คู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กระบวนการการจัดการเรื่องร้องเรียน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

กองตรวจราชการ สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
โทร. 0 2202 3610 โทรสาร 0 2202 3060

คูมือศูนยรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการอุตสาหกรรม
1. วัตถุประสงค

คูมือปฏิบั ติงานฉบั บ นี้จัดทําขึ้นเพื่อใหเจาหนาที่ผูป ฏิบัติงานของสํานักงานปลั ดกระทรวง
อุตสาหกรรม ใชเปนแนวทางในการจัดการขอรองเรียนของศูนยรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
อุตสาหกรรม ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวดเร็วและทันตอสถานการณ โดยประชาชน
ไดรับความพึงพอใจสูงสุด บนพื้นฐานของความเปนธรรมกับคูกรณีทุกฝาย
2. ขอบเขต

การประสานงานรับเรื่องรองเรียนจากการประกอบกิจการโรงงานและเหมืองแร เพื่อดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง และรายงานผลการดําเนินการ รวมทั้ง ติดตามประเมินผล และรวบรวมเสนอผูบริหาร

3. คําจํากัดความ
“คํารองเรีย น” หมายความวา เรื่องรองเรีย นจากการประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อขอ
ความเปนธรรม หรือขอความชวยเหลือ ที่ผูรองเรียนไดยื่นหรือสงตอเจาหนาที่ผูรับคํารองเรียนตามระเบียบนี้
และหมายความรวมถึงคํารองเรียนที่ไดยื่นแกไขเพิ่มเติมคํารองเรียนเดิม โดยมีประเด็นหรือขอเท็จจริงขึ้นใหมดวย
“ผูรองเรียน” หมายความวา ผูยื่นคํารองเรียนดวยวิธีการตามระเบียบนี้ และใหหมายความรวมถึง
ผูที่ไดรับมอบฉันทะใหรองเรียนแทน และผูจัดการแทนผูรองเรียนดวย
“ระบบสารสนเทศเรื่องรองเรียน” หมายความวา โปรแกรมระบบฐานขอมูล คํารองเรียนที่ใช
สําหรับบันทึกรายละเอียดขอมูลและผลการดําเนินการคํารองเรียนในแตละขั้นตอน เพื่อเปนขอมูลในการตรวจสอบ
และติดตามคํารองเรียนของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
“ศูนยรับเรื่องรองเรียนจากการประกอบการอุตสาหกรรม” สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม”
หมายความวา กองตรวจราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
“การประกอบกิ จการอุ ตสาหกรรม” หมายความว า การประกอบกิ จการของโรงงานหรื อ
สถานประกอบการที่ เ กี่ ย วข อ งตามกฎหมายโรงงาน และการประกอบกิ จ การของเหมื อ งแร ห รื อ
สถานประกอบการที่เกี่ยวของตามกฎหมายแร ที่อยูในอํานาจหนาที่รับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม
4. หนาที่ความรับผิดชอบ
ผูอํานวยการกองตรวจราชการ : อนุมัติ ควบคุม กํากับดู แลการปฏิบัติงานและติดตามผลการ
ดําเนินงาน
ผูมีอํานาจวินิจฉัย : ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ : เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่เปนผูรับผิดชอบตรวจสอบ
คํารองเรียน ติดตามคํารองเรียน แสวงหาขอเท็จจริง จัดทําความเห็นและรายงานผลการดําเนินการตามคํารองเรียน
ซึ่งปฏิบัติหนาที่ประจําศูนยรับเรื่องรองเรียนจากการประกอบการอุตสาหกรรม สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เจาหนาที่ผูรับคํารองเรียน : เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการรับคํารองเรียน ออกใบรับ
คํารองทุกขใหแกผูรองเรียนและบันทึกเรื่องรองเรียนในระบบสารสนเทศเรื่องรองเรียน ซึ่งปฏิบัติหนาที่ประจํา
ศูนยรับเรื่องรองเรียนจากการประกอบการอุตสาหกรรม สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
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5. ผังกระบวนการทํางาน
ลําดับ
1

2

3

4

ผังกระบวนการ
รับเรื่อง

ลงทะเบียน
รับเรื่องรองเรียน
(*ฉร)
ตรวจสอบ
เรื่องรองเรียน
(*ฉร)
จัดทําบันทึกแจงฯ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ
และสําเนาเรียน
ผูบริหารทราบ

5
เสนอ
ผอ.
กตร.สปอ.

