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คู่มือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับ 
การประกอบกิจการอุตสาหกรรม 

1. วัตถุประสงค์  
 คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ ส านักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม ใช้เป็นแนวทางในการจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
อุตสาหกรรม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ โดยประชาชน
ได้รับความพึงพอใจสูงสุด บนพื้นฐานของความเป็นธรรมกับคู่กรณีทุกฝ่าย 

2. ขอบเขต 
การประสานงานรับเรื่องร้องเรียนจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมและเหมืองแร่

เพ่ือด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานผลการด าเนินการ รวมทั้ง ติดตามประเมินผล และรวบรวม
เสนอผู้บริหาร 

3. ค าจ ากัดความ 
“ค าร้องร้องเรียน” หมายความว่า เรื่องร้องเรียนจากการประกอบการอุตสาหกรรม เพ่ือขอความ          

เป็นธรรม หรือขอความช่วยเหลือ ที่ผู้ ร้องเรียนได้ยื่นหรือส่งต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ รับค าร้องเรียนตามระเบียบนี้                               
และหมายความรวมถึงค าร้องเรียนที่ได้ยื ่นแก้ไขเพิ่มเติมค าร้อง เรียนเดิม โดยมีประเด็นหรือข้อเท็จจริง              
ขึ้นใหม่ด้วย 

“ผู้ร้องเรียน” หมายความว่า ผู้ยื่นค าร้องเรียนด้วยวิธีการตามระเบียบนี้ และให้หมายความรวมถึง              
ผู้ที่ได้รับมอบฉันทะให้ร้องเรียนแทน และผู้จัดการแทนผู้ร้องเรียนด้วย  

“ระบบสารสนเทศเรื่องร้องเรียน” หมายความว่า โปรแกรมระบบฐานข้อมูล ค าร้องเรียนที่ใช้
ส าหรับบันทึกรายละเอียดข้อมูลและผลการด าเนินการค าร้องเรียนในแต่ละขั้นตอน เพ่ือเป็นข้อมูลในการตรวจสอบ               
และติดตามค าร้องเรียนของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

 “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจากการประกอบการอุตสาหกรรม” ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม” 
หมายความว่า กองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

 “การประกอบกิจการอุตสาหกรรม” หมายความว่า การประกอบกิจการของโรงงานหรือ                  
สถานประกอบการที่ เกี่ ยวข้องตามกฎหมายโรงงาน  และการประกอบกิจการของเหมืองแร่หรือ                 
สถานประกอบการที่เก่ียวข้องตามกฎหมายแร่ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่รับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ผู้อ านวยการกองตรวจราชการ : อนุมัติ ควบคุม ก ากับดูแลการปฏิบัติงานและติดตามผลการ

ด าเนินงาน 
ผู้มีอ านาจวินิจฉัย : ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบ               

ค าร้องเรียน ติดตามค าร้องเรียน แสวงหาข้อเท็จจริง จัดท าความเห็นและรายงานผลการด าเนินการตาม               
ค าร้องเรียนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจ าศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจากการประกอบการอุตสาหกรรม  ส านักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

เจ้าหน้าที่ผู้รับค าร้องเรียน : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการรับค าร้องเรียน ออกใบรับ             
ค าร้องทุกข์ให้แก่ผู้ร้องเรียนและบันทึกเรื่องร้องเรียนในระบบสารสนเทศเรื่องร้องเรียน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจ า
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจากการประกอบการอุตสาหกรรม ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 



~ 3 ~ 
 

5. ผังกระบวนการท างาน 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐาน 

1  
 
 
 

- เจ้าหน้าที่ผู้รับค าร้องเรียนรับค าร้องเรียน                    
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น  HOT LINE สายดว่น รวอ. 
จดหมาย (ผู้บริหาร) จุดบริการประชาชน 1111 
ท าเนียบรัฐบาล สอจ.ทุกจังหวัด โทรศัพท ์                                
(0 2202 3169) Call Center 1563 ไปรษณีย ์
หนังสือ web portal ของ สปน. (1111)                                
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อด้วยตนเอง Facebook 
FanPage อก. และหนว่ยงานอ่ืนๆ 
- ค าร้องเรียนที่ไม่เป็นลายลักษณ์ เจ้าหน้าที่ผู้รับ                     
ค าร้องเรียนด าเนินการกรอกลงในแบบค าร้องเรียนตาม          
ที่ก าหนดไว้ในระเบียบว่าดว้ยการจัดการเรื่องร้องเรียน 
 

- ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
ครบถ้วน 
- ไม่ครบถ้วน             
ไม่ชัดเจน  
ให้ค าแนะน า แก้ไข
เพ่ิมเติมให้ถูกต้อง  

2   - เจ้าหน้าที่ผู้รับค าร้องเรียนลงทะเบียนรับค าร้องเรียน 
(*ฉร) 
- บันทึกรายละเอียดข้อมูลลงในระบบรายงาน
สารสนเทศเรื่องร้องเรียน             
 
 

- ทันทีท่ีได้รับเรื่อง 

3  
 
 
 

- พิจารณาความน่าเชื่อถือค าร้องเรียนความเกี่ยวข้อง             
กับข้อกฎหมาย กฎระเบียบ และอ านาจหน้าที่                  
ที่สามารถด าเนินการได้ 
 
 
 
 

- เชื่อถือได้และอยู่
ในอ านาจหน้าที่
สามารถด าเนินการ
ได้ 

4  
 
 
 
 
 
 

- พิจารณาค าร้องเรียนและสรุปประเด็นปัญหา           
ข้อร้องเรียน เสนอ ผอ.กตร.สปอ. เพ่ือแจ้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้ง 
ปกอ. หน.ผตร.อก. หรือ ผตร.อก.ประจ าเขต              
และ กรอ. หรือ กพร. 
 
 

- ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

 
 
 
 
 

จัดท า
บันทึกแจ้งฯ 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง              

และ         
ส าเนาเรียน 
ผู้บริหาร
ทราบ 

 

รับเรื่อง 

 

ลงทะเบียน 
รับเรื่องร้องเรียน 

 (*ฉร) 
 

ตรวจสอบ 
เรื่องร้องเรียน 

          (*ฉร) 
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ล าดับ      ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐาน 

5  
 
 
 
 
 
 
 

- ผอ.กตร.สปอ. พิจารณาลงนามในบันทึกฯ ถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส าเนาเรียน ปกอ.                
หน.ผตร.อก. หรือ ผตร.อก.ประจ าเขต และ กรอ. หรือ 
กพร. (กรณีเกิดเหตุที่มีผลกระทบในวงกว้าง             
และเป็นที่สนใจของสื่อฯ มีประเด็นเกี่ยวกับโรงงาน
หรือเหมืองแร ่ให้ส าเนาเรียน รปอ.หกต. ทราบด้วย) 

- ถูกต้อง ครบถ้วน 

6  
 
 
 
 
 

- ด าเนินการส่งบันทึกฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามระบบสารบรรณและส่งค าร้องเรียนผ่านระบบ 
สารสนเทศเรื่องร้องเรียนไปยัง สอจ. เพ่ือความรวดเร็ว
และมีข้อมูลบันทึกไว้ในฐานข้อมูลในระบบฯ 
 

- ด าเนินการทันที 

7  
 

- ตรวจสอบค าร้องเรียน ติดตามค าร้องเรียน แสวงหา
ข้อเท็จจริง ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไข 
รวมทั้ง การป้องกันมิให้เกิดปัญหาได้อีก 
 
 
 
 

- ปฏิบัติตามอ านาจ
หน้าที่และกฎหมาย          
ที่เก่ียวข้อง 

8  - แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบทันทีที่ได้ข้อสรุป                  
ยกเว้น 2 กรณี ได้แก่  

     1. กรณีร้ายแรง อาจสร้างความเสียหายต่อ
ประชาชนและส่งผลกระทบในวงกว้างหรือส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของ อก.  

      2. กรณีท่ัวไป/ซับซ้อน ต้องใช้ระยะเวลาในการ
วิเคราะห์ และตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือเก่ียวข้องกับ   
ข้อกฎหมายซึ่งอาจใช้เวลาเกินกว่า 15 วันท าการ 

- ภายใน 15 วัน            
ท าการ 

- ภายใน 7 วัน        
ท าการ                 
หากยังไม่ได้ข้อยุติให้
รายงานทุก 7 วันท า
การ 

- รายงานผลการ
ด าเนินการเป็น
ระยะๆ อย่าง
ต่อเนื่อง (ผู้ร้องแจ้ง
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
ที่สามารถติดต่อได้) 

 

เสนอ         
ผอ.

