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คํานํา
เทศบาลตําบลแมจัน ไดจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข ขึ้นเพื่อใชเปนชองทางในการ
รับเรื่องรองเรียน รองทุกข ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากภาคประชาชนไดอยางสะดวกรวดเร็ว
สามารถนาปญหาเขาสูกระบวนการแกไขปญหาไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดทําคูมือ
การปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนของศูนยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข เพื่อใหการบริหารงาน เปนไป อยาง
มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล มีมาตรฐาน และทําใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ สอดคลองตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 และ
มาตรา 41 กําหนดใหเมื่อสวนราชการไดรับคํารองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการ
ปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีขอมูลและสาระตามสมควร
ใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นที่จะตองพิจารณาดําเนินการใหลุลวงไป ซึ่งการดําเนินการแกไขปญหา
รองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหา
อื่นใดจากบุคคลใดนั้น เทศบาลตําบลแมจันจึงไดจัดตั้งศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบล
แมจัน
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่เทศบาล
ตําบลแมจัน เปนไปในแนวทางเดียวกัน เกิดประโยชนตอประชาชน และอํานวยความสะดวกตอ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน เทศบาลตําบลแมจัน จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน โดยได
รวบรวมแนวทางการดําเนินงานและขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อใหการ
ดําเนินงานของศูนยรับเรื่องรองเรียน ของเทศบาลตําบลแมจัน บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ และเกิด
ประโยชนสุขตอพี่นองประชาชน

เทศบาลตําบลแมจัน
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ความหมาย
1
หลักทั่วไปในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวรองเรียน รองทุกข
แนวทางการดําเนินงานของรับเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลแมจัน
แนวทางการดําเนินงานของศูนยดํารงธรรมเทศบาตําบลแมจัน

1
2
4

1.ความหมาย
การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวรองเรียน
รองทุกข มีความสําคัญสําหรับสวนราชการ
หนวยงานตางๆ มาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เพราในการบริหารราชการ หรือการใหบริการของสวน
ราชการนั้นผลงานจะเปนสิ่งที่ประชาชนพึงพอใจหรือไมขึ้นอยูกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของ
เจาหนาที่ของสวนราชการ หนวยงานตางๆ ซึ่งการแสดงออกโดยผานกระบวนการรองเรียน รองทุกข ให
ขอเสนอแนะสามารถเปนเครื่องชี้วัดการปฏิบัติงาน หากสวนราชการหรือหนวยงานใดปฏิบัติงานเปนที่
พึงพอใจของประชาชนมาก ยอมมีโอกาสถูกตําหนิติเตียนจากประชาชนนอยยอมมีโอกาสไดรับการ
ตําหนิติเตียนจากประชาชนมาก นอกจากเรื่องรองเรียน รองทุกข ขอเสนอแนะของประชาชนที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานของสวนราชการและหนวยงานตางๆ แลว ยังมีเรื่องรองทุกข รองเรียนของประชาชนที่
เกิดจากความไมเปนธรรมในสังคม หรือเกิดการกรณีพิพาทระหวางประชาชนดวยกันเอง ซึ่งเทศบาล
ตําบลแมจันมีอํานาจหนาที่ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 ในกรณีท่สี วนราชการไดรับคํารองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
ราชการ อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีขอมูลสาระตามสมควรใหเปน
หนาที่ของสวนราชการนั้นที่จะตองพิจารณาดําเนินการใหลุลวงไป
เพื่อใหการพิจารณาความหมายของเรื่องรองเรียน รองทุกข ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงแบงแยก
พิจารณาความหมายของคําวา “เรื่องราวรองเรียน รองทุกข” ไว 2 ประการ คือ
“เรื่องรองเรียน รองทุกข ขาราชการ ” หมายถึง เรื่องราวที่ขาราชการเปนผูถูกรองเรียน
เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่หรือปฏิบัติตน
“เรื่องรองเรียน รองทุกข ของประชาชน ”หมายถึง เรื่องราวที่ผูรองเรียนประสงคใหไดรับ
การปลดเปลื้องความทุกขที่ตนไดรับ หรือเปนเรื่องที่ผูรองเรียนหรือผูอื่น หรือสาธารณชนไดรับความ
เสียหายและรวมถึงความขัดแยงระหวางประชาชนกับประชาชน
2. หลักทั่วไปในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวรองเรียน รองทุกข
การดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน รองทุกข ในระดับตําบลไดนําแนวทางการ
ดําเนินการของกระทรวงมหาดไทยและตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี มาใช ซึ่งมีสาระสําคัญคือ
2.1 ลักษณะของเรื่องราวรองเรียน รองทุกข ขาราชการ
(1) เปนเรื่องที่มีผูรองทุกขไดรับความเดือดรอน หรือเสียหาย หรืออาจเดือดรอน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได
(2) ความเดือดรอน หรือความเสียหายที่วานั้น เนื่องมาจากเจาหนาที่
เทศบาล
ละเลยตอหนาที่ ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดงั กลาวลาชา

-2เกินสมควรกระทําการนอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย กระทําการไม
ถูกตองตามขั้นตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการนั้น กระทําการไมสุจริต หรือ
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
2.2 ลักษณะของเรื่องราวรองเรียน รองทุกข ของประชาชน
เปนเรื่องที่ผูรองไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือ
เสียหายโดยมิอาจหลีกเลีย่ งได ไมวาจะมีคูกรณีหรือไมมีคูกรณีก็ตาม และไดมารองเรียนหรือรองขอ
เพื่อใหเทศบาลตําบลแมจันแกไขปญหาความเดือดรอนหรือชวยเหลือ ไมวาจะเปนดวยวาจาหรือลาย
ลักษณอักษร รวมถึงเรื่องรองเรียน รองทุกข ที่สวนราชการอื่นขอใหเทศบาลตําบลแมจันดําเนินการ
แกไขปญหาตามอํานาจหนาที่ หรือสามารถประสานใหหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่โดยตรง ดําเนินการ
ตอไปได
3. แนวทางการดําเนินงานของรับเรื่องรองเรียน รองทุกขของเทศบาลตําบลแมจัน
3.2 การดําเนินงานของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนรองทุกขของเทศบาลตําบลแมจัน
(1) สวนรับเรื่อง ทําหนาที่รับเรื่องรองเรียน รองทุกข ขอเสนอแนะ จัดทําทะเบียน
รับเรื่องรองทุกข เพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ
(2) สวนวิเคราะห ติดตาม และประสานงาน ทําหนาที่ในการวิเคราะหและประเมิน
เรื่องรองทุกข พิจารณาเสนอแนวทางวิธีการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน รองทุกขตอผูบริหารและจัดทํา
รายงานแจงผูรองเรียนใหทราบเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามคํารองเรียน รองทุกข
(3) สวนปฏิบัติการในพื้นที่ หรือหนวยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ทําหนาที่ใหความ
ชวยเหลือเรื่องสําคัญเรงดวนทั้งเรื่องรองเรียน รองทุกขและขอเสนอแนะ โดยการลงปฏิบัติในพื้นที่ และ
ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของรวมการปฏิบัติ
(4) สวนประชาสัมพันธ ทําหนาที่ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของศูนยบริการ
รับเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลแมจัน ใหทุกภาคสวนไดรับทราบ
3.2 การบริหารงานของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียรนองทุกขของเทศบาลตําบลแมจัน
ศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลแมจันในรูปของคณะกรรมการ มี
นายก เทศมนตรีตําบลแมจัน เปนประธาน รองนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน เปน รอง ประธาน
ปลัดเทศบาลตําบลแมจัน เปนกรรมการและเลขานุการ และมีกรรมการศูนยประกอบดวย ผูอํานวยการ
กองตาง ๆ และหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนของ
เทศบาลตําบลแมจัน
(1) สวนรับเรื่อง เมื่อสวนรับเรื่องไดรับเรื่อง ไดรับขอรองเรียนจากประชาชนทุก
ชองทาง ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเมื่อรับเรื่องแลวจะดําเนินการ

