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คํานํา
ตามมาตรา 52 และมาตรา 41 แห งพระราชกฤษฎีก าวาดวยหลัก เกณฑ และวิธีการบริห าร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กําหนดใหเมื่อสวนราชการไดรับคํารองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีขอมูลและสาระตาม
สมควรใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นที่จะตองพิจารณาดําเนินการใหลุลวงไป ซึ่งการดําเนินการแกไขปญหา
รองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอื่นใด
จากบุคคลใดนั้น เทศบาลเมืองพิชัยจึงไดจัดตั้งศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนของเทศบาลเมืองพิชัย
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่เกิดขึ้นในทองที่ตําบลพิชัย
เปนไปในแนวทางเดียวกั น เกิดประโยชนตอประชาชน และอํานวยความสะดวกตอเจ าหนาที่ ผูป ฏิบัติงาน
เทศบาลเมืองพิชัยจึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน โดยไดรวบรวมแนวทางการดําเนินงานและ
ขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานของศูนยรับเรื่องรองเรียน ของเทศบาลเมืองพิชัยบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ และเกิดประโยชนสุขตอพี่นองประชาชน
เทศบาลเมืองพิชัย
มกราคม 255๙
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-๑1.ความหมาย
การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวรองทุกข รองเรียน มีความสําคัญสําหรับสวนราชการหนวยงาน
ตางๆ มาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เพราในการบริหารราชการ หรือการใหบริการของสวนราชการนั้นผลงานจะ
เปนสิ่งที่ ประชาชนพึงพอใจหรื อไมขึ้นอยูกับการปฏิบั ติหนาที่ของเจาหนาที่ของเจาหนาที่ของสวนราชการ
หนวยงานตางๆ ซึ่งการแสดงออกโดยผานกระบวนการรองทุกข รองเรียน ใหขอเสนอแนะสามารถเปนเครื่องชี้
วัดการปฏิบัติงาน หากสวนราชการหรือหนวยงานใดปฏิบัติงานเปนที่พึงพอใจของประชาชนมาก ยอมมีโอกาส
ถูกตําหนิติเตียนจากประชาชนนอยยอมมีโอกาสไดรับการตําหนิติเตียนจากประชาชนมาก นอกจากเรื่องรอง
ทุกข รองเรียน ขอเสนอแนะของประชาชนที่เกิดจากการปฏิบัติงานของสวนราชการและหนวยงานตางๆ แลว
ยังมีเรื่องรองทุกข รองเรียนของประชาชนที่เกิดจากความไมเปนธรรมในสังคม หรือเกิดการกรณีพิพาทระหวาง
ประชาชนดวยกันเอง ซึ่งของเทศบาลเมืองพิชัยมีอํานาจหนาที่ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในกรณีที่สวนราชการไดรับคํารองเรียน เสนอแนะ หรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีขอมูลสาระตาม
สมควรใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นที่จะตองพิจารณาดําเนินการใหลุลวงไป
เพื่อใหการพิจารณาความหมายของเรื่องรองทุกข รองเรียน ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงแบงแยกพิจารณา
ความหมายของคําวา “เรื่องราวรองทุกข รองเรียน” ไว 2 ประการ คือ
“เรื่องรองทุกข รองเรียนขาราชการ” หมายถึง เรื่องราวที่ขาราชการเปนผูถูกรองเรียนเนื่องจาก
การปฏิบัติหนาที่หรือปฏิบัติตน
“เรื่องรองทุกข รองเรียนของประชาชน”หมายถึง เรื่องราวที่ผูรองเรียนประสงคใหไดรับการปลด
เปลื้องความทุกขที่ตนไดรับ หรือเปนเรื่องที่ผูรองเรียนหรือผูอื่น หรือสาธารณชนไดรับความเสียหายและรวมถึง
ความขัดแยงระหวางประชาชนกับประชาชน
2. หลักทั่วไปในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวรองทุกข รองเรียน
การดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองทุกข รองเรียน ในระดับตําบลไดนําแนวทางการดําเนินการ
ของกระทรวงมหาดไทยและตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มา
ใช ซึ่งมีสาระสําคัญคือ
2.1 ลักษณะของเรื่องราวรองทุกข รองเรียนขาราชการ
(1) เปนเรื่องที่มีผูรองทุกขไดรับความเดือดรอน หรือเสียหาย หรืออาจเดือดรอน หรือ
เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได
(2) ความเดือดรอน หรือความเสียหายที่วานั้น เนื่องมาจากเจาหนาที่เทศบาลฯ ละเลย
ตอ หนาที่ ตามที่ ก ฎหมายกํ าหนดให ตอ งปฏิบั ติ หรื อ ปฏิบั ติห น าที่ ดัง กล า วล า ชา เกิ น สมควรกระทํ า การ
นอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย กระทําการไมถูกตองตามขั้นตอน หรือวิธีการอัน
เปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการนั้น กระทําการไมสุจริต หรือโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
2.2 ลักษณะของเรื่องราวรองทุกข รองเรียนของประชาชน
เปนเรื่องที่ผูรองไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได ไมวาจะมีคูกรณีหรือไมมีคูกรณีก็ตาม และไดมารองเรียนหรือรองขอเพื่อใหเทศบาลเมือง
พิชัยแกไขปญหาความเดือดรอนหรือชวยเหลือ ไมวาจะเปนดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร รวมถึงเรื่องรอง
ทุก ข รอ งเรียน ที่ส วนราชการอื่ นขอให เทศบาลเมื องพิ ชัยดําเนินการแก ไขป ญ หาตามอํานาจหนาที่ หรื อ
สามารถประสานใหหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่โดยตรง ดําเนินการตอไปได

-๒3. แนวทางการดําเนินงานของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนของเทศบาลเมืองพิชัย
(1) สวนรับเรื่อง ทําหนาที่รับเรื่องรองเรียน รองทุกข ขอเสนอแนะ จัดทําทะเบียนรับ
เรื่องรองทุกข เพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ
(2) สวนวิเคราะห ติดตาม และประสานงาน ทําหนาที่ในการวิเคราะหและประเมินเรื่อง
รองทุกข พิจารณาเสนอแนวทางวิธีการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน รองทุกขตอผูบริหารและจัดทํารายงานแจงผู
รองเรียนใหทราบเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามคํารองเรียน รองทุกข
(3) ส วนปฏิ บั ติก ารในพื้ นที่ หรื อ หน วยปฏิ บั ติก ารเคลื่ อ นที่ เ ร็ ว ทํ าหนา ที่ ให ความ
ชวยเหลื อเรื่ องสําคัญ เรง ดวนทั้ ง เรื่ องรอ งเรี ยน ร อ งทุ กขและขอ เสนอแนะ โดยการลงปฏิบัติในพื้ นที่ และ
ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของรวมการปฏิบัติ
(4) สวนประชาสัมพันธ ทําหนาที่ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของศูนยบริการรับ
เรื่องรองเรียนของเทศบาลเมืองพิชัยใหทุกภาคสวนไดรับทราบ
3.2 การบริหารงานของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนของเทศบาลเมืองพิชัย
ศู น ย บ ริ ก ารรั บ เรื่ อ งร อ งเรี ย นของเทศบาลเมื อ งพิ ชั ย ในรู ป ของคณะกรรมการ มี
ปลั ด เทศบาลเมื อ งพิ ชัย เป นผู ควบคุม ดูแ ล มี นิติ ก รเป น กรรมการและเลขานุก าร และมี ก รรมการศูน ย
ประกอบดวยผูอํานวยการกอง/หัวหนาสํานักปลัด และหัวหนาฝาย
3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนของเทศบาลเมืองพิชัย
(1) สวนรับเรื่อง เมื่อสวนรับเรื่องไดรับเรื่อง ไดรับขอรองเรียนจากประชาชนทุกชองทาง
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเมื่อรับเรื่องแลวจะดําเนินการ
