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คํานํา 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 
จัดท าขึ้นเ พ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ                 
การประกอบการอุตสาหกรรม และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้
กระบวนการด าเนินงานเรื่องดังกล่าว มีความชัดเจน สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวังของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
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1. บทนํา  
    การจัดการข้อร้องเรียนจ าเป็นต้องด าเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๔๑(๒) บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณา
โดยรวดเร็ว 
    และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๗      
การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
    มาตรา ๓๘ เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือจากส่วนราชการด้วยกัน
เกี่ยวกับงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ที่ จะต้องตอบค าถามหรือ
แจ้งการด าเนินการให้ทราบภายในสิบห้าวันหรือภายในก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ 
    มาตรา ๓๙ ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการเพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนที่จะสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ        
ของส่วนราชการ 
    มาตรา ๔1 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการที่ได้รับค าร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ 
อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควรให้เป็นหน้าที่ของส่วน
ราชการนั้น ที่จะต้องพิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไป และในกรณีที่มีที่อยู่ของบุคคลนั้นให้แจ้งให้บุคคลนั้นทราบผล
การด าเนินการด้วย ทั้งนี้ อาจแจ้งให้ทราบผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการด้วยก็ได้ ในกรณี     
การแจ้งผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ มิให้เปิดเผยชื่อหรือที่อยู่ของผู้ร้ องเรียนเสนอแนะหรือแสดงความ
คิดเห็น 
2. วัตถุประสงค์  
    คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ จัดท าขึ้น
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบ                  
การอุตสาหกรรม และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้กระบวนการ
ด าเนินงานเรื่องดังกล่าว มีความชัดเจน สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการและความ
คาดหวังของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด  

3. ขอบเขต  
    คู่มือฉบับนี้ครอบคลุมข้ันตอนการจัดการข้อร้องเรียนของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ แยกเป็นประเด็น  
การร้องเรียน ดังนี้ 
    ๑) กรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบการอุตสาหกรรม 
    ๒) กรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  
ตั้งแต่ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบข้อเท็จจริง การจัดล าดับความเร่งด่วนของเรื่องร้องเรียน          
การจ าแนกประเภทของเรื่อง การบันทึกข้อร้องเรียนในแบบฟอร์มประเภทต่าง ๆ การส่งเรื่องให้หน่วยงาน            
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ การประสานงานในขั้นตอนต่าง ๆ จนได้ผลเป็นข้อยุติ การตอบสนองผู้ร้องเรียน รวมทั้ง             
การสรุปรายงานผลการด าเนินงาน ติดตามประเมินผลและรวบรวมเสนอผู้บริหาร 
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๔. คําจํากัดความ  
    อก. หมายถึง กระทรวงอุตสาหกรรม 
    กรอ. หมายถึง กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
    กพร. หมายถึง กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
    สอจ.ชย. หมายถึง ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 
    ศปท.อก. หมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม 
    สปน. หมายถึง ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
    ปกอ. หมายถึง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
    หน.ผตร.อก. หมายถึง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม 
    ผตร.อก.เขต หมายถึง ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าเขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก           
เฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี 
ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ) 
    อสจ.ชย. หมายถึง อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 
    หก.นผ. หมายถึง หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน  
    หก.รอ. หมายถึง หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 
    หก.สอ. หมายถึง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 
    นวค. หมายถึง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    นคว.ช านาญการ หมายถึง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
    จนท.ธุรการ หมายถึง เจ้าหน้าที่ธุรการ 
    เรื่องร้องเรียน หมายถึง เรื่องที่ได้รับการร้องเรียนซึ่งเกี่ยวข้องกับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ              
ที่ผู้ร้องเรียนแจ้งผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น จดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ เป็นต้น หรือแจ้งผ่านหน่วยงาน
ส่วนกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม หรือจังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ แยกเป็นประเด็นการร้องเรียน ดังนี้  
         ๑) กรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบการอุตสาหกรรม 
         ๒) กรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  
    ทุจริต หมายถึง แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน (ที่มา : ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 1 (1) )  
    ทุจริตต่อหน้าที่ หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่ง หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด         
ในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่า มีต าแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อ านาจ       
ในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น (ที่มา : พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 4)  
    ประพฤติมิชอบ หมายถึง การใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุมการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สิน ของแผ่นดิน (ที่มา : หนังสือ 
ถาม-ตอบ น่ารู้ เกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ท.) 
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    ระบบสารสนเทศเรื่องร้องเรียน หมายถึง โปรแกรมระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนจากการประกอบการ
อุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม ค าร้องเรียนที่ใช้ส าหรับบันทึกรายละเอียดข้อมูลและผลการด าเนินการ    
ค าร้องเรียนในแต่ละขั้นตอน เพ่ือเป็นข้อมูลในการตรวจสอบและติดตามค าร้องเรียนของส านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 
    การประกอบการอุตสาหกรรม หมายถึง การประกอบกิจการของโรงงานหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องตาม
กฎหมายโรงงาน และการประกอบกิจการของเหมืองแร่หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย           
เหมืองแร่ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่รับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม 

