คู่มือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการอุตสาหกรรม
1. วัตถุประสงค์
คู่มือปฏิบัติงานฉบับ นี้จัดทาขึ้น เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ สานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ใช้เป็นแนวทางในการจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
อุตสาหกรรม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิ ทธิผล รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ โดยประชาชน
ได้รับความพึงพอใจสูงสุด บนพื้นฐานของความเป็นธรรมกับคู่กรณีทุกฝ่าย
2. ขอบเขต
การประสานงานรับเรื่องร้องเรียนจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมและเหมืองแร่
เพื่อดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานผลการดาเนินการ รวมทั้ง ติดตามประเมินผล และรวบรวม
เสนอผู้บริหาร
3. คาจากัดความ
“คาร้องร้องเรียน” หมายความว่า เรื่องร้องเรียนจากการประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อขอความ
เป็ น ธรรม หรื อขอความช่ วยเหลื อ ที่ ผู้ ร้ องเรี ยนได้ ยื่ นหรื อส่ งต่ อเจ้ าหน้ าที่ ผู้ รั บค าร้ องเรี ยนตามระเบี ยบนี้
และหมายความรวมถึง ค าร้อ งเรีย นที่ไ ด้ยื่น แก้ไ ขเพิ่ม เติม ค าร้อ งเรีย นเดิม โดยมีป ระเด็น หรือ ข้อ เท็จ จริง
ขึ้นใหม่ด้วย
“ผู้ร้องเรียน” หมายความว่า ผู้ยื่นคาร้องเรียนด้วยวิธีการตามระเบียบนี้ และให้หมายความรวมถึง
ผู้ที่ได้รับมอบฉันทะให้ร้องเรียนแทน และผู้จัดการแทนผู้ร้องเรียนด้วย
“ระบบสารสนเทศเรื่องร้องเรียน” หมายความว่า โปรแกรมระบบฐานข้อมูล คาร้องเรียนที่ใช้
สาหรับบันทึกรายละเอียดข้อมูลและผลการดาเนินการคาร้องเรียนในแต่ละขั้นตอน เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบ
และติดตามคาร้องเรียนของสานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
“ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจากการประกอบการอุตสาหกรรม” สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม”
หมายความว่า กองตรวจราชการ สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
“การประกอบกิ จ การอุ ตสาหกรรม” หมายความว่ า การประกอบกิ จการของโรงงานหรื อ
สถานประกอบการที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามกฎหมายโรงงาน และ การประกอบกิ จ การของเหมื อ งแร่ ห รื อ
สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายแร่ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่รับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้อานวยการกองตรวจราชการ : อนุมัติ ควบคุม กากับดูแลการปฏิบัติงานและติดตามผลการ
ดาเนินงาน
ผู้มีอานาจวินิจฉัย : ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้มีห น้าที่เป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
คาร้ องเรี ย น ติดตามคาร้อ งเรีย น แสวงหาข้อเท็ จจริง จัดท าความเห็ นและรายงานผลการ ดาเนิน การตาม
ค าร้ อ งเรี ย นซึ่ งปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ป ระจ าศู น ย์ รั บ เรื่อ งร้ อ งเรี ย นจากการประกอบการอุ ต สาหกรรม ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เจ้าหน้าที่ผู้รับคาร้องเรียน : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการรับคาร้องเรียน ออกใบรับ
คาร้องทุกข์ให้แก่ผู้ร้องเรียนและบันทึกเรื่องร้องเรียนในระบบสารสนเทศเรื่องร้องเรียน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจา
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจากการประกอบการอุตสาหกรรม สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
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5. ผังกระบวนการทางาน
ลาดับ

ผังกระบวนการ

1

รับเรื่อง

2

ลงทะเบียน
รับเรื่องร้องเรียน
(*ฉร)

3
ตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียน
(*ฉร)

4

จัดทา
บันทึกแจ้งฯ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
และ
สาเนาเรียน
ผู้บริหาร
ทราบ

รายละเอียดงาน
- เจ้าหน้าที่ผู้รับคาร้องเรียนรับคาร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น HOT LINE สายด่วน รวอ.
จดหมาย (ผู้บริหาร) จุดบริการประชาชน 1111
ทาเนียบรัฐบาล สอจ.ทุกจังหวัด โทรศัพท์
(0 2202 3169) Call Center 1563 ไปรษณีย์
หนังสือ web portal ของ สปน. (1111)
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อด้วยตนเอง Facebook
FanPage อก. และหน่วยงานอื่นๆ
- คาร้องเรียนที่ไม่เป็นลายลักษณ์ เจ้าหน้าที่ผู้รับ
คาร้องเรียนดาเนินการกรอกลงในแบบคาร้องเรียนตาม
ที่กาหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการจัดการเรื่องร้องเรียน

