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ค าน า 

       คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องทุกข/์ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบ
หรือแนวทางในการปฏิบัติงานด้านรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็น ศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการ 
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจ 
ให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการ
ประเมินผลการให้บริการ สม่ าเสมอ ทั้งนี้การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
เพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการจ าเป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
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บทท่ี 1  
บทน า 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  

ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์  
ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  
มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการ อานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการและมีการประเมินผลการให้บริการสม่ าเสมอ จึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องทุกข์/ร้องเรียน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา เพ่ือเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน 

2. การจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
ตามประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 

เรื่องการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และให้องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นทุกองค์กร จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ท้องถิ่น จัดตั้งเพ่ือเป็นศูนย์  
ในการรับเรื ่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษารับเรื ่องปัญหาความ
ต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน 

3. สถานที่ตั้ง 
 ตั้งอยู่ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา เลขที่ 85 หมู่ 3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ  
เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะ ให้บริการข้อมูล

ข่าวสาร ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะของประชาชน รวมทั้งติดตามตรวจสอบการด าเนินงานจนได้ข้อยุติ 
โดยรวดเร็วและเป็นธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจนน าไปสู่ความพึงพอใจแก่ประชาชน 
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5. วัตถุประสงค์การจัดท าคู่มือ 
           1. เ พ่ือให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบั ติงาน  
ในการรับเรื่องราวร้องทุกข/์ร้องเรียน หรือขอความช่วยเหลือให้มีมาตรฐานเดียวกันและเปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพ 
         2. เพ่ือให้การดาเนินงานจัดการข้อร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา มีขั้นตอน/ 
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
         3. เพ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
         ๔. เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา
ทราบกระบวนการ 
         ๕. เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน 
ที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ 
 
6. ขอบเขต 

1. สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ 
           2. ด าเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการ เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจาก
ศูนย์บริการ 
           3. แยกประเภทงานบริการตามความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ เช่น ปรึกษากฎหมาย, ขออนุมัติ/
อนุญาต, ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
           4. ด าเนินการให้ค าปรึกษาตามประเภทงานบริการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ 
           5. เจ้าหน้าที่ด าเนินการเพ่ือตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ 
   

เจ้าหน้าทีผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบ
เมื่อให้ค าปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องท่ีขอรับบริการถือว่ายุติ 
                 - กรณีขออนุมัติ/อนุญาต เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับ
บริการต้องการทราบ และด าเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ หัวหน้าสานักงานปลัดหรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบ  
เป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป ภายใน 1-2 วัน ท าการ 
                - กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  
จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะด าเนินการ 
รับเรื่องดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาส่ง ต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด า เนินการ
ต่อไปภายใน 1-2 วัน ท าการ 
                - กรณีขออนุมัติ/อนุญาต ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสให้ผู้ขอรับการบริการรอการติดต่อกลับ
หรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ภายใน 15 วัน ท าการ ให้ติดตอ่กลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  
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         บทท่ี 2 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน 

7. ค าจ ากัดความ 
ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป 
       - ผู้รับบริการ ประกอบด้วย 
       - หน่วยงานของรัฐ*/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ/เอกชน /หรือบุคคล/นิติบุคคล 
       * หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และให้หมายความรวมถึง องค์กรอิสระ องค์การมหาชน หน่วยงานในก ากับ
ดูแลของรัฐและหน่วยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
       ** เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราวและ
ผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะ เป็นกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด รวมทั้งผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
และถูกสั่งให้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
               - บุคคล/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ 
       - ผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส ์
       - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ผู้ค้ากับหน่วยงานของรัฐ , ผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมจาก 
การด าเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนใน ชุมชน/ หมู่บ้านเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็น/ค าชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล 
 

ผู้ร้องเรียน หมายถึง ประชาชนทั่วไป / ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อยังศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลศาลายา ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้
ข้อคิดเห็น/การชมเชย 

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน หมายถึง ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อด้วยตนเอง/
จดหมาย/หนังสือ/ทางโทรศัพท์/ เว็บไซต์/ Face Book / Line 

 

เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

ข้อร้องเรียน หมายถึง แบ่งเป็นประเภทต่างๆ เช่น  
  - ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ค าชมเชย สอบถามหรือร้องขอข้อมูล 
 - การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการให้บริการของหน่วยงาน 
 - การร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
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8. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  

2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  

3. จัดท าประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

4. แจ้งผู้รับผิดชอบตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาทราบ เพื่อความสะดวกในการประสานงาน  

5. รายงานการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ  

6. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องเรียนรับทราบภายใน 15 วัน ท าการ 

7. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 2 ครั้ง/ปี  

8. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 1 ครัง้/ปี 
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บทท่ี 3 
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ 
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ป้ายประชาสัมพันธภ์ายในองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา รูปที่ 1 
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ป้ายประชาสัมพันธภ์ายในองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา รูปที่ 2 

 

 



 
11 

           -8- 

 

 

 

 

 

บทท่ี 4 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
1. จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
3. แจ้งผู้รบัผิดชอบตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาทราบ เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน 

ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติ
ตามท่ีก าหนด ดังนี้ 

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ 
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- 

- - 

- 

บทท่ี 5 
ช่องทางติดต่อ 
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ภาคผนวก 
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แบบค ำร้องทุกข/์ร้องเรยีน (ด้วยตนเอง) 

(แบบค าร้องเรียน ๑)  

  
 
 
          ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
          องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

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

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

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

                            ข้าพเจ้า............................................... อายุ..............ป ีอยู่บ้านเลขท่ี.................... หมูที.่..................................... 
ต าบล.................................... อ าเภอ…………......................... จังหวัด............................ โทรศัพท์............................................................ 
อาชีพ.................................................................ต าแหน่ง.......................................................................................................................... 
ถือบัตร..................................................................เลขท่ี............................................................................................................................ 
ออกโดย............................................วันออกบัตร...........................................บตัรหมดอายุ..................................................................... 
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา พิจารณาด าเนินการช่วยเหลือ 

หรือแกไ้ขปัญหาในเรื่อง………......................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
                        ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าร้องทุกข์/ร้องเรยีนตามข้างต้นเป็นจริง และยินดีรับผดิชอบท้ังทางแพ่งและทางอาญา
หากจะพึงม ี

           โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องทุกข์/รอ้งเรียน (ถ้ามี) ได้แก่ 
๑) ............................................................................................................................. จ านวน............ชุด 

๒) ............................................................................................................................. จ านวน............ชุด 

๓) .............................................................................................................................. จ านวน............ชุด 

๔) .............................................................................................................................. จ านวน............ชุด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนนิการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ) ................................................ 
         (............................................) 
               ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน 
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แบบค ำร้องทุกข/์ร้องเรยีน (โทรศัพท์) 

(แบบค าร้องเรียน.๒) 

ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 

องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

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

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

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

                            ข้าพเจ้า............................................... อายุ.........ปี อยู่บ้านเลขท่ี...................... หมู่ท่ี……………………………...... 
ถนน................................ต าบล........................ อ าเภอ........................... จังหวัด............................. โทรศัพท์…………………………….…… 
..................................อาชีพ............................................ต าแหน่ง........................................................................................................... 
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา พิจารณาด าเนินการช่วยเหลือ 
หรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง………................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................ 
โดยขออ้าง............................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
.....................................................................................................เป็นพยานหลักฐานประกอบ 

                            ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าร้องทุกข์/ร้องเรยีนตามข้างต้นเป็นจริง และ จนท.ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้วว่า
หากเป็นค าร้องที่ไม่สุจริตอาจต้องรับผิดตามกฎหมายได้ 

ลงช่ือ…………………………………… จนท.ผู้รับเรื่อง 
           (..........................................................) 
     วันท่ี...............เดือน.........................พ.ศ............... 
                   เวลา............................... 
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 แบบแจ้งการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 

ที่ นฐ 72701 (เรื่องร้องเรียน) /............... 

(ตอบข้อร้องเรียน 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
หมู่ที่ 85 หมู่ 3 ต าบลศาลายา 

อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
รหัสไปรษณีย์ 72701 

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

เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 

เรียน ……………………………………………………………….. 