๕. ประเด็นการร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน   

    ๕.๑ กรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบการอุตสาหกรรม 
          ๕.1.๑ ช่องทางการร้องเรียนโดยตรงถึง กระทรวงอุตสาหกรรม 
                   1) Hotline สายด่วน รัฐมนตรี : http://opms.diw.go.th/complaint/index.asp  
                   2) ระบบแจ้งเรื่องร้องเรียนกลาง กระทรวงอุตสาหกรรม : https://i-dee.industry.go.th/แจ้งเรื่อง
ร้องเรียน  
         ๓) ติดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กองตรวจราชการ เลขที่ ๗๕/๖ อาคารส านักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระราม ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
         ๔) ศูนย์บริการร่วมกระทรวงอุตสาหกรรม Call Center ๑๕๖๓ 
         ๕) โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๒ ๓๑๖๙ 
         ๖) โทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๓๐๖๐ 
         ๗) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : STP_industry@industry.go.th 
          ๕.๑.2 ช่องทางการร้องเรียนโดยตรงถึง ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 
                   1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ เลขที่ ๒๕๕ หมู่ที่ ๔ ถนนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสาย ๒ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐ 
                   2) เว็บไซต์ https://chaiyaphum.industry.go.th/th หวัข้อ แจ้งเรื่องร้องเรียน  
                   3) ไปรษณีย์ (จดหมาย / เอกสาร) ตามที่อยู่ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ เลขที่ 255     
หมู่ที่ 4 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาย 2 ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000 
                   4) โทรศัพท์ 0 4481 1316  
                  5) โทรสาร 0 4482 1828  

        ๖) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) :  moi_chaiyaphum@industry.go.th 

    ๕.๒ กรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
          ๕.๒.๑ ช่องทางการร้องเรียนโดยตรงถึง กระทรวงอุตสาหกรรม 
          ๑) ติดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เลขที่ ๗๕/๖ อาคารส านักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระราม ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

mailto:moi_chaiyaphum@industry.go.th
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          ๒) เว็บไซต์ www.industry.go.th หัวข้อ รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ 
          ๓) ไปรษณีย์ (จดหมาย / เอกสาร) ตามที่อยู่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เลขที่ ๗๕/๖    
อาคารส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระราม ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
          ๔) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : acc.ops2@gmail.com 
          ๕) โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๒ ๓๖๘๓ 
          ๖) โทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๓๖๘๕ 
          ๕.๒.2 ช่องทางการร้องเรียนโดยตรงถึง ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 
                   1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ เลขที่ ๒๕๕ หมู่ที่ ๔ ถนนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสาย ๒ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐ 
                   2) เว็บไซต์ https://chaiyaphum.industry.go.th/th หวัข้อ แจ้งเรื่องร้องเรียน  
                   3) ไปรษณีย์ (จดหมาย / เอกสาร) ตามที่อยู่ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ เลขที่ 255     
หมู่ที่ 4 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาย 2 ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000 
                   4) โทรศัพท์ 0 4481 1316  
                  5) โทรสาร 0 4482 1828  

