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-11.ความหมาย
การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวรองทุกข รองเรียน มีความสําคัญสําหรับสวนราชการหนวยงาน
ตางๆ มาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เพราในการบริหารราชการ หรือการใหบริการของสวนราชการนั้นผลงานจะ
เปนสิ่งที่ประชาชนพึงพอใจหรือไมขึ้นอยูกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของเจาหนาที่ของสวนราชการ
หนวยงานตางๆ ซึ่งการแสดงออกโดยผานกระบวนการรองทุกข รองเรียน ใหขอเสนอแนะสามารถเปนเครื่อง
ชี้วัดการปฏิบัติงาน หากสวนราชการหรือหนวยงานใดปฏิบัติงานเปนที่พึงพอใจของประชาชนมาก ยอมมี
โอกาสถูกตําหนิติเตียนจากประชาชนนอยยอมมีโอกาสไดรับการตําหนิติเตียนจากประชาชนมาก นอกจากเรื่อง
รองทุกข รองเรียน ขอเสนอแนะของประชาชนที่เกิดจากการปฏิบัติงานของสวนราชการและหนวยงานตางๆ
แลว ยังมีเรื่องรองทุกข รองเรียนของประชาชนที่เกิดจากความไมเปนธรรมในสังคม หรือเกิดการกรณีพิพาท
ระหวางประชาชนดวยกันเอง ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควมีอํานาจหนาที่ตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546ในกรณีที่สวนราชการไดรับคํารองเรียน
เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอื่นใดจากบุคคลใด
โดยมีขอมูลสาระตามสมควรใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นที่จะตองพิจารณาดําเนินการใหลุลวงไป
เพื่อใหการพิจารณาความหมายของเรื่องรองทุกข รองเรียน ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงแบงแยกพิจารณา
ความหมายของคําวา “เรื่องราวรองทุกข รองเรียน” ไว 2 ประการ คือ
“เรื่องรองทุกข รองเรียนขาราชการ” หมายถึง เรื่องราวที่ขาราชการเปนผูถูกรองเรียนเนื่องจาก
การปฏิบัติหนาที่หรือปฏิบัติตน
“เรื่องรองทุกข รองเรียนของประชาชน”หมายถึง เรื่องราวที่ผูรองเรียนประสงคใหไดรับการปลด
เปลื้องความทุกขที่ตนไดรับ หรือเปนเรื่องที่ผูรองเรียนหรือผูอื่น หรือสาธารณชนไดรับความเสียหายและรวมถึง
ความขัดแยงระหวางประชาชนกับประชาชน
2. หลักทั่วไปในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวรองทุกข รองเรียน
การดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองทุกข รองเรียน ในระดับตําบลไดนําแนวทางการดําเนินการ
ของกระทรวงมหาดไทยและตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
มาใช ซึ่งมีสาระสําคัญคือ
2.1 ลักษณะของเรื่องราวรองทุกข รองเรียนขาราชการ
(1) เปนเรื่องที่มีผูรองทุกขไดรับความเดือดรอน หรือเสียหาย หรืออาจเดือดรอน หรือ
เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได
(2) ความเดือดรอน หรือความเสียหายที่วานั้น เนื่องมาจากเจาหนาที่องคการบริหาร
สวนตําบลละเลยตอหนาที่ ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร
กระทําการนอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย กระทําการไมถูกตองตามขั้นตอน หรือ
วิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการนั้น กระทําการไมสุจริต หรือโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
2.2 ลักษณะของเรื่องราวรองทุกข รองเรียนของประชาชน
เปนเรื่องที่ผูรองไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได ไมวาจะมีคูกรณีหรือไมมีคูกรณีก็ตาม และไดมารองเรียนหรือรองขอเพื่อใหองคการ
บริหารสวนตําบลหาดสองแควแกไขปญหาความเดือดรอนหรือชวยเหลือ ไมวาจะเปนดวยวาจาหรือลายลักษณ

