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คู่มือเล่มนี้ขึ้น เพ่ือให้วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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คูม่ือการปฏิบัติงานรับเร่ืองการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง  มีบทบาทหน้าที่หลักในการกำหนดทิศทาง วางกรอบการ
ดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของ
ส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
สำคัญในการสร้างการมีส่วนรวมจากทุกภาคีเครือข่าย ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น การ
ส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรทุกระดับ กำหนดมาตรการ ปลูกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และ
สร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมุ่งเน้นป้องกันการทุจริต โดยร่วมกำหนดเป้าหมายการ
พัฒนากลยุทธ์ การป้องกันการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไว้ไปสู่
เป้าหมายเดียวกัน คือ ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึง
พอใจ เชื่อมั่น และศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน นำไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย 
(CPI : Corruption PerceptionIndex) 

นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สำคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตามหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต ในส่วนของการปฏิบัติงานดำเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา 
๓๘ กำหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการ
ด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบ
คำถาม หรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายใน ๑๕ วัน หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดบนพื้นฐานของหลักธรร
มาภิบาล (Good Governance) ซึ่งอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
จำเป็นต้องดำเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนนอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับศูนย์
ร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เพ่ือให้แนวทางการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
เกิดเปน็รูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถแก้ไขปญัหาของประชาชน สร้าง 
ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการ
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ คือ การป้องกัน ส่งเสริมการรักษา และการฟ้ืนฟูบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิ
บาล (Good Governance) ของระบบอยา่งสูงสุดและยั่งยืนต่อไป 
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๒. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง 
เพ่ือให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนาบำบัด

ทุกขบ์ำรุงสุข ตลอดจนดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความ
รวดเร็วประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกท้ังเพ่ือเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็น
ธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต ขึ้น ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิด
ชื่อผู้รอ้งเรียน เพ่ือมิใหผู้้รอ้งเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน 
 
๓. สถานที่ตั้ง 

ตั้งอยู่ ณ เลขที ่44 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ตำบลเจาทอง 
อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ๓๖260 
 
๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

เป็นศูนย์กลางในการรับ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา 
รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน 
 
๕. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ สามารถนำไปเป็นกรอบแนวทางการ
ดำเนินงานให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตแจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2 เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบหลักเกณฑ์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ อย่างครบถว้นและมีประสิทธิภาพ 

5.3 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงาน
ใหม่ เพ่ือให้พัฒนาการทำงาน รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการสามารถเข้าใจ
และใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน 

5.4 เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียนการทุจริต และแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

 
๖. คำจำกัดความ 

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเจาทอง 

“ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือ
ผู้อ่ืน 
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“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง 
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วน
ราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงการ
ประมาทเลินเลอในหน้าที่ดงักล่าวด้วย 

“ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไมไ่ดป้ฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบ
ต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่
กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวขอ้งได้กำหนดไว้ 

“การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนำเรื่องร้องเรียน
เขา้สู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออ่ืน ๆ ตามระเบียบกฎหมาย พร้อมกับแจ้ง
ให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดำเนินการภายในเวลา ๑๕ วันทั้งนี้ กรณีข้อร้องเรียนไม่ได้
ระบุชื่อ ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หรือติดต่อทางอีเมล์ของผู้ร้องเรียน จะพิจารณาการตอบสนอง
สิ้นสุดที่การนำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงแจ้งตักเตือนดำเนินคดี หรืออ่ืน ๆ ตามที่
ระเบียบกฎหมายกำหนด 

“ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป 
“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จาก

การดำเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง 
“การจัดการข้อร้องเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย/การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล 
“ผู้รอ้งเรียน/รอ้งทุกข์” หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อราชการผ่านช่องทางต่าง ๆ 

โดยมีวัตถุประสงคค์รอบคลุมการร้องเรียน/รอ้งทุกข์การให้ข้อเสนอแนะ การใหข้้อคิดเห็นการร้องขอขอ้มูล 
“ช่องทางการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์” หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้อง

ทุกขเ์ช่น ติดต่อด้วยตนเอง ติดต่อทางโทรศัพท ์เว็บไซต์ อีเมล์ เฟสบุ๊ค ไลน์ 
 

๗. ระยะเวลาเปดิใหบ้ริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแตเ่วลา ๐๘.๓๐ – 

๑๖.๓๐ น. 
 
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

มีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการเสริมสร้างความเข็มแข็ง และเป็นเครือข่ายสำคัญในการขับเคลื่อน
นโยบาย และมาตรการต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

๑) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล  ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 
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๒) ประสาน เร่งรัด และกำกับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

๓) ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบล 

๔) คุม้ครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 
๕) ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการ

คุม้ครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และการคุม้ครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๗) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง หรือที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

๘. แผนผังกระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน /แจ้งเบาะแส 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยุติ                                            ไม่ยุต ิ
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส 

ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

แจ้งผลให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง 

(ภายใน ๕ วัน ไมเ่กิน ๗ วัน) 

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/ 
แจ้งเบาะแสทราบ 

ไม่ยุติแจ้งผู้ร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ทราบ 

สิ้นสุดการดำเนินการ 
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง 
www.jaothong.go.th 

๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์/โทรสาร 
0 4410 9663 และ โทร. 
0 4482 8232   

๔. ร้องเรียนทาง Facebook,  
Email หรือไปรษณีย์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง 
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๙. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การแตง่ตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแสการทุจริต ของหน่วยงาน 

   9.๑ จัดตั้งศูนย์/ จุดรับขอ้ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต ของประชาชน 
9.๒ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจา้หน้าที่ประจำศูนย์ 

   9.๓ แจ้งผู้รับผิดชอบตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เพ่ือความสะดวกในการ
ประสานงาน 
 
