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 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 69/1 และประกอบกับมาตรา 52 และมาตรา 41 แหงพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 กำหนดใหเม่ือสวนราชการไดรับคำ
รองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอ่ืนใด
จากบุคคลใด โดยมีขอมูลและสาระตามสมควรใหเปนหนาท่ีของสวนราชการนั้นท่ีจะตองพิจารณาดำเนินการ
ใหลุลวงไป ซ่ึงการดำเนินการแกไขปญหารองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติราชการ 
อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอ่ืนใดจากบุคคลใดนั้น องคการบริหารสวนตำบลปอพานจึงไดจัดตั้ง
ศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลปอพาน 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินการเก่ียวกับการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีเกิดข้ึนในทองท่ีตำบลปอพาน
เปนไปในแนวทางเดียวกัน เกิดประโยชนตอประชาชน และอำนวยความสะดวกตอเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 
องคการบริหารสวนตำบลปอพานจึงไดจัดทำคูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน โดยไดรวบรวมแนวทางการ
ดำเนินงานและขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน ท้ังนี้เพ่ือใหการดำเนินงานของศูนยรับเรื่องรองเรียน 
ขององคการบริหารสวนตำบลปอพานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ และเกิดประโยชนสุขตอพ่ีนองประชาชน 
 
 
        องคการบริหารสวนตำบลปอพาน 
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1.ความหมาย 
 การดำเนินการเก่ียวกับเรื่องราวรองทุกข รองเรียน มีความสำคัญสำหรับสวนราชการหนวยงาน
ตางๆ มาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เพราในการบริหารราชการ หรือการใหบริการของสวนราชการนั้นผลงานจะ
เปนสิ่งท่ีประชาชนพึงพอใจหรือไมข้ึนอยูกับการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของเจาหนาท่ีของสวนราชการ 
หนวยงานตางๆ ซ่ึงการแสดงออกโดยผานกระบวนการรองทุกข รองเรียน ใหขอเสนอแนะสามารถเปนเครื่องชี้
วัดการปฏิบัติงาน หากสวนราชการหรือหนวยงานใดปฏิบัติงานเปนท่ีพึงพอใจของประชาชนมาก ยอมมีโอกาส
ถูกตำหนิติเตียนจากประชาชนนอยยอมมีโอกาสไดรับการตำหนิติเตียนจากประชาชนมาก นอกจากเรื่องรอง
ทุกข รองเรียน ขอเสนอแนะของประชาชนท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานของสวนราชการและหนวยงานตางๆ แลว 
ยังมีเรื่องรองทุกข รองเรียนของประชาชนท่ีเกิดจากความไมเปนธรรมในสังคม หรือเกิดการกรณีพิพาทระหวาง
ประชาชนดวยกันเอง ซ่ึงองคการบริหารสวนตำบลปอพานมีอำนาจหนาท่ีตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546ในกรณีท่ีสวนราชการไดรับคำรองเรียน 
เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด 
โดยมีขอมูลสาระตามสมควรใหเปนหนาท่ีของสวนราชการนั้นท่ีจะตองพิจารณาดำเนินการใหลุลวงไป  
 เพ่ือใหการพิจารณาความหมายของเรื่องรองทุกข รองเรียน ชัดเจนยิ่งข้ึน จึงแบงแยกพิจารณา
ความหมายของคำวา “เรื่องราวรองทุกข รองเรียน” ไว 2 ประการ คือ  
 “เรื่องรองทุกข รองเรียนขาราชการ” หมายถึง เรื่องราวท่ีขาราชการเปนผูถูกรองเรียนเนื่องจาก
การปฏิบัติหนาท่ีหรือปฏิบัติตน 
 “เรื่องรองทุกข รองเรียนของประชาชน”หมายถึง เรื่องราวท่ีผูรองเรียนประสงคใหไดรับการปลด