-2อักษร รวมถึงเรื่องรองทุกข รองเรียน ที่สวนราชการอื่นขอใหองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควดําเนินการ
แกไขปญหาตามอํานาจหนาที่ หรือสามารถประสานใหหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่โดยตรง ดําเนินการตอไปได
3. แนวทางการดําเนินงานของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว
(1) สวนรับเรื่อง ทําหนาที่รับเรื่องรองเรียน รองทุกข ขอเสนอแนะ จัดทําทะเบียนรับ
เรื่องรองทุกข เพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ
(2) สวนวิเคราะห ติดตาม และประสานงาน ทําหนาที่ในการวิเคราะหและประเมินเรื่อง
รองทุกข พิจารณาเสนอแนวทางวิธีการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน รองทุกขตอผูบริหารและจัดทํารายงานแจงผู
รองเรียนใหทราบเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามคํารองเรียน รองทุกข
(3) สวนปฏิบัติการในพื้นที่ หรือหนวยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ทําหนาที่ใหความ
ชวยเหลือเรื่องสําคัญเรงดวนทั้งเรื่องรองเรียน รองทุกขและขอเสนอแนะ โดยการลงปฏิบัติในพื้นที่ และ
ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของรวมการปฏิบัติ
(4) สวนประชาสัมพันธ ทําหนาที่ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของศูนยบริการรับ
เรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ใหทุกภาคสวนไดรับทราบ
3.2 การบริหารงานของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล
หาดสองแคว
ศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควในรูปของ
คณะกรรมการ มีนายกองคการบริหารสวนตําบล เปนประธาน รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเปน
รองประธาน เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนเปนกรรมการและเลขานุการ และมีกรรมการศูนย
ประกอบดวยปลัดองคการบริหารสวนตําบลและหัวหนาสวนตางๆ
3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล
หาดสองแคว
(1) สวนรับเรื่อง เมื่อสวนรับเรื่องไดรับเรื่อง ไดรับขอรองเรียนจากประชาชนทุกชองทาง
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเมื่อรับเรื่องแลวจะดําเนินการ
(1.1) การรับเรื่องทางโทรศัพท จะตอบขอซักถาม บริการขอมูล ใหคําปรึกษา โดย
จะดําเนินการในทันที หรือหากเปนเรื่องยุงยาก ซับซอน ตองใชเวลาในการตรวจสอบ จะดําเนินการแจง
หนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบและพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาแลวแตกรณี
(1.2) จัดทําทะเบียนรับเรื่องรองทุกข รองเรียน ทุกเรื่องและทุกชองทาง รวบรวม
เปนสถิติไวใชประโยชนในการวิเคราะหผลการปฏิบัติทุกระยะ
(1.3) รวบรวมเรื่องรองทุกข รองเรียน สงให สวนวิเคราะหติดตามและ
ประสานงาน
(1.4) สรางเครือขายการทํางานรวมกับสวนราชการ องคการปกครองสวนทองถิ่น
ภาคเอกชน ประชาชน ผูนําชุมชน องคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
(1.5) จัดทําทะเบียนอาสาสมัครผูแจงขาว
(1.6) บริหารการประชาสัมพันธ
(1.7) ติดตามประเมินผลและจัดทํารายงานประจําป
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(2.1) วิเคราะหและประเมินคาเรื่องรองทุกข รองเรียน
(2.2) จัดลําดับความสําคัญเรงดวน
(2.3) จําแนกเรื่องรองทุกข รองเรียน สงใหสวนปฏิบัติการในพื้นที่หรือแจง
หนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาหาทางแกไขปญหา
(2.4) เรงรัดติดตามผลการดําเนินงานและแจงผลการดําเนินงานใหผูรองทราบ
(3) สวนปฏิบัติการในพื้นที่ หรือหนวยเคลื่อนที่เร็ว
(3.1) กรณีเปนเรื่องเรงดวนที่มีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนหรือมี
ผลกระทบตอสังคมสวนรวมหรือพลเมืองดีที่ไดรับผลกระทบจากการชวยเหลือสังคมสวนปฏิบัติการมีหนาที่
ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของและจัดเจาหนาที่ในลักษณะเคลื่อนที่เร็วออกไปตรวจสอบขอเท็จจริงและ
พิจารณาหาทางแกไขโดยทันที
(3.2) รายงานผูบังคับบัญชา
(3.3) สงเรื่องประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน
(4) สวนประชาสัมพันธ
ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการ
บริหารสวนตําบลหาดสองแควผานทางสื่อตางๆ ใหทุกภาคสวนรับทราบ
4.แนวทางการดําเนินงานของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว
4.1 โครงสรางของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล
หาดสองแคว ประกอบดวย 2 งาน
(1) งานอํานวยความเปนธรรมเรื่องราวรองทุกข กลาวโทษและแจงเบาะแสกระทํา
ผิดกฎหมาย
(2) งานอํานวยความเปนธรรมและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
4.2 องคประกอบของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล
หาดสองแคว
(1) นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว เปนประธาน
(2) ปลัดองคการบริหารสวนตําบลและหัวหนาสวนตางๆ เปนกรรมการ
(3) ผูใหญบาน กํานันตําบลหาดสองแคว เปนกรรมการ
(4) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว เปนกรรมการ
(3) เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนเปนเลขานุการและกรรมการ
4.3 ขั้นตอนการดําเนินงานของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวน
ตําบลหาดสองแคว
(1) การรับเรื่องรองทุกข รองเรียน
(1.1) กรณีรองทุกข รองเรียน ดวยวาจา
(1.1.1) บันทึกขอมูลตามคํารอง และใหผูรองลงลายมือชื่อไวเปน
หลักฐาน หากผูรองไมยินยอมลงลายมือชื่อ มิใหรับเรื่องทุกข รองเรียนนั้นไวพิจารณา และแจงใหผูรองทราบ
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ประโยชนสุขของประชาชนหรือประโยชนสาธารณะ จะรับคํารองนั้นไวพิจารณาก็ได
(1.2) กรณีการรองเรียนเปนลายลักษณอักษร ตองมีลักษณะดังนี้
(1.2.1) มีชื่อและที่อยูของผูรอง ซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได
(1.2.2) ระบุเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข รองเรียน พรอมขอเท็จจริง
พฤติการณเกี่ยวกับเรื่องนั้นตามสมควร
(1.2.3) ใชถอยคําสุภาพ
(1.2.4) มีลายมือชื่อของผูรอง ถาเปนการรองทุกขรองเรียนแทนผูอื่น
ตองแนบใบมอบอํานาจดวย
(2) เมื่อศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ไดรับ
