
การปรับระบบการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ที่มา:
1. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 ก.ย. 60 เห็นชอบตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ  

- การจัดทําและปรับคู่มือสําหรับประชาชนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ 
2. ปัญหาจํานวนคู่มือสําหรับประชาชนที่มากเกินความจําเป็น - ค้นหายาก 
3. ภาระของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ และสํานักงาน ก.พ.ร. ในการจัดทําคู่มือ  

ที่มีปริมาณมาก - ปรับปรุงได้ช้าและไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 
4. หน่วยงานขาดความยืดหยุ่นในการจัดการบัญชีผู้ใช้งาน 
5. ใช้ทรัพยากร IT มาก ทําให้มีภาระต้นทุนที่ไม่จําเป็น

วัตถุประสงค์:
1. เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลคู่มือประชาชนให้มีเฉพาะคู่มือที่จําเป็น 
2. เพื่อปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ที่ให้มีคู่มือประชาชนที่เข้าถึงง่าย 

ค้นหาง่าย และเป็นข้อมูลล่าสุด 
3. เพื่อลดภาระของเจ้าหน้าที่ทั้งของหน่วยงานภาครัฐ สํานักงาน ก.พ.ร. และ  

สพร. ในการจัดทํา ตรวจสอบ อนุมัติ และบํารุงรักษา 
4. เพื่อให้สํานักงาน ก.พ.ร. มีข้อมูลในปริมาณที่เหมาะสมในการวิเคราะห์เพื่อ

พัฒนาการบริการภาครัฐ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ:
1. จํานวนคู่มือประชาชนลดลงไม่ตํ่ากว่า ร้อยละ 80 เหลือเฉพาะคู่มือของ 

ส่วนกลาง และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามเทศบัญญัติ) 
2. ประชาชนได้รับความสะดวกจากการค้นหาข้อมูลคู่มือที่ง่ายขึ้น 
3. หน่วยงานกลางสามารถควบคุมคุณภาพของคู่มือประชาชนได้ดีขึ้น 

และลดภาระการสื่อสารระหว่างส่วนกลางและภูมิภาคลงได้ 
4. หน่วยงานภาครัฐ และสํานักงาน ก.พ.ร. สามารถลดภาระในการจัดทํา 

ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพของคู่มือประชาที่ไม่จําเป็นลงได้

จํานวนคู่มือ = 1 + 878 = 879 คู่มือในกระบวนงานเดียว

หน่วยงาน 
ภาครัฐ 

ส่วนกลาง

สํานักงาน 
ก.พ.ร.

กระบวนงาน (Procedure): 
การขอมีบัตรประจําตัวประชาชนใหม่  

กรณีบัตรเดิมหมดอายุ 

คู่มือ (CitizenGuide): 
คู่มือกลาง โดย กรมการปกครอง

คู่มือ (CitizenGuide): 
คู่มือสาขา โดย หน่วยงานจุดบริการ

คู่มือ (CitizenGuide): 
คู่มือกลาง โดย กรมการปกครอง

คู่มือ (CitizenGuide): 
คู่มือสาขา โดย หน่วยงานจุดบริการ
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คู่มือ (CitizenGuide): 

คู่มือกลาง โดย กรมการปกครอง
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คู่มือ (CitizenGuide): 
คู่มือสาขา โดย หน่วยงานจุดบริการ

7

2

ตรวจและอนุมัติ 
ไม่น้อยกว่า  

700,000 ฉบับ

ประชาชน

ค้นหาใน 
info.go.th

หน่วยงาน 
ภาครัฐ 

จุดบริการ

ต้องตามหา  
คู่มือกลางและ copy 

มาให้ครบ

สรา้งกระบวนงาน
และคู่มือ

ผลกระทบที่เกิดจากวิธีการเดิม:
1. เกิดคู่มือที่เป็น “ตัวคูณ” จํานวนมาก ซึ่งเป็นคู่มือที่ไม่ต่างจากคู่มือกลางอย่างมีสาระสําคัญประมาณ 800,000 คู่มือ 
2. สํานักงาน ก.พ.ร. เกิดภาระที่จะต้องตรวจและอนุมัติคู่มือนี้ทั้งหมด 
3. หากหน่วยงานต้องการแก้ไขคู่มือ ต้องแก้ไขที่ “คู่มือกลาง” ก่อน เมื่อ สกพร.อนุมัติจะต้องสื่อสารให้จุดบริการเข้ามา  

