
 

 



 



 



 
คู่มือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ 
การประกอบกิจการอุตสาหกรรม 

1. วัตถุประสงค ์ 
 คู่มือปฏิบัติงานฉบับน้ีจัดท าขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส านักตรวจและประเมินผล ส านักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ใช้เป็นแนวทางในการจัดการข้อร้องเรียน ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการอุตสาหกรรม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวดเร็วและทั นต่อสถานการณ์                      
โดยประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด บนพื้นฐานของความเป็นธรรมกับคู่กรณีทุกฝ่าย 

2. ขอบเขต 
การประสานงานรับเรื่องร้องเรียนของสถานประกอบการกิจการโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อด าเนินการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานผลการด าเนินการ ติดตามประเมินผล และรวบรวมเสนอผู้บริหาร 

3. ค าจ ากัดความ 
 เรื่องร้องเรียน หมายถึง ประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ผู้ร้องเรียนแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ เช่น HOT LINE สายด่วน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จดหมาย (ผู้บริหาร) จุดบริการประชาชน 1111 ท าเนียบรัฐบาล    
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ทุกจังหวัด โทรศัพท์ (0 2202 3 169) Call Center 1563 ไปรษณีย์ 
หนังสือ web portal ของ สปน. (1111) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อด้วยตนเอง Facebook FanPage อก.                   
และหน่วยงานอ่ืนๆ  เนื่องจากผู้ร้องเรียนไม่ได้รับบริการความสะดวกตาม สมควร ตามสิทธิที่ก าหนด  ตลอดจน
ความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ และจากความ เดือดร้อนเสียหาย  เนื่องมาจากการ
ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ความเดือดร้อนอัน
เนื่องมาจากการด าเนินนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในอ านาจทีข่องกระทรวง
อุตสาหกรรมจะด าเนินการต่อไปได้  

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ผู้อ านวยการส านัก                             :   อนุมัติ ควบคุม ก ากับดูแลการปฏิบัติงานและติดตามผล 
                                                               การด าเนินงาน 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  :   ด าเนินการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน ติดตามและสรุปผล 
                                                                 การด าเนินงาน 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน           :   ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน ติดตามและสรุปผล   
                                                      การด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
5. ผังกระบวนการท างาน 
 

 
 
 
 
 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐาน 

1  
- เรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ติดต่อด้วยตนเอง  
  หนังสือ/จดหมาย  โทรศัพท์  โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์         
  จุดบริการประชาชน 1111 ท าเนียบรัฐบาล  
  สื่อสารมวลชนฯลฯ                                           
- เรื่องร้องเรียนที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเจ้าหน้าที่     
  ด าเนินการกรอกแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน             
  ท่ีก าหนด 

ถูกต้อง ครบถ้วน 

2  
 
 
 

- เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน (*ฉร) 
-  บันทึกข้อมูลในระบบรายงานอิเล็กทอรนิกส์ 
   สตป.สป 
 

ทันทีที่ได้รับเรื่อง 
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- พิจารณาความน่าเชื่อถือของประเด็น 
  ที่ร้องเรียน ความเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย  
  กฎระเบียบ และอ านาจหน้าที่สามารถด าเนินการได้ 
 
 

เชื่อถือได้และอยู่ใน
อ านาจหน้าที่สามารถ

ด าเนินการได้ 
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- พิจารณาและสรุปประเด็นปัญหาข้อร้องเรียน  
  เสนอ ผอ.สตป.สปอ. เพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
  ตรวจสอบข้อเท็จจริง  

       

ถูกต้อง ครบถ้วน 
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  NO 
 
 
 
 
YES 

- ผอ.สตป.สปอ. พิจารณาลงนามในบันทึกฯ ถึงหน่วยงาน   
ที่เกี่ยวข้อง  และส าเนาเรียน ปกอ. หน.ผตร.อก.          
ผตร.อก.เขต  กรอ. หรือ กพร. (กรณีเกิดเหตุที่มี
ผลกระทบในวงกว้าง และเป็นที่ สนใจของสื่อฯ                   
มีประเด็นเกี่ยวกับโรงงานหรือเหมืองแร่ ให้ส าเนาเรียน 
รปอ.หกต. ทราบด้วย) 

 

ถูกต้อง ครบถ้วน 
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- ด าเนินส่งบันทึกฯ ไปยัง สอจ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามระบบสารบรรณและเพื่อความรวดเร็วจะส่งทาง
โทรสารก่อนน าส่งทางไปรษณีย์ต่อไป  

 
 
 
 
 

ด าเนินการทันที 

ตรวจสอบ 
เรื่องร้องเรียนเบื้องต้น 

 

จัดท าบันทึกฯ แจ้ง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

ลงทะเบียน 
รับเรื่องร้องเรียน (*ฉร) 

 

รับเรื่อง
ร้องเรียน 

จัดส่งบันทึกไปยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

 

เสนอ  
ผอ.

