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เทศบาลตําบลแมจัน  ไดจัดตัง้ศูนยรับเรื่องราวรองเรยีน/รองทุกข ขึ้นเพื่อใชเปนชองทางในการ

รับเรื่องรองเรยีน รองทุกข  ขอคดิเห็น และขอเสนอแนะจากภาคประชาชนไดอยางสะดวกรวดเร็ว  

สามารถนาปญหาเขาสูกระบวนการแกไขปญหาไดอยางรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ  จึงไดจัดทําคูมอื

การปฏบิัตงิานเรื่องรองเรยีนของศูนยรับเรื่องราวรองเรยีน/รองทุกข เพื่อใหการบรหิารงาน เปนไป อยาง

มปีระสทิธภิาพตามหลักธรรมาภิบาล มมีาตรฐาน และทําใหผูรับบรกิารมคีวามพงึพอใจ สอดคลองตาม

พระราชกฤษฎกีาวาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารบรหิารกจิการบานเมอืงที่ด ีพ.ศ. 2546   มาตรา 52 และ

มาตรา 41 กําหนดใหเมื่อสวนราชการไดรับคํารองเรยีน เสนอแนะ หรอืความคดิเห็นเกี่ยวกับวธิกีาร

ปฏบิัตริาชการ อุปสรรค ความยุงยาก หรอืปญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีขอมูลและสาระตามสมควร

ใหเปนหนาที่ของสวนราชการนัน้ที่จะตองพจิารณาดําเนนิการใหลุลวงไป ซึ่งการดําเนนิการแกไขปญหา

รองเรยีน เสนอแนะ หรอืความคดิเห็นเกี่ยวกับวธิกีารปฏบิัตริาชการ อุปสรรค ความยุงยาก หรอืปญหา

อื่นใดจากบุคคลใดนัน้ เทศบาลตําบลแมจันจงึไดจัดตัง้ศูนยบรกิารรับเรื่องรองเรยีนของเทศบาลตําบล

แมจัน 

ดังนั้น เพื่อใหการดําเนนิการเกี่ยวกับการแกไขปญหาเรื่องรองเรยีนที่เกดิขึ้นในเขตพื้นที่เทศบาล

ตําบลแมจัน เปนไปในแนวทางเดยีวกัน เกดิประโยชนตอประชาชน และอํานวยความสะดวกตอ

เจาหนาที่ผูปฏบิัตงิาน เทศบาลตําบลแมจัน จึงไดจัดทําคูมอืการปฏบิัตงิานเรื่องรองเรยีน โดยได

รวบรวมแนวทางการดําเนนิงานและขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏบิัตงิาน ทัง้นี้เพื่อใหการ

ดําเนนิงานของศูนยรับเรื่องรองเรยีน   ของเทศบาลตําบลแมจัน บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกจิ และเกิด

ประโยชนสุขตอพี่นองประชาชน 
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1.ความหมาย 

 การดําเนนิการเกี่ยวกับเรื่องราวรองเรยีน  รองทุกข มคีวามสําคัญสําหรับสวนราชการ

หนวยงานตางๆ มาตัง้แตอดตีจนถึงปจจุบัน เพราในการบรหิารราชการ หรอืการใหบรกิารของสวน

ราชการนัน้ผลงานจะเปนสิ่งที่ประชาชนพงึพอใจหรอืไมขึ้นอยูกับการปฏบิัตหินาที่ของเจาหนาที่ของ

เจาหนาที่ของสวนราชการ หนวยงานตางๆ ซึ่งการแสดงออกโดยผานกระบวนการรองเรยีน รองทุกข ให

ขอเสนอแนะสามารถเปนเครื่องช้ีวัดการปฏบิัตงิาน หากสวนราชการหรอืหนวยงานใดปฏบิัตงิานเปนที่

พงึพอใจของประชาชนมาก ยอมมโีอกาสถูกตําหนติเิตยีนจากประชาชนนอยยอมมโีอกาสไดรับการ

ตําหนติเิตยีนจากประชาชนมาก นอกจากเรื่องรองเรยีน  รองทุกข ขอเสนอแนะของประชาชนที่เกดิจาก

การปฏบิัตงิานของสวนราชการและหนวยงานตางๆ แลว ยังมเีรื่องรองทุกข รองเรยีนของประชาชนที่