-3(1.1) การรับเรื่องทางโทรศัพท หมายเลข
0-5377-2565 จะตอบขอซักถาม
บริการขอมูล ใหคําปรึกษา โดยจะดําเนินการในทันที หรือหากเปนเรื่องยุง ยาก ซับซอน ตองใชเวลาใน
การตรวจสอบ จะดําเนินการแจงหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบและพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา
แลวแตกรณี
(1.2) จัดทําทะเบียนรับเรื่องรองทุกข รองเรียน ทุกเรื่องและทุกชองทาง
รวบรวมเปนสถิตไิ วใชประโยชนในการวิเคราะหผลการปฏิบัติทุกระยะ
(1.3) รวบรวมเรื่องรองทุกข รองเรียน สงให สวนวิเคราะหติดตามและ
ประสานงาน
(1.4) สรางเครือขายการทํางานรวมกับสวนราชการ องคการปกครองสวน
ทองถิ่น ภาคเอกชน ประชาชน ผูนําชุมชน องคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
(1.
5) บริหารการประชาสัมพันธ
(1.
6) ติดตามประเมินผลและจัดทํารายงานประจําป
(2) สวนวิเคราะหติดตามและประสานงาน
(2.1) วิเคราะหและประเมินคาเรื่องรองทุกข รองเรียน
(2.2) จัดลําดับความสําคัญเรงดวน
(2.3) จําแนกเรื่องรองทุกข รองเรียน สงใหสวนปฏิบัติการในพื้นที่หรือแจง
หนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาหาทางแกไขปญหา
(2.4) เรงรัดติดตามผลการดําเนินงานและแจงผลการดําเนินงานใหผูรองทราบ
(3) สวนปฏิบัติการในพื้นที่ หรือหนวยเคลื่อนที่เร็ว
(3.1) กรณีเปนเรื่องเรงดวนที่มีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน
หรือมีผลกระทบตอสังคมสวนรวมหรือพลเมืองดีที่ไดรับผลกระทบจากการชวยเหลือสังคมสวน
ปฏิบัติการมีหนาที่ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของและจัดเจาหนาที่ในลักษณะเคลื่อนที่เร็วออกไป
ตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาหาทางแกไขโดยทันที
(3.2) รายงานผูบังคับบัญชา
(3.3) สงเรื่องประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน
(4) สวนประชาสัมพันธ
ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนของ
เทศบาลตําบลแมจันผานทางสื่อตางๆ ใหทุกภาคสวนรับทราบ

-44.แนวทางการดําเนินงานของศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลแมจัน
4.1 โครงสรางของศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลแมจัน ประกอบดวย 2 งาน
(1) งานอํานวยความเปนธรรมเรื่องราว
รองเรียน รองทุกข กลาวโทษและแจง
เบาะแสกระทําผิดกฎหมาย
(2) งานอํานวยความเปนธรรมและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
4.2 องคประกอบของศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลแมจัน
(1) นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน เปนประธาน
(2) รองนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน เปนรองประธาน
(2) หัวหนาสวนตางๆ เปนกรรมการ
(3) ปลัด
เทศบาลตําบลแมจัน เปนกรรมการและเลขานุการ
4.3 ขั้นตอนการดําเนินงานของศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลแมจัน
(1) การรับเรื่องรองเรียน รองทุกข
(1.1) กรณีรองเรียน รองทุกข ดวยวาจา
(1.1.1) บันทึกขอมูลตามคํารอง และใหผูรองลงลายมือชื่อไวเปน
หลักฐาน หากผูรองไมยินยอมลงลายมือชื่อ มิใหรับรองเรียน เรื่องทุกข นั้นไวพิจารณา และแจงใหผูรอง
ทราบพรอมบันทึกเหตุดังกลาวไวในคํารอง เวนแตกรณีที่นายกเทศบาลตําบลแมจันเห็นสมควรเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชนหรือประโยชนสาธารณะ จะรับคํารองนั้นไวพิจารณาก็ได
(1.2) กรณีการรองเรียนเปนลายลักษณอักษร ตองมีลักษณะดังนี้
(1.2.1) มีชื่อและที่อยูของผูรอง ซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได
(1.2.2) ระบุเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข รองเรียน พรอมขอเท็จจริง
พฤติการณเกี่ยวกับเรื่องนั้นตามสมควร
(1.2.3) ใชถอยคําสุภาพ
(1.2.4) มีลายมือชื่อของผูรอง ถาเปนการรองทุกขรองเรียนแทนผูอื่น
ตองแนบใบมอบอํานาจดวย
(2) เมื่อศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลแมจัน ไดรับเรื่องรองเรียน
รองทุกข ลงทะเบียนรับเรื่องตามแบบที่กําหนดโดยทันทีแลวเสนอเรื่องให นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน
พิจารณาสั่งการโดยทันที

