
 

 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน 

ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย 
 

 

 

ศูนยใ์ห้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 

 

 



ค าน า 

  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖๙/๑ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานให้ค าปรึกษา   
ด้านกฎหมาย เพ่ือให้ความรู้เบื้องต้นด้านกฎหมาย ค าปรึกษาด้านกฎหมาย ข้อเสนอแนะ ข้อแนะน า อ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย ที่ได้จัดท าขึ้นนี้จะเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในต าบลคลองม่วง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองม่วงใช้เป็นเครื่องมือการให้บริการแก่ประชาชนต าบลคลองม่วง    
                  

ศูนยใ์ห้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย  
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 
เร่ือง          หน้า 

 

หลักการและเหตุผล            ๑ 

การจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย            ๑ 

สถานที่ตั้ง             ๑ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ            ๒ 

วัตถุประสงค์             ๒ 

ค าจ ากัดความ             ๒ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ            ๒ 

แผนผังกระบวนการจัดการให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย        ๓ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน            ๔ 

การรับและตรวจสอบการขอค าปรึกษาด้านกฎหมาย         ๔ 

การบันทึกการขอค าปรึกษาด้านกฎหมาย          ๕ 

การประสานหน่วยงานเพ่ือแก้ปัญหาข้อกฎหมาย การขอค าปรึกษาด้านกฎหมาย          ๕ 

การติดตามขอค าปรึกษาข้อกฎหมาย                  ๕ 

การรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ          ๕ 

มาตรฐานงาน           ๕ 

ประโยชน์ที่ได้รับ             ๖ 

แบบฟอร์ม              ๖ 

ผู้จัดท า            ๖ 

ภาคผนวก            ๗ 
  แบบฟอร์มค าร้องขอปรึกษาด้านกฎหมาย         ๘ 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัตงิานให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย 
ศูนยใ์ห้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 

๑.  หลักการและเหตุผล 
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เป็นเครื่องมือทีส่ าคัญอย่างหนึ่งในการท างานทั้งระดับ 

หัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน เป็นการจัดท ารายละเอียดของการท างานในหน่วยงานนั้น ๆ อย่างเป็นระบบและ
ครบถ้วน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หลายประการ เช่น การสอนงาน การตรวจสอบการท างาน     การควบคุม
งานการติดตามงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น  ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
องค์กรเปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมีค าอธิบายตามที่จ าเป็น  เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้าง ป้องกันความผิดพลาดในการท างาน การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง
ในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) ที่
มุ่งไปสู่การบริการคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพ่ือให้การท างานของส่วนราชการได้มาตรฐาน
เป็นไปตามเป้าหมายได้ ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็วทันตามก าหนดเวลา 

การจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

๒.  การจัดตั้งศูนยใ์ห้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย 

  เพ่ือให้ความรู้ เบื้องต้นด้านกฎหมาย ค าปรึกษาด้านกฎหมาย ข้อเสนอแนะ ข้อแนะน า        
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  เป็นศูนย์ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชนในต าบล
คลองม่วง   

๓.  สถานที่ตั้ง 

  ตั้งอยู่ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา 
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๔.  หน้าที่ความรับผิดชอบ 

  เป็นศูนยใ์ห้ค าปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชนในต าบลคลองม่วง ให้ความรู้เบื้องต้นด้าน
กฎหมาย ค าปรึกษาด้านกฎหมาย ข้อเสนอแนะ ข้อแนะน า อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

๕.  วัตถุประสงค ์

  ๑.  เพ่ือให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน  
๒.  เพ่ือให้ปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย 
๓.  เพ่ือให้ความรู้เบื้องต้นด้านกฎหมายแก่ประชาชนที่มารับบริการ 

