ที่ นร ๑๒๐๐/ว๒๔

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
เรื่อง การดำเนิ น การตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ ป ระชาชน (การไม่ เรียกสำเนา
เอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)
เรียน (กระทรวง กรม สถาบั น อุดมศึกษา องค์การมหาชน รัฐ วิส าหกิจ หน่วยงานรัฐรูปแบบอื่น จังหวัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๒๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
๒. หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๓ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓
ตามที่ คณะรั ฐมนตรี ได้ มี มติ ในการประชุ มเมื่ อวั นที่ ๒ ตุ ล าคม ๒๕๖๑ เห็ นชอบมาตรการ
อำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)
ซึ่ งสำนั ก งาน ก.พ.ร. ได้ แ จ้ งเวี ย นมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ดั งกล่ าว และได้ ซั ก ซ้ อ มความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ แนวทาง
การดำเนินการให้หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ แล้ว นั้น
สำนั กงาน ก.พ.ร. ตรวจสอบการดำเนินการของหน่ วยงานของรัฐ พบว่ายังมี การเรียกสำเนา
เอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน และได้รับข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการไม่ได้รับความสะดวก
ในการขอรับบริการจากภาครัฐเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระและไม่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ประกอบกับนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มีข้อสั่งการให้สำนักงาน ก.พ.ร. กำชับให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งดำเนินการ
ตามมาตรการดั งกล่ าวอย่ างเคร่ งครั ด โดยเร็ ว ดั งนั้ น สำนั กงาน ก.พ.ร. จึ งขอซั กซ้ อ มและเน้ นย้ ำ แนวทาง
ในการปฏิบัติตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการ
ออกให้ จากประชาชน) ดังนี้
๑. ให้ ห น่ ว ยงานดำเนิ น การตามแนวทางปฏิ บั ติ เดิ ม ที่ ส ำนั ก งาน ก.พ.ร. แจ้ งเวี ย นอย่ า ง
เคร่งครัด ดังนี้
๑.๑ กรณีที่หน่วยงานยังไม่ได้จัดทำประกาศยกเลิกการขอสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้
จากประชาชน ให้หน่วยงานเร่งรัดการจัดทำประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
และเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ ณ จุดให้บริการทุกแห่ง และบนเว็บไซต์ของหน่วยงานในทันที กรณีเอกสารอื่น ๆ
ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๑.๒ เร่ งรั ดการแก้ ไขกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ หรือประกาศในความรับผิ ดชอบ
ที่มีข้อกำหนดให้ประชาชนต้องยื่นสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประกอบการขออนุมัติ อนุญาต รับรอง
รับแจ้ง หรือรับจดทะเบียน และดำเนินการยกเลิกรายการเอกสารประกอบการอนุมัติ อนุญาต รับรอง รับแจ้ง
หรื อรั บจดทะเบี ยนที่ ระบุ ไว้ในคู่ มื อสำหรับประชาชนให้ สอดคล้ องกับกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ ข้ อบั งคับ หรือ
ประกาศที่แก้ไขด้วย รวมทั้งเร่งรัดการดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครองและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของผู้รับบริการและตรวจสอบข้อมูล ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
ทั้งนี้ ในกรณีที่หน่วยงานไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ให้รายงานปัญหาอุปสรรค
ให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๒. การอำนวย...

๒
๒. การอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการ
ออกให้ จากประชาชน) เป็ นเรื่องสำคัญที่หั วหน้าหน่วยงานต้องกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยต้องดำเนินการ
สื่อสาร สร้างความเข้าใจให้ หน่ วยงานและเจ้าหน้าที่ในสั งกัดทุกระดับทราบ เห็ นความสำคัญ และถือปฏิ บัติ
อย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องติดตามประเมินผล และตรวจสอบการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นไปตามแนวทาง
ทีก่ ำหนดไว้หรือไม่
๓. สำนั กงาน ก.พ.ร. จะเปิ ดช่ องทางให้ ป ระชาชนร้ องเรี ยนผ่ านแอปพลิ เคชั นไลน์ (Line :
@GoodGov4U) และเว็บไซต์ การส่ งเสริ มการมี ส่ วนร่วมของภาคประชาชน (www.opengovernment.go.th)
เพื่อเป็นช่องทางในการส่งข้อมูลของหน่วยงานที่ยังคงเรียกรับสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน
รวมถึงกำหนดมาตรการตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินการ
ตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้
จากประชาชน) และสำนักงาน ก.พ.ร. จะรวบรวมผลการดำเนินการของหน่วยงาน รายงานให้คณะรัฐมนตรี
ทราบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.
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