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    ศูนยรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 

 

 
 

           

 

 

 

 

     องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย อําเภอตะก่ัวทุง จังหวัดพังงา 

  โทร./โทรสาร.0 7558 1963 

  www.kokkloy.go.th 

 



คํานํา 

  คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกข ของศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขของ

องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย อําเภอตะก่ัวทุง จังหวัดพังงา ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือเปนแนวทางการ

ดําเนินการจัดการขอรองเรียนของศูนยรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกของคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย ท้ังนี้   

การจัดการขอรองเรียนจนไดขอยุติ ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความตองการและ

ความคาดหวังของผูรับบริการ จําเปนจะตองมีข้ันตอน กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน

และเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 

 

 

 

                                                                                    ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

 องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

เรื่อง          หนา 

หลักการและเหตุผล          ๑ 

การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลโคกกลอย      ๑ 

สถานท่ีตั้ง           ๑ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ          ๑ 

วัตถุประสงค           ๑ 

คําจํากัดความ           ๑ - 2 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน / รองทุกข       ๓ 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน          ๔ 

การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ       ๔ 

การบันทึกขอรองเรียน          ๔ 

การประสานหนวยงานเพ่ือแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน    5 

ติดตามการแกไขขอรองเรียน         ๕ 

การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน       ๕ 

มาตรฐานงาน           ๕ 

แบบฟอรม           ๕ 

จัดทําโดย           6 

ภาคผนวก 

 - แบบคํารองเรียน/รองทุกข (ดวยตนเอง) 

 - แบบคํารองเรียน/รองทุกข (โทรศัพท) 

 - แบบแจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน/รองทุกข (ตอบขอรองเรียน 1) 

 - แบบแจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน/รองทุกข (ตอบขอรองเรียน 2) 

 - คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําคูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข 

 - ประกาศใชคูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน รองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย    

ประจําป 2564 

 - ประกาศชองทางรับเรื่องราวรองเรียน รองทุกข 
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คูมือการปฏิบัติงานรับเร่ืองรองเรียน รองทุกข 

ศูนยรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย 

๑.  หลักการและเหตุผล 

  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖      

ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลางเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูท่ีดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ ์  

ตองานบริการท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน     

มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนอง

ความตองการ และมีการประเมินผลการใหบริการอยางสมํ่าเสมอ 

๒.  การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย 

  เพ่ือใหการบริหารระบบราชการเปนไปดวยความถูกตอง บริสุทธิ์ยุติธรรมควบคูกับการพัฒนา

บําบัดทุกข บํารุงสุข ตลอดจนดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ     

ดวยความรวดเร็วประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม อีกท้ังเพ่ือเปนศูนยรับแจงเบาะแสการทุจริตหรือไมไดรับ

ความเปนธรรมจากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอยจึงไดจัดตั้งศูนยรับเรื่อง

รองเรียน/รองทุกข ข้ึน ซ่ึงในกรณีการรองเรียนท่ีเก่ียวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไวเปนความลับและ

ปกปดชื่อผูรองเรียน เพ่ือมิใหผูรองเรียนไดรับผลกระทบและไดรับความเดือดรอนจากการรองเรียน 

๓.  สถานท่ีตั้ง 

  ตั้งอยู  ณ  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย 99 หมูท่ี 3 อําเภอตะก่ัวทุง 

จังหวัดพังงา 82140 

๔.  หนาท่ีความรับผิดชอบ 

  เปนศูนยกลางในการรับเรื่องราวรองเรียน รองทุกข และใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษา  

รับเรื่องปญหาความตองการและขอเสนอแนะของประชาชน 

๕.  วัตถุประสงค 

  ๑.  เพ่ือใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียน/รองทุกข ของศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข

องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย มีข้ันตอน กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐาน

เดียวกัน 

 

                                                                                            /เพ่ือใหม่ัน... 
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  ๒.  เพ่ือใหม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการ   

ขอรองเรียน รองทุกข ท่ีกําหนดไวอยางสมํ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ 

๖.  คําจํากัดความ 

  “ผูรับบริการ” หมายถึง ผูท่ีมารับบริการจากสวนราชการและประชาชนท่ัวไป        

  “ผูมีสวนไดเสีย” หมายถึง ผู ท่ีไดรับผลกระทบ ท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรงและ

ทางออมจากการดําเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย 

  “การจัดการขอรองเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องขอรองเรียน รองทุกข 

ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น คําชมเชย การสอบถามหรือการรองขอขอมูล 

  “ผูรองเรียน/รองทุกข” หมายถึง ประชาชนท่ัวไป ผูมีสวนไดเสียท่ีมาติดตอราชการผาน

ชองทางตางๆ โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน รองทุกข การใหขอเสนอแนะ การใหขอคิดเห็น    

การชมเชย การรองขอขอมูล 

  “ชองทางการรับขอรองเรียน/รองทุกข” หมายถึง ชองทางตางๆ ท่ีใชในการรับเรื่องรองเรียน

รองทุกข เชน ติดตอดวยตนเอง ติดตอทางโทรศัพท เว็บไซต เฟสบุค ไลน  

๗.  ระยะเวลาเปดใหบริการ 

  เปดใหบริการในวัน เวลา ราชการ (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. 

ถึง ๑๖.๓๐ น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/8.แผนผังกระ... 

 

 



-๓- 

๘. แผนผังกระบวนการจัดการเร่ืองรองเรียน /รองทุกข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/9.ข้ันตอนการ... 

 

รับเรื่องรองเรียน / รองทุกข 

ประสานงานหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง 

แจงผลใหศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย 

(๑๕ วัน) 

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน/ 

รองทุกขทราบ 

ไมยุติแจงผูรองเรียน/ 

รองทุกขทราบ 

สิ้นสุดการดําเนินการ 

รายงานผลใหผูบริหารทราบ 

๑. รองเรียนดวยตนเอง 

3. รองเรียนผานเว็บไซต 

www.kokkloy.go.th 

2. รองเรียนทางโทรศัพท 

0 7658 1963 

๔. รองเรียนทาง เฟสบุค 

อบต.โคกกลอย 

ยุติ ไมยุติ 

5. รองเรียนทาง ไลนกลุม 

อบต.โคกกลอย 

http://www.huayyung.go.th/


-๔- 

๙.  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียน รองทุกข ของหนวยงาน 

  ๘.๑  จัดตั้งศูนย จุดรับขอรองเรียน รองทุกข ของประชาชน 

  ๘.๒  จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

  ๘.๓  แจงผูรับผิดชอบตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย เพ่ือความสะดวกในการ

ประสานงาน 

๑๐.  การรับและตรวจสอบขอรองเรียน รองทุกข จากชองทางตาง ๆ 

  ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน รองทุกข ท่ีเขามายังหนวยงานจากชองทาง

ตางๆ โดยมีขอปฏิบัติตามท่ีกําหนด ดังนี้ 

ชองทาง 
ความถี่ในการ 

ตรวจสอบชองทาง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

รับขอรองเรียน/รองทุกข 

เพ่ือประสานหาทางแกไขปญหา 

หมายเหตุ 

รองเรียนดวยตนเอง  ณ 

ศูนยรับเรื่องรองเรยีน/รองทุกข

องคการบริหารสวนตําบลโคก

กลอย 

ทุกครั้งท่ีมีการ

รองเรียน 
ภายใน ๑ วันทําการ 

 

รองเรียนทางโทรศัพท 
0 7658 1963 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทําการ 
 

รองเรียนผานเว็บไซต 

www.kokkloy.go.th 
ทุกวัน ภายใน ๑ วันทําการ 

 

รองเรียนทาง เฟสบุค 
อบต.โคกกลอย 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทําการ 
 

รองเรียนทาง ไลนกลุม 
อบต.โคกกลอย 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทําการ 
 

๑๑.  การบันทึกขอรองเรียน 

 11.1  กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน รองทุกข โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ท่ีอยู หมายเลข

โทรศัพทติดตอ เรื่องรองเรียน รองทุกข และสถานท่ีเกิดเหตุ 

 ๑1.๒  ทุกชองทางท่ีมีการรองเรียน เจาหนาท่ีตองบันทึกขอรองเรียน รองทุกข ลงสมุดบันทึกขอ

รองเรียน รองทุกข 

/12. การประสาน… 



 

-๕- 

๑๒.  การประสานหนวยงานเพ่ือแกปญหาขอรองเรียน รองทุกข และการแจงผูรองเรียน รองทุกขทราบ 

  ๑๒.๑  กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสาร เจาหนาท่ี    

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหขอมูลแกผูรองขอไดทันที 

  ๑๒.๒  ขอรองเรียน รองทุกข ท่ีเปนการรองเรียนเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน  