๖.  ค าจ ากัดความ 

  “ผู้รับบริการ”  หมายถึง  ผู้ที่มารับบริการจากประชาชน ส่วนราชการ 
  “การให้ค าปรึกษา”  หมายถึง การให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย ข้อเสนอแนะ ข้อแนะน า  
  “ช่องทางการค าปรึกษาด้านกฏหมาย”  หมายถึง  ช่องทางต่าง ๆ  ที่ขอรับบริการขอค าปรึกษา
ด้านกฎหมาย เช่น  ติดต่อด้วยตนเอง/หนังสือ/จดหมาย ติดต่อทางโทรศัพท์ ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองม่วง ผ่านแอบพลิเคชัน Facebook ผ่านแอบพลิเคชัน LINE 

๗.  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

  เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ราชการก าหนด) 
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๘. แผนผังกระบวนการจัดการให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

จัดการให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย 

แจ้งผลให้ศูนยใ์ห้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 

 (๑๕ วัน) 

สิ้นสุดการด าเนินการ 
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

๑. ขอค าปรึกษาด้วยตนเอง/หนังสือ/
จดหมาย 

๒. ขอค าปรึกษาทางโทรศัพท์ 
๐๔๔ ๐๐๐๖๑๑ 

 

๓. ขอค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 

 
 ๔. ขอค าปรึกษาผ่าน Facebook 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
 

๕. ขอค าปรึกษาผ่าน Line 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
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๙.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายของหน่วยงาน  
  ๙.๑  จัดตั้งจุดรับค าปรึกษาด้านกฎหมายของประชาชน 
  ๙.๒  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย 
  ๙.๓  แจ้งผู้รับผิดชอบตามค าสั่ง เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน 

๑๐.  การรับและตรวจสอบการขอค าปรึกษาด้านกฎหมาย 

  ด าเนินการรับและติดตาม ค าปรึกษาด้านกฎหมายที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทาง ต่าง ๆ   
โดยมีข้อปฏิบัติตามที่ก าหนด  ดังนี้ 

 
ช่องทาง 

 

ความถี่ในการ 
ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ขอค าปรึกษา ประสาน

หาทางแก้ไขปัญหา 

หมายเหตุ 

ขอค าปรึกษาด้วยตนเอง /
หนังสือ/จดหมาย           

ณ ศูนยใ์ห้ค าปรึกษาด้าน
กฎหมาย องค์การบริหาร

ส่วนต าบลคลองม่วง 

 
 

ทุกครั้งที่มีการขอค าปรึกษา 

 
 

ภายใน  ๑  วันท าการ 

 

ขอค าปรึกษาทางโทรศัพท์ 
๐๔๔ ๐๐๐๖๑๑ 

 

ทุกวัน 
 

ภายใน  ๑  วันท าการ 
 

ขอค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์ 
องค์การบริหาร          

ส่วนต าบลคลองม่วง 

 
ทุกวัน 

 
ภายใน  ๑  วันท าการ 

 

ขอค าปรึกษา 
ทาง Face Book 
องค์การบริหาร          

ส่วนต าบลคลองม่วง 

 
ทุกวัน 

 
ภายใน  ๑  วันท าการ 

 

ขอค าปรึกษา 
ทางแอบพลิเคชัน LINE 

องค์การบริหาร          
ส่วนต าบลคลองม่วง 

 
ทุกวัน 

 
ภายใน  ๑  วันท าการ 
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๑๑.  การบันทึกการขอค าปรึกษาด้านกฎหมาย 

 ๑๑.๑  กรอกแบบฟอร์มรับเรื่องค าร้องขอปรึกษาด้านกฎหมาย โดยมีรายละเอียด  ชื่อ-สกุล  ที่อยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  เรื่องที่ขอค าปรึกษา ข้อเท็จจริง ค าแนะน า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอ
ปรึกษาด้านกฎหมาย 
 ๑๑.๒  ทุกช่องทางที่มีการขอค าปรึกษาด้านกฎหมาย  เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกค าปรึกษาด้านกฎหมาย              
ลงสมุดบันทึกค าปรึกษาด้านกฎหมาย 

๑๒.  การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อกฎหมาย การขอค าปรึกษาด้านกฎหมาย 

