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 สืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ
รับทราบและเห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินกิจกรรมภายใต้แผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้เป็นรูปธรรม โดยการปรับปรุงคู่มือส าหรับ
ประชาชนเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้แผนการยกระดับดังกล่าว ซึ่งได้เห็นชอบให้ทุกส่วนราชการพิจารณาปรับลด
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ ลดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30-50 ประกอบกับ 
ปัจจุบันกรมการจัดหางานได้พัฒนาระบบการให้บริการเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือพร้อมก้าวไปสู่สังคมดิจิทัลและThailand 4.0  
ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งท าให้รูปแบบและขั้นตอนในการให้บริการประชาชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้น 
การปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชนและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญยิ่ง 

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตระหนักถึงความส าคัญในการปรับปรุงคู่มือดังกล่าว จึงได้จัดท าองค์
ความรู้ เรื่อง แนวทางการปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชนและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย สาเหตุที่ต้องจัดท าคู่มือ
ส าหรับประชาชน ขอบเขตของกระบวนงานที่ต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ความรู้เกี่ยวกับประเภทของ
กระบวนงานในคู่มือส าหรับประชาชน องค์ประกอบหลักของคู่มือส าหรับประชาชน และขั้นตอนการจัดท าหรือ
แก้ไขคู่มือส าหรับประชาชน 

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทาง
ในการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชนและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก 
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
 ที่มา 
 สืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ
และเห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอให้หน่วยงานของรัฐด าเนิน
กิจกรรมภายใต้แผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้เป็นรูปธรรม โดยการปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชนเป็นกิจกรรมหนึ่ง
ภายใต้แผนการยกระดับดังกล่าว ซึ่งได้เห็นชอบให้ทุกส่วนราชการพิจารณาลดรายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 - 50  
 ประกอบกับเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีค าสั่ง ที่ 21/2560 
เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ในข้อ 17 ได้ก าหนดมาตรการ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นการทั่วไปรวมไว้ด้วยว่า “ในกรณีที่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบใด ก าหนดให้ 
ผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง ต้องใช้เอกสารที่ทาง
ราชการออกให้แก่ผู้นั้น เพ่ือประกอบการพิจารณาหรือด าเนินการ ให้เป็นหน้าที่ของผู้มีอ านาจอนุมัติ อนุญาต  
ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจ้ง หรือรับแจ้งนั้น ที่จะต้องด าเนินการให้หน่วยงานที่ออกเอกสารราชการ
เช่นว่านั้นส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารดังกล่าวมาเพ่ือประกอบการพิจารณาด าเนินการ ในกรณีที่ผู้มีอ านาจดังกล่าว
ประสงค์จะได้ส าเนาเอกสารนั้นจากผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง 
หรือผู้แจ้ง ให้ผู้มีอ านาจนั้นเป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวเอง เพ่ือประโยชน์แห่งการนี้ ห้ามมิให้เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท าส าเนาดังกล่าวจากผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาตหรือผู้ยื่นขอจดทะเบียน  
หรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง” และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เห็นชอบมาตรการอ านวยความสะดวก
และลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการจัดหางานเป็นไป
ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการอ านวยความสะดวก
และลดภาระแก่ประชาชน กรมการจัดหางานได้ จัดท าแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่  2  
ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยการปรับปรุง
คู่มือส าหรับประชาชน จ านวน 11 กระบวนงาน รวมถึงได้ออกประกาศกรมการจัดหางาน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 
เรื่อง การยกเลิกการเรียกส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  
 อีกทั้ง ปัจจุบันกรมการจัดหางานได้พัฒนาระบบการให้บริการเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือพร้อมก้าวไปสู่สังคมดิจิทัลและ
Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งระบบงานที่ให้บริการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรม ได้แก่ 1) ระบบ 
การให้บริการจัดหางานต่างประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2) ระบบสารสนเทศการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์
จัดหางานในประเทศ 3) ระบบสารสนเทศการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตน  
กรณีว่างงาน 4) ระบบการส่งเสริมการมีงานท า 5) ระบบสารสนเทศการแจ้งการท างานของคนต่างด้าว นอกจากนี้ 
ยังอยู่ระหว่างพัฒนาระบบการอนุญาตท างานของคนต่างด้าว ซึ่งเป็นระบบยื่นขอรับใบอนุญาตท างาน ยื่นขอต่ออายุ
ใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าวที่เข้ามาท างานในประเทศไทยตามวิธีการขออนุญาตท างานทุกประเภททางอิเล็กทรอนิกส์ 
และออกใบอนุญาตท างานในรูปแบบบัตรดิจิทัล (Digital Work Permit) รวมทั้งการประกาศใช้พระราช
ก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง 
ทีส่่งผลกระทบโดยตรงต่อกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุญาต การจดทะเบียน การรับแจ้ง ด้วย 
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 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นล้วนเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้คู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของกรมการจัดหางานที่เผยแพร่อยู่ 
ในปัจจุบันทั้ ง 79 กระบวนงาน มีรายละเอียดขององค์ประกอบหลัก ได้แก่  1) ขอบเขตการให้บริการ   
2) หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) 3) ขั้นตอนและระยะเวลา 4) รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  
5) ค่าธรรมเนียม 6) การรับเรื่องร้องเรียน 7) อื่นๆ เช่น ตัวอย่างแบบฟอร์ม ที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดคู่มือส าหรับประชาชนของกรมการจัดหางานในทุกกระบวนงาน  
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดท า ปรับปรุงแก้ไขคู่มือส าหรับประชาชน
และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน จึงได้จัดท าองค์ความรู้ เรื่อง แนวทางการปรับปรุงคู่มือส าหรับ
ประชาชนและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
พ.ศ. 2558 เพ่ือเป็นแนวทางในการสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานทั้งส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาคมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชนและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกและลดความสับสนในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน  ลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของ
ประชาชน ยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ รวมถึงสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับหน่วยงานต่อไป 

 วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในสังกัดกรมการจัดหางานสามารถปรับปรุงคู่มือส าหรับ
ประชาชนและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
พ.ศ. 2558 ได้อย่างถูกต้อง 
  2) เพ่ือให้การปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชนเป็นด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน
สามารถเผยแพร่อ านวยความสะดวกและลดความสับสนในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน สร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงาน 
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ส่วนที่ 2 
คู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 
 คู่มือส าหรับประชาชนคืออะไร 
 คู่มือส าหรับประชาชน คือ รายละเอียดที่แสดงให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ชัดเจนในการติดต่อ
ขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐว่ามีหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จ าเป็น
อย่างไร เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
 สาเหตุที่ต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง ก าหนดให้ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้ 
การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับค าขอ และจะก าหนดให้ยื่นค าขอผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
แทนการมายื่นค าขอด้วยตนเองก็ได้ และมาตรา 7 วรรคสอง ก าหนดให้คู่มือส าหรับประชาชนตามวรรคหนึ่ง 
ให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่ก าหนดให้ยื่นค าขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อประชาชนประสงค์  
จะได้ส าเนาคู่มือดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดส าเนาให้โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น
ให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือประชาชนด้วย 

 ขอบเขตของกระบวนงานที่ต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน  
  หน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ประชาชนต้องขออนุมัติ อนุญาต  
จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือแจ้งก่อนจะด าเนินการใดๆ ต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 

 ประเภทของกระบวนงานในคู่มือส าหรับประชาชน  
  ในการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนมีประเด็นส าคัญที่ต้องพิจารณาในรายละเอียดกระบวนงานบริการ 
โดยจ าแนกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
 1) กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว หมายถึง  ในการให้บริการประชาชนหน่วยงาน
สามารถด าเนินการได้อย่างเบ็ดเสร็จภายในหน่วยงานเดียว 
 2) กระบวนงานบริการที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน หมายถึง ในการให้บริการประชาชนมีขั้นตอน 
ที่จะต้องผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานอ่ืนในการด าเนินการอนุมัติ อนุญาต หรือให้ความเห็นชอบ 
 3) กระบวนงานบริการที่ต่อเนื่องจากหน่วยงานอ่ืน หมายถึง ในการให้บริการประชาชนมีการ
ก าหนดให้ประชาชนต้องน าเอกสารหรือหลักฐานที่ออกให้โดยหน่วยงานอ่ืนมาเป็นเอกสารหรือหลักฐานประกอบ
ค าขอเพ่ือพิจารณา 
 4) กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น หมายถึง การให้บริการประชาชน
ที่มีกฎหมาย หรือกฎก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อนุญาต โดยอาจ
เป็นการให้บริการ ประเภทใดประเภทหนึ่ง คือ กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว กระบวนงาน
บริการที่เชื่อมโยงหลายส่วนราชการ  กระบวนงานบริการที่ต่อเนื่องจากหน่วยงานอ่ืน 
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 องค์ประกอบหลักของคู่มือส าหรับประชาชน 
 1) “ขอบเขตการให้บริการ” : แสดงรายละเอียดของงานที่ให้บริการ/สถานที่หรือช่องทางการ
ให้บริการ/วัน เวลา ที่ให้บริการ 
 2) “หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข” (ถ้ามี) : แสดงรายละเอียดของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการยื่นค าขอที่หน่วยงานก าหนดไว้ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน 
 3) “ขั้นตอนและระยะเวลา” : แสดงขั้นตอนการให้บริการโดยเรียงตามล าดับก่อนหลัง มีค าอธิบาย
โดยสังเขป พร้อมทั้งระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งแสดงระยะเวลาในการด าเนินการแต่ละ
ขั้นตอนและระยะเวลาโดยรวม  

 4) “รายการเอกสารหลักฐานประกอบ” : แสดงรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่น 
ค าขอรับบริการ พร้อมระบุจ านวนที่ต้องใช้ของเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าว 
 5) “ค่าธรรมเนียม” (ถ้ามี) : แสดงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่ผู้รับบริการจะต้องช าระ 
 6) “การรับเรื่องร้องเรียน” : แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางและวิธีการแจ้งเรื่องร้องเรียน 
 7) อ่ืนๆ เช่น ตัวอย่างแบบฟอร์ม : แสดงให้เห็นตัวอย่างแบบฟอร์มค าขอ แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 
และตัวอย่างการกรอกข้อมูล 

 กระบวนงานที่จัดท าคู่มือส าหรับประชาชนของกรมการจัดหางาน   
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระบวนงานที่จัดท าคู่มือส าหรับประชาชนของกรมการจัดหางาน  
มีจ านวนทั้งสิ้น  77  กระบวนงาน แยกเป็น 

1) กระบวนงานตาม พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน    51  กระบวนงาน 
2) กระบวนงานตาม พ.ร.บ.การท างานของคนต่างด้าว   22  กระบวนงาน 
3) กระบวนงานตามกฎหมาย/ระเบียบอื่นๆ 

     - พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ    1  กระบวนงาน 
  - ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการส่งเสริม  3  กระบวนงาน 
     การรับงานไปท าที่บ้าน 
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ส่วนที่ 3 
แนวทางการปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชนและการปฏิบัตติามพระราชบัญญัติ 

อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 

  จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและ
เห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอให้หน่วยงานของรัฐด าเนินกิจกรรม
ภายใต้แผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เห็นชอบมาตรการอ านวย
ความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) กรมการ
จัดหางานจึงได้จัดท าแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 โดยการปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชน 
จ านวน 11 กระบวนงาน นอกจากนี้  ได้ออกประกาศกรมการจัดหางาน เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2562  
เรื่อง การยกเลิกการเรียกส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ให้บริการที่เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงคู่มือส าหรับ
ประชาชนให้มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ การทบทวนและปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชนควรด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากประเด็นต่าง ๆ เช่น 
  - การแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  - การปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน หรือโครงสร้างตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
  - การปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติ 
  - การปรับอัตราค่าธรรมเนียม 
  - การลดระยะเวลา/ขั้นตอนการให้บริการ 
  - การปรับลดรายการเอกสาร หลักฐานประกอบในการยื่นค าขอ 
  - การเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ 
  - การให้บริการโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 
  - การเปลี่ยนแปลงช่องทางการให้บริการ 

  การปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชน แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ  
  - กรณีจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนฉบับใหม่ที่ยังไม่เคยมีมาก่อน 
  - กรณจีดัท าคู่มือส าหรับประชาชนฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที่ได้มีการเผยแพร่แล้ว 

 กรณีจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนฉบับใหม่ที่ยังไม่เคยมีมาก่อน  
  เป็นกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงมีการเพ่ิมบริการใหม่ๆ ให้กับ
ประชาชน ท าให้เกิดกระบวนงานหรือการให้บริการที่เพ่ิมข้ึนจากเดิมที่มีอยู่ ซึ่งส านัก/กองผู้รับผิดชอบกระบวนงาน
หรือบริการนั้นๆ จ าเป็นต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนฉบับใหม่ขึ้น เพ่ือเผยแพร่ให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ 
ให้รับทราบและน าไปใช้ประโยชน์ โดยส านัก/กองสามารถด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

