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วันท่ี 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย� 
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ศูนย�ข�อมูลข�าวสาร เทศบาลเมอืงบุรีรัมย�  
สถานที่ใหบริการศูนยขอมลูขาวสารของราชการ เทศบาลเมืองบุรีระมย บริเวณหองโถงชะ้น 1 อาคารสํานะกงานเทศบาลเมืองบุรีระมย   
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เทศบาลเมืองบุรีรมัย�  ได�กําหนดช�องทางการรับเรื่องร�องเรียนร�องทุกข�ไว�  8 ช�องทาง ดังนี ้
1 ติดต�อด�วยตนเอง / พบนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย� ชั้น 3  

2 ทางไปรษณีย� ส�งถึง “สํานักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย� เลขท่ี 9 ถนนรมย�บุรี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง  

    จังหวัดบุรีรัมย� 31000” 

3 ศูนย�ดํารงธรรมจังหวัดบุรีรัมย� 

4 ทางอีเมล�อิเล็กทรอนิกส� - Email Address : admin@buriramcity.go.th 

5 ตู�รับฟMงความคิดเห็น บริเวณห�องโถงชั้น 1 

6 ทางโทรศัพท� หมายเลข 0 4460 2345 

7 อ่ืนๆ เช�น เว็บไซต� www.buriramcity.go.th / เฟสบุWคเพจ “เทศบาลเมืองบุรีรัมย�” / Line@ 
กดเพ่ิมเพ่ือน พิมพ� ID Line @urf3015s  

สรุปสรุปสรุปสรุปสถิติการรบัเรือ่งร�องเรยีนของเทศบาลเมืองบุรรีมัย�ผ�านช�องทางต�าง ๆสถิติการรบัเรือ่งร�องเรยีนของเทศบาลเมืองบุรรีมัย�ผ�านช�องทางต�าง ๆสถิติการรบัเรือ่งร�องเรยีนของเทศบาลเมืองบุรรีมัย�ผ�านช�องทางต�าง ๆสถิติการรบัเรือ่งร�องเรยีนของเทศบาลเมืองบุรรีมัย�ผ�านช�องทางต�าง ๆ    
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ไฟฟ้าดับ-ไฟฟ้าชํารุด

ก ิ�งไม-้ตน้ไม ้

ฝาท่อระบายนํ�าชํารุด

นํ�าท่วมขัง-ท่ออุดตัน

นํ�าเสยีเน่าเหม็น

เหตุรําคาญทางเสยีง

ฝุ่นละออง

กลิ�นรบกวน

ขยะมูลฝอย

สารเคมรีะเหยในบรรยากาศ

การจราจร-คมนาคม

วางส ิ�งกดีขวางบนถนน-ทาง
เทา้

การจําหน่ายสนิคา้

พฤตกิรรมเจา้หนา้ที� และการ
บริการ

การจัดซื�อจัดจา้ง

การทุจริต

ความไม่เป็นธรรม

ปัญหาอ ื�น

ขอ้เสนอแนะ
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