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งานธุรการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านงานธุรการขึ้น เพื่อให้
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติัติงานร่วมกัน งานธุรการ เปรียบเสมือนประตู
ผ่านสำหรับการติดต่อกับสำนักงานภายนอก และภายในของบุคลากร ในสำนักงาน เป็นงานท่ีต้องการความถูกต้อง
และรวดเร็ว ท้ังนี้ถ้าศึกษาโดยละเอียดของงานธุรการแล้ว จะเห็นได้ว่างานธุรการเป็นงานหลัก ท่ีส่งเสริมสนับสนุนงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือในกรณีท่ีผู้ท่ีปฏิบัติงานประจำหน่วยงานธรุการ สามารถปฏิบัติหน้าท่ี ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย
สามารถปฏิบัติแทนกันได้ หากข้อความของคู่มือมีความผิดพลาดประการใด หรือหากมีข้อเสนอแนะท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงคู่มือการปฏิบติัติงานหน่วยงานธุรการ ขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดีและพรอ้มท่ีจะปรับปรุง
แก้ไข เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ต่อไป  
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
งานธุรการ หมายถึง การดำเนินงานเกี่ยวกับงานเอกสารของ กองช่าง  เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ  แบ่ง

ออกเป็น 15 งาน ดังต่อไปนี้  
1) งานสารบรรณ การรับ-ส่งหนังสือ ร่าง โต้ตอบ บันทึก คัดสำเนา พิมพ์ตรวจทานหนังสือ และนำเรื่องเสนอ
ผู้บริหาร  
2) งานเก็บหนังสือ ให้สามารถค้นหาได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และทันต่อการปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการ  
3) งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน  
4) งานรวบรวมข้อมูล เอกสารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
5) งานจดบันทึกการประชุม  
6) การจัดทำรายงานกิจกรรมประจำปี  
7) งานอนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
8) งานจัดทำฎีกา และเอกสารประกอบฎีกา  
9) งานจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์  
10) งานควบคุมดูแล บำรุงรักษาอาคาร การอนุญาตให้ใช้ อาคาร สถานท่ี ห้องประชุม  
11) งานควบคุมดูแลการฝึกอบรม การประชุม สัมมนาและการเล้ียงรับรองการประชุม  
12) งานรัฐพิธี  
13) งานควบคุมภายในระดับองค์กร  
14) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  
15) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 
 

1) งานสารบรรณ การรับ-ส่งหนังสือ ร่าง โต้ตอบ บันทึก คัดสำเนา พิมพ์ตรวจทานหนังสือ และนำเร่ืองเสนอ
ผู้บริหาร   

การลงรับหนังสือราชการ เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการยืนยันการรับหนังสือเข้า เพื่อให้งานสารบัญเป็นระบบ
และป้องกันหนังสือเอกสารราชการสูญหาย เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการสืบค้นเมื่อต้องการต้นเรื่องของหนงัสือ
ราชการ  

การรับหนังสือ ได้แก่ การรับและเปิดซองหนังสือ ลงเวลา ลงทะเบียน และส่งหนังสือท่ีได้รับเข้ามาจาก
ภายนอกให้แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

เมื่อรับหนังสือเอกสารราชการเข้ามาจากหน่วยงานภายในและภายนอก ส่งเรื่องมายังเทศบาลตำบลหนอง
หญ้าไซ โดยงานธุรการจะลงรับหนังสือและจัดเสนอตามข้ันตอนดังนี้  

