คำนำ
คู่ มื อ การบริ ห ารจั ด การข้ อ ร้ อ งทุ ก ข์ ร้ อ งเรี ย นของกรมธนารั ก ษ์ เป็ น คู่ มื อ
ปฏิ บัติ ง านที่จัด ทาขึ้น เพื่อ เป็ น กรอบหรือ แนวทางในการปฏิ บั ติง านรั บเรื่อ งราวร้ อ งทุ ก ข์
ร้องเรียนของกรมธนารักษ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
นโยบายของรั ฐตามพระราชกฤษฎี กาว่ าด้ วยหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การบริ หารกิ จการบ้ านเมื อง
ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สุ ขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้รับการอานวยความสะดวก และดาเนินการ
จัด การข้อ ร้ อ งทุ กข์ ร้ อ งเรี ย นจนได้ ข้ อ ยุ ติห รื อ แก้ ไขเรื่ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น ให้ มี ความรวดเร็ ว และ
มีประสิทธิภาพ สามารถสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชนได้หลากหลาย
ช่ อ งทาง จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งก าหนดมาตรการ ขั้ น ตอน/กระบวนการ และแนวทางในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นไปด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
คณะทางานเพื่อจัดการข้อร้องเรียนและผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติราชการ
ได้ดาเนินการปรับปรุงคู่มือการบริห ารจัดการข้อร้องทุกข์ร้องเรียนของกรมธนารักษ์ฉบับนี้
เพื่อกาหนดเป็นมาตรฐานในการบริหารจัดการข้อร้องทุกข์ร้องเรียน โดยได้กาหนดขอบเขต
ขั้น ตอนการจัด การข้ อร้ อ งเรี ยน ช่อ งทางการรับ เรื่อ งร้อ งทุก ข์ ร้อ งเรี ย น การรายงานผล
การจัดการข้อร้องทุกข์ร้องเรียน และหลักเกณฑ์การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนในเบื้องต้น
หากมี ข้ อ สงสั ย สามารถติ ด ต่ อ ได้ ที่ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะทางานฯ หมายเลขโทรศั พ ท์
0-2278-5538 หรื อ เบอร์ ภ ายใน 5410 คณะผู้ จั ด ท าฯ หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า คู่ มื อ
การบริหารจัดการข้อร้องทุกข์ร้องเรียน จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหรื อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ จ ะสามารถน ามาเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการด าเนิ น การ
และให้บริการกับประชาชนผู้ร้องทุกข์ร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
คณะทางานเพื่อจัดการข้อร้องเรียนฯ
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1. หลักกำรและเหตุผล
พระราชกฤษฎีก าว่ าด้ วยหลั กเกณฑ์แ ละวิ ธีก ารบริ หารกิ จการบ้า นเมือ งที่ ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๗ ได้ก าหนดหลั กเกณฑ์ ใ นการปฏิ บัติ ราชการที่เ กี่ ยวข้ องกั บการ
บริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน โดยให้ส่วนราชการ
กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบ
เป็นการทั่วไป โดยให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องตรวจสอบให้ข้าราชการปฏิบัติงาน
ให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลาดังกล่าว และมาตรา ๓๘ ได้กาหนดให้ส่วนราชการใดที่ได้รับ
การติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือจากส่วนราชการด้วยกันเกี่ย วกับงานที่อยู่
ในอานาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้นให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคาถาม
หรือแจ้งการดาเนินการให้ทราบภายในสิบห้าวัน หรือภายในกาหนดเวลาที่กาหนดไว้ และ
มาตรา ๓๙ ได้กาหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ เพื่อ
อานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะสามารถติดต่อสอบถาม หรือขอข้อมูล หรือแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ดังกล่าวจะต้องจัดทาในระบบเดียวกับที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดให้
มีขึ้น และมาตรา ๔๑ ได้กาหนดให้ส่วนราชการที่ ได้รับคาร้องเรียน เสนอแนะ หรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมี
ข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องพิจารณาดาเนินการให้
ลุล่วงไป และในกรณีที่มีที่อยู่ของบุคคลนั้น ให้แจ้งให้บุคคลนั้นทราบผลการดาเนินการด้วย
ทั้งนี้ อาจแจ้งให้ทราบผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการด้วยก็ได้ ในกรณี
การแจ้ ง ผ่ า นทางระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศ มิ ใ ห้ เ ปิ ด เผยชื่ อ หรื อ ที่ อ ยู่ ข องผู้ ร้ อ งเรี ย น
เสนอแนะหรือ แสดงความคิ ด เห็ น นอกจากนี้ มาตรา ๔๒ ได้ก าหนดให้ ส่ วนราชการที่ มี
อานาจออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เพื่อใช้บังคับกับส่วนราชการอื่น มีหน้าที่
ตรวจสอบว่ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศนั้นเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก
ซ้าซ้ อน หรื อความล่า ช้าต่ อการปฏิบั ติหน้ าที่ ของส่ว นราชการอื่ นหรือไม่ เพื่อ ดาเนิน การ
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็วต่อไป และในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนหรือเสนอแนะจาก
ข้าราชการหรือส่วนราชการอื่นในเรื่องใด ให้ส่วนราชการที่ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ประกาศนั้นพิจารณาโดยทันที และในกรณีที่เห็นว่าการร้องเรียนหรือเสนอแนะนั้น เกิดจาก
ความเข้าใจผิดหรือความไม่เข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ ให้ชี้แจงผู้ร้องเรียน
หรือเสนอแนะทราบภายในสิบห้าวัน
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พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ กาหนดให้
ส่วนราชการระดับกระทรวงจัดให้มีศูนย์บริการร่วมกระทรวง เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน และนโยบายของรัฐบาลที่ให้ส่วนราชการบริการข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ของประชาชน ตลอดจนประสานงาน ติดตาม เร่งรัดการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชน
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัด การเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๑๘ ได้กาหนดให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจเดือดร้อนหรือเสียหาย
จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือส่วนราชการ หรือจาเป็นต้องให้ส่วนราชการช่วยเหลือ
เยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข์ มีสิทธิเสนอคาร้องทุกข์ต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ โดยข้อ ๒๓
ได้ ก าหนดให้ ก ารจั ด การเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ ที่ เ กี่ ย วกั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ ป็ น ราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจ ให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐนั้น และข้อ ๒๔
กาหนดให้เจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้รับคาร้องทุกข์ออกใบรับคาร้องทุกข์ให้แก่ผู้ร้องทุกข์ไว้เป็น
หลักฐาน นอกจากนี้ ข้อ ๒๕ ได้กาหนดให้ส่วนราชการได้รับคาร้องทุกข์ต้องตอบแจ้งการ
รับคาร้องทุกข์ไปยังผู้ร้องทุกข์โดยทางไปรษณีย์ตามสถานที่อยู่ที่ปรากฏในคาร้องทุกข์ หรือ
กระทาในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
รูปแบบอื่นตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนดภายในสิบห้าวันทาการนับตั้งแต่วันที่ได้รับ
คาร้องทุกข์ รัฐบาลมีนโยบายด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยยึดหลัก
“ประชาชนเป็ นศูนย์ กลางของการแก้ ไขปัญ หา” โดยคณะรัฐมนตรีได้ มีมติ เมื่อวั นที่ 28
มิถุนายน 2548 และเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 ได้กาหนดแนวทางการจัดระเบียบ
ของระบบกระบวนการแก้ ไ ขปั ญ หาตามข้ อ ร้ อ งเรี ย นของประชาชน โดยมอบหมายให้
ทุกกระทรวงจัดตั้งศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชนขึ้น เพื่อเป็น
ศูนย์กลางของกระทรวงในการรับเรื่องร้องเรียน และประสานการแก้ ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ของประชาชน ในส่วนของกระทรวงการคลังมีสานักงานปลัดกระทรวงการคลังเป็นศูนย์กลาง
ในการรับเรื่องร้องเรียน และประสานการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน สาหรับกรมธนารักษ์ได้
กาหนดให้สานักงานเลขานุการกรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
และเป็นศูนย์กลางของกรมธนารักษ์ในการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน และ
การแก้ไขปัญหาการชุมนุมร้องเรียนของประชาชน ดาเนินการเร่งรัด ติดตาม และประเมินผล
การให้ความช่วยเหลือประชาชน และการแก้ไขปัญหาตามข้อร้อ งเรียนของประชาชนและ
การชุมนุมร้องเรียนของประชาชน รวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศในการรวบรวมจัดทา
ฐานข้อมูล รายงานสถิติผลการรับข้อร้องเรียน การดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน
และให้ความช่วยเหลือประชาชน
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กรมธนารักษ์มีภารกิจที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย งานด้านการบริหารที่ราชพัสดุ
ด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน ด้านการผลิตเหรียญกษาปณ์ ด้านการบริหารเงินตรา และ
ด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ซึ่งภารกิจแต่ละด้านมีความเกี่ยวข้อง
กับประชาชนผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลายระดับอาจมีความไม่พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์ เช่น กรณีไม่ได้รับการบริการที่ดีจากหน่วยงานของกรมธนารักษ์
หรือกรณี ไม่ได้ รับความเป็น ธรรมจากการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ กรมธนารักษ์ เป็นต้ น
จึงทาให้มีการร้องเรียนในกรณีต่างๆ เกิดขึ้น ซึ่งกรมธนารักษ์ได้เล็งเห็นความสาคัญในการ
แก้ ไ ขปั ญ หาการร้ อ งเรี ย น จึ ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะท างานเพื่ อ จั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย นและ
ผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธาน
ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อานวยการสานัก/กลุ่ม/กอง/ศูนย์ หรือผู้แทน และเลขานุการกรม
เป็นคณะทางานฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการกับข้อร้องเรียนและผลกระทบ
ที่เกิดจากการปฏิบัติราชการอันนาไปสู่การขจัดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อีกทั้งเพื่อให้
ผู้รับบริ การ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนบุค ลากรได้รับทราบแนวทางในการแก้ไ ขปัญหา
การปรับปรุงงานและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้ ประชาชนเกิ ดทัศนคติ
และภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงานภาครัฐ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการของกรมธนารักษ์
๒. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงขั้นตอน กระบวนการ และแนวทางปฏิบัติที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน นาไปสู่การแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่าง
เป็นระบบ และรวดเร็ว
2. เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า กระบวนการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ และ
การบริ ห ารจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย นของกรมธนารั ก ษ์ ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอน กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับข้ อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ ได้อย่างครบถ้วนสอดคล้องกั บ
นโยบายและวัตถุประสงค์ของกรมธนารักษ์
3. เพื่อ ให้เจ้า หน้าที่ผู้ รับผิดชอบงานด้านจัดการข้อร้ องเรีย นของหน่วยงาน
ใช้แนวทางและวิธีการที่ได้กาหนดขึ้น ในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย นของกรมธนารั ก ษ์ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
5. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีช่องทางในการเสนอเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
แจ้งเบาะแสการกระทาผิด หรือเสนอข้อคิดเห็น หรือคาติชมผ่านช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสม
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6. เพื่อประสานความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
7. เพื่ อ เป็ น เอกสารแสดงถึ ง ขั้ น ตอน กระบวนการปฏิ บั ติ ง านจั ด การ
ข้อร้องเรียน รวมถึงเพื่อเป็นแนวทาง และวิธีการจัดการข้อร้องเรียนและผลกระทบที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน
8. เพื่อ เผยแพร่ ให้ กับ บุ คคลภายนอก ผู้ รั บ บริก าร หรื อผู้ มี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ย
ได้ รั บ ทราบขั้ น ตอน และกระบวนการบริ ห ารจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย นของกรมธนารั ก ษ์
ได้อย่างชัดเจน
๓. หน้ำทีแ่ ละอำนำจของคณะทำงำนเพื่อจัดกำรข้อร้องเรียนฯ ดังนี้
1. วิเคราะห์ และกาหนดแนวทาง วิธีการจัดการกับข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ
2. กาหนดแนวทาง มาตรการ วิธีการในการจัดการผลกระทบในทางลบที่อาจ
เกิดขึ้นจากการดาเนินการ โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดต่อสังคม
3. วางแผนการจัด การข้ อร้อ งเรีย นที่มี ประสิ ทธิผ ล เพื่ อป้อ งกันมิ ให้เ กิด ผล
กระทบตามข้อ 2 และจัดให้มีระบบสารสนเทศและการสนับสนุนที่จาเป็น
4. ติดตามประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการ พร้อมข้อเสนอแนะ เสนออธิบดี
กรมธนารักษ์เพื่อทราบ
4. ขอบเขต
คู่มื อการปฏิบั ติง านฉบับ นี้ค รอบคลุ มขั้ นตอนการจัด การข้อ ร้อ งเรี ยนตั้งแต่
ขั้น ตอนการรั บและตรวจสอบข้ อ ร้อ งเรี ย นจากช่ อ งทางต่ า งๆ การประสานผู้ ที่เ กี่ ยวข้ อ ง
ในหน่วยงานเพื่อดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุง การประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อร้องเรียน
ตามภารกิจของกรมธนารักษ์ การประสานหน่วยงานภายนอก การติดตามผลการแก้ไข/
ปรับปรุงและการรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน

