
 

                                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก ส านักปลัด   โทร ๐-๔๔๐๕-๖๐๓๓ 
ที ่ชย ๗๒๗๐๑ / -                                            วันที่     ๑    มกราคม  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  รายงานสถิติเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจ าปี ๒๕๖๒  
............................................................................................................................. ............................................................ 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก/ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก 

       ตามที่ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก ได้มีการเปิดศูนย์ต่างๆ เพ่ือให้มีการ
ด าเนินการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ และบริการด้านกฎหมายให้กับประชาชนทั่วไปในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลนายางกลัก ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในไตรมาสที่ ๑ (  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) นั้น 

  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก ขอรายงานสถิติร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจ าปี
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในไตรมาสที่ ๑ (  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) ของศูนย์ด ารงธรรมองค์การ
บริหารส่วนต าบลนายางกลัก ซึ่งปรากฏว่าไม่มีการร้องเรียน ร้องทุกข์แต่อย่างใด  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
                

                                               (ลงชื่อ) .................................................. 
         (นางธัญญาวัลย์  พูลเพิ่ม) 

            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก
...................................................................................................................................... ...................................................
................................................................................ ............................................................................... .......................... 
                                                                 
                              

(ลงชื่อ) .................................................... 
(นายอนันตเดช โชตินอก) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก 
                                                                           

 ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก
......................................................................................................................................................... ................................
................................................................................................... ......................................................................................                                                          

 

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

(นายยนต์  พันธุ์ชมภู) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก 

 

 

 



 

                                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก ส านักปลัด   โทร ๐-๔๔๐๕-๖๐๓๓ 
ที ่ชย ๗๒๗๐๑ / -                                            วันที่     ๑    เมษายน ๒๕๖๒ 
เรื่อง  รายงานสถิติเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจ าปี ๒๕๖๒  
............................................................................................................................. ............................................................
... 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก/ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก 

       ตามที่ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก ได้มีการเปิดศูนย์ต่างๆ เพ่ือให้มีการ
ด าเนินการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ และบริการด้านกฎหมายให้กับประชาชนทั่วไปในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลนายางกลัก ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในไตรมาสที่ ๒ (มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) นั้น 

  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก ขอรายงานสถิติร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจ าปี
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในไตรมาสที่ ๒ (มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) ของศูนย์ด ารงธรรมองค์การ
บริหารส่วนต าบลนายางกลัก ซึ่งปรากฏว่าไม่มีการร้องเรียน ร้องทุกข์แต่อย่างใด  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
                

                                                 (ลงชื่อ) ..................................................... 
            (นางธัญญาวัลย์  พูลเพิ่ม) 

            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 
                                                                 
                              

(ลงชื่อ) .................................................... 
(นายอนันตเดช โชตินอก) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก 
                                                                           

 ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก
............................................................................................................................. ............................................................
....................................................................................................................................... ..................................................                                                         

 

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

(นายยนต์  พันธุ์ชมภู) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก 

 

 



 

 

                                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก ส านักปลัด   โทร ๐-๔๔๐๕-๖๐๓๓ 
ที ่ชย ๗๒๗๐๑ / -                                            วันที่     ๑    กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
เรื่อง  รายงานสถิติเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจ าปี ๒๕๖๒  
............................................................................................................................. ............................................................ 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก/ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก 

       ตามที่ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก ได้มีการเปิดศูนย์ต่างๆ เพ่ือให้มีการ
ด าเนินการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ และบริการด้านกฎหมายให้กับประชาชนทั่วไปในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลนายางกลัก ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในไตรมาสที่ ๓ (เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒) นั้น 

  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก ขอรายงานสถิติร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจ าปี
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในไตรมาสที่ ๓ (เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒) ของศูนย์ด ารงธรรมองค์การ
บริหารส่วนต าบลนายางกลัก ซึ่งปรากฏว่าไม่มีการร้องเรียน ร้องทุกข์แต่อย่างใด  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
                

                                                 (ลงชื่อ) ..................................................... 
            (นางธัญญาวัลย์  พูลเพิ่ม) 

            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 
                                                                 
                              

(ลงชื่อ) .................................................... 
(นายอนันตเดช โชตินอก) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก 
                                                                           

 ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก
............................................................................................................................. ............................................................
....................................................................................................................................... ..................................................                                                         

 

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

(นายยนต์  พันธุ์ชมภู) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก 

 

 



 

 

 

                                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก ส านักปลัด   โทร ๐-๔๔๐๕-๖๐๓๓ 
ที ่ชย ๗๒๗๐๑ / -                                            วันที่     ๓๐    กันยายน ๒๕๖๒ 
เรื่อง  รายงานสถิติเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจ าปี ๒๕๖๒  
............................................................................................................................. ............................................................ 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก/ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก 

       ตามที่ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก ได้มีการเปิดศูนย์ต่างๆ เพ่ือให้มีการ
ด าเนินการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ และบริการด้านกฎหมายให้กับประชาชนทั่วไปในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลนายางกลัก ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒) นั้น 

  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก ขอรายงานสถิติร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจ าปี
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒)  ของศูนย์ด ารงธรรมองค์การ
บริหารส่วนต าบลนายางกลัก ซึ่งปรากฏว่าไม่มีการร้องเรียน ร้องทุกข์แต่อย่างใด  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
                

                                                 (ลงชื่อ) ..................................................... 
            (นางธัญญาวัลย์  พูลเพิ่ม) 

            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 
                                                                 
                              

(ลงชื่อ) .................................................... 
(นายอนันตเดช โชตินอก) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก 
                                                                           

 ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก
............................................................................................................................. ............................................................
....................................................................................................................................... ..................................................                                                         

 

 

(ลงชื่อ) .................................................... 
(นายยนต์  พันธุ์ชมภู) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก 
 


