
 

  

 

 
 

 

 

คูมือการปฏิบัติงานการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกขเทศบาลตําบลประโคนชัย 



คํานํา  

 

คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวรองทุกขของ ศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกขเทศบาลตําบลประโคนชัย 

ฉบับนี ้จัดทําข้ึนเพ่ือเปนแนวทางการดาเนินการจัดการขอรองเรียนของศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกขเทศบาล

ตําบลประโคนชัย ท้ังนี้ การจัดการขอรองเรียนจนไดขอยุติ ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือ

ตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ จําเปนจะตองมีข้ันตอน / กระบวนการ และ

แนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 

 

 

 

 

ศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกขเทศบาลตําบลประโคนชัย 



สารบัญ 
 

เรื่อง           หนา   

หลักการและเหตุผล         ๑   

การจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกขเทศบาลตําบลประโคนชัย    ๑   

สถานท่ีตั้ง          ๑   

หนาท่ีความรับผิดชอบ         ๑   

วัตถุประสงค          ๑   

คําจํากัดความ          2  

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน / รองทุกข     ๓   

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน         ๔   

การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ      ๔   

การบันทึกขอรองเรียน         5  

การประสานหนวยงานเพ่ือแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน    5  

ติดตามการแกไขขอรองเรียน        5  

การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน     ๕   

มาตรฐานงาน          ๕   

แบบฟอรม          6 

จัดทําโดย          6  

ข้ันตอนการกรอกขอมูลรองเรียนทางเว็ปไซด      6  

แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองเรียน / รองทุกข  
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คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องรองเรียนรองทุกข 

ศูนยรับเรื่องรองรองทุกขเทศบาลตําบลประโคนชัย 

๑. หลักการและเหตุผล  

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดกําหนด

แนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพ่ือตอบสนอง

ความตองการของประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูท่ีดีของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการ

ท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุง

ภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ  

และมีการประเมินผลการใหบริการอยางสมํ่าเสมอ  

 

๒. การจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกขเทศบาลตําบลประโคนชัย  

เพ่ือใหการบริหารระบบราชการเปนไปดวยความถูกตอง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคูกับการพัฒนาบําบัด

ทุกข บํารุงสุข ตลอดจนดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวย

ความรวดเร็วประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม อีกท้ังเพ่ือเปนศูนยรับแจงเบาะแสการทุจริต หรือไมไดรับ

ความเปนธรรมจากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี เทศบาลตําบลประโคนชัยจึงไดจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 

ข้ึน ซ่ึงในกรณีการรองเรียนท่ีเก่ียวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไวเปนความลับและปกปดชื่อผูรองเรียน 

เพ่ือมิใหผูรองเรียนไดรับผลกระทบและไดรับความเดือดรอนจากการรองเรียน   

 

๓. สถานท่ีตั้ง  

ตั้งอยู ณ สํานักงานเทศบาลตําบลประโคนชัย ตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 

 

๔. หนาท่ีความรับผิดชอบ  

เปนศูนยกลางในการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข และใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษา รับเรื่อง

ปญหาความตองการและขอเสนอแนะของประชาชน  

 

๕. วัตถุประสงค  

๑. เพ่ือใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียน / รองทุกข ของศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบล

ประโคนชัย มีข้ันตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน  

๒. เพ่ือใหม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการขอรองเรียน/

รองทุกข ท่ีกําหนดไวอยางสมํ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ  
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๖. คําจํากัดความ  

“ผูรับบริการ” หมายถึง ผูท่ีมารับบริการจากสวนราชการและประชาชนท่ัวไป  

“ผูมีสวนไดเสีย” หมายถึง ผูท่ีไดรับผลกระทบ ท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรงและทางออม     

จากการดําเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลประโคนชัย  

“การจัดการขอรองเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องขอรองเรียน/รองทุกข/  

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือการรองขอขอมูล  

“ผูรองเรียน/รองทุกข” หมายถึง ประชาชนท่ัวไป/ผูมีสวนไดเสียท่ีมาติดตอราชการผานชองทางตาง ๆ 

โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน/รองทุกข/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/การชมเชย/การ

รองขอขอมูล  

“ชองทางการรับขอรองเรียน/รองทุกข” หมายถึง ชองทางตาง ๆ ท่ีใชในการรับเรื่องรองเรียน/      

รองทุกข เชน ติดตอดวยตนเอง/ติดตอทางโทรศัพท/เว็บไซต/Face Book  

 