ทําคู่มือฉบับใหม่อีก ซึ่งถือเป็นการทํางานที่ซับซ้อน ไม่มีความจําเป็น และไม่เกิดประโยชน์ 
4. จุดบริการที่ไม่ได้เข้ามาสร้างคู่มือ จะไม่มีคู่มือประชาชนแสดงในระบบปักหมุด 
5. สํานักงาน ก.พ.ร. และ สพร. รับภาระในการตอบคําถามทางโทรศัพท์แก่จุดบริการเกี่ยวกับปัญหาในการทําคู่มือผ่านระบบ 
6. สํานักงาน ก.พ.ร. มีข้อมูลที่ไม่จําเป็นมากเกินไปในการประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทํานโยบาย 
7. สพร. รับภาระในการเพิ่มทรัพยากรบน G-Cloud อย่างไม่จําเป็นเพื่อบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 
8. ทุกฝ่ายรับภาระร่วมกันในการบริหารจัดการข้อมูล ซึ่งกว่าร้อยละ 80% เป็นข้อมูลที่ซํ้ากันและไม่มีความต่างในสาระสําคัญ

1. หน่วยงานส่วนกลางสร้างกระบวนงาน 
2. หน่วยงานส่วนกลางสร้างคู่มือกลาง 
3. ส่งให้สํานักงาน ก.พ.ร. ตรวจสอบและอนุมัติ 
4. ประชาชนสามารถค้นหาคู่มือประชาชนได้บน info.go.th

5. หน่วยงานจุดบริการตามเข้าไป Duplicate คู่มือกลางมาเป็น 
คู่มือประจําจุดบริการของตนเอง 

6. สํานักงาน ก.พ.ร. ตรวจคู่มือจุดบริการ 
7. ประชาชนสามารถค้นหาคู่มือประชาชนบน info.go.th

กระบวนการ:

จํานวนคู่มือ = 1 คู่มือในกระบวนงานเดียว

1. หน่วยงานส่วนกลางสร้างกระบวนงาน 
2. หน่วยงานส่วนกลางสร้างคู่มือกลาง 
3. ส่งให้สํานักงาน ก.พ.ร. ตรวจสอบและอนุมัติ 
4. ประชาชนสามารถค้นหาคู่มือประชาชนได้บน info.go.th

5. ระบบ info และระบบปักหมุด จะกระจายคู่มือสู่จุดบริการตาม 
ข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานส่วนกลางต้นสังกัด

กระบวนการ:

ผลที่เกิดจากวิธีการใหม่:
1. หน่วยงานส่วนกลางเป็นผู้จัดทํากระบวนงานและคู่มือเพียงผู้เดียว ทําให้สามารถควบคุมคุณภาพได้ 
2. ภาระงานของสํานักงาน ก.พ.ร. ลดลงจากการตรวจคู่มือสําหรับประชาชน 
3. Node หรือหมุดในระบบปักหมุด (ยกเว้น อปท.) จะมีคู่มือประชาชนครบถ้วน 
4. ลดภาระการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สํานักงาน ก.พ.ร. กับหน่วยงานภาครัฐในภูมิภาค หรือจุดบริการ เกี่ยวกับ 

การจัดทํา / ปรับปรุงคู่มือสําหรับประชาชน 
5. หน่วยงานมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ 
6. ลดความสับสนของประชาชนเมื่อเปิดพบคู่มือประชาชนหลายฉบับในงานเดียวกัน 
7. ลดภาระการดูแลรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูล 

ปัจจุบัน หลังปรับปรุง

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562

สือ่สารไปยงั
หนว่ยบรกิารให้
ทําคูม่อืตาม

พบคู่่มือซํ้าซ้อน
หน่วยงาน 
ภาครัฐ 

ส่วนกลาง

สํานักงาน 
ก.พ.ร.

กระบวนงาน (Procedure): 
การขอมีบัตรประจําตัวประชาชนใหม่  

กรณีบัตรเดิมหมดอายุ 

คู่มือ (CitizenGuide): 
คู่มือกลาง โดย กรมการปกครอง

คู่มือ (CitizenGuide): 
คู่มือสาขา โดย หน่วยงานจุดบริการ

คู่มือ (CitizenGuide): 
คู่มือกลาง โดย กรมการปกครอง

คู่มือ (CitizenGuide): 
คู่มือสาขา โดย หน่วยงานจุดบริการ
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คู่มือ (CitizenGuide): 

คู่มือกลาง โดย กรมการปกครอง

4

5 6
คู่มือ (CitizenGuide): 

คู่มือสาขา โดย หน่วยงานจุดบริการ

7

2

ตรวจและอนุมัติ 
ไม่เกิน 5,000 ฉบับ

ประชาชน

ค้นหาใน 
info.go.th

หน่วยงาน 
ภาครัฐ 

จุดบริการ

ต้องตามหา  
คู่มือกลางและ copy 

มาให้ครบ
สร้างกระบวนงาน

และคู่มือ

สือ่สารไปยงั
หนว่ยบรกิารให้
ทําคูม่อืตาม

พบคู่มือกลาง
อย่างเดียว