เรื่องรองทุกข รองเรียน ลงทะเบียนรับเรื่องตามแบบที่กําหนดโดยทันทีแลวเสนอเรื่องใหนายกองคการบริหาร
สวนตําบลพิจารณาสั่งการโดยทันที
(3) ใหเจาหนาที่ผูรับเรื่องแจงการรับเรื่องรองทุกข รองเรียน ใหผูรองทราบภายใน 7
วัน ทําการ นับแตวันไดรับเรื่อง โดยการแจงเปนลายลักษณอักษร อาจเชิญผูรองมาลงลายมือชื่อรับทราบหรือ
สงเปนหนังสือแจงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
(4) นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคววินิจฉัยวาเรื่องรองทุกข รองเรียน ที่
ไดรับ เปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบล หรือเปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของ
หนวยงานอื่น หรือเปนเรื่องที่มีระเบียบกฎหมายกําหนดรายละเอียดขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาดําเนินการ
ไวเปนการเฉพาะ ถาเปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหพิจารณามอบหมาย
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบหรือคณะกรรมการที่แตงตั้งขึ้น ไปดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาแนวทางแกไขปญหาหากเปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของหนวยงานอื่น ให
จัดสงเรื่องรองทุกข รองเรียนนั้น ใหหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนั้นดําเนินการตอไปตามอํานาจ
หนาที่ของหนวยงานนั้น และแจงผูรองทราบดวย หรือหากเปนเรื่องที่มีระเบียบกฎหมายกําหนดรายละเอียด
ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาดําเนินการไวเปนการเฉพาะแลว ก็ใหแจงผูรองทราบถึงแนวทางการดําเนินการ
ตามที่ระเบียบกฎหมายนั้นๆ กําหนดไว
4.4 วิธีดําเนินการ
(1) การพิจารณารับเรื่องรองทุกข รองเรียน
(1.1) นายกองคการบริหารสวนตําบลอาจใชดุลยพินิจสั่งการดวยตนเอง หรือ
มอบหมายปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูพิจารณาวา เรื่องรองทุกข รองเรียนที่ไดรับ เปนเรื่องที่อยูใน
อํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบล หรืออยูในอํานาจหนาที่ของหนวยงานอื่น หรือเปนเรื่องที่มี
ระเบียบกฎหมายกําหนดขั้นตอนวิธีการดําเนินการไวเปนการเฉพาะ ซึ่งควรจะดําเนินการตอเรื่องนั้นอยางไร
(1.2) นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควอาจสงเรื่องรองทุกข
รองเรียนที่ไดรับ ใหคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องรองทุกข รองเรียน ที่นายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้ง
ทําหนาที่ตาม (1.1) ก็ได ถาเห็นวาจําเปนหรือจะเกิดประโยชน
(1.3) แนวทางที่นายกองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาไมรับเรื่องรองทุกข
รองเรียน ไดแก
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ไมได
(1.3.2) เปนเรื่องที่แอบอางชื่อผูอื่นเปนผูรอง โดยผูแอบอางมิไดมีสวน
เกี่ยวของในเรื่องที่รองทุกข รองเรียน
(1.3.3) เรื่องที่มีลักษณะเปนบัตรสนเทห ไมระบุพยานหลักฐานหรือ
กรณีแวดลอมชัดแจง
(1.3.4) เรื่องที่มีการฟองรองเปนคดีอยูที่ศาล หรือศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเด็ดขาดแลว
(1.3.5) เรื่องที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล
มีมติเด็ดขาดแลว
(1.3.6) เรื่องที่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับกําหนดรายละเอียดวิธี
ปฏิบตั ไิ วเปนการเฉพาะแลว
(1.3.7) เรื่องไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาท ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2549
(2) การตรวจสอบขอเท็จจริงและวินิจฉัยเรื่องรองทุกข รองเรียน (กรณีเปน
เรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบล)
(2.1) ใหเจาหนาที่หรือหนวยงานที่รับผิดชอบ ที่นายกองคการบริหารสวน
ตําบลมอบหมายใหตรวจสอบขอเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานทุกอยางที่เกี่ยวของกับเรื่องรองทุกข รองเรียน
นั้น ทั้งพยานเอกสาร พยานบุคคล และพยานวัตถุ รวมถึงการตรวจสอบสถานที่จริงถาจําเปนเพื่อใหทราบ
ขอเท็จจริงในเรื่องรองทุกข รองเรียน นั้น อยางชัดเจน เพื่อเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณา
วินิจฉัยตอไป
(2.2) การดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงควรเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของหรือ
คูกรณี ไดรับทราบขอเท็จจริงและพยานหลักฐานอยางเพียงพอ รวมทั้งเปดโอกาสใหมีการโตแยงแสดง
พยานหลักฐานอยางเพียงพอ กอนที่จะมีคําวินิจฉัยหรือสั่งการเกี่ยวกับเรื่องนั้น โดยเฉพาะเรื่องที่ตองใช
กระบวนการพิจารณาทางปกครองเพื่อมีคําสั่งทางปกครอง รวมทั้งจะตองถือปฏิบัติตามกฎหมายวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองในสวนที่เกี่ยวของดวย
(2.3) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข รองเรียน ใหนายกองคการบริหาร
สวนตําบลพิจารณาขอเท็จจริงที่ตรวจสอบได ปรับเขากับขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ โดยใหสอดคลองและครบถวนตามประเด็นขอรองทุกข รองเรียน
(2.4) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องรองทุกข รองเรียน ของนายกองคการบริหารสวน
ตําบลควรประกอบดวย ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขอกฎหมายที่อางอิง และขอพิจารณาพรอม
ขอสนับสนุนในการใชดุลยพินิจ
(2.5) ใหแจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองทุกข รองเรียน ใหผูรองทราบ
ภายใน 5 วันทําการ นับแตวันที่ไดดําเนินการแกไขปญหาแลวเสร็จ
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4.5 ระยะเวลาดําเนินการตอเรื่องรองทุกข รองเรียน
(1) เรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงและวินิจฉัยสั่งการเพื่อการแกไขปญหา ใหเสร็จสิ้น ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับเรื่อง
(หากไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว อาจขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน 2 ครั้งๆ ละ
ไมเกิน 3 วัน )
(2) เรื่องที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหสงเรื่องนั้น
ใหหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ ภายในระยะเวลา 7 วัน นับแตวันไดรับเรื่อง (โดยใหหนวยงานนั้นแจงผล
การดําเนินการใหองคการบริหารสวนตําบลทราบดวย เพื่อจะไดแจงผูรองทราบตอไป)

