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คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน 
(Complaint Management Standard Operation Procedure) 

ส าหรับหน่วยงาน ภายใน เทศบาลต าบลพวา 
*********************************************  

 

1.วัตถุประสงค ์
 - เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของทุกหน่วยงานใน เทศบาลต าบลพวา  มีการปฏิบัติงานไปใน
แนวทางเดียวกันอย่างเป็นเอกภาพ สอดคล้องกับเกณฑ์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เรื่อง การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหาร
ราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ การลด
ขั้นตอนปฏิบัติงาน  การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ฯ 
 - เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการข้อร้องเรียนที่
ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและ กฎหมายดังกล่าว 
 

2. ขอบเขต 
 คู่มือการปฏิบัตินี้ครอบคลุมขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนของ เทศบาลต าบลพวา ตั้งแต่ขั้นตอนการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ การบันทึก      
ข้อร้องเรียน การวิเคราะห์ระดับข้อร้องเรียน การแจ้งกลับผู้ร้องเรียน การประสานผู้ที่เก่ียวข้องในหน่วยงานเพื่อ
ด าเนินการแก้ไข / ปรับปรุง การประสานศูนย์รับข้อร้องเรียน เทศบาลต าบลพวา  การประสานหน่วยงานภาย นอก
เทศบาล การติดตามผลการแก้ไข / ปรับปรุง เพื่อแจ้งกลับให้ผู้ร้องเรียนทราบ และการรายงานผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของศูนย์รับข้อร้องเรียนให้นายกเทศมนตรีทราบ  
 

3. ค าจ ากัดความ 
 การจัดการข้อร้องเรียน   = มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ /  

   ข้อคิดเห็น / ค าชมเชย / การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล 
 ผู้ร้องเรียน  = ประชาชนทั่วไป, องค์กรภาครัฐ / ภาคเอกชน, ผู้รับบริการ, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

   ที่ติดต่อมายังเทศบาลผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุม 
   การร้องเรียน / การให้ข้อเสนอแนะ / การให้ข้อคิดเห็น / การชมเชย /  
   การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล 

 ศูนย์รับข้อร้องเรียน = มีความหมายครอบคลุมถึงการรับข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น /  
   ค าชมเชย / การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล 

 ศูนย์รับข้อร้องเรียน = Complaint Center เป็นศูนย์กลางของเทศบาลต าบลพวาในการรับ 
 เทศบาลต าบลพวา            ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น / ค าชมเชย / การสอบถาม 
                                             หรือร้องขอข้อมูลจากผู้ร้องเรียนโดยมีส านักปลัดเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบ 

สป.   = ส านักปลัดเทศบาลต าบลพวา 
เจ้าหน้าที่ฯ  = เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
ผู้ร้อง   = ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 หน่วยงาน  = ทุกหน่วยงานของเทศบาลฯ ส านักปลัด/กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง = เทศบาลต าบลพวา งานนิติการ การด าเนินการแก้ไข ปรับปรุงตาม 

   ข้อร้องเรียนในเรื่องนั้นๆ เช่น ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการขอข้อมูลข่าวสาร     
   ผู้รับผิดชอบ งาน นิติการ ส านักปลัดเทศบาลเป็นต้น 
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 ผู้ที่เก่ียวข้องในหน่วยงาน = นายกเทศมนตรี หรือ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส านักปลัด ผู้อ านวยการกอง  
                                         หรือคณะท างานที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อร้องเรียนใน 
                                         เรื่องนั้นๆ     
 หน่วยงานภายนอก = หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกเทศบาลต าบลพวา  

ระดับข้อร้องเรียน = เป็นการจ าแนกความส าคัญของข้อร้องเรียนออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ ประเภท นิยาม ตัวอย่างท่ีเป็นรูปธรรม เวลาใน
การ

ตอบสนอง 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ข้อคิดเห็น, 
ข้อเสนอแนะ,  
ค าชมเชย, สอบถาม
หรือร้องขอข้อมูล    

ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเดือดร้อน 
แต่ติดต่อมาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ / 
ให้ข้อคิดเห็น / ชมเชย / สอบถาม
หรือร้องขอข้อมูลของเทศบาล
ต าบลพวา 

- การเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลพวา 
การบริการของเจ้าหน้าท่ี 
- การสอบถามข้อมูลด้านการพัฒนา 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

1 วัน เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ
และทุกกองทุก
หน่วยงาน 
ภายในเทศบาล 

2 ข้อร้องเรียนเล็ก ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน 
แต่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงาน
เดียว  

- การร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรม
การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงาน 
- การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการ
ให้บริการของหน่วยงาน 

ไม่เกิน 7 
วันท าการ 

เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ
และหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง 

3 ข้อร้องเรียนใหญ ่ - ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน 
ไม่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงาน 
กองเดียว ต้องอาศัยอ านาจของ
นายกเทศมนตรี นายอ าเภอ หรือ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานอ่ืน 
- เรื่องที่สร้างความเสื่อมเสียต่อ
ช่ือเสียงของเทศบาล ผิดกฎหมาย 

- การเรียกร้องใหเ้ทศบาลชดเชย
ค่าเสียหายจากการปฏิบัติหน้าท่ี ที่
ผิดพลาดของหน่วยงาน 
- การร้องเรียนเกี่ยวกับความผิดวินัย
ร้ายแรงของเจ้าหน้าท่ีเทศบาล 
- การร้องเรียนความไม่โปร่งใสของ
การจัดซื้อจัดจ้างขนาดใหญ ่

ไม่เกิน 7 
วันท าการ 
แต่อาจ
ขยายเวลา
เนื่องจาก
เป็นเรื่อง
ซับซ้อน 

นายกเทศมนตรี 
เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ 
ทุกกองที่
เกี่ยวข้อง 

4 ข้อร้องเรียน
นอกเหนืออ านาจ
เทศบาลต าบลพวา 

ผู้ร้องเรียนร้องขอในสิ่งที่อยู่
นอกเหนือบทบาทอ านาจหน้าท่ี
ของเทศบาลต าบลพวา 

- การขอให้ช่วยปรับปรุงคุณภาพ
ของของการศึกษา และการ
สาธารณสุขในเขตเทศบาลบางกรณ ี
- การร้องเรียนเกี่ยวกับสุนัขจรจัด 
หรือขอให้ออกใบ ทร.9 กรณีการขอ
เลขท่ีบ้าน 
-การร้องเรียนเกี่ยวกับการบุกรุก
แม่น้ าล าคลอง  

1 วัน  
(ช้ีแจงให้ผู้
ร้องเรียน
ทราบ) ถึง 
7 วัน หรือ
มากกว่า 
ตามเหตุผล
ความ
จ าเป็นแต่
ละเรื่อง 

เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ
และทุกกองทุก
หน่วยงาน 
ภายในเทศบาล 

 



4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอน ผู้ร้องเรียน ศูนย์ / จุดรับข้อ

ร้องเรียนของ
หน่วยงาน 

ผู้ที่
เกี่ยวข้องใน
หน่วยงาน 

ศูนย์รับข้อ
ร้องเรียน 
เทศบาล

ต าบลพวา 

ที่ประชุม 
คณะกรรมการ

เทศบาล 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หน่วยงาน
ภายนอก 

 

1. การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน        

2. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ         

3. การบันทึกข้อร้องเรียน         

4. การวิเคราะห์ระดับข้อร้องเรียน        

5. การแจ้งกลับผู้ร้องเรียน กรณีข้อร้องเรียนระดับ 1 และ
การประสานหน่วยงานอ่ืน กรณีข้อร้องเรียนระดับ 4 

  
 

    

6. การประสานผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานเพื่อด าเนินการแก้ไข 
/ ปรับปรุง กรณีข้อร้องเรียนระดับ 2 

       