๗. ระยะเวลาเปดใหบริการ  

เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา  

๐๘.๓๐ –๑๖.๓๐ น. (เว็บไซตhttp://www.prakhonchai.go.th/ / FaceBook: เทศบาลตําบลประโคนชัย 

fanpage เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prakhonchai.go.th/
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๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน /รองทุกข  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับเรื่องรองเรียน / รองทุกข  
 

ประสานงานหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง  

 
 

1. รองเรียนดวยตนเอง 

 
 2.รองเรียนผานเว็ปไซตเทศบาล

ตําบลประโคนชัย 

http://www.prakhonchai.go.th 
 

3.รองเรียนทางโทรศัพท  

โทร 0-4467-1368,  

0-4467-0859  

โทรสาร 0-4467-0858 
 

4.รองเรียนทาง FaceBook: 

เทศบาลตําบลประโคนชัย fanpage 

 
 

แจงผลใหศูนยรับเรื่องราวรองทุกข  

เทศบาลตําบลประโคนชัย  

(๑๕ วัน)  

 
 

ยุติ 

 
 

ไมยุติ 

 
 

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน/  

รองทุกขทราบ  

 
 

ไมยุติเรื่องแจงผูรองเรียน/  

รองทุกขทราบ  

 
 

สิ้นสุดการดําเนินการ 

รายงานผลใหผูบริหาร
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๙. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียน / รองทุกข ของหนวยงาน  

9.๑ จัดตั้งศูนย / จุดรับขอรองเรียน / รองทุกข ของประชาชน  

9.๒ จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีประจาศูนย  

9.๓ แจงผูรับผิดชอบตามคําสั่งเทศบาลตําบลประโคนชัย เพ่ือความสะดวกในการ 

     ประสานงาน  

 

๑๐. การรับและตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข จากชองทางตาง ๆ  

ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน/รองทุกข ท่ีเขามายังหนวยงานจากชองทางตางๆ โดย

มีขอปฏิบัติตามท่ีกําหนด ดังนี้ 

ชองทาง ความถี่ในการ 

ตรวจสอบชองทาง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

รับขอรองเรียน / รองทุกขเพ่ือ

ประสานหาทางแกไขปญหา 

หมายเหตุ 

รองเรียนดวยตนเอง ณ  

ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาล

ตําบลประโคนชัย  

ทุกครั้งท่ีมีการรองเรียน ภายใน ๑ วันทําการ  

รองเรียนผานเว็บไซต  

เทศบาลตําบลประโคนชัย 

http://www.prakhonchai.go.th 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทําการ  

รองเรียนทางโทรศัพท  

โทร 0-4467-1368,  

0-4467-0859  

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทําการ  

รองเรียนทาง Face Book  

เทศบาลตําบลประโคนชัย 

fanpage 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทําการ  

รองเรียนผานทางชองทางแอพ

เคชั่นไลน 

 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทําการ  
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๑๑. การบันทึกขอรองเรียน  

๑1.๑ กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน/รองทุกข โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ท่ีอยู หมายเลข

โทรศัพทติดตอ เรื่องรองเรียน/รองทุกข และสถานท่ีเกิดเหตุ  

๑1.๒ ทุกชองทางท่ีมีการรองเรียน เจาหนาท่ีตองบันทึกขอรองเรียน / รองทุกข ลงสมุดบันทึก ขอ

รองเรียน / รองทุกข  

 

๑๒. การประสานหนวยงานเพ่ือแกปญหาขอรองเรียน/รองทุกข และการแจงผูรองเรียน/รองทุกขทราบ  

๑๒.๑ กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสาร เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือใหขอมูลแกผูรองขอไดทันที 

๑๒.๒ ขอรองเรียน / รองทุกข ท่ีเปนการรองเรียนเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน เชน 

ไฟฟาสาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดตนไม กลิ่นเหม็นรบกวน เปนตน จัดทาบันทึกขอความเสนอไป

ยังผูบริหารเพ่ือสั่งการหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยเบื้องตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

๑๒.๓ ขอรองเรียน / รองทุกข ท่ีไมอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลประโคนชัย ใหดําเนินการ

ประสานหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและถูกตอง ในการแกไขปญหาตอไป  

๑๒.๔ ขอรองเรียนท่ีสงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณี ผูรองเรียนทาหนังสือรองเรียนความไม

โปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง ใหเจาหนาท่ีจัดทาบันทึกขอความเพ่ือเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการไปยังหนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ เพ่ือดาเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนทราบ ตอไป 

 

๑๓. การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน  

ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรายงานผลการดําเนินการใหทราบภายใน ๕ วันทาการ เพ่ือเจาหนาท่ีศูนยฯ 

จะไดแจงใหผูรองเรียนทราบ ตอไป  

 