สตป.สปอ
. 
 

 

 



 
 

 
 

ล าดับ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดงาน มาตรฐาน 
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- ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปัญหา สาเหตุ และแนวทาง  

การแก้ไข รวมทั้งการป้องกันมิให้เกิดปัญหาได้อีก   
 
 
 

ปฏิบัติตามอ านาจ
หน้าที่ และกฎหมาย

ก าหนด 
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 - แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบทันทีที่ได้ข้อสรุป ยกเว้น 
2 กรณี ได้แก่  

   1. กรณีร้ายแรง  อาจสร้างความเสียหายต่อ
ประชาชนและส่งผลกระทบในวงกว้างหรือส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของ อก.  

   2. กรณีซับซ้อน  ต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์                 
และตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือเกี่ยวข้องกับข้อ
กฎหมาย ซึ่งอาจใช้เวลาเกินกว่า 15 วันท าการ 

- ภายใน 15 วันท าการ 
 

- ภายใน 7 วันท าการ 
หากยังไม่ได้ข้อยุติให้
รายงานทุก 7 วัน 
ท าการ 

- แจ้งความคืบหน้าเป็น
ระยะๆ (ผู้ร้องแจ้งเบอร์
โทรศัพท์ที่สามารถ                  
ติดต่อได)้ 
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- หากหน่วยงานที่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ไม่รายงาน
ผลภายในเวลาที่ก าหนด จะมีการติดตามเรื่องทาง
โทรศัพท์ 

 
 

ตามเวลาที่ก าหนด 
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- ลงทะเบียนรับรายงานผลเรื่องร้องเรียน 
  (*ฉร) 
 
 
 
 

ทันทีที่ได้รับเรื่อง 
 

11 
 
 
 

 

 
- พิจารณาเรื่องและความเกี่ยวข้องเพื่อส าเนาเรียน  

ปกอ. หน.ผตร.อก. ผตร.อก. เขต กรอ. หรือ กพร.    
(กรณีเมื่อเกิดเหตุที่มีผลกระทบในวงกว้าง               
และเป็นที่สนใจของสื่อ มีประเด็นเกี่ยวกับโรงงาน
หรือเหมืองแร่ให้ ส าเนาเรียน รปอ.หกต. ทราบด้วย)  

 

ถูกต้อง ครบถ้วน 
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 - ผอ.สตป.สปอ. ลงนามในบันทึกฯ  ส าเนาเรียน 
ปกอ.หน.ผตร.อก. ผตร.อก.เขต กรอ. หรือ กพร. 
(กรณีเมื่อเกิดเหตุที่มีผลกระทบในวงกว้าง                
และเป็นที่สนใจ ของสื่อมีประเด็นเกี่ยวกับโรงงาน 

  หรือเหมืองแร่ ให้ ส าเนาเรียน รปอ.หกต. ทราบ
ด้วย) 

 

- 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 

รายงานผล 
เรื่องร้องเรียน 

 

ติดตามผล 
เรื่องร้องเรียน  
 

ลงทะเบียนรับรายงานผล 
เรื่องร้องเรียน 

 (*ฉร) 
 

ส าเนาเรียน 
ปกอ. หน.ผตร.อก. 

ผตร.อก.เขต 

YES 

  NO 

เสนอ  
ผอ.

สตป.สปอ
. 
 

 

 



 
 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐาน 
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- แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ 
  ผู้ร้องเรียนทราบ กรณีไม่สามารถติดต่อ 
 ผู้ร้องเรียนได้ เก็บรวบรวมเรื่อง 
 

ถูกต้อง ครบถ้วน 
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- หากมีที่อยู่ชัดเจนให้แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยจัดท าหนังสือตอบ เสนอ 
ปกอ. ลงนาม 

 
 

ถูกต้อง ครบถ้วน 
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- รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลเรื่องร้องเรียน               
รายเดือน รายไตรมาส สรุปรายงาน ปกอ. รวอ.  