กรมธนารักษ์
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5. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
การจัดการกับข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ของกรมธนารักษ์ ดาเนินการโดยคณะทางาน
เพื่ อจั ดการข้ อร้ องเรี ยนฯ โดยมี หั ว หน้ า ผู้ ต รวจราชการกรม เป็ น ประธานคณะท างาน
ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อ านวยการสานัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ หรือผู้แ ทน และเลขานุ การกรม
เป็นคณะทางาน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
1. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
2. ผู้ตรวจราชการกรม
3. ผู้อานวยการสานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร หรือผู้แทน
4. ผู้อานวยการกองเทคโนโลยีการสารวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ หรือผู้แทน
5. ผู้อานวยการกองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ หรือผู้แทน
6. ผู้อานวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค หรือผู้แทน
7. ผู้อานวยการสานักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ หรือผู้แทน
8. ผู้อานวยการสานักพัฒนาและบารุงรักษาอาคารราชพัสดุ หรือผู้แทน
9. ผู้อานวยการสานักประเมินราคาทรัพย์สิน หรือผู้แทน
10. ผู้อานวยการสานักกษาปณ์ หรือผู้แทน
11. ผู้อานวยการสานักบริหารเงินตรา หรือผู้แทน
12. ผู้อานวยการสานักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน หรือผู้แทน
13. ผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล หรือผู้แทน
14. ผู้อานวยการสานักกฎหมาย หรือผู้แทน
15. ผู้อานวยการสานักการคลัง หรือผู้แทน
16. ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้แทน
17. ผู้อานวยการกองแผนงาน หรือผู้แทน
18. ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน หรือผู้แทน
19. ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หรือผู้แทน
20. เลขานุการกรม
โดยมีเลขานุการกรม สานักงานเลขานุการกรม เป็นคณะทางาน มีหน้าที่กากับ ดูแล
การบริ หารจั ดการข้ อร้ องเรี ยนในภาพรวมของกรมธนารั กษ์ ผู้ อ านวยการส่ ว นอ านวยการ
สานักงานเลขานุการกรม เป็นคณะทางานและเลขานุการ และนักจัดการงานทั่วไปชานาญการ/
ปฏิบัติการ ส่วนอานวยการ สานักงานเลขานุการกรม เป็นคณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
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ในทางปฏิ บั ติ ป ระธานคณะท างานฯ จะเป็ น ผู้ ก าหนดการประชุ ม โดย
ผู้อานวยการสานัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ หรือมอบหมายผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมประชุม
ทั้ ง นี้ ส าหรั บ การจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย นของกรมธนารั ก ษ์ ใ นภาพรวม
ฝ่ายเลขานุการคณะทางานเพื่อจัดการข้อร้องเรียนฯ จะทาหน้าที่สรุป วิเคราะห์ และประเมินผล
รายงานเสนออธิบดีกรมธนารักษ์ เพื่อทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นประจาทุก
เดื อน รอบ ๖ เดื อน และรอบ ๑๒ เดื อน รวมถึ งก าหนดช่ องทางการรั บเรื่ องร้ องเรี ยนให้ มี
ความหลากหลาย เพื่ อ เป็ น การอ านวยความสะดวกแก่ ผู้ ร้ อ งหรื อ ผู้ รั บ บริ ก าร เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการข้อร้องเรีย น สถิติเรื่องร้องเรียนผ่านช่ องทาง Internet
และ Intranet กรมธนารั ก ษ์ และปรั บ ปรุ ง คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านการจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย น
ให้มีความทันสมั ย ตลอดจนพัฒนาระบบร้ องทุ กข์ ร้องเรี ยนของกรมธนารักษ์ ให้สามารถแสดงผล
การรายงานเรื่ องร้ องเรี ยนในรู ปแบบที่ สอดคล้ องกั บความต้ องการของผู้ ใช้ งานได้ อย่ างรวดเร็ ว
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. ช่องทำงกำรร้องเรียน
เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกแก่ผู้ร้องหรือผู้รับบริการให้สามารถใช้ช่องทาง
ในการประสานงาน หรื อ ส่ ง เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นไปยั ง กรมธนารั ก ษ์ โดยผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ
ดังต่อไปนี้
เดินทางมาด้วยตนเอง
หนังสือร้องเรียน ผ่านระบบงานสารบรรณกรมธนารักษ์
ผ่านระบบ INTERNET ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์
กล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์กรมธนารักษ์
ผ่านระบบศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์กรมธนารักษ์ www.treasury.go.th
ผ่านระบบศูนย์ร้องเรียนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ช่องทางอื่นๆ
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7. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนรับเรื่องรำวร้องทุกข์
ช่องทำงกำรร้องเรียน
- รับจากผู้ร้องโดยตรง
- หนังสือร้องเรียนผ่านระบบงานสารบรรณกรมธนารักษ์
- ผ่านทางระบบ Internet กรมธนารักษ์
- กล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ กรมธนารักษ์
- ผ่านระบบศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กรมธนารักษ์
- รับเรื่องผ่านระบบศูนย์ร้องเรียนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
- ช่องทางอื่นๆ
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่องดำเนินกำร ดังนี้
- แจ้งผู้ร้องทราบผลในเบื้องต้น ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง
- สาเนาเรื่องส่งฝ่ายเลขานุการคณะทางานฯ

- แจ้งผลการดาเนินงานให้ผู้ร้อง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบเป็นระยะ
- รายงานผลการดาเนินงานให้เลขานุการคณะทางานฯ ทราบ ภายในวันที่ ๕ ของเดือน
- ติดตามรวบรวมสรุปเรื่องร้องเรียน
- เสนออธิบดีกรมธนารักษ์ทราบเป็นรายเดือน
รวบรวมผลการดาเนินการจากหน่วยงานต่างๆ สรุป/วิเคราะห์
เสนออธิบดีกรมธนารักษ์ เพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ
ให้หน่วยงานถือปฏิบัติต่อไป (รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน)

