คูมือปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปน
ศู น ย กลาง เพื่ อตอบสนองความต องการของประชาชน ใหเกิดความผาสุ กและความเปน อยูที่ดีของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตองาบริการมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมี ขั้นตอน
ปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความ
สะดวกและได รั บ การตอบสนองความต องการ และมี ก ารประเมิ น ผลการให บ ริ การสม่ํา เสมอ ทั้ ง นี้
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับ
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จัดใหมีการประชุมชี้แจงการดําเนินโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น Integrity and
Transparency Assessment (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยทางสํานักงานคณะกรรมการ
ป องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ตแหงชาติ เสนอการบูร ณาการเครื่ องมือการประเมิ น คุ ณธรรมการ
ดําเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐของสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เทศบาลตําบลตากฟา จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข (เรื่อง
รองเรียนทั่วไป และเรื่องรองเรียนการจัดซื้อจัดจาง) เพื่อเปนกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน
2. วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ
1. เพื่อใหเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลตากฟา ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ในการ
รับเรื่องราวรองเรียน รองทุกขหรือขอความชวยเหลือใหมีมาตรฐานเดียวกันและเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียนของเทศบาลตําบลตากฟา มีขั้นตอน
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน
3. เพื่อสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริการอยางมีคุณภาพทั่วทั้งองคกร
อยางมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อเผยแพรใหกับผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียของเทศบาลตําบลตากฟา
ทราบถึงกระบวนการในการปฏิบัติงาน
5. เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการ
ขอรองเรียน รองทุกข ที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ และมีประสิทธิภาพ

-23. การจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียน รองทุกขของเทศบาลตําบลตากฟา
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉับที่ 96/2557 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม
2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนยดํารงธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง จัดตั้งศูนยดํารงธรรมทองถิ่น โดยใหศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลตากฟา
อยูภายใตกํากับดูแลของศูนยดํารงธรรมอําเภอตากฟา และศูนยดํารงธรรมจังหวัดนครสวรรค จัดตั้งเพื่อ
เปนศูนยในการรับเรื่องราวรองทุกข และใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษารับเรื่องปญหาความ
ตองการ และขอเสนอแนะของประชาชน
4. ขอบเขต
1. กรณีเรื่องรองเรียนทั่วไป
1.1 สอบถามขอมูลเบื้องตนจากผูขอรับบริการถึงความประสงคของการขอรับบริการ
1.2 ดําเนินการบันทึกขอมูลของผูขอรับบริการ เพื่อเก็บไวเปนฐานขอมูลของผูขอรับ
บริการจากศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกขเทศบาลตําบลตากฟา
1.3 แยกประเภทงานบริการตามความประสงคของผูขอรับบริการ เชน ปรึกษา
กฎหมาย, ขออนุมัติ/อนุญาต, ขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส หรือรองเรียนเรื่องการจัดซื้อจัดจาง
1.4 ดําเนินการใหคําปรึกษาตามประเภทงานบริการเพื่อตอบสนองความประสงคของ
ผูขอรับบริการ
1.5 เจาหนาที่ดําเนินการเพื่อตอบสนองความประสงคของผูขอรับบริการ
การปฏิบัติ
- กรณีขอรองเรียนทั่วไป เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะใหขอมูลกับผู
ขอรับบริการ ในเรื่องที่ผูขอรับบริการตองการทราบเมื่อใหคําปรึกษาเรียบรอยแลวเรื่องที่ขอรับบริการถือ
วายุติ
- กรณีขออนุมัติ/อนุญาต เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ จะใหขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องที่
ผูขอรับบริการตองการทราบ และดําเนินการรับเรื่องดังกลาวไว หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล หรือหัวหนา
หนวยงานผูรับผิดชอบ เปนผูพิจารณาสงตอใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป ภายใน 1-2 วัน
- กรณีขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส เจาหนาที่ของเทศบาลตําบลตากฟา จะให
ขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องที่ผูขอรับบริการตองการทราบ และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ จะดําเนินการ
รับเรื่องดังกลาวไว และหัวหนาหนวยงาน เปนผูพิจารณาสงตอใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ
ตอไปภายใน 1-2 วัน

