
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลสันกำแพง 
เรื่อง  มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
------------------------------------------------------- 

 เพื ่อใหการดำเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลสันกำแพง
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ เทศบาลตำบลสันกำแพง       จึง
กำหนดหลักเกณฑ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องรองเรียน กรณีเกิดมีการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ี ดังนี้ 

 1. ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศเทศบาลตำบลสันกำแพง เรื่อง มาตรการการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต” 

 2. บทนิยามในประกาศนี ้
 

     “เจาหนาท่ี” หมายความวา พนักงานเทศบาล พนักงานจาง ลูกจางในสังกัดเทศบาลตำบลสันกำแพง 

     “ทุจริต” หมายความวา การแสวงหาผลประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผูอ่ืน 

     “ประพฤติมิชอบ” หมายความวา การที่เจาหนาที่ปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติการอยางใด       
ในตำแหนงหรือหนาท่ี หรือใชอำนาจในตำแหนงหรือหนาท่ีอันเปนการฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง 
อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมุงหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา การใชเงิน หรือทรัพยสินของสวนราชการ 
ไมวาการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัตินั ้นเปนการทุจริตดวยหรือไมก็ตาม และใหความหมายรวมถึงการ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงในหนาท่ีดังกลาวดวย 

     “เรื่องรองเรียน” หมายถึง ขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ี   
โดยมิชอบของเจาหนาที ่ในสังกัด และขอกลาวหาเจาหนาที ่ของรัฐที ่ไมไดปฏิบัติหนาที ่ราชการดวย           
ความรับผิดชอบตอประชาชน ไมมีคุณธรรม จริยธรรม ไมคำนึงถึงผลประโยชนสวนรวมเปนที ่ตั ้งและ                  
ไมมีธรรมาภิบาลตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการท่ีเก่ียวของไดกำหนดไว 

     “การตอบสนอง” หมายถึง การสงตอใหแกหนวยงานที่เกี ่ยวของ การตรวจสอบและนำเรื ่อง
รองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดำเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบขอกฎหมาย
พรอมกับแจงใหผูรองเรียนทราบผลหรือความคืบหนาของการดำเนินการภายในเวลาสิบหาวัน ทั้งนี้กรณี       
ท่ีขอรองเรียนไมไดระบุชื ่อและที ่อยูหรือหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได หรืออีเมลติดตอของผู ร องเรียน           
จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การนำเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน
ดำเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

 3. หลักเกณฑและรายละเอียดในการรองเรียน 

     3.1 หลักเกณฑการรองเรียน 

  3.1.1 เรื่องที่จะนำมารองเรียนตองเปนเรื่องที่ผูรองเรียนไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
อันเนื่องมาจากเจาหนาท่ีในเรื่องดังตอไปนี้ 

              /(1) การทำการทุจริต... 



   (1) การทำการทุจริตตอเจาหนาท่ีราชการ 
   (2) กระทำความผิดตอตำแหนงหนาท่ีราชการ 
   (3) ละเลยหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกำหนดใหตองปฏิบัติ 
   (4) ปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกินสมควร 
   (5) กระทำนอกเหนืออำนาจหนาท่ี หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย 

  3.1.2 เรื่องท่ีรองเรียนตองเปนเรื่องจริงท่ีมีมูล ไมใชลักษณะกระแสขาวท่ีสรางความเสียหาย
แกบุคคลท่ีขาดหลักฐานแวดลอมท่ีปรากฏชัดแจง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแนนอน 

     3.2 เรื่องรองเรียนใหใชถอยคำสุภาพและตองระบุขอมูลตอไปนี้ 

  3.2.1 ชื่อและท่ีอยูของผูรองเรียน พรอมหมายเลขโทรศัพท หรือขอมูลติดตอกลับ 
  3.2.2 ชื่อหนวยงาน หรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของท่ีเปนเหตุแหงการรองเรียน 
  3.2.3 การกระทำทั้งหลายที่เปนเหตุแหงการรองเรียน พรอมทั้งขอเท็จจริงหรือพฤติการณ
ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทำดังกลาว หรือแจงชองทาง เบาะแสการทุจริตของเจาหนาที่อยางขัดเจนเพ่ือ
ดำเนินการสืบสวน สอบสวน 
  3.2.4 คำขอของผูรองเรียน 
  3.2.5 ลายมือชื่อผูรองเรียน 
  3.2.6 ระบุ วัน เดือน ป 
  3.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถามี) 