กตร.สปอ. 
 

 

 

จัดส่งบันทึกไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 

รายงานผล 
เรื่องร้องเรียน 
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No 

YES 

 
 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐาน 

9 
 

  
 

 
 

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องรายงานผลการด าเนินการ
เรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้ง แจ้งให้
ผู้บริหาร และ ผอ.กตร.สปอ. ทราบ หากหน่วยงาน            
ที่เก่ียวข้องไม่ด าเนินการแจ้งเรื่องร้องเรียนและ                        
ไม่รายงานผลภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะมีการติดตาม
เรื่องผ่านทางโทรศัพท์และระบบสารสนเทศเรื่อง
ร้องเรียน 

  

- ตามเวลาที่
ก าหนด 

10  
 
 

- ลงทะเบียนรับรายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน 
(*ฉร) 
 
 
 
 
 

- ทันททีี่ได้รับเรื่อง  
 
 
 
 

11  - พิจารณาค าร้องร้องเรียนและความเกี่ยวข้องเพ่ือส าเนา
เรียน ปกอ.  หน.ผตร.อก. หรือ ผตร.อก. ประจ าเขต  
และ กรอ. หรือ กพร. (กรณี เกิดเหตุที่มีผลกระทบ     
ในวงกว้าง และเป็นที่สนใจของสื่อด้วยมีประเด็น
เกี่ยวกับโรงงาน หรือเหมืองแร่ ให้ส าเนาเรียน                      
รปอ.หกต. ทราบด้วย 

 

- ถูกต้อง ครบถ้วน 

12  - ผอ.กตร.สปอ. พิจารณาลงนามในบันทึกฯ ส าเนาเรียน 
ปกอ. หน.ผตร.อก. หรือ ผตร.อก.ประจ าเขต และ กรอ. 
หรือ กพร. (กรณเีกิดเหตุที่มีผลกระทบในวงกว้าง          
และเป็นที่สนใจ ของสื่อฯ มีประเด็นเกี่ยวกับโรงงาน
หรือ เหมืองแร่ให้ ส าเนาเรียนฯ รปอ.หกต. ทราบด้วย) 

 

 

- 

 
 
 
 
 
 

ส าเนาเรียน  
ผู้บริหาร 

และหน่วยงาน        
ที่เกี่ยวข้อง 

 

ติดตามผล 
เรื่องร้องเรียน  

 

ลงทะเบียนรับ 
รายงานผลเรื่อง

ร้องเรียน 
 (*ฉร) 

 

เสนอ 
ผอ.

กตร.สปอ. 
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ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐาน 

13  - แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
กรณีไม่สามารถติดต่อผู้ร้องเรียนได้ ให้เก็บรวบรวบ               
ค าร้องเรียนไว้เป็นฐานข้อมูล ส าหรับการสืบค้น  

 

 

- ถูกต้อง ครบถ้วน 

14  
 
 
 
 

- หากมีท่ีอยู่ชัดเจนให้แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง         
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ โดยจัดท าหนังสือแจ้งตอบเรื่อง
ร้องเรียน เสนอ ปกอ. ลงนาม 

 

 

- ถูกต้อง ครบถ้วน 

15  
 

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

- ถูกต้อง ครบถ้วน 

 
หมายเหตุ *ฉร  เป็นรหัสรับเรื่องร้องเรียนและเหตุภาวะฉุกเฉินในการลงทะเบียนรับเรื่อง 
 รวอ.   หมายถึง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  
 ปกอ.  หมายถึง   ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
 รปอ.หกต.   หมายถึง  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านก ากับตรวจสอบ
กระบวนการผลิต 
 หน.ผตร.อก. หมายถึง    หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม 
 ผตร.อก. หมายถึง     ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าเขตตรวจราชการ 
 สอจ. หมายถึง     ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
 กรอ. หมายถึง     กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 กพร. หมายถึง     กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
 สปน. หมายถึง     ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 ผอ.กตร.สปอ. หมายถึง  ผู้อ านวยการกองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 

เสนอ  
ปกอ. 