7. การประสานศูนย์รับข้อร้องเรียนเทศบาล กรณีข้อ
ร้องเรียนระดับ 3 

       

8. การติดตามผลการแก้ไข / ปรับปรุง และแจ้งกลับให้ 
ผู้ร้องเรียนทราบ 

       

9.  การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานข้อ
ร้องเรียนให้นายกเทศมนตรี ทราบ (รายเดือน) 

       

อธิบายสัญลักษณ์   เร่ิมตน้ / ส้ินสุด    ด าเนินการ   พิจารณา        
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1 วนัท าการ 

7 วนัท า
การ 

ตามความเหมาะสม
แลว้แต่กรณี 

ประจ าเดือน 

1 วนัท าการ หรือ ตามความเหมาะสม 
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รายละเอียดของข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1. การแต่งตั้งก าหนดผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

นายกเทศมนตรีต าบลพวา 
(1.1) ก าหนดสถานที่จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  
(1.2) ก าหนดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
(1.3) พิจารณาคุณสมบัติของบุคลากรที่เหมาะสม เพ่ือก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน

ของหน่วยงาน 
(1.4) ออกค าสั่ง/แจ้งค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน พร้อมทั้งแจ้งให้

บุคลากรภายในหน่วยงานทราบเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
(1.5) แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ฯให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทุกส านักกองภายใน ทราบ เพื่อความสะดวกในการ

ประสานงาน (โทร 039-49425 ต่อ 22 โทรสาร 039-49425 ต่อ 25) 
 

2. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ 

เจ้าหน้าที่ฯ 

 (2.1)  ในแต่ละวัน เจ้าหน้าที่ฯ ต้องด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงาน
จากช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่ก าหนด ดังนี้ 
 

ช่องทาง ความถี่ในการตรวจสอบ
ช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รับข้อร้องเรียน เพื่อประสาน

หาทางแก้ไข 

หมายเหตุ 

โทรศัพท์ ทุกครั้งที่เสียงโทรศัพท์ดัง ภายใน 1 วัน - 
ร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ฯ  
ณ ศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียน
ของหน่วยงาน 

ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน ภายใน 1 วัน - 

หนังสือ / จดหมาย ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน ภายใน 1 วัน (นับจากวันที่
งานสารบรรณของหน่วยงาน
ลงเลขรับหนังสือ / จดหมาย) 

- 

เว็บบอร์ด/E-MAIL ของ
หน่วยงาน 

ทุกวัน (เช้า – บ่าย) ภายใน 1 วัน - 

อ่ืนๆ เช่น กล่องรับข้อ
ร้องเรียน / กล่องแสดง
ความคิดเห็น/ตู้ปณ. 

ทุกวัน (ช่วงเวลา แล้วแต่
ความเหมาะสม) 

ภายใน 1 วัน - 
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 3. การบันทึกข้อร้องเรียน 

เจ้าหน้าที่ฯ 
 ( 3.1)  ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ฯ ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงบนแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน 
ของเทศบาลต าบลพวา เพ่ือรายงานนายกเทศมนตรี 

 ( 3.2) การกรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียนของเทศบาล (แบบฟอร์ม ที่ก าหนด) ควรถามชื่อ-สกุล 
ติดต่อกลับของผู้ร้องเรียน เพ่ือเป็นหลักฐานยืนยัน และป้องกันการกลั่นแกล้ง รวมทั้งเป็นประโยชน์ในการแจ้งข้อมูล
การด าเนินงานแก้ไข/ปรับปรุงกลับแก่ผู้ร้องเรียน 