6

จัดสงบันทึกไปยัง
หนวยงานที่เกี่ยวของ

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน

- เจาหนาที่ผูรับคํารองเรียนรับคํารองเรียนผานชองทาง
ตางๆ เชน HOT LINE สายดวน รวอ. จดหมาย (ผูบริหาร)
จุดบริการประชาชน 1111 ทําเนียบรัฐบาล Web Portal
ของ สปน. (1111) สอจ.ทุกจังหวัด โทรศัพท หนังสือ
หนังสือพิมพ ไปรษณีย Facebook FanPage อก.
Call Center 1563 Website สื่ออิเล็กทรอนิกส
ติดตอดวยตนเอง และหนวยงานอื่น
- คํารองเรียนที่ไมเปนลายลักษณ เจาหนาที่ผูรับคํารองเรียน
ดําเนินการกรอกลงในแบบคํารองเรียนตามที่กําหนดไว
ในระเบียบวาดวยการจัดการเรื่องรองเรียน

- ตรวจสอบ
ความถูกตอง
ครบถวน
- ไมครบถวน
ไมชัดเจน
ใหคําแนะนํา แกไข
เพิ่มเติมใหถูกตอง

- เจาหนาที่ผูรับคํารองเรียนลงทะเบียนรับคํารองเรียน - ทันทีที่ไดรับเรื่อง
(*ฉร)
- บันทึกรายละเอียดขอมูลลงในระบบรายงานสารสนเทศ
เรื่องรองเรียน
- พิจารณาความนาเชื่อถือคํารองเรียนความเกี่ยวของ - เชื่อถือไดและอยู
กับขอกฎหมาย กฎระเบียบ และอํานาจหนาที่ที่สามารถ ในอํานาจหนาที่
สามารถดําเนินการได
ดําเนินการได
- พิจารณาคํารองเรียนและสรุปประเด็นปญหาขอรองเรียน - ตรวจสอบ
เสนอ ผอ.กตร.สปอ. เพื่อแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ความถูกตองครบถวน
ตรวจสอบขอเท็จจริง รวมทั้ง ปกอ. หน.ผตร.อก. หรือ
ผตร.อก.ประจําเขต และ กรอ. หรือ กพร. หรือ กนอ.

- ผอ.กตร.สปอ. พิจารณาลงนามในบันทึกฯ ถึงหนวยงาน - ถูกตอง ครบถวน
ที่เกี่ยวของ และสําเนาเรียน ปกอ. หน.ผตร.อก. หรือ
ผตร.อก.ประจําเขต และ กรอ. หรือ กพร. หรือ กนอ.
(กรณีเกิดเหตุที่มีผลกระทบในวงกวาง และเปนที่สนใจ
ของสื่ อ ฯ มีป ระเด็น เกี่ย วกับ โรงงานหรือ เหมือ งแร
ใหสําเนาเรียน รปอ.หกต. ทราบดวย)
- ดําเนินการสงบัน ทึกฯ ไปยังหนว ยงานที่เ กี่ย วของ - ดําเนินการทันที
ตามระบบสารบรรณและส ง คําร องเรี ย นผ านระบบ
สารสนเทศเรื่องรองเรียนไปยัง สอจ. เพื่อความรวดเร็ว
และมีขอมูลบันทึกไวในฐานขอมูลในระบบฯ

~2~

ลําดับ
7

ผังกระบวนการ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ตรวจสอบขอเท็จจริง

8

รายงานผล
เรื่องรองเรียน

9

10

ติดตามผล
เรื่องรองเรียน

มาตรฐาน

- ตรวจสอบคํารองเรียน ติดตามคํารองเรียน แสวงหา - ปฏิบัติตามอํานาจ
ขอเท็จจริง ปญหา สาเหตุ และแนวทางการแกไข รวมทั้ง หนาที่และกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ
การปองกันมิใหเกิดปญหาไดอีก
- แจงผลใหผูรองเรียนทราบทันทีที่ไดขอสรุป ยกเวน 2 กรณี
ไดแก
1. กรณีรายแรง อาจสรางความเสียหายตอประชาชน
และสงผลกระทบในวงกวางหรือสงผลตอภาพลักษณ
ของ อก.