มาตรฐาน
- ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ครบถ้วน
- ไม่ครบถ้วน
ไม่ชัดเจน
ให้คาแนะนา แก้ไข
เพิ่มเติมให้ถูกต้อง

- เจ้าหน้าที่ผู้รับคาร้องเรียนลงทะเบียนรับคาร้องเรียน - ทันทีที่ได้รับเรื่อง
(*ฉร)
- บันทึกรายละเอียดข้อมูลลงในระบบรายงาน
สารสนเทศเรื่องร้องเรียน

- พิจารณาความน่าเชื่อถือคาร้องเรียนความเกี่ยวข้อง
กับข้อกฎหมาย กฎระเบียบ และอานาจหน้าที่
ที่สามารถดาเนินการได้

- เชื่อถือได้และอยู่
ในอานาจหน้าที่
สามารถดาเนินการ
ได้

- พิจารณาคาร้องเรียนและสรุปประเด็นปัญหา
ข้อร้องเรียน เสนอ ผอ.กตร.สปอ. เพื่อแจ้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้ง
ปกอ. หน.ผตร.อก. หรือ ผตร.อก.ประจาเขต
และ กรอ. หรือ กพร.

- ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ครบถ้วน
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ลาดับ

ผังกระบวนการ

5
เสนอ
ผอ.
กตร.สปอ.

6

จัดส่งบันทึกไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบข้อเท็จจริง

8
รายงานผล
เรื่องร้องเรียน

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน

- ผอ.กตร.สปอ. พิจารณาลงนามในบันทึกฯ ถึง
- ถูกต้อง ครบถ้วน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาเนาเรียน ปกอ.
หน.ผตร.อก. หรือ ผตร.อก.ประจาเขต และ กรอ. หรือ
กพร. (กรณีเกิดเหตุที่มีผลกระทบในวงกว้าง
และเป็นที่สนใจของสื่อฯ มีประเด็นเกี่ยวกับโรงงาน
หรือเหมืองแร่ ให้สาเนาเรียน รปอ.หกต. ทราบด้วย)
- ดาเนินการส่งบันทึกฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ดาเนินการทันที
ตามระบบสารบรรณและส่งคาร้องเรียนผ่านระบบ
สารสนเทศเรื่องร้องเรียนไปยัง สอจ. เพื่อความรวดเร็ว
และมีข้อมูลบันทึกไว้ในฐานข้อมูลในระบบฯ
- ตรวจสอบคาร้องเรียน ติดตามคาร้องเรียน แสวงหา
ข้อเท็จจริง ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไข
รวมทั้ง การป้องกันมิให้เกิดปัญหาได้อีก

- ปฏิบัติตามอานาจ
หน้าที่และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

- แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบทันทีที่ได้ข้อสรุป
ยกเว้น 2 กรณี ได้แก่

- ภายใน 15 วัน
ทาการ

1. กรณีร้ายแรง อาจสร้างความเสียหายต่อ
ประชาชนและส่งผลกระทบในวงกว้างหรือส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของ อก.

- ภายใน 7 วัน
ทาการ
หากยังไม่ได้ข้อยุติให้
รายงานทุก 7 วันทา
การ

2. กรณีทั่วไป/ซับซ้อน ต้องใช้ระยะเวลาในการ
วิเคราะห์ และตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือเกี่ยวข้องกับ
ข้อกฎหมายซึ่งอาจใช้เวลาเกินกว่า 15 วันทาการ

- รายงานผลการ
ดาเนินการเป็น
ระยะๆ อย่าง
ต่อเนื่อง (ผู้ร้องแจ้ง
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
ที่สามารถติดต่อได้)
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ลาดับ

9

10

ผังกระบวนการ

ติดตามผล
เรื่องร้องเรียน

ลงทะเบียนรับ
รายงานผลเรื่อง
ร้องเรียน
(*ฉร)