1. รับหนังสือราชการจากภายในและภายนอก  
2. เปิดซองและตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสาร  
3. คัดแยกลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของหนังสือ  
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4. ลงทะเบียนรับและเปิดหนังสือในระบบสารบรรณอิกเล็กทรอนิกส์  
5. เสนอหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อบันทึกให้ความเห็น  
6. เสนอผู้บริหารพิจารณาส่ังการ ตามลำดับ  
7. หัวหน้าหน่วยงานตรวจแฟ้ม  
8. งานธุรการรับทราบและบันทึกการวินิจฉัยส่ังการ  
9. งานธุรการดำเนินการตามคำวินิจฉัยส่ังการ โดยส่งเอกสารผ่านให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการ  
10. จัดเก็บหนังสือต้นฉบับเข้าแฟ้มเอกสารของหน่วยงานตามประเภท หัวข้อเรื่องโดยเรียงตามปีปฏิทิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ขั้นตอนการรับหนังสือ 

 

รับหนังสือ/เอกสาร/ไปรษณีย์/
โทรสารจากกงานสารบรรณกลาง

หรือจากหน่วยงานภายใน/ภายนอก 

หัวหน้าหน่วยงานรับทราบ/แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ 

งานรับหนังสือจัดส่งผู้ท่ีเกี่ยวข้อง/เวียนเพื่อทราบ 

งานรับหนังสือรับทราบ/ดำเนินการ 

ผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจ พิจารณา/รับทราบ/ส่ังการ 

หัวหน้าหน่วยงานบันทึกผ่านเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 

งานรับหนังสือตรวจสอบหนังสือ/เอกสาร 
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2) งานเก็บหนังสือ ให้สามารถค้นหาได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และทันต่อการปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการภายใน  
การเก็บรักษา ยืม และทาลายหนังสือ  

การเก็บหนังสือ  
- เก็บระหว่างปฏิบัติ  
- เก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว  
- เก็บเพื่อใช้ในการตรวจสอบ  

การประทับตรากำหนดเก็บหนังสือ มุมล่างด้านขวาของกระดาษแผ่นแรก และลงลายมือช่ือย่อกำกับตรา 
หนังสือท่ีเก็บไว้ตลอดไป ประทับตรา ห้ามทำลาย ด้วย หมึกสีแดง หนังสือท่ีต้องเก็บโดยมีกำหนดเวลา ประทับตรา 
เก็บถึง พ.ศ…… ด้วยหมึกสีน้ำเงิน อายุการเก็บหนังสือ ปกติไม่น้อยกว่า 10 ปี ยกเว้น  

1. หนังสือท่ีต้องสงวนไว้เป็นความลับ  
2. หนังสือท่ีเป็นหลักฐานทางอรรถคดี สำนวนของศาลหรือพนักงานสอบสวน  
3. หนังสือท่ีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี สถิติหลักฐาน หรือเรื่องท่ีต้องใช้
สำหรับศึกษาค้นคว้า  
4. หนังสือท่ีปฏิบัติงานเสร็จส้ินแล้ว และเป็นคู่สำเนาท่ีมีต้นเรื่องค้นได้จากท่ีอื่น เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี  
5. หนังสือท่ีเป็นธรรมดา ซึ่งไม่มีความสำคัญ และเป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้นเป็นประจำ เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี  

หนังสือท่ีเกี่ยวกับการเงิน ซึ่งไม่ใช่เอกสารสิทธิ หากเห็นว่าไม่จำเป็นต้องเก็บถึง 10 ปี ให้ทำความตกลงกับ 
กระทรวงการคลังเพื่อขอทำลายได้ ทุกปีปฏิทินให้ส่วนราชการจัดส่งหนังสือท่ีมีอายุครบ 25 ปี พร้อมบัญชีส่งมอบให้
กองจดหมายเหตุแห่งชาติ ภายใน 31 มกราคม ของปีถัดไปเว้นแต่  

1. หนังสือต้องสงวนเป็นความลับ  
2. หนังสือท่ีมีกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบท่ีออกใช้เป็นการท่ัวไปกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น  
3. หนังสือท่ีมีความจำเป็นต้องเก็บไว้ที่ส่วนราชการนั้น  
 