        ๖) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) :  moi_chaiyaphum@industry.go.th 

๖. หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
    อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ : อนุมัติ ควบคุม ก ากับดูแลการปฏิบัติงานและติดตามผลการด าเนินงาน  
    เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบค าร้องเรียน    
สรุปข้อมูลการร้องเรียน บันทึกข้อร้องเรียน พิจารณาด าเนินการ ติดตามค าร้องเรียน แสวงหาข้อเท็จจริง รายงาน
ผลการด าเนินการตามค าร้องเรียน รวมทั้งแจ้งผลการด าเนินการเบื้องต้นให้ผู้ร้องเรียนทราบ  
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๗. กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
    ๗.1 การจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบการอุตสาหกรรม 
          ๗.1.1 ผังการท างาน 

ที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 
1  - รับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ตาม

ข้อ ๕.๑  
- ส าหรับเรื่องร้องเรียนที่ไม่เป็นลายลักษณ์
อักษร กรอกแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนที่
ก าหนด 

ถูกต้อง ครบถ้วน เจ้าพนักงานพัสดุ
ช านาญงาน/จนท.
ธุรการ 

2  เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน ทันทีท่ีได้รับเรื่อง เจ้าพนักงานพัสดุ
ช านาญงาน/จนท.
ธุรการ 
 

3  พิจารณาความน่าเ ช่ือถือของประเด็นที่
ร้องเรียน ความเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย 
กฎระเบียบ และอ านาจหน้าที่ที่สามารถ
ด าเนินการได้ 

เชื่อถือได้และอยู่
ในอ านาจหน้าที ่

ที่สามารถ
ด าเนินการได ้

หก.นผ. /  
นวค.ช านาญการ 

4  
 
 
 

พิ จ ารณาและสรุ ปประ เด็ นปัญหาข้ อ
ร้อง เรี ยน เสนอ อสจ.ชย .  เพื่ อแจ้ ง ให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง 

ถูกต้อง ครบถ้วน - นวค.ช านาญ
การ/ 
วิศวกรปฏิบัติการ/ 
นวค. 
- หก.นผ. 
- หก.รอ. 
- หก.สอ. 

 
5 
 
 
 
 
 

6 

 - อสจ.ชย. พิจารณาลงนามในบันทึกฯ ถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและส าเนาเรียน ปกอ. 
หน.ผตร.อก. ผตร.อก.เขต กรอ. หรือ กพร. 
(กรณี เกิดเหตุที่มีผลกระทบในวงกว้าง และ
เป็นที่สนใจของสื่อฯ มีประเด็นเกี่ยวกับ
โรงงานหรือเหมืองแร่) 
 
-  ด า เนินส่งบันทึกฯ ไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตามระบบสารบรรณ และเพื่อ
ความรวดเร็วจะส่งทางโทรสารก่อนน าส่ง
ทางไปรษณีย์ ต่อไป 

ถูกต้อง ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการทันท ี

เจ้าพนักงานพัสดุ
ช านาญงาน/จนท.
ธุรการ 
 
 
 
 
เจ้าพนักงานพัสดุ
ช านาญงาน/จนท.
ธุรการ 
 

7  ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปัญหา สาเหตุ และ
แนวทางการแก้ไข รวมทั้งการป้องกันมิให้
เกิดปัญหาได้อีก 
 
 

ปฏิบัติตามอ านาจ
หน้าท่ีและ

กฎหมายก าหนด 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

NO 

รับเรื่อง
ร้องเรียน 

ลงทะเบียน 

รับเรื่องร้องเรียน 

ตรวจสอบเรื่อง 

ร้องเรียนเบื้องต้น 

จัดท าบันทึกฯ แจ้ง
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

เสนอ 

อสจ.ชย. 

