช่องทางให้เกิดการทุจริต
คอรัปชั่น จึงมีพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 และมีผลบังคับใช้
หลังจากประกาศ 180 วัน คือมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป
เพื่อให้เป็นกฎหมายกลางในการดําเนินการของทุกส่วนราชการ มีแนวทางการดําเนินการ
ในรูปแบบเดียวกัน
โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพร.สพฐ.) ได้
จัดประชุมชี้แจงการดําเนินการ แก่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 1314 กรกรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร เพื่อนํามาขยายผลแก่
โรงเรียน ซึ่งจะต้องมีการดําเนินการจัดทําคู่มือตามกระบวนงานของหน่วยงาน อาทิ สพท. มีทั้งสิ้น
7 กระบวนงาน โรงเรียนมี 14 กระบวนงาน ตามบริบทของโรงเรียน โดยพิจารณากระบวนงานที่
ประชาชนติดต่อขอรับบริการเกีย่ วกับการขออนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน
การรับแจ้ง ซึ่ง
การจัดทําคู่มือประชาชนฯ จะต้องมีการดําเนินการจัดทําใน 2 ส่วน ภายในวันที่ 21 ก.ค.
58 (หากไม่ทํามีความผิดตามกฎหมาย) คือ
1. จัดทําผ่านระบบเว็บไซต์สํานักงาน ก.พ.ร. https://backend.info.go.th
/Account/Login)
2. จัดพิมพ์เอกสารคู่มือประชาชน วางไว้ ณ จุดบริการของโรงเรียน
ประโยชน์ของ พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกฯ
1. การดําเนินงานมีความโปร่งใส ชัดเจน
2. การให้บริการมีมาตรฐาน มีความรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย
3. มีความถูกต้อง และตรงเวลา
ในวันที่ 21 นี้จะมีการเปิดตัว
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ https://www.info.go.th เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ป้อนคําค้นที่เรื่องที่สนใจ ซึ่งจะปรากฏคู่มือในเรื่องนั้นให้แก่ประชาชน อาทิ เหตุเกณฑ์วิชาการ
ช่องทางการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ หรือแบบฟอร์มต่างๆ เว็บไซต์เดียว
ค้นเรื่องในการติดต่อราชการได้ทั้งหมดทุกหน่วยงาน

สาระสําาคัญของคู่มืมอื ฯ
1. ระยะะเวลาต้องกําหนดให้
า
ชัดเจน
เ แน่นอนน
2. จํานววนเอกสารทีที่ประกอบกาารพิจารณาต้ต้องชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน หากมีมีการประกาศศใช้คู่มือ
สําหรับประชาชนตา
ป
ามกฎหมายกําหนดแล้ว ไม่สามารถเรียกเอกสารรเพิ่มเติม หรือื ขยายวัน
ดําเนินกการเพิ่มได้อีก
3. ส่วนรราชการต้องจัดทําข้อมูลสารสนเทศร
ล
รองรับระบบบการจัดคู่มือที
อ ่สํานักงานน ก.พ.ร. กําหนด
ส่วนราชชการต้องปิดประกาศคู
ด
มืม่ ือสําหรับปรระชาชน/เผยยแพร่ทางสื่ออิ
อ เล็กทรอนินิกส์ เผยแพรร่ให้
ผู้รับบริการและประ
ก
ะชาชนทั่วไปปรบทราบ
4. ประชชาสัมพันธ์คมืมู่ อฯ โดยเน้้นกลุ่มเป้าหมมายผูร้ ับบริการ
ก ได้แก่ สื่อมวลชน เจจ้าหน้าที่ ผูปฏิ
ป้ บัติที่
เกี่ยวข้ออง และประชชาชนผู้รับบริริการ
บทลงโททษ หากไม่ปฏิ
ป บัติตามพพระราชบัญญติฯ
- มีมาตรการทางปกครอองลงโทษตั้งแต่
ง เจ้าหน้าที่ ข้าราชการไปจนถึงหัวหน้
ว าส่วนราาชการ
- อาจถูกตั้งคณะกรรมกการสอบสวนนวินัย
- อาจะส่งเรืรื่องไปถึงศาลลปกครอง
- ถูกพิจารณ
ณาเรียกค่าเสีสียหายกรณีทีท่เี กีย่ วข้องกักับทางการเงิงิน เป็นต้น

เจตนาหหลักของพระราชบัญญััติฯ
1. ต้องกการให้หน่วยงานของรั
ย
ฐให้
ใ ความสําคัญกับการให้ห้บริการประชาชน
2. ผู้อนุญ
ญาต (ผู้ซึ่งกฎหมายกําหนดให้
ห มีอํานาจในการอน
น
นุญาต ไม่รวมผู
ว ้รับมอบออํานาจ)
มีหน้าาที่จัดทําคู่มอประชาชน
ื
สพฐฐ.

ผู้อนุญาตต

สพปป./สพม., ศูนย์
น การศึกษาาพิเศษ

ผู้อนุญาตต ผู้อํานวยยการ สพป.//สพม.

สถาานศึกษา, โรงเรียนศึกษาาสงเคราะห์

ผู้อนุญาต ผู้อํานวยยการสถานศึศึกษา

อ างน้อยต้องประกอบไป
อ
ปด้วย
3. คู่มือปประชาชน อย่
- เอกสาร/หหลักฐาน ที่ผู้ขออนุญาตจจะต้องยื่นพร้ร้อมคําขอ
- ขั้นตอนแลละระยะเวลาาในการพิจารณาอนุ
า
ญาตต
4. ทุก 5 ปี สามารถถพิจารณาปรัรับปรุงได้

เลขาธิการ กพฐ.

