
บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์  กองสื่อสารองค์กร   

ที ่  ฝอส.160004/ วันที่           มิถุนายน  2563  

เรื่อง  รายงานเรือ่งร้องเรียนประจ าเดือนพฤษภาคม 2563  

เรียน  ผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการและสื่อสารองค์กร 

ตามที่ได้รับมอบหมายให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ รวบรวมรายงาน เรื่องร้องเรียน       
ของการยาสูบแห่งประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยผ่านช่องทางต่างๆ 9 ช่องทาง ดังนี้  

1. เจ้าหน้าที่รับเร่ืองร้องทุกข์ด้วยตนเอง          จ านวน   -   รายการ 
2. โทรศัพท์        รวมจ านวน   -   รายการ 

  - หมายเลข 0-2229-1000 ของฝ่ายอ านวยการฯ       จ านวน   -   รายการ 
      - Call Center,โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Line) ของฝ่ายขาย      จ านวน   -   รายการ 

3. โทรสาร หมายเลข 0-2229-1299                จ านวน   -   รายการ 
4. หนังสือ หรือจดหมาย                                                 รวมจ านวน   1   รายการ 
     - เร่ืองร้องเรียนผ่านส านักกฎหมาย     จ านวน   1   รายการ 
5. เว็บไซต์ (www.thaitobacco.or.th)                                   รวมจ านวน   2   รายการ 
         - เร่ืองร้องเรียน (ปกปิดตัวตน) ผ่านฝ่ายตรวจสอบภายใน     จ านวน   1   รายการ 
 - เร่ืองร้องเรียนผ่านฝ่ายอ านวยการและสื่อสารองค์กร      จ านวน  1   รายการ 

             6. ผ่านศูนย์รบัเร่ืองราวร้องทุกข์ของรัฐบาล (1111)       จ านวน   -   รายการ 
  7. สื่อสังคมออนไลน ์           จ านวน   -   รายการ 
  8. สื่อสาธารณะ/สื่อมวลชน              จ านวน   -   รายการ 
  9. กล่องรับเร่ืองร้องเรียน/กล่องรับฟังความคิดเห็น                   จ านวน   -   รายการ 

ส าหรับในเดือนพฤษภาคม 2563 มีจ านวนวันรวม 17 วนัท าการ มีเร่ืองร้องเรียน จ านวน 3 รายการ คือ  
(1) เรื่องร้องเรียนผ่านส านักกฎหมาย เกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงาน จ านวน 1 รายการ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
(2) เรื่องร้องเรียนผ่านฝ่ายอ านวยการและสื่อสารองค์กร เกี่ยวกับมีการขายบุหรี่เกินราคาที่ จ.ภูเก็ต 

จ านวน 1 รายการ ฝ่ายขายด าเนินการแล้ว 
(3) เร่ืองร้องเรียนผ่านฝ่ายตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับการปฏิบัตงิานของพนักงาน จ านวน 1 รายการ 

ด าเนินการแล้ว  
และมีความคืบหน้าเรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน 3 เรื่อง   

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ก่อนน าส่งผู้ว่าการต่อไป 

 

                    

                                 (นางสุธาทิพย์ ปาวะภินันท์) 
                                   หัวหน้ากองสื่อสารองค์กร 

เรียน  ผู้ว่าการ 
               เพื่อโปรดทราบรายงานเรื่องร้องเรียน  
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 ตามที่กองสื่อสารองค์กรเสนอ  
 
           (นางประภาพรรณ ประพันธ์พจน)์ 
         ผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการและสื่อสารองค์กร 
 

http://www.thaitobacco.or.th/


เรือ่งร้องเรียน ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 

เรื่องร้องเรียนระดับ 1 (ด าเนินการภายใน 1-7 วันท าการ) จ านวน 1 รายการ 

ล าดบั เรื่อง ช่องทาง 
วันที่ 

รับเรื่อง 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

หมวด 
วันที่ 

ปิดเรื่อง 
หมายเหตุ 

 1 ขายบุหรี่เกินราคา
(เอกสารแนบ 1) 

 เว็บไซต ์ 28 พ.ค. 63  ฝ่ายขาย สินค้า/บริการ 2 มิ.ย. 63  ด าเนินการแล้ว 

เรื่องร้องเรียนระดับ 2 (ด าเนินการไม่เกิน 15 วันท าการ) จ านวน 1 รายการ 

ล าดบั เรื่อง ช่องทาง 
วันที่ 

รับเรื่อง 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

หมวด 
วันที่ 

ปิดเรื่อง 
หมายเหตุ 

 1 เจ้าหน้าท่ีการยาสูบแห่ง
ประเทศไทย (นโยบาย 
Work from home) 

(เอกสารแนบ 2) 

 เว็บไซต์ 
(ผู้ว่าการ) 

11 พ.ค. 63  ผ่านฝ่าย
ตรวจสอบ
ภายใน 

บุคลากร/จรยิธรรม  25 พ.ค. 63  ด าเนินการแล้ว 

เรื่องร้องเรียนระดับ 3 (ด าเนินการเกินกว่า 15 วันท าการ)  จ านวน 1 รายการ 

ล าดบั เรื่อง ช่องทาง 
วันที่ 

รับเรื่อง 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

หมวด 
วันที่ 

ปิดเรื่อง 
หมายเหตุ 

1 กรณีการให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จ
(เอกสารแนบ 3) 

