
ประกาศเทศบาลตำบลสมหวัง
เร่ือง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน 

กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที ่
ของเทศบาลตำบลสมหวัง

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ทางเทศบาลตำบลสมหวัง 
มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิขอบ เพื่อทาหน้าที่ 
หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุ้มครอง 
จริยธรรมในเทศบาลตำบลสมหวัง เพ ื่อให้การดาเน ินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ 
เทศบาลตำบลสมหวัง เป ็นไปตามอานาจหน้าท ี่ให ้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขาติว ่าด ้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ จึงกำหนด หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อ 
ร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิขอบ ของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสมหวัง ดังนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศเทศบาลตำบลสมหวัง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทาง 
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบล 
สมหวัง”

ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราขการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในเทศบาลตำบลสมหวัง 
“ทุจริต ” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มีควรไดโดยขอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือผู้อื่น 
“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดในตำแหน่งหรือ 
หน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าแนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง อย่างใดอย่าง 
หน่ึง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่ว่าการ 
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่อ 
ในหน้าที่ดังกล่าวด้วย
“ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิขอบของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม'ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อ 
ประซาขน ไม,มีคุณธรรม จริยธรรม ไม,คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม,มีธรรมมาภิบาล ตามที,มี 
กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้
“การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก,หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนาเรื่องร้องเรียนเข้าสู่ 
กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งดักเตือน ดาเนินคดี หรืออ่ืน  ๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ 
ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดาเนินการภายในเวลา สิบห้าวัน ทั้งนี้ กรณีที่ข้อร้องเรียนไม,ได้



ระบุซื่อและที'อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ทีติดต่อได้หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจารณาการตอบสนอง 
ส ิ้นส ุดท ีการนาเร ืองร ้องเร ียนเข ้าส ู,กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งต ักเต ือนดาเน ินคด ี หรืออื่น  ๆ
ตามระเบียบข้อกฎหมาย

ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
๓.๑ หลักเกณฑ์การร้องเรียน

๓.๑.๑ เรื่องที่จะนามาร้องเรียนต้องเนินเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจาก 
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสมหวัง ในเรื่องด้งต่อไปนี้ 
(๑) กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
(๒) กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
(๓) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบีต 
(๔) ปฏิบัติหน้าที่ล่าข้าเกิดสมควร
(๕) กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

๓.๑.๒ เรื่องที่ร้องเรียนต้องเนินเรื่องจริงที่มีมูล มิใซ่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่บุคคลที่ขาด 
หลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏขัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
๓.๒ ข้อร้องเรียนให้เข้ถ้อยคำสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 

๓.๒.๑ ซื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน
๓.๒.๒ ซื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เนินเหตุแห่งการร้องเรียน
๓.๒.๓ การกระทำทั้งหลายที่เนินเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควร 

เกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว (หรือแจ้งซ่องทางแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างขัดเจนเพื่อดำเนินการสืบสวน 
สอบสวน)

๓.๒.๔ คำขอของผู้ร้องเรียน 
๓.๒.๕ ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
๓.๒.๖ ระบุวัน เดือน ปี
๓.๒.๗ ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี)

๓.๓ กรณีการร้องเรียนที่มืลักษณะเนินบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายทีระบุหลักฐานกรณีแวดล้อม 
ปรากฏซัดแจ้ง ตลอดจนซี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
๓.๔ เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 

๓.๔.๑ ข้อร้องเรียบที่มิได้ทาเนิบหนังสือ 
๓.๔.๒ ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ 
๓.๔.๓ ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ ๓.๒ 

๓.๕ ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้
๓.๕.๑ ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ เทศบาลตำบลสมหวัง เลขที่ ๓๒๐ หมู่ท่ี ๔ 

ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
๓.๕.๒ ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สานักงานที่ vvvwv.somwang.go.th (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)
๓.๕.๒ ร้องเรียนทางตู้ไปรษณีย์

- หนังสือร้องเรียน (ลงซื่อผู้ร้องเรียน)
- บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงซ่ือไม่ร้องเรียน)



- ๒ -
๓.๕.๓ ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ๐๗๔-๖0๕๑๑๘ 
๓.๕.๕ ร้องเรียนทางLINE เทศบาลตำบลสมหวัง

จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายนิติธร ทองชิต) 
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง



แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตแล 

ประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลสมหวัง 
อำ๓ อกงหรา จังหวัดพ'ทลง



ค ำ น ำ

เทศบาลตำบลสมหวัง มีบทบาทหน้าที่หลักในการ กำหนดทิศทาง วางกรอบการดาเนินงานการ 
ปีองกันและปราบปรามการทุจริตและ'ประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและ คุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปีองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการ 
สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการปีองกันและปราบปรามการ ทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและ 
คุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกซน โดยร่วมกำหนดเปีาหมายการพัฒนา นากลยุทธ๎ไปสู่การปฏิบัติตาม 
แผนงาน/โครงการที่วางไวใปสู่เป ีาหมายเด ียวกัน ค ือความสำเร ็จอย่างม ีประส ิทธ ิภาพ และประสิทธิผล 
นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สำคัญในการประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวช้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่อง ร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติม ิชอบจากซ่องทางการร้องเรียนชองศูนย์ปฏิบ ัต ิการต่อต้านการทุจริต ๖ ซ่องทาง 
ประกอบด้วย ๑) ตู้ใปรษณีย์ เทศบาลตำบลสมหวัง หมู่ ๑๐ บ้านโนนสง่า ตำบลซาง อำเภอเซกา จังหวัดบึง 
กาฬ ๓๘๑๕๐ ๒) เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมหวัง w w w.Tam bolsang.go.th ๓) เฟซบัค เทศบาลตำบล 
สมหวัง ๔) LINE เทศบาลตำบลสมหวัง ๕) ทางโทรศัพท์ ๐๔๒ ๐๘๘ ๒๑๗ ๖) ร ้องเร ียนด ้วนตนเอง ใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๑ เทศบาลตำบลสมหวัง ได้ทบทวนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
ด้านการทุจริตและประพฤติมิขอบเพื่อเป็นวิธีปฏิบัติงานสอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลสมหวัง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียบการทุจริต/ 
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิขอบ จะเป็นประโยชน์สาหรับหน่วยงาน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่ 
จะนำไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ

http://www.Tambolsang.go.th


บทท ๑
บทนำ

๑.หลักการและเหตุผล
เทศบาลตำบลสมหวัง มีบทบาทหน้าที่หลักใน การกำหนดทิศทาง วางกรอบการดำเนินงานการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริม และคุ้มครองจริยธรรมชองส่วนราชการ ให้สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการมี 
ส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครอง 
จริยธรรมบุคลากรเทศบาลตำบลสมหวังทุกระดับ กำหนดมาตรการปลูกจิตสานึก ป้องกันปราบปราม และ 
สร้างเครือข่าย ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นป้องกันการทุจริต โดยร่วมกำหนดเป้าหมายการ 
พัฒนา นากลยุทธ์การป้องกัน การส่งเสริมและคุ้มครอง จริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการทีว่างไว้ 
ไปสู,เป ้าหมายเคียวกัน คือ ความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประซาซนได้รับบริการที่ดี มี 
ความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธาต่อการบริหารราชการซอง หน่วยงาบ นาไปสู'ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของ 
ประเทศไทยนอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สำคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตาม หน่วยงาน 
ท ี'เก ี่ยวซ ้องก ับการจ ัดการเร ืองร ้องเร ียนท ุจร ิตและประพฤติม ิชอบ จากซ ่องทางการร ้องเร ียน ของศูนย์ 
ปฏิป้ตการต่อด้านการทุจริต ๖ ซ่องทาง ๑) ตู้ไ'ปรษณีย์ เทศบาลตำบลสมหวัง หมู่ ๑๐ บ้านโนนสง่า ตำบลซาง 
อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาห ๓๘๑๕๐ ๒) เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมหวัง www.Tam bolsang.go.th ๓) 
เฟซบุ๊ค เทศบาลตำบลสมหวัง ๔) LINE เทศบาลตำบลสมหวัง ๔) ทางโทรศัพท์ ๐๔๒ ๐๘๘ ๒๑๗ ๖) ร้องเรียน 
ด้วนตนเอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๑ เทศบาลตำบลสมหวัง ในส่วนการปฏิบัติงานนั้น ดำเนินการตาม 
กระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที,สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖ มาตรา ๓๘ กำหนดว่า “ เมื่อส่วนราชการใดได้รับ การติดต่อสอบถาม 
เป็นหนังสือจากประซาซน หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยูโนอำนาจหน้าที่ ของส่วนราชการนั้น ให้ 
เป ็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคาถามหรือแจ้งการดาเน ินการให้ทราบภายใน ๑ ๔ วันหรือ 
ภายในระยะเวลาที่กำหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมมาภิบาลซึ่งอำนาจหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 
การทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ 
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลสมหวัง จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการซองประ 
ซาซน นอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ยุติธรรมชุมซนตำบล ดอน 
ทอง เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล สามารถแกิไฃป้ญหา-องประซาซน สร้างภาพลักษณ ์และความเช ื่อม ั่น ตอบสนองความ 
ต้องการซองประซาซนเป็นสำคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ คือการป้องกัน 
ส่งเสริม การรักษา และการ พึนฟู บนพื้นฐานซองหลักธรรมมาภิบาลของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป

๒. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวช้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนาไปเป็นกรอบแนวทาง การ ดาเนินงานให้ 
เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และ 
ประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

http://www.Tambolsang.go.th


๒) เพ ื่อให ้ม ั่นใจว่ากระบวนการจัดเร ืองร้องเร ียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบใช้ เป็น 
แนวทางการปฏิบัติงานตาม ขั้นตอน ที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย ที่เกี่ยวช้อง 
กับการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
๓) เพื่อเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เช้ามาปฏิบัติงานใหม่ 
พัฒนาให้การทางานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการให้สามารถ 
เช้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน 
๔) เพื่อพิทักษ์สิทธิชองประซาซนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมมาภิบาล

๓. บทบาทหน้าที่ชองหน่วยงานที่รับผิดชอบ
มีบทบาทหน้าที่ในการดาเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายสำคัญในการขับเคลื่อน 

นโยบายและมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
๑) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการบีองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบชองส่วน 
ราชการ รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติ การน้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบชองส่วน ราชการ 
ให้สอดคล้องกับยุทศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายชองรัฐบาลที่ เกี่ยวช้อง 
๒) ประสาน เร่งรัดและกำกับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
๓) ดำเน ินการเก ี่ยวก ับข้อร้องเร ียนการทุจริต การปฏิบัต ิหรือการละเว้นการปฏิบัต ิหน้าที่ โดยมิชอบ ของ 
เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ
๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมช้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
๔) ประสานงานเกี่ยวช้องกับการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการคุ้มครอง 
จริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง
๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการ
คุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง
๗) ปฏิบัติงาน สนับสบุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

๔. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
๑) ตู้ไปรษณีย์ เทศบาลตำบลสมหวัง หมู่ ๓๒๐ หมู่ท่ี ๔ ตำบลสมหวัง อำ๓ อกงหรา จังหวัดพัทลุง ๙๓๑๘๐ 
๒) เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมหวัง www.som wang.go.th 
๓) เฟซบุ๊ค เทศบาลตำบลสมหวัง 
๔) LINE เทศบาลตำบลสมหวัง 
๔) ทางโทรศัพท์ ๐๗๔-๖๐๔๑๑๘
๖) ร้องเรียนด้วนตนเอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ เทศบาลตำบลสมหวัง 
๔.หลักเกณฑ์ไนการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑) ซ่ือ ที่อยู่ชองผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 
๒) วัน เดือน ปี ชองหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส

http://www.somwang.go.th


๖ .  แ ผ น ผ ัง ก ร ะ บ ว น ก า ร ,จ ัด ก า ร เร ื่อ ง ร ้อ ง เร ีย น /แ จ ้ง เบ า ะ แ ส ด ้า น ก า ร ท ุจ ร ิต แ ล ะ 'ป ร ะ พ ฤ ต ิม ิซ อ บ

รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต

ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
เทศบาลตำบลสมหวัง 

(๑(ทัน)

ย ุต ิI ไม่ยุติไ

๑.ร้องเรียนด้วยตนเอง

๒.ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
เทศบาลตำบลสมหวัง

๔.ร้องเรียนทางต์ไปรษณีย์

๔.ร้องเรียนทาง Facebook 
เทศบาลตำบลสมหวัง

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ทราบ

ไม่ยุติแจ้งผู้ร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ทราบ

สิ้นสุดการดำเนินการ 
รายงานผลให้ผ่บริหารทราบ

V.


