คํานํา
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ตามมาตรา 7 ได$กําหนดให$ “ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให$การกระทําใดจะต$องได$รับอนุญาต ผู$อนุญาตจะต$อง
จัดทําคู,มือสําหรับประชาชน ซึ่งอย,างน$อยจะต$องประกอบด$วย หลักเกณฑ4 วิธีการ และเงื่อนไข (ถ$ามี) ในการยื่น
คําขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู$ขออนุญาตจะต$อง
ยื่นมาพร$อมกับ คําขอ...” โดยมีเป>าหมาย เพื่ออํานวยความสะดวกแก,ประชาชน ลดต$นทุนของประชาชน
และเพิ่มประสิทธิภาพในการให$บริการของภาครัฐ สร$างให$เกิดความโปร,งใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใช$
ดุลยพินิจของเจ$าหน$าที่ เปAดเผยขั้นตอนระยะเวลาให$ประชาชนทราบ
องค4 ก ารบริ ห ารส, ว นตํ า บลคลองหอยโข, ง จึ ง ได$ จั ด ทํ า “คู, มื อ สํ า หรั บ ประชาชน” ขึ้ น เพื่ อ ให$
เจ$าหน$าที่ที่เกี่ยวข$องและประชาชนทั่วไปใช$เปBนแนวทางในการดําเนินการต,อไป
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การจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
เทศบาลตําบลกระจับ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.ที่มา
เนื่องด$วยปHจจุบัน มีกฎหมายว,าด$วยการอนุญาตจํานวนมาก กําหนดให$การประกอบกิจการของ
ประชาชนต$องผ,านการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนและการแจ$งในการขออนุญาต
ดําเนินการต,างๆ จะต$องติดต,อกับส,วนราชการหลายแห,ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม,ได$กําหนดระยะเวลา เอกสาร
และหลักฐานที่จําเปBนรวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว$อย,างชัดเจน ทําให$เกิดความคลุมเครือไม,ชัดเจนอันเปBน
การสร$างภาระแก,ประชาชนอย,างมาก และเปBนอุปสรรคต,อการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของ
ประเทศในเวทีการค$าโลก คณะรักษาความสงบแห,งชาติ ได$ปรึกษาลงมติให$เสนอร,าง พระราชบัญญัติการอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.......ต,อสภานิติบัญญัติแห,งชาติ หัวหน$าคณะรักษา
ความสงบแห,งชาติ จึงได$ใช$อํานาจหน$าที่ของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีตามาตรา 43 วรรคสอง ของ
รัฐธรรมนูญแห,งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เสนอร,างพระราชบัญญัติดังกล,าวต,อสภา
นิติบัญญัติแห,งชาติพิจารณาเปBนเรื่องเร,งด,วน สภานิติบัญญัติแห,งชาติในการประชุมครั้งที่ 25/2557 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ได$พิจารณาร,างพระราชบัญญัติดังกล,าวแล$ว ลงมติเห็นสมควรประกาศใช$
เปBนกฎหมาย นายกรัฐมนตรี ได$นําร,างพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ...ขึ้นทูลเกล$าทูลกระหม,อม ถวายแด,พระบาทสมเด็จพระเจ$าอยู,หัว เพื่อทรงลงประปรมาภิไธย
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ$าอยู,หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558
และมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558
มาตรา 7 วรรคหนึ่ง กําหนดให$ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให$การกระทําใดจะต$องได$รับอนุญาต
ผู$อนุญาตจะต$องจัดทําคู,มือสําหรับประชาชน ซึ่งอย,างน$อยต$องประกอบด$วย หลักเกณฑ4 วิธีการ และเงื่อนไข
(ถ$ามี) ในการยื่นคําขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู$ขอ
อนุญาตจะต$องยื่นมาพร$อมกับคําขอ และจะกําหนดให$ยื่นคําขอผ,านทางอิเล็กทรอนิกส4แทนการมายื่นคําขอด$วย
ตนเองก็ได$
มาตรา 7 วรรคสอง คู, มื อ สํ า หรั บ ประชาชนตามวรรคหนึ่ ง ให$ ปA ด ประกาศไว$ ณ สถานที่ ที่
กําหนดให$ยื่นคําขอ และเผยแพร,ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส4 และเมื่อประชาชนได$สําเนาคู,มือดังกล,าวให$พนักงาน
เจ$าหน$าที่คัดสําเนาให$ โดยจะคิดค,าใช$จ,ายตามควรแก,กรณีก็ได$ ในกรณีเช,นนั้นให$ระบุค,าใช$จ,ายดังกล,าวไว$ในคู,มือ
สําหรับประชาชนด$วย
มาตรา 7 วรรคสาม กํา หนดให$ เปBนหน$า ที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบ
ขั้ น ตอนและระยะเวลาในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตที่ กํ า หนดตามวรรคหนึ่ ง ว, า เปB น ระยะเวลาที่ เ หมาะสมตาม
หลักเกณฑ4 และวิธีการบริหารกิจการบ$านเมืองเมืองที่ดีหรือไม, ในกรณีที่เห็นว,า ขั้นตอน และระยะเวลาที่กําหนด
ดังกล,าวล,าช$าเกินสมควรให$เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และสั่งการให$ผู$อนุญาตดําเนินการแก$ไขให$เหมาะสม
โดยเร็ว

