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1.ความหมาย
 การดำเนินการเก่ียวกับเร่ืองราวร้องทุกข์ ร้องเรียน
มีความสำคัญสำหรับส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ มาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราในการบริหารราชการ
หรือการให้บริการของส่วนราชการน้ันผลงานจะเป็นสิ่งท่ีประชาชนพึงพอใจหรือไม่ข้ึนอยู่กับการปฏิบัติหน้าท่ีข
องเจ้าหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ซ่ึงการแสดงออกโดยผ่านกระบวนการร้องทุกข์
ร้องเรียน ให้ข้อเสนอแนะสามารถเป็นเคร่ืองชี้วัดการปฏิบัติงาน
หากส่วนราชการหรือหน่วยงานใดปฏิบัติงานเป็นท่ีพึงพอใจของประชาชนมาก
ย่อมมีโอกาสถูกตำหนิติเตียนจากประชาชนน้อยย่อมมีโอกาสได้รับการตำหนิติเตียนจากประชาชนมาก
นอกจากเร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียน
ข้อเสนอแนะของประชาชนท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ แล้ว
ยังมีเร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียนของประชาชนท่ีเกิดจากความไม่เป็นธรรมในสังคม
หรือเกิดการกรณีพิพาทระหว่างประชาชนด้วยกันเอง
ซ่ึงเทศบาลตำบลบ้านผือมีอำนาจหน้าท่ีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเ
มืองท่ีดี พ.ศ. 2546ในกรณีท่ีส่วนราชการได้รับคำร้องเรียน เสนอแนะ
หรือความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด
โดยมีข้อมูลสาระตามสมควรให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการน้ันท่ีจะต้องพิจารณาดำเนินการให้ลุล่วงไป
 เพื่อให้การพิจารณาความหมายของเร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียน ชัดเจนยิ่งข้ึน
จึงแบ่งแยกพิจารณาความหมายของคำว่า “เร่ืองราวร้องทุกข์ ร้องเรียน” ไว้ 2 ประการ คือ
 “เร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียนข้าราชการ” หมายถึง
เร่ืองราวท่ีข้าราชการเป็นผู้ถูกร้องเรียนเน่ืองจากการปฏิบัติหน้าท่ีหรือปฏิบัติตน
 “เร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียนของประชาชน”หมายถึง
เร่ืองราวท่ีผู้ร้องเรียนประสงค์ให้ได้รับการปลดเปลื้องความทุกข์ท่ีตนได้รับ หรือเป็นเร่ืองท่ีผู้ร้องเรียนหรือผู้อื่น
หรือสาธารณชนได้รับความเสียหายและรวมถึงความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับประชาชน

2. หลักท่ัวไปในการดำเนินการเก่ียวกับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน
 การดำเนินการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียน
ในระดับตำบลได้นำแนวทางการดำเนินการของกระทรวงมหาดไทยและตามพระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณ
ฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี มาใช้ ซ่ึงมีสาระสำคัญคือ

2.1 ลักษณะของเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนข้าราชการ
  (1) เป็นเร่ืองท่ีมีผู้ร้องทุกข์ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรืออาจเดือดร้อน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้



  (2) ความเดือดร้อน หรือความเสียหายท่ีว่าน้ัน
เน่ืองมาจากเจ้าหน้าท่ีเทศบาลละเลยต่อหน้าท่ี ตามท่ีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
หรือปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรกระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าท่ี
หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กระทำการไม่ถูกต้องตามข้ันตอน
หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญท่ีกำหนดไว้สำหรับการน้ัน กระทำการไม่สุจริต หรือโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

