
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : งำนบรกิำรขอมลูขำ่วสำร 

หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต 

พ.ร.บ.ขอ้มลูขา่วสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ก าหนดใหห้น่วยงานของรัฐตอ้งจดัใหข้อ้มลูขา่วสารของราชการ

อยา่งนอ้ยตามมาตรา 9 วรรคแรก (1) &amp;ndash; (8) ไวใ้หป้ระชาชนเขา้ ตรวจดไูด ้โดยใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการก าหนด เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ขอ้มลูขา่วสาร เพือ่

สง่เสรมิใหป้ระชาชนไดม้สีว่นรว่มในการบรหิารของหน่วยงานของรัฐทีม่คีวามโปรง่ใสเป็นธรรม มปีระสทิธภิาพ และ

ประสทิธผิล องคก์ารบรหิารสว่นต าบลควร ไดจั้ดตัง้ศนูยข์อ้มลูขา่วสารใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกลา่ว ตัง้แตปี่ 

พ.ศ.2549เป็นตน้มา โดยการประสานความรว่มมอืจากหน่วยงานในสงักดักรมการปกครอง เพือ่รว่มขบัเคลือ่นให ้การ

จัดตัง้ศนูยข์อ้มลูขา่วสารของราชการบรรลตุามวตัถปุระสงค ์โดยขอ้มลูขา่วสารทีจ่ัดไวบ้รกิาร ตามาตรา 9 ของ 

พ.ร.บ.ขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ.2540(1) ผลการพจิารณาหรอืค าวนิจิฉัยทีม่ผีลโดยตรงตอ่เอกชนทัง้ความเห็น

แยง้และค าสัง่ทีเ่กีย่วขอ้งในการพจิารณาวนิจิฉัย(2) นโยบายและการตคีวามทีไ่มเ่ขา้ขา่ยตอ้งลงพมิพใ์นราชกจิจา

นุเบกษา ตามมาตรา 7 (4)(3) แผนงานโครงการ และงบประมาณรายจา่ยประจ าปีของปีทีก่ าลังด าเนนิการ(4) คูม่อื

หรอืค าสัง่เกีย่วกนัวธิปีฏบิตังิานของเจา้หนา้ทีข่องรัฐ ซึง่มผีลกระทบถงึสทิธหินา้ทีข่องเอกชน(5) สิง่พมิพท์ีม่กีารอา้ง

ถงึ ตามมาตรา 7 วรรคสอง(6) สญัญาสมัปทาน สญัญาทมีลีักษณะเป็นการผกูขาด ตัดตอนหรอืสญัญารว่มทนุกบั

เอกชนในการจดัท าบรกิารสาธารณะ(7) มตคิณะรัฐมนตรหีรอืมตคิณะกรรมการก าหนด เชน่ ประกาศประกวดราคา 

ประกาศสอบราคาและผลการพจิารณาการจดัซือ้จัดจา้ง(8) ขอ้มลูขา่วสารอืน่ๆทีจ่ดัไวบ้รกิาร เพือ่บรกิารประชาชนใน

พืน้ทีต่ าบลควร 

  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลควร เลขที ่100 หมูท่ี ่2 ต าบลควร 
อ าเภอปง จังหวัดพะเยา/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์
ถงึ วันศกุร ์(ไมเ่วน้วันหยดุราชการ) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 0 - 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ยืน่ค ารอ้งพรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ บตัรประจ าตวั
ประชาชน  ตอ่เจา้หนา้ทีผู่รั้บเรือ่ง 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลควร อ าเภอปง 

จังหวดัพะเยา 
 

2) กำรพจิำรณำ 
1.เจา้หนา้ทีผู่รั้บเรือ่งลงรับเอกสารและสง่มอบใหเ้จา้ของ
เรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง  ตามทีผู่รั้บบรกิารรอ้งขอ  แลว้เสนอ
ผูบ้งัคับบญัชาตามขัน้ตอน 
 
2.ด าเนนิการเรือ่งเอกสารในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่บรกิาร
ประชาชน 
3.แจง้ผลการด าเนนิงานใหผู้ย้ ืน่ค ารอ้งทราบ 
 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลควร อ าเภอปง 

จังหวดัพะเยา 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
แจง้ผลการด าเนนิงานใหผู้ข้อขอ้มลูขา่วสารทราบ 
(หมายเหต:ุ -)  

1 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลควร อ าเภอปง 

จังหวดัพะเยา 
 

 

 



รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

2) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) อตัรำคำ่ธรรมเนยีม กำรกำรขอขอ้มลู โดยกำรส ำเนำหรอื
ส ำเนำทีม่คี ำรบัรองถกูตอ้ง(ตำมประกำศคณะกรรมกำร
ขอ้มลูขำ่วสำรของรำชกำร ลงวนัที ่ ๗  พฤษภำคม  ๒๕๔๒ 
๑)ท ำส ำเนำโดยเครือ่งถำ่ยเอกสำร  ขนำดกระดำษ เอ ๔  
หนำ้ละไมเ่กนิ  ๑  บำท  ขนำดกระดำษ เอ  ๓  หนำ้ละไมเ่กนิ 
๓  บำท 
๒)ท ำส ำเนำโดยเครือ่งคอมพวิเตอร ์ ขนำดกระดำษ เอ ๔  
หนำ้ละไมเ่กนิ ๓  บำท 
๓)รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  ค ำรบัรอง  หนำ้ละไมเ่กนิ  ๕  บำท 
 
(หมายเหต:ุ (ในกรณีผูท้ีข่อส าเนา  หรอืขอส าเนาทีม่คี ารับรอง
ถกูตอ้ง  เป็นผูม้รีายไดน้อ้ย  หน่วยงานรัฐจะพจิารณายกเวน้
คา่ธรรมเนยีม  หรอืลดอตัราคา่ธรรมเนยีมใหต้ามควรแกก่รณีได)้) 
))  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา เลขที ่100 ต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
56140 เบอรโ์ทรศัพท ์054-449-088 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

หมำยเหต ุ

- 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ชือ่กระบวนงำน: (ใสช่ือ่กระบวนงาน) 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: (ชือ่หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ในสว่นของกระบวนงาน) (Division, 

Department, Ministry) 

ประเภทของงำนบรกิำร: (ใสช่ือ่ประเภทงานบรกิาร) 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: (ใสช่ือ่ประเภทงานบรกิาร) 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนญุำต หรอืทีเ่ก ีย่วขอ้ง: (ใสช่ือ่ ก.ม.ทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต) 

ระดบัผลกระทบ: (ใสร่ะดับผลกระทบ) 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: (ใสพ่ืน้ทีใ่หบ้รกิาร) 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: (ใสก่ฎหมายทีก่ าหนดระยะเวลา)  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: (ใสร่ะยะเวลาตามทีก่ฎหมายก าหนด) 

 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน  

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ  

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ  

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


