
         ขั้นตอนการปฏิบตังิาน 
                                                    ขั้นตอนการปฏบิตังิาน 
                                                    การจัดการข้อร้องเรียน 
                สําหรบัองค์การบรหิารส่วนตาํบลบางเดื่อ อําเภอบางปะหนั จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
************************************************************************* 

       วัตถุประสงค ์
        - เพ่ือให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารสว่นตําบลบางเด่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์ อย่างมีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
       - เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกําหนดระเบียบ หลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการข้อร้องเรียนที่ 
กําหนดไว้อย่างสม่ําเสมอ และมีประสิทธิภาพ 
      คําจํากดัความ 
       ข้อร้องเรียน = มีความหมายครอบคลมุถึงเรื่อง ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น / 
คําชมเชย / การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล 
       ผู้ร้องเรียน = ประชาชนทั่วไป, องค์กรภาครัฐ / ภาคเอกชน, ผู้รับบริการ, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่ติดต่อมายังองค์การบริหารส่วนตําบลบางเด่ือ ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการรอ้งเรียน 
/ การให้ข้อเสนอแนะ / การให้ข้อคิดเห็น / การชมเชย / การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล 
       เจ้าหน้ารับข้อร้องเรียน = เจ้าหน้าทีผู่ร้ับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลบางเด่ือ 
       หน่วยงาน = องค์การบริหารส่วนตําบลบางเด่ือ 
       หน่วยงานที่เก่ียวข้อง = หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการแก้ไข ปรับปรุงตามข้อร้องเรียนในเรื่องน้ันๆ 
       ผูท้ี่เก่ียวข้องในหน่วยงาน = นายกองค์การบริหารสว่นตําบล  ปลดัองค์การบริหารส่วนตําบลบางเด่ือ 
ผู้อํานวยการ หัวหน้างาน หรือคณะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการแก้ไข ปรับปรุงตามข้อร้องเรียนในเรื่องน้ันๆ 
      หน่วยงานภายนอก = หน่วยงานหรือองค์กรนอกองค์การบริหารสว่นตําบลบางเด่ือ 
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 ระดับข้อร้องเรียน = เป็นการจําแนกความสําคัญของข้อรอ้งเรียนออกเป็น 3 ระดับ 

ระดบั 1 2 3 

ประเภท 
ข้อคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ, 
คําชมเชย, สอบถามหรือ
ร้องขอข้อมูล 

ข้อร้องเรียนแก้ไขได้เอง  
ข้อร้องเรียนนอกเหนือ
บทบาทอํานาจหน้าที่ อบต. 

นิยาม 

ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความ 
เดือดร้อน แต่ติดต่อมา
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ / ให้
ข้อคิดเห็น/ ชมเชย / 
สอบถามหรือรอ้ง 
ขอข้อมูล 

ผู้ ร้ อ ง เ รี ย น ไ ด้ รั บ 
ค ว า มเดือดร้อน แต่
สามารถแก้ไขได้โดย
หน่วยงานเดียว 

- ผู้ร้องเรียนได้รับความ 
เดือดร้อน ไม่สามารถแก้ไข
ได้โดยหน่วยงานเดียว 
- ผู้ร้องเรียนร้องขอในสิ่งที่
อยู่นอกเหนือบทบาท
อํานาจหน้าที่ 

ตัวอย่างที่เปน็ 
รปูธรรม 

- การเสนอแนะเกี่ยวกับ
การให้บริการ 
- การสอบถามข้อมูล 

- การร้องเรียนเกี่ยวกับ 
พฤติกรรมการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ใน อบต. 
- การร้องเรียนเกี่ยวกับ 
คุณภาพการให้บริการ 

- การร้องเรียนเกี่ยวกับ
ความผิดวินัยร้ายแรงของ
เจ้าหน้าที่ 
- การร้องเรียนความไม่
โปร่งใสของการจัดซื้อจัด
จ้าง 
 

เวลาในการ 
ตอบสนอง 

1 วัน  ไม่เกิน 15 วันทําการ  
1 วัน 
(ช้ีแจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ) 

ผู้รบัผดิชอบ  
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
จัดการ ข้อร้องเรียน  

งาน เจ้าของเร่ือง  ศูนย์รับข้อร้องเรียน 
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แผนผงัขัน้ตอนการปฏบิตังิานเรื่องร้องเรียน ร้องทกุข ์

ขั้นตอน ผู้ร้องเรียน 
เจ้าหน้าที ่
รบัข้อ 

ร้องเรียน 

ผูท้ี ่
เกี่ยวข้องใน 
หน่วยงาน 

ศูนย์รบัข้อ 
ร้องเรียน 

ทีป่ระชุม 
กรรมการฯ 

อบต. 
1. การแต่งต้ังผู้รับผิดชอบจัดการข้อ 
ร้องเรียนของ อบต.  