๑๔. การรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ  

๑4.๑ ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียน/รองทุกข ใหผูบริหารทราบทุกเดือน  

๑4.๒ ใหรวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณ เพ่ือนามาวิเคราะหการจัดการขอ

รองเรียน / รองทุกข ในภาพรวมของหนวยงาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนา องคกร ตอไป  

 

๑๕. มาตรฐานงาน  

การดําเนินการแกไขขอรองเรียน / รองทุกข ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

กรณีไดรับเรื่องรองเรียน / รองทุกข ใหศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลประโคนชัย ดําเนินการ

ตรวจสอบและพิจารณาสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดาเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน / รองทุกขใหแลว

เสร็จภายใน ๑๕ วัน ทาการ 
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๑๖. แบบฟอรม  

แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองเรียน / รองทุกข  

๑๗. จัดทําโดย  

ศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกขเทศบาลตําบลประโคนชัย  

-โทรศัพท  0-4467-1368, 0-4467-0859  

-โทรสาร 0-4467-0858 

-เว็บไซต เทศบาลตําบลประโคนชัย http://www.prakhonchai.go.th 

-ทาง Face Book เทศบาลตําบลประโคนชัย fanpage 

-ทางไลนแอพเคชั่น 

 
 

ข้ันตอนการกรอกขอมูลรองเรียน/รองทุกขทางเว็ปไซด  

1. เขาเว็บไซต http://www.prakhonchai.go.th 

2. เลือกเมนูหลัก  

3. เมนูมุมบน ขวามือ เลือกเมนู การติดตอ/แผนท่ี  

4. เลือก Q&A รองเรียนรองทุกข  

4. พิมพรายละเอียด ใหกรอกชื่อผูรูทุกข รองเรียน ท่ีอยู อีเมลล หมายเลขโทรศัพท  

5. พิมพรายละเอียด ขอความท่ีประสงคจะรองเรียน/รองทุกข  

5. กดปุมสงขอความ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prakhonchai.go.th/


(แบบคํารองเรียน ๑) 
แบบคํารองทุกข/รองเรียน (ดวยตนเอง)                  

 
ท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียน 

เทศบาลตําบลประโคนชัย 
 

วันท่ี................เดือน.............................พ.ศ. ....................  

เรื่อง ............................................................................................................................................................  

เรียน  นายกเทศมนตรีตําบลประโคนชัย 
 

ขาพเจา............................................................... อายุ.........ป  อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี.......  

ตําบล.............................. อําเภอ…….................... จังหวัด........................... โทรศัพท..........................................  

อาชีพ............................................................................ตําแหนง....................................................................  

ถือบัตร.............................................................เลขท่ี................................................................................  

ออกโดย...............................................วันออกบัตร.....................................บัตรหมดอายุ....................................  

ไดรับความเดือนรอน................................................................................................................ 

มีความประสงคขอรองทุกข/รองเรียนเพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลโคกยางพิจารณาดําเนินการชวยเหลือ

หรือแกไขปญหาในเรื่อง………...............................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

ท้ังนี้ขาพเจาขอรับรองวาคํารองทุกข /รองเรียนตามขางตนเปนจริงและยินดีรับผิดชอบ                   

ท้ังทางแพงและทางอาญาหากจะพึงมี 

โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองทุกข/รองเรียน (ถามี) ไดแก 

๑) ............................................................................................................................ จํานวน............ชุด 

๒) ............................................................................................................................ จํานวน............ชุด 

๓) ............................................................................................................................ จํานวน............ชุด 

๔) ............................................................................................................................. จํานวน............ชุด 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
 

             ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(ลงชื่อ) ...................................................................... 

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

              ผูรองทุกข/รองเรียน 



 

 

               (แบบคํารองเรียน.๒) 

แบบคํารองทุกข/รองเรียน (โทรศัพท)    
 

ท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียน 

เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

วันท่ี...................เดือน.......................... พ.ศ......................  
 

เรื่อง .....................................................................................................................................................................  
 

 

เรียน นายกเทศมนตรีตําบลประโคนชัย 
 

ขาพเจา........................................................ อายุ..........ป อยูบานเลขท่ี.................. หมูท่ี…......  

ถนน............................ตําบล................................... อําเภอ................................ จังหวัด...................................... 

โทรศัพท..............................................อาชีพ.......................................ตําแหนง....................................................  

