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ของการยางแห่งประเทศไทย

จัดทาโดย
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

คานา
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของการยางแห่งประเทศไทย ได้มีนโยบายในเรื่อง
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยกาหนดให้มีการดาเนินกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ประกอบด้วยการจัดการกับเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบการกาหนดมาตรการ/วิธีการ ในการจัดการ
ผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้นกับสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยใช้หลักธรรมาภิบาลที่ส่งเสริม
ให้ ภ าคประชาชนเข้ามีส่ วนร่ว ม การเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนสามารถเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส
การกระทาผิ ดกฎหมาย และการเสนอข้อคิดเห็น หรือคาติชมได้โดยสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย โดยนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อร้องเรียนเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้หลากหลายช่องทาง รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายของการยางแห่งประเทศไทยในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นไปด้วย
ความเสมอภาคโปร่งใสและเป็นธรรม
เพื่อให้การบริหารจัดการข้อร้องเรียนของการยางแห่งประเทศไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเพื่อเผยแพร่ให้บุคคลภายนอก ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยได้ทราบช่องทางการร้องเรียนขั้นตอน
และกระบวนการ การบริหารจัดการข้อร้องเรียนของการยางแห่งประเทศไทยอย่างชัดเจน จึงจัดทาคู่มือการ
บริหารจัดการข้อร้องเรียนของการยางแห่งประเทศไทย สาหรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน ซึ่งคู่มือการบริหาร
จัดการข้อร้องเรียนฉบับนี้ ประกอบด้วย รายละเอียดมาตรการ/แนวทางที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน คณะผู้จัดทา
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของการยางแห่งประเทศไทยฉบับนี้ จะเป็นแนวทาง
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการในวิธีบริหารจัดการข้อร้องเรียน
ของการยางแห่งประเทศไทย
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-