- ภายใน 15 วัน
ทําการ
- ภายใน 7 วัน
ทําการ
หากยังไมไดขอยุติให
รายงานทุก 7 วันทําการ
2. กรณีทั่วไป/ซับซอน ตองใชระยะเวลาในการวิเคราะห - รายงานผลการ
และตรวจสอบขอเท็จจริง หรือเกี่ยวของกับขอกฎหมาย ดําเนินการเปนระยะๆ
อยางตอเนื่อง
ซึ่งอาจใชเวลาเกินกวา 15 วันทําการ
(ผูรองแจงที่อยู
เบอรโทรศัพท
ที่สามารถติดตอได)
- หนวยงานที่เกี่ยวของจะตองรายงานผลการดําเนินการ - ตามเวลาที่กําหนด
เรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ รวมทั้ง แจงใหผูบริหาร
และ ผอ.กตร.สปอ. ทราบ หากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไม ดํา เนิ น การแจ ง เรื่ อ งร อ งเรี ย นและไม ร ายงานผล
ภายในระยะเวลาที่กําหนดจะมีการติดตามเรื่องผานทาง
โทรศัพทและระบบสารสนเทศเรื่องรองเรียน

ลงทะเบียนรับ
รายงานผลเรื่อง
รองเรียน
(*ฉร)

- ลงทะเบียนรับรายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน - ทันทีที่ไดรับเรื่อง
(*ฉร)

สําเนาเรียน
ผูบริหาร
และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

- พิจารณาคํารองรองเรียนและความเกี่ยวของเพื่อสําเนา - ถูกตอง ครบถวน
เรียน ปกอ. หน.ผตร.อก. หรือ ผตร.อก. ประจําเขต และ
กรอ. หรือ กพร. หรือ กนอ. (กรณี เกิดเหตุที่มีผลกระทบ
ในวงกวาง และเปนที่สนใจของสื่อดวยมีประเด็นเกี่ยวกับ
โรงงานหรือเหมืองแร ใหสาํ เนาเรียน รปอ.หกต. ทราบดวย

11

12

รายละเอียดงาน

No

Yes

เสนอ
ผอ.
กตร.สปอ.

- ผอ.กตร.สปอ. พิจารณาลงนามในบันทึกฯ สําเนาเรียน
ปกอ. หน.ผตร.อก. หรือ ผตร.อก.ประจําเขต และ กรอ.
หรือ กพร. หรือ กนอ. (กรณีเ กิด เหตุที่มีผ ลกระทบ
ในวงกวาง และเปนที่สนใจ ของสื่อฯ มีประเด็นเกี่ยวกับ
โรงงานหรือเหมืองแรให สําเนาเรียนฯ รปอ.หกต. ทราบดวย)
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ลําดับ

ผังกระบวนการ

13

14

มาตรฐาน

ตอบขอรองเรียน

- แจงผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียนทราบ - ถูกตอง ครบถวน
กรณีไมสามารถติดตอผูรองเรียนได ใหเก็บ รวบรวบ
คํารองเรียนไวเปนฐานขอมูล สําหรับการสืบคน

เสนอ
ปกอ.

- หากมีที่อยูชัดเจนใหแจงผลการตรวจสอบขอเท็จจริง - ถูกตอง ครบถวน
ใหผูรองเรียนทราบ โดยจัดทําหนังสือแจงตอบเรื่องรองเรียน
เสนอ ปกอ. ลงนาม

รวบรวมเสนอ
ผูบริหาร

- รวบรวม วิเคราะห และประมวลผล เรื่องรองเรียน - ถูกตอง ครบถวน
รายเดือน รายไตรมาส เสนอ รวอ. ปกอ. หน.ผตร.อก.
ผตร.อก.ประจําเขต และ กรอ.