(1.1) การรับ เรื่องทางโทรศัพท หมายเลข ๐๕๔-๓๓๕๕๓๘ จะตอบขอซักถาม
บริการขอมูล ใหคําปรึกษา โดยจะดําเนินการในทันที หรือหากเปนเรื่องยุงยาก ซับซอน ตองใชเวลาในการ
ตรวจสอบ จะดําเนินการแจงหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบและพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาแลวแตกรณี
(1.2) จัดทําทะเบียนรับเรื่องรองทุกข รองเรียน ทุกเรื่องและทุกชองทาง รวบรวม
เปนสถิติไวใชประโยชนในการวิเคราะหผลการปฏิบัติทุกระยะ
(1.3) รวบรวมเรื่ อ งร อ งทุ ก ข ร อ งเรี ย น ส ง ให ส ว นวิ เ คราะห ติ ด ตามและ
ประสานงาน
(1.4) สรางเครือขายการทํางานรวมกับสวนราชการ องคการปกครองสวนทองถิ่น
ภาคเอกชน ประชาชน ผูนําชุมชน องคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
(1.5) จัดทําทะเบียนอาสาสมัครผูแจงขาว
(1.6) บริหารการประชาสัมพันธ
(1.7) ติดตามประเมินผลและจัดทํารายงานประจําป
(2) สวนวิเคราะหติดตามและประสานงาน
(2.1) วิเคราะหและประเมินคาเรื่องรองทุกข รองเรียน
(2.2) จัดลําดับความสําคัญเรงดวน
(2.3) จํ า แนกเรื่ อ งร อ งทุ ก ข ร อ งเรี ยน ส ง ให ส ว นปฏิบั ติก ารในพื้ นที่ ห รื อ แจ ง
หนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาหาทางแกไขปญหา
(2.4) เรงรัดติดตามผลการดําเนินงานและแจงผลการดําเนินงานใหผูรองทราบ
(3) สวนปฏิบัติการในพื้นที่ หรือหนวยเคลื่อนที่เร็ว

-3(3.1) กรณีเปนเรื่องเรงดวนที่มีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนหรือมี
ผลกระทบตอสังคมสวนรวมหรือพลเมืองดีที่ไดรับผลกระทบจากการชวยเหลือสังคมสวนปฏิบัติการมีหนาที่
ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของและจัดเจาหนาที่ในลักษณะเคลื่อนที่เร็วออกไปตรวจสอบขอเท็จจริงและ
พิจารณาหาทางแกไขโดยทันที
(3.2) รายงานผูบังคับบัญชา
(3.3) สงเรื่องประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน
(4) สวนประชาสัมพันธ
ประชาสัม พันธผ ลการดําเนินงานของศูนยบริ การรั บเรื่ องรอ งเรี ยนของเทศบาล
เมืองพิชัย ผานทางสื่อตางๆ ใหทุกภาคสวนรับทราบ
4.แนวทางการดําเนินงานของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนของเทศบาลเมืองพิชัย
4.1 โครงสรางของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนของเทศบาลเมืองพิชัย
ประกอบดวย 2 งาน
(1) งานอํานวยความเปนธรรมเรื่องราวรองทุกข กลาวโทษและแจงเบาะแสกระทํา
ผิดกฎหมาย
(2) งานอํานวยความเปนธรรมและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
4.2 องคประกอบของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนของเทศบาลเมืองพิชัย
(1) ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย เปนผูควบคุมดูแล
(2) ผูอํานวยการกอง/หัวหนาสํานักปลัด หัวหนาฝายตางๆ เปนกรรมการ
(3) นิติกร เปนเลขานุการ
4.3 ขั้นตอนการดําเนินงานของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนของเทศบาลเมืองพิชัย
(1) การรับเรื่องรองทุกข รองเรียน
(1.1) กรณีรองทุกข รองเรียน ดวยวาจา
(1.1.1) บั น ทึ ก ขอ มู ล ตามคําร อ ง และให ผู ร อ งลงลายมื อ ชื่อ ไว เ ป น
หลักฐาน หากผูรองไมยินยอมลงลายมือชื่อ มิใหรับเรื่องทุกข รองเรียนนั้นไวพิจารณา และแจงใหผูรองทราบ
พรอมบันทึกเหตุดังกลาวไวในคํารอง เวนแตกรณีที่นายกเทศมนตรีเมืองพิชัยเห็นสมควรเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชนหรือประโยชนสาธารณะ จะรับคํารองนั้นไวพิจารณาก็ได
