
 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส ำนักปลัด    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองแก          โทร.  044-6666๔๒                  

ที ่  บร ๗๕๔๐๑ /-                                วันที ่   ๖    มกรำคม     25๖๓                      

เรื่อง  รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ (ไตรมำสที่ ๑) 
 

เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองแก 

 เรื่องเดิม 
 ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองแกได้มีประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองแก เรื่องกำร
จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประกำศ ณ วันที่ ๓ ตุลำคม ๒๕๕๙ และค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
เมืองแกที่ ๕๖๓/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งกรรมกำรประจ ำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ลงวันที่ ๓ ตุลำคม ๒๕๕๙ 
ส ำนักปลัด อบต. งำนกฎหมำยได้สรุปผลกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ประจ ำไตรมำสที่ ๑ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 
จึงขอรำยงำนติดตำมผลกำรด ำเนินกำรในไตรมำสที่ ๑ เดือนตุลำคม – ธันวำคม ๒๕๖๒ โดยสรุปจำกช่องทำงกำร
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ จ ำนวน ๖ ช่องทำง ดังนี้ 
        

ช่องทาง เรื่องท่ีร้องทุกข์/ร้องเรียน ผู้ร้อง หมายเหตุ 
๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง -   
๒. ร้องเรียนทำงจดหมำย -   
๓. ศูนย์บริกำรประชำชน -   
๔. ร้องเรียนทำงโทรศัพท์ -   
๕. ร้องเรียนทำงตู้รับฟังควำมคิดเห็น -   
๖. ช่องทำงอ่ืนๆ เช่น ศูนย์ด ำรงธรรม -   
  

 ในไตรมำสที่ ๑ ไม่มีผู้ร้องเรียน (ทั่วไป) และเกี่ยวกับเรื่องจัดซื้อจัดจ้ำง พร้อมนี้ได้จัดส่งบัญชี
เรื่องรำวร้องทุกข์ ประจ ำไตรมำสที่ ๑ (เดือนตุลำคม ๒๕๖๒ – ธันวำคม ๒๕๖๒) ดังนี้มีรำยละเอียดตำมเอกสำรที่ส่ง
มำพร้อมนี้ 
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ  
 

                                                                                                                                         ผู้รำยงำน 
  (นำงวิจิตรำภรณ์  ค ำบุดดำ) 

  หัวหน้ำส ำนักปลัด 
 

 

ควำมเห็นของปลัด อบต.เมืองแก                              ควำมเห็นของนำยก อบต.เมืองแก                            
................................................................                    ................................................................ 
…………………………………………………………                              ………………………………………………………… 

          (นำงสุปรำณี  สังฆพันธ์)                                                   (นำยพรศักดิ์  หมื่นเจริญ) 
   ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองแก                             นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองแก 
 
 
 
 

 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส ำนักปลัด    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองแก          โทร.  044-6666๔๒                  

ที ่  บร ๗๕๔๐๑ /-                                วันที ่   ๓    เมษำยน     25๖๓                      

เรื่อง  รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ (ไตรมำสที่ ๒) 
 

เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองแก 

 เรื่องเดิม 
 ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองแกได้มีประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองแก เรื่องกำร
จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประกำศ ณ วันที่ ๓ ตุลำคม ๒๕๕๙ และค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
เมืองแกที่ ๕๖๓/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งกรรมกำรประจ ำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ลงวันที่ ๓ ตุลำคม ๒๕๕๙ 
ส ำนักปลัด อบต. งำนกฎหมำยได้สรุปผลกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ประจ ำไตรมำสที่ ๒ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 
จึงขอรำยงำนติดตำมผลกำรด ำเนินกำรในไตรมำสที่ ๒ เดือนมกรำคม – มีนำคม ๒๕๖๓ โดยสรุปจำกช่องทำงกำร
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ จ ำนวน ๖ ช่องทำง ดังนี้ 
        

ช่องทาง เรื่องท่ีร้องทุกข์/ร้องเรียน ผู้ร้อง หมายเหตุ 
๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง -   
๒. ร้องเรียนทำงจดหมำย -   
๓. ศูนย์บริกำรประชำชน -   
๔. ร้องเรียนทำงโทรศัพท์ -   
๕. ร้องเรียนทำงตู้รับฟังควำมคิดเห็น -   
๖. ช่องทำงอ่ืนๆ เช่น ศูนย์ด ำรงธรรม -   
  

 ในไตรมำสที่ ๒  ไม่มีผู้ร้องเรียน (ทั่วไป) และเกี่ยวกับเรื่องจัดซื้อจัดจ้ำง พร้อมนี้ได้จัดส่งบัญชี
เรื่องรำวร้องทุกข์ ประจ ำไตรมำสที่ ๒ (เดือนมกรำคม ๒๕๖๓ – มีนำคม ๒๕๖๓) ดังนี้มีรำยละเอียดตำมเอกสำรที่ส่ง
มำพร้อมนี้ 
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ  
 

                                                                                                                                         ผู้รำยงำน 
  (นำงวิจิตรำภรณ์  ค ำบุดดำ) 

  หัวหน้ำส ำนักปลัด 
 

 

ควำมเห็นของปลัด อบต.เมืองแก                              ควำมเห็นของนำยก อบต.เมืองแก                            
................................................................                    ................................................................ 
…………………………………………………………                              ………………………………………………………… 

          (นำงสุปรำณี  สังฆพันธ์)                                                   (นำยพรศักดิ์  หมื่นเจริญ) 
   ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองแก                             นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองแก 
 
 
 
 

 