จัดส่งบันทึกฯ ไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง
ตรวจสอบข้อเทจ็จริง 
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ที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 
8  แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบทันทีที่ได้ข้อสรุป 

ยกเว้น 2 กรณี ได้แก่ 
1. กรณีร้ายแรง อาจสร้างความเสียหายต่อ
ประชาชนและส่งผลกระทบในวงกว้างหรือ
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ อก. 
2. กรณีซับซ้อน ต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์
และตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือเกี่ยวข้องกับ
ข้อกฎหมาย ซึ่งอาจใช้เวลาเกินกว่า 7 วันท า
การ 

- ภายใน 7 วัน 
ท าการ 
- ภายใน 3 วันท า
การ หากยังไมไ่ด้
ข้อยุติให้รายงาน
ทุก 7 วันท าการ 
- แจ้งความ
คืบหน้าเป็น
ระยะๆ (ผู้ร้องแจ้ง
เบอร์โทรศัพท์ที่
สามารถติดต่อได้) 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

9  หากหน่วยงานที่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน     
ไม่รายงานผลภายในเวลาที่ก าหนด จะมีการ
ติดตามเรื่องทางโทรศัพท์ 
 
 

ตามเวลาที่ก าหนด นวค.ช านาญการ /  
วิศวกรปฏิบัติการ /  
นวค. 

10  
 
 
 

ลงทะเบียนรับรายงานผลเรื่องร้องเรียน 
 
 
 
 

ทันทีท่ีได้รับเรื่อง เจ้าพนักงานพัสดุ
ช านาญงาน /  
จนท.ธุรการ 

11  
 
 
 

พิจารณาเรื่องและความเกี่ยวข้องเพื่อส าเนา
เรียน ปกอ. หน.ผตร.อก. ผตร.อก.เขต กรอ. 
หรือ กพร. (กรณี เมื่อเกิดเหตุที่มีผลกระทบ
ในวงกว้าง และเป็นที่สนใจของสื่อ มีประเด็น
เกี่ยวกับโรงงานหรือเหมืองแร่ 

ถูกต้อง ครบถ้วน นวค.ช านาญการ / 
วิศกรปฏิบัติการ /  
นวค. 

12  
 
 
 
 
 

อสจ.ชย. ลงนามในบันทึกฯ ส าเนาเรียน 
ปกอ. หน.ผตร.อก. ผตร.อก.เขต กรอ. หรือ 
กพร. (กรณี เมื่อเกิดเหตุที่มีผลกระทบในวง
กว้าง และเป็นที่สนใจของสื่อมีประเด็น
เกี่ยวกับโรงงานหรือเหมืองแร่) 

 อสจ.ชย. 

13  แจ้ งผลการตรวจสอบข้อ เท็ จจริ ง ให้ผู้
ร้องเรียนทราบ กรณีไม่สามารถติดต่อผู้
ร้องเรียนได้ เก็บรวบรวมเรื่อง 

ถูกต้อง ครบถ้วน นวค.ช านาญการ /  
วิศวกรปฏิบัติการ / 
นวค. 

14  
 
 
 

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียนเป็นราย 6 เดือน 
และ 12 เดือน เสนอ อสจ.ชย.   

ถูกต้อง ครบถ้วน นวค. 

 

รวบรวมเสนอ 
อสจ.ชย. 

รายงานผล 

เรื่องร้องเรียน 

ติดตามผล 

เรื่องร้องเรียน 

ลงทะเบียนรบัรายงาน 
ผลเรื่องร้องเรียน 

เสนอ 

อสจ.ชย. 