การจัดท า (ร่าง) คู่มือส าหรับประชาชนฉบับใหม่ 
  ขั้นตอนที่ 1 : ส านัก/กองจัดท า (ร่าง) คู่มือส าหรับประชาชนในแต่ละกระบวนงานด้วยรูปแบบของ
ไฟล์ Ms-word ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด (ภาคผนวก ก) โดยต้องระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบ
หลักของการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดไว้ ดังนี้  
    1) ชื่อกระบวนงาน : ควรพิจารณาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และรูปแบบวิธีการให้บริการในปัจจุบัน  
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    2) ประเภทของกระบวนงาน : กรณีที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และรูปแบบวิธีการ
ให้บริการในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อประเภทของกระบวนงานจ าเป็นต้องมีการแก้ไข ควรต้องพิจารณาแก้ไข 
ตามประเภทของกระบวนงาน ประกอบด้วย 
      กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว หมายถึง งานบริการประชาชน
หน่วยงานสามารถด าเนินการได้อย่างเบ็ดเสร็จภายในหน่วยงานเดียว 
      กระบวนงานบริการที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน หมายถึง งานบริการประชาชน 
มีข้ันตอนที่จะต้องผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานอ่ืนในการด าเนินการอนุมัติ อนุญาต หรือให้ความเห็นชอบ 
      กระบวนงานบริการที่ต่อเนื่องจากหน่วยงานอื่น หมายถึง งานบริการประชาชนที่มีการ
ก าหนดให้ประชาชนต้องน าเอกสารหรือหลักฐานการอนุญาตที่ออกโดยหน่วยงานอ่ืนก่อน มาเป็นเอกสารหรือ
หลักฐานประกอบค าขอเพ่ือพิจารณา 
    3) หมวดหมู่ของกระบวนงาน : เลือกระบุหมวดหมู่ของกระบวนงานที่ส านักงาน ก.พ.ร. 
ก าหนดไว้ 8 รายการ ให้ตรงกับลักษณะของคู่มือที่ส านัก/กองต้องการจัดท าขึ้น โดยหมวดหมู่ทุกรายการ หมายถึง 
การที่เจ้าหน้าที่ยินยอมให้บุคคลใดกระท าการใดที่มีกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับการยินยอมก่อนกระท าการนั้น 
ซึ่งประกอบด้วย  
      อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
      อนุมัติ 
      จดทะเบียน 
      ขึ้นทะเบียน 
      รับแจ้ง 
      ให้ประทานบัตร 
      ให้อาชญาบัตร 
      อ่ืน ๆ (เช่น การออกผลการวิเคราะห์) 
    4) กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต : ส าหรับในประเด็นนี้ เป็นส่วนส าคัญที่ส านัก/กอง 
ต้องพิจารณาเกี่ยวกับชื่อกฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต ตั้งแต่พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ หรืออ่ืน ๆ และต้องระบุชื่อกฎหมายที่เก่ียวข้องทั้งหมดไว้ในคู่มือส าหรับประชาชน 
    5) ระดับผลกระทบ :  ให้ส านัก/กองเลือกระบุระดับผลกระทบว่าเป็นกระบวนงานบริการที่มี
ความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม หรือบริการทั่วไป 
    6) กลุ่มผู้ใช้บริการ : ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดกลุ่มผู้ ใช้บริการ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  
1) ประชาชนทั่วไป 2) ชาวต่างชาติ และ3) ผู้ประกอบการภาคเอกชน/นิติบุคคล ทั้งนี้ ส านัก/กองต้องพิจารณา
ระบุกลุ่มผู้ใช้บริการให้ครอบคลุมทุกลุ่มเป้าหมาย โดยคู่มือส าหรับประชาชน 1 ฉบับ สามารถระบุกลุ่มผู้ใช้บริการ 
ได้มากกว่า 1 กลุ่ม 
    7) พ้ืนที่ให้บริการ :  ระบุพ้ืนที่ให้บริการให้ตรงตามการให้บริการในปัจจุบัน  หากมีการ
ให้บริการมากกว่า 1 พื้นที่ ให้ระบุทุกพ้ืนที่ที่มีการให้บริการ 
    8) ระยะเวลาด าเนินการที่ก าหนดตามกฎหมาย :  ระบุกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่ก าหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จในการให้บริการพร้อมหน่วยของเวลา  
      กรณีมีมากกว่า 1 ฉบับ ให้ระบุฉบับที่ก าหนดระยะเวลาน้อยที่สุด หรือฉบับที่มีความ
ครอบคลุมงานให้บริการมากที่สุดเพียงฉบับเดียว 
      กรณีไม่มีระยะเวลาที่ก าหนดในกฎหมาย ให้ใส่ระยะเวลาด าเนินการเป็น “ไม่ระบุ” 
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    9) ช่องทางการให้บริการ : ใหส้ านัก/กองระบุรายละเอียดทุกรายการ ดังนี้ 
     9.1) ระบุสถานที่หรือช่องทางการให้บริการที่เปิดให้บริการประชาชน ณ ปัจจุบัน  
ซึ่งสามารถระบุได้มากกว่า 1 ช่องทาง เช่น  
        ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน ให้ระบุชื่อหน่วยงาน ที่ตั้งหน่วยงาน และเบอร์โทรศัพท ์
        ทางไปรษณีย์ ให้ระบุที่อยู่เพื่อการจัดส่งไปรษณีย์ให้ชัดเจน  
        ทางอีเมล์ ให้ระบุชื่ออีเมล์เพื่อการจัดส่งข้อมูล 
        ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ระบุชื่อระบบและระบุ Link หรือ Application  
ในการเข้าถึงบริการ 

ฯลฯ 
     9.2) ระยะเวลาที่ให้บริการ ให้ระบุวัน เวลา และช่วงเวลาที่เปิดให้บริการประชาชน เช่น 
        วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
        ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. กรณีหน่วยงานให้บริการหยุดพักเที่ยงให้ระบุ  
“มีพักเท่ียง” ไว้ในวงเล็บด้วย 
    10) หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต :  
ให้ส านัก/กองพิจารณาระบุหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ถ้ามี) เช่น การตรวจนับ ณ เวลายื่นค าขอ 
การเริ่มนับวันในการด าเนินการ การท าบันทึกสองฝ่ายกรณีน าเอกสารมายื่นไม่ครบ เงื่อนไขในการคืนค าขอ
อนุญาต ตลอดจนหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการยื่นค าขออ่ืน ๆ เป็นต้น ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน เพ่ือให้
สามารถเตรียมด าเนินการได้อย่างถูกต้อง โดยส านัก/กองจะต้องใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน กระชับ 
สามารถสื่อสารให้ประชาชนผู้ยื่นค าขอเข้าใจตรงกันกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  
    11) การก าหนดขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ  :  ส านัก/กองพิจารณา
ขั้นตอนการให้บริการ ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในเวลานั้นๆ 
โดยจะต้องแสดงขั้นตอนการให้บริการเรียงล าดับก่อนหลังตามหัวข้อ ดังนี้ 
      11.1) ประเภทของขั้นตอน :  ระบุประเภทของแต่ละขั้นตอน เพ่ือเป็นการจัดกลุ่ม
ของขั้นตอน โดยเลือกจากรายการ 5 ประเภท ได้แก่ 
         การตรวจสอบเอกสาร : เป็นประเภทของขั้นตอนเกี่ยวกับการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน และแบบฟอร์มในการยื่นค าขอว่าให้ข้อมูลถูกต้อง สมบูรณ์ตามที่ประกาศไว้หรือไม่ ซึ่งเป็นการ
ตรวจเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ ไม่รวม “ความครบถ้วน / จ านวนเอกสาร” ซึ่งเป็นการตรวจเชิงปริมาณ เนื่องจาก
เจ้าหน้าทีจ่ะต้องตรวจสอบทันทีในขณะที่รับค าขอแล้ว 
         การพิจารณา : เป็นประเภทของขั้นตอนการเริ่มพิจารณาของเจ้าหน้าที่  
ซึ่งหมายรวมถึงขั้นตอนหลังจากการตรวจเอกสาร และก่อนการลงนามอนุญาตทั้งหมด เช่น การสุ่มเข้าตรวจพ้ืนที่ 
การประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น 
         การลงนาม : เป็นประเภทของขั้นตอนการพิจารณาลงนามของผู้มีอ านาจ
ตามกฎหมาย 
         การแจ้งผลการพิจารณา : เป็นประเภทของกระบวนการแจ้งผลการ
พิจารณาว่าอนุญาต/ไม่อนุญาตให้ผู้ยื่นค าขอได้ทราบ 
         การพิจารณาโดยหน่วยงานอ่ืน :  เป็นประเภทของกระบวนการที่ต้องพิจารณา
ด าเนินการโดยหน่วยงานอ่ืนนอกส่วนราชการ / องค์กรของผู้ให้บริการ มักเป็นกรณีที่กระบวนงานนั้นอยู่ใน
ประเภทกระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน 
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      11.2) ขั้นตอนการบริการ : เมื่อระบุประเภทของขั้นตอนแล้วให้ระบุรายละเอียดของ
ขั้นตอนการให้บริการในแต่ละประเภทของขั้นตอน โดยสรุปใจความส าคัญให้มีความกระชับ  เน้นเฉพาะขั้นตอน 
ที่ประชาชนควรทราบ และห้ามระบุขั้นตอนที่เป็นขั้นตอนการปฏิบัติราชการภายใน เช่น การจัดแฟ้มเสนอลงนาม 
       ** กรณีมี “หมายเหตุ” ให้ระบุรายละเอียดของหมายเหตุเพ่ิมเติมไว้ใต้รายละเอียด
ในแต่ละขั้นตอน โดยระบุเฉพาะสาระส าคัญที่ประชาชนควรทราบ เช่น ผู้รับใบอนุญาตต้องลงลายมือชื่อ 
ในใบอนุญาตต่อหน้าเจ้าหน้าที่ เป็นต้น 
      11.3) ระยะเวลาในการให้บริการ : ระบุระยะเวลาการให้บริการในแต่ละขั้นตอน 
และระยะเวลาด าเนินการรวม พร้อมเลือกระบุหน่วยของเวลาเป็นนาที หรือชั่วโมง หรือวัน โดยจะต้องแปลงหน่วยเวลา
ให้ตรงกันทุกขั้นตอน เช่น 30 นาที  120 นาที และควรระบุให้ชัดเจนว่าหน่วยเป็นวัน หรือวันท าการ เป็นต้น
       ** กรณีมีการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือกรณีที่ระหว่างขั้นตอนมีระยะเวลา 
รอคอย หรือต้องติดต่อแผนกอ่ืนหรือรอการด าเนินงานของหน่วยงานอ่ืน ให้ค านวณระยะเวลาเฉลี่ยในการรอคอย  
ลงในระยะเวลาด าเนินการรวมด้วย   
       ** ทั้งนี้ “ระยะเวลาด าเนินการรวม” ต้องไม่เกินระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด   
และหากกระบวนงานนี้ผ่านการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการมาแล้ว ระยะเวลาด าเนินการรวม 
ต้องไม่เกินระยะเวลาหลังการลดขั้นตอน หรือหากไม่มีกฎหมายก าหนดแต่เป็นนโยบายของผู้บริหารที่ได้  
ออกประกาศหรือมีข้อสั่งการไว้ ให้ระบุระยะเวลาตามท่ีได้ประกาศหรือสั่งการไว้ 
      11.4) หน่วยงาน :  ระบุส่วนงานที่ด าเนินการในแต่ละขั้นตอน เช่น การตรวจสอบ
พฤติการณ์ หน่วยงานที่ด าเนินการ ได้แก่ กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน / การยืนยันสัญญาค้ าประกัน  
หน่วยงานที่ด าเนินการ ได้แก่ ธนาคาร เป็นต้น 
    12) การลดขั้นตอน  :  กรณีกระบวนงานบริการนี้ได้ผ่านกระบวนการลดขั้นตอนแล้ว  
ให้ระบุด้วยว่า “ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว” และให้กรอกระยะเวลารวม
หลังการลดขั้นตอน พร้อมทั้งหน่วยของเวลาไว้ด้วย 
    13) รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  :  พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกฯ  ก าหนดว่ากรณี 
ค าขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามที่ระบุในคู่มือส าหรับประชาชนแล้ว หรือกรณีเอกสาร 
ไม่ครบถ้วน และผู้ยื่นค าขอได้มีการแก้ไขตามบันทึกข้อตกลงสองฝ่ายเรียบร้อยแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียก
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมอ่ืนใดอีกไม่ได้ ดังนั้น การก าหนดรายการเอกสารหลักฐานประกอบ ในคู่มือส าหรับ
ประชาชน ควรพิจารณา ดังนี้ 
      13.1) เป็นเอกสารหลักฐานที่กฎหมาย/ระเบียบ ก าหนด 
      13.2) กรณีมีเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมมากกว่าที่กฎหมายก าหนดต้องสามารถชี้แจง
ความจ าเป็นที่ต้องใช้ในการยื่นค าขอได้   
      13.3) ระบุรายละเอียดรายการเอกสารหลักฐานให้ชัดเจน ประกอบด้วย   
         ประเภทเอกสาร : ให้ระบุประเภทเอกสาร โดยเลือกว่าเป็นเอกสารยืนยัน
ตัวตน หรือ เอกสารเพ่ิมเติม 
         ชื่อเอกสาร : ให้ระบุชื่อเอกสาร และรายละเอียดให้ชัดเจน เช่น หนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ระบุวัตถุประสงค์ และอายุไม่เกิน 6 เดือน 
         หน่วยงาน : ให้ระบุหน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้ออกเอกสารฉบับดังกล่าว 
         จ านวนเอกสารและหน่วยนับ : ให้ระบุจ านวนเอกสาร โดยจะต้องระบุ 
ให้ชัดเจนว่าเป็น “ฉบับจริง” หรือ “ส าเนา” พร้อมระบุหน่วยนับเอกสาร (ฉบับหรือชุด) แต่ละรายการที่ผู้ยื่นค าขอ
จะต้องน ามายื่นให้เจ้าหน้าที่ 
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         กรณีมีเงื่อนไขของเอกสารหลักฐาน ให้ระบุไว้ในหมายเหตุ  เช่น เงื่อนไข
การรับรองส าเนาต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาพร้อมประทับตรานิติบุคคล / ต้องแสดงเอกสารตัวจริงต่อหน้า
เจ้าหน้าที่เมื่อมายื่นค าขอต้องได้รับการรับรองความถูกต้องจากโนตารีปับลิคกรณีเป็นเอกสารจากต่างประเทศ / 
เอกสารค าแปลต้องรับรองการแปลจากผู้จบการศึกษาในระดับไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีในหลักสูตรที่ใช้ภาษาที่ปรากฏ
ในเอกสาร เป็นต้น 
    14) ค่าธรรมเนียม  :  ระบุค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการที่ผู้ยื่นค าขอต้องช าระ โดยใส่
รายละเอียดค่าธรรมเนียมในแต่ละอัตราใส่ตัวเลขจ านวนอัตราค่าธรรมเนียมหรือใส่หมายเหตุเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
ค่าธรรมเนียมในอัตรานั้นๆ (ถ้ามี) เช่น ค่าค าขอ ฉบับละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตท างาน 
ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน ฉบับละ 750 บาท 
    15) ช่องทางการร้องเรียน  :  ระบุช่องทางการร้องเรียน พร้อมทั้งรายละเอียดในการติดต่อ 
เพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถร้องเรียน เช่น กรณีไม่เป็นไปตามที่ก าหนดในคู่มือส าหรับประชาชน หรือให้
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ โดยให้ระบุช่องทาง สถานที่ เบอร์โทรศัพท์ โดยเรียงล าดับช่องทางการร้องเรียน ดังนี้ 
       ร้องเรียนที่หน่วยงานทั้งติดต่อด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ให้ใส่ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่  
เบอร์โทรศัพท์ ที่ชัดเจน 
       ร้องเรียนที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนประจ าหน่วยงาน (ถ้ามี)  
       ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์  ให้ใส่ที่อยู่ของเว็บไซต์หน้ารับเรื่องร้องเรียน 
       ร้องเรียนผ่านช่องทางโทรศัพท์  / Call Center  
       ร้องเรียนผ่านอีเมล์ 
    16) แบบฟอร์ม ตัวอย่าง (ถ้ามี)  :   ระบุชื่อเอกสารแบบฟอร์ม และแนบไฟล์แบบฟอร์ม
นั้นๆ ในรูปแบบไฟล์ PDF 
  ขัน้ตอนที ่2 :  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ผู้รับผิดชอบการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนภาพรวม) 
รวบรวมข้อมูลการปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) คู่มือส าหรับประชาชนของทุกส านัก/กองที่เก่ียวข้อง  
  ขัน้ตอนที ่3 :  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ผู้รับผิดชอบการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนภาพรวม) 
ด าเนินการจัดประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 1) ผู้แทนของส านัก/กองที่เป็นเจ้าของ (ร่าง) คู่มือ
ส าหรับประชาชน 2) ผู้แทนกองนิติการ 3) เจ้าหน้าที่ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และ4) ผู้แทนจากหน่วยปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือส านักงานจัดหางานจังหวัด เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ 
(ร่าง) คู่ มื อส าหรับประชาชน  และลงมติ เห็ นชอบให้ จัดท าเป็นคู่มื อส าหรับประชาชนฉบับสมบู รณ์ 
เพ่ือเผยต่อประชาชนน าไปใช้ประโยชน์ 
  ขัน้ตอนที ่4 :  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ผู้รับผิดชอบการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนภาพรวม) 
จัดท าร่างคู่มือประชาชนตามมติที่ประชุม และมีหนังสือแจ้งส านัก/กอง พิจารณาตรวจสอบรายละเอียด และยืนยัน
ความถูกต้องของร่างคู่มือส าหรับประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
  ขัน้ตอนที ่5 :  ส านัก/กองผู้รับผิดชอบกระบวนงานตามคู่มือส าหรับประชาชน ด าเนินการตรวจสอบ
รายละเอียด และยืนยันความถูกต้องของร่างคู่มือส าหรับประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบให้กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือด าเนินการบันทึกคู่มือส าหรับประชาชนลงในระบบสารสนเทศ 