 

 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส ำนักปลัด    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองแก          โทร.  044-6666๔๒                  

ที ่  บร ๗๕๔๐๑ /-                                วันที ่   ๓    กรกฎำคม     25๖๓                    

เรื่อง  รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ (ไตรมำสที่ ๓) 
 

เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองแก 

 เรื่องเดิม 
 ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองแกได้มีประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองแก เรื่องกำร
จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประกำศ ณ วันที่ ๓ ตุลำคม ๒๕๕๙ และค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
เมืองแกที่ ๕๖๓/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งกรรมกำรประจ ำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ลงวันที่ ๓ ตุลำคม ๒๕๕๙ 
ส ำนักปลัด อบต. งำนกฎหมำยได้สรุปผลกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ประจ ำไตรมำสที่ ๓ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 
จึงขอรำยงำนติดตำมผลกำรด ำเนินกำรในไตรมำสที่ ๓ เดือนเมษำยน – มิถุนำยน ๒๕๖๓ โดยสรุปจำกช่องทำงกำร
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ จ ำนวน ๖ ช่องทำง ดังนี้ 
        

ช่องทาง เรื่องท่ีร้องทุกข์/ร้องเรียน ผู้ร้อง หมายเหตุ 
๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง -   
๒. ร้องเรียนทำงจดหมำย -   
๓. ศูนย์บริกำรประชำชน -   
๔. ร้องเรียนทำงโทรศัพท์ -   
๕. ร้องเรียนทำงตู้รับฟังควำมคิดเห็น -   
๖. ช่องทำงอ่ืนๆ เช่น ศูนย์ด ำรงธรรม -   
  

 ในไตรมำสที่ ๓  ไม่มีผู้ร้องเรียน (ทั่วไป) และเกี่ยวกับเรื่องจัดซื้อจัดจ้ำง พร้อมนี้ได้จัดส่งบัญชี
เรื่องรำวร้องทุกข์ ประจ ำไตรมำสที่ ๓ (เดือนเมษำยน ๒๕๖๓ – มิถุนำยน ๒๕๖๓) ดังนี้มีรำยละเอียดตำมเอกสำรที่
ส่งมำพร้อมนี้ 
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ  
 
 

                                                                                                                                         ผู้รำยงำน 
  (นำงวิจิตรำภรณ์  ค ำบุดดำ) 

  หัวหน้ำส ำนักปลัด 
 

 

ควำมเห็นของปลัด อบต.เมืองแก                              ควำมเห็นของนำยก อบต.เมืองแก                            
................................................................                    ................................................................ 
…………………………………………………………                              ………………………………………………………… 

          (นำงสุปรำณี  สังฆพันธ์)                                                     (นำยพรศักดิ์  หมื่นเจริญ) 
   ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองแก                             นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองแก 
 
 

 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส ำนักปลัด    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองแก          โทร.  044-6666๔๒                  

ที ่  บร ๗๕๔๐๑ /-                                วันที ่   ๒   ตุลำคม   25๖๓                  

เรื่อง  รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ (ไตรมำสที่ ๔) 
 

เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองแก 

 เรื่องเดิม 
 ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองแกได้มีประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองแก เรื่องกำร
จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประกำศ ณ วันที่ ๓ ตุลำคม ๒๕๕๙ และค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
เมืองแกที่ ๕๖๓/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งกรรมกำรประจ ำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ลงวันที่ ๓ ตุลำคม ๒๕๕๙ 
ส ำนักปลัด อบต. งำนกฎหมำยได้สรุปผลกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ประจ ำไตรมำสที่ ๔ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 
จึงขอรำยงำนติดตำมผลกำรด ำเนินกำรในไตรมำสที่  ๔  เดือนกรกฎำคม – ตุลำคม ๒๕๖๓ โดยสรุปจำกช่องทำงกำร
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ จ ำนวน ๖ ช่องทำง ดังนี้ 
        

ช่องทาง เรื่องท่ีร้องทุกข์/ร้องเรียน ผู้ร้อง หมายเหตุ 
๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง -   
๒. ร้องเรียนทำงจดหมำย -   
๓. ศูนย์บริกำรประชำชน -   
๔. ร้องเรียนทำงโทรศัพท์ -   
๕. ร้องเรียนทำงตู้รับฟังควำมคิดเห็น -   
๖. ช่องทำงอ่ืนๆ เช่น ศูนย์ด ำรงธรรม -   
  

 ในไตรมำสที่ ๔  ไม่มีผู้ร้องเรียน (ทั่วไป) และเกี่ยวกับเรื่องจัดซื้อจัดจ้ำง พร้อมนี้ได้จัดส่งบัญชี
เรื่องรำวร้องทุกข์ ประจ ำไตรมำสที่ ๔ (เดือนกรกฎำคม ๒๕๖๓ – ตุลำคม ๒๕๖๓) ดังนี้มีรำยละเอียดตำมเอกสำรที่
ส่งมำพร้อมนี้ 
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ  
 
 

                                                                                                                                         ผู้รำยงำน 
  (นำงวิจิตรำภรณ์  ค ำบุดดำ) 

  หัวหน้ำส ำนักปลัด 
 

 

ควำมเห็นของปลัด อบต.เมืองแก                              ควำมเห็นของนำยก อบต.เมืองแก                            
................................................................                    ................................................................ 
…………………………………………………………                              ………………………………………………………… 

          (นำงสุปรำณี  สังฆพันธ์)                                                     (นำยพรศักดิ์  หมื่นเจริญ) 
   ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองแก                             นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองแก 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