 

   
2. การรับและตรวจสอบข้อ
ร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ 

             ๑ วันทําการ 

 

 

   
3. การบันทึกข้อร้องเรียน 
  

 

   

4. การวิเคราะห์ระดับข้อร้องเรียน              ข้อร้องเรียน 
               ระดับ ๑ 

 
 

ข้อร้องเรียนระดับ ๓  
 
(๑ วันทําการ) 

 
5. การแจ้งกลบัผู้ร้องเรียน กรณีข้อ
ร้องเรียน ระดับ 1 และการประสาน
ศูนย์รับข้อร้องเรียนระดับ 3 

                  (๑ วันทําการ) 

 
ข้อร้องเรียนระดับ ๒ 

(๑ วันทําการ)   

6. การประสานผู้ที่เก่ียวข้องใน 
อบต. เพ่ือดําเนินการแก้ไข / 
ปรับปรุง กรณีข้อร้องเรียนระดับ 2 

 

  

  

7. การประสานศูนย์รับข้อร้องเรียน 
กรณีข้อร้องเรียนระดับ 3  

        
        ๕ วันทําการ  

 

 
8. การติดตามผลการแก้ไข / 
ปรับปรุง และแจ้งกลับให้ 
ผู้ร้องเรียนทราบ 

  

 
๑๕ วันทําการ 

 
 
 
                 เดือนละ 

 

9. การรายงานผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของหน่วยงานให้ศูนย์รับข้อ
ร้องเรียนทราบ(รายเดือน) 

 

 

๑๕ วันทําการ 
 

                ๑ ครั้ง 
 

 
อธบิายสญัลกัษณ ์   เริ่มต้น / สิ้นสุด    ดําเนินการ   พิจารณา 
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รายละเอียดของข้ันตอนการปฏบิตังิาน 
(1) การแต่งตัง้ผู้รบัผดิชอบจัดการข้อร้องเรียน 
ผู้อํานวยการหรือคณะกรรมการบริหารฯ 
1.1 กําหนดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน 
1.2 พิจารณาคุณสมบัติของบุคลากรที่เหมาะสม เพ่ือกําหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน 
1.3 ออก/แจ้งคําสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรภายใน 
หน่วยงานทราบเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
(2) การรบัและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ 
เจ้าหน้าที่ฯ 
2.1 ในแต่ละวัน เจ้าหน้าที่ฯ ต้องดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจาก 
ช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามท่ีกําหนด ดังน้ี 

ช่องทาง  
ความถ่ีในการตรวจสอบ 
ช่องทาง 

ระยะเวลาดําเนินการ 
รบัข้อร้องเรียน เพื่อ
ประสาน 
หาทางแก้ไข 

หมายเหต ุ

โทรศัพท ์ ทุกคร้ังที่เสียงโทรศัพท์ดัง  ภายใน 1 วัน  - 

หนังสือ / จดหมาย  ทุกคร้ังที่มีการร้องเรียน  

ภายใน 1 วัน (นับจากวันที่ 
งานสารบรรณของหน่วยงาน 
ลงเลขรับหนังสือ / 
จดหมาย) 

- 

เว็บไซต์  ทุกวัน (เช้า)  ภายใน 1 วัน  - 
กล่องรับข้อร้องเรียน / 
กล่องแสดงความคิดเห็น 

ทุกวัน (ช่วงเวลา แล้วแต่ 
ความเหมาะสม) 