ตอบข้อร้องเรียน 

YES NO 

ส าเนาเรียน ปกอ. 
หน.ผตร.อก.  
ผตร.อก.เขต 

YES 

NO 
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          ๗.1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
         1) ขั้นตอนวิธีการรับเรื่องร้องเรียน  

   1.1) การรับเรื่องร้องเรียน  
          (1) เรื่องร้องเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษร ผานช่องทางต่าง ตามข้อ ๕.๑ ด าเนินการรับ

เรื่องร้องเรียนตามระบบสารบรรณ 

  (2) เรื่องร้อนเรียนที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผู้ร้องเรียนหรือประชาชนร้องเรียนทาง
โทรศัพท์ หรือมาติดต่อด้วยตนเองโดยไม่มีหนังสือร้องเรียน เจ้าหน้าที่ จะต้องสอบถามและกรอกข้อมูลลงใน
แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

                - รายละเอียดของผู้ร้องเรียน ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ
ได้ ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนบางรายไม่ประสงค์แสดงตน โดยไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า     
มีข้อมลูน่าเชื่อถือเพียงใด 

- รายละเอียดของเรื่องที่ต้องการร้องเรียน โดยสอบถามให้ได้ประเด็นที่ชัดเจนว่า
ต้องการ ร้องเรียนเรื่องอะไร เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือองค์กรใด และรายละเอียดของปัญหาที่ส่งผลกระทบ           
ต่อผู้ร้องเรียน 

  ทั้งนี้ เจาหนาที่หน่วยงานจะตองสามารถรับเรื่องไดในทันที แมจะเป็นเรื่องที่เกี่ยว    
ของกับหน่วยงานอ่ืน เพ่ืออ านวยความสะดวกและไมท าใหผูรองเรียนเกิดความไม่พอใจ จากนั้นแจงใหผูรองเรียน
ทราบขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการ หากไมไดรับการตอบกลับภายใน 7 วันท าการ สามารถสอบถามไดที่
หมายเลขโทรศัพท 0 4481 1316 

   1.2) การส่งต่อเรื่องร้องเรียน  
  เจ้าหน้าที่ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนและพิจารณา

ความนาเชื่อถือของประเด็นที่รองเรียน ความเกี่ยวของกับขอกฎหมาย กฎระเบียบของกระทรวงอุตสาหกรรม     
และอยู่ในอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้ หากเรื่องร้องเรียนนั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดจะท าหนังสือแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวของภายใน 1 วันท าการ หลังจากไดรับแจง เพ่ือแจงใหด าเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง จากนั้น 
จะบันทึกเรื่องรองเรียนนั้นไวในฐานขอมูลและส าเนาเรื่องรองเรียนเสนออุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือทราบตอไป  

   1.3) การตรวจสอบข้อเท็จจริง  
  หน่วยงานที่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนจะต้องให้ความส าคัญต่อเรื่องร้องเรียนนั้นเป็นล าดับแรก 

โดยเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ปญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไข รวมทั้งการป้องกันมิให้เกิดปัญหาซ้ าได้อีก    
และแจ้งผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ผูรองเรียนทราบทันทีที่ได้ขอสรุป หรือภายใน 7 วันท าการ ยกเว้นเรื่อง    
รองเรียน 2 กรณี ไดแ้ก 

  - กรณีรายแรง ประเด็นที่รองเรียนอาจสร้างความเสียหายต่อประชาชนและส่งผลกระทบ
ในวงกว้างหรือส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงอุตสาหกรรม ตองด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผล 
ภายใน 3 วันท าการ กรณีมีการแก้ไขปัญหาแล้วแต่ยังไม่ได้ขอยุติให้รายงานทุก ๆ 7 วันท าการ 
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 - กรณีซับซ้อน เป็นกรณีที่ต้องใช้ระยะเวลาในการวิเคราะห์และการตรวจสอบข้อเท็จจริง
หรือความเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย ซึ่งอาจใช้เวลาในการด าเนินการเกินกว่า 7 วันท าการ ต้องแจ้งความคืบหน้า    
ในการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะ ๆ (ผู้ร้อง แจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้) 

   1.4) การตอบข้อร้องเรียน 
  กรณีการแจ้งผลการด าเนินงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ ซึ่งปกติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็น