     3.3 กรณีการรองเรียนที่มีลักษณะเปนบัตรสนเทห จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน    
กรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอนเทานั้น 

     3.4 เรื่องรองเรียนท่ีอาจไมไดรับพิจารณา 
  3.4.1 ขอรองเรียนท่ีมิไดเปนหนังสือ 
  3.4.2 ขอรองเรียนท่ีไมระบุพยาน หรือหลักฐานท่ีเพียงพอ 
  3.4.3 ขอรองเรียนท่ีไมมีรายการตามขอ 3.2 

  3.5 ชองทางการรองเรียน ผูรองเรียนสามารถสงขอความรองเรียนผานชองทาง ดังนี้ 
  3.5.1 สงขอรองเรียน หรือรองเรียนดวยตนเองโดยตรงที่ศูนยดำรงธรรมเทศบาลตำบล    
สันกำแพง เลขท่ี 9 หมู 8 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม 50130 
  3.5.2 รองเรียนผานเว็บไซตเทศบาล  www.sankamphaeng.go.th 

 4. กระบวนการการพิจารณา 

     4.1 ใหศูนยดำรงธรรมเทศบาลตำบลสันกำแพง  เปนหนวยงานหลักในการรับเรื่องรองเรียน 
     4.2 เมื่อไดรับเรื ่องรองเรียนใหหัวหนาศูนยดำรงธรรม  ทำรวบรวมขอมูลการรองเรียนเสนอ
ผูบังคับบัญชาตามลำดับ ในกรณีเปนลักษณะบัตรสนเทหใหพิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่กำหนด      
ในประกาศนี ้
     4.3 ถาเห็นวาขอรองเรียนนั้นไมสมบูรณครบถวน ไมวาเหตุใดๆ ใหเจาหนาท่ีแนะนำใหผูรองเรียน
แกไขภายในระยะเวลาที่กำหนด ถาเห็นวาขอมูลที่ไมสมบูรณครบถวนนั้นเปนกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองได 
หรือเปนขอรองเรียนท่ีไมอยูในอำนาจหนาท่ีของเทศบาลตำบลสันกำแพง หรือผูรองเรียนไมแกไขขอรองเรียน 
 

          /ภายในระยะเวลา... 

http://www.sankamphaeng.go.th/


ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ใหบันทึกไวแลวเสนอขอรองเรียนดังกลาว   ตอหัวหนาศูนยดำรงธรรมเทศบาลฯ              
เพ่ือดำเนินการตอไป และแจงใหผูรองเรียนทราบถึงข้ันตอนหรือระยะเวลาการพิจารณาเรื่องรองเรียนเทาท่ี    
จะสามารถกระทำได 
     4.4 กรณีผูบริหารเทศบาล เห็นสมควรใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงหรือมอบหมาย
ใหผูตรวจคนใดตรวจสอบขอเท็จจริง ใหศูนยดำรงธรรมดำเนินการตามคำสั่งนั้น 

     4.5 ใหคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงที ่ไดรับการแตงตั ้ง มีหนาที ่รวบรวมขอเท็จจริง             
ท่ีเก่ียวของ และพิจารณาไตสวนหาขอเท็จจริงวาเรื่องรองเรียนมีมูลความจริงหรือไมเพียงใด โดยใหดำเนินการ
แลวเสร็จโดยเร็ว พรอมท้ังทำความเห็นเสนอผูบริหารเทศบาล วามีการกระทำทุจริตแอบประพฤติมิชอบเกิดข้ึน
หรือไม  และเปนการกระทำผิดวินัยหรือไม หากเปนกรณีที่ไมมีมูลกลาวหา ใหเสนอความเห็นตอผูบริหารและ
ยุติเรื่อง 

