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คํานํา 
 

คูมือปฏิบัติงานการจัดการเรื่องรองเรียนรองทุกขเทศบาลตําบลโนนตาลฉบับนี้  จัดทําข้ึนเพ่ือ
เปนกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานดานการจัดการแกไขปญหาตามขอเรื่องรองเรียนรองทุกขของ
ประชาชน  ผานศูนยรับเรื่องรองเรียน  และการรองเรียนผานทางชองทางตางๆ ของเทศบาลตําบลโนนตาล  
ท้ังในเรื่องรองเรียนท่ัวไป  รองเรียนดานการจัดซ้ือจัดจาง  และรองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีรัฐ            
เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  และเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  ท่ีไดกําหนดแนวทางปฏิบัติราชการท่ีมุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนโดย
ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูท่ีดี
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการ มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีข้ันตอน
ปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ  ประชาชนไดรับการอํานวยความ
สะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ  และมีการประเมินผลการใหบริการสมํ่าเสมอ  ท้ังนี้  หนวยงาน
ผูรับผิดชอบตองดําเนินการจัดการขอรองเรียนจนไดขอยุติ  ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพ่ือสนองตอบ
ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการจึงจําเปนตองมีข้ันตอน /กระบวนการ และแนวทางในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 

 

        คณะทํางานจัดทําคูมือปฏิบัติงาน 
          ศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกข 
          ศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลโนนตาล 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



สารบัญ 
 

 เรื่อง           หนา 
 

คํานํา       
สารบัญ 
บทท่ี 1 บทนํา 

    หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ 

     การจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนเรื่องราวเทศบาลตําบลโนนตาล 
     ขอบเขต 
       1. กรณีเรื่องรองเรียนท่ัวไป 
      2. กรณีขอรองเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 
   ๓. กรณีขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตของเจาหนาท่ีรัฐ 
     สถานท่ีตั้ง 
     หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 

บทท่ี 2 ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการรองเรียน 
     คําจํากัดความ 
     ชองทางการรองเรียน 
 

บทท่ี 3 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 

บทท่ี 4 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

ภาคผนวก 
    แบบคํารองทุกข/รองเรียน  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
หลักการและเหตุผล 

 

ตามพระราชกฤษฎีกา  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของประชาชน ใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูท่ีดีของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
งานบริการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน  มี
การปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ  ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนอง
ความตองการ และมีการประเมินผลการใหบริการสมํ่าเสมอ  ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน ไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ  กับ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริต (ป.ป.ช.) Integrity and Transparency Assessmen (ITA) โดยทางสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน  
(Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ 
        ดังนั้น  เทศบาลตําบลโนนตาลจึงไดจัดทําคูมือปฏิบัติงานการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข  ของ
เทศบาลตําบลโนนตาล  เพ่ือเปนกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานตามประกาศ คณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ฉบับท่ี ๙๖/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่องการจัดตั้งศูนยดํารงธรรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และให องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกองคกร จัดตั้งศูนยดํารงธรรม
ทองถ่ิน โดยใหศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลโนนตาล อยูภายใตกํากับดูแลของศูนยดํารงธรรมอําเภอเมือง
รอยเอ็ด และศูนยดํารงธรรมจังหวัดรอยเอ็ด เพ่ือเปนศูนยในการรับเรื่องราวรองทุกข และใหบริการขอมูล
ขาวสาร ใหคําปรึกษารับเรื่องปญหาความตองการ และขอเสนอแนะของประชาชน 
 

วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ 
1. เพ่ือใหเจาหนาท่ีเทศบาลตําบลโนนตาลใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับเรื่องราวรองเรียน 

รองทุกข หรือขอความชวยเหลือใหมีมาตรฐานเดียวกันและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
         2. เพ่ือใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียนของ เทศบาลตําบลโนนตาล มีข้ันตอน/กระบวนการ และ
แนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 
         3. เพ่ือสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีมุงไปสูการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 

๔. เพ่ือเผยแพรใหกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของเทศบาลตําบลโนนตาลทราบ 
๕. เพ่ือใหม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการขอรองเรียนท่ี

กําหนดไวอยางสมํ่าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

/ขอบเขต... 
 