เกดิจากความไมเปนธรรมในสังคม หรอืเกดิการกรณพีพิาทระหวางประชาชนดวยกันเอง ซึ่งเทศบาล

ตําบลแมจันมอีํานาจหนาที่ตามพระราชกฤษฎกีาวาดวยหลักเกณฑและวธิกีารบรหิารกจิการบานเมอืงที่

ด ีพ.ศ. 2546  ในกรณทีี่สวนราชการไดรับคํารองเรยีน เสนอแนะ หรอืความคดิเห็นเกี่ยวกับวธิปีฏบิัติ

ราชการ อุปสรรค ความยุงยาก หรอืปญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมขีอมูลสาระตามสมควรใหเปน

หนาที่ของสวนราชการนัน้ที่จะตองพจิารณาดําเนนิการใหลุลวงไป  

 เพื่อใหการพจิารณาความหมายของเรื่องรองเรยีน รองทุกข ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงแบงแยก

พจิารณาความหมายของคําวา “เรื่องราวรองเรยีน รองทุกข” ไว 2 ประการ คอื  

 “เรื่องรองเรยีน  รองทุกข ขาราชการ ” หมายถงึ เรื่องราวที่ขาราชการเปนผูถูกรองเรยีน

เนื่องจากการปฏบิัตหินาที่หรอืปฏบิัตติน 

 “เรื่องรองเรยีน  รองทุกข ของประชาชน ”หมายถงึ เรื่องราวที่ผูรองเรยีนประสงคใหไดรับ

การปลดเปลื้องความทุกขที่ตนไดรับ หรอืเปนเรื่องที่ผูรองเรยีนหรอืผูอื่น หรอืสาธารณชนไดรับความ

เสยีหายและรวมถงึความขัดแยงระหวางประชาชนกับประชาชน 
 

2. หลักท่ัวไปในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวรองเรยีน รองทุกข  

 การดําเนนิการแกไขปญหาเรื่องรองเรยีน รองทุกข ในระดับตําบลไดนําแนวทางการ

ดําเนนิการของกระทรวงมหาดไทยและตามพระราชกฤษฎกีาวาดวยหลักเกณฑและวธิกีารบรหิาร

กจิการบานเมอืงที่ด ีมาใช ซึ่งมสีาระสําคัญคอื  

 2.1 ลักษณะของเรื่องราวรองเรยีน รองทุกข ขาราชการ 

  (1) เปนเรื่องที่มผูีรองทุกขไดรับความเดอืดรอน หรอืเสยีหาย หรอือาจเดอืดรอน 

หรอืเสยีหายโดยมอิาจหลกีเลี่ยงได 

  (2) ความเดอืดรอน หรอืความเสยีหายที่วานัน้ เนื่องมาจากเจาหนาที่ เทศบาล

ละเลยตอหนาที่ ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏบิัต ิหรอืปฏบิัตหินาที่ดงักลาวลาชา 
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เกนิสมควรกระทําการนอกเหนอือํานาจหนาที่ หรอืขัดหรอืไมถูกตองตามกฎหมาย กระทําการไม

ถูกตองตามขัน้ตอน หรอืวธิกีารอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการนัน้ กระทําการไมสุจรติ หรอื

โดยไมมเีหตุผลอันสมควร 

 2.2 ลักษณะของเรื่องราวรองเรยีน รองทุกข ของประชาชน 

  เปนเรื่องที่ผูรองไดรับความเดอืดรอนหรอืเสยีหาย หรอือาจจะเดอืดรอนหรอื

เสยีหายโดยมอิาจหลกีเลีย่งได ไมวาจะมคีูกรณหีรอืไมมคีูกรณกี็ตาม และไดมารองเรยีนหรอืรองขอ

เพื่อใหเทศบาลตําบลแมจันแกไขปญหาความเดอืดรอนหรอืชวยเหลอื ไมวาจะเปนดวยวาจาหรอืลาย

ลักษณอักษร รวมถงึเรื่องรองเรยีน  รองทุกข ที่สวนราชการอื่นขอใหเทศบาลตําบลแมจันดําเนนิการ

แกไขปญหาตามอํานาจหนาที่ หรอืสามารถประสานใหหนวยงานที่มอีํานาจหนาที่โดยตรง ดําเนนิการ