เชน ไฟฟาสาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดตนไม กลิ่นเหม็นรบกวน เปนตน จัดทําบันทึกขอความ

เสนอไปยังผูบริหารเพ่ือสั่งการหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยเบื้องตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

  ๑๒.๓  ขอรองเรียน รองทุกข ท่ีไมอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลโคก

กลอย  ใหดําเนินการประสานหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและถูกตองในการแกไข

ปญหาตอไป 

  ๑๒.๔  ขอรองเรียนท่ีสงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณีผูรองเรียนทําหนังสือรองเรียน

ความไมโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง ใหเจาหนาท่ีจัดทําบันทึกขอความเพ่ือเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการไปยัง

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือดําเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนทราบ ตอไป 

๑๓.  การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน 

  ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรายงานผลการดําเนินการใหทราบภายใน ๕ วันทําการ เพ่ือเจาหนาท่ี

ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จะไดแจงใหผูรองเรียนทราบ ตอไป 

๑๔.  การรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ 

  ๑4.๑  ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียน รองทุกข ใหผูบริหารทราบ      

ทุกเดือน 

  ๑4.๒  ใหรวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณ เพ่ือนํามาวิเคราะหการ

จัดการขอรองเรียน รองทุกข ในภาพรวมของหนวยงานเพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุง พัฒนา  

องคกร  ตอไป 

๑๕.  มาตรฐานงาน 

  การดําเนินการแกไขขอรองเรียน รองทุกข ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

       กรณีไดรับเรื่องรองเรียน รองทุกข ใหศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข องคการบริหาร  

สวนตําบลโคกกลอย ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการแกไขปญหา

ขอรองเรียน รองทุกขใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วันทําการ 

/16.แบบฟอรม... 
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๑๖.  แบบฟอรม 

  แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองเรียน รองทุกข 

๑๗.  จัดทําโดย 

  ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย 

- หมายเลขโทรศัพท  0 7658 1963 

- หมายเลขโทรสาร  0 7658 1963 

- เว็บไซต  www.kokkloy.go.th 
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ภาคผนวก 
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                แบบคํารองเรียน ๑  

 แบบคํารองเรียน/รองทุกข 

      ดวยตนเอง 

               ท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

             องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย 

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

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

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย 

ขาพเจา............................................................ อายุ...........ป อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี…..…. 

ตําบล............................ อําเภอ……....................... จังหวัด............................... โทรศัพท.....................................  

อาชีพ.......................................................................ตําแหนง................................................................................  

ถือบัตร....................................................................เลขท่ี......................................................................................  

ออกโดย..................................................................วันออกบัตร.........................บัตรหมดอายุ..............................  

มีความประสงคขอรองเรียน/รองทุกข เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลโคกกลอยพิจารณาดําเนินการชวยเหลือ

หรือแกไขปญหาในเรื่อง………...............................................................................................................................  

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

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

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

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

ท้ังนี้ขาพเจาขอรับรองวาคํารองเรียน/รองทุกข ตามขางตนเปนจริงและยินดีรับผิดชอบ                   

ท้ังทางแพงและทางอาญาหากจะพึงมี 

โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองทุกข/รองเรียน (ถามี) ไดแก 

๑) ................................................................................................................ จํานวน................ชุด/ฉบับ 

๒) ..................................................................................................................จํานวน................ชุด/ฉบับ

 ๓) ................................................................................................................ จํานวน................ชุด/ฉบับ 

๔) ................................................................................................................ จํานวน................ชุด/ฉบับ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

             ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(ลงชื่อ) ...................................................................... 

(.................................................................)  

             ผูรองทุกข/รองเรียน 

 



      แบบคํารองเรียน ๒ 

 

แบบคํารองรองเรียน/รองทุกข 

โทรศัพท 

               ท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

             องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย 

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

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

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย 
 

ขาพเจา............................................................ อายุ...........ป อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี…..…. 

ตําบล............................ อําเภอ……....................... จังหวัด............................... โทรศัพท.....................................  

อาชีพ.......................................................................ตําแหนง................................................................................  

ถือบัตร....................................................................เลขท่ี......................................................................................  

ออกโดย..................................................................วันออกบัตร.........................บัตรหมดอายุ..............................  