 
 
 
 

ถูกต้อง ครบถ้วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 6.1  ขั้นตอนวิธีการรับเรื่องร้องเรียน 
  6.1.1 การรับเรื่องร้องเรียน 
   1. เรื่องร้องเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น HOT LINE สายด่วน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จุดบริการประชาชน 1111 ท าเนียบรัฐบาล ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดทุกจังหวัด โทรศัพท์ (0 2202 3 169) Call Center 1563 ไปรษณีย์  หนังสือ  web portal 
ของ สปน. (1111)  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อด้วยตนเอง และหน่วยงานอ่ืนๆ  ด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนตาม
ระบบสารบรรณ  
   2. เรื่องร้องเรียนที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผู้ร้องเรียนหรือประชาชนร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
หรือมาติดต่อด้วยตนเองโดยไม่มีหนังสือร้องเรียน เจ้าหน้าที่จะต้องสอบถามและกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม
รับเรื่องร้องเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 
 
 
 

รวบรวมเสนอ
ผู้บริหาร 

 

เสนอ  
ปกอ. 

 

 

 

YES 

ตอบข้อร้องเรียน 

 

NO 

หมายเหตุ *ฉร  เป็นรหัสรับเรื่องร้องเรียนเหตุภาวะฉุกเฉินในทะเบียนรับเรื่อง 
 รวอ.           หมายถึง   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  
 ปกอ.          หมายถึง   ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
 รปอ.หกต.     หมายถึง  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านก ากับตรวจสอบกระบวนการผลิต  
 หน.ผตร.อก. หมายถึง   หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม  
 ผตร.อก. หมายถึง   ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม  
 สอจ. หมายถึง   ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  
 กรอ. หมายถึง   กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 กพร. หมายถึง   กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  
 สปน. หมายถึง   ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
 



 
 
 
 
  - รายละเอียดของผู้ร้องเรียน ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้               
ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนบางรายไม่ประสงค์แสดงตน โดยไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง                  
ว่ามีข้อมูลน่าเชื่อถือเพียงใด 
   - รายละเอียดของเรื่องที่ต้องการร้องเรียน โดยสอบถามให้ได้ประเด็นที่ชัดเจนว่าต้องการ
ร้องเรียนเรื่องอะไร เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือองค์กรใด และรายละเอียดของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน
 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะต้องสามารถรับเรื่องได้ในทันที แม้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น              
เพื่ออ านวยความสะดวกและไม่ท าให้ผู้ร้องเรียนเกิดความไม่พอใจจากนั้นแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบขั้นตอน              
และระยะเวลาในการด าเนินการ หากไม่ได้รับการตอบกลับภายใน 15 วันท าการ สามารถสอบถามได้ที่หมายเลข
โทรศัพท์ 0 2202 3169   

 6.1.2  การส่งต่อเรื่องร้องเรียน   
    เจ้าหน้าที่ส านักตรวจและประเมินผลลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน และพิจารณาความ
น่าเช่ือถือของประเด็นที่ร้องเรียน ความเก่ียวข้องกับข้อกฎหมาย กฎระเบียบของกระทรวงอุตสาหกรรม และอยู่ใน
อ านาจหน้าที่สามารถด าเนินการได้  หากเรื่องร้องเรียนนั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดจะท าหนังสือแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 1 วันท าการ หลัง จากได้รับแจ้ง เพื่อ แจ้งให้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
จากนั้นจะบันทึกเรื่องร้องเรียนนั้นไว้ในฐานข้อมูลและส าเนาเรื่องร้องเรียนเสนอผู้บริหารเพ่ือทราบต่อไป    

 6.1.3  การตรวจสอบข้อเท็จจริง   
   หน่วยงานที่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนจะต้องให้ความส าคัญต่อเรื่องร้องเรียนน้ันเป็นล าดับแรก          

โดยเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ปัญหา สาเหตุ  และแนวทางการแก้ไข  รวมทั้งการป้องกันมิให้เกิดปัญหา ซ้ าได้
อีก     และแจ้งผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ผู้ร้องเรียนทราบทันทีที่ได้ข้อสรุป หรือภายใน 15 วัน
ท าการ  ยกเว้นเรื่องร้องเรียน 2 กรณี ได้แก่ 

   - กรณีร้ายแรง ประเด็นที่ร้องเรียนอาจสร้างความเสียหายต่อประชาชนและส่งผลกระทบ 
ในวงกว้างหรือส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงอุตสาหกรรมต้องด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผล
ภายใน 7 วันท าการ กรณีมีการแก้ไขปัญหาแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อยุติให้รายงานทุกๆ 7 วันท าการ 