-3- กรณีขออนุมัติ/อนุญาต, ขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแสใหผูขอรับการบริการรอ
การติดตอกลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหนวยงานที่เกี่ยวของหากไมไดรับการติดตอกลับจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของภายใน 15 วัน ใหติดตอกลับที่ศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกขเทศบาลตําบลตากฟา
โทรศัพท 0 5624 1323
2. กรณีขอรองเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
2.1 สอบถามขอมูลเบื้องตนจากผูขอรับบริการถึงความประสงคของการขอรับบริการ
2.2 ดําเนินการบันทึกขอมูลของผูขอรับบริการ เพื่อเก็บไวเปนฐานขอมูลของผูขอรับ
บริการจากศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกขเทศบาลตําบลตากฟา
2.3 แยกประเภทงานรองเรียนเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจางใหกับผูอํานวยการกองคลัง
เพื่อเสนอเรื่องใหกับผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น พิจารณาความเห็น
การปฏิบัติ
- กรณีขอรองเรียนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจาง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให
ขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องที่ผูขอรับบริการตองการทราบเมื่อใหคําปรึกษาเรียบรอยแลวเรื่องที่ขอรับ
บริการถือวายุติ
- กรณีขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบของเทศบาลตําบลตากฟา จะใหขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องที่ผูขอรับบริการตองการ
ทราบและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ จะดําเนินการรับเรื่องดังกลาวไว และหัวหนาหนวยงาน เปนผูพิจารณา
สงตอใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป ภายใน 1-2 วัน
- กรณีขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส เรื่องจัดซื้อจัดจาง ใหผูขอรับการบริการรอ
การติดตอกลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหนวยงานที่เกี่ยวของหากไมไดรับการติดตอกลับจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของภายใน 15 วัน ใหติดตอกลับที่ศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกขเทศบาลตําบลตากฟา
โทรศัพท 0 5624 1323
5. สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู ณ สํานักงานเทศบาลตําบลตากฟา เลขที่ 11 หมูที่ 1 ถนนตากฟา-ทาตะโก
ตําบลตากฟา อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค
6. หนาที่ความรับผิดชอบ
เปนศูนยกลางในการรับเรื่องราวรองทุกข และใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษารับ
เรื่องปญหาความตองการ และขอเสนอแนะของประชาชน

-47. คําจํากัดความ
ผูรับบริการ

ผูมีสวนไดสวนเสีย

การจัดการขอรองเรียน

ผูรองเรียน

หมายถึง ผูที่มารับบริการจากสวนราชการและประชาชนทั่วไป
- ผูรับบริการ ประกอบดวย
- หนวยงานของรัฐ*/เจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐ/เอกชน/หรือ
บุคคล/นิติบุคคล
* หน ว ยงานของรั ฐ ได แ ก กระทรวง ทบวง กรมหรื อ ส ว น
ราชการที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
รัฐ วิส าหกิจ และใหห มายความรวมถึง องคกรอิส ระ องคการ
มหาชน หนวยงานในกากับของรัฐและหนวยงานอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน
** เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ได แ ก ข า ราชการ พนั ก งานราชการ
ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราวและผูปฏิบัติงานประเภทอื่น ไมวา
จะเปนการแตงตั้งในฐานะ เปนกรรมการหรือฐานะอื่นใด รวมทั้ง
ผูซึ่งไดรับแตงตั้งและถูกสั่งใหปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ
- บุคคล/หนวยงานอื่นที่ไมใชหนวยงานของรัฐ
- ผูใหบริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส
- ผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย
- ผูคากับหนวยงานของรัฐ
- ผูมีสิทธิรับเงินจากทางราชการที่ไมใชเจาหนาที่ของรัฐ
หมายถึง ผูที่ไดรับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรง
และ ทางอ อ มจากการดํ า เนิ น การของส ว นราชการ เช น
ประชาชนใน ชุมชน / หมูบานเขตเทศบาลตําบลตากฟา
หมายถึ ง มี ค วามหมายครอบคลุ ม ถึ ง การจั ด การในเรื่ อ ง ข อ
รองเรียน ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือ
รองขอขอมูล
หมายถึง ประชาชนทั่วไป / ผูมีสวนไดเสียที่มาติดตอยังศูนยรับ
เรื่องรองเรียนรองทุกขเทศบาลตําบลตากฟา ผานชองทางตางๆ
โดยมีวัตถุประสงค ครอบคลุมการรองเรียน/การใหขอเสนอแนะ/
การใหขอคิดเห็น / การชมเชย/การรองขอขอมูล