ผู้ด าเนินการแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยตรง พร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นทราบตามระยะเวลา    
ที่ก าหนดเพื่อเป็นข้อมูล ยกเว้นกรณี 

  (1) ผู้ร้องไม่แจ้งชื่อ ที่อยู่ หรือเบอร์โทรศัพท์ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ จะเก็บ
เรื่องเข้าระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน เพ่ือรอชี้แจงภายหลังที่ผู้ร้องเรียนติดต่อกลับมา 

    (2) กรณีผู้ร้องเรียนระบุในค าร้องขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน
หน่วยงานต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องให้หน่วยงานหรือผู้ถูกร้องทราบ เนื่องจากผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อนตาม
เหตุแห่งการร้องเรียนนั้น สอจ.ชัยภูมิ จะเป็นผู้แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องทราบโดยตรง 

   1.5) การติดตามผลเรื่องร้องเรียน 
หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ไม่ชี้แจงผลการด าเนินงานภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิจะติดตามเรื่องร้องเรียนนั้นทางโทรศัพท์ และหากไม่ได้รับ
การตอบสนองจะรายงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 

   1.6) การรวบรวมข้อมูล 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ จะรวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียน ค าชี้แจงของ

หน่วยงานต่าง ๆ จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน เสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นราย 
6 เดือน และราย 12 เดือน 
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    ๗.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  
          ๗.2.1 ผังการท างาน 

ที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 
1  ๑. รับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ตาม

ข้อ ๕.๒  
๒. เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน 
 
 

ถูกต้อง ครบถ้วน เจ้าพนักงานพัสดุ
ช านาญงาน/จนท.
ธุรการ 

๒  ๑. กรณีค าร้องเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบ
ประเด็น น าเสนอ อสจ.ชย. ทันที 
๒. กรณีค าร้องที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 
เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบ
ประ เด็ น  ส รุ ปข้ อ ร้ อ ง เ รี ยน บั นทึ ก ใน
แบบฟอร์ม น าเสนอ อสจ.ชย. 

เชื่อถือได้และอยู่
ในอ านาจหน้าที ่

ที่สามารถ
ด าเนินการได ้

หก.นผ. /  
นวค.ช านาญการ 

๓  
 
 
 
 

อสจ.ชย. ลงทะเบียนรับเรื่อง (ลับ) พิจารณา
สั่งการ 

ถูกต้อง ครบถ้วน อสจ.ชย. 

 
๔ 
 
 
 
 

 

 ๑. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ส าเนาเรื่อง
ร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ แจ้ง ศปท.อก. 
ภายใน ๗ วัน นับแต่วันรับเรื่องร้องเรียน 
๒. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พิจารณา
ด าเนินการจนได้ข้อยุติ และแจ้งผลการ
ด าเนินการเบื้องต้นให้ผู้ร้องเรียน ภายใน ๑๕ 
วัน นับแต่วันได้รับเรื่องร้องเรียน พร้อม
ส าเนาแจ้ง ศปท.อก. 

ปฏิบัติตามอ านาจ
หน้าท่ีและ

กฎหมายก าหนด 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

๕  เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รายงานผลการ
ด า เนินการและสรุปผลการด า เนินการ 
น าเสนอ อสจ.ชย. และจัดส่งให้ ศปท.อก. 
ภายในวันท่ี ๓๐ ของทุกเดือน 
 
 

ถูกต้อง ครบถ้วน นวค. 

๖  เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รายงานสรุปผล
ภาพรวมรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน 
น าเสนอ อสจ.ชย. พิจารณา และเห็นชอบให้
เผยแพร่รายงานผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และช่องทางการประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ 

ถูกต้อง ครบถ้วน นวค. 

 

รับเรื่อง
ร้องเรียน 

ตรวจสอบเรื่อง 

ร้องเรียนเบื้องต้น 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง
ตรวจสอบข้อเทจ็จริง 

ตอบข้อร้องเรยีน 

รวบรวมเสนอ 

อสจ.ชย. และ

แจง้ ศปท.อก. 

