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ค าน า 

 การปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล  ความโปร่งใสและการสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ถือ
เป็นความส าคัญอย่างยิ่ง  สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบการด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลลิดล และเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  และร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลลิดล  

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนฉบับนี้จะท าให้ประชาชนมีความเข้าใจการ
ด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลลิดลมากยิ่งขึ้น  หากสรุปผลการด าเนินการเรื่อง
ร้องเรียนฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมา  ณ  โอกาสนี้ด้วย 
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ค านิยาม 

  เรื่องร้องเรียนทั่วไป  หมายถึง  เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบลลิดล 
   เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง  หมายถึง  เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลลิดล 
  เรื่องร้องเรียนด้านสาธารณูปโภค  หมายถึง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคของ
องค์การบริหารส่วนต าบลลิดล อาทิเช่น  ร้องเรียนเรื่องไฟฟ้า  เรื่องถนน  เรื่องพายุพัดหลังคาบ้าน 
 การด าเนินการ 

- เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน 
- แจ้งหน่วยที่เก่ียวข้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริง 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลให้ผู้บริหารทราบและสั่งการ 
- ด าเนินการช่วยเหลือ 
- แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน  ๗  วัน 

 
          สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไปเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่  

 

 สถิตการใช้บริการเรื่องร้องเรียนของประชาชนในเรื่องร้องเรียนทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2562 จ าแนกตามช่องทางท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลิดลก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
 1. ร้องเรียนด้วยตนเอง  ปีงบประมาณ  พ.ศ.25๖2  ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลลิดลในเรื่องทั่วไป 
 2.ทางไปรษณีย์  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลลิดลในเรื่องทั่วไป 
          3. กล่องรับเรื่องร้องเรียน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลลิดลในเรื่องทั่วไป 
          4. โทรศัพท์  073 – 376 -770  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลลิดลในเรื่องทั่วไป 
          5. เว็บไซด์  www.lidol.go.th   ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลลิดลในเรื่องทั่วไป 
           

         ปัญหา/อุปสรรค 
 

           1.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ยังไม่ทั่วถึง  
      

        แนวทางแก้ไขปัญหา 
 

            ควรมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสื่อต่าง ๆ  ให้มาก
ขึ้น โดยให้ประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง 
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       สรุปผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรียนการจัดชื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลลิดล 

 สถิตการใช้บริการร้องเรียนของประชาชนในเรื่องร้องเรียนการจัดชื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลลิดล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕62  จ าแนกตามช่องทางที่องค์การบริหารส่วนต าบลลิดล  ก าหนด
ไว้ดังต่อไปนี้ 
 1.ร้องเรียนด้วยตนเอง  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนการจัดชื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลลิดล  
 2. ทางไปรษณีย์  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562   ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนการจัดชื้อจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลลิดล 
 3. กล่องรับเรื่องร้องเรียน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562    ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนการจัดชื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลลิดล 
 4. โทรศัพท์  073 – 376 -770  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนการจัดชื้อจัด
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลลิดล 
 5. เว็บไซด์  www.lidol.go.th   ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนการจัดชื้อจัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์  
  
         ปัญหา/อุปสรรค 
          1.ประชาชนมีความตื่นตัวในการตรวจสอบการจัดชื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลลิดลน้อย 
          2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจสอบการจัดชื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลลิดล ยังไม่
ทั่วถึง 
 

        แนวทางแก้ไขปัญหา 
 

  1.ควรมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการตรวจสอบการจัดชื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วน 
ลิดลในสื่อต่าง ๆ  ให้มากขึ้น 

  2.ควรจัดให้มีการอบรมเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนด้านสาธารณูปโภค  

 

 สถิตการใช้บริการร้องเรียนของประชาชนในเรื่องร้องเรียนด้านสาธารณูปโภคประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 จ าแนกตามช่องทางที่องค์การบริหารส่วนต าบลลิดลก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
 1. ร้องเรียนด้วยตนเอง  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  มีบุคคลได้ร้องเรียนทั้งหมด    เรื่อง โดยแยก
ออกเป็น 
       1.1 เรื่องไฟฟ้า    จ านวน  12  เรื่อง  ด าเนินการแล้วเสร็จทั้ง  12  เรื่อง 
       1.2 เรื่องพายุพัดหลังคาบ้านพักอาศัย  จ านวน  43  เรื่อง  ด าเนินการแล้วเสร็จทั้ง  43  เรื่อง 
       1.3  เรื่องประปา   จ านวน  0  เรื่อง 
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2.ทางไปรษณีย์  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลลิดลใน
เรื่องด้านสาธารณูปโภค 
          3. กล่องรับเรื่องร้องเรียน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนองค์การบริหารส่วน
ต าบลลิดลในเรื่องด้านสาธารณูปโภค 
          4. โทรศัพท์  073 – 376 -770  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนองค์การ
บริหารส่วนต าบลลิดลในเรื่องด้านสาธารณูปโภค 
          5. เว็บไซด์  www.lidol.go.th   ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลลิดลในเรื่องด้านสาธารณูปโภค 
 

ปัญหาอุปสรรค 
 การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใดในปี 2562  ปัญหาอุปสรรค
สามารถแก้ไขได้โดยทันท ี
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