มีความประสงคขอรองเรียน/รองทุกข เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลโคกกลอยพิจารณาดําเนินการชวยเหลือ

หรือแกไขปญหาในเรื่อง………...............................................................................................................................  

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

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

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

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

โดยขออาง............................................................................................................................................................  

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

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

................................................................................................................................เปนพยานหลักฐานประกอบ 
 

 ท้ังนี้ขาพเจาขอรับรองวาคํารองเรียน/รองทุกข ตามขางตนเปนจริงและเจาหนาท่ีไดแจงให

ขาพเจาทราบแลววาหากเปนคํารองท่ีไมสุจริตอาจตองรับผิดตามกฎหมายได 

 

 

ลงชื่อ……………………......................………………เจาหนาท่ีผูรับเรื่อง 

       (..............................................................)  

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

           เวลา................................................................. 

 



ตอบขอรองเรียน ๑  

แบบแจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน/รองทุกข       

 

ท่ี พง ๗๑๙๐๑(รองเรียน) /...............                       ท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย 
    

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

เรื่อง  ตอบรับการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

เรียน ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..  

ตามท่ี ทานไดรองเรียน/รองทุกข ผานศูนยรับเรื่องรองเรียนองคการบริหารสวนตําบล              

โคกกลอย โดยทาง (  ) หนังสือรองเรียนทางไปรษณีย (  ) ดวยตนเอง (  ) ทางโทรศัพท (  ) อ่ืนๆ 

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

ลงวันท่ี............................... เก่ียวกับเรื่อง…………..................................................................................................  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………นั้น 

องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย ไดลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ของทานไวแลว

ตามทะเบียนรับเรื่องเลขรับท่ี.......................................................ลงวันท่ี..............................................................

และองคการบริหารสวนตําบลเชียงแรงไดพิจารณาเรื่องของทานแลวเห็นวา 

(  ) เปนเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย และไดมอบหมาย

ให……………………..........................................................................................เปนหนวยตรวจสอบและดําเนินการ 

(     ) เปนเรื่องท่ีไมอยูในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลโคกกลอยและไดจัดสง

เรื่องให ..................................................................................ซ่ึ งเปนหนวยงานท่ี มีอํานาจหนาท่ี เก่ียวของ

ดําเนินการตอไปแลวท้ังนี้ทานสามารถติดตอประสานงานหรือขอทราบผลโดยตรงกับหนวยงานดังกลาวไดอีก

ทางหนึ่ง 

(     ) เปนเรื่องท่ีมีกฎหมายบัญญัติข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติไวเปนการเฉพาะแลวตาม

กฎหมาย .......................................................................................... จึงขอใหทานดําเนินการตามข้ันตอนและ

วิธีการท่ีกฎหมายนั้นบัญญัติไวตอไป 

จึงแจงมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

                (นายสมบัติ จินดาพล) 

             นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย 

สํานักปลัด (งานนิติการ) 
ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
โทร./โทรสาร 0 7658 1963 
www.kokkloy.go.th 

http://www.huayyung.go.th/
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แบบแจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

ท่ี พง ๗๑๙๐๑(รองเรียน) /...............                       ท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย 
    

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

เรื่อง  ตอบรับการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

เรียน  ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..  
 

อางถึง  หนังสืออบต.อบต.โคกกลอย ท่ี  พง ๗๑๙๐๑/.................................. ลงวันท่ี......................................... 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. .............................................................................................................................................  

๒. ..............................................................................................................................................  

๓. ..............................................................................................................................................  
 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย (ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข) ไดแจงตอบรับ

การรับเรื่องรองเรียน รองทุกข ของทานตามท่ีทานไดรองเรียน รองทุกข ไวความละเอียดแจงแลว นั้น 
 

องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย ไดรับแจงผลการดําเนินการจากสวนราชการ หนวยงานท่ี

เก่ียวของตามประเด็นท่ีทานไดรองเรียน รองทุกข แลวปรากฏขอเท็จจริงโดยสรุปวา…………………………………...  

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

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

.......................................................................................................ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาพรอมนี้ 
 

ท้ังนี้หากทานไมเห็นดวยประการใดขอใหแจงคัดคานพรอมพยานหลักฐานประกอบดวย 
 

จึงแจงมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                (นายสมบัติ จินดาพล) 

             นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย 

 
 
สํานักปลัด (งานนิติการ) 
ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
โทร./โทรสาร 0 7658 1963 
www.kokkloy.go.th 