4. การวิเคราะห์ระดับข้อร้องเรียน 
เจ้าหน้าที่ฯ 

(4.1) พิจารณาจ าแนกระดับข้อร้องเรียน แบ่งตามความง่าย – ยาก ดังนี้ 
               4.1.1 ข้อร้องเรียนระดับ 1 เป็นข้อคิดเห็น , ข้อเสนอแนะ , ค าชมเชย , สอบถามหรือร้องขอข้อมูล
กล่าวคือ ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเดือดร้อน แต่ติดต่อมาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ/ให้ข้อคิดเห็น /ชมเชย/สอบถามหรือ
ร้องขอข้อมูลของหน่วยงานภายในเทศบาลต าบลพวา 
               4.1.2 ข้อร้องเรียนระดับ 2 เป็นข้อร้องเรียนเล็ก กล่าวคือ ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน แต่
สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานเดียว 
               4.1.3 ข้อร้องเรียนระดับ 3 เป็นข้อร้องเรียนใหญ่ กล่าวคือ ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน ไม่
สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานเดียว ต้องอาศัยอ านาจของนายกเทศมนตรี หรือหลายหน่วยงานภายนอก 
               4.1.4 ข้อร้องเรียนระดับ 4 เป็นข้อร้องเรียนนอกเหนืออ านาจ เทศบาลต าบลพวา  กล่าวคือ ผู้
ร้องเรียน ร้องขอในสิ่งที่อยู่นอกเหนือบทบาทอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลพวา 

5. การแจ้งกลับผู้ร้องเรียน กรณีข้อร้องเรียนระดับ 1 และการประสานหน่วยงานภายนอกเทศบาลกรณี 

    ข้อร้องเรียนระดับ 4 
เจ้าหน้าที่ฯ 
  (5.1) ข้อร้องเรียนระดับ 1 เป็นข้อคิดเห็น , ข้อเสนอแนะ , ค าชมเชย , สอบถามหรือร้องขอข้อมูล 
สามารถรับเรื่องและชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนรับทราบได้ทันที โดยก าหนดระยะเวลาในการตอบข้อร้องเรียนภายใน 1 วัน
ท าการ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ร้องเรียนโทรศัพท์เข้ามาสอบถาม การจดทะเบียนพาณิชย์  การขอเลขที่บ้าน การขอ
อนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เจ้าหน้าที่ฯ สามารถอธิบายรายละเอียด ขั้นตอนการ ขออนุญาต ได้ทันที 
เนื่องจากเป็นข้อค าถามท่ีไม่ซับซ้อน และเทศบาลต าบลพวา มีเกณฑ์การด าเนินงานในเรื่องท่ีซักถามอย่างละเอียดดี
แล้ว ยกเว้นกรณีท่ีผู้ร้องเรียนจัดท าเป็นหนังสือส่งเข้ามาท่ีหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ฯอาจใช้เวลาในการเขียนหนังสือเพ่ือ
ตอบข้อมูลส่งกลับไปยังผู้ร้องเรียน (ระดับ 1) แต่สามารถด าเนินการได้เสร็จสิ้นภายใน 1 วันท าการ เป็นต้น 
 (5.2) ข้อร้องเรียนระดับ 4 เป็นข้อร้องเรียนนอกเหนืออ านาจ เทศบาลต าบลพวา  ให้พิจารณาความ
เหมาะสมของข้อร้องเรียน โดยเบื้องต้นให้ชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่การท างานของ
เทศบาลต าบลพวา และแนะน าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของผู้ร้องเรียนโดยตรง ซึ่งอาจหาหมายเลขโทรศัพท์
ของหน่วยงานนั้น ๆ ให้แก่ผู้ร้องเรียน โดยก าหนดระยะเวลาในการตอบข้อร้องเรียนภายใน 1 วันท าการในกรณีท่ีผู้
ร้องเรียนร้องเรียนเป็นหนังสือ/จดหมาย/โทรสาร อาจจัดท าหนังสือส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง
โดยตรงต่อไป โดยก าหนดระยะเวลาในการตอบข้อร้องเรียนตามความเหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น 

 