No
YES

15

รายละเอียดงาน

หมายเหตุ *ฉร เปนรหัสรับเรื่องรองเรียนและเหตุภาวะฉุกเฉินในการลงทะเบียนรับเรื่อง
รวอ.
หมายถึง รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
ปกอ.
หมายถึง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รปอ.หกต. หมายถึง รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหนากลุมภารกิจดานกํากับตรวจสอบ
กระบวนการผลิต
หน.ผตร.อก. หมายถึง หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
ผตร.อก.
หมายถึง ผูตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ประจําเขตตรวจราชการ
สอจ.
หมายถึง สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
กรอ.
หมายถึง กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กพร.
หมายถึง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
กนอ.
หมายถึง การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
สปน.
หมายถึง สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ผอ.กตร.สปอ. หมายถึง ผูอํานวยการกองตรวจราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6.1 ขั้นตอนวิธีการรับเรื่องรองเรียน
6.1.1 การรับเรื่องรองเรียน
1. คํารองเรียนที่เปนลายลักษณอักษร ผานชองทางตางๆ เชน HOT LINE สายดวน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรม จดหมาย (ผูบริหาร) จุดบริการประชาชน 1111 ทําเนียบรัฐบาล Web Portal
ของ สปน. (1111) สอจ.ทุกจังหวัด โทรศัพท หนังสือ หนังสือพิมพ ไปรษณีย Facebook FanPage อก.
Call Center 1563 Website สื่ออิเล็กทรอนิกส ติดตอดวยตนเอง และหนวยงานอื่น ดําเนินการรับเรื่องรองเรียน
ตามระบบสารบรรณ
2. คํ า ร อ งร อ งเรี ย นที่ ไ ม เ ป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร กรณี ผู ร อ งเรี ย นหรื อ ประชาชนร อ งเรี ย น
ทางโทรศั พท หรื อมาติ ดต อด ว ยตนเองโดยไมมีห นังสื อรองเรีย น เจาหนาที่ผูรับ คํารองเรีย นตองสอบถาม
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับคํารองเรียน และบันทึกขอเท็จจริงที่ไดรับแจงลงในแบบคํารองเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- รายละเอียดของผูรองเรียน ชื่อและที่อยูของผูรองเรียน วัน เดือน ป ที่รับ คํารองเรีย น
เรื่องที่รองเรียน หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได และลายมือชื่อเจาหนาที่ผูรับคํารองเรียนโดยระบุชื่อ นามสกุล
ตํ า แหน ง และชื่ อ ส ว นราชการที่ รั บ เรื่ อ งกํ ากั บ ไว ใ ห ชั ด เจน ทั้ งนี้ ผู ร อ งเรี ย นบางรายไม ป ระสงค แ สดงตน
โดยไมแจงขอมูลเกี่ยวกับตนเอง จะตองตรวจสอบขอเท็จจริงวามีขอมูลนาเชื่อถือเพียงใด
- รายละเอียดของเรื่องที่ตองการรองเรียน โดยสอบถามใหไดประเด็นที่ชัดเจนวาตองการ
รองเรียนเรื่องอะไร เกี่ยวของกับบุคคลหรือองคกรใด และรายละเอียดของปญหาที่สงผลกระทบตอผูรองเรียน
ทั้งนี้ เจาหนาที่จะตองสามารถรับเรื่องไดในทันที แมจะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับหนวยงานอื่น
เพื่ ออํ านวยความสะดวกและไม ทํ าให ผู ร องเรี ยนเกิ ดความไม พอใจ จากนั้ นแจ งให ผู ร องเรี ยนทราบขั้ น ตอน
และระยะเวลาในการดํ าเนิ นการ หากไม ได รั บการตอบกลั บภายใน 15 วั นทํ าการ สามารถสอบถามได ที่
หมายเลขโทรศัพท 0 2202 3169
6.1.2 การสงตอเรื่องรองเรียน
เจาหนาที่ผูรับคํารองเรียน ลงทะเบียนรับคํารองเรียน พิจารณาความนาเชื่อถือของประเด็น
ที่ ร องเรี ยน ความเกี่ ยวข องกั บข อกฎหมาย กฎระเบี ยบของกระทรวงอุ ตสาหกรรม และระเบี ยบสํ านั กงาน
ปลั ดกระทรวงอุ ตสาหกรรม ว าด วยการจั ดการเรื่ องร องเรี ยนของประชาชนจากการประกอบการอุ ตสาหกรรม
พ.ศ. 2561 ที่ อยู ในอํ านาจหน าที่ ส ามารถดํ าเนิ น การได หากเรื่ อ งร อ งเรี ย นนั้ น เกี่ ย วข อ งกั บ หน ว ยงานใด