แบบคาร้องเรียน (ด้วยตนเอง) (แบบคาร้องเรียน 1)
แบบคาร้องเรียนทางโทรศัพท์ สาหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง (แบบคาร้องเรียน 2)
แบบสารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจด้านการจัดการเรื่องร้องเรียน
แบบรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนรายเดือน
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หลักการและเหตุผล
1. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้กาหนด
แนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุก และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องาน
บริการมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิ บัติงานเกินความจาเป็น มีการ
ปรับปรุงภารกิจ ให้ ทัน ต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก ได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการสม่าเสมอ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๘ ได้กาหนดให้
ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจเดือดร้อนหรือเสียหายจาก การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือ
ส่วนราชการ หรือจาเป็นต้องให้ส่วนราชการช่วยเหลือเยียวยา หรือปลดเปลื้องทุกข์ มีสิทธิเสนอคาร้องทุกข์
ต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้โดยข้อ ๒๓ ได้กาหนดให้การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐ
ที่ เ ป็ น ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บของหน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น และข้ อ ๒๔
ก าหนดให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ส่ ว นราชการผู้ รั บ ค าร้ อ งทุ ก ข์ อ อกใบรั บ ค าร้ อ งทุ ก ข์ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ ไ ว้ เ ป็ น หลั ก ฐาน
นอกจากนี้ ข้อ ๒๕ ได้กาหนดให้หน่วยงานได้รับคาร้องทุกข์ต้องตอบแจ้งการรับคาร้องทุกข์ไปยังผู้ร้องทุกข์
โดยทางไปรษณีย์ ตามสถานที่อยู่ที่ปรากฏในคาร้องทุกข์ หรือกระทาในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบอื่นตามระเบียบที่ คณะกรรมการกาหนดภายในสิบห้าวันทาการ
นับตั้งแต่วันที่ได้รับคาร้องทุกข์
ตามพระราชบั ญญัติการยางแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการส่ งเสริมและสนั บ สนุ น
เกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง จาเป็นต้ องจัดให้มีระเบียบ ข้อบังคับ ที่ผลใช้บังคับร่วมกัน
ไม่แบ่ งแยกแหล่ งที่มาขององค์กรที่น ามารวมกัน ป้องกันการลั กลั่ นเพื่อ รับผิ ดชอบดูแลการบริห ารจัดการ
เกี่ยวกับยางพาราของประเทศ ทั้งระบบอย่างครบวงจร มีเอกภาพสามารถดาเนินการไปได้อย่างเป็นอิสระ
คล่องตัวและใช้ยางพาราและผลิตผลจากยางพาราให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทาหน้าที่ส่งเสริม
และพัฒนากิจการเกี่ยวกับยางพาราของประเทศ
ดังนั้น การยางแห่งประเทศไทยจึงมีการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมภิบาล บริหารงาน
ด้ ว ยความโปร่ ง ใส มี ม าตรฐาน โดยยึ ด หลั ก เกณฑ์ ก ารดาเนิน งานให้ เ ป็ นไปตามพระราชกฤษฎีก าว่าด้ว ย
หลั กเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจ การบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังกล่ าว จึงจัดทาคู่มือการบริห ารจัดการ
ข้อร้องเรียนของการยางแห่งประเทศไทยขึ้น
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๒. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงขั้นตอน กระบวนการ และแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
นาไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างเป็นระบบ และรวดเร็ว
2. เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ
การยางแห่ งประเทศไทย ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับข้อกาหนด ระเบียบ
หลักเกณฑ์ ได้อย่างครบถ้วน สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของการยางแห่งประเทศไทย
3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดการข้อร้องเรียนของส่วนงาน ใช้แนวทางและวิธีการที่
ได้กาหนดขึ้นในการแก้ไขปัญหา หรือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ร้อง ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีช่องทางในการเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสการกระทาผิด หรือ
เสนอข้อคิดเห็น หรือคาติชมผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
5. เพื่อเป็นเอกสารแสดงเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับ
ทราบขั้นตอน และกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของการยางแห่งประเทศไทยได้อย่างชัดเจน
3. สถานที่ตั้ง
ศูนย์ รั บเรื่ องร้ องเรี ยนการยางแห่ งประเทศไทย เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุน นนท์
เขตบางกอกน้อย 10700 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2433 2222 ต่อ 141 , 147 (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. วิเคราะห์ และกาหนดแนวทาง วิธีการจัดการกับข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ
2. ก าหนดแนวทาง มาตรการ วิ ธี ก ารในการจั ด การผลกระทบในทางลบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการ
ดาเนินการ โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคม
3. วางแผนการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิผล และจัดให้มีสารสนเทศและการสนับสนุนที่จาเป็น
4. ติดตามประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการวิเคราะห์ พร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้ว่าการการยาง
แห่งประเทศไทยเพื่อทราบ
5. ขอบเขต
คู่มือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนของการยางแห่งประเทศไทย ตั้งแต่
ขั้นตอนการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของส่วนงาน การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทาง
ต่ า ง ๆ การแจ้ ง กลั บ ผู้ ร้ อ งเรี ย น การประสานผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในส่ ว นงาน เพื่ อ ด าเนิ น การแก้ ไ ข/ปรั บ ปรุ ง
การประสานส่วนงานที่รับผิดชอบข้อร้องเรียนตามภารกิจของการยางแห่งประเทศไทย การประสานหน่วยงาน
ภายนอก การติดตามผลการแก้ไข/ปรับปรุง และการรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของส่วนงานให้ผู้บริหาร
ทราบรายเดือน รายไตรมาส และรายปี
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6. คาจากัดความ
ผู้รับบริการ

= ผู้ที่มารับบริการจากการยางแห่งประเทศไทยโดยตรง หรือ ผ่าน
ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ รวมถึงผู้รับบริการที่เป็นส่วนราชการด้วย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

= ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมจากการด าเนิ น การของการยางแห่ งประเทศไทย เช่น
ประชาชนในชุมชน บุคลากรในองค์กร ผู้ส่งมอบงาน รวมทั้ง
ผู้รับบริการด้วย