เปลื้องความทุกขท่ีตนไดรับ หรือเปนเรื่องท่ีผูรองเรียนหรือผูอ่ืน หรือสาธารณชนไดรับความเสียหายและรวมถึง
ความขัดแยงระหวางประชาชนกับประชาชน 
 

2. หลักท่ัวไปในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวรองทุกข รองเรียน 
 การดำเนินการแกไขปญหาเรื่องรองทุกข รองเรียน ในระดับตำบลไดนำแนวทางการดำเนินการ
ของกระทรวงมหาดไทยและตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   
มาใช ซ่ึงมีสาระสำคัญคือ  
 2.1 ลักษณะของเรื่องราวรองทุกข รองเรียนขาราชการ 
  (1) เปนเรื่องท่ีมีผูรองทุกขไดรับความเดือดรอน หรือเสียหาย หรืออาจเดือดรอน หรือ
เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
  (2) ความเดือดรอน หรือความเสียหายท่ีวานั้น เนื่องมาจากเจาหนาท่ีองคการบริหาร
สวนตำบลละเลยตอหนาท่ี ตามท่ีกฎหมายกำหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควร
กระทำการนอกเหนืออำนาจหนาท่ี หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย กระทำการไมถูกตองตามข้ันตอน หรือ
วิธีการอันเปนสาระสำคัญท่ีกำหนดไวสำหรับการนั้น กระทำการไมสุจริต หรือโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
 2.2 ลักษณะของเรื่องราวรองทุกข รองเรียนของประชาชน 
  เปนเรื่องท่ีผูรองไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได ไมวาจะมีคูกรณีหรือไมมีคูกรณีก็ตาม และไดมารองเรียนหรือรองขอเพ่ือใหองคการ
บริหารสวนตำบลปอพานแกไขปญหาความเดือดรอนหรือชวยเหลือ ไมวาจะเปนดวยวาจาหรือลายลักษณ
อักษร รวมถึงเรื่องรองทุกข รองเรียน ท่ีสวนราชการอ่ืนขอใหองคการบริหารสวนตำบลปอพานดำเนินการ
แกไขปญหาตามอำนาจหนาท่ี หรือสามารถประสานใหหนวยงานท่ีมีอำนาจหนาท่ีโดยตรง ดำเนินการตอไปได 
3. แนวทางการดำเนินงานของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลปอพาน 



  (1) สวนรับเรื่อง  ทำหนาท่ีรับเรื่องรองเรียน รองทุกข ขอเสนอแนะ จัดทำทะเบียนรับ
เรื่องรองทุกข เพ่ือเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 
  (2) สวนวิเคราะห ติดตาม และประสานงาน ทำหนาท่ีในการวิเคราะหและประเมินเรื่อง
รองทุกข พิจารณาเสนอแนวทางวิธีการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน รองทุกขตอผูบริหารและจัดทำรายงานแจงผู
รองเรียนใหทราบเก่ียวกับผลการปฏิบัติตามคำรองเรียน รองทุกข 
  (3) สวนปฏิบัติการในพ้ืนท่ี หรือหนวยปฏิบัติการเคลื่อนท่ีเร็ว ทำหนาท่ีใหความ
ชวยเหลือเรื่องสำคัญเรงดวนท้ังเรื่องรองเรียน รองทุกขและขอเสนอแนะ โดยการลงปฏิบัติในพ้ืนท่ี และ
ประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมการปฏิบัติ  
  (4) สวนประชาสัมพันธ ทำหนาท่ีประชาสัมพันธผลการดำเนินงานของศูนยบริการรับ
เรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลปอพาน ใหทุกภาคสวนไดรับทราบ 
 3.2 การบริหารงานของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลปอพาน 
  ศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลปอพานในรูปของ
คณะกรรมการ จะมีคณะกรรมการประกอบดวยปลัดองคการบริหารสวนตำบลและหัวหนาสวนตางๆ  
 3.3 ข้ันตอนการปฏิบัติงานของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบล 
ปอพาน       
  (1) สวนรับเรื่อง เม่ือสวนรับเรื่องไดรับเรื่อง ไดรับขอรองเรียนจากประชาชนทุกชองทาง 
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเม่ือรับเรื่องแลวจะดำเนินการ 