ขอบเขต 
    1. กรณีเรื่องรองเรียนท่ัวไป 

1.1. สอบถามขอมูลเบื้องตนจากผูขอรับบริการถึงความประสงคของการขอรับบริการ 
          1.2. ดําเนินการบันทึกขอมูลของผูขอรับบริการ เพ่ือเก็บไวเปนฐานขอมูลของผูขอรับบริการ 
          1.3. แยกประเภทงานบริการตามความประสงคของผูขอรับบริการ เชน ปรึกษากฎหมาย,             
ขออนุมัติ/อนุญาต, ขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส หรือ รองเรียนดานการจัดซ้ือจัดจาง  รองเรียน   การ
ทุจริตของเจาหนาท่ีรัฐ 
           1.4. ดําเนินการใหคําปรึกษาตามประเภทงานบริการ 
          1.5. เจาหนาท่ีดําเนินการเพ่ือตอบสนองความประสงคของผูขอรับบริการ 
          - กรณีขอรองเรียนท่ัวไปเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ/ท่ีปรึกษากฎหมายจะใหขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่อง
ท่ีผูขอรับบริการตองการทราบเม่ือใหคําปรึกษาเรียบรอยแลวเรื่องท่ีขอรับบริการถือวายุติ 
       - กรณีขออนุมัติ/อนุญาต เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ จะใหขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องท่ีผูขอรับบริการ
ตองการทราบ และดําเนินการรับเรื่องดังกลาวไว หัวหนาสํานักงานปลัด หรือหนวยงานผูรับผิดชอบ เปนผู
พิจารณาสงตอใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตอไป ภายใน 1-2 วัน 
   - กรณีขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส เจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลโนนตาลจะใหขอมูล   กับผู
ขอรับบริการในเรื่องท่ีผูขอรับบริการตองการทราบ และเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ จะดําเนินการรับเรื่องดังกลาวไว 
และหัวหนาหนวยงาน เปนผูพิจารณาสงตอใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตอไปภายใน 1-2 วัน 

- กรณีขออนุมัติ/อนุญาต, ขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแสใหผูขอรับการบริการรอการติดตอกลับ
หรือสามารถติดตามเรื่องกับหนวยงานท่ีเก่ียวของหากไมไดรับการติดตอกลับจากหนวยงาน        ท่ีเก่ียวของ
ภายใน 15 วัน ใหติดตอกลับท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกข  หรือศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลโนนตาล 
โทรศัพท ๐-๔๓๐๓-๐๓๒๗ 
 

2. กรณีขอรองเรียนเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจาง 
2.1 สอบถามขอมูลเบื้องตนจากผูขอรับบริการถึงความประสงคของการขอรับบริการ 

  2.2 ดําเนินการบันทึกขอมูลของผูขอรับบริการ เพ่ือเก็บไวเปนฐานขอมูลของผูขอรับบริการจาก
เจาหนาท่ีรับผิดชอบ 

2.3 แยกประเภทงานรองเรียนเรื่องรองเรียนจัดซ้ือจัดจางใหกับผูอํานวยการกองคลัง เพ่ือเสนอเรื่อง
ใหกับผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น พิจารณาความเห็น 
      - กรณีขอรองเรียนเก่ียวกับจัดซ้ือจัดจาง เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ/ท่ีปรึกษากฎหมายจะใหขอมูลกับผู
ขอรับบริการในเรื่องท่ีผูขอรับบริการตองการทราบเม่ือใหคําปรึกษาเรียบรอยแลว  เรื่องท่ีขอรับบริการถือวายุติ 
      - กรณีขอรองเรียน/รองทุกข /แจงเบาะแส เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ   ของ
เทศบาลตําบลโนนตาลจะใหขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องท่ีผูขอรับบริการตองการทราบและเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบ จะดําเนินการรับเรื่องดังกลาวไวและหัวหนาหนวยงานเปนผูพิจารณาสงตอใหกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของดําเนินการตอไป ภายใน 1-2 วัน 

