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“ยึดมัน่ธรรมาภบิาล  บรกิารเพื่อประชาชน” 



 

ค าน า 
 

คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลหนองควายฉบับนี้  
จัดท าข้ึนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการรับเรื่องและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนร้องทุกข์  ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่      
ของเทศบาล  การให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ให้ค าปรึกษา  รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะ    
ของประชาชน  สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ทั้งนี้  การจัดการ      
ข้อร้องเรียนร้องทุกข์จนได้ข้อยุติ  ให้มีความรวดเร็วและมีประสิท ธิภาพ  เพื่อตอบสนองความต้องการ       
และความคาดหวังของผู้รับบรกิาร  จึงจ าเป็นต้องมีข้ันตอน  กระบวนการ  และแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจนเปน็
มาตรฐานเดียวกัน 
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คู่มอืปฏบิตัิงานเรือ่งรอ้งเรยีนรอ้งทกุข์ 
ศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลหนองควาย 

 
๑. หลกัการและเหตผุล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖     
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีบริหารราชการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจ  
มีประสิทธิภาพ  เกิดความคุ้มค่า  ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น  และประชาชนได้รับการอ านวย
ความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ  
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ประกอบกับเทศบาลต าบลหนองควายได้จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมเพื่อท าหน้าที่  
ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  ให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ให้ค าปรึกษา  รับเรื่องปัญหาความต้องการและ
ข้อเสนอแนะของประชาชน  รวมทั้งเป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา  32  แห่งพระราชกฤษฏีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะ    
ของศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลหนองควายบรรลุวัตถุประสงค์และมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
จึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ข้ึน  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติในการรับเรื่องและแก้ไขปัญหา
ข้อร้องเรียนร้องทุกข์  ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลหนองควาย 
2. วัตถุประสงค์การจัดท าคู่มือ 

1. เพื่อให้การด าเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์มีขั้นตอน  กระบวนการ  และแนวทาง
ในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

3. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด  ระเบียบ  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ 

3. ขอบเขตและความหมายของเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

“ข้อร้องเรียน” หมายถึง 

1. ข้อร้องเรียนทั่วไป  เช่น  เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป  ข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  
การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล  การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการให้บริการ  รวมถึงการร้องเรียน
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับพฤติกรรมหรือการปฏิบัติหน้าที่  เป็นต้น 

2. การร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 

“การจัดการข้อร้องเรียน” หมายถึง  กระบวนการในการจัดการข้อรอ้งเรียนให้ได้รับการแก้ไข
หรือบรรเทาความเดือดร้อน 

 

 

/“เรือ่งรอ้งเรียน … 
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“เรื่องร้องเรียนรอ้งทกุข์” หมายถึง  เรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดรอ้นหรือเสียหายหรอือาจจะ
เดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้  ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตาม  และให้หมายความรวมถึง 

๑. เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ผู้ร้องขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือช่วยเหลือ  
ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจา  โทรศัพท์  หรือลายลักษณ์อักษร  (หนังสือ)  หรืออื่นใด 

๒. เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ได้รับจากหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น  โดยต้องเป็น
เรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายก าหนด 

หมายเหตุ  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร้องเรียน  หมายถึง  เสนอเรื่องราว 

ร้องทุกข์  หมายถึง  บอกความทุกข์เพื่อขอให้ช่วยเหลือ 

4. ช่องทางการร้องเรียน 

สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์หรือติดต่อขอรับบริการตามช่องทางดังต่อไปนี้ 

1. ติดต่อโดยตรง  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลหนองควาย 

2. ติดต่อทางโทรศัพท์  0 – 5312 - 5070  โทรสาร  0 – 5312 - 5070  ต่อ  100 

3. ติดต่อทางจดหมาย  ส่งมาที่ส านักงานเทศบาลต าบลหนองควาย  เลขที่  156  หมู่ที่  4  
ต าบลหนองควาย  อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  50230 

4. ติดต่อทาง  Email : nong – khwai @ hotmail.co.th 

5. ติดต่อทาง  www. nongkhwai.go.th 

6. สายตรงนายกเทศมนตรีต าบลหนองควาย  089 – 9561091 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/5. แผนผัง ... 
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5. แผนผงักระบวนการจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนรอ้งทกุข ์
 

แผนผงักระบวนการจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนรอ้งทกุข์ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

/6. การรบั ... 