เจาหนาที่จะดําเนินการจัดทําบันทึกฯ หนังสือแจงหนวยงานที่เกี่ยวของภายใน 1 วันทําการ หลังจากไดรับคํารองเรียน
เพื่ อแจ งใหหนวยงานที่เกี่ ยวข องดําเนิ นการตรวจสอบขอเท็จ จริง จากนั้น เจาหนาที่ผูรับ คํารองเรียนจะบัน ทึก
คํา ร องเรี ย นลงในระบบสารสนเทศเรื่ องรองเรีย นนั้ น ไว ในฐานขอมูล พรอมทั้ง สําเนาเรื่องรองเรีย นเสนอ
ผูบริหารเพื่อทราบตอไป
6.1.3 การตรวจสอบขอเท็จจริง
หนวยงานที่ไดรับแจงคํารองเรียน ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง ปญหา สาเหตุและแนวทาง
การแก ไข รวมทั้ ง การปองกั นมิ ใหเกิดปญหาซ้ําไดอีก พรอมทั้ง ใหผูรอ งเรีย นทราบทัน ทีที่ไ ดขอสรุปหรื อ
ภายใน 15 วันทําการ ยกเวนเรื่องรองเรียน 2 กรณี ไดแกแจงผลการดําเนินการแกไขปญหา
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- กรณีรายแรง ประเด็นที่รองเรียนอาจสรางความเสียหายตอประชาชนและสงผลกระทบในวงกวาง
หรือสงผลตอภาพลักษณของกระทรวงอุตสาหกรรม ตองดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและรายงานผลภายใน
7 วันทําการ กรณีมีการแกไขปญหาแลวแตยังไมไดขอยุติใหรายงานทุก 7 วันทําการ
- กรณีทั่วไป/ซับซอน เปนกรณีที่ตองใชระยะเวลาในการวิเคราะหและการตรวจสอบขอเท็จจริง
หรื อเกี่ ยวข องกั บข อกฎหมายซึ่ งอาจใช เวลาในการดํ าเนิ นการเกิ นกว า 15 วั นทํ าการ ต องแจ งความคื บหน า
ในการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง (กรณีผูรอง แจงที่อยู เบอรโทรศัพทที่ติดตอได)
6.1.4 การตอบขอรองเรียน
กรณีการแจงผลการดําเนิ นงานให ผูรองเรี ยนทราบ ซึ่ งปกติหน วยงานที่เกี่ย วของจะเป น
ผูดําเนินการแจงผลใหผูรองเรียนทราบโดยตรง พรอมรายงานให ผูบริหาร และ กตร.สปอ. ทราบตามระยะเวลา
ที่กําหนด ยกเวนกรณี
6.1.4.1 กรณีผูรองเรียนระบุในคํารองเรียนใหปกปดหรือไมประสงคใหเปดเผยขอมูลชื่อผูรองเรียน
หนวยงานตองไมเปดเผยชื่อผูรองใหหนวยงานหรือผูถูกรองเรียนทราบ เนื่องจากผูรองอาจจะไดรับความเดือดรอน
ตามเหตุแหงการคํารองเรียนนั้น กตร.สปอ. จะเปนผูแจงผลการดําเนินการใหผูรองทราบโดยตรง
6.1.4.2 ผูรองเรียนไมแจงชื่อ ที่อยู หรือ เบอรโทรศัพท กตร.สปอ. จะเก็บ คํารองเรีย น
เขาระบบสารสนเทศเรื่องรองเรียน เพื่อรอชี้แจงใหผูรองเรียนทราบภายหลังที่ผูรองเรียนติดตอกลับมา
6.1.5 การติดตามผลเรื่องรองเรียน
หากหนวยงานที่ไดรับแจงเรื่องรองเรียน ไมรายงานผลการดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง
และแกไขปญหาภายในระยะเวลาที่กําหนด เจาหนาที่ผูรับคํารองเรียน กองตรวจราชการ จะติดตามเรื่องรองเรียน
ผานทางโทรศัพท และหากไมไดรับการตอบสนอง จะรายงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อสั่งการตอไป
6.1.6 การรวบรวมขอมูล
กองตรวจราชการ จะรวบรวม วิเคราะห และประมวลผลขอมูลเรื่องรองเรียน คําชี้แจงของ
หนวยงาน จัดทําสรุปผลการดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียน และขอเสนอแนะ เสนอผูบริหาร และทุกหนวยงาน
เพื่อทราบเปนประจําทุกเดือน
6.2 ผูรับผิดชอบการจัดการคํารองเรียน
6.2.1 ผูรับผิดชอบหลัก ประจํากระทรวงอุตสาหกรรม กลุมสนับสนุนการตรวจราชการ 1 (กต. 1)
และ กลุมสนับสนุนการตรวจราชการ 2 (กต. 2) กองตรวจราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
1. นายพาวุฒิ หาญเวช โทรศัพท 0 2202 3610 โทรสาร 0 2202 3060
2. นายกฤษฏิ์ปญญชนน เลี่ยมพุธทอง โทรศัพท 0 2202 3610 โทรสาร 0 2202 3060
3. นางสาวสุรินทร ยศตะสา โทรศัพท 0 2202 3168 โทรสาร 0 2202 3060
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6.2.2 ผูประสานงานเรื่องรองเรียนประจําหนวยงาน
1) หนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทา
หนวยงาน