  ขั้นตอนที่ 6 : การบันทึกคู่มือส าหรับประชาชนเข้าสู่ระบบสารสนเทศ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
(ผู้รับผิดชอบการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนภาพรวม) จะเป็นผู้ด าเนินการ ดังนี้ 
   1. การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ ตาม พ.ร.บ.ฯ  
    1) จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รองรับระบบปฏิบัติการ Windows หรือ MacOS และ
สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้  
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   2) มอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่จัดท าคู่มือส าหรับประชาชนลงในระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย  
     ผู้ ใช้งานส าหรับผู้ จัดท าคู่มือ -ส่วนกระบวนงานและส่วนคู่มือ (User) คือ ผู้บันทึก
รายละเอียดสร้างกระบวนงานและสร้างคู่มือส าหรับประชาชนในระบบสารสนเทศ 
     ผู้ใช้งานส าหรับผู้จัดท าคู่มือ-ส่วนคู่มือ (Reviewer) คือ ผู้อนุมัติ คู่มือส่งไปยังส านักงาน ก.พ.ร. 
   3) ด าเนินการเปิดอีเมล์กลาง (ใช้อีเมล์ที่เป็นโดเมน .go.th หรืออีเมล์ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นผู้ก าหนดให้ เช่น psdg@doe.go.th เป็นต้น) เพ่ือก าหนดรหัสผู้เข้าใช้งานระบบสารสนเทศhttps://backend.info.go.th/  
   4) ประสานส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ือวางโครงสร้างหน่วยงานและกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดท า
ฐานข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน และท าการเปิดโครงสร้างหน่วยงาน (Organization Code) รวมถึงเปิดบัญชี
ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ  โดยให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบัญชีผู้ ใช้งานที่  www.opdc.go.th> พัฒนาระบบ
ราชการ>พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกฯ>พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกฯ>แบบฟอร์มเตรียมความพร้อม 
การจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน และกรอกข้อมูลส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร.ด าเนินการที่ handbook@podc.go.th 

การขอบัญชีผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ 

 
การเปิดโครงสร้างหน่วยงาน (Organization Code)  

 
 
 
 
 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ช่ือ Email (Account) คือ Username ที่จะใช้ในการเข้าสู่ระบบสารสนเทศ โดยให้ระบุอีเมล์กลางที่เปิดใช้งานไว้ในข้อ 3) 
 Password ให้เว้นว่างไว้ ส านักงาน ก.พ.ร. จะเป็นผู้ก าหนดให้กับส่วนราชการเอง 
 First name/Last name ให้ระบเุป็นภาษาอังกฤษด้วยอักษรพิมพ์ใหญ่โดยไมต่้องระบุค าน าหน้านาม 
 ช่ือ/นามสกลุให้ระบดุ้วยภาษาไทยโดยไม่ต้องมีค าน าหน้านาม 
 หมายเลขบัตรประชาชนให้ระบุโดยไม่ต้องเว้นวรรคหรือมีเครื่องหมาย (-) 
 ช่ือหน่วยงานให้ระบุ “กรมการจัดหางาน” 
 ต าแหน่ง ให้ระบุต าแหน่งของเจ้าหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
 สิทธิการใช้งานในระบบให้ระบุสิทธิให้เจ้าหน้าท่ีที่ไดร้ับมอบหมายแต่ละคน โดยเลือกจาก User / Reviewer 

(ท าเฉพาะคร้ังแรกเพียงคร้ังเดียว) 
• ช่ือหน่วยงาน / ส านักงาน ให้กรอกช่ือส่วนราชการ / หน่วยงาน ท้ังในระดับกอง / ส านัก และส านักงานท่ีให้บริการทุกจุด 
• ประเภทหน่วยงาน เลือกข้อมูลจากรายการใน drop down list ซึ่งอยู่ในเซลล์ D2 
• หมวดหมู่หน่วยงาน เลือกข้อมูลจากรายการใน drop down list ซึ่งอยู่ในเซลล์ F2 
• กระทรวง กรม จังหวัด อ าเภอ ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
• รายละเอียดการกรอก อยู่ในชีท “วิธีการกรอกหน่วยงาน” ซึ่งอยู่ในไฟล์เดียวกันนี ้
*** หมวดหมู่หน่วยงาน ส าคัญมาก เนื่องจากเป็นส่วนที่จะก าหนดว่าผู้ใช้งานภายใต้หมวดหมู่นั้น ๆ จะสร้าง
กระบวนงาน หรือ copy ข้อมลูได้หรือไม่ *** ส่งไฟล์ที่กรอกขอ้มลูแล้วท่ี handbook@opdc.go.th 
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  2. การเปิดกระบวนงานและคู่มือส าหรับประชาชนฉบับใหม่ในระบบสารสนเทศ 
   2.1 การเข้าสู่ระบบ ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
    1) เปิดโปรแกรม Chrome แล้วพิมพ์ URL : http://backend.info.go.th 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2) กรอก Username และ Password ของผู้ใช้งานส าหรับผู้จัดท าคู่มือ-ส่วนกระบวนงาน
และส่วนคู่มือ (User) ที่ได้รับจากส านักงาน ก.พ.ร. 
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    3) หน้าจอแสดงผลในหน้าแรก และหลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ตรวจสอบชื่อบัญชี และ
หน่วยงาน ที่ปรากฏอยู่ทีมุ่มบนด้านขวาทุกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่ 

 
 
 
 
 
 

ส่วนประกอบที่แสดงในหน้าจอหลัก มีดังนี้ 
 ส่วนแสดงชื่อผู้ใช้ (User name) และ หน่วยงานที่ผู้ใช้สังกัดอยู่ ในภาพ ผู้ใช้งานสังกัด หน่วยงานภาครัฐ
ส่วนกลางระดับกรม คือ กรมการจัดหางาน 
Dashboard แสดงจ านวนของคู่มือประชาชนในแต่ละสถานะ ภายใต้หน่วยงานเดียวกันกับผู้ใช้งานเท่านั้น 
(ดังนั้นแม้ว่าจะมีคู่มือของกองอ่ืน ภายใต้กรมเดียวกันก็ตามจะไม่สามารถเห็นได้ใน Dashboard แต่จะสามารถ
ค้นหาและอ่านได้ในเมนู “คู่มือส าหรับ ประชาชน”) 
 เมนูหลัก 
คู่มือประชาชนฉบับล่าสุด 5 ฉบับแรกที่ถูกสร้างขึ้น ภายใต้หน่วยงานเดียวกันกับผู้ใช้งาน 
    4) ให้คลิกเลือก “กระบวนงาน” ที่เมนูหลักด้านซ้าย เพ่ือท าการสร้างกระบวนงานของ
คู่มือที่ต้องการจัดท าเพิ่มขึ้น จะปรากฏหน้าจอกระบวนงาน ดังรูปภาพ 
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           หน้าจอกระบวนงาน แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนการค้นหา และ ส่วนแสดงผล 
การค้นหา ระบบจะใส่ฟิลเตอร์ให้อัตโนมัติตาม “หน่วยงาน” ของผู้ใช้งาน คือ กระทรวงแรงงาน /กรมการจัดหางาน /
กรมการจัดหางาน (ส่วนกลาง) 
  ระบบจะแสดงผลการค้นหา โดยเรียงตามล าดับกระบวนงานที่ถูกสร้าง/แก้ไขล่าสุดไว้เป็นอันดับแรก 
ซึ่งผู้ใช้งานสามารถปรับปรุงการเรียงผลการค้นหาได้จาก หัวตาราง (Header) ด้านบนซึ่งมีตัวจัดอันดับ (Sorter) 
ฝังไว้อยู่เป็นรูปสามเหลี่ยม 
  หากมีกระบวนงานที่บัญชีผู้ใช้งานที่ก าลังเปิดใช้งานอยู่เป็นผู้สร้าง จะมีปุ่มการท างานเกี่ยวกับ
กระบวนงาน 4 ปุ่ม คือ 
    = เปิดหน้ารายละเอียดของกระบวนงาน   = เปิดหน้าจอการแก้ไขกระบวนงาน 
    = เปิดกระบวนงานใหม่โดยการคัดลอกข้อมูลกระบวนงานนี้ พร้อมทั้งคู่มือประชาชนที่ผูกกับ  
      กระบวนงานนี้ขึ้นมาใหม่ 
   = ระบบจะลบกระบวนงานนี้ทิ้งไป โดยมีเงื่อนไขว่าคู่มือทุกฉบับภายใต้กระบวนงานนี้ถูกลบ
      เรียบร้อยแล้ว 
 