มีความประสงคขอรองทุกข/รองเรียนเพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลโคกยางพิจารณาดําเนินการชวยเหลือ

หรือแกไขปญหาในเรื่อง………................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

โดยขออาง............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................เปนพยานหลักฐานประกอบ 
 

ท้ังนี้ขาพเจาขอรับรองวาคํารองทุกข /รองเรียนตามขางตนเปนจริงและเจาหนาท่ีไดแจงให

ขาพเจาทราบแลววาหากเปนคํารองท่ีไมสุจริตอาจตองรับผิดตามกฎหมายได 

 

 

ลงชื่อ……………………......................………………เจาหนาท่ีผูรับเรื่อง 

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

    วันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ...............  

      เวลา............................... 



(ตอบขอรองเรียน ๑) 

แบบแจงการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน       

 

ท่ี บร 52308 (เรื่องรองเรียน) /...............        สํานักงานเทศบาลตําบลประโคนชัย 
               339 หมู 6 ตําบลประโคนชัย  
               อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 31140 
 

             วันท่ี..............เดือน..............................พ.ศ. ...................  
เรื่อง  ตอบรับการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน 
เรียน ………………………………………………………………..  
 

ตามท่ีทานไดรองทุกข/รองเรียนผานศูนยรับเรื่องรองเรียนเทศบาลตําบลประโคนชัย   โดยทาง   
(   ) หนังสือรองเรียนทางไปรษณีย      (    ) ดวยตนเอง      (    ) ทางโทรศัพท 
(    ) อ่ืนๆ 
............................................................................................................................................................... 
ลงวันท่ี............................................ เก่ียวกับเรื่อง................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………นั้น 

เทศบาลตําบลประโคนชัยไดลงทะเบียนรับเรื่องรองทุกข/รองเรียนของทานไวแลวตาม
ทะเบียนรับเรื่องเลขรับท่ี......................................................ลงวันท่ี............................................................และ
เทศบาลตําบลประโคนชัยไดพิจารณาเรื่องของทานแลวเห็นวา 

(    ) เปนเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลโคกยางและไดมอบหมาย
ให……………………................................................................เปนหนวยตรวจสอบและดําเนินการ 

(    ) เปนเรื่องท่ีไมอยูในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลโคกยางและไดจัดสงเรื่อง
ให..................................................................................ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของดําเนินการ
ตอไปแลวท้ังนี้ทานสามารถติดตอประสานงานหรือขอทราบผลโดยตรงกับหนวยงานดังกลาวไดอีกทางหนึ่ง 

(    ) เปนเรื่องท่ีมีกฎหมายบัญญัติข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติไวเปนการเฉพาะแลวตาม
กฎหมาย .......................................................................................... จึงขอใหทานดําเนินการตามข้ันตอนและ
วิธีการท่ีกฎหมายนั้นบัญญัติไวตอไป 

จึงแจงมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
            (นายประสงค  พวงไพบูลย) 
         นายกเทศมนตรีตําบลประโคนชัย  
งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน 
(ศูนยรับเรื่องรองเรียน)  
โทร. 044-671368 



(ตอบขอรองเรียน๒) 

      แบบแจงผลการดําเนินการตอเร่ืองรองทุกข/รองเรียน  
        
 

ท่ี บร 52308 (เรื่องรองเรียน) /...............        สํานักงานเทศบาลตําบลประโคนชัย 
               339 หมู 6 ตําบลประโคนชัย  
               อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 31140 
 

             วันท่ี..............เดือน..............................พ.ศ. ...................  
 

เรื่อง  แจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองทุกข/รองเรียน 
 

เรียน  ………………………………………………………………..  
 

อางถึง  หนังสืออบต.โคกยาง ท่ี  บร 52308 /.................................... ลงวันท่ี...........................................  
 

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑ . .............................................................................................................................................  
๒. .............................................................................................................................................  
๓. .............................................................................................................................................  
 

ตามท่ี เทศบาลตําบลประโคนชัย (ศูนยรับเรื่องรองเรียน) ไดแจงตอบรับการรับเรื่องรองทุกข/
รองเรียนของทานตามท่ีทานไดรองทุกข/รองเรียนไวความละเอียดแจงแลวนั้น 

 

เทศบาลตําบลประโคนชัย ไดรับแจงผลการดําเนินการจากสวนราชการ/หนวยงานท่ีเก่ียวของ
ตามประเด็นท่ีทานไดรองทุกข/รองเรียนแลวปรากฏขอเท็จจริงโดยสรุปวา……………………………………...  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาพรอมนี้ 

 

ท้ังนี้หากทานไมเห็นดวยประการใดขอใหแจงคัดคานพรอมพยานหลักฐานประกอบดวย  
 

จึงแจงมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
            (นายประสงค  พวงไพบูลย) 
         นายกเทศมนตรีตําบลประโคนชัย  
 
งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน 
(ศูนยรับเรื่องรองเรียน)  
โทร. 044-671368 

  


