
                                                    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   งานนิติการ / ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลบ้านดอน                                                                                                                                                                                         

ที่   สพ 54501/51                                     วันที่    3    ตุลาคม    25๖๒                                                                                                                                     

เรื่อง      สรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖2  
  

เรียน      นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบ้านดอน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖2  

          ตามที่ เทศบาลต าบลบ้านดอน ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือให้
ประชาชนได้รับบริการ ในเรื่องเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่เทศบาลต าบลบ้านดอน 
และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ที่ผ่านมานั้น จึงได้สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินการ 
ดังนี้ 
 ๑.เรื่องท่ัวไป                                                                                                                  
           -ไม่มีเรื่องร้องเรียนข้าราชการ 
           -มีเรื่องร้องเรียนของประชาชน จ านาน         221           เรื่อง 

๒.เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริต 
 -ไม่มี 

                               
                จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                                                                   (ลงชื่อ)                                    
                                                                                  (นายไพบูลย์ ศรีเหรา)  
                                                        นิติกร ช านากการ 
 ข้อคิดเห็น.........................................................  ข้อคิดเห็น...........................................................   

                                                                               
              ( นายไพบูลย์  ศรีเหรา ) จ.ส.ต.             
       นิติกรช านากการ รักษาราชการแทน                                                                                    

หวัหน้าส านักปลัด                                              (  สุจเจต  สุดตา )                                                                                                                                               
                                                                                  ปลัดเทศบาลต าบลบ้านดอน 
  ข้อสั่งการ                       
      เห็นชอบ    .......................................................................... 
     ไม่เห็นชอบ ..........................................................................   

               
(ทรงบท คุ้มฉายา) 

นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบ้านดอน 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน                                                                                                               
การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์                                                                                          

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2   

 

 

           

 

 

 

 

 

 

  โดย                                                                                                                                      
ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลบ้านดอน                                                                                                              

ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
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                                                 ค าน า  

ด้วยปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น เป็นเรื่องที่ภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสนใจ ที่จะ
ป้องกันและปราบปรามมิให้มีกรณีดังกล่าวเกิดข้ึน เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ทิศทาง
ในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตจ าเป็น ต้องมีการปลูกจิตส านึกคุณธรรม จริยธรรม และวินัยเพ่ือให้
เกิด องค์กร ชุมชน และสังคมที่มีความรับผิดชอบ โดยควรด าเนินการปลูกจิตส านึกแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
ของ รัฐ และประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการน าหลักคุณธรรม จริยธรรม และวินัย ไปใช้ในการปฏิบัติ 
ราชการและการด าเนินชีวิต เมื่อทุกคนมีค่านิยมที่ถูกต้องและรังเกียจผู้ที่กระท าทุจริต ก็จะท าให้ผู้ที่กระท า
ทุจริตเกิดความละอาย ไม่สามารถอยู่ในสังคมได้ อันจะส่งผลให้การทุจริตลดลงได้อีกทางหนึ่ง 

                                                                                          เทศบาลต าบลบ้านดอน                                                                                                                                 
ตุลาคม 2562  
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สรุปผลการปฏิบัติงานเร่ืองร้องเรียน /ร้องทุกข์ ของ เทศบาลต าบลบ้านดอน                                                                                                                                 
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 หลักการและเหตุผล 

 มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ถือเป็นภารกิจส าคัญของเทศบาลต าบลบ้าน
ดอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการให้ความรู้ การปลูกจิตส านึกให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
ตระหนักถึงผลร้ายที่เกิดขึ้นจากการทุจริต เช่น การทุจริตท าให้เกิดความขัดแย้งในหน่วยงานเทศบาลต าบ้าน
ดอน เกิดความไม่ไว้วางใจใจ ไม่ร่วมแรงร่วมใจกันท าเพ่ือส่วนรวม แต่หันมาท าเพ่ือตัวเองมาก ขึ้น ซึ่งสาเหตุที่
ก่อให้เกิดการทุจริต เกิดจากหลายปัจจัยที่ต้องการหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจังต่อไป  

เร่ืองการร้องทุกข์ / ร้องเรียน  

1.เรื่องท่ัวไป  

การด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องการร้องทุกข์/ ร้องเรียน ในระดับต าบลในการน าแนวทางการ
ด าเนินการ ของกระทรวงมหาดไทยและตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีมา ใช้ ซึ่งมีสาระส าคัญ คือ  

1.1 ร้องเรียนข้าราชการ  

(1) เป็นเรื่องที่มีผู้ร้องทุกข์ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรืออาจเดือดร้อน หรือเสียหาย
โดยมิอาจ หลีกเลี่ยงได้ 

(2) ความเดือดร้อน หรือความเสียหายที่ว่านั้น เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลบ้าน ละเลย 
ต่อหน้าที่ ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรกระท า การ
นอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัด หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กระท าการไม่ถูกต้องตามขั้นตอน หรือวิธีการอัน
เป็นสาระส าคัญท่ีก าหนดไว้ส าหรับการนั้น กระท าการไม่สุจริต หรือโดยไม่มีเหตุอัน สมควร  