ชื่อ - นามสกุล

โทรศัพท

โทรสาร

E - mail

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

1. นางสาวรจนันต ลีวรรณกิตติกุล 0 2202 4014
2. นางสาวบุญจิรา ลวนปรีดา
0 2202 4007

0 2202 4014 pr.diw.pa@gmail.com

กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม

1. นายณัชญ กุลเมธี
2. นายประวิทย นาคนวล

0 2202 4403

0 2354 3149 legal_dip@dip.go.th

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 1. นางสมบูรณ สุขสมสังข
และการเหมืองแร
2. นายวิโชติ วิชติ

0 2202 3555
0 2202 3618

0 2644 8746 Pr@dpim.go.th
0 2644 8735 wichot@dpim.go.th

สํานักงานคณะกรรมการ
ออยและน้ําตาลทราย

1. นางสาววรรณภา บุญญณีย
2. นางสาวกิรณา โคตรวงศ

0 2202 3075
0 2202 3073

0 2354 3437 vazabiiiiijah@hotmail.com

สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

1. นางสาวอรอัครณี สุทธิประเสริฐ 0 2202 3411
2. นางสาวพิมพสิริ พรมชัย
0 2202 3308

0 2202 3415 arkranee@tisi.go.th
pimsiri068@gmail.com

สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

1. นายบุญอนันต เศวตสิทธิ์
2. นางสาวภคอร ประสิทธิส์ ุข

0 2202 4284
0 2202 4274

0 2644 8516 bunanan.nun@gmail.com
oieprnews@gmail.com

การนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย

1. นางสาวณันวดี ทับมา
2. นางสาวณัฐสุภากมล วิเศษสิงห

0 2253 0561

0 2253 4086 nunwadee.t@ieat.mail.go.th
natsuphakamon.w@ieat.mail. go.th
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Tangmay_ii@hotmail.com

