รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน
กรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2559
การปฏิบัติงานหรือปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักของส่วนราชการ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใด
สังกัดกระทรวงใด ย่อมหลีกหนีไม่พ้นปัญหาเกี่ยวกับปัญหาเรื่องร้องเรียนต่างๆ อาทิ เช่น ปัญหาเรื่องการ
ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในสังกัด ปัญหาเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่หรือการคอร์รัปชัน
ปัญ หาเกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ฯลฯ ซึ่ ง ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น เหล่ า นี้ อาจเป็ น บ่ อ เกิ ด หรื อ เป็ น สาเหตุ ข อง
การปฏิบัติงานแต่ทําให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่มีประสิทธิภาพ เป็นที่มาให้ส่วนราชการได้รับความเสียหาย
ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงในการขอรับบริการจากภาคส่วนราชการ หากข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ยังยึดติดกับการดําเนินงานแบบเดิมๆ รูปแบบเดิมๆ ระบบเดิมๆ เอาประโยชน์ของตนเองและ
พวกพ้องเป็นที่ตั้ง ปัญหาเรื่องร้องเรียนก็ย่อมไม่หมดไปจากวงราชการ
หากมองในภาพรวมของประเทศในปัจจุบัน รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มุ่งเน้น
ให้การปฏิบัติราชการของประเทศไทยไร้การทุจริตปราศจากการโกงกินในทุกรูปแบบ ซึ่งจะเห็นได้จาก
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตที่ได้ทยอยออกมามีบทกําหนดโทษที่รุนแรงและรวดเร็ว รวมทั้ง มีการ
จั ด ตั้ ง ศาลปราบทุ จ ริ ต ขึ้ น เป็ น ครั้ ง แรกของประเทศไทย มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ ก ารลงโทษในคดี ก ารทุ จ ริ ต
ของนักการเมือหรือข้าราชการ เจ้าหน้าที่ มีผลที่รุนแรงเห็นผลภายในระยะเวลาอันสั้น เพื่อเป็นแบบอย่าง
ให้แก่บุคคล กลุ่มบุคคล ที่ยังตกอยู่ภายใต้กรอบความคิดแบบเดิมๆ ไม่คํานึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ
หรือประชาชนเป็นที่ตั้ง หากระบบราชการกําจัดสิ่งต่างๆ ที่เป็นปัจจัยสาเหตุของการร้องเรียน อาจทําให้
การบริหารมีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น ในฐานะส่ ว นราชการภายใต้ สั ง กั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้ให้ความสําคัญในเรื่องของการปฏิบัติราชการที่เป็นธรรม ไร้การทุจริต ไร้ผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งนี้
ก็เพื่อลดปัญหาการเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจทําให้การปฏิบัติงานหยุดชะงักขาดความต่อเนื่อง
สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้รับบริการ ในการนี้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจัดการเรื่องร้องเรียน
ได้ จั ด ทํ า รายงานรายงานสรุ ป ผลการดํ า เนิ น การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่เ กิด ขึ้ น ประจํ าปี ง บประมาณ 2559
ที่ผ่า นมา เพื่ อ ให้ ได้ รับ ทราบถึ งบ่ อ เกิด แห่ง ปัญ หาอุป สรรคที่เ ป็ น ที่ ม าของการร้ อ งเรี ย น ทั้ งนี้ ก็เ พื่ อ หา
แนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อยุติปัญหาเหล่านั้นไม่ให้เกิดขึ้นมาอีกในปีงบประมาณต่อๆ ไป
ดังนั้น เพื่อ ให้ส าธารณชนหรือ บุคคลภายนอกได้รับทราบถึงความจริงจังในการจัดการ
ปัญหาของกรมพัฒนาที่ดิน ในการคลี่คลายปัญหาเรื่องร้องเรียนให้หมดไป จึงได้จัดทํารายงานเพื่อแสดง
ถึงประเด็นที่มีการร้องเรียน พร้อมระบุถึงปัญหาอุปสรรคที่เป็นสาเหตุแห่งการกระทํา รวมถึงเสนอแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย

สรุปปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาที่พบในการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
ประจําปีงบประมาณ 2559
ประเด็น
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1. กรณี คณะกรรม
เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการ
การประกวดราคาไม่ได้ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
ดําเนินการตรวจสอบ จัดจ้าง
ความถูกต้อง และ
ประเมินราคาในงาน
ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้าง

ปัญหา/อุปสรรค
เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่
ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น
คณะกรรมการตามระเบียบ
พัสดุ ไม่ดําเนินการให้
ครบถ้วนในสาระสําคัญที่
ต้องดําเนินการ