ตอไปได 

3. แนวทางการดําเนินงานของรับเรื่องรองเรยีน รองทุกขของเทศบาลตําบลแมจัน 

 3.2 การดําเนินงานของศูนยบริการรับเรื่องรองเรยีน รองทุกขของเทศบาลตําบลแมจัน 

  (1) สวนรับเรื่อง  ทําหนาที่รับเรื่องรองเรยีน รองทุกข ขอเสนอแนะ จัดทําทะเบยีน

รับเรื่องรองทุกข เพื่อเสนอผูบรหิารพจิารณาสั่งการ 

  (2) สวนวเิคราะห ตดิตาม และประสานงาน ทําหนาที่ในการวเิคราะหและประเมนิ

เรื่องรองทุกข พจิารณาเสนอแนวทางวธิกีารแกไขปญหาเรื่องรองเรยีน รองทุกขตอผูบรหิารและจัดทํา

รายงานแจงผูรองเรยีนใหทราบเกี่ยวกับผลการปฏบิัตติามคํารองเรยีน รองทุกข 

  (3) สวนปฏบิัตกิารในพื้นที่ หรอืหนวยปฏบิัตกิารเคลื่อนที่เร็ว ทําหนาที่ใหความ

ชวยเหลอืเรื่องสําคัญเรงดวนทั้งเรื่องรองเรยีน รองทุกขและขอเสนอแนะ โดยการลงปฏบิัตใินพื้นที่ และ

ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของรวมการปฏบิัต ิ 

  (4) สวนประชาสัมพันธ ทําหนาที่ประชาสัมพันธผลการดําเนนิงานของศูนยบรกิาร

รับเรื่องรองเรยีนของเทศบาลตําบลแมจัน ใหทุกภาคสวนไดรับทราบ 

 3.2 การบรหิารงานของศูนยบรกิารรับเรื่องรองเรียน รองทุกขของเทศบาลตําบลแมจัน 

  ศูนยบรกิารรับเรื่องรองเรยีนของเทศบาลตําบลแมจันในรูปของคณะกรรมการ มี

นายก เทศมนตรตํีาบลแมจัน  เปนประธาน รองนายกเทศมนตรตีําบลแมจัน เปน รอง ประธาน 

ปลัดเทศบาลตําบลแมจัน เปนกรรมการและเลขานุการ และมกีรรมการศูนยประกอบดวย ผูอํานวยการ

กองตาง ๆ และหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 3.3 ข้ันตอนการปฏบิัตงิานของศูนยบรกิารรับเรื่องรองเรยีนของเทศบาลตําบลแมจัน 

  (1) สวนรับเรื่อง เมื่อสวนรับเรื่องไดรับเรื่อง ไดรับขอรองเรยีนจากประชาชนทุก

ชองทาง ตลอด 24 ช่ัวโมง โดยเมื่อรับเรื่องแลวจะดําเนนิการ 
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   (1.1) การรับเรื่องทางโทรศัพท หมายเลข 0-5377-2565  จะตอบขอซักถาม 

บรกิารขอมูล ใหคําปรกึษา โดยจะดําเนนิการในทันท ีหรอืหากเปนเรื่องยุงยาก ซับซอน ตองใชเวลาใน

การตรวจสอบ จะดําเนนิการแจงหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบและพจิารณาหาแนวทางแกไขปญหา

แลวแตกรณี 

   (1.2) จัดทําทะเบยีนรับเรื่องรองทุกข รองเรยีน ทุกเรื่องและทุกชองทาง 

รวบรวมเปนสถติไิวใชประโยชนในการวเิคราะหผลการปฏบิัตทิุกระยะ 

   (1.3) รวบรวมเรื่องรองทุกข รองเรยีน สงให สวนวเิคราะหตดิตามและ

ประสานงาน 

   (1.4) สรางเครอืขายการทํางานรวมกับสวนราชการ องคการปกครองสวน

ทองถิ่น ภาคเอกชน ประชาชน ผูนําชุมชน องคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 

