
ชองทางการรองเรียน/แจงเบาะแส การทุจริตองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
 
1) รองเรียนดวยตนเอง ท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลทาขาม  
๒) ทางไปรษณีย  (ท่ีอยู 333 หมู 4 ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทาขาม  
    อําเภอชนแดน จังหวัด   เพชรบูรณ 67150)  
๓) รองเรียนทางโทรศัพท หมายเลข 056767270 หมายเลขโทรสาร 056767270 

  ๔) ตูรับเรื่องรองเรียน/รองทุกของคการบริหารสวนตําบลทาขาม  
๕) เว็ปไซต www.thakham-pbn.go.th  
๖) Facebook อบต.ทาขาม  
7) รองเรียนผานทาง  อีเมล : admin@thakham-pbn.go.th  

๗) สายตรงนายกองคการบริหารสวนตําบลทาขาม ๐๘0-508-7338  
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๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังข้ันตอนการดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนการทุจริตของ 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 

อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ 
 

องคการบริหารสวนตําบลทาขาม เรื่องรองเรียนการทุจริต  
จดหมายรองเรียน  
หนังสือจังหวัด/อําเภอ  
โทรศัพท เปนตน  

 

เรื่องรองเรียนการทุจริต 
จากเว็บไซต  
www.thakham-pbn.go.th  
 

ทะเบียนหนังสือรับ  
อบต.ทาขาม  
(ระยะเวลา ๓ ชั่วโมง) 

 

ทะเบียนหนังสือรับเรื่องรองเรียน
การทุจริตของ  
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  
และเสนอผูบัญชาการสั่งการ  
(ระยะเวลา ๑ วัน)   

 

แจกจายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
ไปดําเนินการตามคําสั่งของ 
ผูบังคับบัญชา  
(ระยะเวลา ๓ ชั่วโมง) 
 

เรื่องรองเรียนการทุจริตท่ีตองพิจารณา
วินิจฉัย 
– เสนอตามลําดับข้ัน 
- แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง 
- ดําเนินการแกไข 
–รายงานผลผูบังคับบัญชาทราบ 
- แจงผูรองเปนหนังสือเพ่ือทราบ  
(กรณีไมแลวเสร็จในครั้งเดียวใหแจงครั้ง
แรก ภายใน ๑๕ วัน  
 



 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
๑) ประกาศจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลทาขาม  
๒) แตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบประจําศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวน

ตําบลหนอง หญาปลอง   
๓) แจงคําสั่งใหแกเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตามคําสั่ง เพ่ือความสะดวกในการประสานการ

ปฏิบัติงาน  
การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน

การทุจริตท่ีเขามายังองคการบริหารสวนตําบล หนองหญาปลอง จากชองทางตางๆ โดยมีขอปฏิบัติตามท่ี
กําหนด ดังนี้  

 

ชองทาง 
ความถ่ีในการตรวจสอบ

ชองทาง 

ระยะเวลาดําเนินการ รับ
ขอรองเรียน / รองทุกข 

เพ่ือประสานหาทางแกไข 
ปญหา 

หมายเหตุ 

รองเรียนดวยตนเอง ทุกครั้งท่ีมีการรองเรียน ภายใน ๑ วันทําการ  
ทางไปรษณีย ทุกครั้ง ภายใน ๑ วันทําการ  