-5ชองทางการรับขอ
รองเรียน
เจาหนาที่
ขอรองเรียน

คํารองเรียน

การดําเนินการเรื่อง
รองเรียน
การจัดการเรื่องรองเรียน

หมายถึง ชองทางตางๆ ที่ใชในการรับเรื่องรองเรียนเชน ติดตอ
ดวยตนเอง รองเรียน ทางโทรศัพท / เว็บไซต / Face Book
เทศบาลตําบลตากฟา
หมายถึง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน
หมายถึง แบงเปนประเภท 2 ประเภทคือ เชน
- ขอรองเรียนทั่วไป เชน เรื่องราวรองทุกขทั่วไปขอคิดเห็น
ขอเสนอแนะ คําชมเชย สอบถามหรือรองขอขอมูล การรองเรียน
เกี่ยวกับคุณภาพ และการใหบริการของหนวยงาน
- การรองเรียนเกี่ยวความไมโปรงใสของการจัดซื้อจัดจาง เปนตน
หมายถึง คําหรือขอความที่ผูรองเรียนกรอกตามแบบฟอรมที่ศูนย
รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข หรือระบบการรับคํารองเรียนเอง มี
แหลงที่สามารถ ตอบสนอง หรือมีรายละเอียดอยางชัดเจนหรือ
มีนัยสําคัญที่เชื่อถือได
หมายถึง เรื่องรองเรียน/รองทุกขที่ไดรับ ผานชองทางการ
รองเรียนตางๆ มาเพื่อทราบ หรือพิจารณาดําเนินการแกไข
ปญหาตามอํานาจหนาที่
หมายถึง กระบวนการที่ดําเนินการในการแกไขปญหาตามเรื่อง
รองเรียนที่ไดรับใหไดรับการแกไข หรือบรรเทาความเดือดรอน
จากการดําเนินงาน

8. ชองทางการรองเรียน
1. รองเรียนดวยตนเอง ณ ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลตากฟา อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค
2. สายดวน นายกเทศมนตรีตําบลตากฟา หมายเลข 08 1972 1530
3. สายดวน ปลัดเทศบาลตําบลตากฟา หมายเลข 08 1888 1858
4. ทางไปรษณีย สงถึง ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข สํานักงานเทศบาลตําบลตากฟา
เลขที่ 11 หมูที่ 1 ตําบลตากฟา อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค
5. โทรศัพทหมายเลข 0 5624 1323 หรือโทรสาร 0 5624 1323 ตอ 22
6. ตูรับฟงความคิดเห็น บริเวณดานหนาอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลตากฟา
7. เว็บไซต : www.takfacity.go.th
8. อีเมลล : takfacity@gmail.com
9. Facebook : เทศบาลตําบลตากฟา

-69. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข
1. รองเรียนดวยตนเอง
2. รองเรียนผานเว็บไซต
www.takfacity.go.th
3. รองเรียนทางโทรศัพท
0 5624 1323

รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข

ไมมมี ูล

4. รองเรียนทาง Facebook
เทศบาลตําบลตากฟา

ประสานงานหนวยงาน
ที่รับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง

5. รองเรียนทางตูรับฟงความ
คิดเห็นของเทศบาลฯ

แจงผลใหศูนยรับเรื่องราว
รองทุกข ทต.ตากฟา (15 วัน)
ยุติ

ยุติเรื่องแจง
ผูรองเรียน/รองทุกข
ทราบ

สิ้นสุดการดําเนินการ
รายงานผลใหผูบริหารทราบ

ไมยุติ

ไมยุติเรื่องแจง
ผูรองเรียน/รองทุกข
ทราบ

สงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการตอไป

-710. ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการรองเรียน/รองทุกข
การจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข มีกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติ จํานวน 9 ขั้นตอน ดังนี้
ลําดับ

รายละเอียด

ขั้นตอนที่ 1

รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข

ขั้นตอนที่ 2

วิเคราะหเรื่อง แยกเปน 2 กรณี
(1) กรณีลักษณะเรื่องรองเรียนรองทุกขเปนบัตร
สนเทห (ไมมชี ื่อ-สกุลผูรอง ไมมที ี่อยูผูรอง หรือ
ขอมูลอื่นๆ ที่สามารถติดตอได ไมมีพยานหลักฐาน
หรือแวดลอมที่ปรากฏชัดเจน ตลอดจนไมสามารถ
ชี้พยานบุคคลไดแนนอน) ใหเสนอผูบังคับบัญชา
ไมใหรับเรื่องไวพิจารณาและจําหนายเรื่องออก
(กรณีไมมีมูล)
(2) กรณีไมใชบัตรสนเทห ใหดําเนินการตามวิธีการ
รับเรื่องขางตน

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

การสงหนังสือหรือบันทึกขอความแจงเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการแกไขปญหาเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข แลวรายงานใหนายกเทศมนตรี
ตําบลตากฟาทราบ
กรณีเปนเรื่องรายแรง 3 วัน
กรณีเปนเรื่องซับซอน 5 วัน

ระยะเวลา
ดําเนินการ
1-2 วันทําการ

หนวยงานรับผิดชอบ
- งานธุรการ
- งานนิติการ

7 วันทําการ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ขั้นตอนที่ 5

แจงเตือนครั้งที่ 1 ใหรายงานภายใน 5 วันทําการ

5 วันทําการ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ขั้นตอนที่ 6

แจงเตือนครั้งที่ 2 ใหรายงานภายใน 3 วันทําการ

3 วันทําการ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ขั้นตอนที่ 7

หากหนวยงานที่เกี่ยวของไมรายงานผลการ
ดําเนินการใหรายงานนายกเทศมนตรีตําบลตากฟา
เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป

1 วันทําการ

- งานนิติการ

-8ลําดับ
ขั้นตอนที่ 8

ขั้นตอนที่ 9

รายละเอียด
การสรุปผลการตรวจสอบขอเท็จจริงเมื่อไดรับแจง
ผลการตรวจสอบตามขั้นตอนที่ 4 ใหดําเนินการ
จัดทําบันทึกขอความสรุปผลการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงใหผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับ
- กรณียุติเรื่อง จัดเก็บเรื่องในแฟมเอกสาร
- กรณีไมยุติ สงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเพิ่มเติมตอไป
ดําเนินการแจงผลดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง
ใหกับผูรองเรียน/รองทุกขทราบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

หนวยงานรับผิดชอบ

7 วันทําการ

- งานนิติการ

15 วันทําการ

- งานนิติการ

11. มาตรฐานงานการรับและตอบขอรองเรียน
เจาหนาที่ของทุกหนวยงานจะตองสามารถรับเรื่องไดทันที แมจะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ
หนวยงานอื่น เพื่ออํานวยความสะดวกและไมทําใหผูรองเยนเกิดความไมพอใจ จากนั้นแจงใหผูรองเรียน
ทราบขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการ หากไมไดรับการตอบกลับภายใน 15 วันทําการ สามารถ
สอบถามไดที่หมายเลขโทรศัพท 0 5624 1323 ทั้งนี้ หนวยงานที่ไดรับแจงเรื่องรองเรียนจะตองให
ความสําคัญตอเรื่องรองเรียนเปนอันดับแรกโดยเรงตอบสอบขอเท็จจริง ปญหาสาเหตุและแนวทางการ
แกไข รวมทั้งการปองกันมิใหเกิดปญหาไดอีก
12. ระบบการติดตามและประเมินผล
ศู น ย รั บ เรื่ อ งร องเรี ย น/ร อ งทุ กข เ ทศบาลตํ าบลตากฟ า จะนํา ขอ ร องเรีย น/ร องทุ กข นั้ น ไป
ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการหรือการปฏิบัติงานจากหนวยงานที่เกี่ยวของเปนระยะ ๆ ซึ่งขอมูลได
จากการรายงานสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งาน และการประเมิ น ความพึ ง พอใจจากผู ร อ งเรี ย น/ร อ งทุ ก ข
และหากประเมินแลวอยูในชวงเกณฑที่ตองปรับปรุง หรือเกี่ยวของกับหลายหนวยงาน อาจตองมีการ
เรียกประชุมเพื่อหารือรวมกัน และนําเรียนตอผูบังคับบัญชาพิจารณาสั่งการตอไป

แบบฟอรมการรองเรียน/รองทุกข
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- 11 แบบคํารองเรียน/รองทุกข (ทางโทรศัพท)
ที่ศูนยรับเรื่องรองเรียนเทศบาลตําบลตากฟา
วันที่.........เดือน...............................พ.ศ. ............
เรื่อง ...........................................................................................
เรียน นายกเทศมนตรีตําบลตากฟา
ขาพเจา............................................................อายุ..............ป อยูบานเลขที่.................
หมูที่.............ตําบล.............................................อําเภอ...............................จังหวัด...................................
โทรศัพท......................................อาชีพ........................................ตําแหนง................................................
มีความประสงคขอรองรองเรียน/รองทุกข เพื่อใหเทศบาลตําบลตากฟา พิจารณาดําเนินการชวยเหลือ
หรือแกไขปญหาในเรื่อง...............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
โดยขออาง....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................เปนพยานหลักฐานประกอบ
ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคํารองเรียน/รองทุกข ตามขางตนเปนจริง และเจาหนาที่ได
แจงใหขาพเจาทราบแลววาหากเปนคํารองที่ไมสุจริตอาจตองรับผิดตามกฎหมายได
(ลงชื่อ)......................................................เจาหนาที่ผูรับเรื่อง
(.......................................................)
วันที่...................................................เวลา............................
การปฏิบัติกรณีนอกเวลาราชการ

 ประสานแจง.....................................................
 รับเรื่องแลว แจงในวันทําการถัดไป

เรียน ปลัดเทศบาลตําบลตากฟา
- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอสั่งการ
- ............................................................
.............................................................
ลงชื่อ .................................................เจาหนาที่
.............................................................
เรียน นายกเทศมนตรีตาํ บลตากฟา
- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ลงชื่อ..............................................
- ............................................................
นายกเทศมนตรีตาํ บลตากฟา
ลงชื่อ .................................................ปลัดเทศบาลฯ
ผลการดําเนินการ.......................................................................................... เมื่อวันที่....................................................
ปญหาอุปสรรค........................................ลงชื่อ............................................................ผูยื่นคํารอง/ผูรับความชวยเหลือ
ลงชื่อ.....................................................เจาหนาที่ผูปฏิบัตงิ าน