- กรณีซับซ้อน เป็นกรณีที่ต้องใช้ระยะเวลาในการวิเคราะห์และ การตรวจสอบข้อเท็จจริง               
หรือความเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายซึ่งอาจใช้เวลาในการด าเนินการเกินกว่า 15 วันท าการ ต้องแจ้งความคืบหน้า                        
ในการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะๆ (กรณีผู้ร้อง แจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได)้ 

 6.1.4  การตอบข้อร้องเรียน  
  กรณีการแจ้งผลการด าเนินงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ ซึ่งปกติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็น

ผู้ด าเนินการแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยตรง  พร้อมรายงานให้ สตป.สปอ.  ทราบตามระยะเวลาที่ก าหนด                 
เพื่อเป็นข้อมูล ยกเว้นกรณ ี

  6.1.4.1 ผู้ร้องไม่แจ้งช่ือ ที่อยู่ หรือ เบอร์โทรศัพท์ สตป.สปอ. จะเก็บเรื่องเข้าระบบ
ฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน เพื่อรอชี้แจงภายหลังที่ผู้ร้องเรียนติดต่อกลับมา 

  6.1.4.2  กรณีผู้ร้องเรียนระบุในค าร้องขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อ               
ผู้ร้องเรียนหน่วยงานต้องไม่เปิดเผยช่ือผู้ร้องให้หน่วยงาน หรือผู้ถูกร้องทราบเนื่องจากผู้ร้องอาจจะได้รับความ
เดือดร้อนตามเหตุแห่งการร้องเรียนนั้น สตป.สปอ. จะเป็นผู้แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องทราบโดยตรง 

 
 
 



 
 
 
 

 6.1.5  การติดตามผลเรื่องร้องเรียน 
  หากหน่วยงานที่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ไม่ชี้แจงผลการด าเนินงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

ส านักตรวจและประเมินผลจะติดตามเรื่อง ร้องเรียนนั้น ทางโทรศัพท์ และหากไม่ได้รับการตอบสนอง                   
จะรายงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อสั่งการต่อไป 

 6.1.6 การรวบรวมข้อมูล  
  ส านักตรวจและประเมินผล จะรวบรวม  วิเคราะห์ และประมวลผล ข้อมูลเรื่องร้องเรียน                 

ค าชี้แจงของหน่วยงาน จัดท าสรุปผลการด าเนินการ จัดการข้อร้องเรียนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหาร                  
และทุกหน่วยงานเพื่อทราบเป็นประจ าทุกเดือน 

 6.2 เอกสาร/ระเบียบ ที่ใช้ประกอบการด าเนินการ 
  6.2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
  6.2.2 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
  6.2.3 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

  6.2.4 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                   
6.2.5 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

   6.2.6 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
   6.2.7 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  
   6.2.8 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  
  6.2.9 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง แนวทางการจัดระเบียบของระบบ
กระบวนการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน 
  6.2.10 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551 
  6.2.10 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 

6.3  ผู้รับผิดชอบการจัดการข้อร้องเรียน 
 6.3.1 ผู้รับผิดชอบหลัก ประจ ากระทรวงอุตสาหกรรม กลุ่มประสานงานอุตสาหกรรมจังหวัด                      

ส านักตรวจและประเมินผล  ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
  1. นายพาวุฒ ิ หาญเวช      โทรศัพท์ 0 2202 3169   โทรสาร 0 2202 3060 

2. นายทินวัฒน์  แก้วสว ี   โทรศัพท์ 0 2202 3610  โทรสาร 0 2202 3060 
3. นายกฤษฏ์ิปัญญชน  เลี่ยมพุทธทอง   โทรศัพท์  0 2202 6384 โทรสาร  0 2202  3060 
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6.3.2 ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนประจ าหน่วยงาน 

        1) หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า  

หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล โทรศัพท ์ โทรสาร E - mail 

