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 คูมือปฏิบตัิงาน  
เกี่ยวกับเรือ่งรองทกุข/รองเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
องคการบรหิารสวน

ตําบลศาลายา 
อําเภอพทุธมณฑล 
จังหวดันครปฐม 
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คาํนาํ 

       คูมือปฏิบัติงานดานการรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวน
ตําบลศาลายา จัดทําข้ึนเพ่ือเปนกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานดานรับเรื่อง
รองทุกข/รองเรียน ผานศูนยรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล
ศาลายา เ พ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดกําหนด
แนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนโดยยึดประชาชน
เปน ศูนยกลาง เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน ใหเกิดความ
ผาสุกและความเปนอยูท่ีดีของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการ 
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีขั้นตอนปฏิบัติงาน
เกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจ 
ใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการ
ตอบสนองความตองการ และมีการประเมินผลการใหบริการ สมํ่าเสมอ ทั้งนี้

   

 
 

ศูนยรับเรื่องรองทุกข/
รองเรียน 

องคการบริหารสวน
ตําบลศาลายา 

อําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 
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สารบัญ 
เรื่อง 

คํานํา 
สารบัญ 
บทท่ี 1 บทนํา 

   หลักการและเหตุผล 
   การจัดต้ังศูนยรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน ขององคการ
บริหารสวนตําบลศาลายา 
   สถานท่ีต้ัง 
   หนาท่ีความรับผิดชอบ 
   วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ 
   ขอบเขต 
บทท่ี 2 ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการรองเรียน 
   คําจํากัดความ 
   ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
บทท่ี 3 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองทุกข/รองเรียน 
ปายประชาสัมพันธภายในองคการบริหารสวนตําบลศาลายา 
รูปท่ี 1 
ปายประชาสัมพันธภายในองคการบริหารสวนตําบลศาลายา 
รูปท่ี 2 
บทท่ี 4 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
บทท่ี 5 ชองทางรองทุกข/รองเรียน 
   ภาคผนวก 
   แบบคํารองรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน (ดวยตนเอง) (แบบ
คํารองเรียน๑) 
   แบบคํารองรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน (โทรศัพท) (แบบคํา
รองเรียน.๒) 
   ่   
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บทที ่1  
บทนาํ 

1. หลกัการและเหตุผล 
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
ได กําหนดแนวทางปฏิบ ัต ิราชการ  มุ งให เก ิดประโยชนส ุขแก
ประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  
เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน ใหเกิดความผาสุกและความ
เปนอยูท่ีดีของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์  
ตองานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมี
ข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน  
มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการ อานวย
ความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการและมีการประเมินผล
การใหบริการสมํ่าเสมอ จึงไดจัดทําคูมือปฏิบัติงานดานการรองทุกข/
รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลศาลายา เพ่ือเปนกรอบหรือ
แนวทางในการปฏิบัติงาน 

2. การจดัตัง้ศนูยบรกิารประชาชนรบัเรือ่งรองทุกข/รองเรยีน 
ตามประกาศ คณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 96/2557 

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เรื่องการจัดตั้งศูนยดํารงธรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และใหองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นทุกองคกร จัดตั้งศูนยบริการประชาชนศูนยรับเรื่องราว
รองทุกขทองถ่ิน จัดต้ังเพ่ือเปนศูนย 
ในการรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน และใหบริการขอมูลขาวสาร ให
คําปรึกษารับเรื่องปญหาความตองการและขอเสนอแนะของประชาชน 
3. สถานที่ตัง้ 
 ต้ังอยู ณ องคการบริหารสวนตําบลศาลายา เลขท่ี 85 หมู 3 ต.
ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
4. หนาทีค่วามรบัผดิชอบ  

เปนศูนยกลางในการรับเรื่องราวรองทุกขของประชาชนในการ
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ใหบริการสาธารณะ ใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปร ึกษา และ
ขอเสนอแนะของประชาชน รวมทั้งติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน
จนไดขอยุติ 
โดยรวดเร็วและเปนธรรม เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนจนนําไปสู
ความพึงพอใจแกประชาชน 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-2- 

 
 