 

 

 

รวบรวมเสนอ
ผู้บรหิาร 

 

YES 

No 

 ตอบข้อร้องเรียน 
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6.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 6.1  ขั้นตอนวิธีการรับเรื่องร้องเรียน 
  6.1.1 การรับเรื่องร้องเรียน 
 1. ค าร้องเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น HOT LINE สายด่วน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม จดหมาย (ผู้บริหาร) จุดบริการประชาชน 1111 ท าเนียบรัฐบาล สอจ.ทุกจังหวัด 
โทรศัพท์ (0 2202 3169) Call Center 1563 ไปรษณีย์ หนังสือ web portal ของ สปน. (1111)                                
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อด้วยตนเอง Facebook FanPage อก. และหน่วยงานอื่นๆ ด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน            
ตามระบบสารบรรณ  
   2. ค าร้องร้องเรียนที่ไม่เป็นลายลักษณ์ อักษร กรณีผู้ร้องเรียนหรือประชาชนร้องเรียน                 
ทางโทรศัพท์ หรือมาติดต่อด้วยตนเองโดยไม่มีหนังสือร้องเรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับค าร้องเรียนต้องสอบถาม               
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับค าร้องเรียน และบันทึกข้อเท็จจริงที่ได้รับแจ้งลงในแบบค าร้องเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    - รายละเอียดของผู้ร้องเรียน ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน วัน เดือน ปี ที่รับค าร้องเรียน
เรื่องที่ร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับค าร้องเรียนโดยระบุชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่ง และชื่อส่วนราชการที่รับเรื่องก ากับไว้ให้ชัดเจน ทั้งนี้  ผู้ร้องเรียนบางรายไม่ประสงค์แสดงตน                  
โดยไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีข้อมูลน่าเชื่อถือเพียงใด 
  - รายละเอียดของเรื่องที่ต้องการร้องเรียน โดยสอบถามให้ได้ประเด็นที่ชัดเจนว่าต้องการ
ร้องเรียนเรื่องอะไร เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือองค์กรใด และรายละเอียดของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน 
  ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะต้องสามารถรับเรื่องได้ในทันที แม้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอ่ืน             
เพ่ืออ านวยความสะดวกและไม่ท าให้ผู้ร้องเรียนเกิดความไม่พอใจ จากนั้นแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบขั้นตอน                
และระยะเวลาในการด าเนินการ หากไม่ได้รับการตอบกลับภายใน 15 วันท าการ สามารถสอบถามได้ที่               
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2202 3169  

  6.1.2 การส่งต่อเรื่องร้องเรียน   
    เจ้าหน้าที่ผู้รับค าร้องเรียน ลงทะเบียนรับค าร้องเรียน พิจารณาความน่าเชื่อถือของประเด็น         
ที่ร้องเรียน ความเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย กฎระเบียบของกระทรวงอุตสาหกรรม และระเบียบส านักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการจัดการเรื่องร้องเรียนของประชาชนจากการประกอบการอุตสาหกรรม             
พ.ศ. 2561 ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่สามารถด าเนินการได้ หากเรื่องร้องเรียนนั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด               
เจ้าหน้าที่จะด าเนินการจัดท าบันทึกฯ หนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 1 วันท าการ หลังจากได้รับค าร้องเรียน 
เพ่ือแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง จากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้รับค าร้องเรียนจะบันทึก              
ค าร้องเรียนลงในระบบสารสนเทศเรื่องร้องเรียนนั้นไว้ในฐานข้อมูล พร้อมทั้ง ส าเนาเรื่องร้องเรียนเสนอ
ผู้บริหารเพ่ือทราบต่อไป    

 6.1.3  การตรวจสอบข้อเท็จจริง   
   หน่วยงานที่ได้รับแจ้งค าร้องเรียน ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ปัญหา สาเหตุและแนวทาง   

การแก้ไข รวมทั้ง การป้องกันมิให้เกิดปัญหาซ้ าได้อีก พร้อมทั้ง ให้ผู ้ร้องเรียนทราบทันทีที ่ได้ข้อสรุปหรือ
ภายใน 15 วันท าการ ยกเว้นเรื่องร้องเรียน 2 กรณี ได้แก่แจ้งผลการด าเนินการแก้ไขปัญหา     
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   - กรณีร้ายแรง ประเด็นที่ร้องเรียนอาจสร้างความเสียหายต่อประชาชนและส่งผลกระทบในวงกว้าง