     4.6 ในการพิจารณาไตสวนขอเท็จจริงใหดำเนินการอยางลับ และตองเปดโอกาสใหเจาหนาท่ี      
ผูถูกกลาวหาพิสูจนขอเท็จจริงอยางเปนธรรม 

     4.7 ใหคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนตอผู บร ิหารเทศบาล                    
ในสามสิบวัน  นับตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้ง หากมีเหตุผลความจำเปนที่มิอาจหลีกเลี่ยงได คณะกรรมการฯ      
อาจเสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินการตอผูบริหารเทศบาล  โดยเสนอขอขยายระยะเวลาไดไมเกินสองครั้ง
ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

     4.8 เมื่อมีการดำเนินการในเบื้องตนเปนประการใด ใหศูนยดำรงธรรมแจงใหผูรองเรียนทราบ
ภายในเวลาสิบหาวัน เวนแตกรณีผูรองเรียนไมใหขอมูลท่ีสามารถติดตอไปยังผูรองเรียนได 

     4.9 ในกรณีที ่ขอรองเรียนเปนเรื ่องที ่อยู นอกเหนืออำนาจการพิจารณาของเทศบาลตำบล         
สันกำแพงใหดำเนินการดังนี้ 

  4.9.1 สงตอเรื่องรองเรียนไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรง ในกรณีที่ขอรองเรียนระบุถึง
ชื่อหนวยงานนั้นๆ ถือเปนการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองตอขอรองเรียน 
  4.9.2 สงเรื่องรองเรียนไปยังผูรองเรียน กรณีผูรองเรียนไมระบุถึงหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรง 
พรอมชี้แจงเหตุผล และแจงใหผูรองเรียนทราบ ถือเปนการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองตอขอรองเรียน 

 จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
      

 (นางสาวศุภนิมิต   วรกิตติ) 
 นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลสันกำแพง 
เรื่อง  มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
------------------------------------------------------- 

 เพื ่อใหการดำเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลสันกำแพง
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ เทศบาลตำบลสันกำแพง       จึง
กำหนดหลักเกณฑ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องรองเรียน กรณีเกิดมีการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ี ดังนี้ 

 1. ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศเทศบาลตำบลสันกำแพง เรื่อง มาตรการการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต” 

 2. บทนิยามในประกาศนี ้
 

     “เจาหนาท่ี” หมายความวา พนักงานเทศบาล พนักงานจาง ลูกจางในสังกัดเทศบาลตำบลสันกำแพง 

     “ทุจริต” หมายความวา การแสวงหาผลประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผูอ่ืน 

     “ประพฤติมิชอบ” หมายความวา การที่เจาหนาที่ปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติการอยางใด       
ในตำแหนงหรือหนาท่ี หรือใชอำนาจในตำแหนงหรือหนาท่ีอันเปนการฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง 
อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมุงหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา การใชเงิน หรือทรัพยสินของสวนราชการ 
ไมวาการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัตินั ้นเปนการทุจริตดวยหรือไมก็ตาม และใหความหมายรวมถึงการ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงในหนาท่ีดังกลาวดวย 

     “เรื่องรองเรียน” หมายถึง ขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ี   
โดยมิชอบของเจาหนาที ่ในสังกัด และขอกลาวหาเจาหนาที ่ของรัฐที ่ไมไดปฏิบัติหนาที ่ราชการดวย           
ความรับผิดชอบตอประชาชน ไมมีคุณธรรม จริยธรรม ไมคำนึงถึงผลประโยชนสวนรวมเปนที ่ตั ้งและ                  
ไมมีธรรมาภิบาลตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการท่ีเก่ียวของไดกำหนดไว 

