
 

 

 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเอียบ 

ท่ี 418/2562  
เร่ือง  กำรจัดต้ังศูนย์บริกำรรับเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเอียบ 

................................................. 
 ด้วยปัจจุบันเป็นท่ีประจักษ์ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญในการให้บริการ  สาธารณะ 
บรรเทาทุกข์ บ ารุงสุข แก่ประชาชนภายในกรอบอ านาจหน้าท่ี และโดยท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล        
สะเอียบ  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีภาระหน้าท่ีรับผิดชอบพื้นท่ี  จ านวน 10 หมู่บ้าน  ในเขต    
ต าบลสะเอียบ ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติราชการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องมาโดยตลอดท้ังนี้เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน และให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 เพื่อประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์ผลของการด าเนินการดังกล่าว โดยเฉพาะในส่วนของ การ
อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  69/1   แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล       
พ.ศ.2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.  2546    ประกอบมาตรา  52 และมาตรา  41         
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  จัดต้ัง     
“ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเอียบ”  ณ  ห้องปฏิบัติงาน ส านัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล พร้อมจัดวางตู้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ตู้แดง) ณ  หน้าอาคารส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ  โดยมีผู้รับผิดชอบประจ าศูนย์ฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้ง
ศูนย์บริการรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ  ดังรายช่ือต่อไปนี้ 
  1. นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร   ปลัด อบต.สะอียบ        ประธานกรรมการ 
  2. นายสมศักดิ ์ วงศ์เทพ    หัวหน้าส านักปลัด         กรรมการ 
  3. นายสุรชาติ  จะเฮิง   ผู้อ านวยการกองช่าง          กรรมการ 
   4. นางอาริศราพรด์ิ  สะเอียบคง    ผู้อ านวยการกองคลัง         กรรมการ   
  5. นางสาวรัตนา  ยะกุมาร  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ     กรรมการ 
  6. นางสาวทัศนีย์  นาระเดช  นักจัดการงานท่ัวไป         กรรมการ 
 7. นายนฤพนธ์  ศรีค าภา   นักพัฒนาชุมชน          กรรมการ 
  8. นางเกศวรางค์  เขม้นเขตวิทย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการ/เลขานุการ 

 
 

 
โดยให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน..../ 
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  โดยให้ศูนย์รับเรื่องการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ มีอ านาจหน้าท่ีและ
วิธีการด าเนินการดังต่อไปนี ้
  1.  รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของข้าราชการ อุปสรรค 
ความยุ่งยากหรือปัญหาอื่นใดจากประชาชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ  แล้วท าการประเมิน  วิเคราะห ์ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบ้ืองต้น 
  2.  ในเบื้องต้นให้ถือเป็นความลับของทางราชการ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะ
รายท่ีระบุหลักฐาน  กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนช้ีพยานบุคคลแน่นอน 
  3. ประสานการปฏิบัติให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ  ด าเนินการตาม
ภารกิจท่ีเกี่ยวข้องและสามารถขอให้บุคคลในสังกัดส่วนราชการนั้นให้ถ้อยค าหรือข้อมูลเอกสาร  หลักฐาน
ใด ๆ  เพื่อประโยชน์ส าหรับการนั้นได้ 
  4.  กรณีท่ีอาจเกี่ยวข้องกับคดี หรืออาจก่อให้เกิดเป็นคดีความได้ ให้แจ้งรายละเอียด
เฉพาะ ท่ีส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะสามารถน าไปพิจารณาด าเนินการต่อไปได้ โดยอาจมีการปกปิดข้อความ
ตามค าร้องบางส่วนก็ได้  ท้ังนี้ หากส่วนราชการเจ้าของเรื่องประสานขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมให้
พิจารณาเป็นรายกรณี 
  5.  กรณีท่ีเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือหน่วยงานอื่น ให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการ
หรือเหนือกว่าส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ถูกร้อง หรือส่งเรื่องให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีใน
การสืบสวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นการเฉพาะ 
  6.  ให้พิจารณาด าเนินการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง  ดังนี ้
        6.1  กรณีท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ 
        6.2 กรณีท่ีอาจมีผลกระทบต่อชีวิต และความปลอดภัยของผู้ร้อง ให้สรุปสาระส าคัญ
ตามค าร้องเฉพาะท่ีส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะสามารถน าไปพิจารณาด าเนินการต่อไปได้ โดยอาจไม่น าส่ง
เอกสารค าร้องต้นฉบับ รวมท้ังหากมีความจ าเป็นให้ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้การคุ้มครองผู้ร้อง
เป็นพิเศษรายกรณี   ท้ังนี้  หากมีการประสานขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมให้พิจารณาเป็นรายกรณี
ด้วย 
  7.  รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
  8.  ด าเนินการอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  ท้ังนี้   ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    ส่ัง  ณ  วันท่ี 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 
     

           
(นายแต๋ง  อินทา) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 

 



 

 

 

 
 

       ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเอียบ 
       ท่ี 419 /2562 

เร่ือง  แต่งต้ังเจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริต องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเอียบ 
         ............................................... 

  ตามท่ี  องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้จัดต้ังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ  เพื่อรับเรื่องการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีรัฐ  และเพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการกับศูนย์ ฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ จึงขอแต่งต้ัง 
นางสาวทัศนีย์  นาระเดช  ต าแหน่ง    นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ เป็นเจ้าหน้าท่ี ประจ าศูนย์ฯ  โดยมี
หน้าท่ี  รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ลงทะเบียนรับเรื่อง ตอบปัญหาข้อซักถาม (กรณีตอบได้) แยกเรื่องและ
ส่งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ให้คณะกรรมการประจ าศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต   

  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  22 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.2562 
 

        
       (นายแต๋ง  อินทา) 

          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

    ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเอียบ 
   เร่ือง   กำรจัดต้ังศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริต 

______________________________ 

  เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการ
พัฒนา บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข  ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน   ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ     ด้วยความรวดเร็วประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  อีกท้ังเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแส
การทุจริต  หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าท่ีของต าบล  
องค์การบริหารส่วนต าบล     สะเอียบ   จึงได้จัดต้ังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ขึ้น ซึ่งในกรณีการ
ร้องเรียนท่ีเกี่ยวกับบุคคล  จะมีการเก็บรักษาเรื่องราว  ไว้เป็นความลับและปกปิดช่ือผู้ร้องเรียน  เพื่อมิให้ผู้
ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ  จึงประกาศจัดต้ังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
โดยก าหนดสถานท่ีต้ังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ณ  ห้องปฏิบัติงาน ส านักงานปลัด  องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
สะเอียบ หมู่ท่ี  6   ต าบลสะเอียบ  อ าเภอสอง   จังหวัดแพร่  โดยมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน  ดังนี้ 
  1. ร้องเรียนด้วยตนเองได้ท่ีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ณ ห้องส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ หมู่ท่ี 6  ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 
  2. แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ทางโทรศัพท์ ท่ีหมายเลข  054 – 662122 ต่อ 101 
  3. แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ผ่านทางเว็ปไซต์  www.saaeab.go.th 

4. ส่งทางตู้แสดงความคิดเห็นซึ่งติดต้ังไว้หน้าอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
สะเอียบ  

 ท้ังนี้ข้อมูลของผู้ร้องเรียนการทุจริต และผู้แสดงความคิดเห็น ตลอดจนการแจ้งเบาะแส
การทุจริตทุกอย่างจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเท่านั้น 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  22  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2562 

                               
             (นายแต๋ง  อินทา) 

              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 
 
                                               