-6- 
ผู้ร้องเรียนโทรศัพท์เข้ามาร้องเรียนเรื่อง  การเปลี่ยน ชื่อ – ชื่อสกุล การขออนุญาตตั้งร้านเกมส์ การขออนุญาต
ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ล่วงล้ าล าน้ าสาธารณะ เจ้าหน้าที่ฯ สามารถอธิบายขอบเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาล  และแนะน าให้ติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการ ให้อนุญาตได้ โดยตรง พร้อมแจ้ง
หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้องให้แก่ผู้ร้องเรียนได้ทันที หรือกรณีที่ผู้ร้องเรียนจัดท าเป็นหนังสือร้องเรียนในกรณี
เดียวกันมาที่หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ฯสามารถท าหนังสือตอบกลับไปยังผู้ร้องเรียน และจัดท าหนังสือส่งต่อไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เพ่ือพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ 

6. การประสานผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานเพื่อด าเนินการแก้ไข / ปรับปรุง กรณีข้อร้องเรียนระดับ 2 

เจ้าหน้าที่ฯ 
 (6.1) ข้อร้องเรียนระดับ 2 เป็นข้อร้องเรียนเล็ก ให้พิจารณาจัดท า ค าร้องทั่วไป ส่งต่อไปยัง กองงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุงต่อไป โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์  หรือ แจ้งด้วยวาจา ไปยัง กองงานที่
เกี่ยวข้องให้รับทราบข้อมูลก่อนจัดท าค าร้องทั่วไป ส่งไปยังกองงานที่เก่ียวข้องต่อไป  ทั้งนี้ ก าหนดระยะเวลาในการ
จัดท า ส่งต่อไปยั งกองงานที่เก่ียวข้อง ภายใน 1 วันท าการ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ร้องเรียนจัดท าหนังสือถึงหน่วยงาน 
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของก องหนึ่ง ว่าพูดจาไม่สุภาพ  แถมขอข้อมูลอะไรเจ้าหน้าที่ก็ไม่เต็มใจให้บริการ ทั้งยังพูดใน
ลักษณะตะคอกใส่ผู้รับบริการตลอดเวลา ฯลฯ เจ้าหน้าที่ฯ สามารถโทรศัพท์แจ้งไปยัง กองงานที่ถูกร้องเรียน พร้อม
จัดท าค าร้องทั่วไปส่งไปยังกองงานที่ถูกร้องเรียน ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปได้ภายใน 1 วันท าการ เป็นต้น 

ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน 
(6.2) ภายหลังจากได้รับโทรศัพท์แจ้งข้อร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ฯ หรือได้รับบันทึกข้อความจาก

เจ้าหน้าที่ฯ ให้พิจารณาแก้ไขตามความเหมาะสม และให้ ผู้รับผิดชอบส่งผลการด าเนินงานแก้ไข/ปรับปรุง ไปยังผู้
ร้องเรียนโดยตรง และส าเนาผลการด าเนินงานแก้ไข/ปรับปรุงให้ศูนย์รับข้อร้องเรียนทราบ ภายใน 7 วันท าการ 
ยกตัวอย่างจากกรณีข้อร้องเรียนระดับ 2 ข้างต้น เมื่อหน่วยงานได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ หรือ บันทึกข้อความ 
สามารถด าเนินการสอบถามข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ที่ถูกร้องเรียน และสอบถามเจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการในวัน เวลา 
สถานที่ที่เกิดเรื่องร้องเรียนขึ้น หากพบว่าเป็นจริง  นายกเทศมนตรี / หัวหน้างาน/ฝ่าย/กอง/ส านัก หรือผู้รับ
มอบหมาย อาจใช้ดุลพินิจในการแก้ไข/ปรับปรุงปัญหาที่เกิดข้ึนแตกต่างกัน แต่เมื่อได้แก้ไข/ปรับปรุงปัญหาที่
ร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดการเรื่องร้องเรียนในหน่วยงาน จัดท าหนังสือแจ้งกลับไป
ยังผู้ร้องเรียน พร้อมเก็บส าเนาหนังสือแจ้งกลับผู้ร้องเรียนไว้ยังศูนย์รับข้อร้องเรียนของเทศบาลภายใน 7 วันท าการ
หลังจากได้รับและแก้ไขเรื่องร้องเรียนด้วย โดยความเห็นชอบของนายกเทศมนตรี 