11
สาเนาเรียน
ผู้บริหาร
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

12
No
เสนอ
ผอ.
กตร.สปอ.
YES

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องรายงานผลการดาเนินการ - ตามเวลาที่
เรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้ง แจ้งให้
กาหนด
ผู้บริหาร และ ผอ.กตร.สปอ. ทราบ หากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องไม่ดาเนินการแจ้งเรื่องร้องเรียนและ
ไม่รายงานผลภายในระยะเวลาที่กาหนดจะมีการติดตาม
เรื่องผ่านทางโทรศัพท์และระบบสารสนเทศเรื่อง
ร้องเรียน
- ลงทะเบียนรับรายงานผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน - ทันทีที่ได้รับเรื่อง
(*ฉร)

- พิจารณาคาร้องร้องเรียนและความเกี่ยวข้องเพื่อสาเนา - ถูกต้อง ครบถ้วน
เรียน ปกอ. หน.ผตร.อก. หรือ ผตร.อก. ประจาเขต
และ กรอ. หรือ กพร. (กรณี เกิดเหตุที่มีผลกระทบ
ในวงกว้าง และเป็นที่สนใจของสื่อด้วยมีประเด็น
เกี่ยวกับโรงงาน หรือเหมืองแร่ ให้สาเนาเรียน
รปอ.หกต. ทราบด้วย
- ผอ.กตร.สปอ. พิจารณาลงนามในบันทึกฯ สาเนาเรียน
ปกอ. หน.ผตร.อก. หรือ ผตร.อก.ประจาเขต และ กรอ.
หรือ กพร. (กรณีเกิดเหตุที่มีผลกระทบในวงกว้าง
และเป็นที่สนใจ ของสื่อฯ มีประเด็นเกี่ยวกับโรงงาน
หรือ เหมืองแร่ให้ สาเนาเรียนฯ รปอ.หกต. ทราบด้วย)
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-

ลาดับ

ผังกระบวนการ

13
ตอบข้อร้องเรียน

14

No

เสนอ
ปกอ.

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน

- แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียนทราบ
กรณีไม่สามารถติดต่อผู้ร้องเรียนได้ ให้เก็บรวบรวบ
คาร้องเรียนไว้เป็นฐานข้อมูล สาหรับการสืบค้น

- ถูกต้อง ครบถ้วน

- หากมีที่อยู่ชัดเจนให้แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ โดยจัดทาหนังสือแจ้งตอบเรื่อง
ร้องเรียน เสนอ ปกอ. ลงนาม

- ถูกต้อง ครบถ้วน

- รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผล เรื่องร้องเรียน
รายเดือน รายไตรมาส เสนอ รวอ. ปกอ. หน.ผตร.อก.
ผตร.อก.ประจาเขต และ กรอ.