- กรณี ขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส เรื่องจัดซ้ือจัดจางใหผูขอรับการบริการรอการ  ติดตอกลับ
หรือสามารถติดตามเรื่องกับหนวยงานท่ีเก่ียวของหากไมไดรับการติดตอกลับจากหนวยงานท่ีเก่ียวของภายใน 
15 วัน ใหติดตอกลับท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกข  หรือศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลโนนตาล โทรศัพท ๐-
๔๓๐๓-๐๓๒๗ 

 
/๓. กรณีรองเรียน... 



๓. กรณีขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาท่ีรัฐ 
2.1 สอบถามขอมูลเบื้องตนจากผูขอรับบริการถึงความประสงคของการขอรับบริการ 

  2.2 ดําเนินการบันทึกขอมูลของผูขอรับบริการ เพ่ือเก็บไวเปนฐานขอมูลของผูขอรับบริการจาก
เจาหนาท่ีรับผิดชอบ 

2.3 แยกประเภทเจาหนาท่ีท่ีถูกรองเรียน  เพ่ือเสนอเรื่องใหกับผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น พิจารณา
ความเห็น 

 

      - กรณีขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตของเจาหนาท่ีรัฐ เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจะดําเนินการรับเรื่อง
ดังกลาวไวและหัวหนาหนวยงานเปนผูพิจารณาเสนอผูบังคับบัญชาสูงสุดทราบเพ่ือดําเนินการตอไป  ใหผูขอรับ
การบริการรอการติดตอกลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหนวยงานท่ีเก่ียวของหากไมไดรับการติดตอกลับจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของภายใน 15 วัน ใหติดตอกลับท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกข  หรือศูนยดํารงธรรม
เทศบาลตําบลโนนตาล โทรศัพท ๐-๔๓๐๓-๐๓๒๗ 

 

สถานท่ีตั้ง 
- ตั้งอยู ณ สํานักงานเทศบาลตําบลโนนตาล  เลขท่ี  ๙๑  หมูท่ี  ๑๐  ตําบลโนนตาล    

อําเภอเมืองรอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ด   
 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
เปนศูนยกลางในการรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกข และใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษารับเรื่อง

ปญหาความตองการ และขอเสนอแนะของประชาชน 
 

บทท่ี 2 
ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการรองเรียน 

 
คําจํากัดความผูรับบริการ 

หมายถึง ผูท่ีมารับบริการจากสวนราชการ  และประชาชนท่ัวไป 
 - ผูรับบริการ ประกอบดวย 
 - หนวยงานของรัฐ*/เจาหนาท่ีของหนวยงานของรัฐ/เอกชน /หรือบุคคล/นิติบุคคล 
 * หนวยงานของรัฐ ไดแก กระทรวง ทบวง กรมหรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ และใหหมายความรวมถึง องคกรอิสระ องคการมหาชน หนวยงานในกํากับของรัฐ
และหนวยงานอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
 ** เจาหนาท่ีของรัฐ ไดแก ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราวและผูปฏิบัติงาน
ประเภทอ่ืน ไมวาจะเปนการแตงตั้งในฐานะ เปนกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด รวมท้ังผูซ่ึงไดรับแตงตั้งและถูกสั่งให
ปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ 
 - บุคคล/หนวยงานอ่ืนท่ีไมใชหนวยงานของรัฐ 
 - ผูใหบริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส 
 - ผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย 
 - ผูคากับหนวยงานของรัฐ 
 
 

/ผูมีสิทธิ... 