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
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8. ขั้นตอนกำรบริหำรจัดกำรข้อร้องเรียนหน่วยงำนในส่วนกลำง

กรมธนารักษ์

ขั้นตอนที่ ๑ ผู้รับเรื่อง
-

รับจากผู้ร้องโดยตรง
โดยหนังสือร้องเรียนผ่านระบบงานสารบรรณ
ผ่านทางระบบ Internet
กล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์กรมธนารักษ์
ผ่านระบบศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กรมธนารักษ์
ผ่านระบบศูนย์ร้องเรียนสานักงานปลัดสานักนายกฯ
ช่องทางอื่นๆ

ขั้นตอนที่ ๒ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานัก/กลุ่ม/กอง/ศูนย์
- หน่วยงานเจ้าของเรื่องตอบผู้ร้องเรียน พร้อมสาเนา
เรื่องให้ ฝ่ายเลขาฯ คณะทางานทราบ ภายใน ๑๕ วัน
ทาการนับแต่วันรับเรื่อง หรือรายงานความคืบหน้า
เป็นระยะๆ จนแล้วเสร็จ
- สรุปและวิเคราะห์ผลการดาเนินการส่งฝ่ายเลขาฯ
คณะทางานภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
(ตามแบบรายงานฯ)

ขั้นตอนที่ ๓ เลขานุการคณะทางานฯ
- ติดตามรวบรวมเรื่องร้องเรียน
- สรุปผลการดาเนินการเสนอประธานคณะทางานฯ
(รายงานผลเป็นรายเดือน)

ขั้นตอนที่ ๔ คณะทางาน
- สรุปวิเคราะห์ผลการดาเนินการในภาพรวมทัง้ หมด
- นาเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สัง่ การ
- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (รายงานเป็น รอบ ๖ เดือน
และ ๑๒ เดือน)

กรมธนารักษ์
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9. ขั้นตอนกำรบริหำรจัดกำรข้อร้องเรียนร้องทุกข์ผ่ำนระบบร้องเรียนร้องทุกข์
ของสำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่

- รับจากผูร้ ้องโดยตรง
- โดยหนังสือร้องเรียนผ่านระบบงานสารบรรณ
- ช่องทางอืน่ ๆ
รับเรื่องร้องเรียน และนาเรื่องเข้าบันทึกในระบบร้องเรียนร้องทุกข์

บันทึกรายละเอียดการร้องเรียนพร้อมเอกสารประกอบในระบบร้องเรียนร้องทุกข์

บันทึกสถานะการดาเนินงาน ขั้นตอนการดาเนินงาน และปรับปรุงการ
ดาเนินงานทุกครั้งเมื่อมีความคืบหน้าในการดาเนินงานเรื่องร้องเรียน
ดาเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจนเป็นที่ยุติ และตอบผู้รอ้ งหรือ
หน่วยงานเจ้าของเรื่องโดยเร็ว หรือภายในระยะเวลาที่กาหนด
หรือตอบผูร้ ้อง หรือหน่วยงานเจ้าของเรือ่ ง ภายใน 15 วัน ในเบื้องต้น

นาหนังสือเรื่องร้องเรียนที่ตอบผูร้ ้อง หรือหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
บันทึกลงในระบบร้องเรียนร้องทุกข์

สานักงานธนารักษ์พื้นที่
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10. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง
การจัดการกับข้อร้องเรียนของกรมธนารักษ์ ได้กาหนดให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องมี
หน้าที่ที่ต้องดาเนินการ โดยมีขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินการ ดังนี้
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องได้รับเรื่อง หน่วยงานเจ้าของ
เรื่องจะต้องดาเนินการแจ้งผลการดาเนินการในเบื้องต้นให้ผู้ร้องทราบ
กรณี ที่ ห น่ ว ยงานเจ้ า ของเรื่ อ งไม่ ส ามารถก าหนดระยะเวลาแล้ ว เสร็ จ ได้
ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องมีหนังสือแจ้งผู้ร้อง หรือผู้รับบริการทราบผลความคืบหน้าเป็นระยะ
การรายงานผลการด าเนิ น การ ให้ ห น่ ว ยงานเจ้ า ของเรื่ อ งรายงานผลส่ ง
ฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน ตามแบบฟอร์มที่กาหนด เพื่อฝ่ายเลขาฯ จะได้รวบรวม
รายงานเสนออธิบดีกรมธนารักษ์เพื่อทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป
การติดตามผลการดาเนินการ กรณีที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องส่งเรื่องให้ธนารักษ์
พื้นที่ดาเนินการ หรือส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องเป็นผู้ติดตาม
กรณีที่การดาเนินการในเรื่องดังกล่าวสามารถดาเนินการจนได้ข้อยุติ หรือไม่
สามารถดาเนินการได้ ไม่ว่ากรณีใดๆให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องมีหนังสือแจ้ง ผู้ร้องทราบถึงผล
การดาเนินการนั้น และสาหรับกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการจนได้ข้อยุติขอให้ชี้แจงเหตุผลให้
ผู้ร้องได้รับทราบข้อเท็จจริงเป็นกรณีๆไป
กรณี ผู้ ร้ อ งหรื อ ผู้ รั บ บริ ก ารมี ค าถามหรื อ ข้ อ เส นอแนะ ผ่ า นระบ บ
Website/Webbord เป็ น เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หน่ ว ยงานใด ให้ ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ดาเนินการตอบคาถาม หรือข้อเสนอแนะได้ทันที หรือในโอกาสแรกที่สามารถดาเนินการได้
แบบสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ใช้ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ดาเนินการในเรื่องดังกล่าวเสร็จสิ้นหรือได้ข้อยุติแล้ว โดยอาจแนบไปกับหนังสือตอบผู้ร้อง
หรืออาจใช้วิธีการสอบถามไปยังผู้ร้องทางโทรศัพท์ หรือวิธีอื่นใด ที่ให้ ได้มาซึ่งคาตอบตาม
แบบสอบถามนั้น พร้อมสาเนาส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะทางานฯ
การรายงานผล ขอให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องลงรายละเอียดผลความคืบหน้าว่า
อยู่ในขั้นตอนใด เช่น อยู่ระหว่างดาเนินกระบวนการทางศาล เป็นต้น
การดาเนินการในทุกขั้นตอน หน่วยงานเจ้าของเรื่องจะต้องส่งสาเนาเรื่องให้
ฝ่ายเลขานุการคณะทางานฯ ทราบทุกครั้ง
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11. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำกลั่นกรองเรื่องร้องเรียนในเบื้องต้น
 ใช้ถ้อยคาหรือข้อความที่สุภาพ และต้องมีรายละเอียด ดังนี้
1. วัน เดือน ปี ที่แจ้งเรื่องร้องเรียน
2. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ e-mail ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องได้
3. ให้ระบุข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ ของเรื่องร้องเรียนให้ชัดเจนว่า
ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้ดาเนินการอย่างไร
4. เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่มีมูลเหตุ หรือเป็นเรื่องที่ผู้ร้ องได้รับความ
เดือดร้อน/เสียหาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานกรมธนารักษ์ และสามารถตรวจสอบได้
5. เป็นเรื่องที่ผู้ร้องมีความประสงค์ขอให้กรมธนารักษ์ช่วยเหลือ หรือขจัด
ความเดือดร้อนในเรื่องที่เกี่ยวข้อง หรืออยู่ ในความรับผิดชอบ หรือภารกิจของกรมธนารักษ์
โดยตรง
6. เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ มี ข้ อ มู ลไม่ ครบถ้ ว น เพี ย งพอ หรื อ ไม่ ส ามารถหา
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการดาเนินการตรวจสอบ สืบสวน หรือสอบสวนข้อเท็จจริงได้
ให้เก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ หากสามารถติดต่อกับผู้ร้องได้ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องแจ้ง
ผู้ร้องทราบถึงเหตุผล พร้อมทั้งสาเนาเรื่องส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะทางานฯ เพื่อเก็บรวบรวม
เป็นข้อมูลต่อไป
7. กรณีผู้ร้องเรียนให้ข้อมูลที่มีเนื้อหาในเชิง “ข้อเสนอแนะ” ไม่จัดว่า
เป็นเรื่องร้องเรียน ให้สาเนาเรื่องส่งให้ฝ่า ยเลขานุการคณะทางานฯ รวบรวมข้อมูลส่งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นอกเหนื อ จากหลั ก เกณฑ์ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ให้ ขึ้ น อยู่ กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของ
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานเจ้าของเรื่องว่าจะรับไว้พิจารณาหรือไม่

12. แนวทำง วิธีกำร กำรจัดกำรข้อร้องเรียนและผลกระทบที่เกิดจำกกำรปฏิบัติรำชกำรทั้ง 4 สำยงำน ดังนี้
แนวทาง วิธีการ การจัดการข้อร้องเรียนและผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติราชการ
สายงานด้านที่ราชพัสดุ
เรื่องข้อร้องเรียน
1. การบุกรุกที่ราชพัสดุ
1.1 กรณีโต้แย้งกรรมสิทธิ์
1.2 กรณีไม่โต้แย้งกรรมสิทธิ์