ภายใน 1 วัน  - 

อ่ืนๆ เช่น โทรศัพท์ 
มาร้องเรียนด้วยตนเอง 

ทุกคร้ังที่มีผูร้้องเรียน  ภายใน 1 วัน 
 

 
(3) การบนัทกึข้อร้องเรียน 
เจ้าหน้าที่ฯ 
3.1 ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าทีฯ่ ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงบนแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน 
3.2 การกรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน ควรถามช่ือ-สกุล หมายเลขติดต่อกลับของผู้ร้องเรียน เพ่ือเป็น 
หลักฐานยืนยัน และป้องกันการกลั่นแกล้ง รวมทั้งเป็นประโยชน์ในการแจ้งข้อมูลการดําเนินงานแก้ไข/
ปรับปรุงกลับแก่ผู้ร้องเรียน 
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(4) การวิเคราะห์ระดบัข้อรอ้งเรียน 
เจ้าหน้าที่ฯ 
4.1 พิจารณาจําแนกระดับข้อร้องเรียน แบ่งตามความง่าย – ยาก ดังน้ี 
• ข้อร้องเรียนระดับ 1 เป็นข้อคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ, คําชมเชย, สอบถามหรือร้องขอข้อมูล 
กล่าวคือ ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเดือดร้อน แต่ติดต่อมาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ / ให้ข้อคิดเห็น / 
ชมเชย / สอบถามหรือร้องขอข้อมูลของศทส. 
• ข้อร้องเรียนระดับ 2 กล่าวคือ ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน แต่ อบต. สามารถแก้ไขได้โดย 
หน่วยงานเดียว 
• ข้อร้องเรียนระดับ 3 กล่าวคือ ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน อบต. ไม่สามารถแก้ไขได้โดย 
หน่วยงานเดียว ต้องอาศัยอํานาจของผู้บริหาร หรือ เป็นขอ้ร้องเรียนนอกเหนืออํานาจ อบต. 
กล่าวคือ ผู้ร้องเรียนร้องขอในสิ่งที่อยู่นอกเหนือบทบาทอํานาจหน้าที่ของ อบต. 
(5) การแจ้งกลบัผู้ร้องเรียน กรณีข้อร้องเรียนระดบั 1 และการประสานศนูย์รบัข้อร้องเรียนกรณ ี
ข้อร้องเรียนระดบั 3 
เจ้าหน้าที่ฯ 
5.1 ข้อร้องเรียนระดับ 1 เป็นข้อคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ, คาํชมเชย, สอบถามหรือร้องขอข้อมูล สามารถรับ
เรื่องและช้ีแจงให้ผู้ร้องเรียนรบัทราบได้ทันที โดยกําหนดระยะเวลาในการตอบข้อร้องเรียนภายใน 1 วันทํา
การยกตัวอย่างเช่น ผู้ร้องเรียนโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเกณฑ์มาตรฐาน เจ้าหน้าที่ฯ สามารถอธิบาย
รายละเอียดและเกณฑ์มาตรฐานฯ ได้ทันที ยกเว้นกรณีที่ผูร้้องเรียนจัดทําเป็นหนังสือ เจ้าหน้าที่ฯ ตอบข้อมูล
ส่งกลับไปยังผู้ร้องเรียน (ระดับ 1) แต่สามารถดําเนินการได้เสร็จสิ้นภายใน 1 วันทําการ เป็นต้น 
5.2 ข้อร้องเรียนระดับ 3 เป็นข้อร้องเรียนนอกเหนืออํานาจ อบต. ให้พิจารณาความเหมาะสมของข้อร้องเรียน 
โดยเบ้ืองต้นให้ช้ีแจงทําความเข้าใจกับผู้ร้องเรียนเก่ียวกับอํานาจหน้าที่การทํางาน อบต. และแนะนํา 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับปัญหาของผู้ร้องเรียนโดยตรง ซึ่งอาจหาหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานน้ัน ๆ 
ให้แก่ผู้ร้องเรียน โดยกําหนดระยะเวลาในการตอบข้อร้องเรียนภายใน 1 วันทําการ ในกรณีที่ผู้ร้องเรียน 
ร้องเรียนเป็นหนังสือ/จดหมาย/โทรสาร อาจจัดทําหนังสือส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องโดยตรง 
ต่อไป โดยกําหนดระยะเวลาในการตอบข้อร้องเรียนตามความเหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น ผู้ร้องเรียนโทรศัพท์ 
