คูมือบริหารจัดการ
เรื่องร
งรองเรียน ธพว .
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย

ธพว .

บทนํา
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) ในฐานะสถาบันการเงินของ
รัฐ ภายใตการกํากับดูแลของ กระทรวงการคลัง และกระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพื่อประกอบ
ธุร กิจ อันเป นการพัฒ นา สงเสริ ม ช ว ยเหลื อและสนั บ สนุ น การจัด ตั้ ง การดํ าเนิน งาน การขยายหรื อการปรั บปรุ ง
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยการใหสินเชื่อ ค้ําประกัน รวมลงทุน ใหคําปรึกษา แนะนํา และใหบริการที่
จําเปนอืนตามบทบั
น่ ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ ธพว. พ.ศ. 2545
สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 41 ไดระบุ “บุคคลและชุมชนยอมมี
สิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขตอหนวยงานของรัฐและไดรับแจงผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว” ซึ่ง ธพว. ในฐานะ
องคกรหนึ่งในความดูแลของหนวยงานภาครัฐ เพื่อใหบริการแกผูประกอบธุรกิจอันเปนการพัฒนาธุรกิจที่จําเปนตาม
หลักธรรมาภิบาล และการกํากับดูแลกิจการที่ดีขององคกร การปฏิบัติงานดวยความโปร
โปรงใส ยุติธรรม ตามหลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อใหผูประกอบการและผู
และผูใชบริการเกิดความมั่นใจในการใช
ใจในการใชบริการของ ธพว
ธพว. และเกิดภาพลักษณที่ดี
กับ ธพว.
สิทธิของผูใชบริการทางการเงินพื้นฐาน 4 ประการ ไดแก 1.) สิทธิที่จะไดรับขอมูลที่ถูกตอง (Right to
be informed) 2.) สิทธิที่จะเลือกใชบริการไดอยางอิสระ (Right to choose) 3.) สิทธิที่จะรองเรียนเพื่อคว
ความเปน
ธรรม (Right to be heard) 4.) สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคาชดเชยหากเกิดความเสียหาย (Right to redress)
พรอมกันนี้ ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ไดเนนย้ําใหสถาบันการเงินใหความสํ
ามสําคัญในการปฏิบัติตามระเบียบ
ขอบังคับ ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด ใหเปนไปตามเจตนารมณ และเพื่อประโยชนในการคุมครองผูบริโภคตามสิทธิขั้น
พื้นฐาน เพื่อชวยใหผูใชบริการทางการเงินไดรับประโยชนสูงสุด และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
สําหรับการรองเรียนของผู
ของผูประกอบการ และผูใชบริการของ ธพว. ถือเปนเสียงสะทอนนหนึ่งที่ทําใหทราบ
ว า การบริ ห ารจั ด การของ ธพว. มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ
าพ
ท ธิ ผ ล มากน อ ยเพี ย งใด ซึ่ ง ธพว
ธพว. ได ต ระหนั ก และ
ใหความสําคัญ กับการปรับปรุงแกไขปญหาข
หา อรองเรียนดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2560 และบทบัญญัติ แหงพระราชบัญญัติ ธพว.
ธพว พ.ศ. 2545 ธพว. จึงไดจัด ทําคูมือบริ หารจั ดการเรื่อง
รองเรียน ธพว. เพื่อใหผูผูบริหารและพนักงาน ใชประกอบการปฏิบัติงานไปในทิ
ไปในทิศทางเดียวกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว เปนมาตรฐานเดียวกัน และสอดคลองกับการดําเนินงานของ ธพว.

บททั่ว ไป
หลักการและเหตุผ ล
เพื่อให การบริหารจั ดการเรื
เรื่องร องเรี ยน ของ ธพว. สามารถแกปญหาความเดือดรอน และตอบสนองความ
ตองการของผูประกอบการ และผูใช
ใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง โปรงใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได
ซึ่งสอดคลองกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงไดจัดทําคูมือบริหารจัดการเรื
เรื่องรองเรียนเพื่อใหผูบริหาร และพนักงานใช
ในการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหกระบวนการบริ
บริหารจัดการเรื
การ ่องรองเรียน และการจัดการเรื่องรองเรียน มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑการบริ
าร หารจัดการเรื
เรื่องรองเรียนของ ธพว
ธพว. ที่กําหนดไวอยาง
ครบถวน และมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหบุบคุ ลากร หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดานการบริหารจัดการเรื่องรองเรียน ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
3. เพื่ อใช
อ ใช เ ป น กรอบและแนวทางในการปฏิ บั ติ งาน ที่ส ามารถถา ยทอดให
ใหกั บ ผู เ ข ามาปฏิ บั ติ งานใหม และใช
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุ
านของ คลากรหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
4. เพื่อใหผูบริหารสามารถกํากับ ติดตาม การดําเนินการตามขั้นตอนการรับเรื่องรองเรียนและวิธีพิจารณ
ารณาเรื่อง
รองเรียน และใหขอเสนอแนะและปรับปรุงไดทุกขั้นตอน
5. เพื่อใชเปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงาน และเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามขั้นตอน ลดขอผิดพลาดจากการ
ปฏิบัติงานที่ไมเปนระบบ
6. เพื่อเปนการเผยแพร ประชาสัมพันธ ใหผูรับบริการ ไดทราบถึงกระบวนการบริ
กระบวนการบริหารจัดการเรื่องรองเรียน