ปัญหาที่ทาให้เกิดข้อร้องเรียน
1. ราษฎรขาดความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะ
ของที่ดินส่วนใหญ่อ้างว่าตนเองได้อยู่อาศัย
ในที่ดินมานานแล้ว
2. ส่วนราชการผู้ครอบครองใช้ประโยชน์
ในที่ ราชพั สดุ ขาดการดู แลเอาใจใส่ และ
ปล่อยปละละเลยให้มีการบุกรุก
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แนวทาง วิธีการ การจัดการข้อร้องเรียนและผลกระทบที่เกิดจาก
การปฏิบัติราชการ
กรณีโต้แย้งกรรมสิทธิ์ มี 2 แนวทาง ดังนี้
1. ดาเนินการทางบริหาร ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่า ด้ว ยการแก้ ไขปัญ หา การบุ กรุ กที่ ดิน ของรัฐ พ.ศ. 2545
และแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรการของคณะกรรมการแก้ไข
ปัญ หาการบุ กรุ กที่ ดิน ของรั ฐ (กบร.) เพื่อ เข้ าสู่ กระบวนการ
พิสูจน์สิทธิ์ฯ
2. ด าเนิ น การตามกระบวนการยุ ติ ธ รรมกรณี ไ ม่ โ ต้ แ ย้ ง
กรรมสิทธิ์ มี 2 แนวทาง ดังนี้
กรณีส่วนราชการยินยอม
-รับรองสิทธิโดยการจัดให้เช่า
กรณีส่วนราชการไม่ยินยอม
1. ส่วนราชการไปดาเนินการแก้ไขปัญหาตามอานาจหน้าที่
2. ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่ถูกบุกรุกโดยไม่ต้อง
ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2556
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เรื่องข้อร้องเรียน
2. การขอให้จัดสรรที่ราชพัสดุ
เป็นที่อยู่อาศัย/ที่ทากิน

ปัญหาที่ทาให้เกิดข้อร้องเรียน
1. ราษฎรไม่มีที่อยู่อาศัย/ที่ทากินเป็นของ
ตนเอง หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
2. ราษฎรต้องการให้ทางราชการจัดสรร
ที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย/ที่ทากิน
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3. โครงการพัฒนาชุมชนริมคลอง 1. กลุ่ มผู้ ร้อ งอ้ างว่า กระบวนการจั ดท า
เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลใน โครงการบ้ า นมั่ น คงโดยผ่ า นการขอ
การแก้ไขปัญหารุกล้าคลอง
งบประมาณพัฒนาชุมชนและกู้เงินเพื่อรื้อ
และก่อสร้างบ้านใหม่จาก พอช. และการ
จัดตั้งเป็นสหกรณ์เพื่อขอเช่าที่ดินราชพัสดุ
จากกรมธนารั ก ษ์ มี ก ารทุ จ ริ ต และไม่ มี
ความโปร่งใส จึงขอให้ระงับการเช่าที่ดิน
ราชพัสดุทุกชุมชน จนกว่าชุมชนจะลงมติ
ร่วมกัน
2. กลุ่มผู้ร้องอ้างว่า การแก้ไขปัญหาพื้นที่
ริมคลองตามกระบวนการจัดทาโครงการ

แนวทาง วิธีการ การจัดการข้อร้องเรียนและผลกระทบที่เกิดจาก
การปฏิบัติราชการ
1. ตรวจสอบที่ราชพัสดุ และขอความร่วมมือกับส่วนราชการ
ผู้ค รอบครองใช้ป ระโยชน์ใ นที่ร าชพั สดุ ให้ ส่ งคื นที่ ดินที่ ไม่ ไ ด้
ใช้ประโยชน์ให้กับกรมธนารักษ์ เพื่อนามาจัดสรรให้กับราษฎร
เช่าเป็นที่อยู่อาศัย/ที่ทากิน
2. ประสานกับส่วนราชการที่มีหน้าที่ปกครอง ดูแลที่ดินของรัฐ
ในการจั ดหาที่ ดิ นเพื่ อน ามาจั ดสรรให้ กั บราษฎรเช่ าเป็ นที่ อยู่
อาศัย/ที่ทากิน
1. การสร้ า งความเข้ า ใจ และประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการของ
ภาครัฐให้คนในชุมชนผู้ได้รับผลกระทบได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
สถานการณ์ ต่า งๆ ที่ถูกต้อ งชั ดเจนและมี การประชาสัม พัน ธ์
สม่ าเสมอ ซึ่ งจะส่ ง ผลต่ อ ความร่ ว มมือ ของคนในชุ มชนหาก
ข้อมูล ข่าวสารไม่ถูกต้องชัดเจน จะทาให้เกิดความไม่ไว้วางใจ
และส่งผลเสียต่อการพัฒนาคนในชุมชนที่จะให้ความร่วมมือใน
การบูรณาการร่วมกับภาครัฐในการดาเนินโครงการพัฒนาที่อยู่
อาศัยชุมชนริมคลองให้ประสบความสาเร็จ
2. ภาครัฐและหน่วยงานภาคี ร่วมกันลงพื้นที่เปิดเวทีสาธารณะ
ชี้แจง ซักซ้อม เพื่อสร้างความเข้าใจนโยบายกับชาวบ้านให้ชุมชน
ได้รับทราบผลดีของโครงการฯ และรับทราบสถานการณ์

หน้า 14
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ปัญหาที่ทาให้เกิดข้อร้องเรียน
บ้ า นมั่ น คงของ พอช.ก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
แตกแยกในชุ มชน จึ ง ขอให้ ก รมธนารั ก ษ์
ระงับการเช่าที่ดินราชพัสดุตามโครงการ
บ้า นมั่ นคง และจัด ให้ เช่ า เป็ นรายบุค คล
แทน โดยไม่ต้องรื้อและปลูกสร้างบ้านใหม่
ชุมชนจะขออยู่อาศัยตามการครอบครอง
เดิม และให้ดาเนินการรื้อย้ายผู้ บุกรุกใน
แนวที่จะต้องส่งคืน โดยที่ ผู้ไม่ถูกแนวเขต
ที่จะต้องส่งคืนขอให้อยู่สภาพเดิม

หน้า 14

แนวทาง วิธีการ การจัดการข้อร้องเรียนและผลกระทบที่เกิดจาก
การปฏิบัติราชการ
ของโครงการบริ หารจัดการน้ าและแนวทางการแก้ ไขปั ญหา
ที่อยู่อาศั ยให้กับชุ มชนริมคลองตามนโยบายของรัฐบาลและ
การดาเนินโครงการฯ เพื่อให้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน
และให้ชุมชนร่วมคิดและร่วมตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนา
ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดจากรูปแบบโครงการ เช่น การจัดผัง
โครงการไม่ลงตัว การไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง
กรณี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการที่ ไ ด้ ค รอบครองพื้ น ที่ ล ดลงจากเดิ ม
เป็นต้น ทั้งนี้ ในการดาเนินโครงการจะเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเป็นหลัก
3. กรมธนารักษ์ในฐานะผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินราชพัสดุ และมี
หน้ า ที่ ใ นการปกครอง ดู แ ล และบ ารุ ง รั ก ษาที่ ร าชพั ส ดุ มี
เจตนารมณ์ในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการอยู่
อาศัยของชุมชนริมคลองผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ในที่ดินราชพัสดุ
ซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้า
ลาน้าสาธารณะให้มีความมั่นคง และมีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
และสัง คมที่ ดี เน้ นการมี ส่ว นร่ว มในกระบวนการพัฒ นาของ
ชุม ชน โดยการสนับ สนุ นการจัดให้ เช่ า ที่ ดิน ราชพั ส ดุ ภายใต้
โครงการบ้านมั่นคง โดยผ่อนปรนเงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้ความ
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4. ผู้เช่าที่ราชพัสดุไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการเช่าที่ราชพัสดุ

แนวทาง วิธีการ การจัดการข้อร้องเรียนและผลกระทบที่เกิดจาก
การปฏิบัติราชการ
ช่วยเหลือราษฎรผู้ได้รับผลกระทบให้มีที่อยู่อาศัยอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย และมีความมั่นคงในระยะยาว รวมทั้งรื้อย้ายผู้ที่
อยู่ในแนวเขตการก่อสร้างให้อยู่บนที่ดินราชพัสดุที่เช่าได้ทัน
ตามกาหนดการก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร โดยมิได้ต้องการ
ให้ มี ก ารด าเนิ น การตามกฎหมาย หรื อ สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ดการ
แตกแยกภายในชุมชนแต่อย่างใด
1. ผู้ ร้ อ งได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นจากการ 1. ลงพื้นที่ ตรวจสอบทาให้ ได้รับ ทราบสภาพข้อเท็จจริ งของ
ครอบครองใช้ประโยชน์ของผู้เช่า
เรื่อง เพื่อนาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงไปพิจารณาดาเนินการ
2. ผู้เช่าที่ราชพัสดุไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการ 2. จัดให้ มีโครงการตรวจเยี่ยมผู้เ ช่าที่ราชพัสดุอย่า งต่อเนื่อ ง
เช่าที่ราชพัสดุ
ทุกปี เพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้เช่า ให้คาปรึกษา
และตอบข้อซักถามของผู้เช่าเกี่ยวกับการเช่าที่ราชพัสดุ พร้อม
ทั้ ง ส ารวจการใช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ ร าชพั ส ดุ และให้ ค าแนะน า
เกี่ยวกับการดาเนินการในที่ราชพัสดุแก่ผู้เช่าและผู้ใช้ประโยชน์
ในที่ราชพัสดุ หากตรวจพบการกระทาที่ไม่ถูกต้องตามสัญญา
เช่า หรือเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุของผู้เช่า หรือ
หน่วยงานที่ครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ จะได้แจ้งให้
ปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของทางราชการให้ถูกต้องต่อไป
ปัญหาที่ทาให้เกิดข้อร้องเรียน
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ปัญหาที่ทาให้เกิดข้อร้องเรียน