     “การตอบสนอง” หมายถึง การสงตอใหแกหนวยงานที ่เกี ่ยวของ การตรวจสอบและนำเรื ่อง
รองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดำเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบขอกฎหมาย
พรอมกับแจงใหผูรองเรียนทราบผลหรือความคืบหนาของการดำเนินการภายในเวลาสิบหาวัน ทั้งนี้กรณี       
ที ่ขอรองเรียนไมไดระบุชื ่อและที ่อยู หรือหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได หรืออีเมลติดตอของผูรองเรียน           
จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การนำเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน
ดำเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

 3. หลักเกณฑและรายละเอียดในการรองเรียน 

     3.1 หลักเกณฑการรองเรียน 

  3.1.1 เรื่องที่จะนำมารองเรียนตองเปนเรื่องที่ผูรองเรียนไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
อันเนื่องมาจากเจาหนาท่ีในเรื่องดังตอไปนี้ 

              /(1) การทำการทุจริต... 



   (1) การทำการทุจริตตอเจาหนาท่ีราชการ 
   (2) กระทำความผิดตอตำแหนงหนาท่ีราชการ 
   (3) ละเลยหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกำหนดใหตองปฏิบัติ 
   (4) ปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกินสมควร 
   (5) กระทำนอกเหนืออำนาจหนาท่ี หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย 

  3.1.2 เรื่องท่ีรองเรียนตองเปนเรื่องจริงท่ีมีมูล ไมใชลักษณะกระแสขาวท่ีสรางความเสียหาย
แกบุคคลท่ีขาดหลักฐานแวดลอมท่ีปรากฏชัดแจง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแนนอน 

     3.2 เรื่องรองเรียนใหใชถอยคำสุภาพและตองระบุขอมูลตอไปนี้ 

  3.2.1 ชื่อและท่ีอยูของผูรองเรียน พรอมหมายเลขโทรศัพท หรือขอมูลติดตอกลับ 
  3.2.2 ชื่อหนวยงาน หรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของท่ีเปนเหตุแหงการรองเรียน 
  3.2.3 การกระทำทั้งหลายที่เปนเหตุแหงการรองเรียน พรอมทั้งขอเท็จจริงหรือพฤติการณ
ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทำดังกลาว หรือแจงชองทาง เบาะแสการทุจริตของเจาหนาที่อยางขัดเจนเพ่ือ
ดำเนินการสืบสวน สอบสวน 
  3.2.4 คำขอของผูรองเรียน 
  3.2.5 ลายมือชื่อผูรองเรียน 
  3.2.6 ระบุ วัน เดือน ป 
  3.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถามี) 

     3.3 กรณีการรองเรียนที่มีลักษณะเปนบัตรสนเทห จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน    
กรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอนเทานั้น 

     3.4 เรื่องรองเรียนท่ีอาจไมไดรับพิจารณา 
  3.4.1 ขอรองเรียนท่ีมิไดเปนหนังสือ 
  3.4.2 ขอรองเรียนท่ีไมระบุพยาน หรือหลักฐานท่ีเพียงพอ 
  3.4.3 ขอรองเรียนท่ีไมมีรายการตามขอ 3.2 

  3.5 ชองทางการรองเรียน ผูรองเรียนสามารถสงขอความรองเรียนผานชองทาง ดังนี้ 
  3.5.1 สงขอรองเรียน หรือรองเรียนดวยตนเองโดยตรงที่ศูนยดำรงธรรมเทศบาลตำบล    
สันกำแพง เลขท่ี 9 หมู 8 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม 50130 
  3.5.2 รองเรียนผานเว็บไซตเทศบาล  www.sankamphaeng.go.th 

 4. กระบวนการการพิจารณา 

     4.1 ใหศูนยดำรงธรรมเทศบาลตำบลสันกำแพง  เปนหนวยงานหลักในการรับเรื่องรองเรียน 
     4.2 เมื่อไดรับเรื ่องรองเรียนใหหัวหนาศูนยดำรงธรรม  ทำรวบรวมขอมูลการรองเรียนเสนอ
ผูบังคับบัญชาตามลำดับ ในกรณีเปนลักษณะบัตรสนเทหใหพิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่กำหนด      
ในประกาศนี ้
     4.3 ถาเห็นวาขอรองเรียนนั้นไมสมบูรณครบถวน ไมวาเหตุใดๆ ใหเจาหนาท่ีแนะนำใหผูรองเรียน
แกไขภายในระยะเวลาที่กำหนด ถาเห็นวาขอมูลที่ไมสมบูรณครบถวนนั้นเปนกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองได 
หรือเปนขอรองเรียนท่ีไมอยูในอำนาจหนาท่ีของเทศบาลตำบลสันกำแพง หรือผูรองเรียนไมแกไขขอรองเรียน 
 

          /ภายในระยะเวลา... 

http://www.sankamphaeng.go.th/


ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ใหบันทึกไวแลวเสนอขอรองเรียนดังกลาว   ตอหัวหนาศูนยดำรงธรรมเทศบาลฯ              
เพ่ือดำเนินการตอไป และแจงใหผูรองเรียนทราบถึงข้ันตอนหรือระยะเวลาการพิจารณาเรื่องรองเรียนเทาท่ี    
จะสามารถกระทำได 
     4.4 กรณีผูบริหารเทศบาล เห็นสมควรใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงหรือมอบหมาย
ใหผูตรวจคนใดตรวจสอบขอเท็จจริง ใหศูนยดำรงธรรมดำเนินการตามคำสั่งนั้น 

     4.5 ใหคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงที ่ไดรับการแตงตั ้ง มีหนาที ่รวบรวมขอเท็จจริง             
ท่ีเก่ียวของ และพิจารณาไตสวนหาขอเท็จจริงวาเรื่องรองเรียนมีมูลความจริงหรือไมเพียงใด โดยใหดำเนินการ
แลวเสร็จโดยเร็ว พรอมท้ังทำความเห็นเสนอผูบริหารเทศบาล วามีการกระทำทุจริตแอบประพฤติมิชอบเกิดข้ึน
หรือไม  และเปนการกระทำผิดวินัยหรือไม หากเปนกรณีที่ไมมีมูลกลาวหา ใหเสนอความเห็นตอผูบริหารและ
ยุติเรื่อง 

     4.6 ในการพิจารณาไตสวนขอเท็จจริงใหดำเนินการอยางลับ และตองเปดโอกาสใหเจาหนาท่ี      
ผูถูกกลาวหาพิสูจนขอเท็จจริงอยางเปนธรรม 

     4.7 ใหคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนตอผู บร ิหารเทศบาล                    
ในสามสิบวัน  นับตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้ง หากมีเหตุผลความจำเปนที่มิอาจหลีกเลี่ยงได คณะกรรมการฯ      
อาจเสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินการตอผูบริหารเทศบาล  โดยเสนอขอขยายระยะเวลาไดไมเกินสองครั้ง
ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

     4.8 เมื่อมีการดำเนินการในเบื้องตนเปนประการใด ใหศูนยดำรงธรรมแจงใหผูรองเรียนทราบ
ภายในเวลาสิบหาวัน เวนแตกรณีผูรองเรียนไมใหขอมูลท่ีสามารถติดตอไปยังผูรองเรียนได 

     4.9 ในกรณีที ่ขอรองเรียนเปนเรื ่องที ่อยู นอกเหนืออำนาจการพิจารณาของเทศบาลตำบล         
สันกำแพงใหดำเนินการดังนี้ 

  4.9.1 สงตอเรื่องรองเรียนไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรง ในกรณีที่ขอรองเรียนระบุถึง
ชื่อหนวยงานนั้นๆ ถือเปนการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองตอขอรองเรียน 
  4.9.2 สงเรื่องรองเรียนไปยังผูรองเรียน กรณีผูรองเรียนไมระบุถึงหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรง 
พรอมชี้แจงเหตุผล และแจงใหผูรองเรียนทราบ ถือเปนการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองตอขอรองเรียน 

 จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี       มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
      

 (นางสาวศุภนิมิต   วรกิตติ) 
 นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง 

 
 
 