คําจํากัดความของคู
ของคูมือบริหารจัดการขอรองเรียน ธพว.
ธพว
“ธนาคาร”
“กรรมการผูจัดการ”

หมายความวา
หมายความวา

“พนักงาน”

หมายความวา

“ผูรองเรียน/รองทุกข”
“หนวยงานผูรับเรื่อง”

หมายความวา
หมายความวา

“หนวยงานที่เกี่ยวของ/
สวนงานเจาของเรื่อง”

หมายความวา

1

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไท
ประเทศไทย
ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง
ประเทศไทย (ธพว.)
บุคคลที่ธนาคารจางทํางานในลักษณะประจําหรือชั่วคราว ทั้งนี้
ไมรวมถึง ตําแหนงกรรมการผูจัดการ
ลูกคา ผูใชบริการ และ/หรื
หรือ ผูมาติดตอในธุรกิจของธนาคาร
หนวยงาน/สสวนงาน หรือพนักงานที่ไดรับมอบหมาย ใหรับเรื่องผูมา
ติดตอในธุรกิจ ของธนาคาร จากชองทางตางๆ และประสานไปยั ง
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงาน/สวนงาน หรือพนักงานที่ไดรับมอบหมายจาก ผูมีอํานาจ
ในหนวยงานผูดูแลบัญชีลูกคา, กํากับดูแลพื้นที่, ผลิตภัณฑ/
บริการ และหนวยงานที่ถูกรอง ในการหาขอเท็จจริง ชี้แจงและทํา
หนังสือเปนลายลักษณอักษร จัดสงใหผผููรองงทราบ

คูมือ บริหารจัดการเรื่องรองเรียน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
“ ธรรมาภิบาลเกิดขึ้นได ถาเราทุกคน ใสใจ รว มใจกัน ”

“เรื่องรองเรียน/รองทุกข” หมายความวา

“เรื่องขอความชวยเหลือ” หมายความวา
“ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ” หมายความวา
“ขอเท็จจริง”

หมายความวา

เรื่องราวที่เกี่ย วกับ ขอขัดของ ความเดือดรอน ไมไดรับ ความเป น
ธรรม ความไมพึงพอใจ ความเสียหาย ที่เปนผลมาจากการใชบริการ
ของธนาคารในดานตตางๆ รวมทั้งเปนผลที่มาจากการดําเนินงานของ
ธนาคาร ตองเปนเรื่องที่มีมูลเหตุ มิไดหวังสรางกระแส หรือ
สรางขาวที่เสียหายตอบุคคลอื่น โดยผู
ดยผูแจงตองใหขอมูลที่สามารถ
ยืนยันวามีตัวตนจริง และ/หรื
หรือไดรับมอบอํานาจที่แสดงหลักฐานได
และสามารถติ
ามารถติดตอกลับเพื่อยืนยันตัวตน รวมทั้งแจงผลการพิจารณา
แกไขเรื่องรองเรียน/รองทุกขได
เรื่องราวที่เกี่ยวกับการขอความช
ขอความชวยเหลือ ใหบรรเทาความเดือดรอน
ทีเ่เปปนผลมาจากการใชบริการของธนาคารในดานตางๆ
เรื่องราวที่เกี่ยวกับการใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แสดง
ความรูสึก เกี่ยวกับการดําเนินงาน/บริ
บริการจากธนาคาร
ข อ ความหรื อ เหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยแสวงหาข อ เท็ จ จริ ง และ
วินิจฉัยแลววาเปนจริง

ชองทางการรองเรียน แบงเปน 7 ชองทาง
1. หนังสือ หรือจดหมายทีเป
เ่ ปนลายลักษณอักษร
- หนังสือสงถึง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
- หนังสือสงถึง หนวยงานภาครั
ภาครัฐ
2. ระบบบริหารจัดการ PSC1111 ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.)
3. สังคมออนไลน (Social
Social Media) ไดแก Facebook Line@ และ Twitter เปนตน
4. Website ธนาคาร
5. Call Center 1357
6. ศูนยบริการลูกคา สํานักงานใหญ
7. กลองรับความคิดเห็น

จําแนกประเภทเรื่องรองเรียน
1.
2.
3.
4.