5. การขอคืนที่ราชพัสดุ
5.1 ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพือ่
ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ
5.2 ที่ราชพัสดุที่มิใช่สาธารณ
สมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อ
ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ

- กรณีทางราชการได้รับบริจาคที่ดินแล้ว
มี ก ารเข้ า ใช้ ป ระโยชน์ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์
ของผู้ยกให้ แล้วเลิกใช้ ผู้ยกให้หรือทายาท
จึงแจ้งความประสงค์ขอคืนที่ราชพัสดุ
- กรณีทางราชการได้รับบริจาคที่ดินแล้ว
ไม่ได้เข้าใช้ประโยชน์ ผู้ยกให้หรือทายาท
จึงแจ้งความประสงค์ขอคืนที่ราชพัสดุ

6. การขอสิทธิการเช่า

1. ผู้เช่านาที่ราชพัสดุไปจัดหาประโยชน์
โดยไม่ได้รับอนุญาต
2. ผู้เช่าช่วงต้องการเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
กรมธนารักษ์
3. ผู้ร้องเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ในการจัดให้เช่า

แนวทาง วิธีการ การจัดการข้อร้องเรียนและผลกระทบที่เกิดจาก
การปฏิบัติราชการ
การขอคืนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อ
ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ มีแนวทาง ดังนี้
- ตรวจสอบข้อเท็จจริง และดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 มาตรา 8
การขอคืนที่ราชพัสดุที่มิใช่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อ
ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ มีแนวทาง ดังนี้
- ตรวจสอบข้อเท็จจริง และดาเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใช่ที่ดินที่เป็น
สาธารณสมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น เพื่ อ ประโยชน์ ข องแผ่ น ดิ น
โดยเฉพาะ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1. กาชับให้ผู้เช่าปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา
2. ตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นที่มีข้อร้องเรียน/ชี้แจงทา
ความเข้ าใจกับ ผู้เช่ าช่ วง/กาหนดแนวทางและดาเนิ นการให้
เป็นไปตามระเบียบเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดให้เช่า
3. ชี้แจงให้ประชาชนทราบและเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์/ขั้นตอน
การจัดให้เช่า
หน้า 16
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ปัญหาที่ทาให้เกิดข้อร้องเรียน

แนวทาง วิธีการ การจัดการข้อร้องเรียนและผลกระทบที่เกิดจาก
การปฏิบัติราชการ
1. ในกรณีที่มีการเปิดประมูลที่ราชพัสดุแปลงใหญ่และอาจมี
ผลกระทบกั บ ประชาชนในพื้ นที่ ค วรให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ส านั กงาน
ธนารักษ์พื้นที่จัดส่งและหรือประกาศประมูลด้วยตนเอง
2. กาชับ กากับ ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ดาเนินการให้
เป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการจั ด หา
ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 อย่างเคร่งครัด
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ร้อง มีแนวทาง ดังนี้
1. ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ชี้แจงทาความเข้าใจกับผู้ร้อง
2. ประสานงานกับหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ว่ายินยอมนาที่ดิน
มาดาเนินการจัดให้เช่าเป็นการชั่วคราวหรือไม่
3. หากหน่วยงานผู้ใช้ยินยอม ดาเนินการรับรองสิทธิโดยการ
จั ด ให้ เ ช่ า ตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการจั ด หา
ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552

1. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
มีหนังสือแจ้งถึงพื้นที่ล่าช้า
2. การพิจารณาผลการประมูลใช้เวลานาน/
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูลไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไขการประมูล

8. การคัดค้านการออกเอกสาร
สิทธิ์ทับที่ทากิน

1. ทางราชการได้ดาเนินการออกหนังสือ
ส าคั ญ ส าหรั บ ที่ ห ลวง (น.ส.ล.) และขึ้ น
ทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ
2. มีราษฎรครอบครองอยู่ในที่ดินดังกล่าว
โดยไม่มีเอกสารสิทธิ์
3. ได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นจากการออก
เอกสารหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง และ
ราษฎรเกรงว่าจะไม่มีที่ดินทากิน
ขอความเป็นธรรมและขอความอนุเคราะห์ 1. เมื่ อ ได้ รั บ ค าร้ อ ง ให้ ชี้ แ จงผู้ ยื่ น ค าขอและท าความเข้ า ใจ
เร่ ง พิ จ ารณาด าเนิ นการเกี่ ยวกั บการโอน หลั ก เกณฑ์ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน และความถู ก ต้ อ งของ
สิทธิการเช่า
เอกสารประกอบการพิจารณา
2. ตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของผู้โอน และผู้รับโอน

9. การโอนสิทธิการเช่า

หน้า 17

7. การเปิดประมูลที่ราชพัสดุ

หน้า 18

เรื่องข้อร้องเรียน

10. การกาหนดอัตราค่าเช่าที่
ราชพัสดุใหม่ไม่เป็นธรรม

แนวทาง วิธีการ การจัดการข้อร้องเรียนและผลกระทบที่เกิดจาก
การปฏิบัติราชการ
3. ก าหนดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ลดระยะเวลาการ
พิจารณา
3.1 หากไม่ปรากฏรูปแผนที่เขตเช่า หรือรูปแผนที่รังวัดเกิน
5 – 10 ปี (เป็นการกาหนดระยะเวลาหรือขั้นตอนปฏิบัติของ
แต่ละสานักงานธนารักษ์พื้นที่) ให้ทาการรังวัดจัดทาแผนที่และ
หรือตรวจสอบสภาพอาคารให้แล้วเสร็จ
3.2 หากเอกสารไม่ถูกต้อง และหรือไม่ครบถ้วน ให้แจ้งผู้ยื่น
คาขอจั ดส่ งเอกสารผ่ านช่อ งทางที่จ ะท าให้เ กิด ความสะดวก
รวดเร็ว เช่น ทางอีเมล์ โทรสาร ไลน์ เป็นต้น
4. หากเอกสารถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นแล้ ว ให้ ร วบรวมข้ อ มู ล
กาหนดเงื่อนไขนาเสนอผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติ และแจ้งผล
ให้ผู้ยื่นคาขอทราบโดยเร็ว
1. ราษฎรได้รับ ความเดือดร้อนจากการ 1. ชี้แจงทาความเข้าใจกับผู้เช่าที่ราชพัสดุรายเดิม และผู้เช่าที่
ก าหนดอั ต ราค่ า เช่ า ที่ ดิ น และอาคาร ราชพัสดุรายใหม่
ราชพัสดุใหม่ เนื่องอัตราค่าเช่าสูงเกินไป 2. กรมธนารักษ์ได้รับการปรับปรุงการกาหนดอัตราผลประโยชน์
2. ขอให้ร ะงับหรือพิจ ารณาผ่อนผั นการ ตอบแทนการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ โดยแยกอัตราการเรียก
ปรับปรุงอัตราค่าเช่า
เก็บเป็น 2 กรณี คือ
2.1 กรณีผู้เช่ารายเดิม เรียกเก็บตามอัตราเดิม
ปัญหาที่ทาให้เกิดข้อร้องเรียน

หน้า 18

หน้า 19

เรื่องข้อร้องเรียน

ปัญหาที่ทาให้เกิดข้อร้องเรียน

แนวทาง วิธีการ การจัดการข้อร้องเรียนและผลกระทบที่เกิดจาก
การปฏิบัติราชการ
2.2 กรณีการจัดให้เช่ารายใหม่ เรียกเก็บตามอัตราค่าเช่าที่
ปรับปรุงใหม่ เพื่อให้เกิ ดความเป็นธรรมในการกาหนดอัตรา
ค่าเช่า ค่าธรรมเนียมแล้ว

หน้า 19

หน้า 20

แนวทาง วิธีการ การจัดการข้อร้องเรียนและผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติราชการ
สายงานด้านบริหาร
เรื่องข้อร้องเรียน

ปัญหาที่ทาให้เกิดข้อร้องเรียน

1. การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
ภายใน (เกี่ยวกับข้อตรวจพบ/
ข้อสังเกต ความเห็นและข้อเสนอแนะ
ที่ปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบ)

หน่วยรับตรวจ หรือผู้รับการตรวจไม่เห็น
ด้ ว ยหรื อ มี ค วามเห็ น ขั ด แย้ ง กั บ ผลการ
ตรวจสอบ ทาให้เกิดความไม่พึงพอใจต่อ
การรายงานผลการตรวจสอบ

2. การแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์
(ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ระบบที่ทางาน
ร่วมกับฮาร์ดแวร์) และระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์

ระบบคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์
ระบบท างานร่ วมกั บฮาร์ ดแวร์ ) และระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เกิดปัญหาข้อขัดข้อง
หรือไม่สามารถใช้งานได้

หน้า 20

แนวทาง วิธีการ การจัดการข้อร้องเรียนและผลกระทบที่เกิดจาก
การปฏิบัติราชการ
1. มีการสื่อสารทาความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และขอบเขต
ของการตรวจสอบก่อน
2. มีการสรุปข้อตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ เพื่อยืนยันความ
ถูกต้อง ความเป็นจริงของเรื่องที่ตรวจพบ/ข้อสังเกต และเปิด
โอกาสให้ผู้รับการตรวจได้ชี้ แจง พร้อมทั้งหารือหน่วยรับตรวจ
เพื่อแสดงความเห็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ก่อนจัดทารายงาน
ผลการตรวจสอบเสนออธิบดี
ดาเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนและผลกระทบที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่เกิดขึ้น ดังนี้
1. ได้รับข้อร้องเรียน/ผลกระทบ/ปัญหาจากการใช้งาน/หรือ
การรับบริการ
2. ตรวจสอบข้อ มูล และวิเคราะห์ข้อ ร้องเรีย น/ผลกระทบ/
ปัญหาจากการใช้งานหรือการรับบริการ
3. แยกประเภทของข้อร้องเรียน/ผลกระทบ/ปัญหาจากการใช้
งานหรือการรับบริการ

