
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 

เรื่อง   ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
************************************** 

            ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557  เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วน
ต าบลมูโนะได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม  ความคุ้มค่า  เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความ
โปร่งใส  มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มี  ส่วนร่วมในการรณรงค์  และปลูกจิตส านึกค่านิยม
ของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ   ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้อง
กับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี  พ.ศ.254๖ 
            องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ จึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต และการประพฤติมิ
ชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ข้อมูลการทุจริต
และประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะทราบ       
โดยก าหนดสถานที่ตั้ง ณ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัด
นราธิวาส  โดยมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ดังนี้ 
            1. ร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่ศูนย์บริการ ทุกวันเวลาท าการ 
            2. ทางโทรศัพท์/โทรสาร ที่หมายเลข  073-621020-2 ทุกวันเวลาท าการ 
            3. ทางเว็ปไซต์  www.munok.go.th 
            4. แอปพลิเคชั่น ไลน์ (Line) กลุ่ม อบต.มูโนะ 
            5. แอปพลิเคชั่นเฟสบุ๊ค องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
            6. ทางตู้แสดงความคิดเห็นซึ่งติดตั้งไว้หน้าอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  
           7. ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จังหวัด
นราธิวาส 96120  
       ทั้งนี้ข้อมูลของผู้ร้องทุกข์ ร้องเรียนและผู้แสดงความคิดเห็น ตลอดจนการแจ้งเบาะแสการทุจริต       
ทุกอย่างจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น 
  

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

      ประกาศ  ณ  วันที่  2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2557 
  
  

                 (นายรอปา  อีซอ) 
                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 

http://www.munok.go.th/


  

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 

 ที่ 316/2560 
เรื่อง  จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 

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

            ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557  เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง     
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง มิให้เกิด
การทุจริต คอรัปชั่นในภาครัฐได้ ประกอบกับ องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารงานที่
มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญ 
            องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการ
ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม   ความคุ้มค่า  เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มี ส่วนร่วมใน
การรณรงค์ และปลูกจิตส านึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมือง ที่ด ี พ.ศ.254๖ 
            องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  จึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต และการประพฤติ    
มิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ข้อมูลการทุจริต
และประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะทราบ และ
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมูโนะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพ่ือรับเรื่องร้องเรียน
การทุจริต และประพฤติมิชอบรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
            คณะกรรมการประจ าศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต และการประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 
             1 นายรอปา  อีซอ  นายก อบต.มูโนะ      ประธานคณะกรรมการ 
             2 นายเปาะอาเดะ อาแวหามะ  รอง นายก อบต.มูโนะ   กรรมการ 
             3 นายสฤษดิ์  ลอแม  รอง นายก อบต.มูโนะ    กรรมการ 
             4 นายแปนดี  อารง  ประธานสภา อบต.มูโนะ   กรรมการ 
             5 นางสาวสุดสาย  แดงดี  ปลัด อบต.มูโนะ   กรรมการ 
    ๖ นายวิทยา  วรรณทอง  นิติกร    กรรมการและเลขานุการ 
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            ให้มีคณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
            1. ก ากับดูแลและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต และ
การประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  
            2. พิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริงการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับค าร้องเรียน 
            เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต และการประพฤติมิชอบ ได้แก่ 
            นายวิทยา  วรรณทอง   นิติกร 
            ให้มีหน้าที่ ดังนี้ 

1. บริการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  
2. อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ 
3. รวบรวมข้อมูลเรื่องราวการร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ 
4. จัดท ารายงานเกี่ยวกับการร้องเรียนเสนอต่อคณะกรรมการประจ าศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนการ

ทุจริต และการประพฤติมิชอบ 
5. แจ้งผลการด าเนินการตามคณะกรรมการเสนอฯ ต่อผู้ร้องเรียน 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  

            ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด โดยให้ค านึงถึงความถูกต้อง
ยุติธรรม เสมอภาค และประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นส าคัญ 
 

             ทั้งนี้   ตั้งแต่  วันที่  1 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2560 บัดนี้เป็นต้นไป 
                     

สั่ง  ณ  วันที่  29  เดือน กันยายน พ.ศ.2560 
       
  
  

                     (นายรอปา  อีซอ) 
                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  
  
 