เรื่องขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
เรื่องขอความชวยเหลือ
เรื่องรองเรียน/รองทุกข
เรื่องอื่นๆ
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คูมือ บริหารจัดการเรื่องรองเรียน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
“ ธรรมาภิบาลเกิดขึ้นได ถาเราทุกคน ใสใจ รว มใจกัน ”

หลักเกณฑการรับเรื่องรองเรียน
1. ขอรองเรียนตองเปนเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิไดหวังสรางกระแส หรือสรางขาวที่เสียหายตอบุคคลอื่น หรือหนวยงาน
2. ผูรองไดรับความเดือดรอน เสียหาย จากการปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน และการดําเนินงานของธนาคาร ตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของธนาคาร
3. ผูรองประสงคใหชวยเหลือ แกไข บรรเทาความเดือดรอน จากการปฏิบบััติหนาที่ของพนักงาน และการดําเนินงาน
ของธนาคาร ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของธนาคาร
4. ตองเปนเรื่องรองเรียนที่สามารถแสดงตัวตนของผูรองไดอยางชัดเจน
5. ผูรองตองใชถอยคําที่สุภาพ
6. ผูรองเรียนตองระบุขอมูล ดังตอไปนี้
- ชี่อ - สกุล ที่อยู หมายเลขโทรศัพท ของผูรองเรียนที่สามารถติดตอได และแนบสําเนาบัตรประชาชน
- ชื่อ - สกุล ตําแหนง หรือหนวยงานของผูถูกรอง
- ขอรองเรียน อยางนอยตองระบุลักษณะการกระทําที่เปนเหตุใหรองเรียน ขั้นตอนรายละเอียด ระยะเวลา
หรือ ลักษณะขอใหชวยเหลือ/รองเรียน
7. กรณียื่นรองเรียน/ขอความช
ขอความชวยเหลือแทนผูอื่น จะตองแนบหนังสือมอบอํานาจ สําเนาบัตรประชาชน และลง
ลายมือชื่อรับรองของผูรองเรียนดวย พรอมระบุความสัมพันธระหวางผูรองและผูรับมอบอํานาจ
นอกเหนือจากหลักเกณฑดังกลาวขางตน ใหอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาว
ชาวาจะรับไวพิจารณาหรือไม

การจัดลําดับความสําคัญ ของเรื่องร
ง องเรียน/รองทุกข
ธนาคารมีการจัดลําดับความสําคัญของการจัดการขอรองเรียน/ร
น รองทุกข เพื่อใหการดําเนินการแกไขเปนไปอยางทัน
เหตุการณและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดการสูญเสียทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้น และสร
สรางความพึงพอใจใหกับผูรอง โดย
จัดลําดับความสําคัญของขขอรองเรียนออกเปน 2 กลุม ดังนี้
ผลกระทบ

กลุมที่ 1
ปกติ

3

ลักษณะความรุนแรงของปญ หา

การดําเนินการ

ผลกระทบปกติ : เปนเรื่องรองเรียนทั่วไปเกี่ยวกับการไมไดรับ ให ดํ า เนิ น การตามกํ า หนด
ความเป น ธรรม,, ได รั บ ความเสี ย หาย ที่ เ ป น ผลมาจากการใช ระยะเ
ระยะเวลาในกระบวนการรับ
บริการของธนาคาร
ของธนาคารในดานตางๆ, ความไมพึงพอใจในผลิตภัณฑ ฟงเสียงของลูกคา
บริการ ซึ่งอาจเกิดจากความไมพอใจสวนตัว เชน
- ไมไดรับความสะดวกในการทําธุรกรรม ไมไดรับบริการ
ตามความตองการ/ความคาดหวั
งการ
ง
- ไมพึงพอใจการใหบริการของพนักงานที่ใหบริการ
คูมือ บริหารจัดการเรื่องรองเรียน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
“ ธรรมาภิบาลเกิดขึ้นได ถาเราทุกคน ใสใจ รว มใจกัน ”

ผลกระทบ

ลักษณะความรุนแรงของปญ หา

กลุมที่ 2
มาก

ผลกระทบมาก : เปนเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวกับการไดรับความ
เดือดรอนมาก ไมพึงพอใจมาก เรียกรองใหธนาคารชดเชยความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงขอรองเรียนที่นําไปเผยแพรสื่อ
สาธารณะ หรื อสื่ อมวลชนอัน เป น การสร างความเสื่ อมเสี ย แก
ภาพลักษณของธนาคารเป
องธนาคาร นวงกวาง ซึ่งเปนขอรองเรียนที่รุนแรง
มาก อาจสงผลใหลูกคาไมพอใจในการรับบริการและอาจถึงขั้น
เลิกใชบริการได เชน

4

การดําเนินการ

ใหดําเนินการเปนกรณีเรงดวน
ที่ สุ ด โดยแจ ง ให ผู บ ริ ห าร
รั บ ทราบ และประสานงาน
ส ว น ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง เ พื่ อ
ดํ าเนิ น การตามกระบวนการ
รับฟงเสียงของลูกคาของกลุม
ที่ 2 เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง
ใจ/ชี้ แ จงผู
- พนักงาน//ผูบริหาร ทุจริต ประพฤติผิดวินัยของธนาคาร และทํ า ความเข า ใจ
- เรื่ องที่มีมูล คาความเสี ย หายส งผลใหเ กิดความสู ญเสี ย รองจนเปนที่เขาใจ
ทางธุรกิจ
- ขาวที่มีผลกระทบมากกับธนาคาร ซึ่งเกี่ยวของกับบุคคล
หรือหนวยงานหลายฝาย

คูมือ บริหารจัดการเรื่องรองเรียน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
“ ธรรมาภิบาลเกิดขึ้นได ถาเราทุกคน ใสใจ รว มใจกัน ”

แผนผังคูมือการปฏิบัติงานการรับเรื่องรองเรียน จากหนวยงานภาครัฐ หนวยงานภายนอก/ภายใน ที่เปนหนังสือ
สวนจัดการขอรองเรียน ฝายนิติการ
เวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน

รับคํารองที่เปนหนังสือ มาจากหนวยงาน
ภายนอก/ภายใน ที่ผานสํานักกรรมการ
ผูจัดการ

ผูรับผิดชอบ

(วันทําการ)

1 วัน

จนท./ ผช.ผจก. / ผจก.
/ รอง ผอ.