มาตรา 17 ให$ผู$อนุญาตจัดทําคู,มือสําหรับประชาชนตา มาตรา 7 ให$เสร็จสิ้น ภายในหนึ่งร$อยแปด
สิบวันนับแต,วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
2.วัตถุประสงค,ของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
2.1 เพื่อให$เจ$าหน$าที่ ที่เกี่ยวข$องและประชาชนใช$เปBนแนวทางในการดําเนินการ
2.2 เพื่อให$เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ4 ของพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
3.คําจํากัดความ
“การบริหารประชาชน” หมายถึง การดําเนินการให$บริการประชาชนของหน,วยงานของรัฐจนแล$ว
เสร็จตามคําขอ การยื่นคําขอนี้เปBนการยื่นคําขอตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข$อบังคับ ให$หน,วยงานของรัฐ
กําหนดให$ผู$รับบริการต$องยื่นคําขอก,อนดําเนินการใด ได$แก,การอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจด
ทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ$ง การให$ประทานบัตร และการให$อาชญาบัตร
“ผูรับบริการ” หมายถึง ประชาชนผู$มารับบริการโดยตรง หรือหน,วยงานภาคเอกชนที่มารับบริการ
จากหน,วยงานภาครัฐ
“หนวยงานของรัฐ” ประกอบด$วย ส,วนราชการ จังหวัด องค4กรปกครองส,วนท$องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
องค4การมหาชน และหน,วยงานภาครัฐรูปแบบใหม,
4.แนวคิดและหลักการ
แนวคิดและหลักการของการจัดทําคู,มือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ได$นําหลักการของการบริหารกิจการบ$านเมืองที่ดี มาเปBน
หลักการสําคัญ ไม,ว,าจะเปBนการลดต$นทุนของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให$บริการของภาครัฐ การ
สร$ างให$เ กิ ดความโปร, งใสในการปฏิ บั ติร าชการ โดยการลดการใช$ดุ ล ยพิ นิ จของเจ$า หน$า ที่ เปAด เผยขั้ นตอน
ระยะเวลาให$ประชาชนทราบ เพื่อเป>าหมายอันเปBนหัวใจสําคัญคือ การคํานวณความสะดวกให$แก,ประชาชน
4.1 ความหมายของคู,มือสําหรับประชาชน เปBนคู,มือที่แสดงให$ประชาชนรับทราบข$อมูลที่ชัดเจน
ในการติดต,อรับบริการจากหน,วยงานของรัฐ ว,ามีหลักเกณฑ4 วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่
จําเปBนอย,างไร เพื่อเปBนการอํานวยความสะดวกให$แก,ประชาชน
4.2 ขอบเขตการดําเนินการ หน,วยงานของรัฐที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข$อบังคับ กําหนดให$
ประชาชนต$ องขออนุ ญ าต จดทะเบี ย นขึ้ น ทะเบี ย นหรื อแจ$ ง ก, อ นจะดํ า เนิ น การใดๆ ต$ องจั ด ทํ า คู, มื อสํ า หรั บ
ประชาชน
4.3 วั ต ถุ ป ระสงค4 ในการจั ด ทํ า คู, มือสํ า หรั บ ประชาชน การจั ด ทํ า คู, มือสํ า หรั บ ประชาชนมี
วัตถุประสงค4ดังนี้.1) เพื่อเปBนการอํานวยความสะดวกในการติดต,อ ขอรับบริการของประชาชน โดยให$ข$อมูลที่
ชัดเจน เกี่ยวกับหลักเกณฑ4 วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค,าใช$จ,าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช$ประกอบคําขอ
สถานที่ให$บริการ
2) เพื่อลดต$นทุนในการมาติดต,อขอรับบริการของประชาชน
3) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให$บริการของหน,วยงานภาครัฐ และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข,งขันของประเทศ
4) เพื่อสร$างความโปร,งใส ในการปฏิบัติงานของหน,วยงานภาครัฐ