   (1. 5) บรหิารการประชาสัมพันธ 

   (1. 6) ตดิตามประเมนิผลและจัดทํารายงานประจําป 

  (2) สวนวเิคราะหตดิตามและประสานงาน  

   (2.1) วเิคราะหและประเมนิคาเรื่องรองทุกข รองเรยีน  

   (2.2) จัดลําดับความสําคัญเรงดวน  

   (2.3) จําแนกเรื่องรองทุกข รองเรยีน สงใหสวนปฏบิัตกิารในพื้นที่หรอืแจง

หนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบขอเท็จจรงิและพจิารณาหาทางแกไขปญหา 

   (2.4) เรงรัดตดิตามผลการดําเนนิงานและแจงผลการดําเนนิงานใหผูรองทราบ  

  (3) สวนปฏบิัตกิารในพื้นที่ หรอืหนวยเคลื่อนที่เร็ว  

   (3.1) กรณเีปนเรื่องเรงดวนที่มผีลกระทบตอชีวติความเปนอยูของประชาชน

หรอืมผีลกระทบตอสังคมสวนรวมหรอืพลเมอืงดทีี่ไดรับผลกระทบจากการชวยเหลอืสังคมสวน

ปฏบิัตกิารมหีนาที่ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของและจัดเจาหนาที่ในลักษณะเคลื่อนที่เร็วออกไป

ตรวจสอบขอเท็จจรงิและพจิารณาหาทางแกไขโดยทันที 

   (3.2) รายงานผูบังคับบัญชา  

   (3.3) สงเรื่องประชาสัมพันธผลการดําเนนิงาน  

  (4) สวนประชาสัมพันธ  

   ประชาสัมพันธผลการดําเนนิงานของศูนยบรกิารรับเรื่องรองเรยีนของ

เทศบาลตําบลแมจันผานทางสื่อตางๆ ใหทุกภาคสวนรับทราบ  
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 4.แนวทางการดําเนินงานของศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลแมจัน 

  4.1 โครงสรางของศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลแมจัน ประกอบดวย 2 งาน  

   (1) งานอํานวยความเปนธรรมเรื่องราว รองเรยีน รองทุกข กลาวโทษและแจง

เบาะแสกระทําผิดกฎหมาย 

   (2) งานอํานวยความเปนธรรมและแกไขปญหาความเดอืดรอนของประชาชน  

  4.2 องคประกอบของศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลแมจัน 

   (1) นายกเทศมนตรตํีาบลแมจัน เปนประธาน  

        (2) รองนายกเทศมนตรตีําบลแมจัน เปนรองประธาน 

   (2) หัวหนาสวนตางๆ เปนกรรมการ  

   (3) ปลัด เทศบาลตําบลแมจัน เปนกรรมการและเลขานุการ 

  4.3 ข้ันตอนการดําเนินงานของศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลแมจัน 

  (1) การรับเรื่องรองเรยีน รองทุกข  

   (1.1) กรณรีองเรยีน รองทกุข ดวยวาจา  

    (1.1.1) บันทกึขอมูลตามคํารอง และใหผูรองลงลายมอืช่ือไวเปน

หลักฐาน หากผูรองไมยนิยอมลงลายมอืช่ือ มใิหรับรองเรยีน เรื่องทุกข นัน้ไวพจิารณา และแจงใหผูรอง

ทราบพรอมบันทกึเหตุดังกลาวไวในคํารอง เวนแตกรณทีี่นายกเทศบาลตําบลแมจันเห็นสมควรเพื่อ

ประโยชนสุขของประชาชนหรอืประโยชนสาธารณะ จะรับคํารองนัน้ไวพจิารณาก็ได  

   (1.2) กรณกีารรองเรยีนเปนลายลักษณอักษร ตองมลีักษณะดังนี้  

    (1.2.1) มช่ืีอและที่อยูของผูรอง ซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได  

    (1.2.2) ระบุเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข รองเรยีน พรอมขอเท็จจรงิ

พฤตกิารณเกี่ยวกับเรื่องนัน้ตามสมควร 

    (1.2.3) ใชถอยคําสุภาพ  

    (1.2.4) มลีายมอืช่ือของผูรอง ถาเปนการรองทุกขรองเรยีนแทนผูอื่น

ตองแนบใบมอบอํานาจดวย 

  (2) เมื่อศูนยบรกิารรับเรื่องรองเรยีนของเทศบาลตําบลแมจัน ไดรับเรื่องรองเรยีน

รองทุกข ลงทะเบียนรับเรื่องตามแบบที่กําหนดโดยทันทแีลวเสนอเรื่องให นายกเทศมนตรตํีาบลแมจัน