7. การประสานศูนย์รับข้อร้องเรียนเทศบาลต าบลพวา กรณีข้อร้องเรียนระดับ 3 

เจ้าหน้าที่ฯ 
 (7.1) ข้อร้องเรียนระดับ 3 เป็นข้อร้องเรียนใหญ่ ไม่สามารถพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงได้ภายใน กองงาน ให้
จัดท า ค าร้องทั่วไป หรือร้องเรียน/ร้องทุกข์ รายงาน เพ่ือ ส่งต่อไปยัง ผู้บังคับบัญชา หน่วย รับข้อร้องเรียน ของ
เทศบาล เพื่อด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ ก าหนดระยะเวลาในการจัดท า ค าร้องส่งต่อไปยังหน่วยงานรับข้อร้องเรียนของ
เทศบาล  ภายใน 1 วันท าการ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ร้องเรียนท าหนังสือร้องเรียนความไม่โปร่งใสในการเปิดซอง
ประกวดราคาการซ่อมแซมอาคารส านักงานของหน่วยงาน และเคยร้องเรียนกับหน่วยงานมาแล้วแต่หน่วยงานไม่มี
การด าเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงแต่ประการใด ทั้งยังท าสัญญาว่าจ้างบริษัทรับเหมาที่มีราคาแพงกว่า  ผู้ร้องเรียน อีก
ด้วย  เจ้าหน้าที่ฯ พิจารณาแล้วเป็นข้อร้องเรียนระดับ 3 อาจ ท าบันทึกรายงานนายกเทศมนตรี พร้อมทั้งจัดท า



บันทึกข้อความเพ่ือเส นอพิจารณาสั่งการต่อไปเข้ามาที่ศูนย์รับข้อร้องเรียน เทศบาลด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
ศูนย์รับข้อร้องเรียนเทศบาลต าบลพวา 

(7.1) ภายหลังจากได้รับรายงานแจ้งข้อร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ฯ หรือได้รับบันทึกข้อความจากเจ้าหน้าที่ฯ
ให้พิจารณาระดับข้อร้องเรียนซ้ า เพราะข้อร้องเรียนระดับ 3 จาก กองงานต่างๆ อาจเป็นข้อร้องเรียนระดับ 2 ของ
เทศบาล ยกตัวอย่างเช่น ผู้ร้องเรียน ร้องเรียนให้เ ทศบาลพิจารณาปรับเกณฑ์มาตรฐาน การให้อนุญาตก่อสร้างบาง
ประเภทเพราะยุ่งยากเกินไป  เจ้าหน้าที่ฯของศูนย์ร้องเรียนเทศบาลอาจพิจารณาเป็น ข้อร้องเรียนระดับ 3 ส่งมาให้
ที่ศูนย์รับข้อร้องเรียน ของเทศบาล พิจารณาด าเนินการต่อ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของศูนย์รับข้อร้องเรียน เทศบาล พิจารณา
เห็นว่าข้อร้องเรียนดังกล่าว กองช่างสามารถให้ค าอธิบายความยาก-ง่าย และการปรับเกณฑ์ อนุญาตได้ จึงเป็นข้อ
ร้องเรียนระดับ 2 ของหน่วยงานเทศบาล ให้เจ้าหน้าที่ฯ ศูนย์รับข้อร้องเรียน เทศบาลจัดท าบันทึกข้อความส่งไปยัง
กองช่างพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ หากเป็นข้อร้องเรียนใหญ่ (ระดับ 3) อาทิ ข้อร้องเรียน
ความไม่โปร่งใสในการประกวดราคาจ้าง หรือ ความผิดพลาดใน ออกแบบก่อสร้าง ให้ศูนย์รับข้อร้องเรี ยนเทศบาล 
รายงานนายกเทศมนตรีหรือที่ได้รับมอบหมายโดยตรง และจัดท าเป็นวาระการประชุมเสนอที่ประชุม คณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณาสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป  โดยขั้นตอนนี้ก าหนดระยะเวลาในการ
จัดท าบันทึกข้อความส่งต่อไปยัง กองงานที่เก่ียวข้อง หรือจัดท าวาระการประชุมเสนอในที่ หน่วยงาน ภายใน 1 วัน
ท าการ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน 
(7.1) ภายหลังจากได้รับโทรศัพท์แจ้งข้อร้องเรียนจากศูนย์รับข้อร้องเรียน ของหน่วยงาน  หรือได้รับ