   (1.1) การรับเรื่องทางโทรศัพท หมายเลข 0๔๓-๙๘๙๐๕๗ จะตอบขอซักถาม 
บริการขอมูล ใหคำปรึกษา โดยจะดำเนินการในทันที หรือหากเปนเรื่องยุงยาก ซับซอน ตองใชเวลาในการ
ตรวจสอบ จะดำเนินการแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของตรวจสอบและพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาแลวแตกรณี 
   (1.2) จัดทำทะเบียนรับเรื่องรองทุกข รองเรียน ทุกเรื่องและทุกชองทาง รวบรวม
เปนสถิติไวใชประโยชนในการวิเคราะหผลการปฏิบัติทุกระยะ 
   (1 .3) รวบรวมเรื่องรองทุกข  รองเรียน สงให  สวนวิ เคราะหติดตามและ
ประสานงาน 
   (1.4) สรางเครือขายการทำงานรวมกับสวนราชการ องคการปกครองสวนทองถ่ิน 
ภาคเอกชน ประชาชน ผูนำชุมชน องคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
   (1.5) จัดทำทะเบียนอาสาสมัครผูแจงขาว 
   (1.6) บริหารการประชาสัมพันธ 
   (1.7) ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานประจำป 
  (2) สวนวิเคราะหติดตามและประสานงาน 
   (2.1) วิเคราะหและประเมินคาเรื่องรองทุกข รองเรียน 
   (2.2) จัดลำดับความสำคัญเรงดวน 
   (2.3) จำแนกเรื่องรองทุกข รองเรียน สงใหสวนปฏิบัติการในพ้ืนท่ีหรือแจง
หนวยงานท่ีเก่ียวของตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาหาทางแกไขปญหา 
   (2.4) เรงรัดติดตามผลการดำเนินงานและแจงผลการดำเนินงานใหผูรองทราบ 
 
 
 



  (3) สวนปฏิบัติการในพ้ืนท่ี หรือหนวยเคลื่อนท่ีเร็ว 
   (3.1) กรณีเปนเรื่องเรงดวนท่ีมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนหรือมี
ผลกระทบตอสังคมสวนรวมหรือพลเมืองดีท่ีไดรับผลกระทบจากการชวยเหลือสังคมสวนปฏิบัติการมีหนาท่ี
ประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของและจัดเจาหนาท่ีในลักษณะเคลื่อนท่ีเร็วออกไปตรวจสอบขอเท็จจริงและ
พิจารณาหาทางแกไขโดยทันที 
   (3.2) รายงานผูบังคับบัญชา 
   (3.3) สงเรื่องประชาสัมพันธผลการดำเนินงาน 
  (4) สวนประชาสัมพันธ 
   ประชาสัมพันธผลการดำเนินงานของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการ
บริหารสวนตำบลปอพานผานทางสื่อตางๆ ใหทุกภาคสวนรับทราบ  
 4.แนวทางการดำเนินงานของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบล  
ปอพาน 
  4.1 โครงสรางของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบล     
ปอพาน ประกอบดวย 2 งาน  
   (1) งานอำนวยความเปนธรรมเรื่องราวรองทุกข กลาวโทษและแจงเบาะแสกระทำ
ผิดกฎหมาย 
   (2) งานอำนวยความเปนธรรมและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
  4.2 องคประกอบของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบล   
ปอพาน 
   (1) นายกองคการบริหารสวนตำบลปอพาน เปนประธาน 
   (2) ปลัดองคการบริหารสวนตำบลและหัวหนาสวนตางๆ เปนกรรมการ  
   (3) เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนเปนเลขานุการ 
  4.3 ข้ันตอนการดำเนินงานของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวน
ตำบลปอพาน 
  (1) การรับเรื่องรองทุกข รองเรียน 
   (1.1) กรณีรองทุกข รองเรียน ดวยวาจา 
    (1.1.1) บันทึกขอมูลตามคำรอง และใหผูรองลงลายมือชื่อไวเปน
หลักฐาน หากผูรองไมยินยอมลงลายมือชื่อ มิใหรับเรื่องทุกข รองเรียนนั้นไวพิจารณา และแจงใหผูรองทราบ
พรอมบันทึกเหตุดังกลาวไวในคำรอง เวนแตกรณีท่ีนายกองคการบริหารสวนตำบลปอพานเห็นสมควรเพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชนหรือประโยชนสาธารณะ จะรับคำรองนัน้ไวพิจารณาก็ได  
