
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
เรื่อง การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 

************************* 
 

  ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2567 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าโมง ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่องสร้างระบบ
ราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความ
คุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุน
ภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ และปลูกจิตส านึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตและการ
ประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสข้อมูล
การทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง
ทราบ โดยก าหนดสถานที่ตั้ง ณ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง อ าเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี และมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ดังนี้ 
  1.ร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง ในวันและเวลาราชการ 
  2.ทางไปรษณีย์ อบต.ป่าโมง 329 ม.4 ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 
  3.ทางเว็บไซต์ www.pamong.go.th 

4.ทางอีเมล์ E-mail : pamongdetudom.ub@gmail.com 
  5.ทางโทรศัพท์/โทรสาร ทีห่มายเลข 045-252712 ในวันและเวลาราชการ 
  6.แอพพลิเคชั่นเฟสบุ๊ค (Facebook) ชื่อ องค์การบริหาร ส่วนต าบลป่าโมง (ศูนย์ปฏิบัติการ) 
  7.แอพพลิเคชั่นไลน์ QR Code ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ อบต.ป่าโมง 
  8.โทรศัพท์มือถือนายก อบต.ป่าโมง โทร 087-961-8231 ตลอด 24 ชั่วโมง 
  ทั้งนี้ข้อมูลของผู้ร้องทุกข์ ร้องเรียนและผู้แสดงความคิดเห็น ตลอดจนการแจ้ง เบาะแสการ
ทุจริตทุกอย่างจะถูกเก็บเป็นความลับ ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น 

  จึงประกาศให้รับทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ   ณ   วันที่   30   ธันวาคม   พ.ศ. 2563 

 
 

(นายแก้ว   ยิ่งวงค์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  



 
 

 

 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
                                                      ที ่683/2563 

เรื่อง ค าสั่งในการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 

********************* 
 

  ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2567 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรร
มาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง มิให้เกิดการ
ทุจริตคอรัปชั่นในภาครัฐได้ ประกอบกับ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง ก็ได้มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการ
ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสารปรับปรุง
ระบบปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ 
และปลูกจิตส านึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 
  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต และการ
ประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสข้อมูล
การทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงทราบ
และเพ่ือให้การปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องร้องราวการร้องเรียนทุจริตและการประพฤติมิชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าโมง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพ่ือรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ดังต่อไปนี้ 
 คณะกรรมการประจ าศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าโมง ประกอบด้วย 
 1.นายแก้ว ยิ่งวงค ์  นายก อบต.ป่าโมง  ประธานคณะกรรมการ 
 2.นายหนูนิล เกื้อสุข  รองนายก อบต.ป่าโมง  กรรมการ 
 3.นายธงชัย สวัสดิ์วร   ประธานสภา อบต.ป่าโมง  กรรมการ 
 4.นายประสาท อุดมญาติ  ปลัด อบต.ป่าโมง   กรรมการ 
 5.นายลอราช สารพัฒน์  รองปลัด อบต.ป่าโมง  กรรมการ 
 6.นายสัมฤทธิ์ ชนะภัย  ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 

          /7.นายก าพล 
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 7.นายก าพล บุญไพโรจน์  ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 
 8.นางสาวอภิญญานุช บัวกิ่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ กรรมการ 
 9.นางสาวสุดาวรรณ หอมเงิน หัวหน้าส านักปลัด  กรรมการและเลขานุการ 
 10.นางสุพักตร์ เงินอนันต์ เจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยเลขานุการ  
 ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังนี้  
 1.ก ากับดูแลและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตและการ
ประพฤติมชิอบขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
 2.พิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริงการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ
ตามท่ีได้รับค าร้องเรียน 
 เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบองค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าโมง ได้แก่ 
 1.นางสาวเพียรพิศ พรมศรี นักทรัพยากรบุคคล  ประธานกรรมการ 
 2.นายปฏิวัติ รุ่งเรือง  นักพัฒนาชุมชน   กรรมการ 
 3.นางเฟ่ืองฟ้า แสงทิพย์เรืองชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ 
 4.นางพิศมัย โฮลตัน  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  กรรมการ 
 5.นางประนัดดา ส่งเสริม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  กรรมการ 
 6.นางสุพักตร์ เงินอนันต์  เจ้าพนักงานธุรการ  กรรมการและเลขานุการ 
 ให้มีหน้าที ่ดังนี้ 
 1.บริการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
 2.อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ 
 3.รวบรวมข้อมูลเรื่องราวการร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ 
 4.จัดท ารายงานเกี่ยวกับการร้องเรียนเสนอต่อคณะกรรมการประจ าศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
 5.แจ้งผลการด าเนินการตามกรรการเสนอ ฯ ต่อผู้ร้องเรียน 
 6.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
 ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด โดยให้ค านึงถึงความถูกต้อง 
ยุติธรรม เสมอภาค และประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นส าคัญ 

 ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่   30   ธันวาคม   2563  เป็นต้นไป 

  สั่ง   ณ วันที่   30   ธันวาคม   พ.ศ.2563 
 
 
 

(นายแก้ว   ยิ่งวงค์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 