หรือส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงอุตสาหกรรม ต้องด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลภายใน 
7 วันท าการ กรณีมีการแก้ไขปัญหาแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อยุติให้รายงานทุก 7 วันท าการ 
  - กรณีทั่วไป/ซับซ้อน เป็นกรณีที่ต้องใช้ระยะเวลาในการวิเคราะห์และการตรวจสอบข้อเท็จจริง
หรือเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายซึ่งอาจใช้เวลาในการด าเนินการเกินกว่า 15 วันท าการ ต้องแจ้งความคืบหน้า                  
ในการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง (กรณีผู้ร้อง แจ้งที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้) 

 6.1.4 การตอบข้อร้องเรียน  
  กรณีการแจ้งผลการด าเนินงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ ซึ่งปกติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็น

ผู้ด าเนินการแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยตรง พร้อมรายงานให้ ผู้บริหาร และ กตร.สปอ. ทราบตามระยะเวลา          
ที่ก าหนด ยกเว้นกรณ ี

  6.1.4.1 กรณีผู้ร้องเรียนระบุในค าร้องเรียนให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยข้อมูลชื่อผู้ร้องเรียน
หน่วยงานต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องให้หน่วยงานหรือผู้ถูกร้องเรียนทราบ เนื่องจากผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อน
ตามเหตุแห่งการค าร้องเรียนนั้น กตร.สปอ. จะเป็นผู้แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องทราบโดยตรง 

  6.1.4.2 ผู้ร้องเรียนไม่แจ้งชื่อ ที่อยู่ หรือ เบอร์โทรศัพท์ กตร.สปอ. จะเก็บค าร้องเรียนเข้า
ระบบสารสนเทศเรื่องร้องเรียน เพ่ือรอชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบภายหลังที่ผู้ร้องเรียนติดต่อกลับมา 

 6.1.5  การติดตามผลเรื่องร้องเรียน 
  หากหน่วยงานที่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ไม่รายงานผลการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง          

และแก้ไขปัญหาภายในระยะเวลาที่ก าหนด เจ้าหน้าที่ผู้รับค าร้องเรียน กองตรวจราชการ จะติดตามเรื่อง
ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ และหากไม่ได้รับการตอบสนอง จะรายงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเพ่ือสั่งการ
ต่อไป 

 6.1.6 การรวบรวมข้อมูล  
  กองตรวจราชการ จะรวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลเรื่องร้องเรียน ค าชี้แจงของ

หน่วยงาน จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหาร และทุกหน่วยงาน
เพ่ือทราบเป็นประจ าทุกเดือน 

 6.2  ผู้รับผิดชอบการจัดการค าร้องเรียน 
 6.2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก ประจ ากระทรวงอุตสาหกรรม กลุ่มสนับสนุนการตรวจราชการ 1 (กต. 1) 

และ กลุ่มสนับสนุนการตรวจราชการ 2 (กต. 2) กองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
  1. นายพาวุฒิ  หาญเวช   โทรศัพท์ 0 2202 3169   โทรสาร 0 2202 3060 

2. นายกฤษฏิ์ปัญญ์ชนน  เลี่ยมพุธทอง   โทรศัพท์  0 2202 6274 โทรสาร  0 2202  3060 
3. นางสาววรางคณา  จุฑาจนัทร์  โทรศัพท์ 0 2202 3168  โทรสาร 0 2202 3060 
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6.2.2 ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนประจ าหน่วยงาน   
        1) หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า  

หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล โทรศัพท์ โทรสาร E - mail 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1. นางอรสา  ฉวีพฒัน ์
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  กลุเมธี  
2. นายประวทิย์  นาคนวล  
 
 

0 2202 4403 0 2354 3149 legal_dip@dip.go.th 

กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐาน 
และการเหมืองแร่  

1. นางสมบูรณ์  สุขสมสงัข์ 
2. นางสาวปิยวรรณ  ก้องเสียง 
 
 

0 2202 3555 
0 2202 3557 

0 2354 3504 
0 2644 8746 

pr@dpim.go.th 

ส านักงานคณะกรรมการ 
อ้อยและน้ าตาลทราย 

1. นางสาววรรณภา  บญุญณีย ์
2. นางสาวกิรณา  โคตรวงศ ์
 
 
 

0 2202 3075 
0 2202 3073 

0 2354 3437 

 

v Tangmay__ii@hotmail.com 
azabiiiiijah@hotmail.com 

 

ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

1. นางอรอัครี  สุดสุทธิประเสรฐิ  
 
 
 

0 2202 3308 0 2202 3415 - 

ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

1. นายบุญอนนัต์  เศวตสิทธิ ์
2. นางสาวภคอร  ประสิทธส์ุข 
 
 

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 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:Buunanan.nun@gmail.com
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2) หน่วยงานระดับส านักหรือเทียบเท่าของ สปอ.    

หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล โทรศัพท์ โทรสาร E – mail 

ส านักงานรัฐมนตร ี 1. นางสาวดวงพร  บุญยศ 
2. นางสาวจิตตาภรณ์  เมฆธูป 

0 2202 3135 
 

0 2202 3140 
 

boonyos96@gmail.com 
Fern.jittraporn@gmail.com 
 
 

กองกลาง 1. นางสีจนัทร์  สายบัวทอง 
2. นางสาวอรพิชญ์  กลิน่จ าปา 
 

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 3155 

0 2202 3158  
 

nunpitcha@hotmail.com 
naka17092530@hotmail.com 
 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 1. นางสาวกองประภา  นครังส ุ
2. นางสาวเพ็ญนภา  เป้าวสิิทธิ์ 

0 2202 3019 
 

0 2354 3127 
 

Kongprapa@gmail.com 
Oyy55555@gamil.com 
 
 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1. นายอานนท์  ลานตวน  
2. นายสิทธพิงษ์  ทบัเงิน 

0 2202 3234 
081-454-
8636 

0 2202 3166 
 

psdg.ops@gmail.com 
 
 
 

กองบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

1. นายเพชร  พลทะมัย 
2. นางสาวปทัมา  ประสงคส์ุข 

0 2202 3254 
0 2202 3055 

0 2202 3056 
 

- 
 
 
 

กองกฎหมาย 1. นายธีรศานต์  ก๊กรมย์  
2. นางเพ็ชรา  บัณฑิตวิมล  

0 2202 3148 
0 2202 3147 

0 2202 3046 
 

Legal.moi.@hotmai.com 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต 

1. นางสาวเบญจพร  คลงัมี  
2. นายพงษ์พพิัฒน์  พุทธา 

0 2202 3683 
 

0 2202 3685 
 

- 
 
 
 

 

mailto:Prnarai01@gamil.com
mailto:nunpitcha@hotmail.com
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7. มาตรฐานการรับและตอบข้อร้องเรียน  
 เจ้าหน้าที่ผู้รับค าร้องเรียนจะต้องสามารถรับเรื่องได้ในทันที แม้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอ่ืน                        

เพ่ืออ านวยความสะดวกและไม่ท าให้ผู้ร้องเรียนเกิดความไม่พอใจ ตลอดจนแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึง ขั้นตอน            
และระยะเวลาในการด าเนินการตามระเบียบ ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนของประชาชนจากการประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 โดยหน่วยงานที่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน
จะต้องให้ความส าคัญต่อเรื่องร้องเรียนเป็นล าดับแรก โดยด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ปัญหา สาเหตุ               
และแนวทางการแก้ไข รวมทัง้ การป้องกันมิให้เกิดปัญหาได้อีก 

8. ระบบติดตามและประเมินผล 
  กองตรวจราชการ ในฐานะศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบการอุตสาหกรรม ด าเนินการ
ติดตามผลการจัดการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนนั้น เพ่ือน าไปปรับปรุงคุณภาพการให้บริการหรือการปฏิบัติงานจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ หากเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานจะประชุมหารือร่วมกันหรือน าเรียนผู้บริหาร
พิจารณาในการประชุมต่อไป 

9. เอกสาร/ระเบียบ ที่ใช้ประกอบการด าเนินการ 
 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 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 9.10 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า  

ด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  
9.10 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง แนวทางการจัดระเบียบของระบบกระบวนการ

แก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน 
9.11 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 
9.12 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 
9.13 ระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการจัดการเรื่องร้องเรียนของประชาชนจากการ

ประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2561 
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10. แบบค าร้องเรียนที่ใช้ให้บริการรับค าร้องเรียน  
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