  กรณีไม่มีกระบวนงานเดิมที่สร้างไว้ และต้องการสร้างกระบวนงานใหม่ ให้กดปุ่มสร้าง 
ระบบก็จะสร้างกระบวนงานใหม่ โดยจะปรากฏหน้าจอสร้างกระบวนงานขึ้นมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบจะต้องกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มตามรายละเอียดร่างคู่มือส าหรับ
ประชาชนที่ได้รับการยืนยันความถูกต้องและเผยแพร่ได้จากส านัก/กองผู้รับผิดชอบกระบวนงานในขั้นตอนที่ 1 ดังนี้ 
 ชื่อกระบวนงาน: กรอกชื่อกระบวนงานที่ต้องการ 
 ประเภทของงานบริการ: ให้เลือกประเภทใดประเภทหนึ่งจาก 6 รายการ (โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ในขั้นตอนที่ 1) 

1 

2 3 

4 

5 
6 

7 

8 
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 หมวดหมู่กระบวนงาน: ให้เลือกประเภทใดประเภทหนึ่งจาก 8 รายการ (โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ในขั้นตอนที่ 1) 
 กฎหมายที่ให้อ านาจอนุญาต: ให้เลือกกฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต และ/หรือ เกี่ยวข้องกับกระบวนงานนี้ 
โดยให้กรอกข้อมูลกฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต ตั้งแต่ พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง ข้อบังคับ ประกาศ ประมวล ระเบียบ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี หรืออ่ืน ๆ 
แม้แต่ค าสั่งของหัวหน้าส่วนราชการ เช่น ประกาศอธิบดี เป็นต้น ที่เป็นที่มาของอ านาจในการอนุญาต หรือ
ให้บริการ กระบวนงานนั้น ๆ  
  โดยให้ค้นหาจากรายการ “กฎหมายทั้งหมด” ด้านซ้าย แล้วคลิกเลือกชื่อกฎหมายที่ค้นหา ซึ่งชื่อ
กฎหมายดังกล่าวจะไปปรากฏอยู่ในช่อง “กฎหมายที่เกี่ยวข้อง” ทางด้านขวา และหากจะยกเลิกรายการกฎหมาย
ที่เลือกไปแล้ว ให้คลิกกฎหมายฉบับที่ต้องการยกเลิกในช่อง“กฎหมายที่เกี่ยวข้อง” กฎหมายฉบับนั้นจะถูกย้าย
กลับไปยัง “กฎหมายทั้งหมด” ตามเดิม 
  กรณี ค้นหากฎหมายทั้งหมดแล้วไม่พบรายชื่อกฎหมายที่ต้องการ ผู้ใช้งานจะต้องสร้างกฎหมายเพ่ิม
ในฐานข้อมูลโดยคลิกเมาส์ที่ข้อความ “กรุณาสร้างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” จะปรากฏหน้าจอ“จัดการกฎหมาย” 
ตามภาพ 

ภาพหน้าจอ“จัดการกฎหมาย” 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม               หน้าจอ “เพ่ิมกฎหมาย” จะปรากฏขึ้น ดังภาพ   

ภาพหน้าจอ “เพิ่มกฎหมาย” 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
  ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถว้นตามหัวข้อ ดังนี้ 
   ชื่อประเภทกฎหมาย: ให้เลือกประเภทกฎหมายจากรายการซึ่งมี 10 ประเภท 
   ชื่อกฎหมาย: กรอกชื่อกฎหมายโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
   • ใช้ชื่อย่อเช่น พ.ร.บ. พ.ร.ฎ. หากกฎหมายไม่มีชื่อย่อให้ใช้ชื่อเต็มเช่นกฎกระทรวง 
 

1 
2 

3 
4 
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   • การเว้นวรรคให้ใช้หลักเกณฑ์นี้  คือ ระดับกฎหมาย(วรรค)ชื่อ(วรรค)พ.ศ.(วรรค) ดังนั้นจะได้
ผลลัพธ์ เช่น“พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558” 
   • การอ้างอิงการใช้ชื่อกฎหมายให้อ้างอิงตามที่ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา 
   ผู้มีอ านาจรักษาการตามกฎหมาย: กรอกผู้มีอ านาจรักษาการตามกฎหมายฉบับนั้น 
   กระทรวง: เลือกกระทรวงที่มีอ านาจตามกฎหมาย 
   เนื้อหา: กรอกเนื้อหาของกฎหมาย โดยอาจเลือกเฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องในการอนุญาต และยัง 
สามารถใส่ลิงค์ของกฎหมายได้ โดยควรเป็นลิงค์ของกฎหมายแยกเป็นแต่ละฉบับของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาหรือ ราชกิจจานุเบกษา โดยคลิกที่ปุ่ม      แล้วใส่ลิงค์ของกฎหมายที่ได้เตรียมไว้ 
   เมื่อกรอกข้อมูลแล้ว คลิกปุ่ม “บันทึก” เมื่อระบบบันทึกเสร็จแล้ว จะกลับมายังหน้าจอ “จัดการ
กฎหมาย” และมีแถบสีเขียวขึ้นด้านบนว่า “เพ่ิมกฎหมายเรียบร้อยแล้ว” เป็นเวลา 3 วินาที แล้วให้ปิดแท็บ 
การสร้างกฎหมาย และกลับมาอยู่ที่หน้าจอ “สร้างกระบวนงาน” จากนั้นให้กดปุ่ม                 ที่อยู่บริเวณ 
ใต้กล่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง จากนั้นให้ผู้ใช้งานท าการค้นหาจากรายการ “กฎหมายทั้งหมด” ด้านซ้าย  
จะพบกฎหมายที่สร้างเพิ่มขึ้นมาให้สามารถเลือกใช้ได้ 
 ระดับผลกระทบ: ระบุระดับผลกระทบ โดยอ้างอิงจากรายชื่องานบริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
ซึ่งอยู่ในภาคผนวก หากงานบริการอยู่ในขอบเขตตามรายชื่อให้เลือก “บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/
สังคม” 
 กลุ่มผู้ใช้บริการ: ระบุกลุ่มผู้ใช้บริการโดยคลิกเลือกจากรายการ ซึ่งสามารถเลือกได้มากกว่า 1 กลุ่ม 
 พ้ืนที่ให้บริการ: ให้ระบุว่ากระบวนงานนี้ มีให้บริการที่หน่วยงานประเภทใดบ้าง (ส าคัญมาก หากเลือกประเภทผิด 
หน่วยงานในภูมิภาคจะไม่สามารถดึงข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบปักหมุดไปใช้ได้) 
 กฎหมายข้อบังคับ / ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: ให้กรอกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  
ที่ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในการให้บริการกรณีที่มีมากกว่า 1 ฉบับ ให้เลือกฉบับที่ก าหนดระยะเวลาที่สั้นที่สุด  
กรณีไม่มีข้อบังคับ ให้กรอกระยะเวลา “0” แล้วเลือกหน่วยเป็น วันท าการ 
 ข้อมูลสถิติ : ระบุจ านวนผู้มาใช้บริการคู่มือเฉลี่ยต่อเดือน จ านวนค าขอที่มากที่สุด และจ านวนค าขอ 
ที่น้อยที่สุด กรณีไม่มีข้อมูลให้ระบุ “0” 
 ป้ายค า : ระบุค า หรือข้อความสั้นๆ เพ่ือให้ประชาชนใช้ส าหรับค้นหาคู่มือส าหรับประชาชนฉบับนี้ 
  เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว ให้คลิกปุ่ม กระบวนงานจะถูกสร้างขึ้นพร้อมกับคู่มือประชาชนภายใต้
กระบวนงานนั้นโดยอัตโนมัติ โดยหน้าจอจะเปลี่ยนเข้าสู่หน้าจอ “คู่มือประชาชน” พร้อมกับการตั้งชื่อคู่มือ
เดียวกันกับกระบวนงาน โดยมี [ส าเนาคู่มือประชาชน] น าหน้า และตามด้วยวันที่ /เวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนของกระบวนงาน 

ส่วนของคูม่ือส าหรับประชาชน 
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    5) การสร้างคู่มือส าหรับประชาชน  โดยผู้ใช้งานจะเริ่มด าเนินการสร้างคู่มือส าหรับ
ประชาชน ซึ่งระบบได้ตั้งชื่อคู่มือเดียวกันกับกระบวนงาน โดยมี [ส าเนาคู่มือประชาชน] น าหน้า และตามด้วย 
วันที่ /เวลาตามท่ีได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น  รายละเอียด ดังภาพด้านล่าง 
     5.1) การบันทึกชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ชื่ออ้างอิงของคู่มือส าหรับประชาชน: ระบบจะสร้างโดยอัตโนมัติเมื่อสร้างกระบวนงาน โดยใช้ [ส าเนาคู่มือ
ประชาชน] + ชื่อกระบวนงาน + วันที่สร้าง + เวลา ผู้สร้าง / แก้ไขคู่มือ สามารถใส่ค าค้น หรือ คีย์เวิร์ดที่ตนเอง
ต้องการต่อท้ายได้ เช่น หมายเลขประจ ากระบวนงาน ชื่อผู้จัดท า ชื่อผู้อนุมัติ อักษรย่อของกอง เป็นต้น  ส่วนนี้ 
จะไม่เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.info.go.th ตามตัวอย่าง  
ตัวอย่าง : เมื่อกระบวนงานถูกสร้างข้ึน ระบบจะสร้างหมายเลขประจ ากระบวนงานที่ต่อท้าย URL ตามภาพ 
 
 
 
 
 
และเพ่ือให้มีข้อมูลอ้างอิงในการค้นหาคู่มือ ให้ผู้ใช้งานระบุหมายเลขประจ ากระบวนงานข้างต้น และชื่อของ
ผู้ใช้งานไว้ต่อท้ายเวลา ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: ระบบจะสร้างโดยอัตโนมัติ ให้เป็นหน่วยงานเดียวกับ หน่วยงานที่ผู้ใช้งานสังกัดอยู่
(ห้ามเปลี่ยนหน่วยงานในเมนู หน่วยงานผู้รับผิดชอบเป็นอันขาด มิฉะนั้นท าให้คู่มือของท่าน ตกไปเป็นของ
หน่วยงานอื่น)   
    5.2) การบันทึกช่องทางในการให้บริการ : ให้ผู้ใช้งานสามารถระบุช่องทางการให้บริการ
ตามที่มีการให้บริการอยู่จริงซึ่งจะมากกว่า 1 ช่องทางก็ได้ แต่เวลาบันทึกข้อมูลในระบบจะต้องท าการบันทึกเพ่ิม
ครั้งละหนึ่งช่องทาง  โดยกดปุ่ม “+ เพ่ิมช่องทางการให้บริการ”และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และกดปุ่ม
บันทึก และเมื่อต้องการเพ่ิมช่องทางอ่ืนๆ ให้กดปุ่ม “+เพ่ิมช่องทางการให้บริการ” อีกครั้งและด าเนินการ
เช่นเดียวกันกับการบันทึกครั้งแรก ไปจนครบทุกช่องทางที่มีการให้บริการ 
 
 
 
 

1 

2 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอขยายระยะเวลาใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าวตาม 
กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกฎหมายว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการ หรือกฎหมายอ่ืน ณ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน (N)  19/09/2562 14:37 
danita 70073   
 



 