(1.2) กรณีการรองเรียนเปนลายลักษณอักษร ตองมีลักษณะดังนี้
(1.2.1) มีชื่อและที่อยูของผูรอง ซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได
(1.2.2) ระบุเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุก ข รองเรี ยน พรอมขอเท็จจริ ง
พฤติการณเกี่ยวกับเรื่องนั้นตามสมควร
(1.2.3) ใชถอยคําสุภาพ
(1.2.4) มีลายมือชื่อของผูรอง ถาเปนการรองทุกขรองเรียนแทนผูอื่น
ตองแนบใบมอบอํานาจดวย
(2) เมื่อศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนของเทศบาลเมืองพิชัยไดรับเรื่องรองทุกข รองเรียน
ลงทะเบียนรับเรื่องตามแบบที่กําหนดโดยทันทีแลวเสนอเรื่องใหนายกเทศมนตรีเมืองพิชัยพิจารณาสั่งการโดย
ทันที
(3) ใหเจาหนาที่ผูรับเรื่องแจงการรับเรื่องรองทุกข รองเรียน ใหผูรองทราบภายใน ๑๕
วัน ทําการ นับแตวันไดรับเรื่อง โดยการแจงเปนลายลักษณอักษร อาจเชิญผูรองมาลงลายมือชื่อรับทราบหรือ
สงเปนหนังสือแจงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ

-๔(4) นายกเทศมนตรีเมืองพิชัยวินิจฉัยวาเรื่องรองทุกข รองเรียน ที่ไดรับ เปนเรื่องที่อยูใน
อํานาจหนาที่ของเทศบาลเมืองพิชัย หรือเปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของหนวยงานอื่น หรือเปนเรื่องที่ มี
ระเบียบกฎหมายกําหนดรายละเอียดขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาดําเนินการไวเปนการเฉพาะ ถาเปนเรื่องที่
อยูในอํานาจหนาที่ของเทศบาลเมืองพิชัย ใหพิจารณามอบหมายใหปลัดเทศบาลเมืองพิชัย หรือเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบหรือคณะกรรมการที่แตงตั้งขึ้น ไปดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาแนวทางแกไข
ปญหาหากเปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของหนวยงานอื่น ใหจัดสงเรื่องรองทุกข รองเรียนนั้น ใหหนวยงานทีม่ ี
หนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนั้นดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานนั้น และแจงผูรองทราบดวย
หรือหากเปนเรื่องที่มีระเบียบกฎหมายกําหนดรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาดําเนินการไวเปน
การเฉพาะแลว ก็ใหแจงผูรองทราบถึงแนวทางการดําเนินการตามที่ระเบียบกฎหมายนั้นๆ กําหนดไว
4.4 วิธีดําเนินการ
(1) การพิจารณารับเรื่องรองทุกข รองเรียน
(1.1) นายกเทศมนตรี เ มื อ งพิ ชั ย อาจใช ดุล ยพิ นิ จ สั่ ง การด วยตนเอง หรื อ
มอบหมายปลัดเทศบาลเมืองพิชัยเปนผูพิจารณาวา เรื่องรองทุกข รองเรียนที่ไดรับ เปนเรื่องที่อยูในอํานาจ
หนาที่ของเทศบาลเมืองพิชัย หรืออยูในอํานาจหนาที่ ของหนวยงานอื่น หรือเปนเรื่องที่ มีระเบียบกฎหมาย
กําหนดขั้นตอนวิธีการดําเนินการไวเปนการเฉพาะ ซึ่งควรจะดําเนินการตอเรื่องนั้นอยางไร
(1.2) นายกเทศมนตรีเ มื อ งพิชัยอาจสง เรื่ อ งร อ งทุ กข ร อ งเรี ยนที่ ไดรั บ ให
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องรองทุกข รองเรียน ที่นายกเทศมนตรีเมืองพิชัยแตงตั้ง ทําหนาที่ตาม (1.1) ก็ได
ถาเห็นวาจําเปนหรือจะเกิดประโยชน
(1.3) แนวทางที่ นายกเทศมนตรี เ มื องพิ ชัยจะพิ จ ารณาไม รั บ เรื่ องร อ งทุ ก ข
รองเรียน ไดแก
(1.3.1) เปนเรื่องที่ไมปรากฏตัวตนผูรอง หรือตรวจสอบตัวตนของผูรอง
ไมได
(1.3.2) เปนเรื่องที่แอบอางชื่อผูอื่นเปนผูรอง โดยผูแอบอางมิไดมีสวน
เกี่ยวของในเรื่องที่รองทุกข รองเรียน