เข้ามาร้องเรียนเรื่องปิดเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม ขอให้ อบต. ปิดเว็บไซต์โดยด่วน เจ้าหน้าที่ฯ สามารถอธิบาย 
ขอบเขตความรับผิดชอบของ อบต. และแนะนําให้ติดต่อกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที ่
รับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการ พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้องให้แก่ผู้ร้องเรียนได้ทันที หรือกรณีที่ผู ้
ร้องเรียนจัดทําเป็นหนังสือร้องเรียนในกรณีเดียวกันมาที่หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ฯสามารถทําหนังสือตอบ 
กลับไปยังผู้ร้องเรียน และจัดทําหนังสือส่งต่อไปยังกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือ 
พิจารณาดําเนินการในส่วนทีเ่ก่ียวข้องต่อไปได้ 
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(6) การประสานผูท้ี่เกี่ยวข้องในหน่วยงานเพื่อดําเนนิการแก้ไข / ปรบัปรุง กรณีข้อรอ้งเรียนระดบั 2 
เจ้าหน้าที่ฯ 
6.1 ข้อร้องเรียนระดับ 2 ให้พิจารณาจัดทําบันทึกข้อความส่งต่อไปยังกลุ่ม/ฝ่ายที่เก่ียวข้อง เพ่ือดําเนินการ 
แก้ไข/ปรับปรงุต่อไป ทั้งน้ี กําหนดระยะเวลาในการจัดทาํบันทึกข้อความส่งต่อไปยังกลุ่ม/ฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
ภายใน 1 วันทําการ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ร้องเรียนจัดทําหนังสือถึงหน่วยงาน ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงาน 
หน่ึง ว่าพูดจาไม่สุภาพ แถมขอข้อมูลอะไรเจ้าหน้าที่ก็ไม่เต็มใจให้บริการ ทั้งยังพูดในลักษณะตะคอกใส่ 
ผู้รับบริการตลอดเวลา ฯลฯ เจ้าหน้าที่ฯ สามารถโทรศัพทแ์จ้งไปยังกลุ่ม/ฝ่ายที่ถูกร้องเรียน พร้อมจัดทาํ 
บันทึกข้อความส่งไปยังกลุ่ม/ฝ่ายที่ถูกร้องเรียน ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปได้ภายใน 1 วันทํา 
การ เป็นต้นผู้ที่เก่ียวข้องในหน่วยงาน 
6.2 ภายหลังจากได้รับโทรศัพท์แจ้งข้อร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ฯ หรือได้รับบันทึกข้อความจากเจ้าหน้าที่ฯ ให ้
พิจารณาแก้ไขตามความเหมาะสม และให้สง่ผลการดําเนินงานแก้ไข/ปรับปรุง ไปยังผู้ร้องเรียนโดยตรง 
และสําเนาผลการดําเนินงานแก้ไข/ปรับปรุงให้ เจ้าหน้ารับข้อร้องเรียนของ อบต. ทราบ ภายใน 1๐ วันทํา 
การ ยกตัวอย่างจากกรณีข้อร้องเรียนระดับ 2 ข้างต้น เมื่อหน่วยงานได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ หรือ บันทึก 
ข้อความ สามารถดําเนินการสอบถามข้อเทจ็จริงจากเจ้าหน้าที่ที่ถูกร้องเรียน และสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ 
ให้บริการในวัน เวลา สถานที่ที่เกิดเรื่องร้องเรียนขึ้น หากพบว่าเป็นจริง หัวหน้ากลุ่ม/ฝา่ย อาจใช้ดุลพินิจ 
ในการแก้ไข/ปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน แต่เมื่อได้แก้ไข/ปรับปรุงปัญหาที่ร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว 
ให้เจ้าหน้าที่ผูท้ี่เก่ียวข้องในการจัดการเรื่องร้องเรียนใน ศทส. จัดทําหนังสือแจ้งกลับไปยังผู้ร้องเรียน พร้อม 
ส่งสําเนาหนังสือแจ้งกลับผู้ร้องเรียนไปยังเจ้าหน้าทีรับข้อร้องเรียนของ อบต. ทราบ ภายใน 1๕ วันทําการ 
หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนด้วย 
(7) การประสานศนูย์รบัข้อร้องเรียน อบต. กรณขี้อร้องเรียนระดบั 3 
เจ้าหน้าที่ฯ 