 
5. วัตถปุระสงคการจดัทาํคูมอื 
           1. เพ่ือใหเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลศาลายาใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน 
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ในการรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน หรือขอความชวยเหลือใหมี
มาตรฐานเดียวกันและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
         2. เพื่อใหการดาเนินงานจัดการขอรองเรียนขององคการ
บริหารสวนตําบลศาลายา มีข้ันตอน/ 
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 
         3. เพ่ือสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีมุงไปสูการบริหาร
คุณภาพท่ัวท้ังองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
         ๔. เพื่อเผยแพรใหกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของ
องคการบริหารสวนตําบลศาลายาทราบกระบวนการ 
         ๕. เพ่ือใหม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบ
หลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการขอรองเรียน ท่ีกําหนดไวอยาง
สมํ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ 
 
6. ขอบเขต 

1. สอบถามขอมูลเบื้องตนจากผูขอรับบริการถึงความประสงคของ
การขอรับบริการ 

           2. ดําเนินการบันทึกขอมูลของผูขอรับบริการ เพ่ือเก็บไวเปน
ฐานขอมูลของผูขอรับบริการจากศูนยบริการ 

           3. แยกประเภทงานบริการตามความประสงคของผูขอรับบริการ 
เชน ปรึกษากฎหมาย, ขออนมัุติ/อนุญาต, ขอรองทุกข/รองเรียน/แจง
เบาะแส  
           4. ดําเนินการใหคําปรึกษาตามประเภทงานบริการเพ่ือตอบสนอง
ความประสงคของผูขอรับบริการ 

           5. เจาหนาท่ีดําเนินการเพ่ือตอบสนองความประสงคของผูขอรับ
บริการ 

   
เจาหนาทีผูรับผิดชอบ/ท่ีปรึกษากฎหมายจะใหขอมูลกับผูขอรับ

บริการในเรื่องท่ีผูขอรับบริการตองการทราบเม่ือใหคําปรึกษาเรียบรอย
แลวเรื่องท่ีขอรับบริการถือวายุติ 

                 - กรณีขออนุมัติ/อนุญาต เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ จะใหขอมูล
กับผูขอรับบริการในเรื่องท่ีผูขอรับบริการตองการทราบ และดําเนินการ
รับเรื่องดังกลาวไว หัวหนาสานักงานปลัดหรือหนวยงานผูรับผิดชอบ  
เปนผูพิจารณาสงตอใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตอไป 
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ภายใน 1-2 วัน ทําการ 

                - กรณีขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส เจาหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลศาลายา  
จะใหขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องท่ีผูขอรับบริการตองการทราบ และ
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจะดําเนินการ 
รับเรื่องดังกลาวไว และหัวหนาหนวยงานเปนผูพิจารณาสงตอใหกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตอไปภายใน 1-2 วัน ทําการ 
                - กรณีขออนุมัติ/อนุญาต ขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส
ใหผูขอรับการบริการรอการติดตอกลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ หากไมไดรับการติดตอกลับจากหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 
ภายใน 15 วัน ทําการ ใหติดตอกลับท่ีศูนยรับเรื่องรองทุกข/รองเรียนของ
องคการบริหารสวนตําบลศาลายา  
 
 
 
 
 
 
 
                                                      -3- 
                                                                              

         บทที ่2 
ประเดน็ทีเ่กีย่วของกบัการรองเรยีน 

7. คําจํากัดความ 
ผูรบับรกิาร หมายถึง ผูท่ีมารับบริการจากสวนราชการและประชาชน
ท่ัวไป 
       - ผูรับบริการ ประกอบดวย 
       - หนวยงานของรัฐ*/เจาหนาท่ีของหนวยงานของรัฐ/เอกชน /
หรือบุคคล/นิติบุคคล 
       * หนวยงานของรัฐ ไดแก กระทรวง ทบวง กรมหรือสวน
ราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ และ
ใหหมายความรวมถึง องคกรอิสระ องคการมหาชน หนวยงานในกํากับ
ดูแลของรัฐและหนวยงานอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
       ** เจาหนาท่ีของรัฐ ไดแก ขาราชการ พนักงานราชการ 
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ลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราวและผูปฏิบัติงานประเภทอ่ืน ไมวาจะเปน
การแตงต้ังในฐานะ เปนกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด รวมท้ังผูซึ่งไดรับ
แตงต้ังและถูกส่ังใหปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ 
               - บุคคล/หนวยงานอ่ืนท่ีไมใชหนวยงานของรัฐ 
       - ผูใหบริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส 
       - ผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย ผูคากับหนวยงานของรัฐ , ผู