การจัดการข้อร้องเรียน

= มี ความหมายครอบคลุ มถึ งการจั ดการข้ อร้ องเรี ยน /ข้ อ เสนอแนะ
/ข้อคิดเห็น/คาชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล

ผู้ร้องเรียน

= ประชาชนทั่วไป, องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน, ผู้รับบริการ, ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มาติดต่อที่การยางแห่งประเทศไทย หรือผ่านช่องทางต่าง ๆ
โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ
/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล

ระบบจัดการข้อร้องเรียน
ของผู้รับบริการ/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

= การมีระบบจัดการให้วิธีการรับฟังและเรียนรู้ทันต่อสถานการณ์
รวมทั้งการนาข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคาชมเชย
มาปรับปรุงให้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมกับสถานที่เกิดขึ้น

ช่องทางการรับข้อ
ร้องเรียน

= ช่ อ งทางต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ ใ นการรั บ ร้ อ งเรี ยน เช่ น ติ ด ต่ อ ด้ ว ยตนเอง
ทางโทรศัพท์/โทรสาร ทางหนังสือ ทางเว็บไซต์

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
การยางแห่งประเทศไทย

= เป็นศูนย์กลางของการยางแห่งประเทศไทยในการรับข้อร้องเรียน/
ข้ อ เสนอแนะ/ข้ อ คิ ด เห็ น /ค าชมเชย/การสอบถาม หรื อ ร้ อ งขอ
ข้อมูลจากผู้ร้องเรียนโดยมี ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้รับผิดชอบ
กากับดูแล

เจ้าหน้าที่ฯ

= เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของส่วนงาน

ส่วนงาน

= ทุกส่วนงานในสังกัดการยางแห่งประเทศไทยทั้งที่อยู่สานักงานใหญ่
และส่วนภูมิภาค

ผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนงาน

= ผู้อานวยการฝ่าย หรือ หัวหน้ากอง หัวหน้าแผนก หรือพนักงานที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินการแก้ไข ปรับปรุงตามข้อร้องเรียนในเรื่องนั้น ๆ

หน่วยงานภายนอก

= หน่วยงานหรือองค์กรภายนอก
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7. ช่องทางการร้องเรียน
๑. ยื่ น เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น ด้ ว ยตนเองได้ ที่ ก ารยางแห่ ง ประเทศไทย ส านั ก งานใหญ่ หรื อ การยาง
แห่งประเทศไทยจังหวัด/การยางแห่งประเทศไทยสาขา/และศูนย์เรียนรู้ยางพารา ทุกแห่งทั่วประเทศ
2. ทางจดหมาย เรียนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ส่งมาที่การยางแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่
เลขที่ ๖๗/๒๕ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
3. ผ่านเว็บไซต์การยางแห่งประเทศไทย (www.raot.co.th) หัวข้อ ช่องทางการร้องเรียน เลือกร้องเรียน
ผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียน
4. ผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2433-2222 ต่อ 141 , 147 ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
5. ผ่านทาง Line ID : @mdz1762r กยท. ร้องทุกข์ ร้องเรียน
6. ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ณ การยางแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่ หรือ ส่วนภูมิภาค
7. ผ่านทางสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
8. ผ่านระบบศูนย์ร้องเรียน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
9. ผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ทั่วประเทศ
10. ช่องทางอื่น ๆ
8. ขั้นตอนการดาเนินการรับเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการร้องเรียน
-

รับจากผู้ร้องโดยตรง
ผ่านทางจดหมาย
ผ่านทาง Website
ผ่านทางโทรศัพท์
ผ่านทาง Line ID : กยท.
ผ่านทางศูนย์รับเรื่อง สนญ.
และส่วนภูมภิ าค
ผ่านทาง สป.กษ.
ผ่านทาง สป.นรม.
ผ่านศูนย์ดารงธรรม
ช่องทางอื่น ๆ

ส่วนงานเจ้าของเรื่องดาเนินการ ดังนี้
- พิจารณาดาเนินการ และแจ้งผลผู้ร้อง
ทราบผลภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
รั บ เรื่ อ ง (ขยายเวลาได้ ต ามความ
เหมาะสม)