-5(3) ใหเจาหนาที่ผูรับเรื่องแจงการรับเรื่องรองเรียน
รองทุกข ใหผูรองทราบภายใน
7 วัน ทําการ นับแตวันไดรับเรื่อง โดยการแจงเปนลายลักษณอักษร อาจเชิญผูรองมาลงลายมือชื่อ
รับทราบหรือสงเปนหนังสือแจงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
(4) นายกเทศบาลตําบลแมจันวินิจฉัยวาเรื่องรองเรียน รองทุกข ที่ไดรับ เปนเรื่องที่
อยูในอํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรีหรือเปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของหนวยงานอื่น หรือเปนเรื่อง
ที่มีระเบียบกฎหมายกําหนดรายละเอียดขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาดําเนินการไวเปนการเฉพาะ
ถาเปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรี ใหพิจารณามอบหมายปลัด เทศบาลหรือเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบหรือคณะกรรมการที่แตงตั้งขึ้น ไปดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาแนว
ทางแกไขปญหาหากเปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของหนวยงานอื่น ใหจัดสงเรื่องรองเรียน รองทุกข นั้น
ใหหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนั้นดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานนั้น
และแจงผูรองทราบดวย หรือหากเปนเรื่องที่มีระเบียบกฎหมายกําหนดรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการ
และระยะเวลาดําเนินการไวเปนการเฉพาะแลว ก็ใหแจงผูรองทราบถึงแนวทางการดําเนินการตามที่
ระเบียบกฎหมายนั้นๆ กําหนดไว
4.4 วิธีดําเนินการ
(1) การพิจารณารับเรื่องรองเรียน รองทุกข
(1.1)
นายกเทศมนตรี อาจใชดุลยพินิจสั่งการดวยตนเอง หรือมอบหมาย
ปลัดเทศบาล เปนผูพิจารณาวา เรื่องรองเรียน รองทุกข ที่ไดรับ เปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของ
นายกเทศมนตรี หรืออยูในอํานาจหนาที่ของหนวยงานอื่น หรือเปนเรื่องที่มีระเบียบกฎหมายกําหนด
ขั้นตอนวิธีการดําเนินการไวเปนการเฉพาะ ซึ่งควรจะดําเนินการตอเรื่องนั้นอยางไร
(1.2) นายก
เทศมนตรี อาจสงเรื่องรองเรียน รองทุกข ที่ไดรับ ให
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องรองเรียน รองทุกข ที่ นายกเทศมนตรี แตงตั้ง ทําหนาที่ตาม (1.1) ก็ได
ถาเห็นวาจําเปนหรือจะเกิดประโยชน
(1.3) แนวทางทีนายกเทศมนตรี
่
จะพิจารณาไมรับเรื่องรองทุกข รองเรียน ไดแก
(1.3.1) เปนเรื่องที่ไมปรากฏตัวตนผูรอง หรือตรวจสอบตัวตนของผู
รองไมได
(1.3.2) เปนเรื่องที่แอบอางชื่อผูอื่นเปนผูรอง โดยผูแอบอางมิไดมี
สวนเกี่ยวของในเรื่องที่รองเรียน รองทุกข
(1.3.3) เรื่องที่มีลักษณะเปนบัตรสนเทห ไมระบุพยานหลักฐานหรือ
กรณีแวดลอมชัดแจง