บันทึกข้อความจากศูนย์รับข้อร้องเรียน เทศบาล  หรือได้รับการสั่งการจาก นายกเทศมนตรี  ให้พิจารณาแก้ไขตาม
ความเหมาะสม และให้ส่งผลการด าเนินงานแก้ไข/ปรับปรุง ไปยังผู้ร้องเรียนโดยตรง รวมทั้งส าเนาผลการ
ด าเนินงานแก้ไข/ปรับปรุง แจ้งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบข้อร้องเรียนเทศบาลทราบ ภายใน 7 วันท าการ 

8. ติดตามประเมินผลและรายงาน 

เจ้าหน้าที่ฯ 

 (8.1) ภายหลังจากโทรศัพท์ หรือ ส่งบันทึกข้อความค าร้องให้หน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบที่เก่ียวข้อง
ด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุงข้อร้องเรียนในระดับ 2 และ ระดับ 3 เรียบร้อยแล้ว ประมาณ 5 วันท าการ ให้เจ้าหน้าที่
ประสานงานติดต่อความคืบหน้าในการด าเนินงานแก้ไขปัญหาจากกองงานที่เก่ียวข้อง  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(8.2) เมื่อได้รับโทรศัพท์ หรือ บันทึกข้อความค าร้องทั่วไปแล้วแจ้งเรื่องร้องเรียนระดับ 2จากเจ้าหน้าที่ฯ 
ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน หรือ เรื่องร้องเรียนระดับ 3 จากศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เทศบาล  ให้
พิจารณาด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุงข้อร้องเรียนแต่ละกรณีตามความเหมาะสม ภายใน 7 วันท า
การ เมื่อด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วให้จัดท าหนังสือตอบกลับข้อร้องเรียนไปยังผู้
ร้องเรียนโดยตรง และส าเนาหนังสือตอบกลับข้อร้องเรียน (ระดับ 2) ให้เจ้าหน้าที่ฯ ศูนย์รับข้อ
ร้องเรียน, ส าเนาหนังสือตอบกลับข้อร้องเรียน (ระดับ 3) ให้เจ้าหน้าที่ฯ ศูนย์รับข้อร้องเรียน
นายกเทศมนตรีทราบด้วย 

8.1  รวบรวมข้อร้องเรียนและการด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุงข้อร้องเรียนทั้งหมด จัดเก็บในแฟ้มข้อร้องเรียน
ของหน่วยงานโดยเฉพาะ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นและจัดท ารายงานการจัดการข้อร้องเรียนในแต่ละ
เดือน 
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9. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนให้นายกเทศมนตรีทราบ เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้น 

เจ้าหน้าที่ฯ 

9.1 จัดท าบันทึกข้อความขอให้ส่งสรุปรายการการจัดการข้อร้องเรียนจากทุกกองงานในความรับผิดชอบ กรอก
รายละเอียดรายงานสรุปข้อร้องเรียน ของเทศบาล  โดยส่งบันทึกข้อความ รายงานไปยังนายกเทศมนตรี ทุก
ครั้งและให้ส่งกลับมายังเจ้าหน้าที่ฯผู้รับผิดชอบ เพื่อเก็บไว้ในแฟ้มส าหรับสืบค้น 