มีสิทธิรับเงินจากทางราชการ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ผูที่ไดรับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทาง
ลบ ท้ังทางตรงและทางออมจาก 
การดําเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชนใน ชุมชน/ หมูบานเขต
องคการบริหารสวนตําบลศาลายา 
การจัดการขอรองเรียน หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการ
ในเรื่อง ขอรองเรียน ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถาม
หรือรองขอขอมูล 
 

ผูรองเรียน หมายถึง ประชาชนท่ัวไป / ผูมีสวนไดเสียท่ีมาติดตอยังศูนยรับ
เรื่องรองทุกข/รองเรียน ขององคการบริหารสวนตําบลศาลายา ผานชองทาง
ตางๆ โดยมีวัตถุประสงค ครอบคลุมการรองเรียน/การใหขอเสนอแนะ/
การใหขอคิดเห็น/การชมเชย 
ชองทางการรับขอรองเรียน หมายถึง ชองทางตางๆ ท่ีใชในการรับเรื่อง
รองเรียน เชน ติดตอดวยตนเอง/จดหมาย/หนังสือ/ทางโทรศัพท/ 
เว็บไซต/ Face Book / Line 

 

เจาหนาที่ หมายถึง เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของ
หนวยงาน 
ขอรองเรียน หมายถึง แบงเปนประเภทตางๆ เชน  
  - ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ คําชมเชย สอบถามหรือรองขอขอมูล 
 - การรองเรียนเ ก่ียวกับคุณภาพและการใหบริการของ
หนวยงาน 
 - การรองเรียนเก่ียวกับความไมโปรงใสของการจัดซื้อจัดจาง 
เปนตน 
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8. ขัน้ตอนการปฏบิตัิงาน 

1. จัดต้ังศูนย/จุดรับขอรองเรียนของหนวยงาน  

2. จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการ  

3. จัดทําประกาศแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

4. แจงผูรับผิดชอบตามคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลศาลายาทราบ 
เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน  

5. รายงานการปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชารับทราบ  

6. รายงานผลการปฏิบัติงานใหผูรองเรียนรับทราบภายใน 15 วัน ทํา
การ 

7. ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 2 ครั้ง/ป  

8. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 1 ครั้ง/ป 
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บทที ่3 
แผนผงักระบวนการจดัการเรือ่ง
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ปายประชาสมัพนัธภายในองคการบรหิารสวนตาํบล
ศาลายา รปูที ่1 
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ปายประชาสมัพนัธภายในองคการบรหิารสวนตาํบล
ศาลายา รปูที ่2 
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           -8- 

 

 

 

 

 

บทที ่4 
ขัน้ตอนการ
ปฏบิตังิาน การแตงต้ังผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน 

1. จัดต้ังศูนย/จุดรับขอรองเรียนของหนวยงาน 

2. จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 

3. แจงผูรับผิดชอบตามคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลศาลายาทราบ 
เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน 

ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนท่ีเขามายัง
หนวยงานจากชองทางตางๆ โดยมีขอปฏิบัติตามท่ีกําหนด ดังนี ้

การรับและตรวจสอบขอรองเรยีนจาก
ชองทางตางๆ 
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บทที ่5 
ชองทางตดิตอ 
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ภาคผนวก 
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แบบคาํร้องทุกข/์ร้องเรยีน (ดวย
ตนเอง) 

(แบบคํารองเรียน ๑)  

  
 
 
          ที่ศูนยรับเรื่องรองเรียน 
          องคการบริหารสวน

 
               วันท.ี........เดือน
.......................... พ.ศ. ........ เรือง 

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

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

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบล
ศาลายา 

                            ขาพเจา............................................... อายุ..............ป อยู
บานเลขที.่................... หมทูี.่..................................... 
ตําบล.................................... อําเภอ…………......................... จังหวัด
............................ โทรศัพท............................................................ 
อาชีพ.................................................................ตาํแหนง
.......................................................................................................................... 
ถือบัตร..................................................................เลขท่ี
............................................................................................................................ 
ออกโดย............................................วันออกบัตร...........................................บัตร
หมดอายุ..................................................................... 
มีความประสงคขอรองทุกข/รองเรียน เพ่ือใหองคการบริหารสวนตาํบลศาลายา พิจารณา
ดําเนินการชวยเหลือ 
หรือแกไขปญหาใน
เรื่อง………............................................................................................................
............................................................. 
.............................................................................................................................
.......................................................................................... 
.............................................................................................................................
.......................................................................................... 
.............................................................................................................................
.......................................................................................... 
.............................................................................................................................
.......................................................................................... 
.............................................................................................................................
.......................................................................................... 
.............................................................................................................................
.......................................................................................... 
.............................................................................................................................
.......................................................................................... 
                        ทั้งน้ี ขาพเจาขอรับรองวาคํารองทุกข/รองเรยีนตามขางตนเปนจริง และ
ยินดีรับผิดชอบทั้งทางแพงและทางอาญาหากจะพึงม ี

           โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลกัฐานประกอบการรองทุกข/
รองเรียน (ถามี) ไดแก 
๑) 
.....................................................................................................
........................ จํานวน............ชุด 
๒) 
.....................................................................................................
........................ จํานวน............ชุด 
๓) 
.....................................................................................................
......................... จํานวน............ชุด 
๔) 
.....................................................................................................
......................... จํานวน............ชุด 

จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณาดําเนินการ
ตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงชื่อ) 
................................................ 
         
(............................................) 
               ผูรองทกุข/รองเรียน 
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แบบคาํร้องทุกข/์ร้องเรยีน 
(โทรศัพท) 

(แบบคํารองเรียน.๒) 

ทีศูนยรับเรืองรองเรยีน 
องคการบริหารสวนตาํบล
ศาลายา 

วันที.........เดือน.......................... 
พ.ศ. ........ 

เรือง 
..............................................................................................................
................................. เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบล
ศาลายา 

                            ขาพเจา............................................... อายุ.........ป อยู
บานเลขท่ี...................... หมูท่ี……………………………...... 
ถนน................................ตําบล........................ อําเภอ........................... จังหวัด
............................. โทรศัพท…………………………….…… 
..................................อาชีพ............................................ตําแหนง
........................................................................................................... 
มีความประสงคขอรองทุกข/รองเรียน เพ่ือใหองคการบริหารสวนตาํบลศาลายา 
พิจารณาดําเนินการชวยเหลอื 
หรือแกไขปญหาใน
เรื่อง………..........................................................................................................
....................................................... 
...........................................................................................................................
..................................................................................... 
...........................................................................................................................
..................................................................................... 
...........................................................................................................................
...................................................................................... 
...........................................................................................................................
..................................................................................... 
...........................................................................................................................
..................................................................................... 
...........................................................................................................................
...................................................................................... 
...........................................................................................................................
..................................................................................... 
โดยขออาง
...........................................................................................................................
.................................................................... 
...........................................................................................................................
..................................................................................... 
...........................................................................................................................
..................................................................................... 
.....................................................................................................เปน
พยานหลักฐานประกอบ 
                            ทัง้น้ี ขาพเจาขอรับรองวาคํารองทกุข/รองเรียนตามขางตนเปนจริง 
และ จนท.ไดแจงใหขาพเจาทราบแลววาหากเปนคํารองที่ไมสุจรติอาจตองรับผิดตาม
กฎหมายได 

ลงชื่อ…………………………………… 
จนท.ผูรับเรื่อง 

           
(..........................................................) 
     วันท่ี...............เดอืน.........................
พ.ศ............... 
                   เวลา............................... 
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 แบบแจงการรบัเรือ่งรองทกุข/
รองเรยีน ที่ นฐ 72701 (เรื่องรองเรียน) / 1 

(ตอบขอรองเรียน 1) 

องคการบริหารสวน
ตําบลศาลายา 

หมูที่ 85 หมู 3 ตําบล
ศาลายา 
อําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม  
รหัสไปรษณยี 72701 

 
วันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เรือง ตอบรับการรับเรอืงรองทุกข/

รองเรียน 
เรียน พลเรือนตรีหญิง บุญทว ีจิตตชืน่ ประธานนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร บานอาภากร 2  

  ตามท่ีทานไดรองทกุข/รองเรียน ผานศูนยรับเรื่องรองเรียนองคการบริหาร
สวนตําบลศาลายา 

โดยทาง (    ) หนังสือรองเรยีนทางไปรษณยี (    ) ดวยตนเอง (    ) ทาง
โทรศัพท 

(    ) อ่ืนๆ................หนังสือรองทกุข
...........................................................................................................................
................... 
ลงวันท่ี.........5 มถิุนายน 25561............. เกีย่วกับเรื่อง ...........ไดรับความเดือดรอน
จากการประกอบกิจการโรงงานพลาสติกของ 
………บริษัท วินเนอร อินเตอร พลาส จํากัด ………………………น้ัน 