2.2 ลักษณะของเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนของประชาชน
  เป็นเร่ืองท่ีผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย
หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตาม
และได้มาร้องเรียนหรือร้องขอเพื่อให้เทศบาลตำบลบ้านผือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือช่วยเหลือ
ไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร รวมถึงเร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียน
ท่ีส่วนราชการอื่นขอให้เทศบาลตำบลบ้านผือดำเนินการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าท่ี
หรือสามารถประสานให้หน่วยงานท่ีมีอำนาจหน้าท่ีโดยตรง ดำเนินการต่อไปได้
3. แนวทางการดำเนินงานของศูนย์บริการรับเร่ืองร้องเรียนของเทศบาลตำบลบ้านผือ
  (1) ส่วนรับเร่ือง  ทำหน้าท่ีรับเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ
จัดทำทะเบียนรับเร่ืองร้องทุกข์ เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
  (2) ส่วนวิเคราะห์ ติดตาม และประสานงาน
ทำหน้าท่ีในการวิเคราะห์และประเมินเร่ืองร้องทุกข์ พิจารณาเสนอแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียน
ร้องทุกข์ต่อผู้บริหารและจัดทำรายงานแจ้งผู้ร้องเรียนให้ทราบเก่ียวกับผลการปฏิบัติตามคำร้องเรียน ร้องทุกข์
  (3) ส่วนปฏิบัติการในพื้นท่ี หรือหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนท่ีเร็ว
ทำหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือเร่ืองสำคัญเร่งด่วนท้ังเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์และข้อเสนอแนะ
โดยการลงปฏิบัติในพื้นท่ี และประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมการปฏิบัติ 
  (4) ส่วนประชาสัมพันธ์
ทำหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของศูนย์บริการรับเร่ืองร้องเรียนของเทศบาลตำบลบ้านผือ
ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
3. การบริหารงานของศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลบ้านผือ
  ศูนย์บริการรับเร่ืองร้องเรียนเทศบาลตำบลบ้านผือ  ในรูปของคณะกรรมการ
มีนายกเทศมนตรี  เป็นประธาน   รองนายกเทศมนตรี  เป็นรองประธาน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเป็นกรรมการและเลขานุการ
และมีกรรมการศูนย์ประกอบด้วยปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ

3.๑ ข้ันตอนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลบ้านผือ
  (1) ส่วนรับเร่ือง เม่ือส่วนรับเร่ืองได้รับเร่ือง ได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนทุกช่องทาง
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเม่ือรับเร่ืองแล้วจะดำเนินการ
   (1.1) การรับเร่ืองทางโทรศัพท์ หมายเลข 0๔๓-๒๙๕๙๐๐  ต่อ  ๑๓ 
จะตอบข้อซักถาม บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา โดยจะดำเนินการในทันที หรือหากเป็นเร่ืองยุ่งยาก ซับซ้อน
ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ
จะดำเนินการแจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบและพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาแล้วแต่
กรณี



   (๑.๒)  การรับเร่ืองจากทางไปรษณีย์ สามารถทำหนังสือส่งทางไปรษณีย์มาท่ีท่ีอยู่ 
เทศบาลตำบลบ้านผือ  ๗/๕  หมู่ท่ี  ๔  ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๒๔๐
ลงทะเบียนรับเร่ืองรายงานตามลำดับข้ันผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ  แจ้งผลภายใน  ๗  วัน
   (๑.๓)  การรับเร่ืองจากช่องทางเว็บบอร์ดในเว็บไซด์ www.baanpeu.go.th
ปร้ินสกรีนเร่ืองร้องเรียน เจ้าหน้าท่ีจัดทำบันทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ  แจ้งผลภายใน  ๗
 วัน
   (๑.๓)  รับเร่ืองผ่านตู้รับแสดงความคิดเห็น
ลงทะเบียนรับเร่ืองรายงานตามลำดับข้ันผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ  แจ้งผลภายใน  ๗  วัน
   (๑.๔)  ยื่นหนังสือด้วยตนเอง ณ  สำนักงานฯ
ลงทะเบียนรับเร่ืองรายงานตามลำดับข้ันผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ  แจ้งผลภายใน  ๗  วัน
   (1.๕) จัดทำทะเบียนรับเร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียน ทุกเร่ืองและทุกช่องทาง
รวบรวมเป็นสถิติไว้ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติทุกระยะ
   (1.๖) รวบรวมเร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งให้
ส่วนวิเคราะห์ติดตามและประสานงาน
   (1.๗) สร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน
ภาคเอกชน ประชาชน ผู้นำชุมชน องค์กรต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
   (1.๘) ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานประจำปี

  (2) ส่วนวิเคราะห์ติดตามและประสานงาน
   (2.1) วิเคราะห์และประเมินค่าเร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียน
   (2.2) จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน
   (2.3) จำแนกเร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียน
ส่งให้ส่วนปฏิบัติการในพื้นท่ีหรือแจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาหาทางแก้ไขปัญห
า
   (2.4) เร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้ร้องทราบ