เสนอ 

อสจ.ชย. 

สรปุผล และเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์
หน่วยงาน 
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          ๗.2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
         1) ขั้นตอนวิธีการรับเรื่องร้องเรียน  

   1.๑) ค าร้องเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษร ผานช่องทางต่าง ตามข้อ ๕.2 เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายตรวจสอบประเด็น น าเสนอ อสจ.ชย. ทันที  

 ๑.2) ค าร้องเรียนที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผู้ร้องเรียนหรือประชาชนร้องเรียนทาง
โทรศัพท์ หรือมาติดต่อด้วยตนเองโดยไม่มีหนังสือร้องเรียน เจ้าหน้าที่จะต้องสอบถามและกรอกข้อมูลลง            
ในแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

           - รายละเอียดของผู้ร้องเรียน ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  
ทั้งนี ้ผู้ร้องเรียนบางรายไม่ประสงค์แสดงตน โดยไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง จะตอ้งตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีข้อมูล
น่าเชื่อถอืเพียงใด 

- รายละเอียดของเรื่องที่ต้องการร้องเรียน โดยสอบถามให้ได้ประเด็นที่ชัดเจนว่าต้องการ 
ร้องเรียนเรื่องอะไร เกีย่วข้องกับบุคคลหรือองค์กรใด และรายละเอียดของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน 

2) อสจ.ชย. ลงทะเบียนรับเรื่อง (ลับ) พิจารณาสั่งการ 
๓) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ส าเนาเรื่องร้องเรียนของ สอจ.ชย. จากช่องทางร้องเรียนต่าง ๆ แจ้ง 

ศปท.อก. ภายใน ๗ วัน นับแต่วันรับเรื่องร้องเรียน  
         ๔) เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย พิจารณาด าเนินการจนได้ข้อยุติ และแจ้งผลการด าเนินการเบื้องต้น
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับเรื่อง พร้อมส าเนาแจ้ง ศปท.อก. 
         ๕) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รายงานผลการด าเนินการและสรุปผลการด าเนินการ ตามแบบ
รายงานผลการด าเนินการและแบบสรุปรายงานผลการด าเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท ากา ร
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ น าเสนอ อสจ.ชย. และจัดส่งให้ ศปท.อก. ภายในวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน  
         ๖) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รายงานสรุปผลภาพรวมเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน น าเสนอ อสจ.ชย. สั่งการหรืออนุมัติให้น ารายงานสรุปผลฯ เผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานและช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ 

๘. เอกสาร/ระเบียบท่ีใช้ประกอบการดําเนินการ 
    ๘.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
    ๘.2 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
    ๘.3 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
    ๘.4 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 
    ๘.5 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
    ๘.6 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
    ๘.7 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544  
    ๘.8 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
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     ๘.9 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง แนวทางการจัดระเบียบของระบบกระบวนการ
แก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน 
    ๘.10 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551 

๙. ผู้รับผิดชอบการจัดการข้อร้องเรียน 
    ๙.1 ผู้รับผิดชอบหลักประจ าส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 

กลุ่ม ชื่อ – สกุล โทรศัพท์ โทรสาร 
นโยบายและแผนงาน นางสาวพิกูล  สันเต 0 4481 1316 ตอ่ 13 0 4482 1828 
โรงงานอุตสาหกรรม นางสาวภรภัทร รองพล 0 4481 1316 ตอ่ 21 0 4482 1828 
ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม นางกุสุมา ไชยพร 0 4481 1316 ตอ่ 20 0 4482 1828 

 

    ๙.2 ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนประจ าส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 
 

กลุ่ม ชื่อ – สกุล โทรศัพท์ โทรสาร 
นโยบายและแผนงาน 1. นางสาวพิกูล  สันเต 

2. นางสาวเกสรา วุ้นชีลอง 
 

0 4481 1316 ตอ่ 13 
0 4481 1316 ตอ่ 11 

0 4482 1828 

โรงงานอุตสาหกรรม 1. นางสาวภรภัทร รองพล 
 

0 4481 1316 ตอ่ 21 0 4482 1828 

ส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรม 

1. นางกุสุมา ไชยพร 
2. นางสาวสรัญญา ใจกรุณา 
 

0 4481 1316 ตอ่ 20 
0 4481 1316 ตอ่ 17 

0 4482 1828 
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ภาคผนวก 
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แบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียน กรณีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 

ร้องเรียน วันที่   เวลา  น.  
 