การทำลายหนังสือ ภายใน 60 วัน หลังส้ินปีปฏิทิน ให้เจ้าหน้าท่ีสำรวจและจัดทำบัญชีหนังสือขอทำลาย
เสนอหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม เพื่อพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการทำลายหนังสือ คณะกรมการทำลายหนังสือ 
ประกอบด้วย ประธาน และกรรมการอีกอย่างน้อย 2 คน (ระดับ 3 ขึ้นไป)  

ตราครุฑมี 2 ขนาด  
- ตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตร  
- ตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร 

 ตราช่ือส่วนราชการท่ีใช้เป็นหนังสือประทับตรา มีรูปวงกลมซ้อนกนั เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก 4.5 
เซนติเมตร วงใน 3.5 เซนติเมตร ล้อมครุฑ  
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ข้อแตกต่าง หนังสือภายใน กับ หนังสือภายนอก  
 

หนังสือภายใน คือ หนังสือท่ีติดต่อราชการท่ีเป็นพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็นหนงัสือติดต่อภายใน
กระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน โดยใช้กระดาษบันทึกข้อความ ลดรูปแบบลงมา เช่น ไม่ต้องลงท่ีต้ังและคำ
ลงท้าย ขอบเขตการใช้หนังสือแคบลงมา (ติดต่อเฉพาะภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน) ไม่สามารถ
ใช้ติดต่อกับบุคคลภายนอกได้ รายละเอียดรูปแบบ มีหัวข้อกำหนดให้ลงคล้ายกับหนังสือภายนอก แต่มีหัวข้อน้อยกว่า 
ใช้กระดาษบันทึกข้อความเท่านั้น กรณีท่ีตามระเบียบ ฯ วรรคท้าย ข้อ 12 กาหนดไว้ว่า ในกรณีท่ีกระทรวง ทบวง 
กรม หรือจังหวัดใดประสงค์จะกำหนดแบบการเขียนโดยเฉพาะ เพื่อใช้ตามความเหมาะสมก็ให้กระทำได้ นั้น 

อาจแยกประเด็นการเขียน เป็นหัวข้อ เช่น แยกเป็น - เรื่องเดิม - ข้อเท็จจริง - ข้อกฎหมาย - ความเห็น
เจ้าหน้าท่ี - ข้อพิจารณา ซึ่งจะเห็นได้ว่าการกำหนดรูปแบบการเขียนหนังสือดังกล่าว เป็นลักษณะการเขียนใน
ข้อความของหนังสือเท่านั้น ไม่ทำเป็นรูปแบบและลักษณะการใช้หนังสือภายในเปล่ียนแปลงไป 

 
3) งานรับเร่ืองร้องทุกข์ และร้องเรียน  
วัตถุประสงค์  
              การเปิดให้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางให้บุคคลท่ัวไปได้สามารถร้องทุกข์ / 
ร้องเรียนมายังหน่วยงานได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถนำไปดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว 
โดยทุกๆ เรื่องจะได้มีการติดตาม มิให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาและเพื่อเป็นการป้องกันปัญหา ท่ีอาจเกิดจากผู้
ไม่ประสงค์ดี ท่ีต้องการก่อกวนระบบงาน และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริการ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
จึงต้องกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้  
 
หลักเกณฑ์การร้องทุกข์ / ร้องเรียน  
          1. เรื่องท่ีอาจนำมาร้องทุกข์ / ร้องเรียนได้ ต้องเป็นเรื่องท่ีผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อัน
เนื่องมาจากเจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน ในเรื่องดังต่อไปนี ้ 
                    1.1 กระทำการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ  
                    1.2 กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าท่ีราชการ  
                    1.3 ละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ  
                    1.4 ปฏิบัติหน้าท่ีล่าช้าเกินควร  
                    1.5 กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าท่ี หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  
          2. เรื่องท่ีร้องทุกข์ / ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงท่ีมีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อ
บุคคลอื่น  
          3. การใช้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียน อบต.ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้ เพื่อยืนยันว่า มีตัวตนจริง  
 