ข้อร้องเรียนระดับ 3 ไม่สามารถพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงได้ภายใน อบต. ให้จัดทําบันทึกข้อความส่งต่อไป 
ยังศูนย์รับข้อร้องเรียนของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือดําเนินการต่อไป ทั้งน้ี กําหนดระยะเวลาใน 
การจัดทําบันทึกข้อความส่งต่อไปยังศูนย์รับข้อร้องเรียน ภายใน 1 วันทําการผู้ที่เก่ียวขอ้งในหน่วยงาน 
7.1 ภายหลังจากได้รับโทรศัพท์แจ้งข้อร้องเรียนจากศูนย์รับข้อร้องเรียน หรือได้รับบันทึกข้อความจากศูนย์รับ 
ข้อร้องเรียน ให้พิจารณาแก้ไขตามความเหมาะสม และให้ส่งผลการดําเนินงานแก้ไข/ปรับปรุง ไปยัง 
ผู้ร้องเรียนโดยตรง รวมทั้งสําเนาผลการดําเนินงานแก้ไข/ปรับปรุงให้ศูนย์รับข้อร้องเรียนทราบ ภายใน 1๕ 
วันทําการ 
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(8) ตดิตามประเมินผลและรายงาน 
เจ้าหน้าที่ฯ 
8.1 ภายหลังจากโทรศัพท์ หรือ ส่งบันทึกข้อความให้กลุม่/ฝ่าย ที่เก่ียวข้องดําเนินการแก้ไข/ปรับปรุงข้อ 
ร้องเรียนในระดับ 2 เรียบร้อยแล้ว ประมาณ 5 วันทําการ ให้ติดต่อความคืบหน้าในการดําเนินงานแก้ไข 
ปัญหาจากกลุม่/ฝ่าย ที่เก่ียวข้อง หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
8.2 เมื่อได้รับโทรศัพท์ หรือ บันทึกข้อความแจ้งเรื่องร้องเรียนระดับ 2 จากเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน หรือ 
เรื่องร้องเรียนระดับ 3 จากศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ให้พิจารณาดําเนินการแก้ไข/ปรับปรุงข้อร้องเรียนแต่ละ 
กรณีตามความเหมาะสม ภายใน 1๕ วันทําการ เมื่อดําเนินการแก้ไข/ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วให้จัดทํา 
หนังสือตอบกลับข้อร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียนโดยตรง และสําเนาหนังสือตอบกลับข้อร้องเรียน (ระดับ 2) 
ให้เจ้าหน้าที่ฯ รับข้อร้องเรียน, สําเนาหนังสือตอบกลับข้อร้องเรียน (ระดับ 3) ให้เจ้าหน้าที่ฯ ศูนย์รับข้อ 
ร้องเรียนทราบด้วย 
8.3 รวบรวมข้อร้องเรียนและการดําเนินการแก้ไข/ปรับปรุงข้อร้องเรียนทั้งหมด จัดเก็บในแฟ้มข้อร้องเรียน 
ของ ศทส. โดยเฉพาะ เพ่ือจัดทํารายงานการจัดการข้อร้องเรียนในแต่ละเดือน 
(9) การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานใหศู้นย์รบัข้อร้องเรียนทราบ (รายเดือน) 
เจ้าหน้าที่ฯ 
9.1 สรุปข้อร้องเรียนให้ครบจากทุกกลุ่ม/ฝา่ย ภายในวันที่ 10 ของแต่ละเดือน และนํามาวิเคราะห์การจัดการ 
ข้อร้องเรียนในภาพรวมของ อบต. เมื่อวิเคราะห์ภาพรวมการจัดการข้อร้องเรียนของ อบต. เรียบร้อยแล้ว 
ให้ส่งรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนให้ศูนย์รับข้อร้องเรียนทราบ ทุกวันที่ 15 ของแต่ละเดือน 
********* 

ช่องทางการรอ้งเรียน 
๑) ย่ืนโดยตรง(จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.บางเด่ือ 
๒) ร้องเรียนผ่านตู้ ตู้รับฟังความคิดเห็น 
๓) ไปรษณีย์ 
๔) โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๗๗๓๓๕  
๕) โทรสาร ๐๓๕-๓๗๗๓๓๕ 
๖) www. Bangdeur.org 
๗) ร้องเรียนทาง Face book , Line (องค์การบริหารส่วนตําบลบางเด่ือ) 

 
หมายเหตุ : กรณีบัตรสนเท่ห์ หรือ ข้อร้องเรียนที่ไม่แจ้งชื่อ ที่อยู่ ไม่นับแต่ให้ส่งให้ ศูนย์รับข้อร้องเรียน ใช้เป็น 
ข้อมูลนําเข้าสําหรับพิจารณาต่อ หรือ กรณีร้องเรียนกรณีละเมิดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ (ต้องพิจารณาเป็นพิเศษ) 

 