   (1.2) กรณีการรองเรียนเปนลายลักษณอักษร ตองมีลักษณะดังนี้ 
    (1.2.1) มีชื่อและท่ีอยูของผูรอง ซ่ึงสามารถตรวจสอบตัวตนได 
    (1.2.2) ระบุเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข รองเรียน พรอมขอเท็จจริง
พฤติการณเก่ียวกับเรื่องนั้นตามสมควร 
    (1.2.3) ใชถอยคำสุภาพ 
    (1.2.4) มีลายมือชื่อของผูรอง ถาเปนการรองทุกขรองเรียนแทนผูอ่ืน
ตองแนบใบมอบอำนาจดวย 



  (2) เม่ือศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลปอพาน ไดรับเรื่อง
รองทุกข รองเรียน ลงทะเบียนรับเรื่องตามแบบท่ีกำหนดโดยทันทีแลวเสนอเรื่องใหนายกองคการบริหารสวน
ตำบลพิจารณาสั่งการโดยทันที 
  (3) ใหเจาหนาท่ีผูรับเรื่องแจงการรับเรื่องรองทุกข รองเรียน ใหผูรองทราบภายใน ๑๕ 
วัน ทำการ นับแตวันไดรับเรื่อง โดยการแจงเปนลายลักษณอักษร อาจเชิญผูรองมาลงลายมือชื่อรับทราบหรือ
สงเปนหนังสือแจงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 
  (4) นายกองคการบริหารสวนตำบลปอพานวินิจฉัยวาเรื่องรองทุกข รองเรียน ท่ีไดรับ 
เปนเรื่องท่ีอยูในอำนาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตำบล หรือเปนเรื่องท่ีอยูในอำนาจหนาท่ีของ
หนวยงานอ่ืน หรือเปนเรื่องท่ีมีระเบียบกฎหมายกำหนดรายละเอียดข้ันตอน วิธีการ และระยะเวลาดำเนินการ
ไวเปนการเฉพาะ ถาเปนเรื่องท่ีอยูในอำนาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตำบล ใหพิจารณามอบหมาย
ปลัดองคการบริหารสวนตำบล หรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบหรือคณะกรรมการท่ีแตงต้ังข้ึน ไปดำเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาแนวทางแกไขปญหาหากเปนเรือ่งท่ีอยูในอำนาจหนาท่ีของหนวยงานอ่ืน ให
จัดสงเรื่องรองทุกข รองเรียนนั้น ใหหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องนั้นดำเนินการตอไปตามอำนาจ
หนาท่ีของหนวยงานนั้น และแจงผูรองทราบดวย หรือหากเปนเรื่องท่ีมีระเบียบกฎหมายกำหนดรายละเอียด 
ข้ันตอน วิธีการ และระยะเวลาดำเนินการไวเปนการเฉพาะแลว ก็ใหแจงผูรองทราบถึงแนวทางการดำเนินการ
ตามท่ีระเบียบกฎหมายนั้นๆ กำหนดไว  
  4.4 วิธีดำเนินการ 
   (1) การพิจารณารับเรื่องรองทุกข รองเรียน 
    (1.1) นายกองคการบริหารสวนตำบลอาจใชดุลยพินิจสั่งการดวยตนเอง หรือ
มอบหมายปลัดองคการบริหารสวนตำบลเปนผูพิจารณาวา เรื่องรองทุกข รองเรียนท่ีไดรับ เปนเรื่องท่ีอยูใน
อำนาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตำบล หรืออยูในอำนาจหนาท่ีของหนวยงานอ่ืน หรือเปนเรื่องท่ีมี
ระเบียบกฎหมายกำหนดข้ันตอนวิธีการดำเนินการไวเปนการเฉพาะ ซ่ึงควรจะดำเนินการตอเรื่องนั้นอยางไร 
    (1.2) นายกองคการบริหารสวนตำบลปอพานอาจสงเรื่องรองทุกข รองเรียนท่ี
ไดรับ ใหคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องรองทุกข รองเรียน ท่ีนายกองคการบริหารสวนตำบลแตงต้ัง ทำหนาท่ี
ตาม (1.1) ก็ได ถาเห็นวาจำเปนหรือจะเกิดประโยชน 
    (1.3) แนวทางท่ีนายกองคการบริหารสวนตำบลจะพิจารณาไมรับเรื่องรองทุกข 
รองเรียน ไดแก  
     (1.3.1) เปนเรื่องท่ีไมปรากฏตัวตนผูรอง หรือตรวจสอบตัวตนของผูรอง
ไมได 
     (1.3.2) เปนเรื่องท่ีแอบอางชื่อผูอ่ืนเปนผูรอง โดยผูแอบอางมิไดมีสวน
เก่ียวของในเรื่องท่ีรองทุกข รองเรียน 
     (1.3.3) เรื่องท่ีมีลักษณะเปนบัตรสนเทห ไมระบุพยานหลักฐานหรือ