รองเรียนทางโทรศัพท 
056-767270 

ทุกวันทําการ ภายใน ๑ วันทําการ  

รองเรียนผานตูรองเรียน/
รองทุกข 

ทุกวันทําการ ภายใน ๑ วันทําการ  

รองเรียนผานเว็บไซต 
www.thakham-

pbn.go.th 
ทุกวันทําการ ภายใน ๑ วันทําการ  

รองเรียนทาง Face 
Book 

ทุกวันทําการ ภายใน ๑ วันทําการ  

รองเรียนทาง  อีเมล 
: admin@thakham-

pbn.go.th 
ทุกวันทําการ ภายใน ๑ วันทําการ  

สายตรงนายกองคการ
บริหาร สวนตําบลทาขาม 

๐๘0-508-7338 
ทุกวันทําการ ภายใน ๑ วันทําการ  

 หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ใชถอยคําหรือขอความสุภาพ ประกอบดวย  
1) ชื่อ ท่ีอยูของผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส  
๒) วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส  
3) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณของเรื่องท่ีรองเรียน/แจงเบาะแส ปรากฏอยางชัดเจนวามีมูล 

ขอเท็จจริงหรือชี้ชองทางแจงเบาะแสเก่ียวกับการทุจริตของเจาหนาท่ี ชัดแจงเพียงพอท่ีสามารถ
ดําเนินการ สืบสวน/สอบสวนได  

mailto:admin@thakham-pbn.go.th
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๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถามี)  
ขอรองเรียน/แจงเบาะแส ตองเปนเรื่องจริงท่ีมีมูลเหตุ มิไดหวังสรางกระแสหรือสรางขาวท่ี

เสียหาย ตอบุคคลอ่ืนหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
เปนเรื่องท่ีผูรองเรียน/แจงเบาะแส ไดรับความไมชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ี

ตางๆ ของเจาหนาท่ีสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทาขาม  
เรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสท่ีมีขอมูลไมครบถวน ไมเพียงพอหรือไมสามารถหาขอมูลเพ่ิมเติม

ไดใน การดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ใหยุติเรื่อง หรือรับทราบเปนขอมูลและ
เก็บเปนฐานขอมูล  

ใหเปนคํารองเรียนท่ีเขาลักษณะดังตอไปนี้  
๑) คํารองเรียน/แจงเบาะแส ท่ีเปนบัตรสนเทห เวนแตบัตรสนเทหระบุพยานหลักฐาน

แวดลอม ชัดเจนและเพียงพอท่ีจะทําการสืบสวน สอบสวนตอไปได ซ่ึงเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงจะรับไวพิจารณาเปนการเฉพาะเรื่อง  

๒) คํารองเรียน/แจงเบาะแสท่ีเขาสูกระบวนการยุติธรรมแลว หรือเปนเรื่องท่ีศาลไดมีคํา 
พิพากษาหรือคําสั่งท่ีสุดแลว  

๓) เรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ
โดยตรง หรือองคกรอิสระท่ีกฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ เวนแตคํารองจะระบุวาหนวยงาน
ดังกลาวไมดําเนินการหรือ ดําเนินการแลวยังไมมีผลความคืบหนา ท้ังนี้ ข้ึนอยูในดุลยพินิจของ
ผูบังคับบัญชา  

๔) คํารองเรียน/แจงเบาะแส ท่ีเกิดจากการโตแยงยังสิทธิระหวางบุคคลตอบุคคลดวยกัน 
นอกเหนือจากหลักเกณฑดังกลาวขางตนแลว ใหอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาวาจะรับไว 
พิจารณาหรือไมเปนเรื่องเฉพาะกรณี  

การบันทึกขอรองเรียน  
๑) กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน โดยรายละเอียด คือ ชื่อ-สกุล ผูรองเรียน ท่ีอยู 

หมายเลขติดตอ กลับเรื่องรองเรียนการทุจริต พฤติการณท่ีเก่ียวของและสถานท่ีเกิดเหตุ  
๒) ทุกชองทางท่ีมีการรองเรียน เจาหนาท่ีตองบันทึกขอรองเรียนลงในสมุดรับเรื่องรองเรียน

การทุจริต องคการบริหารสวนตําบลทาขาม  
การประสานหนวยงานเพ่ือแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับขอรองเรียน  
๑) หากเรื่องรองเรียนอยูในอํานาจหนาท่ีของกองหรือสํานักใหหนวยงานนั้นรายงานผลใหผู