กรณีสามารถชี้แจง
หนวยงาน/ ผูรองเรียนได

1 วัน

จนท./ ผช.ผจก. / ผจก.
/ รอง ผอ. / ผอ.

จัดทําหนังสือ
ตอบชี้แจง/ยุตเิ รื่องฯ

3-9 วัน

จนท./ ผช.ผจก. / ผจก.
/ รอง ผอ.

ลงทะเบียนรับเรื อง
จําแนกประเภทเรื่องรองเรียน (กลุมที่ 1)

จัดทําบันทึกประสานงาน แจง
เรื่องรองเรียน ไปยังหนวยงานที่
เกี่ยวของ/ที่ถูกรองเรียน ทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส

บันทึก/จัดเก็บขอมูลในระบบ

ติดตามสําเนาหนังสือชี้แจงผูรอง
จากหนวยงานที่เกีย่ วของ ให
เปนไปตามระยะเวลาทีก่ ําหนด
มีแกไข

ตรวจสอบ / แกไข
หนังสือชี้แจง

รับสําเนาหนังสือชี้แจงผูรองจาก
หนวยงานที่เกีย่ วของ ออกเลขทะเบียน
รับ และ บันทึก/จัดเก็บขอมูลในระบบ

ตรวจสอบ / แกไข
หนังสือตอบยุติ
ไมแกไข

1 วัน

จนท./ ผช.ผจก. / ผจก.
/ รอง ผอ.

มีแกไข

จัดทําบันทึกขออนุมัติตอบยุติ เสนอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับ และจัดทําหนังสือ
บันทึกขอความตอบยุติ ตอหนวยงานภายนอก
เสนอกรรมการผูจัดการลงนาม และบันทึก/
จัดเก็บขอมูลในระบบ

ไมแกไข

สแกนเอกสาร จัดสงหนังสือตอบยุติทางไปรษณีย ใหกับหนวยงานภายนอก
จัดเก็บเอกสารทั้งหมด เขาแฟมงานรองเรียน เรียงตามตัวอักษรรายชื่อ
ของผูรองเรียน เพื่อใชในการตรวจสอบ และอางอิง

จัดทําสรุปรายงานประจําเดือน/ประจําไตรมาส
/ประจําป และวิเคราะหสถิติ

2 วัน

1 วัน

จนท./ ผช.ผจก. / ผจก.
/ รอง ผอ. / ผอ.

จนท./ ผช.ผจก. / ผจก.
/ รอง ผอ.

จนท./ ผช.ผจก. / ผจก.
/ รอง ผอ. / ผอ.

เวลาทีใ่ ชในการปฏิบัติงานทั้งสิ้น 15 วันทําการ

5

1

คูมือ บริหารจัดการเรื่องรองเรียน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
“ ธรรมาภิบาลเกิดขึ้นได ถาเราทุกคน ใสใจ รวมใจกัน ”

แผนผังคูมือการปฏิบัติงานการรับเรื่องรองเรียน ผานสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี PSC1111
สวนจัดการของรองเรียน ฝายนิติการ
รับคํารองที่มาจากระบบบริหารจัดการ
เรื่องรองเรียน ผานสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี PSC1111

เวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน
(วันทําการ)

1 วัน

จนท./ ผช.ผจก. / ผจก.
/ รอง ผอ.

กรณีสามารถชี้แจง
หนวยงาน/ ผูรองเรียนได

1.5 วัน

จนท./ ผช.ผจก. / ผจก.
/ รอง ผอ. / ผอ.

จัดทําหนังสือ
ตอบชี้แจง/ยุตเิ รื่องฯ

3-9 วัน

จนท./ ผช.ผจก. / ผจก.
/ รอง ผอ.

ลงทะเบียนรับเรื่อง
จัดทําบันทึกประสานงาน แจง
เรื่องรองเรียน ไปยังหนวยงานที่
เกี่ยวของ/ที่ถูกรองเรียน ทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส

ผูรับผิดชอบ

จําแนกประเภทเรื่องรองเรียน (กลุมที่ 1)
บันทึก/จัดเก็บขอมูลในระบบ

ติดตามสําเนาหนังสือชี้แจงผูรอง
จากหนวยงานที่เกีย่ วของ ให
เปนไปตามระยะเวลาทีก่ ําหนด
มีแกไข
รับสําเนาหนังสือชี้แจงผูรองจาก
หนวยงานที่เกีย่ วของ ออกเลขทะเบียน
รับ และ บันทึก/จัดเก็บขอมูลในระบบ

ตรวจสอบ / แกไข
หนังสือชี้แจง

1 วัน

จนท./ ผช.ผจก. / ผจก.
/ รอง ผอ.