กรณีแวดลอมชัดแจง 
     (1.3.4) เรื่องท่ีมีการฟองรองเปนคดีอยูท่ีศาล หรือศาลมีคำพิพากษา
หรือคำสั่งเด็ดขาดแลว 
     (1.3.5) เรื่องท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล 
มีมติเด็ดขาดแลว 



     (1.3.6) เรื่องท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับกำหนดรายละเอียดวิธี
ปฏิบัติไวเปนการเฉพาะแลว 
     (1.3.7) เรื่องไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาท ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2549  
   (2) การตรวจสอบขอเท็จจริงและวินิจฉัยเรื่องรองทุกข รองเรียน (กรณีเปน
เรื่องท่ีอยูในอำนาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตำบล) 
    (2.1) ใหเจาหนาท่ีหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ท่ีนายกองคการบริหารสวน
ตำบลมอบหมายใหตรวจสอบขอเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานทุกอยางท่ีเก่ียวของกับเรื่องรองทุกข รองเรียน 
นั้น ท้ังพยานเอกสาร พยานบุคคล และพยานวัตถุ รวมถึงการตรวจสอบสถานท่ีจริงถาจำเปนเพ่ือใหทราบ
ขอเท็จจริงในเรื่องรองทุกข รองเรียน นั้น อยางชัดเจน เพ่ือเสนอนายกองคการบริหารสวนตำบลพิจารณา
วินิจฉัยตอไป 
    (2.2) การดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงควรเปดโอกาสใหผูเก่ียวของหรือ
คูกรณี ไดรับทราบขอเท็จจริงและพยานหลักฐานอยางเพียงพอ รวมท้ังเปดโอกาสใหมีการโตแยงแสดง
พยานหลักฐานอยางเพียงพอ กอนท่ีจะมีคำวินิจฉัยหรือสั่งการเก่ียวกับเรื่องนั้น โดยเฉพาะเรื่องท่ีตองใช
กระบวนการพิจารณาทางปกครองเพ่ือมีคำสั่งทางปกครอง รวมท้ังจะตองถือปฏิบัติตามกฎหมายวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองในสวนท่ีเก่ียวของดวย 
    (2.3) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข รองเรียน ใหนายกองคการบริหาร
สวนตำบลพิจารณาขอเท็จจริงท่ีตรวจสอบได ปรับเขากับขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือหนังสือสั่งการท่ี
เก่ียวของ โดยใหสอดคลองและครบถวนตามประเด็นขอรองทุกข รองเรียน 
    (2.4) คำวินิจฉัยเก่ียวกับเรื่องรองทุกข รองเรียน ของนายกองคการบริหารสวน
ตำบลควรประกอบดวย ขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ ขอกฎหมายท่ีอางอิง และขอพิจารณาพรอม
ขอสนับสนุนในการใชดุลยพินิจ 
    (2.5) ใหแจงผลการดำเนินการตอเรื่องรองทุกข รองเรียน ใหผูรองทราบ 
ภายใน 5 วันทำการ นับแตวันท่ีไดดำเนินการแกไขปญหาแลวเสร็จ 
  4.5 ระยะเวลาดำเนินการตอเรื่องรองทุกข รองเรียน 
   (1) เรื่องท่ีอยูในอำนาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตำบล ใหดำเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงและวินิจฉัยสั่งการเพ่ือการแกไขปญหา ใหเสร็จสิ้น ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีไดรับเรื่อง 
(หากไมสามารถดำเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว อาจขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน 2 ครั้งๆ ละ
ไมเกิน ๗ วัน ) 
   (2) เรื่องท่ีไมอยูในอำนาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตำบล ใหสงเรื่องนั้น
ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบดำเนินการ ภายในระยะเวลา 7 วัน นับแตวันไดรับเรื่อง (โดยใหหนวยงานนั้นแจงผล
การดำเนินการใหองคการบริหารสวนตำบลทราบดวย เพ่ือจะไดแจงผูรองทราบตอไป) 
 
  