(1.3.3) เรื่องที่มี ลักษณะเปนบัตรสนเทห ไมระบุพยานหลักฐานหรื อ
กรณีแวดลอมชัดแจง
(1.3.4) เรื่องที่มี การฟองร องเปนคดีอยูที่ศาล หรือศาลมี คําพิพากษา
หรือคําสั่งเด็ดขาดแลว
(1.3.5) เรื่องที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล
มีมติเด็ดขาดแลว
(1.3.6) เรื่องที่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับกําหนดรายละเอียดวิธี
ปฏิบัติไวเปนการเฉพาะแลว
(1.3.7) เรื่องไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาท ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2549
(2) การตรวจสอบขอเท็จจริงและวินิจฉัยเรื่องรองทุกข รองเรีย น (กรณีเปน
เรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของเทศบาลเมืองพิชัย)
(2.1) ให เ จาหนาที่ หรื อ หนวยงานที่ รั บผิ ดชอบ ที่ นายกเทศมนตรีเ มือ งพิ ชัย
มอบหมายใหตรวจสอบขอเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานทุกอยางที่เกี่ยวของกับเรื่องรองทุกข รองเรียน นั้น
ทั้งพยานเอกสาร พยานบุคคล และพยานวัตถุ รวมถึงการตรวจสอบสถานที่จริงถาจําเปนเพื่อใหทราบ

-๕ขอเท็จจริงในเรื่องรองทุกข รองเรียน นั้น อยางชัดเจน เพื่อเสนอนายกเทศมนตรีเมืองพิชัยพิจารณาวินิจฉัย
ตอไป
(2.2) การดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงควรเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของหรื อ
คูก รณี ไดรั บ ทราบขอเท็ จ จริ ง และพยานหลั ก ฐานอยางเพี ยงพอ รวมทั้ ง เป ดโอกาสให มี ก ารโตแยง แสดง
พยานหลั กฐานอยางเพี ยงพอ ก อ นที่ จ ะมี คําวินิจ ฉัยหรือ สั่ งการเกี่ ยวกั บ เรื่ อ งนั้น โดยเฉพาะเรื่ องที่ ตอ งใช
กระบวนการพิจารณาทางปกครองเพื่อมีคําสั่งทางปกครอง รวมทั้งจะตองถือปฏิบัติตามกฎหมายวิธีปฏิบั ติ
ราชการทางปกครองในสวนที่เกี่ยวของดวย
(2.3) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุ กข ร องเรี ยน ใหนายกเทศมนตรี เมือ ง
พิชัยพิจ ารณาขอ เท็ จจริง ที่ตรวจสอบได ปรั บเขากับ ขอกฎหมาย ระเบี ยบ ขอบัง คับ หรือ หนังสื อสั่ งการที่
เกี่ยวของ โดยใหสอดคลองและครบถวนตามประเด็นขอรองทุกข รองเรียน
(2.4) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องรองทุกข รองเรียน ของนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย
ควรประกอบดวย ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขอกฎหมายที่อางอิง และขอพิจารณาพรอมขอสนับสนุนใน
การใชดุลยพินิจ
(2.5) ให แจ ง ผลการดําเนินการตอ เรื่ อ งร อ งทุ ก ข ร อ งเรี ยน ให ผู ร อ งทราบ
ภายใน ๑5 วันทําการ นับแตวันที่ไดดําเนินการแกไขปญหาแลวเสร็จ
4.5 ระยะเวลาดําเนินการตอเรื่องรองทุกข รองเรียน
(1) เรื่ อ งที่ อ ยูใ นอํ า นาจหน า ที่ ข องนายกเทศมนตรี เ มื อ งพิ ชั ย ให ดํ าเนิ น การ
ตรวจสอบขอเท็จจริงและวินิจฉัยสั่งการเพื่อการแกไขปญหา ใหเสร็จสิ้น ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับเรื่อง
(หากไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว อาจขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน 2 ครั้งๆ ละ
ไมเกิน 3 วัน )
(2) เรื่องที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรี เมืองพิชัย ให สงเรื่องนั้นให
หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ ภายในระยะเวลา 7 วัน นับแตวันไดรับเรื่อง (โดยใหหนวยงานนั้นแจงผล
การดําเนินการใหเทศบาลเมืองพิชัยทราบดวย เพื่อจะไดแจงผูรองทราบตอไป)