มีแกไข

ตรวจสอบ / แกไข
หนังสือตอบยุติ
ไมแกไข

จั ดทํ าบั นทึ กขออนุ มัติ ตอบยุ ติ และ
ตอบในระบบบริ ห ารจั ด การเรื่ อ ง
รองเรียนของ สปน. PSC1111 และ
บันทึก/จัดเก็บขอมูลในระบบ

ไมแกไข
1.5 วัน

จนท./ ผช.ผจก. / ผจก.
/ รอง ผอ. / ผอ.

1 วัน

จนท./ ผช.ผจก. / ผจก.
/ รอง ผอ.

สแกนเอกสาร จัดเก็บเอกสารทั้งหมด เขาแฟมงานรองเรียน เรียงตามตัวอักษรรายชื่อของ
ผูรอง เพื่อใชในการตรวจสอบ ประมวลผล และอางอิง

จัดทําสรุปรายงานประจําเดือน/ประจําไตรมาส
/ประจําป และวิเคราะหสถิติ

จนท./ ผช.ผจก. / ผจก.
/ รอง ผอ. / ผอ.
เวลาที่ใชในการปฏิบัตงิ านทั้งสิ้น 15 วันทําการ
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2

คูมือ บริหารจัดการเรื่องรองเรียน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
“ ธรรมาภิบาลเกิดขึ้นได ถาเราทุกคน ใสใจ รวมใจกัน ”

แผนผังคูมือการปฏิบัติงาน เฉพาะการรับเรื่องรองเรียน จากหนวยงานภาครัฐ หนวยงานภายนอก/ภายใน
ที่เปนหนังสือและจากระบบของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี PSC1111 สวนจัดการขอรองเรียนฝายนิติการ
รับคํารองที่เปนหนังสือ มาจากหนวยงานภายนอก/ภายใน
ที่ผานสํานักกรรมการผูจัดการ และระบบ PSC1111

เวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน

ผูรับผิดชอบ

(วันทําการ)
ลงทะเบียนรับเรื่อง
จําแนกประเภทเรื่องรองเรียน (กลุมที่ 2)

1 วัน

จนท./ ผช.ผจก. / ผจก.
/ รอง ผอ.

1 วัน

จนท./ ผช.ผจก. / ผจก.
/ รอง ผอ. / ผอ.

3-20 วัน

จนท./ ผช.ผจก. / ผจก.
/ รอง ผอ.

1 วัน

จนท./ ผช.ผจก. / ผจก.
/ รอง ผอ.

6 วัน

จนท./ ผช.ผจก. / ผจก.
/ รอง ผอ. / ผอ.

1 วัน

จนท./ ผช.ผจก. / ผจก.
/ รอง ผอ.

บันทึก/จัดเก็บขอมูลในระบบ
จัดทําบันทึกประสานงาน แจงเรื่องรองเรียน ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ/ที่ถกู รองเรียน ทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส เพือ่ ใหทําความเขาใจกับผูรอง และจัดทําบันทึกชี้แจงขอเท็จจริง
ติดตามบันทึกชี้แจงขอเท็จจริง จากหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหเปนไป
ตามระยะเวลาที่กําหนด
รับสําเนาบันทึกชี้แจงขอเท็จจริงจากหนวยงานที่เกีย่ วของ
ออกเลขทะเบียนรับ และ บันทึก/จัดเก็บขอมูลในระบบ
มีแกไข
ขอขอมูลเพิ่มเติม
ตรวจสอบบันทึกชี้แจงขอเท็จจริง / ขอ
ขอมูลเพิ่มเติม / จัดทําบันทึกขออุทธรณ
ขยายเวลาดําเนินการ กรณีผาน ธปท.

ไมแกไข

ดทําหนังสือชี้แจงผูรอง เสนอผูอํานวยการลงนาม
ดทําบันทึกขออนุมัติตอบยุติ เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
ดทําหนังสือ / บันทึกขอความตอบยุติ ตอหนวยงานภายนอก เสนอกรรมการ
สแกนเอกสาร จัดสงหนังสือตอบยุติทางไปรษณีย ใหกับหนวยงานภายนอก
จัดเก็บเอกสารทั้งหมด เขาแฟมงานรองเรียน เรียงตามตัวอักษรรายชื่อ
ของผูรองเรียน เพื่อใชในการตรวจสอบ และอางอิง

จัดทําสรุปรายงานประจําเดือน/ประจําไตรมาส
/ประจําป และวิเคราะหสถิติ

จนท./ ผช.ผจก. / ผจก.
/ รอง ผอ. / ผอ.
เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานทั้งสิ้น 30 วันทําการ

3

7

คูมือ บริหารจัดการเรื่องรองเรียน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
“ ธรรมาภิบาลเกิดขึ้นได ถาเราทุกคน ใสใจ รวมใจกัน ”