โดยทาง ( 
  ตามที่ท่านไดร้้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่านศูนย์รับเรื่องรองเรยีนองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
) หนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์ (    ) ด้วยตนเอง (    ) ทางโทรศัพท ์

(    ) อื่นๆ ............................................................................................................................................................................................... 
ลงวันท่ี............................................ เกีย่วกับเรื่อง.......................................................................................................................... …่…… 
……………………………………………………………………………………………นั้น 

                        องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ไดล้งทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของท่านไว้แล้ว ตามทะเบียนรับเรื่อง 
เลขรับที่..................................................ลงวันท่ี......................................................และองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้พิจารณา 
เรื่องของท่านแล้วเห็นว่า 
                        (       ) เป็นเรื่องทีอ่ยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา และไดม้อบหมายใหส้่วนท่ีเกี่ยวข้อง
คือ……………………................................................................................เป็นหน่วยตรวจสอบและด าเนินการ 
                        (       ) เป็นเรื่องทีไ่ม่อยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา และได้จัดส่งเรื่องดังกล่าว 
ให้........................................................................................ซึงเป็นหนว่ยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการต่อไปแล้วทั้งนี้  
ท่านสามารถติดต่อประสานงาน หรือขอทราบผลโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง 
                        (       ) เป็นเรื่องที่มีกฎหมายบญัญตัิขั้นตอนและวิธีการปฏิบัตไิว้เป็นการเฉพาะแล้ว ตามกฎหมาย ดังนี ้
...................................................................................... จึงขอให้ท่านด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายนั้นบญัญัตไิว้ต่อไป 

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

ส านักงานปลัด อบต.ศาลายา 
งานกฎหมายและคด ี
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) 
โทรศัพท์ 0 2431 3434 , 0 3424 6682 
โทรสาร 0-2431-3434 ต่อ 108 
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แบบแจ้งผลการด าเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 

ที่ นฐ 72701 (เรื่องร้องเรียน) /............... 

(ตอบข้อร้องเรียน 2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
หมู่ที่ 85 หมู่ 3 ต าบลศาลายา 

อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
รหัสไปรษณีย์ 72701 

วันท่ี .......เดือน...................... พ.ศ. ......... 
เรื่อง แจ้งผลการดาเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 

เรียน ……………………………………………………………….. 

อ้างถึง หนังสือ อบต.ศาลายา ที่ นฐ 72701 /............................. ลงวันท่ี.............................................. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ............................................................................................................................................................................. 
 ๒. ................................................................................................................................................................................................... 
 ๓. ................................................................................................................................................................................................... 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา (ศูนยร์ับเรื่องร้องเรียน) ไดแ้จ้งตอบรับการรับเรื่องร้องทุกข์/รอ้งเรียนของท่านตามที่ท่าน 
ได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนไว้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

                            องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้รับแจง้ผลการด าเนินการจากส่วนราชการ/หน่วยงานท่ี 

เกี่ยวข้องตามประเด็นที่ท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนแล้ว ปรากฏข้อเทจ็จริงโดย 

สรุปว่า……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี ้
ทั้งนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยประการใด ขอให้แจ้งคัดค้านพร้อมพยานหลักฐานประกอบด้วย 

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

ส านักงานปลัด. 
งานกฎหมายและคด ี
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) 
โทรศัพท์ 0 2431 3434 , 0 3424 6682 
โทรสาร 0-2431-3434 ต่อ 108 
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การกรอกข้อมูลร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

ขัน้ตอนกำรกรอกข้อมลูร้องเรยีนทำงเว็ปไซด ์

 1. เข้าเว็บไซต์ http://www.obt-salaya.go.th 
 2. เลือกเมนู รับเรื่องร้องเรียน  
 3. กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 4. พิมพ์รายละเอียด ข้อความที่ประสงค์จะร้องทุกข์ 
 5. กดปุ่มส่งค าร้องทุกข์ 
หมายเหตุ หากกรอกข้อมูลไม่ครบ ระบบจะไม่ส่งข้อมูลหรือไม่รับข้อมูล 

http://www.obt-salaya.go.th/
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                                                การกรอกข้อมูลร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊ค ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
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