  (3) ส่วนปฏิบัติการในพื้นท่ี หรือหน่วยเคลื่อนท่ีเร็ว
   (3.1)
กรณีเป็นเร่ืองเร่งด่วนท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมหรือพ
ลเมืองดีท่ีได้รับผลกระทบจากการช่วยเหลือสังคมส่วนปฏิบัติการมีหน้าท่ีประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและ
จัดเจ้าหน้าท่ีในลักษณะเคลื่อนท่ีเร็วออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาหาทางแก้ไขโดยทันที
   (3.2) รายงานผู้บังคับบัญชา
   (3.3) ส่งเร่ืองประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน
  (4) ส่วนประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของศูนย์บริการรับเร่ืองร้องเรียนของเทศบาลตำบลบ้านผือผ่านทางสื่อต่างๆ
ให้ทุกภาคส่วนรับทราบ
๔.แนวทางการดำเนินงานของศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลบ้านผือ



4.๑ องค์ประกอบของศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลบ้านผือ
   (1) นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ เป็นประธาน
   (2) ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เป็นกรรมการ
   (3) หัวหน้าสำนักปลัดเป็นเลขานุการ

4.๒
ข้ันตอนการดำเนินงานของศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลบ้านผือ

(1) การรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
   (1.1) กรณีร้องทุกข์ ร้องเรียน ด้วยวาจา
    (1.1.1) บันทึกข้อมูลตามคำร้อง
และให้ผู้ร้องลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน หากผู้ร้องไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ มิให้รับเร่ืองทุกข์
ร้องเรียนน้ันไว้พิจารณา และแจ้งให้ผู้ร้องทราบพร้อมบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในคำร้อง
เว้นแต่กรณีท่ีนายกเทศบาลตำบลบ้านผือเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนหรือประโยชน์สาธารณะ
จะรับคำร้องน้ันไว้พิจารณาก็ได้ 
   (1.2) กรณีการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องมีลักษณะดังน้ี
    (1.2.1) มีชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้อง ซ่ึงสามารถตรวจสอบตัวตนได้
    (1.2.2) ระบุเร่ืองอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ ร้องเรียน
พร้อมข้อเท็จจริงพฤติการณ์เก่ียวกับเร่ืองน้ันตามสมควร
    (1.2.3) ใช้ถ้อยคำสุภาพ
    (1.2.4) มีลายมือชื่อของผู้ร้อง
ถ้าเป็นการร้องทุกข์ร้องเรียนแทนผู้อื่นต้องแนบใบมอบอำนาจด้วย
  (2) เม่ือศูนย์บริการรับเร่ืองร้องเรียนของเทศบาลตำบลบ้านผือ ได้รับเร่ืองร้องทุกข์
ร้องเรียน
ลงทะเบียนรับเร่ืองตามแบบท่ีกำหนดโดยทันทีแล้วเสนอเร่ืองให้นายกเทศมนตรีพิจารณาสั่งการโดยทันที
  (3) ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับเร่ืองแจ้งการรับเร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียน ให้ผู้ร้องทราบภายใน 7
วัน ทำการ นับแต่วันได้รับเร่ือง โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
อาจเชิญผู้ร้องมาลงลายมือชื่อรับทราบหรือส่งเป็นหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
  (4) นายกเทศบาลตำบลบ้านผือวินิจฉัยว่าเร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียน ท่ีได้รับ
เป็นเร่ืองท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของนายกเทศมนตรี หรือเป็นเร่ืองท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของหน่วยงานอื่น
หรือเป็นเร่ืองท่ีมีระเบียบกฎหมายกำหนดรายละเอียดข้ันตอน วิธีการ
และระยะเวลาดำเนินการไว้เป็นการเฉพาะ ถ้าเป็นเร่ืองท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของนายกเทศมนตรี
ให้พิจารณามอบหมายปลัดเทศบาล  หรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบหรือคณะกรรมการท่ีแต่งต้ังข้ึน
ไปดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาหากเป็นเร่ืองท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของหน่
วยงานอื่น ให้จัดส่งเร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียนน้ัน
ให้หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับเร่ืองน้ันดำเนินการต่อไปตามอำนาจหน้าท่ีของหน่วยงานน้ัน
และแจ้งผู้ร้องทราบด้วย หรือหากเป็นเร่ืองท่ีมีระเบียบกฎหมายกำหนดรายละเอียด ข้ันตอน วิธีการ
และระยะเวลาดำเนินการไว้เป็นการเฉพาะแล้ว
ก็ให้แจ้งผู้ร้องทราบถึงแนวทางการดำเนินการตามท่ีระเบียบกฎหมายน้ันๆ กำหนดไว้ 