แผนผังการปฏิบัติงานการรับเรื่องรองเรียนผานชองทางสังคมออนไลน (Social Media)
ฝายสงเสริมการตลาด ลูกคาสัมพันธ และกิจกรรมเพื่อสังคม

ผูรองเรียนผานชองทาง
ออนไลน

เวลาที่ใชในการปฏิบตั ิงาน
(วัน)

ผูรับผิดชอบ

0.5

- เจาหนาที่ดูแล (บริษัท
ขางนอก)

0.5

- เจาหนาที่ ธพว.
- ผูชวยผูจัดการ

2

- เจาหนาที่ ธพว.
- ผูชวยผูจัดการ

รับคํารองจากผูรองที่ติดตอผานชองทางออนไลน/
คัดกรอง /บันทึกขอมูลลงแบบฟอรม /
จัดสงขอมูลทาง E-mail ใหฝายสงเสริมการตลาดฯ
ลงทะเบียนรับเรื่อง
จําแนกประเภทเรื่องรองเรียน
บันทึกขอมูลการรองเรียนในงานทะเบียน
ฝายสงเสริมการตลาดฯ จัดทําบันทึกแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ
/สวนงานเจาของเรื่องที่ถูกรอง สงทาง Email พรอมโทร
ประสาน เพื่อรับทราบและดําเนินการติดตอผูรอง

หนวยงานที่เกีย่ วของ/
สวนงานเจาของเรื่อง

หนวยงานที่เกีย่ วของ/สวนงานเจาของเรื่อง ติดตอผูรอง
เพื่อชี้แจงและทําความเขาใจกับผูรอง และจัดทําบันทึก
ชี้แจงผล สงถึงฝายสงเสริมการตลาดฯ

0.5

พนักงาน Call Center 1357
ติดตอผูรองเพื่อสอบถามความพึงพอใจของผูรอง
พรอมแจงผลใหฝายสงเสริมการตลาดฯ รับทราบ
(7 วันทําการหลังจากรับเรื่องรองเรียน)

จัดทํา
บันทึก
ชี้แจงผล

ฝายสงเสริมการตลาดฯ
ดําเนินการบันทึกผลการติดตอ/การชี้แจง
ในงานทะเบียน

3.5

กรณี
ยังไมไดรับ
การติดตอ

ฝายสงเสริมการตลาดฯ
จัดทําบันทึกติดตามผล
ไปยังหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ/สวนงาน
เจาของเรื่อง

สรุปรายเดือน

- พนักงาน Call Center

- เจาหนาที่ ธพว.
- ผูชวยผูจัดการ

- เจาหนาที่ ธพว.
- ผูชวยผูจัดการ

ฝายสงเสริมการตลาด ฯจัดทําบันทึกสรุปผลรายงาน
ฝายงานทีก่ ํากับดูแลสวนจัดการขอรองเรียน สําเนาเรียน
ผูรับผิดชอบสายงานที่เจาหนาที่ถกู รองเรียนเพื่อรับทราบ /
รายงานฝายบริหารความเสี่ยง / รายงานคณะกรรรมการ
จัดการ (MC)

.

เวลาในการปฏิบตั ิงานรวมทั้งสิ้น 7 วันทําการ
4

8

คูมือ บริหารจัดการเรื่องรองเรียน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
“ ธรรมาภิบาลเกิดขึ้นได ถาเราทุกคน ใสใจ รวมใจกัน ”

แผนผังการปฏิบัติงานการรับเรื่องรองเรียนผานชองทาง Call Center 1357
ฝายสงเสริมการตลาด ลูกคาสัมพันธ และกิจกรรมเพื่อสังคม
ผูรองเรียนโทรศัพทเขามา Call
Center 1357

เวลาที่ใชในการปฏิบตั ิงาน
(วัน)

ผูรับผิดชอบ

รับคํารองจากผูร องที่ติดตอผาน Call Center 1357 / คัด
กรอง /บันทึกขอมูลลงแบบฟอรม /
จัดสงขอมูลทาง E-mail ใหฝายสงเสริมการตลาดฯ

0.5

- พนักงาน Call Center

ลงทะเบียนรับเรือ่ ง

0.5

- เจาหนาที่ ธพว.
- ผูชวยผูจัดการ

2

- เจาหนาที่ ธพว.
- ผูชวยผูจัดการ

จําแนกประเภทเรือ่ งรองเรียน
บันทึกขอมูลการรองเรียนในงานทะเบียน
ฝายสงเสริมการตลาดฯ จัดทําบันทึกแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ /สวน
งานเจาของเรื่องที่ถูกรอง สงทาง Email พรอมโทรประสาน เพื่อ
รับทราบและดําเนินการติดตอผูรอ ง

หนวยงานที่เกีย่ วของ /
สวนงานเจาของเรื่อง

หนวยงานทีเ่ กี่ยวของ/สวนงานเจาของเรื่อง ติดตอผูร อง
เพื่อชีแ้ จงและทําความเขาใจกับผูรอง และจัดทําบันทึกชีแ้ จงผล
สงถึงฝายสงเสริมการตลาดฯ