หน้า 21

แนวทาง วิธีการ การจัดการข้อร้องเรียนและผลกระทบที่เกิดจาก
การปฏิบัติราชการ
4. จัดส่งเจ้าหน้าที่ดาเนินการตรวจสอบ/แก้ไข
5. ข้อร้องเรียน/ผลกระทบ/ปัญหาจากการปฏิบัติงานได้รับการ
แก้ไขเสร็จสิ้น
6. แจ้งกลับผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเรื่องผลกระทบ/ผู้แจ้งปัญหาให้
รับทราบผลการดาเนินการ
3. การแก้ ไ ขปั ญ หาระบบงาน พบปั ญ หาการใช้ ง านในส่ ว นของข้ อ มู ล ดาเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนและผลกระทบที่เกิดจากการ
คอมพิวเตอร์ตามภารกิจกรมธนารักษ์ การบันทึก การสอบถาม และการออกรายงาน ปฏิบัติหน้าที่ที่เกิดขึ้น ดังนี้
1. ได้รับข้อร้องเรียน/ผลกระทบ/ปัญหาจากการใช้งาน/หรือ
การรับบริการ
2. ตรวจสอบข้อ มูล และวิเคราะห์ข้อ ร้องเรีย น/ผลกระทบ/
ปัญหา จากการใช้งานหรือการรับบริการ
3. แยกประเภทของข้อร้องเรียน/ผลกระทบ/ปัญหาจากการใช้
งานหรือการรับบริการ
4. จัดส่งเจ้าหน้าที่ดาเนินการตรวจสอบ/แก้ไข
5. ข้อร้องเรียน/ผลกระทบ/ปัญหาจากการปฏิบัติงานได้รับการ
แก้ไขเสร็จสิ้น
6. แจ้งกลับผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเรื่องผลกระทบ/ผู้แจ้งปัญหาให้
รับทราบผลการดาเนินการ
เรื่องข้อร้องเรียน

ปัญหาที่ทาให้เกิดข้อร้องเรียน

หน้า 21

หน้า 22

ปัญหาที่ทาให้เกิดข้อร้องเรียน

4. ประชาชนร้องเรียน กรณี
เจ้าหน้าที่นารถยนต์ราชการไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน

กรณีเจ้าหน้าที่นารถยนต์ราชการไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน

5. ประชาชนร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ของสานักงานธนารักษ์พื้นที่ว่ามี
พฤติกรรมไม่เหมาะสมในการ
ให้บริการประชาชน

กรณี ผู้ ร้ อง เดิ นทางมายื่ นขอช าระค่ าเช่ า/
ค่ า เ ช่ า ค้ า ง / ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม / อื่ น ๆ
ณ สานักงานธนารักษ์พื้นที่แต่เจ้าหน้าที่ไม่
เต็มใจให้บริการ

6. ร้องเรียนขอความเป็นธรรม
กรณีการสรรหา และเลือกสรร
พนักงานทุนหมุนเวียน เงินทุน

กรมธนารักษ์ได้มีนโยบายเปิดสอบพนักงาน
ทุนหมุนเวียนฯ เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจ
ให้ กั บ ลู ก จ้ า งชั่ ว คราวที่ มี อ ายุ ง านมาก

แนวทาง วิธีการ การจัดการข้อร้องเรียนและผลกระทบที่เกิดจาก
การปฏิบัติราชการ
กรมธนารั กษ์ ได้ มี หนั งสื อ ที่ กค 0304/ ว 146 ลงวั นที่ 25
ตุ ลาคม 2559 เพื่ อ ซั ก ซ้ อ มความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การใช้ ร ถ
ราชการโดยแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมธนารักษ์ทั้งส่วนกลาง
และส่ ว นภู มิ ภ าค ทราบถึ ง ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติเ กี่ ย วกั บ ใช้ ร ถ
ราชการ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. 2523 และคาสั่งกรมธนารักษ์ ที่
743/2557 เรื่ อ งการใช้ แ ละการเก็ บ รั ก ษารถของ
กรมธนารักษ์ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 โดยเคร่งครัด
1. กรมธนารักษ์ได้มีหนังสือ ที่ กค 0304/ว 158 ลงวันที่ 28
พฤศจิกายน 2559 เรื่ อง กาชับพฤติกรรมการปฏิบัติหน้า ที่
ราชการในการให้บริการแก่ประชาชน เวียนกาชับให้เจ้าหน้าที่
ในสังกัดกรมธนารักษ์ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
มาตรา 82 (8) โดยเคร่งครัด
2. มีหนังสือแจ้งให้สานักงานธนารักษ์พื้นที่ชี้แจ้งข้อเท็จจริง
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้มีหนังสือ ลับ ที่ กค 0304/171
ลงวันที่ 11 เมษายน 2559 ชี้แจงข้ อเท็จจริงเรื่องขอความ
เป็นธรรมกรณีการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานทุน

หน้า 22

เรื่องข้อร้องเรียน

หน้า 23

แนวทาง วิธีการ การจัดการข้อร้องเรียนและผลกระทบที่เกิดจาก
การปฏิบัติราชการ
หมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์ และยั งไม่ ได้ รั บการบรรจุ ต าแหน่ ง หมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการ
และการทาของ
นั ก วิ ช าการคลั ง สั ง กั ด ฝ่ า ยคลั ง พั ส ดุ ทาของ
สานักกษาปณ์ กรมธนารักษ์เปิดสอบไม่ตรง
กับลูกจ้างชั่วคราวที่ทางานมานาน แต่เปิด
สอบต าแหน่ ง อื่ น ซึ่ ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
แนวทางข้างต้น
7. ขอความช่วยเหลือชาระหนี้ตาม กรณี ผู้ ร้ อ งเป็ น โจทก์ ฟ้ อ ง ร้ อ งขอความ 1. รับเรื่องร้องเรียน และตรวจสอบข้อเท็จจริงแห่งคดี
คาพิพากษา (การดาเนินการตาม ช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามคาพิพากษา
2. จัดส่งเรื่องร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการโดยเร็ว
คาพิพากษาศาล/การบังคับคดี)
3. แจ้งขั้นตอนการดาเนินการให้ผู้ร้องทราบ ภายใน 15 วัน
นับแต่ได้รับเรื่องร้องเรียน
4. ประสานงานกับคู่กรณี/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการ
ตามคาพิพากษาโดยเร็ว
5. แจ้งผลการพิจารณาดาเนินการให้ผู้ร้องทราบ
8. การชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการ กรณี ผู้ ร้อ งขอให้ ส ภานิ ติ บัญ ญั ติ แห่ ง ชาติ 1. รับเรื่องร้องเรียน และตรวจสอบข้อเท็จจริง
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แก้ไขปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติ 2. จัดส่งเรื่องร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการโดยเร็ว
ข้อมูลข่าวสาร
3. แจ้งขั้นตอนการดาเนินการให้ผู้ร้องทราบ ภายใน 15 วัน
นับแต่ได้รับเรื่องร้องเรียน
4. ประชุมคณะทางานพิจารณาข้อมูลข่าวสารของกรมฯ
เรื่องข้อร้องเรียน

ปัญหาที่ทาให้เกิดข้อร้องเรียน

หน้า 23

หน้า 24

เรื่องข้อร้องเรียน

ปัญหาที่ทาให้เกิดข้อร้องเรียน

แนวทาง วิธีการ การจัดการข้อร้องเรียนและผลกระทบที่เกิดจาก
การปฏิบัติราชการ
5. ส่งเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องดาเนินการชี้แจงต่อ
คณะอนุกรรมาธิการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
6. แจ้งผลการพิจารณาดาเนินการให้ผู้ร้องทราบ

หน้า 24

หน้า 25

แนวทาง วิธีการ การจัดการข้อร้องเรียนและผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติราชการ
สายงานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน
ปัญหาอุปสรรค

การขอให้ทบทวนการประเมินราคา
ที่ดิน
- ราคาประเมินที่ดินที่กาหนดไว้
สูงหรือต่าเกินไปไม่สอดคล้องกับ
สภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบัน
- ราคาประเมินที่ดินในบัญชี
กาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
ที่ดินรายแปลงไม่ตรงกันกับราคา
ประเมินที่ปรากฏในแผนที่ราคา
ประเมิน

1. ฐานข้อมูลแผนที่ ข้อมูลทะเบียนที่ดินที่
ได้รับจากกรมที่ดินบางส่วนยังมีข้อผิดพลาด
คลาดเคลื่ อ นท าให้ ก ารก าหนดราค า
ประเมินที่ดินไม่ตรงตามข้อเท็จจริง
2. บุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่
ยังไม่มปี ระสบการณ์ด้านการประเมินราคา
ท าให้ ข าดทั ก ษะและความเข้ า ใจในการ
ปฏิบัติงาน
3. การเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ และ
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การประเมิ น ราคาท าให้
ราคาประเมินที่กาหนดไว้ไม่สอดคล้องกับ
สภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบัน
4. การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขฐานข้ อ มู ล แผนที่
และฐานข้ อ มู ล ทะเบี ย นที่ ดิ น ซึ่ ง การ
ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขฐานข้ อ มู ล
ดั ง กล่ า ว กรมที่ ดิ น ด าเนิ น การหลั ง จาก