- ถูกต้อง ครบถ้วน

YES

15
รวบรวมเสนอ
ผู้บริหาร

หมายเหตุ *ฉร เป็นรหัสรับเรื่องร้องเรียนและเหตุภาวะฉุกเฉินในการลงทะเบียนรับเรื่อง
รวอ.
หมายถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ปกอ.
หมายถึง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รปอ.หกต. หมายถึง รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกากับตรวจสอบ
กระบวนการผลิต
หน.ผตร.อก. หมายถึง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
ผตร.อก. หมายถึง ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ประจาเขตตรวจราชการ
สอจ.
หมายถึง สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
กรอ.
หมายถึง กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กพร.
หมายถึง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สปน.
หมายถึง สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ผอ.กตร.สปอ. หมายถึง ผู้อานวยการกองตรวจราชการ สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6.1 ขั้นตอนวิธีการรับเรื่องร้องเรียน
6.1.1 การรับเรื่องร้องเรียน
1. คาร้องเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น HOT LINE สายด่วน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม จดหมาย (ผู้บริห าร) จุดบริการประชาชน 1111 ทาเนียบรัฐบาล สอจ.ทุกจังหวัด
โทรศัพท์ (0 2202 3169) Call Center 1563 ไปรษณีย์ หนังสือ web portal ของ สปน. (1111)
สื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ ติ ดต่ อด้วยตนเอง Facebook FanPage อก. และหน่ วยงานอื่นๆ ดาเนิ นการรับเรื่องร้องเรียน
ตามระบบสารบรรณ
2. ค าร้ อ งร้ อ งเรี ย นที่ ไม่ เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร กรณี ผู้ ร้ อ งเรี ย นหรื อ ประชาชนร้ อ งเรี ย น
ทางโทรศัพ ท์ หรื อมาติดต่ อด้ ว ยตนเองโดยไม่ มีห นั งสื อร้องเรียน เจ้ าหน้ าที่ผู้ รับ ค าร้องเรียนต้อ งสอบถาม
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคาร้องเรียน และบันทึกข้อเท็จจริงที่ได้รับแจ้งลงในแบบคาร้องเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- รายละเอียดของผู้ร้องเรียน ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน วัน เดือน ปี ที่รับคาร้องเรียน
เรื่องที่ร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับคาร้องเรียนโดยระบุชื่อ นามสกุล
ต าแหน่ ง และชื่ อ ส่ ว นราชการที่ รั บ เรื่ อ งก ากั บ ไว้ให้ ชั ด เจน ทั้ งนี้ ผู้ ร้อ งเรี ย นบางรายไม่ ป ระสงค์ แ สดงตน
โดยไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีข้อมูลน่าเชื่อถือเพียงใด
- รายละเอียดของเรื่องที่ต้องการร้องเรียน โดยสอบถามให้ได้ประเด็นที่ชัดเจนว่าต้องการ
ร้องเรียนเรื่องอะไร เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือองค์กรใด และรายละเอียดของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะต้องสามารถรับเรื่องได้ในทันที แม้จะเป็นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น
เพื่ ออ านวยความสะดวกและไม่ ท าให้ ผู้ ร้ องเรี ยนเกิ ดความไม่ พอใจ จากนั้ นแจ้ งให้ ผู้ ร้ องเรี ยนทราบขั้ น ตอน
และระยะเวลาในการด าเนิ น การ หากไม่ ได้ รั บการตอบกลั บ ภายใน 15 วั นท าการ สามารถสอบถามได้ ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2202 3169
6.1.2 การส่งต่อเรื่องร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ผู้รับคาร้องเรียน ลงทะเบียนรับคาร้องเรียน พิจารณาความน่าเชื่อถือของประเด็น
ที่ ร้ องเรี ยน ความเกี่ ยวข้ องกั บ ข้ อกฎหมาย กฎระเบี ยบของกระทรวงอุ ตสาหกรรม และระเบี ยบส านั กงาน
ปลั ดกระทรวงอุ ตสาหกรรม ว่าด้ วยการจั ดการเรื่องร้องเรียนของประชาชนจากการประกอบการอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2561 ที่ อยู่ ในอ านาจหน้ าที่ ส ามารถด าเนิ น การได้ หากเรื่อ งร้ อ งเรีย นนั้ น เกี่ ย วข้ อ งกั บ หน่ ว ยงานใด
เจ้าหน้าที่จะดาเนินการจัดทาบันทึกฯ หนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 1 วันทาการ หลังจากได้รับคาร้องเรียน
เพื่ อแจ้ งให้ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนิ นการตรวจสอบข้อเท็ จจริง จากนั้ นเจ้าหน้ าที่ ผู้ รับคาร้องเรียนจะบัน ทึ ก
คาร้ องเรีย นลงในระบบสารสนเทศเรื่องร้อ งเรียนนั้น ไว้ในฐานข้อ มู ล พร้อ มทั้ ง ส าเนาเรื่องร้องเรีย นเสนอ
ผู้บริหารเพื่อทราบต่อไป
6.1.3 การตรวจสอบข้อเท็จจริง
หน่วยงานที่ได้รับแจ้งคาร้องเรียน ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ปัญหา สาเหตุและแนวทาง
การแก้ไข รวมทั้ง การป้ องกันมิให้ เกิดปั ญหาซ้าได้อีก พร้อมทั้ง ให้ผู ้ร้อ งเรีย นทราบทัน ทีที ่ไ ด้ ข้อสรุป หรือ
ภายใน 15 วันทาการ ยกเว้นเรื่องร้องเรียน 2 กรณี ได้แก่แจ้งผลการดาเนินการแก้ไขปัญหา
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- กรณีร้ายแรง ประเด็นที่ร้องเรียนอาจสร้างความเสียหายต่อประชาชนและส่งผลกระทบในวงกว้าง
หรือส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงอุตสาหกรรม ต้องดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลภายใน
7 วันทาการ กรณีมีการแก้ไขปัญหาแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อยุติให้รายงานทุก 7 วันทาการ
- กรณีทั่วไป/ซับซ้อน เป็นกรณีที่ต้องใช้ระยะเวลาในการวิเคราะห์และการตรวจสอบข้อเท็จจริง
หรื อเกี่ ยวข้ องกั บข้ อกฎหมายซึ่ งอาจใช้ เวลาในการด าเนิ นการเกิ นกว่ า 15 วั นท าการ ต้ องแจ้ งความคื บหน้ า
ในการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง (กรณีผู้ร้อง แจ้งที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้)
6.1.4 การตอบข้อร้องเรียน
กรณี การแจ้งผลการดาเนินงานให้ ผู้ ร้องเรียนทราบ ซึ่งปกติห น่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็ น
ผู้ดาเนินการแจ้งผลให้ ผู้ร้องเรียนทราบโดยตรง พร้อมรายงานให้ ผู้บริหาร และ กตร.สปอ. ทราบตามระยะเวลา
ที่กาหนด ยกเว้นกรณี
6.1.4.1 กรณีผู้ร้องเรียนระบุในคาร้องเรียนให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยข้อมูลชื่อผู้ร้องเรียน
หน่วยงานต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องให้หน่วยงานหรือผู้ถูกร้องเรียนทราบ เนื่องจากผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อน
ตามเหตุแห่งการคาร้องเรียนนั้น กตร.สปอ. จะเป็นผู้แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องทราบโดยตรง
6.1.4.2 ผู้ร้องเรียนไม่แจ้งชื่อ ที่อยู่ หรือ เบอร์โทรศัพท์ กตร.สปอ. จะเก็บคาร้องเรียนเข้า
ระบบสารสนเทศเรื่องร้องเรียน เพื่อรอชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบภายหลังที่ผู้ร้องเรียนติดต่อกลับมา
6.1.5 การติดตามผลเรื่องร้องเรียน
หากหน่ วยงานที่ ได้ รับแจ้งเรื่องร้องเรี ยน ไม่ รายงานผลการด าเนินการตรวจสอบข้ อเท็จจริง
และแก้ไขปัญหาภายในระยะเวลาที่กาหนด เจ้าหน้าที่ผู้รับคาร้องเรียน กองตรวจราชการ จะติดตามเรื่อง
ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ และหากไม่ได้รับการตอบสนอง จะรายงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อสั่งการ
ต่อไป
6.1.6 การรวบรวมข้อมูล
กองตรวจราชการ จะรวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลเรื่องร้องเรียน คาชี้แจงของ
หน่วยงาน จัดทาสรุปผลการดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหาร และทุกหน่วยงาน
เพื่อทราบเป็นประจาทุกเดือน
6.2 ผู้รับผิดชอบการจัดการคาร้องเรียน
6.2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก ประจากระทรวงอุตสาหกรรม กลุ่มสนับสนุนการตรวจราชการ 1 (กต. 1)
และ กลุ่มสนับสนุนการตรวจราชการ 2 (กต. 2) กองตรวจราชการ สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
1. นายพาวุฒิ หาญเวช
โทรศัพท์ 0 2202 3169
โทรสาร 0 2202 3060
2. นายกฤษฏิ์ปัญญ์ชนน เลี่ยมพุธทอง โทรศัพท์ 0 2202 6274 โทรสาร 0 2202 3060
3. นางสาววรางคณา จุฑาจันทร์ โทรศัพท์ 0 2202 3168 โทรสาร 0 2202 3060
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6.2.2 ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนประจาหน่วยงาน
1) หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า
หน่วยงาน