ผู้ร้องแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางการให้บริการ 

ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ  ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองควาย 

โทรศัพท์ ๐ – ๕๓๑๒ - ๕๐๗๐ 
โทรสาร ๐ – ๕๓๑๒ - ๕๐๗๐ ต่อ ๑๐๐ 

สายตรงนายกเทศมนตรี 
๐๘๙ - ๙๕๖๑๐๙๑ 

ทาง  WebSite 
WWW.nongkhwai.go.th 

จดหมายส่งมาที่ส านักงาน 
เทศบาลต าบลหนองควาย 

ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

พิจารณาเรื่องและมอบหมายส่วนราชการ/ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการแก้ไขปัญหา 

แจ้งผลการด าเนินงานให้ผู้ร้องภายใน  ๗  วัน  นับแต่วันรับเรื่อง 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
รายงานเสนอผู้บริหารยุติเรื่อง 

ด าเนินการไม่แล้วเสร็จให้รายงานผู้ยื่นค าร้องทราบ
ทุก  ๗  วัน  จนกว่าเรื่องจะยุติ 

Email : non–khwai@hotmail.co.th 

รายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ  (รายไตรมาส/ปี) 

http://www.nongkhwai.go.th/
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6. การรบัและตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนจากชอ่งทางตา่งๆ 

ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องทุกข์จากช่องทางต่างๆ  โดยมีข้อปฏิบัติ
ตามที่ก าหนด  ดังนี้ 
 

ชอ่งทาง 
ความถีใ่นการ 

ตรวจสอบชอ่งทาง 

ระยะเวลาด าเนนิการ 

รบัขอ้รอ้งเรยีนรอ้งทกุข ์

เพือ่ประสานหาทางแกไ้ข 

หมายเหต ุ

ด้วยตนเอง ทุกครั้งที่มีการรอ้งเรียน ภายใน  ๑  วันท าการ  

ทางโทรศัพท์ ทุกวัน ภายใน  ๑  วันท าการ  

ทางจดหมาย ทุกวัน ภายใน  ๑  วันท าการ  

ทางอีเมล์ ทุกวัน ภายใน  ๑  วันท าการ  

ทางเว็บไซต์ ทุกวัน ภายใน  ๑  วันท าการ  

สายตรงนายกเทศมนตรี ทุกวัน ทันที/1  วันท าการ  

 
7. การบนัทกึขอ้รอ้งเรยีน 

๑. กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียนร้องทุกข์โดยมีรายละเอียด  คือ  ช่ือ - สกุล  ที่อยู่  
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ  เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  วัน  เวลา  และสถานที่เกิดเหตุ 

2. ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน  เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกลงสมุดบันทึกข้อร้องเรียนร้องทุกข์ 
 

8. การประสานส่วนราชการเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียนและการแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทราบ  

๑. กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร  ให้ประสานส่วนราชการผู้ครอบครองเอกสารเพื่อให้ข้อมูล
แก่ผู้ร้องขอได้ทันที 

๒. ข้อร้องเรียนร้องทกุข์ที่เปน็การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน  เช่น  
การจัดการไฟฟ้าสาธารณะ  การจัดการขยะมูลฝอย  ตัดต้นไม้  กลิ่นเหม็นรบกวน  เป็นต้น  ให้ส่งเรื่องให้    
ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าบันทึกข้อความเสนอไปยังผู้บริหารเพื่อสั่งการต่อไป 

3. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่  ให้เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกข้อความเสนอ
ผู้บริหารพิจารณาสั่งการตามอ านาจหน้าที่และแจ้งผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 