4.4 เป>าหมายของการจัดทําคู,มือสําหรับประชาชน
หน,วยงานของรัฐที่มีงานบริการประชาชนที่มีกฎหมาย กฎระเบียบ ข$อบังคับ กําหนดให$
ประชาชนต$องมายื่นขออนุญาตก,อนดําเนินการใด มีการจัดทําคู,มือสําหรับประชาชน และนําไปใช$ในการ
ให$บริการประชาชน
5.ประโยชน,ที่ไดจากการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
ประโยชน,ตอผูรับบริการ
-ทราบแนวปฏิบัติในการรับบริการอย,างชัดเจน
-ได$รับบริการที่มีมาตรฐาน และมีความโปร,งใส
-ได$รับความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากการมารับบริการ
-มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback)
ประโยชน,ตอผูใหบริการ
-ให$บริการด$วยความโปร,งใส ลดการใช$ดุลยพินิจ ในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการทุจริต
คอรัปชั่น
- สามารถติดตามและประเมินผลการให$บริการ ตามหลักเกณฑ4ที่วางไว$ เพื่อนํามาปรับปรุงการ
ให$บริการ
- พัฒนาการให$บริการอย,างต,อเนื่อง
ประโยชน,โดยรวมตอประเทศ
-ยกระดับการพัฒนาการให$บริการของหน,วยงานภาครัฐ
-เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข,งขันของประเทศ

คูมือสําหรับประชาชน/งานที่ใหบริการ
เทศบาลตําบลกระจับ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี

1
คูมือสําหรับประชาชน: การรับนักเรียนเขาเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค,กรปกครอง
สวนทองถิ่น
หน,วยงานที่รับผิดชอบ:กองการศึกษา เทศบาลตําบลกระจับ
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับนักเรียนเข$าเรียนระดับก,อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค4กรปกครองส,วน
ท$องถิ่น
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กองการศึกษา เทศบาลตําบลกระจับ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน,วยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจ$ง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542
2)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษาพ.ศ. 2548