17                                     การจัดการความรู้ประจ าปี 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
    โดยเมื่อคลิกที่ปุ่ม                              จะปรากฏหน้าต่างเพ่ิมช่องทางการให้บริการขึ้น
เพ่ือให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูล ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ช่องทางการติดต่อ: ให้เลือกประเภทช่องทางการให้บริการจากรายการ 6 ประเภท คือ ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน / ติดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริการร่วม / เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ /  ไปรษณีย์  / โทรศัพท์ /และอีเมล์ 
 สถานที่ให้บริการ: กรอกข้อมูลของสถานที่ให้บริการ ให้สัมพันธ์กับประเภทของช่องทางการติดต่อที่ได้เลือกไว้ 
 ระยะเวลาเปิดให้บริการ: โดยให้คลิกเลือกข้อมูล วัน เวลาที่เปิดให้บริการของหน่วยงาน ดังนี้ 
 • กรณีท่ีเปิดให้บริการโดยไม่เว้นวันหยุดราชการให้คลิกช่อง“ไม่เว้นวันหยุดราชการ” 
 • กรณีที่เปิดท าการทุกวันรวมเสาร์อาทิตย์ แต่ปิดท าการในวันหยุดราชการให้คลิกช่อง วันเสาร์ วันอาทิตย์  
แต่เว้นช่อง “ไม่เว้นวันหยุดราชการ”  
 • กรณีที่เปิดท าการทุกวันรวมเสาร์อาทิตย์ โดยไม่ปิดท าการเลย ให้คลิกช่องวันเสาร์วัน อาทิตย์และช่อง “ไม่เว้น
วันหยุดราชการ” ด้วย 
 • กรณีพักเที่ยงไม่ใช่เวลา 12:00 - 13:00 ให้ใส่เวลาพักเที่ยงไว้ในช่องหมายเหตุ  
 • กรณีให้บริการรับค าขอผ่านทางเว็บไซต์ให้เลือกช่อง“เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง”  และระบุรายละเอียด
เพ่ิมเติมในหมายเหตุ เช่น “กรณียื่นค าขอผ่านทางเว็บไซต์หลังเวลาท าการเจ้าหน้าที่จะด าเนินการในวันท าการถัดไป” 
เป็นต้น 
 เวลาเปิดรับค าขอ / ให้บริการ: ใส่เวลาเปิดและปิดรับค าขอ / ให้บริการ เช่น 08.30 ถึง 16.30  เป็นต้น 
 หมายเหตุ: ให้ใส่หมายเหตุเพ่ืออธิบายเพ่ิมเติมด้วย (ถ้ามีเงื่อนไขที่ต้องแจ้งให้ประชาชนได้ทราบ) 
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  หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิกปุ่ม “บันทึก” ที่มุมล่างขวา หน้าต่างกรอกข้อมูลจะหายไปและ
ข้อมูลจะถูกบันทึกเข้าไปในระบบ  
    5.3) การบันทึกหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอและในการพิจารณาอนุญาต : 
เป็นการสื่อสารในกรณีที่การให้บริการนั้นๆ มีการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขพิเศษที่เกิดขึ้นมาประชาชนจะต้อง
ด าเนินการเมื่อมาขอรับบริการ เช่น การตรวจนับ ณ เวลายื่นค าขอ การเริ่มนับวันในการด าเนินการ การท าบันทึก 
สองฝ่ายกรณีเอกสารมายื่นไม่ครบ เป็นต้น โดยส านัก/กองจะต้องใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน กระชับ สามารถ
สื่อสารให้ประชาชนผู้ยื่นค าขอทราบอย่างชัดเจนและเข้าใจตรงกันกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบได้โดยการพิมพ์ข้อความลงในช่องว่าง หรือหากมี 
(ร่าง) คู่มือส าหรับประชาชนที่จัดท าไว้ในรูปไฟล์ Ms-Word ผู้ใช้งานสามารถคัดลอกข้อความหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วางลงในระบบได้ทันที โดยเมื่อคัดลอกข้อความมาแล้ว ให้ผู้ใช้งานกลับมาที่หน้าจอหลักเกณฑ์วิธีการฯ ดังรูปภาพ และ
กดปุ่ม “Paste” เพ่ือวางข้อความที่ได้คัดลอกลงในระบบ  
   ซึ่งเมื่อคลิกเลือกแล้วจะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นมา เพ่ือให้ผู้ใช้ได้วางข้อความดังกล่าว และเมื่อระบุ
ข้อความเรียบร้อยแล้วให้ผู้ใช้งานบันทึกข้อมูล โดยเลื่อนลงไปคลิกปุ่ม                                   ด้านล่างสุด 
ของหน้าจอระบบ ซึ่งในการระบุข้อความผู้ใช้งานสามารถเลือกวางได้ 3 รูปแบบ ดังนี้ 
 
 
 
       คือวางข้อความแบบปกติ         คือวางข้อความแบบ plain text           คือวางข้อความที่คัดลอก จาก MS Word 
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    5.4) การบันทึกขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ : ให้ระบุขั้นตอน ระยะเวลา 
และส่วนงานที่ด าเนินการรับผิดชอบในการพิจารณาด าเนินการอนุญาต  

 
 ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ : ให้ผู้ ใช้งานคลิกที่ปุ่ม “+เพ่ิมขั้นตอนและระยะเวลา 
การให้บริการ” เมื่อคลิกปุ่มดังกล่าวแล้วจะปรากฏหน้าต่าง “เพ่ิมขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ” ส าหรับ 
ให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูล โดยการเพ่ิมขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการนั้น ระบบจะท าการเพ่ิมครั้งละ 1 ขั้นตอน 
ดังนั้น เมื่อเพ่ิมข้อมูลขั้นตอนแรกเรียบร้อยให้กดปุ่ม “บันทึก” หน้าจอ“เพ่ิมขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ”
จะถูกปิด จากนั้นให้ผู้ใช้งานคลิกที่ปุ่ม “+เพ่ิมขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ” และท าการเพ่ิมข้อมูล 
ในขั้นตอนต่อๆ ไปจนครบถ้วน โดยระบุข้อมูลในแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) ประเภทของขั้นตอน: ให้เลือกประเภทของขั้นตอน จากรายการ 5 ประเภท คือ  การตรวจสอบเอกสาร 
การพิจารณา การลงนาม การแจ้งผลการพิจารณา และการพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น เป็นการจัดกลุ่มของขั้นตอน
การด าเนินงาน 
  • การตรวจสอบเอกสาร เป็นประเภทของขั้นตอนเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และ
แบบฟอร์มในการยื่นค าขอว่าถูกต้อง ให้ข้อมูลครบถ้วนตามที่ประกาศไว้หรือไม่ เป็นการตรวจเชิงคุณภาพ ทั้งนี้  
ไม่รวม “ความครบถ้วน /จ านวนเอกสาร” ซึ่งเป็นการตรวจเชิงปริมาณโดยจะต้องตรวจทันทีในขณะที่รับค าขอแล้ว 
  • การพิจารณา เป็นประเภทของขั้นตอนการเริ่มพิจารณาของเจ้าหน้าที่ซึ่งหมายรวมถึงตอนหลังจาก
การตรวจเอกสาร และก่อนการลงนามอนุญาตทั้งหมด เช่น การสุ่มตัวอย่างการเข้าตรวจพ้ืนที่ การประชุม
คณะกรรมการ เป็นต้น 
  • การลงนาม เป็นประเภทของขั้นตอนของการพิจารณาลงนามของผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 
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  • การแจ้งผลการพิจารณา เป็นประเภทของกระบวนการแจ้งผลการพิจารณาว่าอนุญาต/ ไม่อนุญาต
ให้ผู้ยื่นค าขอได้ทราบ 
  • การพิจารณาโดยหน่วยงานอ่ืน เป็นประเภทของกระบวนการที่ต้องพิจารณาด าเนินการ  
โดยหน่วยงานอ่ืนนอกส่วนราชการ / องค์กร ของผู้ใช้งาน มักเป็นกรณีที่กระบวนงานอยู่ในประ เภทกระบวนงาน 
ที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน 
 (2) ขั้นตอนการบริการ: ให้ระบุรายละเอียดของขั้นตอนการให้บริการ และสรุปใจความส าคัญในแต่ละขั้นตอน 
โดยเน้นเฉพาะขั้นตอนที่ประชาชนควรทราบ และงดการระบุขั้นตอนที่เป็นขั้นตอนการปฏิบัติราชการภายใน เช่น 
การจัดแฟ้มเสนอลงนาม 
 (3) ระยะเวลาในการให้บริการ: ให้ระบุระยะเวลาการให้บริการในแต่ละขั้นตอน พร้อมระบุหน่วยของเวลา 
โดยหน่วยของเวลาเลือกได้จากรายการด้านขวา 
  • ส าหรับหน่วยของเวลาในแต่ละข้ันตอน ขอให้แปลงหน่วยให้ตรงกัน เช่น 30 นาที 120 นาท ี
  • กรณีที่ระหว่างขั้นตอนมีระยะเวลารอคอย หรือผู้ยื่นค าขอต้องติดต่อแผนกอ่ืน หรือต้องติดต่อ 
ยังสถานที่อ่ืนให้ค านวณระยะเวลาเฉลี่ยในการรอคอย หรือการติดต่อแผนกอ่ืนลงในขั้นตอน “การพิจารณา 
โดยหน่วยงานอื่น” 
 (4) หน่วยงาน: ให้ระบุส่วนงาน “ระดับกอง” ที่ด าเนินการในขั้นตอนนี้ โดยเลือกจากรายการที่มี โดยพิมพ์
เฉพาะบางส่วนของชื่อ 
 (5) หมายเหตุ: ให้ระบุรายละเอียดเพ่ิมเติมของขั้นตอน โดยให้ระบุเฉพาะสาระส าคัญที่ประชาชนควรทราบ 
เช่น วิธีปฏิบัติ หรือ เตรียมตัวในขั้นตอนถัดไป ตัวอย่าง: ต้องน าเอกสารที่ได้จากเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนนี้ ไปยื่น 
ที่กองคลังทันทีเพ่ือขอรับบริการในขั้นตอนถัดไป เป็นต้น 
  ระยะเวลาการด าเนินการรวม: ให้ระบุระยะเวลาด าเนินการรวมของงานบริการนี้ พร้อมทั้ง ระบุหน่วย  
ของเวลา ทั้งนี้ ระยะเวลาด าเนินการรวมต้องไม่เกินระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนดในส่วนของกระบวนงาน  
และหากกระบวนงานนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบั ติราชการมาแล้ว จะต้องไม่เกิน
ระยะเวลาหลังการลดขั้นตอน ซึ่งจะกรอกในข้อต่อไป 
 การลดขั้นตอน และระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน: หากกระบวนงาน / งานบริการนี้ ได้ ผ่านกระบวนการ  
ลดขั้นตอน ให้คลิกในช่อง “ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว” และให้กรอก
เวลาหลังการผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
    5.4) การบันทึกรายการเอกสารและหลักฐานประกอบ : ให้ระบุเอกสารหลักฐานประกอบ 
ที่ต้องใช้ในการยื่นค าขอ โดยการเพ่ิม “ครั้งละหนึ่งรายการ” คลิกที่                                 จะปรากฏหน้าต่าง  
“เพ่ิมเอกสารหลักฐานประกอบ” ให้ผู้ใช้งานได้กรอกข้อมูล 
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     เมื่อคลิกที่ปุ่ม “+เพ่ิมเอกสารหลักฐานประกอบ” จะมีหน้าต่างเปิดขึ้นเพ่ือกรอกข้อมูล  
ดังภาพด้านล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      (1) ประเภทเอกสาร: ประกอบด้วย เอกสารยืนยันตัวตน และเอกสารเพ่ิมเติม ซึ่งเมื่อ
เลือกเอกสารยืนยันตัวตน ระบบจะแบ่งรายการออกเป็น 2 ส่วน คือ 
        เอกสารยืนยันตัวตนให้เลือก 10 รายการ ประกอบด้วย  
        - บัตรประจ าตัวประชาชน 
        - ส าเนาทะเบียนบ้าน 
        - บัตรประจ าตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐ 
        - หนังสือเดินทาง 
        - ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 
        - ทะเบียนสมรส 
        - ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ 
        - สูติบัตร 
        - หนังสือรับรองนิติบุคคล 
        - เอกสารอ่ืนๆ (หากเลือกรายการนี้ระบบจะแสดงช่องให้ผู้ใช้งานระบุชื่อเอกสาร
นั้นๆ ลงไป) 
        ส่วนเอกสารเพิ่มเติม : ส าหรับส่วนนี้ระบบจะปรากฏช่องว่างในข้อ (2) ส าหรับให้
ผู้ใช้งานให้กรอกข้อมูลชื่อเอกสารที่ต้องใช้เพิ่มเติมในการยื่นค าขอของผู้รับบริการ 
      (2) ชื่อเอกสาร: ให้กรอกชื่อเอกสาร 
      (3) ไฟล์เอกสาร: ผู้ใช้งานสามารถอัพโหลดเอกสารตัวอย่างในแต่ละรายการได้ เพ่ือให้ผู้
ขอรับบริการได้ทราบเอกสารตัวอย่างในแต่ละรายการที่ต้องใช้ โดยคลิกปุ่ม 
      (4) หน่วยงาน: ให้เลือกหน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้ออกเอกสารฉบับดังกล่าว ที่ต้องใช้ใน
การยื่นค าขอ 
      (5) จ านวนเอกสารฉบับจริง: ให้ระบุจ านวนเอกสารฉบับจริงที่ผู้ยื่นค าขอจะต้องน ามา
แสดงแก่เจ้าหน้าที ่
      (6) จ านวนเอกสารส าเนา: ให้ระบุจ านวนส าเนาที่ผู้ยื่นค าขอจะต้องน ามายื่นให้
เจ้าหน้าที ่
      (7) หน่วยนับเอกสาร: ให้เลือกระบุหน่วยนับเอกสารจากรายการว่าเป็น “ฉบับ” หรือ “ชุด” 
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      (8) หมายเหตุ: ให้ระบุเงื่อนไขของเอกสารแต่ละรายการ เช่น เงื่อนไขในการรับรอง
ส าเนา ก าหนดให้ต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาพร้อมประทับตรานิติบุคคล หรือต้องแสดงเอกสาร ตัวจริงต่อหน้า
เจ้าหน้าที่เม่ือมายื่นค าขอ หรือเอกสารต้องเหลืออายุเกิน 3 เดือน ณ วันยื่นค าขอ เป็นต้น 
     หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิกปุ่ม “บันทึก” หน้าต่างกรอกข้อมูลจะหายไป
และข้อมูลจะถูกบันทึกเข้าไปในระบบ และให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม “+เพ่ิมเอกสารหลักฐานประกอบ” และท าการเพ่ิม
รายการเอกสารตามข้อ (1) – (8) จนครบทุกรายการ 
    5.5) การบันทึกค่าธรรมเนียม : ให้ระบุค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการที่ผู้ยื่นค าขอต้องช าระ 
โดยการเพ่ิม “ครั้งละหนึ่งรายการ / อัตรา” โดยคลิกที ่ 
 
