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พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
มาตรา 6 ทุกห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้อนุญาตพิจารณากฎหมายที่ให้อ านาจในการอนุญาต
ว่าสมควรปรับปรุงกฎหมายนั้นเพ่ือยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอ่ืนแทนการอนุญาตหรือไม่ ทั้งนี้       
ในกรณีที่มีความจ าเป็นผู้อนุญาตจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือจัดให้มีมาตรการอ่ืนแทนในก าหนด
ระยะเวลาที่เร็วกว่านั้นก็ได้ องค์ ก า รบริห า รส่ วนต า บลขุนศรี  ไ ด้ ป รั บปรุ ง คู่ มื อส าหรั บประชาชน
เพ่ืออำนวยความสะดวกแก ่ประชาชน ลด ต้นทุนของประชาชนและเพ ิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของ
ภาครัฐ สร้างให้เก ิดความโปร่งใสในการ ปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน 
ระยะเวลาการให้บริการประชาชนเข้าใจและทราบแนวทางการขอร ับบริการจากองค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่นได้
อย่างถ ูกต ้องและเกิดผลส ัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ ์ของพระราชบัญญัตินี้ องค ์การบริหารส ่วนตำบลขุนศรี จึงได้ 
“ปรับปรุงคูม่ ือส าหรับประชาชน” เพ ื่อให้ประชาชนใช้เป็นแนวทางในการขอรับบริการต่อไป 
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