                        องคการบริหารสวนตําบลศาลายา ไดลงทะเบียนรับเรืองรองทุกข/
รองเรียนของทานไวแลว ตามทะเบียนรบัเรื่อง เลขรับท่ี........................
1..........................ลงวันท่ี.....................5 มิถุนายน 2561..................และองคการ
บริหารสวนตําบลศาลายา ไดพิจารณาเรื่องของทานแลวเห็นวา 

                        (     ) เปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล
ศาลายา และไดมอบหมายใหสวนที่เกี่ยวของคือ…………กองชาง องคการบริหารสวน
ตําบลศาลายา…………..เปนหนวยตรวจสอบและดาํเนินการ 

                        (         ) เปนเรื่องที่ไมอยูในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวน
ตําบลศาลายา และไดจัดสงเรื่องดังกลาว 

ให.........................................-...............................................ซึงเปนหนวยงานที่มี
อํานาจหนาที่เกี่ยวของดําเนินการตอไปแลวทั้งน้ี  

 
 

                                
   

 
 

    
       

 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายอํานวย เหมือนวงศ
ธรรม) 

นายกองคการบริหารสวน
ตําบลศาลายา 

 
 
 
 
 
 

จึงแจงมาเพือทราบ 

สํานักงานปลดั อบต.ศาลายา 
 (ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของ
ประชาชน 
ในการใหบริการสาธารณะ) 
โทรศัพท 0 2431 3434 , 0 
3424 6682 
โทรสาร 0-2431-3434 ตอ 
108 
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แบบแจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองทุกข/
รองเรียน 

ที นฐ 72701 (เรืองรองเรียน) 
/............... 

(ตอบขอรองเรียน 2) 

องคการบริหารสวน
ตําบลศาลายา 

หมูที่ 85 หมู 3 ตําบล
ศาลายา 
อําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม  
รหัสไปรษณยี 72701 

วันท ี.......เดือน...................... พ.ศ. 
......... เรื่อง แจงผลการดาเนินการตอเรื่องรองทุกข/

รองเรียน 
เรียน 
………………………………………………
……………….. 
อางถึง หนังสือ อบต.ศาลายา ที ่นฐ 72701 /............................. ลงวันท่ี
.............................................. 
สิงทีสงมาดวย ๑. 
...........................................................................................................................
.................................................. 
 ๒. 
...........................................................................................................................
........................................................................ 
 ๓. 
...........................................................................................................................
........................................................................ 

 ตามทีองคการบริหารสวนตําบลศาลายา (ศูนยรับเรืองรองเรยีน) ไดแจงตอบรับการรบั
เรื่องรองทุกข/รองเรยีนของทานตามท่ีทาน 
ไดรองทุกข/รองเรยีนไว ความละเอียดแจงแลว น้ัน 
                            องคการบริหารสวนตําบลศาลายา ไดรับแจงผลการดําเนินการจาก
สวนราชการ/หนวยงานท่ี 
เกี่ยวของตามประเด็นที่ทานไดรองทกุข/รองเรียนแลว ปรากฏขอเท็จจริงโดย 

สรุปวา…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..…………... 
...........................................................................................................................
............................................................................... 
...........................................................................................................................
............................................................................... 
...........................................................................................................................
.......ดังมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่สงมาพรอมน้ี 
ทั้งน้ี หากทานไมเห็นดวยประการใด ขอใหแจงคัดคานพรอมพยานหลักฐาน
ประกอบดวย 

จึงแจงมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

สํานักงานปลดั. 
งานกฎหมายและคด ี

(ศูนยรับเรื่องรองเรยีน) 
โทรศัพท 0 2431 3434 , 0 
3424 6682 
โทรสาร 0-2431-3434 ตอ 
108 
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การกรอกขอมลูรองเรียนผานเวบ็ไซตขององคการ
บรหิารสวนตาํบลศาลายา 

ขัน้ตอนการกรอกข้อมลูร้องเรยีนทางเว็ปไซด ์

 1. เขาเว็บไซต http://www.obt-salaya.go.th 
 2. เลือกเมนู รับเรื่องรองเรียน  
 3. กรอกรายละเอียดขอมูลสวนตัวของผูรองทุกข/
รองเรียน 
 4. พิมพรายละเอียด ขอความท่ีประสงคจะรองทุกข 
   

  
 

http://www.obt-salaya.go.th/
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                                                การกรอกขอมลูรองเรียนผานเฟสบุค ขององคการบรหิารสวน
ตําบลศาลายา 
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คาํสัง่แตงตัง้คณะกรรมการรบัเรือ่งรองเรียน/รองทกุข
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	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