ภาคผนวก

แผนผังวิธีการยื่นคํารองทุกข / รองเรียน

หรือชองทาง Web site :
www.hardsongkwae.go.th
ของ อบต.

แผนผังชองทางรองทุกข / รองเรียน
ชองทางการรองทุกข / รองเรียน
1. รองทุกข / รองเรียนดวยตนเอง
ทีท่ าํ การ อบต.หาดสองแคว

2. รองทุกข / รองเรียนดวยจดหมาย

ทําการ อบต.หาดสองแคว 95 หมู 2
ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ 53140

3. รองทุกข / รองเรียนทางศูนยบริการประชาชน
ในเบื้องตนหมายเลขโทรศัพท
นายก อบต. 0-5549-6098 หรือ 081-972-1714
ปลัด อบต. 0-5549-6098 หรือ 089-269-5676

4. รองทุกข / รองเรียน ผาน Web Site :
www.hardsongkwae.go.th

5. รองทุกข / รองเรียน ผาน e-mail :
hardsongkwae@gmail.com

แบบคํารอง
เขียนที่ องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว
วันที่.............เดือน..............................พ.ศ..............
เรื่อง รองทุกขรองเรียน กรณี......................................................................................
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)........................
............นามสกุล................................
อายุ..........ป อยูบานเลขที่...............หมูที่............ตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ
ขอความอนุเคราะหใหความชวยเหลือเรื่อง..........................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
แนวทางที่ใหองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควชวยเหลือ..............................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความชวยเหลือโดยดวน
ลงชื่อ....................................................ผูยื่นคํารอง
(..................................................)
พรอมแนบหลักฐานดังนี้
………………………………………………………………………………………………..……........................................................
………………………………………………………………………………………..…………..…......................................................
ศูนยดํารงธรรม
อบต.หาดสองแคว
โทร. 0-5549-6098
โทรสาร. 0-55452318
http://www.hsrdsongkwae.go.th

“ดํารงธรรม นําไทย ใสสะอาด”

