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 คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า 

ที่  219   /๒๕๖๖ 

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

                                     องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า 

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๖ มาตรา 
๑๒๗ และ มาตรา ๑๒๘ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจำเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ 
ประชาชนได้รับ การอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ  

  เพื่อให้การร้องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เป็นไปตามมาตรฐาน ตามระเบียบสำนักรัฐมนตรีว่า
ด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งเป็นการป้องปรามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้ าที่ให้มี
ความซื่อสัตย์สุจริต เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ หรือในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ จึงขอ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำองค์กาบริหารส่วนตำบลสุมเส้า จึงขอ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ดังนี้ 

  ๑.นาย วีรยุทธ แก้วคำ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการปลัดองค์กาบริหารส่วนตำบลสุมเส้า เป็น เจ้าหน้าที่
ประจำศูนย์ 

  ๒.นาย ปรเมศวร์ เอกคณาสิงห์ ผู้ช่วยนิติกร เป็น ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ 
  มีหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑.รับเร่ืองร้องเรียน 
  ๒.ประสานหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง 
  ๓.แจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องให้ทราบ 
  ๔.รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ รายงานผู้บริหารให้ทราบตามลำดับชั้น 
  ๕.สำหรับการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้ดำเนินการเสนอชื่อเมื่อมีการร้องเรียนเป็นคร้ังๆไป 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

       สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖6 
 

                                                                                 
    (นายเฉลิมชาติ ทรงคาศรี) 

    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า 



 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในองค์กร 
เพ่ือให้การดาเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงกำหนด หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์กร ดังนี้  
          ด้วยได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและ
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้รวบรวมข้อมูลพฤติการณ์หรือช่องทางความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐและการร่ำรวย
ผิดปกติ ครั้งที่ 1/2564 เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบและร่ำรวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และเพ่ือประโยชน์ในการดำเนิ นงานตาม (ร่าง) 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูป
ที่สำคัญ (Big Rock) 
 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสุมเส้า”  
 ข้อ ๒ บทนิยามในประกาศนี้  
 “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในองค์กร  
 “ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยขอบด้วยกฎหมาย สำหรับตนเองหรือผู้อื่น  
 “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้น การปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งใน
ตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ที่อันเป็นการฝ่าชินกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแล การรับการเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของทางราชการ ไม่ว่าการ
ปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายรวมถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ 
ดังกล่าวด้วย  
 “ข้อร้องเรียน” หมายความว่า ข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดย มิขอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดและข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติ หน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประขา
ซน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่คำนึงถึงประโยชน์ ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและปราศจาก ธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้  
 “การตอบสนอง” หมายความว่า การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนาเรื่องร้องเรียน
เข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้
ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้า ของการดำเนินการภายในเวลา ๑๕ วัน ทั้งนี้ กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุขื่อและ
ที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การนำเรื่อง 
ร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามข้อระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวซ้อง  
 ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และรายละเอียดข้อมูลการร้องเรียน  
 หลักเกณฑ์การร้องเรียน  
 ๑.ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน เสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสุมเส้า ดังนี้  
 - การทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  
 - กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ  
          - ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ 



          - ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินเวลาอันสมควร  
 - กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่หรือขัดต่อกฎหมาย  
 ๒.ต้องเป็นเรื่องทีมีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเลียหายแก่บุคคลที่ขาด หลักฐานแวดล้อมที่
ปรากฏซัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน  
 รายละเอียดข้อมูลการร้องเรียน  
 ๑.ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน  
 ๒.ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน  
 ๓.การกระทำทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียนพร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับ
การกระทำด้งกล่าว (หรือแจ้งซ่องทางการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อดำเนินการสืบสวน สอบสวน)  
 ๔.คำขอของผู้ร้องเรียน  
 ๕.ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน  
 ๖.ระบุวัน เดือน ปี  
 ๗.ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี)  
 ซ่องหางการร้องเรียน  
 ๑. รับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์  
 ๒. ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)  
 ๓. ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) ส่งตรงมายัง หน่วยงาน  
 ๔ ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)  
 ๕ โทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒-๑๔๖๕๗๗ 
 ๖ E-mail –admin@somsao.go.th 
 ๗ Facebook –www.somsao.go.th 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสุมเส้า รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจากทางช่องทางการร้องเรียนใน
ช่องทางต่างๆ 
 ๒. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  คัดแยกหนังสือ 
วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๓. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สรุปความเห็นเสนอ
และจัดทำหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นขึ้นไปเพื่อทราบและพิจารณา 
 ๔. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดำเนินการ/ตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อเท็จจริง 
 ๕. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ เพ่ือทราบเบื้องต้นภายใน ๑๕ วัน 
 ๖. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ รับรายงานและติดตาม
ความก้าวหน้าผลการดำเนินการจากหน่วยที่เก่ียวข้อง 
 ๗. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เก็บข้อมูลในระบบสาร
บรรณ เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร 
 ๘. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ จัดเก็บเรื่อง 



การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้ามายัง
หน่วยงานจากช่องทางต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี้ 

 
 

ช่องทาง 
ความถี่ในการ 

ตรวจสอบช่องทาง 
ระยะเวลาดำเนินการ
รับข้อร้องเรียนเพื่อ

ประสานหาทางแก้ไข 

 
หมายเหตุ 

ร้องเรียนผ่านทาง
เว็บไซต์ 

ทุกวัน ภายใน๑๕วันทำการ  

ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่อง
รับความความคิดเห็น 
(จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/
เอกสาร)  

 

ทุกวัน ภายใน๑๕วันทำการ  

ร้ อ ง เ รี ย น ผ่ า น ท า ง
ไ ป ร ษ ณี ย์ ป ก ติ  
(จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/
เอกสาร) ส่ งตรงมายั ง 
หน่วยงาน  

 

ทุกวัน ภายใน๑๕วันทำการ  

ร้ อ ง เ รี ย น โ ด ย ต ร ง 
(จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/
เอกสาร)  

 
 

ทุกวัน ภายใน๑๕วันทำการ  

ร้องเรียนผ่านทาง
หมายเลขโทรศัพท์ 
๐๔๒-๑๔๖๕๗๗ 

 

ทุกวัน ภายใน๑๕วันทำการ  
 

ร้องเรียนผ่านทาง 
Facebook –

www.somsao.go.th 

ทุกวัน ภายใน๑๕วันทำการ  

ร้องเรียนผ่านทาง 
 E-mail –

admin@somsao.go.th 

ทุกวัน ภายใน๑๕วันทำการ  

 
 
   



กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 

 

 
 

 

 

 

 

 

ยุติ                       ไม่ยุต ิ

ศนูยร์บัเรื่องรอ้งเรียนการทจุรติและประพฤติมิชอบฯ

รบัเรื่องรอ้งเรยีน/ผูแ้จง้เบาะแส 

แจง้คณะกรรมการผูร้บัผิดชอบทราบและด าเนินการ

ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 

แจง้ผลใหผู้บ้รหิารทราบ(ภายใน๓วนั)แจง้ผูร้อ้งเรียน/

ผูแ้จง้เบาะแส/ผูถ้กูกล่าวหา ทราบ (๗วนัท ำกำร) 

ยุติเร่ือง แจง้ผูร้อ้งเรียน/ผู้

แจง้เบาะแส/ผูถ้กูกล่าวหา

ทราบ (๑๕วันท ำกำร) 

ไมยุ่ติ แจง้ผูร้อ้งเรียน/ผูแ้จง้

เบาะแส/ผูถ้กูกล่าวหาทราบ 

(๑๕วนัท ำกำร) 

หากไม่เห็นดว้ยกบัการพิจารณาผูร้อ้งเรียน/

ผูแ้จง้เบาะแส/ผูถ้กูกล่าวหา สามารถ

อทุธรณไ์ดภ้ายในเวลา ๗ วนันบัแต่ไดร้บั

แจง้ 

ร้องเรียนผ่านทาง 
 E-mail –

admin@somsao.go.th 

รอ้งเรียนผ่านทาง Facebook –

www.somsao.go.th 

ร้องเรียนผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 
๐๔๒-๑๔๖๕๗๗ 

 

ร้องเรียนโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/
เอกสาร)  

 

ร้ อ ง เรี ย น ผ่ า น ท า ง ไป ร ษ ณี ย์ ป ก ติ  
(จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) ส่งตรง
มายัง หน่วยงาน  

 

ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความความคิด
เห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)  

 

รอ้งเรียนผ่านทางเว็บไซต ์

http://sumsao.go.th/index.php 