พจิารณาสั่งการโดยทันที 
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  (3) ใหเจาหนาที่ผูรับเรื่องแจงการรับเรื่องรองเรยีน  รองทุกข ใหผูรองทราบภายใน 

7 วัน ทําการ นับแตวันไดรับเรื่อง โดยการแจงเปนลายลักษณอักษร อาจเชิญผูรองมาลงลายมอืช่ือ

รับทราบหรอืสงเปนหนังสอืแจงทางไปรษณยีลงทะเบยีนตอบรับ 

  (4) นายกเทศบาลตําบลแมจันวนิจิฉัยวาเรื่องรองเรยีน รองทุกข ที่ไดรับ เปนเรื่องที่

อยูในอํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรีหรอืเปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของหนวยงานอื่น หรอืเปนเรื่อง

ที่มรีะเบยีบกฎหมายกําหนดรายละเอยีดขัน้ตอน วธิกีาร และระยะเวลาดําเนนิการไวเปนการเฉพาะ    

ถาเปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรี  ใหพจิารณามอบหมายปลัด เทศบาลหรอืเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบหรอืคณะกรรมการที่แตงตัง้ขึ้น ไปดําเนนิการตรวจสอบขอเท็จจรงิและพจิารณาแนว

ทางแกไขปญหาหากเปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของหนวยงานอื่น ใหจัดสงเรื่องรองเรยีน  รองทุกข นัน้ 

ใหหนวยงานที่มหีนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนัน้ดําเนนิการตอไปตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานนั้น 

และแจงผูรองทราบดวย หรอืหากเปนเรื่องที่มรีะเบยีบกฎหมายกําหนดรายละเอยีด ขัน้ตอน วธิกีาร 

และระยะเวลาดําเนนิการไวเปนการเฉพาะแลว ก็ใหแจงผูรองทราบถงึแนวทางการดําเนนิการตามที่

ระเบยีบกฎหมายนัน้ๆ กําหนดไว  

  4.4 วธิดีําเนินการ 

   (1) การพจิารณารับเรื่องรองเรยีน รองทุกข  

    (1.1) นายกเทศมนตรี อาจใชดุลยพนิจิสั่งการดวยตนเอง หรอืมอบหมาย

ปลัดเทศบาล เปนผูพจิารณาวา เรื่องรองเรยีน  รองทุกข ที่ไดรับ เปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของ

นายกเทศมนตรี หรอือยูในอํานาจหนาที่ของหนวยงานอื่น หรอืเปนเรื่องที่มรีะเบยีบกฎหมายกําหนด

ขัน้ตอนวธิกีารดําเนนิการไวเปนการเฉพาะ ซึ่งควรจะดําเนนิการตอเรื่องนัน้อยางไร 

    (1.2) นายก เทศมนตรี อาจสงเรื่องรองเรยีน  รองทุกข ที่ไดรับ ให

คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องรองเรยีน  รองทุกข ที่ นายกเทศมนตรี แตงตัง้ ทําหนาที่ตาม (1.1) ก็ได     

ถาเห็นวาจําเปนหรอืจะเกดิประโยชน 

    (1.3) แนวทางทีน่ายกเทศมนตรจีะพจิารณาไมรับเรื่องรองทุกข รองเรยีน ไดแก  

     (1.3.1) เปนเรื่องที่ไมปรากฏตัวตนผูรอง หรอืตรวจสอบตัวตนของผู

รองไมได 

     (1.3.2) เปนเรื่องที่แอบอางช่ือผูอื่นเปนผูรอง โดยผูแอบอางมไิดมี

สวนเกี่ยวของในเรื่องที่รองเรยีน รองทุกข  

     (1.3.3) เรื่องที่มลีักษณะเปนบัตรสนเทห ไมระบุพยานหลักฐานหรอื

กรณแีวดลอมชัดแจง 
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     (1.3.4) เรื่องที่มกีารฟองรองเปนคดอียูที่ศาล หรอืศาลมคีําพพิากษา