 
 
 
      
 
     เมื่อคลิกปุ่ม “+เพ่ิมรายการค่าธรรมเนียม” จะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นมา ส าหรับให้
ผู้ใช้งานกรอกข้อมูล ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (1) รายละเอียดค่าธรรมเนียม: ให้ ระบุรายละเอียดค่าธรรมเนียมในแต่ละอัตรา เช่น  
ค่ายื่นค าขอ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท างาน เป็นต้น 
     (2) แสดงค่าธรรมเนียม: ให้คลิกเลือกหากต้องการแสดงค่าธรรมเนียม (เพ่ือให้ระบบแสดง
ค่าธรรมเนียมให้ประชาชนเห็น) 
     (3) กรณีค่าธรรมเนียมหน่วยเป็นร้อยละ: ให้คลิกช่อง “ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละ” 
(เฉพาะหน่วยงานที่เก็บค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละเท่านั้น) 
     (4) ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ): ใส่ตัวเลขจ านวนอัตราค่าธรรมเนียม 
     (5) หมายเหตุ: ให้ใส่หมายเหตุเพิ่มเติม เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในอัตรานั้น ๆ (ถ้ามี) 
    เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิกปุ่ม “บันทึก” ข้อมูลที่กรอกไว้จะถูกบันทึกเข้าสู่ระบบและ 
หน้าต่าง “เพ่ิมรายการค่าธรรมเนียม”จะถูกปิด และหากต้องการเพ่ิมรายการค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม 
“+เพ่ิมรายการค่าธรรมเนียม” และกรอกข้อมูลตามข้อ (1) - (5) จากนั้นกดปุ่มบันทึกข้อมูล และท าเช่นนี้ 
ไปจนครบรายการค่าธรรมเนียมที่หน่วยงานต้องเรียกเก็บจากประชาชนผู้มารับบริการ 
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     5.6) การบันทึกช่องทางการร้องเรียน : ให้ระบุช่องทางการร้องเรียนทุกช่องทางที่เปิดให้
ประชาชนร้องเรียน ร้องทุกข์ในการขอรับบริการในกระบวนงานนั้นๆ  โดยผู้ ใช้งานสามารถเพ่ิมข้อมูลได้  
“ครั้งละหนึ่งช่องทาง” โดยคลิกที ่                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     เมื่อคลิกที่ปุ่ม “+เพ่ิมช่องทางการร้องเรียน” จะปรากฏหน้าต่าง “เพ่ิมช่องทาง 
การร้องเรียน” ขึ้น ส าหรับให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูล ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     (1) ช่องทางการร้องเรียน: ให้กรอกชื่อของช่องทางการร้องเรียน ทุกช่องทางที่ เปิด
ให้บริการแก่ประชาชนขอให้เรียงล าดับช่องทางการร้องเรียน ดังนี้ 
      • ร้องเรียนที่หน่วยงานของท่านทั้งติดต่อด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ให้กรอกชื่อหน่วยงาน  
อาคาร ชั้น เลขที่ ซอย ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 
      • ร้องเรียนที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนประจ ากระทรวงของท่าน (ถ้ามี) 
      • ร้องเรียนผ่านช่องทางเว็บไซท์ให้กรอกที่อยู่ของเว็บไซท์ หน้ารับเรื่องร้องเรียน 
      • ร้องเรียนผ่านช่องทางโทรศัพท์ให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ 
      • ร้องเรียนผ่านอีเมล์ให้กรอกอีเมล์ 
     (2) หมายเหตุ: ให้กรอกรายละเอียดของช่องทางการร้องเรียน หรือหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
ต่างๆ (ถ้ามี) โดยต้องระบุด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน เพ่ือให้ประชาชนทราบและเข้าใจตรงกันกับเจ้าหน้าที่  
ผู้ปฏิบัติ 
     หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิกปุ่ม “บันทึก” หน้าต่างกรอกข้อมูลจะหายไป
และข้อมูลจะถูกบันทึกเข้าไปในระบบ กรณีต้องการเพ่ิมรายการช่องทางการร้องเรียน ให้ผู้ ใช้งานกดปุ่ม  
“+เพ่ิมช่องทางการร้องเรียน”  และกรอกข้อมูลตามข้อ (1) - (2) จากนั้นกดปุ่มบันทึกข้อมูล และท าเช่นนี้ 
ไปจนครบรายการช่องทางการร้องเรียนที่หน่วยงานเปิดให้บริการแกป่ระชาชนผู้มารับบริการ 
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     นอกจากนี้ ระบบยังได้ท าการเพ่ิมช่องทางการร้องเรียนอัตโนมัติไว้ 2 ช่องทาง ได้แก่ 
ศูนย์บริการประชาชน 1111 และ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
     5.7) การเพ่ิมแบบฟอร์ม ตัวอย่างหรือคู่มือการกรอก (ถ้ามี) : ผู้ ใช้งานสามารถระบุ
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง หรือคู่มือการกรอกแบบฟอร์ม โดยคลิกที่                                              ซึ่งระบบ 
จะท าการเพ่ิมแบบฟอร์ม ตัวอย่าง หรือคู่มือการกรอกแบบฟอร์มได ้“ครั้งละหนึ่งรายการ”  
 
 
 
 
     เมื่อคลิก “+เพ่ิมแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก” จะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้น
เพ่ือให้ผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดข้อมูล 
      กรณีที่ 1 : เพิ่มโดยใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร     กรณีที่ 2 : เพิ่มโดยการอัพโหลดไฟล์เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (1) ชื่อเอกสาร: ให้กรอกชื่อของแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
     (2) อัพโหลดไฟล์เอกสาร: ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ว่าจะอัพโหลดไฟล์เอกสาร หรือใช้ลิงค์
ไฟล์เอกสาร 
      • หากคลิกเลือกในช่อง “ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร” ระบบจะแสดงช่องส าหรับให้ผู้ใช้งาน
กรอกลิงค์ไฟล์ของเอกสาร เช่น https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/alien_th.pdf เป็นต้น 
(ตามรูปกรณีที่ 1) 
      • หากไม่คลิกเลือกในช่อง “ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร” ระบบจะแสดงปุ่ม    
ให้คลิกเพ่ืออัพโหลดไฟล์เอกสาร โดยระบบสามารถอัพโหลดไฟล์เอกสารได้ทั้งรูปแบบ PDF, JPG, DOCX (ตามรูป
กรณีท่ี 2) 
     (3) หมายเหตุ (ถ้ามี) : ผู้ใช้งานสามารถระบุรายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือแจ้งให้ประชาชน
ผู้รับบริการทราบข้อมูลต่างๆ ได้ 
     หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิกปุ่ม “บันทึก” หน้าต่างกรอกข้อมูลจะหายไป
และข้อมูลจะถูกบันทึกเข้าไปในระบบ กรณีต้องการเพ่ิมรายการแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม “+เพ่ิมแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก” และกรอกข้อมูลตามข้อ (1) - (3) จากนั้นกดปุ่ม
บันทึกข้อมูล และท าเช่นนี้ไปจนครบทุกรายการ 
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     5.8) การบันทึกและการส่งค าขออนุมัติ : เมื่อผู้ใช้งานด าเนินการบันทึกข้อมูลตามข้อ 5.1) 
ถึง 5.7) ครบถ้วนเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม                                       เพ่ือบันทึกคู่มือทั้งหมด   
ซ่ึงระบบจะบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของคู่มือประชาชนไว้ด้านล่าง รวมทั้งประวัติการเปลี่ยนสถานะ  จากนั้น
ให้ผู้ใช้งาน (User) ส่งคู่มือประชาชนให้ผู้อนุมัติ (Reviewer) โดยคลิกท่ีปุ่ม                      ซึ่งระบบจะส่งคู่มือ 
ทัง้หมดไปยังหน้าจอของผู้อนุมัติ เพ่ือรอการอนุมัติในขั้นตอนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2.2 ขั้นตอนการอนุมัติคู่มือส าหรับประชาชน : เป็นการสอบทานคู่มือส าหรับประชาชน 
ที่ผู้ ใช้งาน (User) จัดท าขึ้น ของผู้อนุมัติ  (Reviewer) โดยเมื่อตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  
จะมีหน้าที่ส่งคู่มือส าหรับประชาชนฉบับนั้นๆ ส่งไปยังส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ืออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชน 
ใช้ประโยชน์บนเว็บไซต์ www.info.go.th ต่อไป โดยขั้นตอนการอนุมัติคู่มือส าหรับประชาชน ผู้อนุมัติ (Reviewer) 
จะต้องด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
     1) เปิดโปรแกรม Chrome แล้วพิมพ์ URL : backend.info.go.th 
 
 
 
 
 
 
     2) กรอก Username และ Password ของผู้อนุมัติ (Reviewer) ที่ได้รับจากส านักงาน ก.พ.ร.  
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     3) เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอหลัก ตามภาพด้านล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ให้ผู้อนุมัติคลิกที่แถบเมนู “คู่มือส าหรับประชาชน” ทางด้านซ้าย จากนั้นระบบ 
จะแสดงเมนูย่อยให้ผู้ใช้งานเลือก 
       คลิกเลือกท่ีเมนูย่อย “คู่มือส าหรับประชาชนที่รอการอนุมัติ” 
     4) ค้นหาคู่มือส าหรับประชาชนที่รอการอนุมัติ : เมื่อเลือกเมนูย่อตามข้อ 3) แล้ว ระบบ
จะแสดงหน้าจอ “คู่มือส าหรับประชาชนที่รอการอนุมัติ” 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
      ส าหรับการค้นหาระบบสามารถค้นหาได้ 2 แบบ คือ  
       ค้นหาคู่มือส าหรับประชาชนที่รอการอนุมัติทั้งหมด โดยเลือกกดปุ่ม “ค้นหา”  
โดยไม่ต้องระบุค าค้นหา ระบบจะแสดงคู่มือทั้งหมดที่ผู้อนุมัตริายนี้สามารถอนุมัติได ้
       ค้นหาคู่มือส าหรับประชาชนที่รอการอนุมัติเฉพาะบางคู่มือ ให้ผู้อนุมัติเติมข้อความ
ลงในช่อง “ค าค้นหา” เป็นข้อความสั้นๆ ที่สามารถใช้อ้างอิงคู่มือที่ต้องการค้นหา เช่น ชื่อคู่มือ หมายเลขประจ า
คู่มือ หรือค าค้นอ่ืนๆ ที่ตกลงกันไว้กับผู้จัดท าคู่มือ (User) เป็นต้น จากนั้นให้กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะแสดง
รายการคู่มือที่ค้นหาขึ้นมา 
 
 
 

1 

2 
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ภาพหน้าจอแสดงรายการคู่มือส าหรับประชาชนที่รอการอนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     5) การอนุมัติ / ปฏิเสธ คู่มือส าหรับประชาชน : เมื่อระบบแสดงรายการคู่มือส าหรับ
ประชาชนที่รอการอนุมัต ิให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม                 ที่อยู่หลังรายการคู่มือที่ต้องการจะอนุมัติ จากนั้นระบบ 
จะแสดงหน้าจอรายละเอียดทั้งหมดของคู่มือส าหรับประชาชนฉบับนั้น ทั้งส่วนของกระบวนงาน และส่วนของคู่มือ
ประชาชน ให้ผู้อนุมัติตรวจสอบความถูกต้องของคู่มือทั้งหมด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      เมื่อผู้อนุมัติตรวจสอบรายละเอียดของคู่มือส าหรับประชาชนแล้ว สามารถเลือก
ด าเนินการได้ ดังนี้ 
       กรณีตรวจสอบรายละเอียดแล้วปรากฏว่าข้อมูลครบถ้วน และถูกต้อง ให้ผู้อนุมัติ
เลือกกดปุ่ม “อนุมัต”ิ เพ่ือส่งต่อไปยังส านักงาน ก.พ.ร. ในการพิจารณาอนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต ์
 
