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ค าน า 
 

            ด้วยปัจจุบันปัญหาการทจุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องที่ภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสนใจที่จะป้องกัน  
และปราบปรามมิให้มีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ทิศทางในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตจ าเป็นต้องมีการปลูกจิตส านึกคุณธรรม จริยธรรม และวินัย เพ่ือให้เกิด
องค์กร ชุมชน และ สังคมท่ีมีความรับผิดชอบ โดยควรด าเนินการปลูกจิตส านึกแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการน าหลักคุณธรรม จริยธรรม และวินัย ไปใช้ในการปฏิบัติราชการ
และการด าเนินชีวิต เมื่อทุกคนมี ค่านิยมที่ถูกต้องและรังเกียจผู้ที่กระท าทุจริต ก็จะท าให้ผู้ที่กระท าทุจริตเกิด
ความละอาย ไม่สามารถอยู่ในสังคมได้ อันจะส่งผลให้การทุจริตลดลงได้อีกทางหนึ่ง 
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สรุปผลการด าเนินงานการปฏิบัติงานเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕6๑ 
 

หลักการและเหตุผล  
            มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตถือเป็นภารกิจส า คัญของเทศบาลต าบล     
พรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการให้ความรู้การปลูกจิตส านึกให้
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ตระหนักถึงผลร้ายที่เกิดขึ้นจากการทุจริต เช่น การทุจริตท าให้เกิดความ
ขัดแย้งในเทศบาลเกิดความไม่ไว้วางใจกัน ไม่ร่วมแรงร่วมใจกันท าเพ่ือส่วนรวม แต่หันมาท าเพ่ือตัวเองมากขึ้น 
ซึ่งสาเหตุที่ ก่อให้เกิดการทุจริตเกิดจากหลากหลายปัจจัยที่ต้องการหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
อย่างจริงจังต่อไป  
 
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
            ๑. เรื่องท่ัวไป  
               การด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ในต าบลพรรณานิคมได้น าแนวทางการ 
ด าเนินการของกระทรวงมหาดไทยและตามพระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีมาใช้ ซึ่งมีสาระส าคัญ คือ  
               ๑.๑ ร้องเรียนข้าราชการ  
                    (๑) เป็นเรื่องที่มีผู้ร้องทุกข์ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรืออาจเดือดร้อน หรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้  
                    (๒) ความเดือดร้อน หรือความเสียหายที่ว่านั้ น เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ เทศบาลต าบล     
พรรณานิคมละเลยต่อหน้าที่ ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
กระท าการนอกเหนืออ านาจ หน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กระท าการไม่ถูกต้องตามขั้นตอน 
หรือวิธีการอันเป็นสาระส าคัญท่ีก าหนดไว้ส าหรับการนั้น กระท าการไม่สุจริต หรือโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
               ๑.๒ ร้องเรียนของประชาชน เป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะ
เดือดร้อนหรือเสียหาย โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตาม และได้มาร้อ งเรียนหรือ
ร้องขอเพ่ือให้เทศบาลต าบลพรรณานิคมแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนหรือช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจาหรือ
ลายลักษณ์อักษร รวมถึงเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ที่ส่วนราชการอ่ืนขอให้ เทศบาลต าบลพรรณานิคมด าเนินการ
แก้ไขปัญหาตามอ านาจหน้าที่ หรือสามารถประสานให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงด าเนินการต่อไปได้  
            ๒. เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง  
               ๒.๑ การบ่งชี้เข้าลักษณะการแบ่งซ้ือแบ่งจ้าง  
               ๒.๒ การจัดซื้อเกินราคามาตรฐาน  
               ๒.๓ ไม่ได้เผยแพร่ประกาศสอบราคา ประกวดราคา ทางเว็บไซต์ของจังหวัดและกรมบัญชีกลาง    
               ๒.๔ ไม่ได้จัดส่งประกาศสอบราคา ประกวดราคา ไปยังผู้มีอาชีพขายโดยตรง 
 
สถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
            ๑. จากสถิติเรื่องร้องเรียนที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่ามีการร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบล
พรรณานิคมเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแต่อย่างใด จึงไม่มีข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินการและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบในเทศบาลต าบลพรรณานิคม 
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            ๒. ประชาชนได้แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ จ านวน 17 เรื่อง ดังนี ้
               - เรื่องเก่ียวกับเหตุร าคาญ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข ๒๕๓๕ จ านวน 2 เรื่อง  
               - เรื่องไม่ได้รับความสะดวก/ความเดือดร้อนอ่ืนๆ จ านวน 15 เรื่อง  
            ๓. เรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง ในปีงบประมาณ ๒๕61 ไม่ปรากฏว่ามีผู้ร้องเรียนเรื่องการไม่ได้เผยแพร่ 
ประกาศสอบราคา ประกวดราคา ทางเว็บไซต์ของเทศบาลหรือไม่ได้จัดส่งประกาศสอบราคา ประกวดราคา 
ไปยังผู้มีอาชีพขายโดยตรง  
 
สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  
            ข้อร้องเรียนจากสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการ  
ปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดเทศบาลต าบลพรรณานิคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 พบว่ากรณี
ร้องเรียน กล่าวหาพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ไม่พบว่ามีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลต าบลพรรณานิคมแต่
อย่างใด อย่างไรก็ตามหากส านักปลัดเทศบาล ได้รับข้อร้องเรียนการทุจริต จะท าการวิเคราะห์ว่าการร้องเรียน
นั้น เกี่ยวกับหน่วยงานใด และจะท าการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว รายงานผลบังคับบัญชา เพ่ือพิจารณาสั่งการ 
เพ่ือยุติเรื่องแล้วแต่กรณี  
 
ปัญหาและอุปสรรคของการตอบสนองข้อร้องเรียน  
            เนื่องจากไม่ปรากฏว่ามีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลจึงขอเสนอปัญหา อุปสรรคของการ
ด าเนินการเรื่องร้องเรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติครั้งต่อไป ดังนี้  
            ๑. บางหน่วยงานไม่สามารถพิจารณาตอบสนองข้อร้องเรียนภายในเวลาที่ก าหนดได้โดยให้เหตุผลว่า 
ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ต้องลงตรวจสอบพ้ืนที่จริง ต้องตั้งคณะสอบสวนข้อเท็จจริง ฯลฯ แต่
อย่างไรก็ดี ส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ได้มีหนังสือแจ้งผลการด าเนินการเบื้องต้นให้ผู้ร้องทราบแล้ว  
            ๒. ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ร้องเรียนไม่ครบถ้วน ท าให้ต้องใช้เวลาในการติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติม จึงอาจเกิน 
เวลาที่ก าหนดได ้ 
  
ข้อเสนอแนะ /แนวทางการแก้ไขปัญหา  
            ๑. จัดท าค าสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ไว้ให้ชัดเจน  
            ๒. ก าหนดแนวทางในการยุติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ไว้อย่างชัดเจน  
            ๓. จัดเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน าตามข้ันตอนการบริการ การต้อนรับ  
            ๔. จัดท าแบบรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความต้องการของประชาชนผู้มาใช้บริการเพ่ือ 
ประมวลปัญหา และน ามาปรับปรุงงานบริการ  
            ๕. สร้างความสัมพันธ์กับประชาชนผู้มาใช้บริการ ในลักษณะติดตามสอบถามภายหลัง 
            ๖. ด าเนินการประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ให้ปฏิบัติตน ในการ
ประกอบกิจการ/ท างาน การใช้ชีวิตประจ าวัน ให้อยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ที่กฎหมายของรัฐได้ก าหนด ไม่สร้าง 
ความเสียหาย ความเดือดร้อน หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น  
 
 
                                                                        (ลงชื่อ)……………………………………………..      

                              (นายธานีวัฒน์  โมราราษฎร์) 
                                นายกเทศมนตรีต าบลพรรณานิคม 