2) หนวยงานระดับสํานักหรือเทียบเทาของ สปอ.
หนวยงาน

ชื่อ - นามสกุล

โทรศัพท

โทรสาร

E – mail

สํานักงานรัฐมนตรี

1. นางสาวดวงพร บุญยศ
2. นางสาวสุวิมล บุญกัน

0 2202 3135 0 2202 3140 boonyos96@gmail.com
sboongun1@gmail.com

กองกลาง

1. นางสีจนั ทร สายบัวทอง
2. นางสาวอรพิชญ กลิน่ จําปา

0 2202 3041 0 2202 3268 prnarai02@gmail.com

ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร

1. นายธนู ศิรินอก
2. นายธนวัตต ทองสกุล

0 2202 3096 02202 3174 thanoo_s@industry.go.th
thanawat_t@industry.go.th

กองยุทธศาสตรและ
แผนงาน

1. นางสาวศิริพร นาคะ
2. นางสาวอมรรัตน หมื่นภักดี

0 2202 3155 0 2202 3158 naka17092530@hotmail.com
0 2202 3157
diary_memory30@hotmail.com

กลุมตรวจสอบภายใน

1. นางสาวกองประภา นครังสุ
2. นางสาวเพ็ญนภา เปาวิสิทธิ์

0 2202 3019 0 2354 3127 Kongprapa@gmail.com
0 2202 3018
Oyy55555@gamil.com

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

1. นายสิทธิพงษ ทับเงิน
2. นายอานนท ลานตวน

0 2202 3233 0 2202 3166 pmqa.industry@gmail.com
psdg.ops@gmail.com

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

1. นางสาวจรัญญะฌา นิธิสัมพันธ 0 2202 3054 0 2202 3056 Sanha.hr@gmail.com
2. นางสาวปทมา ประสงคสุข
0 2202 3055
Manage.hr3055@gmail.com

กองกฎหมาย

1. นายธีรศานต กกรัมย
2. นางเพ็ชรา บัณฑิตวิมล

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

ศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทุจริต

นางสาวบุศรากร เพชรศิริโกศล

0 2202 3683 0 2202 3686 acc.ops2@gmail.com

~8~

7. มาตรฐานการรับและตอบขอรองเรียน
เจาหนาทีผ่ ูรับคํารองเรียนจะตองสามารถรับเรื่องไดในทันที แมจะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับหนวยงานอื่น
เพื่ออํานวยความสะดวกและไมทําใหผูรองเรียนเกิดความไมพอใจ ตลอดจนแจงใหผูรองเรียนทราบถึง ขั้นตอน
และระยะเวลาในการดําเนินการตามระเบียบ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม วาดวยการจัดการเรื่องรองเรียน
ของประชาชนจากการประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 โดยหนวยงานที่ไดรับแจงเรื่องรองเรียนจะตองให
ความสําคัญตอเรื่องรองเรียนเปนลําดับแรก โดยดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง ปญหา สาเหตุ และแนวทาง
การแกไข รวมทั้ง การปองกันมิใหเกิดปญหาไดอีก
8. ระบบติดตามและประเมินผล
กองตรวจราชการ ในฐานะศูนยรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการประกอบการอุตสาหกรรม ดําเนินการ
ติดตามผลการจัดการแกปญหาขอรองเรียนนั้น เพื่อนําไปปรับปรุงคุณภาพการใหบริการหรือการปฏิบัติงาน
จากหนวยงานที่เกี่ยวของเปนระยะ หากเกี่ยวของกับหลายหนวยงานจะประชุมหารือรวมกันหรือนําเรียนผูบริหาร
พิจารณาในการประชุมตอไป
9. เอกสาร/ระเบียบ ที่ใชประกอบการดําเนินการ
9.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
9.2 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
9.3 พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2560
9.4 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
9.5 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
9.6 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
9.7 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
9.8 ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
9.9 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
9.10 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
9.11 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง แนวทางการจัดระเบียบของระบบกระบวนการ
แกไขปญหาตามขอรองเรียนของประชาชน
9.12 กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560
9.13 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. 2552
9.14 ระเบี ยบสํานั กงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ว าดวยการจั ดการเรื่ องรองเรียนของประชาชนจากการ
ประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2561
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10. ขั้นตอนการใหบริการรับเรื่องรองเรียน
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11. แบบคํารองเรียนที่ใชใหบริการรับคํารองเรียน
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