แนวทาง วิธีการ การจัดการข้อร้องเรียนและผลกระทบที่เกิดจาก
การปฏิบัติราชการ
1. แนวทางวิธีการจัดการข้อร้องเรียน
1.1 กาหนดขั้นตอนการดาเนินการและระยะเวลาแล้วเสร็ จ
ของงานอย่างชัดเจน จานวน 6 ขั้นตอน 85 วันทาการ
1.2 กระบวนการในการทบทวนปรับปรุงแก้ไขราคาประเมินที่
มีข้อร้องเรียน
1.2.1 รับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพร้อม
ทั้ ง ท าความเข้ า ใจและอธิ บ ายถึ ง วิ ธี ก ารและขั้ น ตอนการ
ด าเนิ นงานการประเมิ นราคาที่ ดิ นรายแปลง แก่ ผู้ ร้ อง กรณี
มาร้องเรียนด้วยตนเอง
1.2.2 แจ้งผู้ร้องทราบในเบื้องต้นภายใน 15 วัน นับแต่วัน
รับเรื่อง กรณีได้รับ เรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์
1.2.3 ส่งเรื่องร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดาเนินการ
และก าชับ ให้ เ จ้า หน้ า ที่ผู้ ป ฏิ บั ติง านให้ดาเนิ นการด้ วยความ
ละเอียดรอบคอบในทุกขั้นตอน
1.2.4 ดาเนิ นการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ งของสภาพแปลง
ที่ดิน โดยตรวจสอบการใช้ประโยชน์ของแปลงที่ดินร้องเรียน

หน้า 25

ปัญหาข้อร้องเรียน

หน้า 26

ปัญหาข้อร้องเรียน

แนวทาง วิธีการ การจัดการข้อร้องเรียนและผลกระทบที่เกิดจาก
การปฏิบัติราชการ
กรมธนารักษ์ได้ประกาศบัญชีกาหนดราคา ตรวจสอบข้อมูลแผนที่ ข้อมูลทะเบียนที่ดิน ณ สานักงานที่ดิน
ประเมินทุนทรัพย์ ส่งผลให้ข้อมูลที่มีการ ที่ดาเนินการ ตรวจสอบข้อมูลราคาซื้อขายในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
เปลี่ ย นแปลงไม่ ต รงกั บ ราคาประเมิ น และแปลงที่ดิน ที่นามาเปรีย บเที ยบเพื่อให้ได้ ข้อมู ลที่ถูกต้อ ง
ทุนทรัพย์ที่ประกาศใช้
ครบถ้วน
1.2.5 วิเคราะห์ข้อมูลและกาหนดราคาประเมินที่ดินหรือ
ปรับปรุงแก้ไขราคาประเมินที่ดินตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติงานการประเมินราคาที่ดินรายแปลง
1.2.6 เสนออธิบ ดีเพื่ อพิจ ารณาให้ค วามเห็น ชอบในการ
ทบทวนหรือปรับปรุงราคาประเมินที่ดินรายแปลง
1.2.7 เสนอคณะอนุ ก รรมการก าหนดราคาประเมิ น
ทุนทรัพย์กรุงเทพมหานครพิจารณาให้ความเห็นชอบ
1.2.8 เสนอคณะกรรมการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
พิจารณาให้ความเห็นชอบราคา
1.2.9 จัดพิมพ์ บัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
และจัดทาประกาศบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
1.2.10 เสนอประธานคณะอนุกรรมการฯ(ปลัดกรุงเทพมหานคร)
ลงนามประกาศ ใช้บัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
1.2.11 ส่งประกาศและบัญชีกาหนดราคาประเมิน
ปัญหาอุปสรรค

หน้า 26
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ปัญหาข้อร้องเรียน

ปัญหาอุปสรรค

หน้า 27

แนวทาง วิธีการ การจัดการข้อร้องเรียนและผลกระทบที่เกิดจาก
การปฏิบัติราชการ
ทุนทรัพย์ที่ดินให้กรมที่ดินใช้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและ
แจ้งผู้ร้องเพื่อทราบผลการดาเนินงาน
1.3 จัด อบรมให้ความรู้แก่เจ้ าหน้าที่ ประเมิ นราคาทรัพย์สิ น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
2. แนวทาง วิธีการจัดการผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
2.1 ด้านฐานข้อมูลแปลงที่ดิน
- ตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน พบข้อผิดพลาดจัดส่ง
ให้กรมที่ดินทาการแก้ไขให้ถูกต้องทุกครั้งที่ได้รับฐานข้อมูลจาก
กรมที่ดินมาใช้ในการปฏิบัติงาน
- ตรวจสอบแผนที่ระวาง UTM ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้
เป็นปัจจุบันมากที่สุด
2.2 ด้านบุคลากรประเมินราคาทรัพย์สิน
- จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานด้านการประเมินราคาที่ดิน
- ทบทวนหลัก เกณฑ์ แ นวทางปฏิ บัติแ ละข้ อ หารื อ ในการ
ปฏิ บั ติง านประเมิ นราคาที่ ดิน ในการประชุ มส านัก ประเมิ น
ราคาทรัพย์สินทุกเดือน
- มีการทางานแบบพี่สอนน้องสาหรับเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่

หน้า 28

ปัญหาข้อร้องเรียน

ปัญหาอุปสรรค

แนวทาง วิธีการ การจัดการข้อร้องเรียนและผลกระทบที่เกิดจาก
การปฏิบัติราชการ
และหัวหน้างานตรวจสอบความถูกต้องของงานตามแนวทาง/
หลัก เกณฑ์ ที่ป ฏิบั ติที่ มอบหมายให้ เ จ้า หน้ าที่ ใหม่ดาเนิน การ
ทุกครั้ง
2.3 ด้านผู้ร้องเรียน
- แจ้ งให้ผู้ร้ องเรีย นเข้ามามี ส่วนร่ว มในการดาเนิ นการใน
ขั้ น ตอนของการตรวจสภาพพื้ น ที่ ต ามข้ อ เท็ จ จริ ง เพื่ อ ให้ ไ ด้
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องครบถ้วน และโปร่งใสเป็นธรรม
- แจ้งผลการดาเนินการตามข้อร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
หลังจากดาเนินการประกาศใช้บัญชีกาหนดราคาทุนทรัพย์ที่ดิน
ที่ได้ทาการทบทวนหรือปรับปรุงแก้ไข

หน้า 28

หน้า 29

แนวทาง วิธีการ การจัดการข้อร้องเรียนและผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติราชการ
สายงานด้านเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
เรื่องข้อร้องเรียน
1. การจ่ายแลกและรับคืน
เหรียญกษาปณ์

ปัญหาที่ทาให้เกิดข้อร้องเรียน
1. บางช่ ว งเวลาการจั ด หาและการผลิ ต
เหรียญกษาปณ์บางชนิดราคาไม่เป็นไปตาม
แผน ทาให้ปริมาณเหรียญกษาปณ์ที่ได้รับมี
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการ
ทาให้ผู้รับบริการเกิดความไม่พึงพอใจ
2. ไม่สามารถรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
ได้ เนื่องจากมีข้อจากัดในเรื่องสถานที่และ
บุคลากร

แนวทาง วิธีการ การจัดการข้อร้องเรียนและผลกระทบที่เกิดจาก
การปฏิบัติราชการ
1. ท าการแก้ ไขปัญ หาเฉพาะหน้า โดยอธิบ ายให้ ผู้รั บบริก าร
เข้าใจถึงสาเหตุที่ต้องมีการปรับลดยอดขอแลกและเสนอแนะ
เหรียญกษาปณ์ชนิดราคาอื่นเพื่อใช้ทดแทน
2. หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตัดสินใจหรือแก้ไขด้วยตนเองได้
ให้เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาแก้ไข
3. กรณีมีข้อร้องเรียนผ่านศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมธนารักษ์
จะดาเนินการหาสาเหตุหรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก่อนดาเนินการ
ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป
4. จัดให้มีการบริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์นอกสถานที่
เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์
5. ร่ ว มมื อ กั บ ธนาคารออมสิ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ตั ว แทนบริ ก าร
จ่ายแลก-รับคืนเหรียญกษาปณ์ทั่วประเทศ
6. กรมธนารั กษ์ ก ากับ การจั ด หาวัตถุ ดิบในทุ กขั้ น ตอนอย่ า ง
เคร่งครัด เพื่อให้การจัดการวัตถุดิบเป็นไปตามแผน
หน้า 29

หน้า 30

เรื่องข้อร้องเรียน

ปัญหาที่ทาให้เกิดข้อร้องเรียน

2. ธนาคารไม่รับคืนเหรียญสตางค์/ 1. กรณีไม่รับคืนเหรียญกษาปณ์ ธนาคาร
เหรียญกษาปณ์ชารุด
ออมสินทุกหน่วยที่ให้บริการมีข้อจากัด ใน
การให้ บ ริ ก ารหลายประการทั้ ง ด้ า น
อั ต ราก าลั ง และวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นการ
ปฏิ บั ติ ง าน โดยในปั จ จุ บั น ธนาคารฯ
ให้บริการรับแลกคืนเหรียญจากประชาชน
ด้วยการนั บเหรี ยญตั้ งกองไว้บนโต๊ะ แล้ ว
บรรจุล งถุ ง ซึ่ งต้ อ งใช้ ทั้ งก าลั งเจ้ าหน้ า ที่
พื้ น ที่ และระยะเวลาในการตรวจนั บ ที่
นานมาก
2. กรณีไม่รับคืนเหรียญกษาปณ์ชารุด
ในบางกรณีเจ้าหน้า ที่ธนาคารออมสินไม่
สามารถวินิจฉัยได้ว่าเหรียญกษาปณ์ชารุด
ที่ประชาชนนามาขอแลกคืน เป็นเหรีย ญ
ประเภทใด เช่น แลกค่าได้เต็มราคา ครึ่งราคา
หรือแลกค่าไม่ได้