รองเรียนทราบ โดยตรงภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีไดรับเรื่องรองเรียนและสําเนาใหเจาหนาท่ีศูนยฯ 
จํานวน ๑ ชุด เพ่ือจะได รวบรวมสรุปรายงานรายไตรมาสตอไป  

๒) หากเรื่องรองเรียนนั้นผูบังคับบัญชามอบหมายใหเจาหนาท่ีประจําศูนยฯ ดําเนินการ
โดยตรงให เจาหนาท่ีประจําศูนยฯ รายงานผูรองเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตไดรับเรื่องรองเรียน 

  การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน  
๑) รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียนประจําไตรมาสรายงานใหนายกองคการ

บริหารสวน ตําบลทาขามทราบทุกไตรมาส  
๒) รวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียน หลังจากสิ้นปงบประมาณเพ่ือนํามาวิเคราะหการจัดการ

ขอรองเรียน ในภาพรวมของหนวยงาน เพ่ือใชเปนนางทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนาองคกรตอไป  
 



ตัวอยางแบบคํารองเรียน/แจงเบาะแส (ดวยตัวเอง)  
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลทาขาม อําเภอชนแดน จังหวัด

เพชรบูรณ 67150 
แบบรองเรียน (กรณีการประพฤติมิชอบ /การละเวนการปฏิบัติหนาท่ี/การกระทําทุจริต) 

เขียนท่ี ............................................................. 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

วันท่ี ........................................................ 

เรื่อง  

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลทาขาม  

ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆระบุ) .........................................นามสกุล.................................. 
อายุ................(ป)สัญชาติ.....................เชื้อชาติ.....................ท่ีอยูปจจุบัน บานเลขท่ี ..............หมูท่ี.................. 
ตําบล.................................อําเภอ..............................จังหวดั...............................รหสัไปรษณีย........................... 
หมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได ..........................................................โทรสาร ......................................... 
ขอรองเรียน  

� การประพฤติมิชอบ  

� การละเวนการปฏิบัติหนาท่ี  

� การกระทําทุจริต  
ของ (นาย/นาง/นางสาว/ระบุไมทราบชื่อ/อ่ืนๆ)ชื่อ................................... นามสกุล............................. 

ตําแหนง…………………………………………….สังกัด /งาน ..................................สํานักงาน/กอง.............................. 
องคการบริหารสวนตําบลทาขามอําเภอทาขามจังหวัดเพชรบูรณโดยมีพฤติการณแหงการกระทํารวมถึง เวลา 
และสถานท่ีเกิดเหตุ ดังนี้...................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.…….......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
       (ลงชื่อ).........................................ผูรองเรียน  



ใบตอแบบรองเรียน หนา ................จากท้ังหมด. ..................หนา 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
 

   (ลงชื่อ).........................................ผูรองเรียน 



            ใบตอแบบรองเรียน หนา ................จากท้ังหมด...................หนา  
จึงขอใหองคการบริหารสวนตําบลทาขาม ไดดําเนินการ (เชน ตรวจสอบขอเท็จจริง / ดําเนินการตามระเบียบ
กฎหมาย/ขอใหดําเนินการแกไข) 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
ท้ังนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคําขอรองเรียน/แจงเบาะแส ตามขอความขางตนเปนจริงทุกประการ โดยขาพเจาขอ
สงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/แจงเบาะแส(ถามี)ไดแก 
๑)...................................................................................................... จํานวน............................ชุด 
๒)...................................................................................................... จํานวน............................ชุด 
๓)...................................................................................................... จํานวน............................ชุด  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป  

      
      

      ขอแสดงความนับถือ  
 

(ลงชื่อ). ..................................................ผูรองเรียน  
(.................................................)  

 
กรณีท่ีผูรองเรียนไมประสงคจะเปดเผยตนเองใหระบุไวในวรรคทายของคํารองดวย 

 
 

          
 