 
 

เลื่อนดูรายละเอียดทั้งหมดของ
คู่มือส าหรับประชาชน ทั้งส่วน
ของกระบวนงาน และส่วนของ
คู่มือประชาชน เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วน  

1 2 3 
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       กรณีตรวจสอบรายละเอียดแล้ว ผู้อนุมัติต้องการให้ผู้จัดท าคู่มือ (User) ปรับแก้ไข
ข้อมูล ให้ผู้อนุมัติเลือกกดปุ่ม “ไม่อนุมัติ” เพ่ือปฏิเสธ (reject) คู่มือฉบับนั้น โดยระบบจะแสดงหน้าจอ “กรุณา
ยืนยันการปฏิเสธ” ขึ้นมาให้ ซึ่งผู้อนุมัติจะต้องระบุเหตุผลที่จะปฏิเสธคู่มือ จากนั้นให้กดปุ่ม “ยืนยัน” ระบบก็จะ
ส่งกลับคู่มือดังกล่าวไปยังผู้จัดท าคู่มือ (User) เพ่ือให้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามที่ผู้อนุมัติแจ้ง และส่งกลับมา 
ท าการอนุมัติส่งต่อไปยังส านักงาน ก.พ.ร.ใหม่อีกครั้ง ซึ่งข้อมูลการปฏิเสธดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้ในประวัติ 
การเปลี่ยนแปลงคู่มือด้วย 
       ส าหรับพิมพ์คู่มือในรูปแบบเอกสาร ระบบจะให้ไฟล์ .DOCX ส าหรับดาวน์โหลด 
 
 กรณีปรับคู่มือส าหรับประชาชนฉบับเดิมที่ได้รับอนุมัติและเผยแพร่ในระบบสารสนเทศ 
  เป็นกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการปรับรูปแบบ วิธีการบริการ
ใหม่ๆ  ท าให้กระบวนงานหรือการให้บริการเดิมที่มีอยู่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส านัก/กองผู้รับผิดชอบกระบวนงานหรือ
บริการนั้นๆ จ าเป็นต้องพิจารณาปรับปรุง แก้ไขคู่มือส าหรับประชาชนฉบับเดิมให้ทันสมัย เป็นปัจจุบัน ทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ประชาชนผู้รับบริการได้รับทราบและน าไปใช้ประโยชน์ได้  
โดยส านัก/กองสามารถด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
  การพิจารณาทบทวนคู่มือส าหรับประชาชนฉบับเดิมที่มีการเผยแพร่แล้ว 
  ขั้นตอนที่ 1 : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ผู้รับผิดชอบการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนภาพรวม)  
มีหนังสือแจ้งส านัก/กอง พิจารณาตรวจสอบกระบวนงานตามคู่มือส าหรับประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ และ
แก้ไข ปรับปรุง ให้เป็นไปตามแนวทางแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 และมาตรการอ านวย 
ความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) รวมถึง
รูปแบบวิธีการให้บริการในปัจจุบัน 
  ขั้นตอนที่ 2 : ส านัก/กอง ผู้รับผิดชอบกระบวนงานตามคู่มือส าหรับประชาชน พิจารณากฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และรูปแบบวิธีการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานในกระบวนงานตามคู่มือส าหรับ
ประชาชนฉบับเดิมที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สอดคล้อง โดยจะต้องด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดคู่มือส าหรับ
ประชาชนฉบับเดิมในทุกหัวข้อว่ามีความสอดคล้องและครอบคลุมกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และรูปแบบ
วิธีการให้บริการที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานในกระบวนงานตามคู่มือส าหรับประชาชนในปัจจุบันหรือไม่  
  ขั้นตอนที่ 3 : หากพบว่าคู่มือส าหรับประชาชนฉบับเดิมที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านัก/กอง 
ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือรูปแบบวิธีการให้บริการในปัจจุบัน ส านัก/กอง 
ต้องด าเนินการปรับปรุง แก้ไข ดังนี้ 
   3.1 เปิดไฟล์เอกสารคู่มือส าหรับประชาชนฉบับเดิมในกระบวนงานที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข 
(ไฟล์เอกสารประเภท MS-WORD ที่ส านัก/กองจัดท าส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารครั้งแรก) 
   3.2 ส านัก/กองด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อความรายละเอียดต่างๆ และส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารทาง e-mail โดยการปรับปรุงแก้ไขแยกเป็น 2 กรณี คือ 
     กรณีที่ 1 : ข้อความเดิมไม่ถูกต้อง และต้องการแก้ไข ให้ส านัก/กองท าการขีดฆ่า
ข้อความเดิมท่ีต้องการแก้ไข และพิมพ์ข้อความใหม่ต่อจากข้อความเดิมไว้ในวงเล็บด้วยอักษรสีแดง ตัวอย่างเช่น   
     -  ข้อความเดิมระบุว่า “กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต  : พระราชบัญญัติการท างาน 
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551”  
     -  วิธีการการแก้ไข : “กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต  : พระราชบัญญัติการท างานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2551” (พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม) 
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     กรณีที่ 2 : ไม่แก้ไขข้อความเดิมแต่ต้องการเพ่ิมเติมข้อความใหม่ ให้ส านัก/กองระบุ
ข้อความที่ต้องการเพ่ิมเติมไว้ในจุดหรือต าแหน่งที่ต้องการเพ่ิมเติมข้อความไว้ในวงเล็บด้วยอักษรสีแดง 
ตัวอย่างเช่น  
     -  ข้อความเดิมระบุว่า “ชื่อกระบวนงาน : การขอรับใบแทนใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าว”  
     -  วิธีการการแก้ไข : “ชื่อกระบวนงาน : การขอรับใบแทนใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าว 
(กรณีช ารุดหรือสูญหาย)”  

    ทั้งนี้ ส านัก/กองจะต้องพิจาณาแก้ไขรายละเอียดในทุกหัวข้อ ดังนี้ (รายละเอียดของแต่ละ
หัวข้อสามารถดูได้จาก “กรณีจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนฉบับใหม่ที่ยังไม่เคยมีมาก่อน”) 
    3.2.1 ชื่อกระบวนงาน : ควรพิจารณาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และรูปแบบวิธีการให้บริการในปัจจุบัน  
    3.2.2 ประเภทของกระบวนงาน : กรณีที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และรูปแบบ
วิธีการให้บริการในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อประเภทของกระบวนงานจ าเป็นต้องมีการแก้ไข ควรต้องพิจารณาแก้ไข
และเลือกระบุให้สอดคล้องตามประเภทของกระบวนงานที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดไว้ 
    3.2.3 หมวดหมู่ของกระบวนงาน : กรณีที่ต้องแก้ไขรายละเอียดหมวดหมู่ของกระบวนงาน
ให้ส านัก/กองพิจารณาแก้ไขตามหมวดหมู่ของกระบวนงานที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดไว้ 
    3.2.4 กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต : ส าหรับในประเด็นนี้เป็นส่วนส าคัญที่ส านัก/กอง
ต้องพิจารณาเกี่ยวกับชื่อกฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต ตั้งแต่พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ หรืออ่ืน ๆ ที่ ได้ระบุไว้ในคู่มือส าหรับป ระชาชนฉบับเดิม หากพบว่ามี
พระราชบัญญั ติ  พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ หรือ อ่ืน  ๆ  ที่ ถูกยกเลิก 
การบังคับใช้แล้ว ให้ส านัก/กองตัดชื่อกฎหมายฉบับดังกล่าวออกจากคู่มือส าหรับประชาชน รวมถึงหากมีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ หรืออ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 
ส านัก/กองต้องระบุชื่อกฎหมายดังกล่าวเพ่ิมไว้ในคู่มือส าหรับประชาชนด้วย 
    3.2.5 ระดับผลกระทบ :  ให้ส านัก/กองพิจารณาทบทวนว่าคู่มือส าหรับประชาชนฉบับเดิม 
และเลือกระบุระดับผลกระทบว่าเป็นกระบวนงานบริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม หรือบริการทั่วไป
    3.2.6 กลุ่มผู้ใช้บริการ : ส านัก/กองต้องพิจารณาว่ากลุ่มผู้ใช้บริการที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับ
ประชาชนฉบับเดิมครอบคลุมกับการให้บริการในปัจจุบันแล้วหรือไม่ หากไม่ครอบคลุมส านัก/กองสามารถระบุ
กลุ่มผู้ใช้บริการที่ก าหนดไว้ข้างต้นเพ่ิมเติมได้ โดยคู่มือส าหรับประชาชน 1 ฉบับสามารถระบุกลุ่มผู้ใช้บริการได้
มากกว่า 1 กลุ่ม 
    3.2.7 พ้ืนที่ให้บริการ :  ระบุพ้ืนที่ให้บริการให้ตรงตามการให้บริการในปัจจุบัน 
    3.2.8 ระยะเวลาด าเนินการที่ก าหนดตามกฎหมาย :  ให้ส านัก/กองพิจารณาคู่มือส าหรับ
ประชาชนฉบับเดิมว่ามีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบให้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 
ในการให้บริการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ หากมีให้ปรับปรุงแก้ไขโดยระบุเวลาใหม่พร้อมหน่วยของเวลา 
    3.2.9 ช่องทางการให้บริการ : ส านัก/กองต้องพิจารณาเพ่ิม/ลด หรือคงไว้ในเรื่องของช่อง
ทางการให้บริการ โดยหากมีการลด/เพ่ิมช่องทางการให้บริการ ให้ปรับปรุงแก้ไขให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  
ตามรายการที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดไว้ ทั้งสถานที่หรือช่องทางการให้บริการที่เปิดให้บริการประชาชน / 
ระยะเวลาที่ให้บริการ ให้ระบุวัน เวลา และช่วงเวลาที่เปิดให้บริการประชาชน 
    3.2.10 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต :  
ให้ส านัก/กองพิจารณาทบทวนระบุหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นค าขอ กรณีที่ต้องมีการแก้ไขเพ่ิม/ลด
เงื่อนไขต่างๆ ให้สอดคล้องกับการให้บริการในปัจจุบัน 
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    3.2.11 การก าหนดขั้นตอน  ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ :  ส านัก/กองพิจารณา
ทบทวนขั้นตอนการให้บริการ ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปในเวลานั้นๆ หากพบว่าต้องปรับปรุงแก้ไข ส านัก/กองจะต้องแก้ไขและแสดงขั้นตอนการ
ให้บริการนั้นอย่างชัดเจน เรียงตามล าดับหัวข้อที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 
    3.2.12 การลดขั้นตอน  :  กรณีกระบวนงานบริการนั้นๆ ได้ผ่านกระบวนการลดขั้นตอนแล้ว 
ให้ระบุด้วยว่า “ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว” และให้กรอกระยะเวลารวม
หลังการลดขั้นตอน พร้อมทั้งหน่วยของเวลาไว้ด้วย 
    3.2.13 รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  :  ให้ส านัก/กอง พิจารราทบทวนการก าหนด
รายการเอกสารหลักฐานประกอบในคู่มือส าหรับประชาชนฉบับเดิม หากมีการปรับเพ่ิม/ลด ให้ระบุรายละเอียด 
ที่ปรับปรุงแก้ไขให้ครบถ้วนชัดเจนตามรูปแบบที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด    
    3.2.14 ค่าธรรมเนียม  :  ส านัก/กองต้องพิจารณาทบทวนค่าธรรมเนียมต่างๆ ในคู่มือ
ส าหรับประชาชนฉบับเดิม และต้องปรับปรุงแก้ไขให้มีความสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และ
รูปแบบการให้บริการที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 
    3.2.15 ช่องทางการร้องเรียน  :  ส านัก/กองต้องพิจารณาทบทวนช่องทางการร้องเรียน 
ในคู่มือส าหรับประชาชนฉบับเดิม หากมีการเพ่ิม/ลดช่องทางการร้องเรียน ให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 
ชัดเจนสอดคล้องกับการให้บริการในปัจจุบัน 
    3.2.16 แบบฟอร์ม ตัวอย่าง (ถ้ามี)  :  ส านัก/กองต้องพิจารณาระบุชื่อเอกสารแบบฟอร์มที่เป็น
ปัจจุบัน พร้อมแนบไฟล์แบบฟอร์มนั้นๆ ในรูปแบบไฟล์ PDF มาพร้อมกับร่างคู่มือส าหรับประชาชน เพ่ือให้กลุ่ม
พัฒนาระบบบริหารน าไปบันทึกและเผยแพร่ในระบบสารสนเทศต่อไป     
  ขั้นตอนที่ 4 : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ผู้รับผิดชอบการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนภาพรวม) 
รวบรวมข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขคู่มือส าหรับประชาชนของทุกส านัก/กองที่เกี่ยวข้อง  
  ขั้นตอนที่ 5 : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ผู้รับผิดชอบการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนภาพรวม) 
ด าเนินการจัดประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 1) ผู้แทนของส านัก/กองที่เป็นเจ้าของ (ร่าง) คู่มือ
ส าหรับประชาชน 2) ผู้แทนกองนิติการ 3) เจ้าหน้าที่ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และ4) ผู้แทนจากหน่วยปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือส านักงานจัดหางานจังหวัด เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ 
(ร่าง) คู่มือส าหรับประชาชน และลงมติเห็นชอบให้จัดท าเป็นคู่มือส าหรับประชาชนฉบับสมบูรณ์ เพ่ือเผยต่อ
ประชาชนน าไปใช้ประโยชน์ 
  ขั้นตอนที่ 6  : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ผู้รับผิดชอบการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนภาพรวม) 
จัดท าร่างคู่มือส าหรับประชาชนตามมติที่ประชุม และมีหนังสือแจ้งส านัก/กอง พิจารณาตรวจสอบรายละเอียด 
และยืนยันความถูกต้องของร่างคู่มือส าหรับประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบในแบบฟอร์มที่ก าหนด (ภาคผนวก ข) 
  ขั้นตอนที่ 7 : ส านัก/กองผู้รับผิดชอบกระบวนงานตามคู่มือส าหรับประชาชน ด าเนินการตรวจสอบ
รายละเอียด และแจ้งยืนยันความถูกต้องของร่างคู่มือส าหรับประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบตามแบบฟอร์ม 
ในข้อ 5 ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  
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  ขั้นตอนที่ 8 : ขั้นตอนการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนฉบับใหม่ในกรณีที่คู่มือเดิมได้รับอนุมัติแล้ว 
ในระบบสารสนเทศ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ผู้รับผิดชอบการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนภาพรวม)  
จะเป็นผู้ด าเนินการ ดังนี้  
  2.1 การเข้าสู่ระบบ ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
    1) เปิดโปรแกรม Chrome แล้วพิมพ์ URL : backend.info.go.th 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2) กรอก Username และ Password ของผู้ใช้งานส าหรับผู้จัดท าคู่มือ-ส่วนกระบวนงาน
และส่วนคู่มือ (CUser) ที่ได้รับจากส านักงาน ก.พ.ร. 
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    3) หน้าจอแสดงผลในหน้าแรก และหลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ตรวจสอบชื่อบัญชี และ
หน่วยงาน ที่ปรากฏอยู่ที่มุมบนด้านขวาทุกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่ จากนั้นกดปุ่ม “กระบวนงาน” ที่เมนูด้านซ้าย 
เพ่ือเข้าสู่หน้าจอ “กระบวนงานทั้งหมด” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    4) เมื่อต้องการปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชน โดยฉบับเดิมได้รับการอนุมัติจากส านักงาน ก.พ.ร. แล้ว 
ผู้ใช้งานไม่ต้องสร้างกระบวนงานใหม่ แต่ให้ใช้หลักการ Duplicate หรือท าซ ้าคู่มือเดิม และแก้ไขปรับปรุง 
เฉพาะบางจุดที่ต้องการแก้ไข ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