- แจ้ ง ผลการด าเนิ น การให้ ผู้ ร้ อ ง/
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทราบเป็ น
ระยะ (กรณีดาเนินการไม่แล้วเสร็จ
ตามกาหนดเวลา)
- สรุปรายงานผลการดาเนินการเรื่อง
ร้องเรียน ให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ทราบภายในวันที่ 10 ของเดือน
ถัดไป

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่ Website
ส านั ก งาน รายไตรมาส และประจ าปี
งบประมาณ

- รวบรวมผลการดาเนินการจากส่วนงาน
ต่าง ๆ สรุป/วิเคราะห์ รายเดือน รายไตร
มาส และรายปี เสนอผู้ ว่ า การการยาง
แห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ ทราบ และ
พิจารณาสั่งการต่อไป
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9. แผนผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนของการยางแห่งประเทศไทย
ผู้ร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียน

ด้วยตัวเอง จดหมาย Website โทรศัพท์ Application ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สนญ. สป.กษ. สป.นรม. ศูนย์ดารงธรรม

ส่วนงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียน (ฝทม.)

ศูนย์ภูมิภาค

เรื่องร้องเรียนไม่อยู่ในอานาจ
อานาจ
เรื่องร้องเรียน
อยู่ในอานาจ

พิจารณาเรื่องร้องเรียน
ว่าอยู่ในความรับผิดชอบ
ของส่วนงานใด
พิจารณาดาเนินการและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
(ขยายระยะเวลาได้ตามความเหมาะสม)
ส่วนงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนพิจารณา
ดาเนินการและแจ้งผลให้ผู้ ร้องทราบภายใน
15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
(ขยายระยะเวลาได้ตามความเหมาะสม)