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: ท$องถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคู,มือประชาชน] การรับนักเรียนเข$าเรียนระดับก,อนประถมศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค4กรปกครองส,วนท$องถิ่น 27/05/2558 09:19
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการกองการศึกษา เทศบาลตําบลกระจับ
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป&ดใหบริการวันจันทร'ถึงวันศุกร' (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 12:00 น. และ 13.00 – 16.30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ, วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
- การรับนักเรียนเข$าเรียนระดับก,อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค4กรปกครองส,วนท$องถิ่นเพื่อเข$าศึกษา
ในระดับชั้นอนุบาลศึกษาป]ที่ 1 จะรับเด็กที่มีอายุย,างเข$าป]ที่ 4 (กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 3 ป]) หรือจะรับเด็กที่
มีอายุย,างเข$าป]ที่ 5 (กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 2 ป]) ที่อยู,ในเขตพื้นที่บริการขององค4กรปกครองส,วนท$องถิ่นทุก
คนโดยไม,มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการหากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนไม,เต็มตามจํานวนที่กําหนด
องค4กรปกครองส,วนท$องถิ่นสามารถพิจารณารับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได$แต,หากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนเกิน
กว,าจํานวนที่กําหนดให$ใช$วิธีการจับฉลากหรือการวัดความสามารถด$านวิชาการได$ตามความเหมาะสมทั้งนี้ตามที่
องค4กรปกครองส,วนท$องถิ่นจะประกาศกําหนด
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- องค4กรปกครองส,วนท$องถิ่นตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ4การศึกษาก,อนประถมศึกษาและประกาศ
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การส, ง เด็ ก เข$ า เรี ย นในสถานศึ กษาปA ดไว$ ณ สํ า นั กงานองค4 กรปกครองส, ว นท$ อ งถิ่ น และ
สถานศึกษาพร$อมทั้งมีหนังสือแจ$งให$ผู$ปกครองของเด็กทราบภายในเดือนพฤษภาคมก,อนป]การศึกษาที่เด็กจะเข$า
เรียน 1 ป]
- องค4กรปกครองส,วนท$องถิ่นและสถานศึกษาแจ$งประชาสัมพันธ4รายละเอียดหลักเกณฑ4การรับสมัคร
นั ก เรี ย นให$ ผู$ ป กครองทราบระหว, า งเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ4 เมษายนของป] ก ารศึ ก ษาที่ เ ด็ ก จะเข$ า เรี ย น
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผู$ปกครองยื่นเอกสาร
หลักฐานการสมัครเพื่อส,ง
เด็กเข$าเรียนในสถานศึกษา
ตามวันเวลาและสถานที่ที่
องค4กรปกครองส,วนท$องถิ่น
ประกาศกําหนด

1 วัน

2)

การพิจารณา

การพิจารณารับเด็กเข$าเรียน

7 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กรมส,งเสริมการ
ปกครองท$องถิ่น

กรมส,งเสริมการ
ปกครองท$องถิ่น

ระยะเวลาดําเนินการรวม 8 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไม,ผ,านการดําเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ
(1. ระยะเวลา : 1
วันสถานที่รับสมัคร
ตามแต,ละ
สถานศึกษา
ประกาศกําหนด
(ระบุระยะเวลาที่
ให$บริการจริง)
2. หน,วยงาน
ผู$รับผิดชอบคือ
เทศบาลตําบล
กระจับ
(1. ระยะเวลา :
ภายใน 7 วันนับ
จากวันปAดรับสมัคร
(ระบุระยะเวลาที่
ให$บริการจริง)
2. หน,วยงาน
ผู$รับผิดชอบคือ
เทศบาลตําบล
กระจับ
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวน
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1) สูติบัตรนักเรียน
1
ผู$สมัคร
2)

3)
4)

5)

ทะเบียนบ$านของ
นักเรียนบิดา
มารดาหรือ
ผู$ปกครอง
ใบเปลี่ยนชื่อ
(กรณีมีการ
เปลี่ยนชื่อ)
รูปถ,ายของ
นักเรียนผู$สมัคร
ขนาดตามที่
องค4กรปกครอง
ส,วนท$องถิ่นหรือ
สถานศึกษา
กําหนด
กรณีไม,มีสูติบัตร

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
1

หนวย
นับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (บิดามารดาหรือ
ผู$ปกครองของ
นักเรียนลงนาม
รับรองสําเนาถูกต$อง)
ฉบับ (บิดามารดาหรือ
ผู$ปกครองของ
นักเรียนลงนาม
รับรองสําเนาถูกต$อง)
ฉบับ -

-

1

1

-

1

1

-
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0

ฉบับ

-

-

0

0

ฉบับ

(กรณีไม,มีสูติบัตรให$
ใช$เอกสารดังต,อไปนี้
แทน
(1) หนังสือรับรอง
การเกิดหรือหลักฐาน
ที่ทางราชการออกให$
ในลักษณะเดียวกัน
(2) หากไม,มีเอกสาร
ตาม (1) ให$บิดา
มารดาหรือผู$ปกครอง
ทําบันทึกแจ$งประวัติ
บุคคลตามแบบฟอร4ม
ที่ทางองค4กรปกครอง
ส,วนท$องถิ่นกําหนด)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนได$ที่ กองการศึกษา สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ
โทรศัพท4/โทรสาร 032-299364 / 032-299430 หรรือเว็บไซต4 www.krachab.go.th/
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียนศูนย4บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอร,ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอร'ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
-