๑๐. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแสการทุจริต จากชอ่งทางต่าง ๆ 

ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแสการทุจริต ที่เข้ามายังหน่วยงานจาก
ชอ่งทางต่าง ๆ โดยมีขอ้ปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี้ 

ช่องทาง 
ความถี่ในการ 

ตรวจสอบชอ่งทาง 

ระยะเวลาดำเนินการ 
รับขอ้ร้องเรียน /แจ้งเบาะแส 

เพื่อประสานหาทางแก้ไขปัญหา 

หมายเหตุ 

รอ้งเรียนด้วยตนเอง ณ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง 

ทุกครั้งทีม่ีการร้องเรียน ภายใน ๑ วันทำการ 
 

รอ้งเรียนผ่านเว็บไซต์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง 
www.jaothong.go.th 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทำการ 
 

รอ้งเรียนทางโทรศัพท์/โทรสาร  
0 4410 9663 , 0 4482 
8232  และทางโทรศัพท์ 
0 4410 9663  

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทำการ 

 

รอ้งเรียนทาง Facebook, 
Email หรือทางไปรษณีย์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทำการ 
 

 
๑๑. การบันทึกขอ้ร้องเรียน 

๑1.๑ กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแสการทุจริต โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุลที่อยู่ 
หมายเลขโทรศัพทติ์ดต่อ เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต และสถานที่เกิดเหต ุ

๑1.๒ ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแสการทุจริต ลงสมุด
บันทึกคุมรอ้งเรียน / แจ้งเบาะแสการทุจริต 

 
๑๒. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแสการทุจริต และการแจ้งผูร้อ้งเรียน / 
แจ้งเบาะแสการทุจริตทราบ 

๑๒.๑ กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสารเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้ข้อมูลแกผู่้รอ้งขอได้ทันที 
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๑๒.๒ ข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแสการทุจริต ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
จัดทำบันทึกข้อความเสนอไปยังผู้บริหารเพ่ือสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยัง
หนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

๑๒.๓ ข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแส ที่ไมอ่ยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเจาทองให้
ดำเนินการประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง ในการแก้ไขปัญหา
ต่อไป 

๑๒.๔ ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณี ผู้ร้องเรียนทำหนังสือร้องเรียนความไม่
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกข้อความเพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยังหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ เพ่ือดำเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้รอ้งเรียนทราบ ต่อไป 
 
๑๓. การติดตามแก้ไขปญัหาข้อร้องเรียน 

ให้หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการให้ทราบภายใน ๕ วันทำการ เพ่ือเจ้าหน้าที่ศูนยฯ์ 
จะได้แจ้งใหผู้้รอ้งเรียนทราบ ต่อไป 
 
๑๔. การรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ 

๑4.๑ ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต ให้ผู้บริหารทราบ
ทุกปีงบประมาณ 

๑4.๒ ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือนำมาวิเคราะห์การจัดการข้อ
รอ้งเรียน / แจ้งเบาะแสการทุจริต ในภาพรวมของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา
องคก์รตอ่ไป 
 
๑๕. มาตรฐานงาน 

การดำเนินการแกไ้ขข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแสการทุจริต ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดกรณี
ได้รับเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแสการทุจริต ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลเจา
ทอง ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน / 
รอ้งทุกขใ์ห้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการ 
 
๑๖. แบบฟอร์ม 

แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียน / รอ้งทุกข์ ให้ใช้ใบคำร้องทั่วไป 
 
๑๗. จัดทำโดย 

สำนักปลัด งานนิติกร องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เลขที่ 44 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล 
จังหวัดชัยภูมิ ๓๖260 

- หมายเลขโทรศัพท์ 0 4410 9663 , 0 4482 8232   
- หมายเลขโทรสาร 0 4410 9663  
- เว็บไซต์ www.jaothong.go.th 

http://www.jaothong.go.th/
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- Facebook : อบต.เจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 
- E-mail : Jaothong@hotmail.com  
- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@jaothong.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



 
 

 
แบบฟอร์มหนังสือรอ้งเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต 

เขียนที.่......................................................... 

วันที่................เดือน.....................พ.ศ. .................... 

เรื่อง ............................................................................................................................. ................. 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................... .............................. อายุ..................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี........................หมู่ที.่...............บ้าน...............................................ตำบล.......................................... 
อำเภอ ...........................................จั งหวัด ............................................ได้ รับความเดือดร้อน เนื่ องจาก 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

ดังนั้น ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................
จึงใครข่อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต มายังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เพ่ือให้ดำเนินการ
ชว่ยเหลือและแก้ไขปญัหา ดังนี้............................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
พร้อมนี้ขา้พเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาดว้ย คือ 

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    จำนวน .................. ฉบับ 
2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน   จำนวน .................. ฉบับ 
3. บัญชีรายชื่อผู้ได้รับความเดือดร้อน   จำนวน .................. ราย 
4. เอกสารอื่น ๆ (ระบุ)........................................................................................ .................... 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
(ลงชื่อ)..............................................................ผู้รอ้งเรียน/รอ้งทุกข์ 

(.........................................................) 
ตำแหน่ง....................................................... (ถ้าม)ี 
หมายเลขโทรศัพท์............................................. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 
สำนักปลัด งานนิติกร องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง 

พี่นอ้งประชาชนทุกท่านสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ที่ 
- ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง  เลขท่ี ๔๔ ตำบลเจาทอง 
อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๖๐ 
- หมายเลขโทรศัพท์ 0 4410 9663 , 0 4482 8232   
- หมายเลขโทรสาร 0 4410 9663  
- เว็บไซต์ www.jaothong.go.th 
- Facebook : อบต.เจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 
- E-mail : Jaothong@hotmail.com  
- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@jaothong.go.th 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พบเห็นการทุจริต/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ติดต่อสายด่วนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง 

086-2591888 