4.๓ วิธีดำเนินการ



(1) การพิจารณารับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
    (1.1) นายกเทศมนตรีอาจใช้ดุลยพินิจสั่งการด้วยตนเอง
หรือมอบหมายปลัดเทศบาลเป็นผู้พิจารณาว่า เร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียนท่ีได้รับ
เป็นเร่ืองท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของนายกเทศมนตรี หรืออยู่ในอำนาจหน้าท่ีของหน่วยงานอื่น
หรือเป็นเร่ืองท่ีมีระเบียบกฎหมายกำหนดข้ันตอนวิธีการดำเนินการไว้เป็นการเฉพาะ
ซ่ึงควรจะดำเนินการต่อเร่ืองน้ันอย่างไร
    (1.2) นายกเทศบาลตำบลบ้านผืออาจส่งเร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียนท่ีได้รับ
ให้คณะกรรมการกลั่นกรองเร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียน ท่ีนายกเทศมนตรีแต่งต้ัง ทำหน้าท่ีตาม (1.1) ก็ได้
ถ้าเห็นว่าจำเป็นหรือจะเกิดประโยชน์
    (1.3) แนวทางท่ีนายกเทศมนตรีจะพิจารณาไม่รับเร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียน
ได้แก่ 
     (1.3.1) เป็นเร่ืองท่ีไม่ปรากฏตัวตนผู้ร้อง
หรือตรวจสอบตัวตนของผู้ร้องไม่ได้
     (1.3.2) เป็นเร่ืองท่ีแอบอ้างชื่อผู้อื่นเป็นผู้ร้อง
โดยผู้แอบอ้างมิได้มีส่วนเก่ียวข้องในเร่ืองท่ีร้องทุกข์ ร้องเรียน
     (1.3.3) เร่ืองท่ีมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์
ไม่ระบุพยานหลักฐานหรือกรณีแวดล้อมชัดแจ้ง
     (1.3.4) เร่ืองท่ีมีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ท่ีศาล
หรือศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเด็ดขาดแล้ว
     (1.3.5) เร่ืองท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล
มีมติเด็ดขาดแล้ว
     (1.3.6) เร่ืองท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ
หรือข้อบังคับกำหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะแล้ว

(2) การตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
(กรณีเป็นเรื่องท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของนายกเทศมนตรี)
    (2.1) ให้เจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
รวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียน น้ัน ท้ังพยานเอกสาร พยานบุคคล
และพยานวัตถุ รวมถึงการตรวจสอบสถานท่ีจริงถ้าจำเป็นเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงในเร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียน
น้ัน อย่างชัดเจน เพื่อเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณาวินิจฉัยต่อไป
    (2.2)
การดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงควรเปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องหรือคู่กรณี
ได้รับทราบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอย่างเพียงพอ
รวมท้ังเปิดโอกาสให้มีการโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานอย่างเพียงพอ
ก่อนท่ีจะมีคำวินิจฉัยหรือสั่งการเก่ียวกับเร่ืองน้ัน
โดยเฉพาะเร่ืองท่ีต้องใช้กระบวนการพิจารณาทางปกครองเพื่อมีคำสั่งทางปกครอง
รวมท้ังจะต้องถือปฏิบัติตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในส่วนท่ีเก่ียวข้องด้วย



    (2.3) การพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียน
ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาข้อเท็จจริงท่ีตรวจสอบได้ ปรับเข้ากับข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข้อง โดยให้สอดคล้องและครบถ้วนตามประเด็นข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน
    (2.4) คำวินิจฉัยเก่ียวกับเร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียน
ของนายกเทศมนตรีควรประกอบด้วย ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้อกฎหมายท่ีอ้างอิง
และข้อพิจารณาพร้อมข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจ
    (2.5) ให้แจ้งผลการดำเนินการต่อเร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียน ให้ผู้ร้องทราบ
ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันท่ีได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

4.๔ ระยะเวลาดำเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
   (1) เร่ืองท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของนายกเทศมนตรี
ให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัยสั่งการเพื่อการแก้ไขปัญหา ให้เสร็จสิ้น ภายใน 7 วัน
นับแต่วันท่ีได้รับเร่ือง (หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว
อาจขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน 2 คร้ังๆ ละไม่เกิน 3 วัน )
   (2) เร่ืองท่ีไม่อยู่ในอำนาจหน้าท่ีของนายกเทศมนตรี
ให้ส่งเร่ืองน้ันให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดำเนินการ ภายในระยะเวลา 7 วัน นับแต่วันได้รับเร่ือง
(โดยให้หน่วยงานน้ันแจ้งผลการดำเนินการให้เทศบาลทราบด้วย เพื่อจะได้แจ้งผู้ร้องทราบต่อไป)