รายงานผลการดาเนินการต่อ ฝทม.
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10. ขั้นตอนการดาเนินการของส่วนงานเจ้าของเรื่อง
ในการจัดการข้อร้องเรียน ได้กาหนดให้ส่วนงานเจ้าของเรื่องมีหน้าที่ที่ต้องดาเนินการ ดังนี้
(๑) กยท. สานักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ในฐานะส่วนงานหลักที่รับผิดชอบในการรับ
เรื่องร้องเรียน มีหน้าที่พิจารณาว่ าเรื่องร้องเรียน อยู่ใ นความรับผิดชอบของส่วนงานใด จากนั้นจัด ส่งไปให้
ส่ ว นงานที่รั บ ผิ ดชอบเพื่ อพิจ ารณาดาเนินการและแจ้งผลให้ ผู้ร้องทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรับเรื่อง
ร้ องเรี ย น (ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวอาจขยายได้ตามความเหมาะสม) พร้อมทั้ง รายงานผลการดาเนินการให้
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ทราบ เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสรุปรายงานประจาเดือน ประจาไตรมาส และ
ประจาปี เสนอผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยเพื่อทราบต่อไป
(๒) กยท. ส่วนภูมิภาค เมื่อรับเรื่องร้องเรียนแล้วให้พิจารณาว่าเรื่องร้องเรียนดังกล่าว อยู่ใน
อานาจการพิจารณาของส่วนงานหรือไม่ หากไม่อยู่ในอานาจการพิจารณา ให้ส่งเรื่องให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
เพื่อดาเนินการต่อไป หากอยู่ในอานาจให้พิจารณาดาเนินการและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่
วันรับเรื่องร้องเรียน (ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวอาจขยายได้ตามความเหมาะสม) พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินการ
ให้ฝ่ายทรัพยากรมนุ ษย์ ทราบภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสรุปรายงาน
ประจาเดือน ประจาไตรมาส และประจาปี เสนอผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยเพื่อทราบต่อไป
11. หลักเกณฑ์การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน
เป็นการใช้ถ้อยคาหรือข้อความที่สุภาพ มีรายละเอียด ดังนี้
1. วัน เดือน ปี ที่แจ้งเรื่องร้องเรียน
2. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ e-mail ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องได้
3. ให้ระบุข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องร้องเรียนให้ชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหายอย่างไร ต้องการให้ดาเนินการอย่างไร
4. เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่มีมูลเหตุ หรือเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน /เสียหาย
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานการยางแห่งประเทศไทยและ
สามารถตรวจสอบได้
5. เป็นเรื่องที่ผู้ร้องมีความประสงค์ขอให้ การยางแห่งประเทศไทยช่วยเหลือ หรือขจัดความ
เดือดร้อนในเรื่องที่เกี่ยวข้อง หรืออยู่ในความรับผิดชอบ หรือภารกิจของการยางแห่งประเทศไทยโดยตรง
6. เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ มี ข้ อ มู ล ไม่ ค รบถ้ ว น เพี ย งพอ หรื อ ไม่ ส ามารถหาข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ
ประกอบการดาเนินการตรวจสอบ สืบสวน หรือ สอบสวนข้อเท็จจริง ให้ยุติเรื่องและเก็บเป็นข้อมูลหลักฐาน
นอกเหนือจากหลั กเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ บังคับบัญชาว่าจะรับ ไว้
พิจารณาหรือไม่ เป็นเรื่องเฉพาะกรณี
12. มาตรฐานการดาเนินงาน
การรับและตอบข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ของทุกส่วนงานจะต้องสามารถรับเรื่องได้ในทันที เพื่ออานวยความสะดวกและไม่ทา
ให้ผู้ร้องเรียนเกิดความไม่พอใจ โดยส่วนงานที่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนจะต้องให้ความสาคัญต่อเรื่องร้องเรียน
เป็นลาดับแรกโดยเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไข รวมทั้ง การป้องกันมิให้เกิด
ปัญหาซ้าได้อีก
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13. การดาเนินการติดตามเรื่องร้องเรียน
กรณี ส่ ว นงานที่ ไ ด้รั บ แจ้ ง เรื่ อ งร้อ งเรีย น ไม่ ชี้ แ จงผลการดาเนิน การภายในระยะเวลาที่ กาหนด
(15 วัน) ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จะดาเนินการติดตามเรื่องร้องเรียนโดยทาเป็นหนังสือ โดยแบ่งการดาเนินการ
ติดตามเรื่องร้องเรียน ออกเป็นระยะ ๆ ดังนี้
1. เตือนครั้งที่ 1 เมื่อครบกาหนด 15 วัน
2. เตือนครั้งที่ 2 เมื่อครบกาหนด 10 วัน นับตั้งแต่ได้รับการเตือนครั้งที่ 1
3. เตือนครั้งที่ 3 เมื่อครบกาหนด 5 วัน นับตั้งแต่ได้รับการเตือนครั้งที่ 2
4. เมื่ อ เตื อ นครั้ ง ที่ 3 ไปแล้ ว ส่ ว นงานใดไม่ ร ายงานผลหรื อ ชี้ แ จงเหตุ ค วามล่ า ช้ า ให้
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ทราบภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะมีหนังสื อแจ้งให้ส่ว นงาน
ตรวจสอบและชี้แจงเหตุความล่าช้า หากความบกพร่องเกิดจากการละเลย ละเว้น ไม่เอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบหรือผู้บังคับบัญชา ให้หัวหน้าส่วนงานพิจารณาดาเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป
14. กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียน
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ การเสนอเรื่อง
ร้องทุกข์/ร้องเรียนของประชาชนไว้ในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา ๕๙ บัญญัติว่า “บุคคล
ย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลการพิจารณา ภายในเวลาอันรวดเร็ว”
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ ถือเป็นกฎหมาย แม่บทในการ
ปฏิรูประบบราชการของประเทศไทยในช่วงปัจจุบัน โดยมาตรา ๓/๑ ได้กาหนดหลักการในการบริหารราชการ
แผ่ น ดิน ว่า ต้องเป็ น ไป เพื่อประโยชน์ สุ ขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ ดีและเพื่ อ
ประโยชน์ในการ ดาเนินการให้เป็นไปตามมาตราดังกล่าวจะตราเป็นพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการปฏิบัติก็ได้
3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจ การบ้านเมื องที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
เป็นกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะในหมวดที่ 7 การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน
เป็นการกาหนดแนวทางที่ส่วนราชการต้องจัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นการอานวยความสะดวกแก่
ประชาชนให้ ไ ด้ รั บ บริ ก ารโดยเร็ ว ในขณะเดี ย วกั น ก็ จ ะสามารถตรวจสอบความต้ อ งการของประชาชน
รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ต่อไป โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1) การกาหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
2) การจัดระบบสารสนเทศ
3) การรับฟังข้อร้องเรียน
4) การเปิดเผยข้อมูล
/โดยมีบทบัญญัติ…