1.2 เรื่องร้องเรียนของประชาชน 

 เป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจ 
หลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตาม และได้มาร้องเรียนหรือร้องขอเพ่ือให้ เทศบาลต าบลบ้าน 
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร รวมถึง  เรื่องร้องทุกข์ 
ร้องเรียน ที่ส่วนราชการอ่ืนขอให้เทศบาลต าบลบ้านด าเนินการแก้ไขปัญหาตาม อ านาจหน้าที่ หรือสามารถ
ประสานให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงด าเนินการเองต่อไปได้ 
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 2.เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง 

 2.1 การบ่งชี้เข้าลักษณะการแบ่งซ้ือแบ่งจ้าง  

 2.2 การจัดซื้อเกินราคามาตรฐาน 

 2.3 ไม่ได้เผยแพร่ประกาศสอบราคา ประกวดราคา ทางเว็บไซต์ของจังหวัดและกรมบัญชีกลาง  

 2.4 ไม่ได้ส่งประกาศสอบราคา ประกวดราคา ไปยังผู้มีอาชีพขายโดยตรง  

สถิติเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์  

1.จากสถิติเรื่องร้องเรียนที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่ามีการร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบล
บ้าน เกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแต่อย่างใดซึ่งไม่มีข้อมูล เกี่ยวกับการ
ด าเนินการและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบ
ในเทศบาลต าบลบ้านดอน 

2.ประชาชนได้แจ้งเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ จ านวน        211     เรื่อง  ดังนี้  

– เรื่องเก่ียวกับน้ าอุปโภค – บริโภค          จ านวน          58     เรื่อง 

 - เรื่องซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ                    จ านวน         37     เรื่อง  

- เรื่องตัดต้นไม้-กิ่งไม้                            จ านวน         72    เรื่อง  

- สาธารณสุข                                     จ านวน           8     เรื่อง 

- ถนนพัง/เป็นหลุม/ช ารุด                       จ านวน          8    เรื่อง 

- งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    จ านวน          2     เรื่อง 

- งานอ่ืนๆ                                         จ านวน        36     เรื่อง 

3. เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ ๒๕๖2 ไม่ปรากฏว่ามีผู้ร้องเรียนเรื่องการไม่ได้
เผยแพร่ ประกาศสอบราคา ประกวดราคา ทางเว็บไซต์ของจังหวัด กรมบัญชีกลาง หรือไม่ได้จัดส่งประกาศ
สอบ ราคา ประกวดราคา ไปยังผู้มีอาชีพขายโดยตรง  

สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาข้อร้องเรียน  

จากสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของ
ส่วน ราชการในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านดอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 พบว่ากรณีร้องเรียน กล่าวหา
พฤติกรรมเจ้าหน้าที่ไม่พบว่ามีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านดอน แต่ อย่างใด อย่างไรก็
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ตามหากส านักงานปลัดเทศบาลต าบลบ้านดอน ได้รับข้อร้องเรียนการทุจริต จะท าการวิเคราะห์ว่าการ
ร้องเรียนนั้นเกี่ยวกับหน่วยงานใด และจะท าการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วรายงานผล ผู้บังคับบัญชา เพ่ือ
พิจารณาสั่งการ เพ่ือยุติเรื่องแล้วแต่กรณี  

ปัญหา อุปสรรคของการตอบสนองข้อร้องเรียน 

 เนื่องจากไม่ปรากฏว่ามีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านดอน จึงขอเสนอ 
ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินการเรื่องร้องเรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติครั้งต่อไป ดังนี้  

1. บางหน่วยงานไม่สามารถพิจารณาตอบสนองข้อร้องเรียนภายในเวลาที่ก าหนดได้ โดยให้
เหตุผลว่าต้อง ใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ต้องลงตรวจสอบพ้ืนที่จริง ต้องตั้งคณะสอบสวนข้อเท็จจริง 
ฯลฯ แต่อย่างไรก็ดี ศูนยร์ับเรื่องราวร้องทุกข์ได้มีหนังสือแจ้งผลการด าเนินการเบื้องต้นให้ผู้ร้องทราบแล้ว 

 2. ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ร้องเรียนไม่ครบถ้วนท าให้ต้องใช้เวลาในการติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติม จึงอาจ
เกินเวลาที ่ก าหนดได ้ 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไขปัญหา  

1. จัดท าค าสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลเรื่องร้องเรียน ไว้ให้ชัดเจน 

2. ก าหนดแนวทางในการยุติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ไว้อย่างชัดเจน  

3. จัดเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน าตามข้ันตอนการบริการ การต้อนรับ 

4. จัดท าแบบรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความต้องการของประชาชนผู้มาใช้บริการเพ่ือ
ประมวลปัญหา และน ามาปรับปรุงบริการ 

5. สร้างความสัมพันธ์กับประชาชนผู้มาใช้บริการ ในลักษณะติดตามสอบถามภายหลังการใช้
บริการ  

 

 

 

 

 

 