หรอืคําสั่งเด็ดขาดแลว 

     (1.3.5) เรื่องที่คณะรัฐมนตรหีรอืนายกรัฐมนตรใีนฐานะหัวหนา

รัฐบาล มมีตเิด็ดขาดแลว 

     (1.3.6) เรื่องที่มกีฎหมาย ระเบยีบ หรอืขอบังคับกําหนดรายละเอยีด

วธิปีฏบิัตไิวเปนการเฉพาะแลว 

     (1.3.7) เรื่องไกลเกลี่ยประนอมขอพพิาท ตามพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2549  

   (2) การตรวจสอบขอเท็จจรงิและวนิิจฉัยเรื่องรองเรียน  รองทุกข (กรณี

เปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตร)ี 

    (2.1) ใหเจาหนาที่หรอืหนวยงานที่รับผิดชอบ ที่นายก เทศมนตรีมอบหมาย

ใหตรวจสอบขอเท็จจรงิ รวบรวมพยานหลักฐานทุกอยางที่เกี่ยวของกับเรื่องรองเรยีน  รองทุกข นัน้    

ทัง้พยานเอกสาร พยานบุคคล และพยานวัตถุ รวมถงึการตรวจสอบสถานที่จรงิถาจําเปนเพื่อใหทราบ

ขอเท็จจรงิในเรื่องรองเรยีน รองทุกข นัน้ อยางชัดเจน เพื่อเสนอนายกเทศมนตรีพจิารณาวนิจิฉัยตอไป 

    (2.2) การดําเนนิการตรวจสอบขอเท็จจรงิควรเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของ

หรอืคูกรณ ีไดรับทราบขอเท็จจรงิและพยานหลักฐานอยางเพยีงพอ รวมทัง้เปดโอกาสใหมกีารโตแยง

แสดงพยานหลักฐานอยางเพยีงพอ กอนที่จะมคีําวนิจิฉัยหรอืสั่งการเกี่ยวกับเรื่องนัน้ โดยเฉพาะเรื่องที่

ตองใชกระบวนการพจิารณาทางปกครองเพื่อมคีําสั่งทางปกครอง รวมทัง้จะตองถอืปฏบิัตติาม

กฎหมายวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองในสวนที่เกี่ยวของดวย 

    (2.3) การพจิารณาวนิจิฉัยเรื่องรองเรยีน รองทุกข ใหนายก เทศมนตรี

พจิารณาขอเท็จจรงิที่ตรวจสอบได ปรับเขากับขอกฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ หรอืหนังสอืสั่งการที่

เกี่ยวของ โดยใหสอดคลองและครบถวนตามประเด็นขอรองเรยีน รองทุกข  

    (2.4) คําวนิจิฉัยเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน  รองทุกข ของนายก เทศมนตรีควร

ประกอบดวย ขอเท็จจรงิอันเปนสาระสําคัญ ขอกฎหมายที่อางองิ และขอพจิารณาพรอมขอสนับสนุนใน

การใชดุลยพนิจิ 

    (2.5) ใหแจงผลการดําเนนิการตอเรื่องรองเรยีน  รองทุกข ใหผูรองทราบ 

ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันที่ไดดําเนนิการแกไขปญหาแลวเสร็จ 
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  4.5 ระยะเวลาดําเนินการตอเรือ่งรองเรยีน รองทุกข 

   (1) เรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของ นายกเทศมนตรี  ใหดําเนนิการตรวจสอบ

ขอเท็จจรงิและวนิจิฉัยสั่งการเพื่อการแกไขปญหา ใหเสร็จสิ้น ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับเรื่อง (หาก

ไมสามารถดําเนนิการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว อาจขยายระยะเวลาไดอกีไมเกนิ 2 ครัง้ๆ 

ละไมเกนิ 3 วัน ) 

   (2) เรื่องที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของนายก เทศมนตรีใหสงเรื่องนัน้ใหหนวยงาน

ที่รับผิดชอบดําเนนิการ ภายในระยะเวลา 7 วัน นับแตวันไดรับเรื่อง (โดยใหหนวยงานนัน้แจงผลการ

ดําเนนิการใหเทศบาลทราบดวย เพื่อจะไดแจงผูรองทราบตอไป) 
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