-8–
โดยมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง คือ
มาตรา 37 ในการปฏิ บั ติ ร าชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ก ารประชาชนหรื อ ติ ด ต่ อ
ประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและ
ประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป
มาตรา 38 เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชนหรือจาก
ส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้น
ที่จะต้องตอบคาถามหรือแจ้งการดาเนินการให้ทราบภายในสิบห้าวันหรือภายในกาหนดเวลาที่กาหนดไว้ตาม
มาตรา 37
มาตรา 41 ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับคาร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามควร ให้เป็น
หน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องพิจารณาดาเนินการให้ลุล่วงไป และในกรณีที่มีที่อยู่ของบุคคลนั้น ให้แจ้งให้
บุคคลนั้นทราบผลการดาเนิน การด้วย ทั้งนี้ อาจแจ้งให้ทราบผ่ านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่ ว น
ราชการด้ว ยก็ได้ ในกรณีการแจ้ งผ่ านระบบเครือข่ายสารสนเทศ มิให้ เปิดเผยชื่อหรือที่อยู่ของผู้ร้องเรียน
เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น
4. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นระเบียบที่กาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อบรรเทาและเยียวยา ความเดือดร้อนของประชาชน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตาม บทบัญญัติมาตรา ๕๙ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
โดยในส่วนที่ ๒ การรับคาร้องทุกข์ข้อ ๒๕ ได้กาหนดให้ส่วนราชการที่ได้รับคาร้องที่ส่งทาง
ไปรษณีย์ ไปยั งส่ ว นราชการ หรื อกระทาในรูป ของข้ อ มูล อิเล็ ก ทรอนิ กส์ ต ามกฎหมายว่า ด้ว ยธุร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือจากส่วนราชการอื่น ให้ส่วนราชการนั้นตอบแจ้งการรับคาร้องทุกข์ไปยังผู้ร้องทุกข์โดยทาง
ไปรษณีย์ตามสถานที่อยู่ที่ปรากฏในคาร้องทุกข์ หรือกระทาในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุร กรรมทางอิเล็ กทรอนิ กส์ หรื อรู ป แบบอื่นตามระเบียบที่ค ณะกรรมการกาหนดภายในสิ บห้ าวัน ท าการ
นับตั้งแต่วันที่ได้รับคาร้องทุกข์

ภาคผนวก

(แบบคาร้องเรียนที่ ๑)

แบบคาร้องเรียน (ด้วยตนเอง)
วันที่.............เดือน........................พ.ศ…………………
เรื่อง ...........................................................................................................
เรียน ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...................................................................................อายุ............ปี
อยู่ บ้ านเลขที่ ....................หมู่ที ...............ถนน....................................ตาบล................................................
อาเภอ...………….......................จังหวัด....................................................หมายเลขโทรศัพท์...............................
อาชีพ.........................................................................ตาแหน่ง..............................................................................
เลขทีบ่ ัตรประจาตัวประชาชน.....................................................ออกโดย.............................................................
วันทีอ่ อกบัตร.............................................................บัตรหมดอายุ.......................................................................
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์ /ร้องเรียน เพื่อให้การยางแห่งประเทศไทย พิจารณาดาเนินการ
ช่วยเหลือ หรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง…(ข้อเท็จจริงโดยย่อ)…....................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาร้องทุกข์/ร้องเรียน ตามข้างต้นเป็นจริงทุกประการ และยินดีรับผิดชอบ
ทั้งทางแพ่งและทางอาญาหากจะพึงมี
โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องทุกข์/ร้องเรียน (ถ้ามี) ได้แก่
๑) ..................................................................................................................จานวน............ชุด
๒) ..................................................................................................................จานวน............ชุด
3) ..................................................................................................................จานวน............ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ..................................................
(...................................................)
ผู้ร้องเรียน