ติดตามการตอบขอชี้แจง หลังจากนําสงบันทึกแจงหนวยงาน
ทีเ่ กี่ยวของ/สวนงานเจาของเรื่อง ทางโทรศัพท
กอนครบกําหนด 7 วันทําการ

จัดทํา
บันทึก
ชี้แจงผล

พนักงาน Call Center 1357 ติดตอผูร องเพื่อสอบถาม
ความพึงพอใจของผูร อง พรอมแจงผลใหฝายสงเสริม
การตลาดฯ รับทราบ
(7 วันทําการหลังจากรับเรือ่ งรองเรียน)

กรณี
ยังไมได
รับการ
ติดตอ

*ฝายสงเสริมการตลาดฯ
ดําเนินการบันทึกผลการติดตอ/การชีแ้ จง
ในงานทะเบียน

*- ฝายฯ จัดทําบันทึกติดตามผล ครั้งที่ 1
ไปยั ง หน วยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง/ส วนงาน
เจาของเรื่อง พรอมสแกนเอกสาร จัดสง
ทางจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ดวย โดย
กําหนดใหนําสงบันทึกชี้แจงขอรองเรียน
ดังกลาว ภายใน 5 วันทําการ
- กรณีที่ไดจัดทําบันทึกติดตามฯ ครั้งที่ 1
แลว แตยังมิไดรบั การตอบกลับใน ฝายฯ
จะจัดทําบันทึกติดตาม ครั้งที่ 2 ไปยัง
ผูรับผิดชอบสายงาน เพื่ออนุมัติสั่งการ
ในลําดับตอไป

ฝายสงเสริมการตลาด ฯ จัดทําบันทึกสรุปผลรายงาน
ฝายงาน ที่กํากับดูแลสวนจัดการขอรองเรียน สําเนาเรียน
ผูรับผิดชอบสายงานที่เจาหนาที่ถูกรองเรียนเพื่อรับทราบ / รายงาน
ฝายบริหารความเสี่ยง / รายงานคณะกรรรมการ จัดการ (MC)
(1)

0.5

3.5*

สรุปรายเดือน

- พนักงาน Call Center

- เจาหนาที่ ธพว.
- ผูชวยผูจัดการ

- เจาหนาที่ ธพว.
- ผูชวยผูจัดการ

เวลาในการปฏิบตั ิงานรวมทั้งสิ้น 7 วันทําการ

ฝายสงเสริมการตลาด ลูกคาสัมพันธ และกิจกรรมเพื่อสังคม จัดทําสรุปรายงานประจําเดือน
5

9

คูมือ บริหารจัดการเรื่องรองเรียน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
“ ธรรมาภิบาลเกิดขึ้นได ถาเราทุกคน ใสใจ รวมใจกัน ”

แผนผังการปฏิบัติงานการรับเรื่องรองเรียนผานสวนบริการลูกคา ณ อาคาร SME Bank Tower สํานักงานใหญ
ฝายสงเสริมการตลาด ลูกคาสัมพันธ และกิจกรรมเพื่อสังคม
เวลาที่ใชในการปฏิบตั ิงาน
(วันทําการ)

ผูรองเรียนติดตอสวนบริการลูกคา ณ
สํานักงานใหญ SME Bank Tower

1. รับคํารองจากผูรองที่ติดตอ
ผานสวนบริการลูกคา/ คัด
กรอง/ บันทึกขอมูลลง
แบบฟอรม/
ลงทะเบียนรับเรื่อง

ผูรับผิดชอบ

0.5 วัน

- เจาหนาที่

0.5 วัน

- เจาหนาที่
- ผูชวยผูจัดการ

2.จําแนกประเภทเรื่องรองเรียน
บันทึกขอมูลการรองเรียนในงานทะเบียน

2 วัน

3. โทรประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการติดตอผูที่รองเรียน
เพื่อชี้แจง/ หาขอยุตใิ นเบื้องตน พรอมทําบันทึกแจงพรอมสแกน
เอกสารคํารอง จัดสงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส และแจงใหจัดสง
บันทึกชี้แจงผลการตรวจสอบ สงกลับมายัง ฝายสงเสริมการตลาดฯ

จัดทํา
บันทึก
ชี้แจงผล

- เจาหนาที่
- ผูชวยผูจัดการ

หนวยงานที่เกีย่ วของ/
สวนงานเจาของเรื่อง

หนวยงานที่เกีย่ วของ/สวนงานเจาของเรื่อง ติดตอผูรอง
เพื่อชี้แจงและทําความเขาใจกับผูรอง และจัดทําบันทึก
ชี้แจงผล สงถึงฝายสงเสริมการตลาดฯ

0.5 วัน

- เจาหนาที่

4. เจาหนาทีต่ ิดตอผูรองเพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู
รองเรียน (7 วันทําการหลังจากรับเรื่องรองเรียน)