 - ผูมีสิทธิรับเงินจากทางราชการท่ีไมใชเจาหนาท่ีของรัฐ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย  หมายถึง ผูท่ีไดรับผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรงและ ทางออมจาก

การดําเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชนใน ชุมชน/ หมูบานเขตตําบลโนนตาล     การจัดการขอ
รองเรียนรองทุกข หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ขอรองเรียน  รองทุกข /ขอเสนอแนะ 
/ขอคิดเห็น /การสอบถาม /หรือรองขอขอมูล 

ผูรองเรียน  หมายถึง ประชาชนท่ัวไป / ผูมีสวนไดเสียท่ีมาติดตอยังศูนยรับเรื่องรองเรียน เทศบาล
ตําบลโนนตาลผานชองทางตางๆ โดยมีวัตถุประสงค ครอบคลุมการรองเรียน  รองทุกข /ขอเสนอแนะ /
ขอคิดเห็น /การสอบถาม /หรือรองขอขอมูล 

ชองทางการรับขอรองเรียน  หมายถึง ชองทางตางๆ ท่ีใชในการรับเรื่องรองเรียนเชน ติดตอดวย
ตนเอง รองเรียน ทางโทรศัพท/ เว็บไซต/ Face Book/  

เจาหนาท่ี  หมายถึง เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน 
ขอรองเรียน  หมายถึง แบงเปนประเภท ๓ ประเภท เชน 

  - ขอรองเรียนท่ัวไป เชน เรื่องราวรองทุกขท่ัวไป  ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ /แนะนํา  
สอบถามหรือรองขอขอมูล  การรองเรียนเก่ียวกับคุณภาพและการใหบริการของหนวยงาน 
   - การรองเรียนเก่ียวกับความไมโปรงใสของการจัดซ้ือจัดจาง เปนตน 
  - การรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตของเจาหนาท่ีรัฐ 

คํารองเรียน  หมายถึง คําหรือขอความท่ีผูรองเรียนกรอกตามแบบฟอรมท่ีศูนยรับเรื่อง
รองเรียนรองทุกข หรือระบบการรับคํารองเรียนเอง มีแหลงท่ีสามารถ  ตอบสนอง หรือ           มี
รายละเอียดอยางชัดเจนหรือมีนัยสําคัญท่ีเชื่อถือได 

การดําเนินการเรื่องรองเรียน หมายถึง เรื่องรองเรียน/รองทุกขท่ีไดรับ ผานชองทางการ
รองเรียนตางๆ มาเพ่ือทราบ หรือพิจารณาดําเนินการแกไขปญหาตามอํานาจหนาท่ี 

การจัดการเรื่องรองเรียน หมายถึง กระบวนการท่ีดําเนินการในการแกไขปญหาตามเรื่องรองเรียนท่ี
ไดรับใหไดรับการแกไข หรือบรรเทาความเดือดรอนจากการดําเนินงาน 
 
ชองทางการรองเรียน 
    ๑) รองเรียนดวยตนเอง  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลโนนตาล 
    1) Banner รับเรื่องรองเรียนผานหนาเวปไซตเทศบาลตําบลโนนตาล www.nontan.go.th 
    2) รองเรียนผานตู /กลองรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร) 
    3) ไปรษณียปกติ (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร) 
    4) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร) 
    5) ศูนยบริการขอมูลภาครัฐเพ่ือประชาชน 
    6) โทรศัพท /โทรสาร ๐-๔๓๐๓-๐๓๒๗ 
    ๗) รองเรียนทาง Face bookเทศบาลตําบลโนนตาล 
 
 
 
 
 
 



 

 
บทท่ี  ๓ 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนรองทุกข 
 

 
 
 
 
   

                                                                                                    ๑. รองเรียนดวยตนเอง ณ สํานักงาน 
                                                                                                        เทศบาลตําบลโนนตาล                                                                                                          
  

 
  

 
 