 



 
5 

วิธีการยื่นคำร้องทุกข์ / ร้องเรียน  
          1. ใช้ถ้อยคำสุภาพ และมี  
                       (1) วัน เดือน ปี  
                       (2) ช่ือ และท่ีอยู่ ของผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน  
                       (3) ข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องท่ีร้องทุกข์ / ร้องเรียน ได้อย่างชัดเจนวา่ได้รับ ความ         
                            เดือดร้อน หรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข ดำเนินการอย่างไร หรือ ช้ีช่องทางแจ้ง  
                            เบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี / หน่วยงาน ได้ชัดแจ้งเพียงพอท่ีสามารถดำเนินการ  
                            สืบสวน สอบสวน ได้  
                       (4) ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)  
          2. คำร้องทุกข์ / ร้องเรียน อาจส่งหนังสือโดยตรงเจ้าหน้าท่ีธุรการหรือช่องทาง Web site : 
http//nongyasi.go.th ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 
          3. คำร้องทุกข์ / ร้องเรียนท่ียื่นพ้นกำหนดระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันท่ีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการร้องเรียน  
 

ช่องทางการร้องทุกข์ / ร้องเรียน  
          1. ร้องทุกข์ / ร้องเรียนด้วยตนเองท่ีเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ  
          2. ร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางจดหมาย ท่ี เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 
          3. ร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางศูนย์บริการประชาชน ในเบ้ืองต้นหมายเลขโทรศัพท์ 0 4214 0232 
          4. ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ผ่าน Web Side : http//www.nongyasi.go.th  
          5. ร้องทุกข์ / ร้องเรียนผ่าน e-mail address : nongyasi.go.th  
 
4) งานรวบรวมข้อมูล เอกสารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 
          ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัด
ให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามท่ีกฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ประกอบกับได้มีประกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้
ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ หน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่าศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร  
          ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเป็นสถานท่ีท่ีหน่วยงานของรัฐจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนสามารถค้นหา
ข้อมูลข่าวสารของราชการได้เอง ในเบ้ืองต้นคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการพิจารณาเห็นว่า เพื่อไม่ให้เป็น
ภาระกับหน่วยงานของรัฐท้ังในด้านบุคลากร สถานท่ีและงบประมาณ จึงกำหนดให้หน่วยงานของรัฐท่ีต้องจัดต้ังศูนย์  
          ข้อมูลข่าวสารเฉพาะหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคลเท่านั้น ซึ่งหมายถึงหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นราชการ
ส่วนกลาง คือ กรม หน่วยงานเทียบเท่า ราชการส่วนภูมิภาค คือ จังหวัด อำเภอและราชการส่วนท้องถิ่น คือ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบลกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา จึงมีหน้าท่ีตามกฎหมายท่ี 



6 
จะต้องจัดต้ัง ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการสาหรับหน่วยงานของราชการ
ส่วนกลางท่ีไปต้ังอยู่ในจังหวัดต่างๆ และไม่ข้ึนกับราชการส่วนภูมิภาค เช่น สำนักงานของส่วนราชการ สังกัด 
กระทรวงการคลังสำนักงานเขต หรือ สำนักงานภาคของหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น ต้องจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
ของหน่วยงานขึ้น โดยต้องมีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 เท่าท่ีหน่วยงานนั้นมีอยู่แสดงไว้ด้วย  
 
สิ่งที่ประชาชนควรรู้  
          ประชาชนมีสิทธิยื่นคาขอข้อมูลข่าวสารได้ทุกเร่ือง  
                    สิทธิในการยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารนี้ ถือว่าเป็นไปตามมาตรา 11 ของกฎหมาย ประชาชนมีสิทธิยื่นคำ
ขอข้อมูลข่าวสารของราชการได้ทุกเรื่อง โดยกฎหมายไม่ได้กำหนดข้อจากัดหรือข้อห้ามว่าไม่ให้ยื่นคำขอข้อมูลข่าวสาร
ประเภทใดหรือเรื่องใด และผู้ใช้สิทธิยื่นคำขอตามกฎหมายนี้ก็ไม่จำเป็นต้องมีส่วนได้ส่วนเสียเช่นเดียวกับสิทธิเข้า
ตรวจดูข้อมูลข่าวสาร  
 