-6(1.3.4) เรื่องที่มีการฟองรองเปนคดีอยูที่ศาล หรือศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเด็ดขาดแลว
(1.3.5) เรื่องที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนา
รัฐบาล มีมติเด็ดขาดแลว
(1.3.6) เรื่องที่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับกําหนดรายละเอียด
วิธีปฏิบัติไวเปนการเฉพาะแลว
(1.3.7) เรื่องไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาท ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2549
(2) การตรวจสอบขอเท็จจริงและวินิจฉัยเรื่องรองเรียน รองทุกข (กรณี
เปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรี)
(2.1) ใหเจาหนาที่หรือหนวยงานที่รับผิดชอบ ที่นายก
เทศมนตรี มอบหมาย
ใหตรวจสอบขอเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานทุกอยางที่เกี่ยวของกับเรื่องรองเรียน
รองทุกข นั้น
ทั้งพยานเอกสาร พยานบุคคล และพยานวัตถุ รวมถึงการตรวจสอบสถานที่จริงถาจําเปนเพื่อใหทราบ
ขอเท็จจริงในเรื่องรองเรียน รองทุกข นั้น อยางชัดเจน เพื่อเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณาวินิจฉัยตอไป
(2.2) การดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงควรเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของ
หรือคูกรณี ไดรับทราบขอเท็จจริงและพยานหลักฐานอยางเพียงพอ รวมทั้งเปดโอกาสใหมีการโตแยง
แสดงพยานหลักฐานอยางเพียงพอ กอนที่จะมีคําวินิจฉัยหรือสั่งการเกี่ยวกับเรื่องนั้น โดยเฉพาะเรื่องที่
ตองใชกระบวนการพิจารณาทางปกครองเพื่อมีคําสั่งทางปกครอง รวมทั้งจะตองถือปฏิบัติตาม
กฎหมายวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครองในสวนที่เกี่ยวของดวย
(2.3) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองเรียน รองทุกข ใหนายก
เทศมนตรี
พิจารณาขอเท็จจริงที่ตรวจสอบได ปรับเขากับขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ โดยใหสอดคลองและครบถวนตามประเด็นขอรองเรียน รองทุกข
(2.4) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
รองทุกข ของนายก เทศมนตรี ควร
ประกอบดวย ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขอกฎหมายที่อา งอิง และขอพิจารณาพรอมขอสนับสนุนใน
การใชดุลยพินิจ
(2.5) ใหแจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน
รองทุกข ใหผูรองทราบ
ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันที่ไดดําเนินการแกไขปญหาแลวเสร็จ

-74.5 ระยะเวลาดําเนินการตอเรือ่ งรองเรียน รองทุกข
(1) เรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของ
นายกเทศมนตรี ใหดําเนินการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและวินิจฉัยสั่งการเพื่อการแกไขปญหา ใหเสร็จสิ้น ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับเรื่อง (หาก
ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว อาจขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน 2 ครั้งๆ
ละไมเกิน 3 วัน )
(2) เรื่องที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของนายก
เทศมนตรี ใหสงเรื่องนั้นใหหนวยงาน
ที่รับผิดชอบดําเนินการ ภายในระยะเวลา 7 วัน นับแตวันไดรับเรื่อง (โดยใหหนวยงานนั้นแจงผลการ
ดําเนินการใหเทศบาลทราบดวย เพื่อจะไดแจงผูรองทราบตอไป)
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