แนวทางการแก้ไข
ส่งเสริมความรูห้ รือฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างให้เข้าใจ
ถึงเจตนารมณ์ของระเบียบ
พัสดุของภาครัฐ และ
การแต่งตั้งคณะกรรมการใน
ส่วนต่างๆ ควรแต่งตั้งจากผู้
มีความรู้/ความเข้าใจ หรือ
จากประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติ
2. กรณี งานก่อสร้าง เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ก่อนที่จะมีการแต่งตั้ง
ไม่เป็นไปตามรูปแบบ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
และช่างผู้ควบคุมงาน
คณะกรรมการหรือ
รายการ
จัดจ้าง
ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
เจ้าหน้าที่ผู้ใด
สัญญา ไม่มคี วามพร้อมหรือ รับผิดชอบงานตามสัญญา
ขาดประสบการณ์จนไม่
ควรมีการสอบถาม
สามารถจัดการปัญหาได้ดี ในเบื้องต้นก่อนว่ามีความ
รวมถึง ระเบียบต่างๆ
พร้อมในการปฏิบัติงาน
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือไม่ และมีความรู้
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ความเข้าใจในการ
มีค่อนข้างมาก
ดําเนินงานตามกฎหมาย
การปฏิบัติงานจึงอาจขาด หรือระเบียบของภาครัฐ
ความรัดกุม
ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่
ควรจัดอบรมโดยการ
3. กรณี การก่อสร้างมี เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการ ระเบียบต่างๆ ในการ
เชิญผู้มีความรู้
การเปลี่ยนแปลง
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
จัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้ง
ความสามารถเฉพาะด้าน
รูปแบบรูปรายการ
จัดจ้าง
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
และมีการคํานวณค่า
มีค่อนข้างมาก
ระเบียบพัสดุมาบรรยาย
งานใหม่ ที่ทําให้
การปฏิบัติงาน หรือ
ราชการได้รับความ
ศึกษางานต้องรัดกุม อีกทั้ง ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับการ
เสียหาย
ปัญหาการอาศัยอํานาจ
จัดซื้อจัดจ้าง ประกอบกับมี
หน้าที่เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบ
การปลูกฝังจริยธรรมของ
โดยไม่คํานึงถึงประโยชน์
นักพัสดุ
ของราชการเป็นที่ตั้งในการ
ปฏิบัติงาน

ประเด็น
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. กรณี ผู้ชนะในการ เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการ
ประกวดราคา ไม่ได้ทํา ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
สัญญาจัดจ้าง และ
จัดจ้าง
ได้มีการยกเลิกการ
ประกวดราคาในคราว
นั้น

ปัญหา/อุปสรรค
เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่
ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น
คณะกรรมการตามระเบียบ
พัสดุ ไม่ดําเนินการให้
ครบถ้วนในสาระสําคัญที่
ต้องดําเนินการ

แนวทางการแก้ไข
การปลูกฝังจริยธรรมของ
นักพัสดุ แต่งตั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
ที่สามารถทํางานได้
การให้ค่าตอบแทนการ
กําหนดเป็น KPI การสร้าง
มาตรฐานวิชาชีพ หรือ
ควรจัดอบรมโดยการเชิญ
ผู้มีความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้านผู้ทเี่ กี่ยวข้องกับ
ระเบียบพัสดุมาบรรยาย
ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง

สรุปปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาที่พบในการดําเนินงาน
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ 2559
เรื่อง
1. กรณี ข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ เรียก
เก็บเงินจากเกษตรกร
เกินกว่าจํานวนที่ทาง
ราชการกําหนด

ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ปัญหา/อุปสรรค
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของ ปัญหาเกี่ยวกับทัศนคติ
กรมพัฒนาที่ดนิ
ส่วนตัวของข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่

2. กรณี การกูย้ ืมเงิน
กันระหว่างเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงาน

ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของ เงินเดือนของข้าราชการ
กรมพัฒนาที่ดนิ
หรือเจ้าหน้าที่ ส่วนใหญ่
รายรับจะน้อยกว่ารายจ่าย
จึงทําให้เกิดปัญหาการกู้ยืม
เงินเกิดขึ้น

3. กรณี ข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ ใช้
ตําแหน่งหน้าที่
แสวงหาผลประโยชน์
โดยมิชอบ

ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของ การแสวงหาผลประโยชน์ที่
กรมพัฒนาที่ดนิ
มิควรได้ตามกฎหมาย
สําหรับตนเองและพวกพ้อง
ของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินงาน

4. กรณี ข้าราชการ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของ
หรือเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติ กรมพัฒนาที่ดนิ
หรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ
ในการจัดสรรที่ดิน
ให้แก่สมาชิก

กฎหมาย กฎ และระเบียบ
ต่างๆในการปฏิบัติราชการมี
อยู่มากมาย ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ควรตระหนักถึง
จุดนี้ เพราะ หากปฏิบัติ
หน้าที่ผิดพลาด ผู้ที่ได้รับ
ความเสียหายนอกจากตัว
ผู้ปฏิบัติเองแล้ว หน่วยงาน
ที่สังกัดย่อมเสียหาย รวมถึง
ประชาชนอาจเสียประโยชน์
ไปด้วย