(แบบคาร้องเรียนที่ 2)

แบบคาร้องเรียนทางโทรศัพท์ (สาหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง)
ที่ ศู น ย์ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ยน
การยางแห่งประเทศไทย
วันที่.............เดือน........................พ.ศ…………………
เรื่อง ...........................................................................................................
เรียน ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...................................................................................อายุ............ปี
อยู่ บ้ านเลขที่ ....................หมู่ที ...............ถนน....................................ตาบล................................................
อาเภอ...………….......................จังหวัด....................................................หมายเลขโทรศัพท์...............................
อาชีพ.........................................................................ตาแหน่ง..............................................................................
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์ /ร้องเรียน เพื่อให้การยางแห่งประเทศไทย พิจารณาดาเนินการ
ช่วยเหลือ หรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง…..............................…....................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
โดยขออ้าง...................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
เป็นพยานหลักฐานประกอบข้อร้องเรียน
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาร้องทุกข์/ร้องเรียน ตามข้างต้นเป็นจริงทุกประการ และเจ้าหน้าที่
ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้วว่า หากเป็นคาร้องที่ไม่สุจริตอาจต้องรับผิดตามกฎหมายได้
(ลงชื่อ)...................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง
(...................................................)
วันที่.............เดือน..................................พ.ศ. ....................

แบบสารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
ด้านการจัดการข้อร้องเรียนของการยางแห่งประเทศไทย
คาชี้แจง : แบบสารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจที่จัดทาขึ้นนี้ เพื่อสารวจความพึงพอใจและ ความ
ไม่พึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการให้ บริก ารด้านการจั ดการข้อร้ อ งเรีย นฯ เพื่อนาข้อมูลไปใช้ใ นการปรับ ปรุงการด าเนิ น งาน
และการให้บริการของการยางแห่งประเทศไทย ให้เกิดประโยชน์ และความพึงพอใจต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จึงขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสารวจความพึงพอใจฯ โดยใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ตามความเป็นจริงมากที่สุด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 20 ปี  21 - 30 ปี  31 - 40 ปี  41 - 50 ปี  51 ปีขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
 ต่ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี  ปริญญาโทขึ้นไป  อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………….
4. ประเภทของผู้รับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
 เจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทย
 ประชาชนทั่วไป
 ส่วนราชการ ...........................................................................
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ....................................................................
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การติดตามการจัดการข้อร้องเรียนของการยาง
แห่งประเทศไทย กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ประเด็นวัดความพึงพอใจ
มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้อย
(4) กลาง (2)
(3)

น้อย
ที่สุด
(1)

ไม่พึง
พอใจ
(0)

ด้านการจัดการข้อร้องเรียน
1. ประชาชนได้รับคาชี้แจงหรือการแก้ไขปัญหา กรณีมีการร้องเรียน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม
2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรงไปตรงมา (ไม่มีการขัดแย้งระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม)
3. มีการกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการให้บริการ
4. มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการให้
ผู้รับบริการทราบ
5. ความพึงพอใจโดยรวมที่ได้รับจากผลการให้บริการของหน่วยงาน
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการ
 ไม่มีข้อเสนอแนะ
 มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
..............................................................................................................................................................................……………………..
..............................................................................................................................................................................……………………..
..............................................................................................................................................................................……………………..
หมายเหตุ : กรุณาส่งกลับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทรสาร : 0 2435 0478 หรือ E-mail : orf2031@rubber.mail.go.th