ชื่อ - นามสกุล

โทรศัพท์

โทรสาร

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1. นางอรสา ฉวีพฒ
ั น์
2. นางสาวภาวิดา อมรประเวศ

0 2202 4218
0 2202 4014

0 2354 3990
0 2202 3986

Orasa.y@diw.mail.go.th
Pr.diw.pa@gmail.com

กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม

1. นายณัชญ์ กุลเมธี
2. นายประวิทย์ นาคนวล

0 2202 4403

0 2354 3149

legal_dip@dip.go.th

กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐาน
และการเหมืองแร่

1. นางสมบูรณ์ สุขสมสังข์
2. นางสาวปิยวรรณ ก้องเสียง

0 2202 3555
0 2202 3557

0 2354 3504
0 2644 8746

pr@dpim.go.th

สานักงานคณะกรรมการ 1. นางสาววรรณภา บุญญณีย์
อ้อยและน้าตาลทราย
2. นางสาวกิรณา โคตรวงศ์

0 2202 3075
0 2202 3073

0 2354 3437

v Tangmay__ii@hotmail.com
azabiiiiijah@hotmail.com

สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

1. นางอรอัครี สุดสุทธิประเสริฐ

0 2202 3308

0 2202 3415

-

สานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

1. นายบุญอนันต์ เศวตสิทธิ์
2. นางสาวภคอร ประสิทธ์สุข

0 2202 4284
0 2644 4274

0 2644 4274
0 2644 8516

Buunanan.nun@gmail.com
oieprnews@gmail.com

การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

1. นางสาวณันวดี ทับมา
2. นางสาวจันทร์ธร ศรีธัญรัตน์

0 2253 0561
0 2253 0561

0 2253 2965
0 2253 2965

nunwadee.t@ieat.mail.go.th
jantorn.s@ieat.mail.go.th
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E - mail