แนวทาง วิธีการ การจัดการข้อร้องเรียนและผลกระทบที่เกิดจาก
การปฏิบัติราชการ
1. กรมธนารักษ์ทาหนังสือขอความร่วมมือกับธนาคารออมสินใน
การให้ บริการรับแลก และจ่ ายแลกเหรียญกษาปณ์ ให้เป็นไปตาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ได้ทาไว้ร่วมกัน
2. กรมธนารักษ์จัดอบรมให้ความรู้ในการตรวจพิสูจน์เหรียญ
กับเจ้าหน้าที่ของธนาคารออมสิน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. ในกรณี ที่เ จ้าหน้า ที่ธ นาคารออมสิน ไม่ สามารถวินิ จฉั ยว่ า
เหรี ย ญกษาปณ์ ช ารุ ด เป็ น เหรี ย ญประเภทใด ธนาคารฯจะ
ดาเนินการให้บริการรับคาร้องขอแลกคืนเหรียญกษาปณ์ชารุด
และนาเหรียญดังกล่ าวส่งให้กรมธนารักษ์ทาการตรวจพิสูจน์
และเมื่อกรมธนารักษ์ทาการตรวจพิสูจน์เหรียญแล้วจะนาเงิน
ฝากเข้าบัญชีธนาคารออมสินของผู้ขอแลกตามจานวนที่ตรวจ
นั บ ได้ จ ริ ง โดยธนาคารฯ ยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย มในการท า
ธุรกรรมดังกล่าวให้กรมธนารักษ์เป็นกรณีพิเศษ
4. กรมธนารั กษ์ เตรีย มการขอแก้ ไขพระราชบัญ ญัติเงิ นตรา
พ.ศ. 2501 ในเรื่องการรับคืนเหรียญครึ่งราคา และเต็มราคา
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13. กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรข้อร้องเรียน
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 56, 57 และ 59
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 14,
15 และ 25
3. พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. 2551 หมวด 10
การร้องทุกข์ มาตรา 122, 123, 124, 125
4. พระราชกฤษฎีกาว่ าด้วยหลักเกณฑ์แ ละวิธี การบริหารกิจการบ้านเมือ ง
ที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 7 การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน มาตรา 37, 38, 39, 41 และ 42
5. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552
6. ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐมนตรี ว่ า ด้ ว ยการรั บ ฟั ง ความคิ ดเห็ น ประชาชน
พ.ศ. 2548 ข้อ 8, 9, และ 12
7. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
14. คำจำกัดควำม
เรื่องร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ได้รับ การประสานงานจาก
ศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ
มาเพื่อทราบ หรือพิจารณาดาเนินการแก้ไขปัญหาตามอานาจหน้าที่
การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง
ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คาชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล
ผู้ร้องเรียน หมายถึง ประชาชนทั่วไป องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ผู้รับบริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มาติดต่อยังกรมธนารักษ์ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุม
การร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล
ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการโดยตรงหรือผ่านช่องทางต่างๆ
รวมถึงผู้รับบริการที่เป็นส่วนราชการด้วย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบทั้งทางตรง
และทางอ้อม จากการดาเนินการของส่วนราชการ
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14. คำจำกัดควำม (ต่อ)
การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของกรมธนารักษ์ กรณีที่ถือว่าเป็น
“การดาเนินการจนได้ข้อยุติ” หมายถึง :1. เรื่องที่ดาเนินการแล้ว ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้องทั้งหมด และได้แจ้งให้
ผู้ร้องทราบ
2. เรื่องที่ดาเนินการแล้ว ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้องบางส่วน และได้แจ้ง
ให้ผู้ร้องทราบ
3. เรื่องที่อยู่ในขั้นตอนกระบวนการทางศาล บั ตรสนเท่ห์ หรืออยู่ระหว่างการ
พิจารณาของคณะกรรมการฯ และหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
4. เรื่องที่เป็นการเสนอข้อคิดเห็นที่มีผลต่อส่วนรวม ให้หน่วยงานประมวลผล
ข้อมูล และเสนอข้อคิดเห็นเชิงนโยบายต่อผู้บริหาร
5. เรื่องที่ได้ดาเนินการตามกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กรมธนารักษ์กาหนด
ครบถ้วน และแจ้งให้ผู้ร้องทราบแล้ว
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ภาคผนวก
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แบบสำรวจควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
ด้ำนกำรจัดกำรกับข้อร้องเรียนของกรมธนำรักษ์
คำชี้ แ จง : แบบส ารวจความพึง พอใจและความไม่พึ งพอใจที่จัดทาขึ้นนี้ เพื่อสารวจความพึ งพอใจและความไม่ พึง พอใจที่ มีต่ อ
คุณภาพการให้ บริการด้านการจัด การข้อร้องเรี ยนฯ เพื่อนาข้ อมู ลไปใช้ ในการปรั บปรุ งการด าเนินงานและการให้ บริ การให้ เกิ ด
ประโยชน์ แ ละความพึ ง พอใจต่ อผู้ รั บ บริ การและผู้ มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย จึ ง ขอความอนุ เ คราะห์ ต อบแบบส ารวจความพึ ง พอใจฯ
โดยใส่เครื่องหมาย ลงใน ตามความเป็นจริงมากที่สุด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
3. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี

21 - 30 ปี
ปริญญาตรี

31 - 40 ปี
ป ปริญญาโทขึ้นไป

41 - 50 ปี

51 ปีขึ้นไป

อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………………………………….

4. ประเภทของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์
ประชาชนทั่วไป
ส่วนราชการ ...........................................................
อื่นๆ (โปรดระบุ) ....................................................
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการ “การติดตามการจัดการข้อร้องเรียนของ
กรมธนารักษ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
” กรุณาใส่เครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ระดับควำมพึงพอใจ
ประเด็นวัดควำมพึงพอใจ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย ไม่พึง
ที่สุด
กลาง
ที่สุด พอใจ
(5) (4) (3) (2) (1) (0)
ด้ำนกำรจัดกำรข้อร้องเรียน
1. ประชาชนได้รับคาชี้แจงหรือการแก้ไขปัญหา กรณีมีการร้องเรียนเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม
2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรงไปตรงมา (ไม่มีการขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม)
3. มีการกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการให้บริการ
4. มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการให้ผู้รับบริการทราบ
5. ควำมพึงพอใจโดยรวมที่ได้รับจำกผลกำรให้บริกำรของหน่วยงำน
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกำรให้บริกำร
ไม่มีข้อเสนอแนะ
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ......................................................................................................... ..................................................
........................................................................................................................................................................................... ..............
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
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แบบรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน
ประจาเดือน.................................................................
ลาดับ

หมายเหตุ

วันที่รับเรื่อง

เลขที่หนังสือ/วันเดือนปี
เรื่องร้องเรียน

ผู้รับผิดชอบ

สานัก/กอง/กลุ่ม//ศูนย์...............................................
การดาเนินการ

ผลการดาเนินการแล้วเสร็จ/
ดาเนินการประสานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องแล้ว

ปัญหาอุปสรรค

* วันที่รับหนังสือ หมายถึง วันที่สานัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ได้รับหนังสือ
** เลขที่หนังสือ/วันเดือนปี หมายถึง ลงวันที่หนังสือ และวันที่ของหนังสือร้องเรียนอยู่ในช่องเรื่องร้องเรียน
*** ผู้รับผิดชอบ หมายถึง ส่วน/ฝ่าย
**** ผลการดาเนินการ หมายถึง การลงรายละเอียดของสถานะปัจจุบันของเรื่องร้องเรียน
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แบบรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ............... ถึงเดือน .................. พ.ศ. .......................
หน่วยงาน....................................................................................
หน่วยงาน

เรือ่ งค้ าง
ยอดยกมา
ค้ าง

ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
รวม
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
รับ ออก ค้ าง รับ ออก ค้ าง รับ ออก ค้ าง รับ ออกค้ าง รับ ออก ค้ าง รับ ออก ค้ าง รับ ออกค้ าง รับ ออก ค้ าง รับ ออก ค้ าง รับ ออกค้ าง รับ ออก ค้ าง รับ ออก ค้ าง รับ ออก ค้ าง

ยอด ณ เดือน ......................................... เดือน ........................................................
1. เรื่องรับดาเนินการเดือน............................................................................
1.1 รับเรื่อง.......................................................................เรื่อง
1.2 ดาเนินการแล้ว...........................................................เรื่อง
1.3 ดาเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง..................เรื่อง
หมายเหตุ เรื่องค้างดาเนินการอยู่ระหว่างรอประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน้า 36

หน้า 37

ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมธนารักษ์
เขียนที่............................................................................
วันที่................เดือน...............................พ.ศ. ...............
เรื่อง .....................................................................................................................
เรียน .....................................................................................................................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................. ...........................................อายุ..................ปี
อยู่บ้านเลขที่........................หมู่ที่................บ้าน......................................................ตาบล...........................................
อาเภอ.............................................................จัง หวัด..................................................................................................
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ …………………………..............……….หมายเลขโทรศัพท์..................................................
E-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เอกสารที่แนบมาด้วย.................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
เหตุของเรือ่ ง
(ระบุ)............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
. ...................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.. ..................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...................................................................................ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
(..............................................................................)
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