หนังสือ 7 พ.ค. 63 ผ่านส านัก
กฎหมาย 

บุคลากร/จรยิธรรม - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เรื่องร้องเรียนสืบเนื่อง (ข้อร้องเรียนระดับ 3) 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง 
วันที่ 

รับเรื่อง 

หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

หมวด 
วันที่ 

ปิดเรื่อง 
หมายเหตุ 

1 *ความไม่โปร่งใสและส่อทุจริต      
(ขโมยบุหรี่ 20 มวน)  
(ยังไม่มีรายงานเพิ่มเติม) 

ด้วยตนเอง 18 เม.ย. 62 ฝ่ายโรงงานผลติ
ยาสูบ 3/ส านัก

กฎหมาย 

กฎหมาย
(การทุจริต) 

- สรุปส านวน
เรียบร้อยแล้วอยู่
ระหว่างการเสนอ

ผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น

พิจารณา 
หลังจากนั้นจะ

น าส่งส านักอัยการ
สูงสุดพิจารณา

ต่อไป 
2 จัดซื้อจัดจ้างเครื่องผลิตก้นกรองที่

โรงงานผลติยาสูบ 4 โดยทุจริต 
(ยังไม่มีรายงานเพิ่มเติม) 

หนังสือ  31 พ.ค. 62 ผ่านส านัก
กฎหมาย 

กฎหมาย
(การทุจริต) 

- อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ

ส านักงานป.ป.ช. 
ให้สอบสวน

เพิ่มเตมิ 
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เรื่องร้องเรียนสืบเนื่อง (ข้อร้องเรียนระดับ 3) (ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง 
วันที่ 

รับเรื่อง 

หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

หมวด 
วันที่ 

ปิดเรื่อง 
หมายเหตุ 

3 พนักงานรายช่ัวโมง ฝ่ายรง.ผลติ
ยาสูบ 3 ขาดงานเกิน 5 วันท าการ
ติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร 
     (เอกสารแนบ 3) 

 หนังสือ 21 เม.ย. 63  ฝ่ายรง.ผลิต
ยาสูบ 3 / ส านัก

กฎหมาย 

บุคลากร/
จริยธรรม 

 -  อยู่ระหว่างผู้มี
อ านาจพิจารณา

และวินิจฉัย
อุทธรณ ์

*หมายเหตุ : รายการที่ 3 เป็นเรื่องร้องเรียนของฝ่ายรง.ผลิตยาสูบ 3 ประจ าเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งส านักกฎหมายด าเนินการต่อ 
เนื่องจากผู้ถูกร้องเรยีนยื่นอุทธรณต์่อ จึงมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในช้ันอุทธรณ์ 

บทวิเคราะห์เรื่องร้องเรียน 

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ ได้รับรายงานการด าเนินการเรื่องร้องเรียนจากฝ่ายต่างๆ   

สรุปประเด็นส าคัญได้ ดังนี้ 
1. จ านวนเรื่องร้องเรียน 

    เรื่องร้องเรียนประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 มีจ านวน 3 รายการ มากกว่าเดือนเมษายน 2563 
จ านวน 3 รายการ 

แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนเรื่องร้องเรียนระหว่างเดือน พ.ค. 63 กับ เม.ย. 63 

                 
2. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  

  มีการร้องเรียนผ่านช่องทางร้องเรียนของการยาสูบแห่งประเทศไทย จ านวน 2 ช่องทาง คือ 

ช่องทางหนังสือ/จดหมาย และช่องทางเว็บไซต ์

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน 

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเดือนพฤษภาคม 2563 คือ เรื่องร้องเรียนผ่านส านักกฎหมาย 

เรื่องร้องเรียนผ่านฝ่ายตรวจสอบภายใน และเรื่องร้องเรียนของฝ่ายขาย 
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4. หมวดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน 

  ในเดือนพฤษภาคม 2563 มีหมวดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน จ านวน 2 หมวด คือ หมวด

บุคลากร/จริยธรรม และหมวดสินค้า/บริการ 

5. สถานะเรื่องร้องเรียน  

 - เรื่องร้องเรียนของผ่านส านักกฎหมาย เกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงาน คือ เรื่องกรณีการให้

ถ้อยค าอันเป็นเท็จ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

- เรื่องร้องเรียนผ่านฝ่ายตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงาน คือ 

เรื่องเจ้าหน้าที่การยาสูบแห่งประเทศไทย (นโยบาย Work from home) (ด าเนินการแล้ว) 

- เรื่องร้องเรียนผ่านฝ่ายอ านวยการและสื่อสารองค์กร ซึ่งเกี่ยวข้องกับฝ่ายขาย เกี่ยวกับมีการ

ขายบุหรี่เกินราคาที่ จ.ภูเก็ต คือ เรื่องขายบุหรี่เกินราคา (ด าเนินการแล้ว) 

6. การแจ้งผลด าเนินการต่อผู้ร้องเรียน 

ข้อร้องเรียนระดับ 1 แจ้งผลด าเนินการภายใน 1-7 วันท าการ จ านวน 1 รายการ คือ  

- เรื่องขายบุหรี่เกินราคา  

ข้อร้องเรียนระดับ 2 แจ้งผลด าเนินการไม่เกิน 15 วันท าการ จ านวน 1 รายการ คือ 

- เรื่องเจ้าหน้าที่การยาสูบแห่งประเทศไทย (นโยบาย Work from home) 

ข้อร้องเรียนระดับ 3 แจ้งผลด าเนินการมากกว่า 15 วันท าการ จ านวน 1 รายการ คือ 

- เรื่องกรณีการให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จ  