3.5 วัน

- เจาหนาที่
- ผูชวยผูจัดการ

สรุปรายเดือน

- เจาหนาที่
- ผูชวยผูจัดการ

5.2. ฝายสงเสริมการตลาดฯ
ดําเนินการบันทึกผลการติดตอ/ การชีแ้ จง
ในงานทะเบียน

กรณี
ยังไมไดรับ
การติดตอ

5.1. ฝายสงเสริม
การตลาดฯ จัดทํา
บันทึกติดตามผลไปยัง
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ/ สวนงาน
เจาของเรื่อง

6. ฝายสงเสริมการตลาดฯ จัดทําบันทึกสรุปผลรายงาน
ฝายงาน ทีก่ ํากับดูแลสวนจัดการขอรองเรียน สําเนาเรียน
ผูรับผิดชอบสายงานที่เจาหนาที่ถกู รองเรียนเพื่อรับทราบ/
รายงานฝายบริหารความเสี่ยง/ รายงานคณะกรรรมการ
จัดการ (MC)

เวลาในการปฏิบตั ิงานรวมทั้งสิ้น 7 วันทําการ

6

10

คูมือ บริหารจัดการเรื่องรองเรียน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
“ ธรรมาภิบาลเกิดขึ้นได ถาเราทุกคน ใสใจ รวมใจกัน ”

การแจงเตือนและการติดตามผลการแกไขเรื่องรองเรียน/ร
น องทุกข
เพื่อใหการบริหารจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข, ขอความชวยเหลือ, ขอคิดเห็น//เสนอแนะ หรืออื่นๆ สามารถ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ หนวยงานผูรับเรื่องจะทํ
งจะ าการจัดสง แจงเตือน และติดตามผลการดําเนินการ
การเกี่ยวกับ
เรื่ องร องเรี ย น/ร องทุก ข ไปยั งผู บ ริ ห ารของหน ว ยงานที
ยงา ่เ กี่ย วของทราบ ว ามีเ รื่ องของส
ของสว นงานที่ต นเองรั บ ผิ ด ชอบ
ทางหมายเลขโทรศัพทมือถือ/สํสํานักงาน หรือจัดสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส เนื่องจากเรื่องรองเรียนน/รองทุกข เปนเรื่องที่
ตองไดรับการแกไขอยางรวดเร็ว และขอความอนุเคราะหใหหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบข
งตรวจสอบขอเท็จจริง เพื่อดําเนินการ
แกไขปญหาใหกับผูรองรวมกัน ตามระเบียบและหลักเกณฑของ ธพว.
ธพ ภายในระยะเวลาตามที่กําหนดไว พรอมทั้งชี้แจง
ทําความเขาใจกับผูรอง และมีหนังสือแจงผูรองเปนลายลักษณอักษร (กรณีขอรองเรียนผผานนหนวยงานภาครัฐ, ระบบการ
จัดการเรื่องราวรองทุกขของสํานั กงานปลัดสํานักนายกรัฐ มนตรี และกรรมการผูจั ดการ
การ) เพื่อไมใหสงผลกระทบต อ
ภาพลักษณขององคกร

การรักษาความลับของผูรองเรียน
เพื่อเปนการคุมครองสิทธิของผูรองเรียน และผูใหขอมูลที่กระทําโดยเจตนาสุจริต ธพว
ธพว. จะปกปดชื่อ ที่อยู หรือ
ขอมูลใด ๆ ที่สามารถระบุบุตัวผูรองเรียน หรือผูใหขอมูลได และเก็บรักษาขอมูลของผูรองเรียน และผูใหขอมูลไวเปน
ความลับ โดยจํากัดเฉพาะผูรับผิดชอบหรื
หรือเกี่ยวของ ในการดําเนินการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเทานั้น ที่จะเขาถึงขอมูล
ดังกลาวได ทั้งนี้ ผูไดรับขอมูลจากการปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับเรื่องรองเรียน มีหนาที่เก็บรักษาขอมูล ขอรองเรียน
และเอกสารหลักฐานของผูรองเรียนและผูใหขอมูลไวเปนความลับ หามเปดเผยขอมูลแกบุคคลอื่นที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ
เวนแตเปนการเปดเผยตามหนาที่ที่กฎหมายกําหนด

สรุปผลการดํ
ปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน
ใหฝายงานที่กํากับดูแลการบริ
การบริหารจัดการข
การ อรองเรียน จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขอรองเรียนประจําเดือน ประจําไตรมาส ประจําป นําเสนอกรรมการผูจัดการเพื
เพื่อทราบ ผานผูบริหารตาม
สายงาน พรอมทั้ง นําขอมูลมาวิ
าวิเคราะหในภาพรวมขององคกร เพื่อใชเปนแนวทางในการกํ
แนวทางในการกําหนดมาตรการ หรือกลยุทธ
ในการบริหารจัดการขอรองเรียนใหมประสิ
ปี ระสิทธิภาพมากยิ
าพ ่งขึ้น

สํานักงานใหญ อาคาร SME Bank Tower เลขที่ 310 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-265-3000 โทรสาร 02-265-4000 www.smebank.co.th
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คูมือ บริหารจัดการเรื่องรองเรียน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
“ ธรรมาภิบาลเกิดขึ้นได ถาเราทุกคน ใสใจ รว มใจกัน ”

