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รายงานข้อมูลสถิตเิ รือ่ งร้องเรียนการทุจริต จังหวัดเชียงใหม่
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จั ง หวั ดเชี ย งใหม่ โ ดยศู น ย์ ปฏิ บั ติ การต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ตจั ง หวั ด
เชีย งใหม่ ได้ ร วบรวมข้อมูล สถิติ เรื่ องร้ องเรียนเจ้าหน้า ที่ เกี่ยวกับ ทุจริ ต จริย ธรรม มีจานวนเรื่องทั้งหมด
47 เรื่อง ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ภาพรวมเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในจังหวัดเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ที่มา : แบบรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดเชียงใหม่
(หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม. 0017.5/47139 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561)

จากตารางที่ 1 สามารถจาแนกสถิติเรื่องร้องเรียน ตามประเภท ประเด็นเรื่องร้องเรียน และผล
การดาเนินการ ดังต่อไปนี้

๑. ประเภทผู้ถูกร้องเรียน ประกอบด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนี้
1.1 ระดับบริหาร กานัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศทนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
1.2 ระดับวิชาการ
1.3 ระดับทั่วไป
1.4 ลูกจ้าง/พนักงาน
(ทั้งนี้ ไม่มเี รื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ระดับอานวยการ)

๒. ประเด็นเรื่องร้องเรียน ประกอบด้วย
2.1 การทุจริต ได้แก่ การทุจริตต่อตาแหน่งหน้าที่ และการจัดซื้อจัดจ้าง
2.2 จริยธรรม ได้แก่ จริยธรรมเชิงนโยบาย การบริการ ความเป็นธรรม พฤติกรรม

๓. สถิติเรื่องร้องเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดเชียงใหม่ มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ จานวน 27 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 42.55 ของจานวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด และเรื่องร้องเรียน
จริยธรรม 20 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 42.55 ของจานวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
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แผนภูมิที่ 1 เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ จังหวัดเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จาแนกตามประเภท จานวน
และร้อยละ
เรื่องร้องเรียน
การทุจริต, 27,
57.45%

จริยธรรม, 20,
42.55%

3.1 เรื่องร้องเรียนการทุจริต จานวน 27 เรื่อง จาแนก ดังนี้
1) ทุจริตต่อตาแหน่งหน้าที่ จานวน 25 เรื่อง โดยร้องเรียนเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร
จานวน 22 เรื่อง ระดับทั่วไป จานวน 2 เรื่อง และลูกจ้าง/พนักงาน จานวน 1 เรื่อง
2) ร้องเรียนการจัดซื้อจ้ดจ้าง จานวน 2 เรื่อง โดยร้องเรียนเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร
1 เรื่อง และระดับทั่วไป 1 เรื่อง
แผนภูมิที่ 2 เรื่ องร้องเรียนเจ้ าหน้าที่เกี่ยวกับการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาแนกตามระดับและ
จานวน
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3.2 เรื่องร้องเรียนจริยธรรม จานวน 20 เรื่อง จาแนก ดังนี้
1) ร้องเรียนการบริการ จานวน 5 เรื่อง โดยร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ระดับทั่วไป จานวน
4 เรื่อง และลูกจ้าง/พนักงาน จานวน 1 เรื่อง
2) เรื่ องร้ องเรี ยนความเป็นธรรม จานวน 4 เรื่อง โดยร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ระดั บ
ผู้บริหาร 2 เรื่อง ระดับทั่วไป จานวน 1 เรื่อง และลูกจ้าง/พนักงาน จานวน 1 เรื่อง
3) เรื่องร้องเรียนพฤติกรรม จานวน 11 เรื่อง โดยร้องเรียนเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร
10 เรื่อง และระดับวิชาการ จานวน 1 เรื่อง
แผนภูมิที่ 3 เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาแนกตามระดับและจานวน
10
10
8
6

4
4
2
2
0
0

ระดับบริหาร

1 1
0 0 0
ระดับวิชาการ

การบริการ

1 1
0

ระดับทั่วไป

ความเป็นธรรม

ลูกจ้าง/พนักงาน

พฤติกรรม

๔. ผลการดาเนินการ
4.1 อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 39 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 82.98 ของจานวนเรื่องทั้งหมด
จาแนกเป็ นเรื่ องร้ องเรี ยนระดับบริ หาร 29 เรื่อง ระดับวิชาการ 1 เรื่อง ระดับทั่วไป 7 เรื่อง และลูกจ้าง/
พนักงาน 2 เรื่อง
4.2 เรื่องยุติ จานวน 8 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 17.02 ของจานวนเรื่องทั้งหมด จาแนกเป็นเรื่อง
ร้องเรียนระดับบริหาร จานวน 6 เรื่อง ระดับวิชาการ จานวน 1 เรื่อง ระดับทั่วไป จานวน 1 เรื่อง และลูกจ้าง/
พนักงาน จานวน 1 เรื่อง
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แผนภูมิที่ 4 ผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ จังหวัดเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จาแนก
ตามสถานะ จานวน และร้อยละ
ยุติ, 8, 17.02%

ผลการดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ,
39, 82.98%

๕. ข้อจากัดในการดาเนินการ
จากสถิติการดาเนินการมีเรื่องอยู่ระหว่างดาเนินการ 39 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 82.98 ของ
จานวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด โดยเรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่ (จานวน 35 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 74.47 ของจานวน
เรื่องทั้งหมด) เป็นการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ระดับบริหารเกี่ยวกับการทุจริต ต่อตาแหน่งหน้าที่ และพฤติกรรม
มีจานวนรวม 30 เรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องมีการตรวจสอบหลักฐาน ข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบ ครบถ้วน
ในขณะที่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบข้อเท็จจริงมีจานวนจากัด ทาให้การดาเนินการล่าช้า

๖. ข้อเสนอแนะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ต่อข้อร้องเรียน ควรมีการพัฒนาเครื่องมือ
ในการตรวจสอบ สนับสนุนเทคโนโลยีสาหรับการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการได้รวดเร็วขึ้น
รวมทั้งกวดขัน การใช้มาตรการป้องกัน ติดตามการบังคับใช้กฎหมายอย่าเคร่งครัด