  ๒. รองเรียนผานเวปไซตเทศบาล 
 www.nontan.go.th 

 
               รับเรื่องรองเรยีน/รองทุกข                           ๓. รองเรียนทางโทรศัพท  
 

 

 
                   ๔. รองเรียนทาง Face book 

  ประสานหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง              

                              ๕. รองเรียนทางตูรับฟงความคดิเห็น 

  
           แจงความคืบหนา /ผลการดําเนินการ 
                          ใหผูเรื่องรองเรียน /รองทุกขทราบ  
                                  (ภายในเวลา ๑๕ วัน ) 
 
 

 
     

 
 
 

   ยุต ิ                             ไมยุต ิ

 
 

 
 

แจงผูรองเรียน      แจงผูรองเรียน        
รองทุกขทราบ   รองทุกขทราบ  

 
 
 

 
 
 
 

  สิ้นสุดการดาํเนินการ /รายงานผล 
                   ใหนายกเทศมนตรีตําบลโนนตาลทราบ 

 
 
 
 
 

http://www.nontan.go.th/


บทท่ี 4 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 
การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนรองทุกขของหนวยงาน 

1. จัดตั้งศูนย/จุดรับขอรองเรียนรองทุกขของหนวยงาน 
2. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
3. แจงผูรับผิดชอบตามคําสั่งเทศบาลตําบลโนนตาลทราบเพ่ือความสะดวกในการประสานงาน 
 

การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตางๆ 
ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนท่ีเขามายังหนวยงานจากชองทางตางๆ  โดยมีขอ

ปฏิบัติตามท่ีกําหนด ดังนี้ 
ชองทาง ความถี่ในการตรวจสอบ ระยะเวลาดําเนินการ 

 
หมายเหตุ 

 
รองเรียนดวยตนเอง ทุกครั้งท่ีมีผูรองเรียน ภายใน ๑-2 วันทําการ  
รองเรียนผานเว็บไซต ทุกวัน (เวนวันหยุดราชการ) ภายใน ๑-2 วันทําการ  
รองเรียนทางโทรศัพท ทุกวัน (เวนวันหยุดราชการ) ภายใน ๑-2 วันทําการ  
รองเรียนทาง Face book ทุกวัน (เวนวันหยุดราชการ) ภายใน ๑-2 วันทําการ  
รองเรียนทางตูรับฟงความคิดเห็น ทุกวัน (เวนวันหยุดราชการ) ภายใน ๑-2 วันทําการ  
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนผังกําหนดผูรับผดิชอบงาน 

ประจําศูนยรับเรื่องรองเรยีนรองทุกข 

 

 

 

 

 

 

    : นิติกรเทศบาลตําบลโนนตาล  หรือเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. กรอกแบบฟอรมคํารอง /หรือรองเรียนผานชองทางตางๆ ของเทศบาลตําบลโนนตาล 

ผูรับผดิชอบ

 



 
 

 
 
 
 
 

       แบบคํารองเรียนรองทุกข  
 

ท่ีศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

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

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

เรียน นายกเทศมนตรีตําบลโนนตาล 
 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................อายุ.........................
ป  อยูบานเลขท่ี.....................หมูท่ี.............ตําบลโนนตาล อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด  

ขอรองเรียน – รองทุกข  ตอนายกเทศมนตรีตําบลโนนตาล  เนื่องจาก
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
 เพ่ือใหดําเนินการชวยเหลือและแกไขปญหา  ดังนี้
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 

พรอมนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวย  คือ 
 1.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน.................ฉบับ 
 ๒.  สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน จํานวน.................ฉบับ   
 2.  บัญชีรายชื่อผูไดรับความเดือดรอน จํานวน..................ราย 
 3.  เอกสารอ่ืน ๆ (ถามี).................................................................................... จํานวน.................ฉบับ   
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
            ขอแสดงความนับถือ 
 
 
    (ลงชื่อ)..........................................................................ผูรองทุกข/ รองเรียน 
         (................................................................................)  
           หมายเลขโทรศัพท................................................................ 