2) หน่วยงานระดับสานักหรือเทียบเท่าของ สปอ.
หน่วยงาน

ชื่อ - นามสกุล

โทรศัพท์

โทรสาร

E – mail

สานักงานรัฐมนตรี

1. นางสาวดวงพร บุญยศ
2. นางสาวจิตตาภรณ์ เมฆธูป

0 2202 3135 0 2202 3140 boonyos96@gmail.com
Fern.jittraporn@gmail.com

กองกลาง

1. นางสีจนั ทร์ สายบัวทอง
2. นางสาวอรพิชญ์ กลิน่ จาปา

0 2202 3041 0 2202 3268 Prnarai01@gamil.com

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร

1. นายธนู ศิรินอก
2. นายเอกชัย แก้ววงษา

0 2202 3096 0 2202 3174 thanoo_s@industry.go.th
eakachai_k@industry.go.th

กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน

1. นางพิชชานันท์ เนียมสุวรรณ
2. นางสาวศิริพร นาคะ

0 2202 3176 0 2202 3158 nunpitcha@hotmail.com
0 2202 3155
naka17092530@hotmail.com

กลุ่มตรวจสอบภายใน

1. นางสาวกองประภา นครังสุ
2. นางสาวเพ็ญนภา เป้าวิสิทธิ์

0 2202 3019 0 2354 3127 Kongprapa@gmail.com
Oyy55555@gamil.com

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1. นายอานนท์ ลานตวน
2. นายสิทธิพงษ์ ทับเงิน

0 2202 3234 0 2202 3166 psdg.ops@gmail.com
081-4548636

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

1. นายเพชร พลทะมัย
2. นางสาวปัทมา ประสงค์สุข

0 2202 3254 0 2202 3056
0 2202 3055

กองกฎหมาย

1. นายธีรศานต์ ก๊กรมย์
2. นางเพ็ชรา บัณฑิตวิมล

0 2202 3148 0 2202 3046 Legal.moi.@hotmai.com
0 2202 3147

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต

1. นางสาวเบญจพร คลังมี
2. นายพงษ์พพิ ัฒน์ พุทธา

0 2202 3683 0 2202 3685
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-

-

7. มาตรฐานการรับและตอบข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ผู้รับคาร้องเรียนจะต้องสามารถรับเรื่องได้ในทันที แม้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น
เพื่ ออานวยความสะดวกและไม่ทาให้ ผู้ ร้องเรียนเกิดความไม่พอใจ ตลอดจนแจ้งให้ ผู้ ร้องเรียนทราบถึง ขั้นตอน
และระยะเวลาในการดาเนินการตามระเบียบ สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนของประชาชนจากการประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 โดยหน่วยงานที่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน
จะต้องให้ ความส าคัญต่อเรื่องร้องเรี ย นเป็น ลาดับแรก โดยดาเนินการตรวจสอบข้อเท็ จจริง ปัญ หา สาเหตุ
และแนวทางการแก้ไข รวมทัง้ การป้องกันมิให้เกิดปัญหาได้อีก
8. ระบบติดตามและประเมินผล
กองตรวจราชการ ในฐานะศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบการอุตสาหกรรม ดาเนินการ
ติดตามผลการจัดการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนนั้น เพื่อนาไปปรับปรุงคุณภาพการให้บริการหรือการปฏิบัติงานจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ หากเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานจะประชุมหารือร่วมกันหรือนาเรียนผู้บริหาร
พิจารณาในการประชุมต่อไป
9. เอกสาร/ระเบียบ ที่ใช้ประกอบการดาเนินการ
9.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
9.2 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
9.3 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
9.4 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
9.5 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
9.6 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
9.7 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
9.8 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
9.9 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 9.10 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
9.10 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง แนวทางการจัดระเบียบของระบบกระบวนการ
แก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน
9.11 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560
9.12 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552
9.13 ระเบี ยบส านั กงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการจัดการเรื่องร้องเรียนของประชาชนจากการ
ประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2561
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10. แบบคาร้องเรียนที่ใช้ให้บริการรับคาร้องเรียน
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