การตรวจดูข้อมูล  
          สิทธิในการเข้าตรวจดู  
                    สิทธิในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ ประชาชนสามารถ ทำได้ แม้ว่าจะไม่มีส่วนได้เสีย
เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารนั้นโดยกฎหมายได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจะต้องเตรียมข้อมูลข่าวสารของราชการอย่าง
น้อยตามรายการท่ีกฎหมายกำหนดไว้ตามมาตรา 9 นำไปรวมไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ เช่น แผนงานโครงการและงบประมาณ สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลักษณะผูกขาดตัดตอน เป็นต้น  
 
สิทธิในการขอสำเนาหรือการรับรองสำเนาถูกต้อง  
          เมื่อประชาชนได้ใช้สิทธิเข้าตรวจดูแล้ว หากสนใจข้อมูลข่าวสารของราชการในเรื่องใดก็มีสิทธิที่จะขอสำเนา 
และขอให้รับรองสำเนาถูกต้องจากหน่วยงานของรัฐในเรื่องนั้นได้ 
หมายเหตุ การขอสำเนาผู้ขออาจต้องเสียค่าธรรมเนียมในการถ่ายสำเนาให้กับหน่วยงานของรัฐท่ีเข้าตรวจดูด้วย แต่
ท้ังนี้จะเก็บค่าธรรมเนียมเกินกว่าหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการให้ความเห็นชอบไม่ได้ สิทธิของ
ประชาชนท่ีเกี่ยวกับการขอข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลกฎหมายจำกัดโดยรับรอง หรือคุ้มครองสิทธิไว้เฉพาะเมื่อเป็น
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวกับตนเอง ดังนี้ บคุคลมีสิทธิยื่นคาขอเป็นหนังสือเพื่อขอตรวจดูหรือขอสำเนาขอ้มูล
ข่าวสารส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตนเอง (มาตรา 25 วรรคหนึ่ง) เป็นกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งแห่งใดท่ีมีการ
รวบรวมข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของบุคคลหนึ่งบุคคลใดไว้ เช่น ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน หรือข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับฐานะการเงิน เป็นต้น บุคคลผู้นั้นก็มีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะขอตรวจดูหรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวนี้
ของตนเองได้คำว่า บุคคล ตามท่ีนี้ก็คือ ประชาชนโดยท่ัวไปนั่นเอง แต่เนื่องจากกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการใน
ส่วนท่ีเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลได้ให้สิทธิครอบคลุมไปถึงคนท่ีไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทยด้วย  
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ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ  
          ขั้นตอนที่ 1 กรอกแบบฟอร์มการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี  
          ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเอง หรือขอให้เจ้าหน้าท่ีช่วยแนะนาค้นหาให้  
          มีข้อมูลในศูนย์ ตรวจสอบเอกสารท่ีมีอยู่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
          ไม่มีข้อมูลในศูนย์ ติดต่อผู้ประสานงานหน่วยงานภายในเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซท่ีรับผิดชอบข้อมูล และ 
                                 พาไปพบเจ้าหน้าท่ีด้วยตนเอง  
          ขั้นตอนที่ 3 ถ้าต้องการสำเนาข้อมูลข่าวสารหรือสำเนาข้อมูลข่าวสารท่ีมีคำรับรองความถูกต้องให้ติดต่อ  
                          เจ้าหน้าท่ี  
          ขั้นตอนที่ 4 ชำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบของทางราชการอื่น 
 

 

 

 