๔. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร
พิจารณาสั่งการส่วนราชการที่รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 

 
 

/5. ข้อร้องเรียน ... 
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5. ข้อร้องเรียนร้องทุกข์ที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลหนองควาย  ให้ประสาน
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

 
9. กระบวนการพิจารณาด าเนินการและการติดตามแก้ไขปัญหา 

1. ข้อร้องเรียนทั่วไป  ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเจ็ดวัน  นับแต่วันที่รับเรื่อง  และรายงานให้ผู้ร้องทราบทันที  หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จตาม
ก าหนดเวลาดังกล่าวให้แจ้งเหตุแห่งความล่าช้าให้ผู้ร้องทราบทุกเจ็ดวัน  จนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ 

2. การร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการทุจริตของเจ้าหน้าที่  ให้ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง  เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่   
พร้อมทั้งท าความเห็นเสนอผู้สั่งแต่งตั้งว่ามีการกระท าตามที่ร้องเรียนเกิดข้ึนหรือไม่  และเป็นการกระท าผิด
วินัยหรือไม่  เพื่อด าเนินการตามกฎหมายต่อไป  แต่หากไม่มีมูลให้เสนอยุติเรื่อง  โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นคณะกรรมการฯ  อาจเสนอขอขยาย
ระยะเวลาด าเนินการต่อผู้สั่งแต่งตั้ง  โดยเสนอขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน  
เมื่อมีการด าเนินการเบื้องต้นเป็นประการใด  ให้แจ้งผู้ร้องเรียนทราบภายในเวลาสิบห้าวัน  นับแต่วันที่รับเรื่อง 

10. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1. การด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  และรวบรวมรายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนให้ผู้บริหารทราบเป็นรายไตรมาส/ปี 

๒. หลังจากสิ้นปีงบประมาณให้มีการวิเคราะห์การจัดการข้อร้องเรียนในภาพรวม  เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการแก้ไข  ปรับปรุง  และพัฒนาองค์กรต่อไป 

 
๑1. จัดท าโดย 

ศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลหนองควาย  อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 

- โทรศัพท์  ๐ – 5312 – 5070  ต่อ  101 

- โทรสาร  ๐ – 5312 – 5070  ต่อ  100 

- เว็บไซต์  www. nongkhwai.go.th 

- Email : nong – khwai @ hotmail.co.th 
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ภาคผนวก 
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แบบค ารอ้งเรยีนรอ้งทกุข์ 
(ดว้ยตนเอง) 

                                                                                  ศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลหนองควาย 

                                                                 วันที่ ..........  เดือน ..............................  พ.ศ. ............... 

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

เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลหนองควาย 

  ข้าพเจ้า .....................................................  อายุ ........... ปี  บ้านเลขที่ .............  หมู่ที่ ...... ....  
ถนน ................................  ต าบล ..............................  อ าเภอ ..................................  จังหวัด ..........................  
โทรศัพท์ ........................................  อาชีพ ...........................................  ต าแหน่ง ............... ..........................  
ถือบัตร ............................................  เลขที่ ................................................  ออกให้โดย .... ...............................  
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน  เพื่อให้เทศบาลต าบลหนองควายพิจารณาด าเนินการ ช่วยเหลือหรือ
แก้ไขปัญหาในเรื่องดังต่อไปนี้ 

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

ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าค าร้องทุกข์/ร้องเรียนดังกล่าวข้างต้นเปน็ความจริงทุกประการ  และยินดี
รับผิดชอบทัง้ทางแพง่และทางอาญาหากมีขึ้นในภายหน้า 

ในการนี้  ข้าพเจ้าขอสง่เอกสารพยานหลักฐานประกอบการร้องทกุข์/ร้องเรียน  (ถ้ามี)  ได้แก่ 
............................................................................................................................. ......................