  ๑๒.๑  กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร  เจ้าหน้าที่        
ที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที 
  ๑๒.๒  การขอค าปรึกษาที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง            
ให้ด าเนินการประสานหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

๑๓.  การติดตามขอค าปรึกษาข้อกฎหมาย 

  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินการให้ทราบภายใน  1  วันท าการ เพ่ือเจ้าหน้าที่
ศูนยใ์ห้ค าปรึกษาด้านกฎหมายจะได้แจ้งให้ผู้ขอค าปรึกษาด้านกฎหมายทราบ 

๑๔.  การรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ 

  ๑๔.๑  ให้รวบรวมและรายงานสรุปการการขอค าปรึกษาด้านกฎหมายให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน 
  ๑๔.๒  ให้รวบรวมรายงานสรุปค าปรึกษาด้านกฎหมายหลังจากสิ้นปีงบประมาณ  น ามา
วิเคราะห์ การจัดการค าปรึกษาด้านกฎหมายในภาพรวมของหน่วยงาน  เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจ ด้านกฎหมาย
ต่อประชาชนผู้รับบริการ 

๑๕.  มาตรฐานงาน 

  ๑. การด าเนินการขอค าปรึกษาด้านกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  ๒. กรณีได้รับขอค าปรึกษาด้านกฎหมาย  ให้ศูนย์ขอค าปรึกษาด้านกฎหมาย องค์การบริหาร   
ส่วนต าบลคลองม่วงด าเนินการ ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายแล้วเสร็จ ภายใน  ๑  วันท าการ 
 
 
 
 
 
 
 



-๖- 

๑๖.  ประโยชน์ที่ได้รับ 
  ประชาชนได้รับความรู้เบื้องต้นด้านกฎหมาย ค าปรึกษาด้านกฎหมาย ข้อเสนอแนะ ข้อแนะน า        
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน รับรู้ข้อมูลด้านกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร    
ส่วนต าบลคลองม่วงใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วงจึงได้ก าหนด 
กระบวนการด าเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑๗.  แบบฟอร์ม 

  - แบบฟอร์มค าร้องขอปรึกษาด้านกฎหมาย 

๑๘.  ผู้จัดท า 

  ศูนยใ์ห้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
- หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๔ ๐๐๐๖๑๑ 
- เว็บไซต์  https://www.khlongmuang.go.th/ 
- เว็บไซต์  https://web.facebook.com/khlongmuang/ 
- แอบพลิเคชัน  LINE: https://lin.ee/t3JupYC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khlongmuang.go.th/
https://web.facebook.com/khlongmuang/
https://lin.ee/t3JupYC


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าร้องขอปรึกษาด้านกฎหมาย 

        เลขที่ค าปรึกษา .............../๒๕๖๔ 

วันที่........... เดือน ............................พ.ศ. 2564 

๑. ชื่อผู้ขอค าปรึกษา ............................................................ อายุ......................ปี  เชื้อชาติ.......................                   
สัญญาติ................... มีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่……….………หมู่ที่..............…...ซอย………….......................….………….... 
ถนน…….……….....................………ต าบล/แขวง…………………….……………อ าเภอ/เขต…………..……………………………… 
จังหวัด……………..............................…..…..………………… เบอร์โทรศัพท์ .................................................................... 

๒.  เรื่องท่ีขอค าปรึกษา  
............................................................................................................................... ..................................................... 
............................................................................................... ..................................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
................................................................ .................................................................................................................... 
 
 ๓. ข้อเท็จจริง (พอสังเขป) 
............................................................................................................... ..................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................... ..................................................... 
................................................................................ .................................................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 ๔. ค าแนะน า โดยสรุป 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................... ..................................................... 
........................................................................................................ ............................................................................ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 

 

ผู้ขอค าปรึกษาได้รับค าแนะน าจนเป็นที่เข้าใจ พอใจดีแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

ลงชื่อ ................................................................... ผู้ขอค าปรึกษา 

                           (.........................................................) 

ลงชื่อ ................................................................... ผู้ให้ค าปรกึษา 

                     (.........................................................) 

 



 

 



 