แนวทางการแก้ไข
ปลูกฝังจิตสํานึกในการ
ปฏิบัติราชการ โดยมุ่งเน้น
ปลูกฝังด้านการปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการ และคํานึงถึง
ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อน
จัดสัมมนาหรือฝึกอบรม
ให้กับข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ ในหัวข้อที่
เกี่ยวกับข้องกับ “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กับการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ”
มีมาตรการป้องกันการ
ทุจริต โดยเฉพาะ
มาตรการให้จดั ทํา
ประมวลจริยธรรมและ
กฎหมายห้าม
ผลประโยชน์ขดั กัน
มาตรการแสดงบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินและ
มาตรการกําหนดให้การ
กระทําทุกอย่าง
ต้องโปร่งใสตรวจสอบได้
เน้นไปที่การปลูกฝัง
อุดมการณ์ คุณธรรม และ
จริยธรรมให้ลกึ ไปจนถึง
นิสัยเพื่อสร้างศักดิ์ศรี
รวมถึง ให้ได้รบั ทราบถึง
วัตถุประสงค์ทแี่ ท้จริงของ
งานที่ทํา ว่าทําไปเพื่อ
ประโยชน์ของใคร และ
ผลประโยชน์ควรเป็นของ
ใครหรือบุคคลใดอย่าง
แท้จริง

เรื่อง
5. กรณี ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ มียาเสพติดให้
โทษประเภท 1 และ
เครื่องกระสุนปืนไว้ใน
ครอบครองโดยไม่ได้รับ
อนุญาต

ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของกรมพัฒนาที่ดิน

6. กรณี ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
อย่างไม่เป็นธรรม ในการ
อนุญาตให้ราษฎรใช้พื้นที่
ประกอบวิสาหกิจชุมชน

ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของกรมพัฒนาที่ดิน

7. กรณี ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ มีพฤติกรรมมี
ภรรยาน้อย

ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของกรมพัฒนาที่ดิน

8. กรณี ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่นําทรัพย์สิน
ของทางราชการไปใช้
ในการส่วนตัว

ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของกรมพัฒนาที่ดิน

ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับทัศนคติ
มีการดําเนินการทางวินัย
ส่วนตัวของข้าราชการหรือ อย่างเคร่งครัด ชัดเจน
เจ้าหน้าที่
และรุนแรง เพือ่ เป็น
แบบอย่างให้ข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานได้รับรู้และ
ทราบถึงบทลงโทษ
เหล่านั้น
การปฏิบัติหน้าที่ในบาง กําหนดหลักเกณฑ์
กรณี อาจมีผลประโยชน์ ทางจริยธรรมสําหรับ
เข้ามาเกี่ยวข้อง หรือ
ข้าราชการที่มตี ําแหน่ง
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอาจ
หน้าที่ที่ต้องดูแล
นําเอาความสัมพันธ์
ผลประโยชน์สาธารณะ
ส่วนตัวมาเป็นส่วนในการ ควรจะทําอะไรหรือไม่ทํา
ตัดสินใจ จนเป็นบ่อเกิด อะไร ทีจ่ ะหลีกเลี่ยง
แห่งความเสียหาย
ปัญหาผลประโยชน์
ทับซ้อน เพื่อทีส่ าธารณชน
จะได้รับทราบและ
จับตามอง
ปัญหาเกี่ยวกับทัศนคติ
ปรับทัศนคติในเรื่องของ
ส่วนตัวของข้าราชการหรือ คุณธรรมและจริยธรรม
เจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับการเป็นแบบอย่าง
ที่ดีของข้าราชการ รักษา
ชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์
ของตัวเองให้มีคุณค่า เพื่อ
เป็นแบบอย่างที่ดใี ห้กับ
เพื่อนร่วมอาชีพหรือ
ประชาชน
ปัญหาเกี่ยวกับทัศนคติ
ระดับตัวบุคคล ควรเน้นไป
ส่วนตัวของข้าราชการหรือ ที่การปลูกฝังจิตสํานึกทีด่ ี
เจ้าหน้าที่
มีคุณธรรมและจริยธรรม
ให้ลึกไปจนถึงนิสัย
เพื่อสร้างศักดิ์ศรี
และคุณค่าของชีวิต

เรื่อง
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
9. กรณี ข้าราชการหรือ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ ทุจริตและ
ของกรมพัฒนาที่ดิน
ประพฤติมชิ อบ ด้วยการ
บิดเบือนมติคณะรัฐมนตรี

ปัญหา/อุปสรรค
กฎหมาย กฎ และ
ระเบียบต่างๆในการ
ปฏิบัติราชการมีอยู่
มากมาย ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ควรตระหนักถึง
จุดนี้ เพราะ หากปฏิบัติ
หน้าที่ผิดพลาด ผู้ที่ได้รับ
ความเสียหายนอกจากตัว
ผู้ปฏิบัติเองแล้ว
หน่วยงานที่สังกัดย่อม
เสียหาย รวมถึงประชาชน
อาจเสียประโยชน์ไปด้วย

แนวทางการแก้ไข
จัดทําคูม่ ือในการ
ปฏิบัติงาน จัดส่ง
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ไปฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานภายใต้ขอบเขตงาน
ในหน้าที่ของตน และ
ประชาสัมพันธ์ในส่วน
ของโทษทีข่ ้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ ที่จะได้รับเมื่อ
ปฏิบัติราชการโดยการ
ประมาทเลินเล่อ ทําให้
หน่วยงานได้รับความ
เสียหาย

รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข