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

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิาราณาด าเนินการต่อไป 

                                                   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                     ลงช่ือ ................................................... ผูร้้องทุกข์/ร้องเรียน 
                                             (................................................) 
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แบบค ารอ้งเรยีนรอ้งทกุข์ 
(โทรศพัท)์ 

                                                                                  ศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลหนองควาย 

                                                                 วันที่ ..........  เดือน ..............................  พ.ศ. ............... 

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

เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลหนองควาย 

ข้าพเจ้า .....................................................  อายุ ........... ปี  บ้านเลขที ่.............  หมูท่ี ่..........  
ถนน ................................  ต าบล ..............................  อ าเภอ ..................................  จังหวัด ..........................  
โทรศัพท์ ........................................  อาชีพ ...........................................  ต าแหน่ง ............... ..........................  
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน  เพื่อให้เทศบาลต าบลหนองควายพิจารณาด าเนินการช่วยเหลือหรือ
แก้ไขปัญหาในเรื่องดังต่อไปนี้ 

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

โดยขออ้างพยานหลักฐานประกอบ  (ถ้ามี)  ดังนี ้

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

ทั้งนี้  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าร้องทุกข์/ร้องเรียนดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
และเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้วว่า  หากเป็นค าร้องที่ไม่สุจริตอาจต้องรับผิดตามกฎหมาย 
 
 

                                     ลงช่ือ ................................................... เจ้าหน้าที่ 
                                             (................................................) 

วันที่ ............  เดือน .....................................  พ.ศ. ..............  เวลา .................... น.  
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แบบแจง้การรบัเรือ่งรอ้งเรยีนรอ้งทกุข ์
 

ที่  ชม  86001/        ส านักงานเทศบาลต าบลหนองควาย 
            ถนนสันป่าสัก – ต้นเกว๋น  ชม 50230 

                                                                     วันที่ ..........  เดือน ...............................  พ.ศ. ............. 

เร่ือง ตอบรับการรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ 

เรียน .......................................................... 

อ้างถึง ………………………………………………………………………………………………………………………….………………......... 

ตามหนังสือที่อ้างถึง  ท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียน  ผ่านทางศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลหนองควาย  
โดยวิธีการ/ช่องทาง  (      ) ด้วยตนเอง  (      ) โทรศัพท์  (      ) จดหมาย  (      ) Email : nong – khwai  @ 
hotmail.co.th  (      ) www. nongkhwai.go.th  (      ) สายตรงนายกเทศมนตรี  (      ) อ่ืนๆ  เม่ือวันที่ ............. 
เดือน ...........................................  พ.ศ. .................  เก่ียวกับเร่ือง ................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……น้ัน 

เทศบาลต าบลหนองควาย  ได้ลงทะเบียนรับเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียนของท่านไว้แล้ว  ตามทะเบียน
หนังสือรับเลขที่ .................................  ลงวันที่ .............  เดือน ...................................  พ.ศ. .................  และเทศบาล
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 

(      )  เป็นเร่ืองที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  และได้มอบหมายให้ ………………………………..… 
…………………………………………………………..............................................................  เป็นหน่วยตรวจสอบและด าเนินการ 

(      )  เป็นเร่ืองที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  และเทศบาลได้จัดส่งเร่ืองให้ …………….…….. 
…………………………………………………………………………  ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่เก่ียวข้องด าเนินการต่อไปแล้ว  
ทั้งน้ี  ท่านสามารถติดต่อประสานงานหรือขอทราบผลโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าวได้โดยตรง 

(      )  เป็นเร่ืองที่ ได้มีบทบัญญัติกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะ    
ตามกฎหมาย ................................................................  จึงขอใหท่้านด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายน้ัน
บัญญัติไว้ต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

                                                                 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                                                                   (นายณรงค์  ธิลา) 
                                                          นายกเทศมนตรีต าบลหนองควาย 

ส านักปลัดเทศบาล  (ศูนย์ด ารงธรรม) 
งานนิติการ 
โทร. ๐ - ๕๓๑๒ - ๕๐๗๐  ต่อ  101 
โทรสาร  0 - 5312 - 5070  ต่อ  100 
http://www.nongkhwai.go.th 