9.2 รวบรวมบันทึกรายงานสรุปข้อร้องเรียน เทศบาลให้ครบจากทุกกองงานของแต่ละครั้ง และน ามาวิเคราะห์
การจัดการข้อร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เมื่อวิเคราะห์ภาพรวมการจัดการข้อร้องเรียนของ
หน่วยงานเรียบร้อยแล้วให้ส่งรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานศูนย์รับข้อร้องเรียน เทศบาล
เพ่ือให้รายงานให้นายกเทศมนตรีทราบ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

9.3 เมื่อได้รับบันทึกข้อความขอให้ส่งสรุปรายการการจัดการข้อร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ฯ  ให้พิจารณาการ
ด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุงข้อร้องเรียนจากแฟ้มข้อร้องเรียนของหน่วนงาน กรอกรายละเอียดตาม
แบบฟอร์มรายงานสรุปข้อร้องเรียนเทศบาลหากกองงานใดไม่มีเรื่องร้องเรียนให้แจ้งว่าไม่มี  แล้วส่งกลับไป
ยังศูนย์รับข้อร้องเรียน เพ่ือเก็บไว้ 

ศูนย์รับข้อร้องเรียนเทศบาล 

9.4 จัดท าบันทึกข้อความขอให้แจ้งข้อร้องเรียนจากทุกหน่วยงานของ เทศบาล ติดตามรายงานสรุปข้อร้องเรียน
เทศบาลส่งให้ทุกหน่วยงานของเทศบาล ทุกวันที่ 15 ของเดือน และส่งรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน
ของหน่วยงานให้ศูนย์รับข้อร้องเรียนเทศบาลทราบ ในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป  เมื่อได้รับรายงานผลการ
จัดการข้อร้องเรียนครบทุก กองงานในสังกัด เทศบาล เรียบร้อยแล้ว ให้น ามาวิเคราะห์เป็นภาพรวมการ
จัดการข้อร้องเรียน เทศบาล  โดยให้จัดท ารายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน ระดับ 3  น าเสนอ
นายกเทศมนตรีเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท าสรุปการจัดการข้อร้องเรียน ระดับ 1-4 ให้ นายกเทศมนตรี
ทราบทุกครั้ง 

5. แบบฟอร์มที่ใช้ 
1. แบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียนเทศบาลส าหรับเจ้าหน้าที่ฯ บันทึกข้อมูลการรับข้อร้องเรียนเป็นประจ าทุกวัน 

และใช้ในการติดตามผลการด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุงจากกองงานที่เก่ียวข้อง 
2. แบบฟอร์มรายงานสรุปข้อร้องเรียน เทศบาล (แบบค าร้องทั่วไป หรือค าร้องเรียนร้องทุกข์  ส าหรับทุกกอง

งานเทศบาล รายงานสรุปข้อร้องเรียนในความรับผิดชอบเป็นประจ าทุกเดือน 
หมายเหตุ : 1) กรณีบัตรสนเท่ห์ หรือ ข้อร้องเรียนท่ีไม่แจ้งชื่อ ท่ีอยู่ ไม่นับเข้าแบบฟอร์ม แต่ให้ส่งให้
เทศบาลใช้เป็นข้อมูลน าเข้าส าหรับพิจารณาต่อ หรือ กรณีร้องเรียนกรณีละเมิดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าท่ี 
หรือทุจริต (ต้องพิจารณาเป็นพิเศษ) 
               2) การจัดอบรมเจ้าหน้าท่ีฯและส่งเสริมให้เข้าอบรม ยึดเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
       3) เพิ่มการสื่อสารแจ้งเร่ืองร้องเรียนแก่กองงานเกี่ยวข้อง 3 ช่องทาง คือ 1) โทรศัพท์        
2) อีเมล์ และ 3) บันทึกค าร้องท่ัวไป และค าร้องแจ้งเรื่องร้องเรียน  
        4) กรณีเจ้าหน้าท่ีภายในเทศบาล ร้องเรียนเร่ืองความไม่เป็นธรรม 
       5) กรณีคนภายในระบุชื่อท้ังผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน 
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