๑. ช่องทางการร้องเรียน   ด้วยตนเอง   ทางโทรศัพท์   อ่ืน ๆ (ระบุ)...................................................... 

๒. ข้อมูลผู้ร้องเรียน 
    ชื่อ – นามสกลุ         ไม่ประสงค์ออกนาม 
    ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บา้นเลขที ่  หมู่ที่  หมู่บ้าน   ซอย               
    ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต              . 
    จังหวัด      รหัสไปรษณีย ์                 
    โทรศัพท ์     อีเมล์                                       

๓. รายละเอียดเรื่องร้องเรียน 
     การทุจริตในการจัดซื้อจดัจ้าง        การทุจริตโดยการยักยอกทรัพย์ของทางราชการ 
     การทุจริตในการเบิกเบีย้เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่ารักษาพยาบาล และค่าเชา่บา้น 
     การทุจริตในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดในการแต่งตั้ง เลื่อนต าแหนง่ หรือโยกย้ายข้าราชการ 
     การให้ การรับสินบน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด เพื่อการอันจะท าให้เกิดการทุจริต 
     อ่ืน ๆ (ระบ)ุ          . 
    โปรดรายละเอียดเรื่องร้องเรียน          . 
    .             . 
    .             . 

๔. ประเด็นความต้องการให้ชว่ยเหลือหรือแก้ไข 
    .             . 
    .             . 
    .             . 

๕. การดําเนินการ 
    .             . 
    .             . 
 
       ลงชื่อ    ผู้รับเรื่องร้องเรียน 
             (             ) 

      ต าแหน่ง               . 
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แบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียน กรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบการอุตสาหกรรม 

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 
ร้องเรียน วันที่   เวลา  น.  

 
๑. ช่องทางการร้องเรียน   ด้วยตนเอง   ทางโทรศัพท์   อ่ืน ๆ (ระบุ)...................................................... 

๒. ข้อมูลผู้ร้องเรียน 
    ชื่อ – นามสกลุ         ไม่ประสงค์ออกนาม 
    ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บา้นเลขที ่  หมู่ที่  หมู่บ้าน   ซอย               
    ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต              . 
    จังหวัด      รหัสไปรษณีย ์                 
    โทรศัพท ์     อีเมล์                                       

๓. โรงงานที่ก่อเหตุเดือดร้อนรําคาญ 
    ชื่อโรงงาน      ประกอบกิจการ     . 
    ที่ตั้ง             . 
    .             . 

แผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานและบ้านผู้ร้องเรียนอย่างชัดเจน 
 
 
 
 
 
 

๔. ลักษณะความเดือดร้อน   (  ) เสียงดัง  (  ) สั่นสะเทือน  (  ) ฝุ่นละออง (  ) กลิ่นเหม็น  (  ) เขม่าควัน (  ) น้ าเสีย    
        (  ) ไอสารเคมี  (  ) สิ่งปฏิกูล (  ) คลื่นแม่เหล็ก (  ) อ่ืน ๆ     
๕. ความถี่บ่อยการร้องเรียน  (  ) ไม่เคยร้องเรียนมาก่อน  
                                    (  ) เคยร้องเรียนแล้วที่    เมื่อ    . 

 
       ลงชื่อ    ผู้ร้องเรียน 
             (             ) 
 

       ลงชื่อ    ผู้รับเรื่องร้องเรียน 
             (             ) 

      ต าแหน่ง               . 



15 
 

 
 
 
 