     กรอกชื่อกระบวนงานของคู่มือที่จะปรับปรุง ทั้งนี้  ผู้ใช้งานสามารถกรอกค าค้นหา 
เพียงบางค าท่ีอยู่ในชื่อกระบวนงาน โดยไม่จ าเป็นต้องกรอกชื่อเต็มของกระบวนงานนั้นๆ เช่น  
     - ชื่อเต็มกระบวนงาน : “การขอย้ายส านักงานจัดหางานเพ่ือไปท างานในต่างประเทศ 
กรณีย้ายนอกเขตจังหวัดเดียวกับท่ีระบุไว้ในใบอนุญาต” 
     - ตัวอย่างค าค้นหา อาจใช้ : “ย้ายส านักงาน” หรือ “ย้ายนอกเขตจังหวัด” เป็นต้น  
     คลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” จากนั้นระบบจะแสดงรายชื่อกระบวนงานตามที่เราระบุค าค้นหา
ขึ้นมาให้ ดังภาพ 
     ให้ผู้ ใช้งานคลิกปุ่ม “รายละเอียด” ที่อยู่ด้านขวาท้ายตารางในบรรทัดรายการ 
ของชื่อกระบวนงานที่ผู้ใช้งานต้องการจะปรับปรุง 
 

1 

2 

3 
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    5) ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดทั้งหมดของกระบวนงานที่ผู้ใช้งานเลือกเปิด ให้ผู้ใช้งาน
เลื่อนเมาส์มาจนสุดหน้าจอของระบบ และให้คลิกปุ่ม “คัดลอกคู่มือ” ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    จากนั้นระบบจะปรากฏหน้าต่างข้อความแจ้งเตือนจากระบบ ดังภาพ จากนั้นให้ผู้ใช้งาน 
คลิกท่ีปุ่ม “OK” หน้าต่างข้อความดังกล่าวก็จะปิดลง 
     
 
 
 
 
    6) เมื่อผู้ใช้งานเลื่อนหน้าจอลงจนถึงส่วนคู่มือส าหรับประชาชน จะพบว่าระบบจะสร้างคู่มือ
ประชาชนฉบับใหม่ข้ึน โดยมีเนื้อหาของคู่มือฉบับเดิมปรากฏอยู่ด้วย โดยผู้ใช้งานจะสามารถเริ่มท าการแก้ไขเฉพาะ
จุดทีต่้องการปรับปรุงได้ทันที โดย 
     - กรณีต้องการแก้ไขข้อความเดิมที่มีอยู่ ให้คลิกปุ่ม “แก้ไข” และท าการแก้ไขข้อความ
ต่างๆ และกดบันทึกเพ่ือเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
     - กรณีต้องการน าข้อความเดิมที่มีอยู่ออกจากระบบ ให้คลิกปุ่ม “ลบ” ระบบจะท าการ
ลบรายการนั้นๆ ออกจากระบบ 
     - กรณีต้องการเพ่ิมเติมรายการ ให้คลิกปุ่มเพ่ิมในแต่ละรายการและด าเนินการกรอกข้อมูล
เช่นเดียวกับ “กรณีจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนฉบับใหม่ที่ยังไม่เคยมีมาก่อน” 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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    7) เมื่อแก้ไขข้อมูลในคู่มือส าหรับประชาชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้เลื่อนมายังด้านล่าง
ของหน้าระบบเพ่ือท าการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ โดยให้คลิกท่ีปุ่ม “บันทึกข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน” จากนั้น
ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบความถูกต้องของคู่มือส าหรับประชาชนอีกครั้ง หากถูกต้องให้คลิกปุ่ม “ขออนุมัติเผยแพร่”
เพ่ือส่งคู่มือไปยังผู้อนุมัติของหน่วยงาน (Reviewer) เพ่ืออนุมัติคู่มือส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร. โดยผู้อนุมัติของ
หน่วยงาน (Reviewer) จะด าเนินการอนุมัติเช่นเดียวกับ “กรณีจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนฉบับใหม่ที่ยังไม่เคย 
มีมาก่อน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การเผยแพร่คู่มือส าหรับประชาชน 

 เมื่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหารด าเนินการบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศคู่มือส าหรับประชาชน
และผู้อนุมัติของหน่วยงาน (Reviewer) ท าการอนุมัติคู่มือส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร. และ เมื่อส านักงาน ก.พ.ร. 
อนุมัติคู่มือส าหรับประชาชนผ่านระบบสารสนเทศแล้ว คู่มือส าหรับประชาชนของหน่วยงานจะอยู่ในสถานะ 
“เผยแพร่” และถูกเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
 1) ส านักงาน ก.พ.ร. จะท าการเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพ่ือติดต่อราชการ  (www.info.go.th)  
ส าหรับให้ประชาชนได้รับทราบและใช้ประโยชน์ รวมถึงยังเป็นคู่มือที่เป็นมาตรฐานกลางส าหรับหน่วยงาน 
ในภูมิภาคน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าคู่มือของหน่วยงานนั้นๆ ต่อไป     
 2) กรมการจัดหางาน โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารจะต้องน าคู่มือส าหรับประชาชนที่ส านักงาน 
ก.พ.ร. อนุมัติแล้วเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมฯ ด้วย   
 3) กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีหนังสือแจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานที่ให้บริการ
ประชาชนตามคู่มือดังกล่าว จัดพิมพ์คู่มือส าหรับประชาชนที่ผ่านการอนุมัติแล้วเป็นเอกสาร และเผยแพร่ไว้  
ณ สถานที่ที่รับค าขอ เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในการสืบค้นคู่มือส าหรับประชาชนได้โดยง่าย 

***************************** 
 

 



 

 

 
ภาคผนวก ก 

แบบฟอร์ม (ร่าง) คู่มอืส าหรับประชาชน 
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(ร่าง) คู่มือส าหรับประชาชน 
 

 

งานที่ให้บริการ ................................................................................................................... 

 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ .....................................................................................................................   
 

ประเภทของงานบริการ .............................................................................................................................  
 

หมวดหมู่กระบวนงาน ............................................................................................................................. . 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
- ............................................................................................................................. ............................................ 
- ................................................................................... ......................................................................................  
- ............................................................................................................................. ............................................ 
- ............................................................................................................................. ............................................ 
 

ระยะเวลาด าเนินการที่ก าหนดในกฎหมาย  
............................................................................................................................. ............................................ 
...................................................................................... ...................................................................................  

 

ขอบเขตการให้บริการ  
 

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการสถานที่ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
.............................................................................................  
.............................................................................................  
.................................................................... ....................... 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

 
หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการยื่นค าขอ  

............................................................................................................................. ............................................ 

............................................................................................................................. ............................................  

...................................................................................... ...................................................................................  

............................................................................................................................. ............................................  

............................................................................................................................... .......................................... 

........................................................................................ .................................................................................  

............................................................................................................................. ............................................ 

................................................................................................................................. ........................................ 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ  
 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1.  ........................................................................ 
................................................................................. 
  (ระยะเวลา............. ช่ัวโมง/วันท าการ) 

 ................................................................................................. 
.................................................................................................... 

2.  ........................................................................ 
................................................................................. 
  (ระยะเวลา............. ช่ัวโมง/วันท าการ) 

 ................................................................................................. 
.................................................................................................... 

3.  ........................................................................ 
................................................................................. 
  (ระยะเวลา............. ช่ัวโมง/วันท าการ) 

 ................................................................................................. 
.................................................................................................... 

 ระยะเวลาด าเนินการรวม  .................................................ชั่วโมง/วันท าการ   

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

1. .........................................................................................................  จ านวน ........................... ชุด/ฉบับ 

2. .........................................................................................................  จ านวน ........................... ชุด/ฉบับ 

3. .........................................................................................................  จ านวน ........................... ชุด/ฉบับ 

4. .........................................................................................................  จ านวน ........................... ชุด/ฉบับ 
ค่าธรรมเนียม  

- การยื่นค าขอ      ค าขอละ   ........................ บาท 
- ค่าธรรมเนียม.......................................  ฉบับละ    ....................... บาท 
 

ช่องทางการร้องเรียน  
- ............................................................................................................................. ............................................ 
- ................................................................................... ......................................................................................  
- ............................................................................................................................. ............................................ 
- ............................................................................................................................. ............................................ 
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่าง  
 
 
 
 
 
 
 
 

- ............................................................................................................................. ............................................ 
- ................................................................................... ......................................................................................  
- ............................................................................................................................. ............................................ 
- ............................................................................................................................. ............................................ 
 



 

 

 
ภาคผนวก ข 

แบบยืนยันความถูกต้องคู่มือส าหรับประชาชนของกรมการจัดหางาน 
เพื่อเผยแพร่ต่อประชาชน 

 



แบบยืนยันความถูกต้องคู่มือส าหรับประชาชนของกรมการจัดหางาน เพื่อเผยแพร่ต่อประชาชน 

 (หน่วยงานรับผิดชอบ : ………………………………………………………………………………………….) 

ล าดับที่ ชื่อกระบวนงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จ ปรับปรุง/แก้ไข ยืนยันถูกต้อง 
และเผยแพร่ได้ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

                 (ลงช่ือ).......................................................... (หวัหน้าหนว่ยงาน) 
(........................................................) 

วนัท่ี............................................................................. 
 

หมายเหตุ :   คูม่ือส าหรับประชาชนฉบบัใดที่มกีารปรับปรุง/แก้ไข ให้ระบปุระเดน็การปรับปรุง/แก้ไขดงักลา่วด้วยอกัษร 
 สแีดงลงในเอกสารคูม่ือส าหรับประชาชนฉบบัเดิม 
 