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

1. นายกิติศักดิ์  สุตตันติปิฎก 
 

0 2202 4010 - - 

กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม 

1. นายณัชญ์  กุลเมธี  
2. นางสาวพิชญาภัทร ช่วยบ ารุง 
3. นายประวิทย์  นาคนวล  
 

0 2202 4403 
 

0 202 3149 
 

nattapong@dip.go.th 
pichayapat@dip.go.th 

prawit@dip.go.th 

กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐาน 
และการเหมืองแร่  

1. นางเกษวรรณ  สมเจษ 
2. นางสาวนภกานต์ ศรีอุ่นรี  
 

0 2202 3557 
0 2202 3555 

0 2644 8746 
 

kesawan@dpim.go.th 
may.napakan@gmail.com 

ส านักงานอ้อย
และน้ าตาลทราย 

1. นางอารุณี  ศรีเกียรติศักด์ิ 
2. นายพงศธร  ประทุมโพธิ ์
 

0 2202 3073 
 

0 2354 3434 arunee@ocsb.go.th 
Pong5@torn_Pr@ocsb.go.th 

ส านักงาน
มาตรฐาน
อุตสาหกรรม  

1. นางสาวศิวพร  ดิลกโกมล 
2. นางสาวบุณยานุช  บุญปก 
 

0 2202 3308 
 

0 2202 3415 
 

Siwaporn_tisi@yahoo.com 
Boonya.boonya@yahoo.com 

ส านักงาน
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

1. นางสาวสมจิตต์  เอี่ยมวรทัย 
 

0 2202 4277 0 2644 7136 - 

การนิคม
อุตสาหกรรมแห่ง 
ประเทศไทย 

1. นางสาวสุชาบดี  กล้าหาญ 
2. นายพิชัย  จันทร์แสงศร ี
3. นางสาวณันวดี  ทับมา   
 

0 2253 0516 
 

0 2253 2965 
 

Suchabadee.k@ieat.mail.go.th 
Pichai_j@hotmail.com 

Nunwadee.t@ieat.mail.go.th 
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2) หน่วยงานระดับส านักหรือเทียบเท่าของ สปอ.   

หน่วยงาน ชื่อ - นามสกลุ โทรศัพท ์ โทรสาร E – mail 

ส านักงานรัฐมนตรี 1. นายอนุพงศ์  ก าปนาด 
2. นายเจิมโชติ  ควะชาติ 

0 2202 3135 
 

0 2202 3140 
 

Pijic_k@hotmail.com 
Industry6328@gmail.com 

ส านักบริหารกลาง 1. นางสีจันทร์  สายบัวทอง 
2. นางอรพิชญ์  ปิ่นจ าปา 

0 2202 3041 
 

0 2202 3048 Prnarai01@gamil.com 
Prnarai01@gamil.com 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

1. นายพัทมน  เต็มยอด 
2. ว่าที่ รต.ปิยพนธ์  พวงนิลน้อย  

0 2202 6230 
0 2202 3096 

0 2202 3217 Phattamon_indudtry.go.th 
Piyapat_p@industry.go.th 

ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

1. นางพิชชานันท์  เนียมสุวรรณ 
2. นางสาวนันทรัตน์  ปัญญา 

0 2202 3176 
0 2202 3155 

0 2202 3158 - 

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

1. นางสาวเพ็ญนภา  เป้าวิริทธิ์ 0 2202 3019 0 2354 3127 Oyy555555@gmail.com 

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 

1. ว่าที่ร้อยตรี สรวิศ  ฆังฆะ 0 2202 3234 0 2202 3166 sorawih@hotmail.com 

กลุ่มบริหาร
ทรัพยากร 
และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

1. นางสาวภาคินันนท์   
    สุสังกรกาญจน์  
2. นายเพชร  พลทะมัย 

0 2202 6279 
0 2202 3254 

0 2202 3642 
0 2202 3056 

pakinuns@hotmail.com 
wefare.3254@gmail.com 

ส านักกฎหมาย 1. นายสมชัย  เอมบ ารุง 
2. นายธีรศานต์ ก๊กรัมย  

0 2202 3267 
0 2202 3148 

0 2202 3046 
 

- 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้าน 
การทุจริต 

1. นายนัทพงษ์  ทีฆะพันธ ์ 0 2202 3089 - nuy@hotmail.co.th 

7. มาตรฐานงานการรับและตอบข้อร้องเรียน  
  เจ้าหน้าที่จะต้องสามารถรับเรื่องได้ในทันที แม้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานอ่ืน เพื่ออ านวย
ความสะดวกและไม่ท าให้ผู้ร้องเรียนเกิดความไม่พอใจ ตลอดจนชี้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ถึงวิธีการ ขั้นตอน                 
และระยะเวลาในการด าเนินการ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมก าหนด โดย หน่วยงานที่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน
จะต้องให้ความส าคัญต่อเรื่องร้องเรียนเป็นล าดับแรกโดยเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ปัญหา สาเหต ุและแนวทางการ
แก้ไข รวมทัง้ การป้องกันมิให้เกิดปัญหาซ้ าได้อีก 

 8. ระบบติดตามและประเมินผล 
    ส านักตรวจและประเมินผลในฐานะศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบการอุตสาหกรรม

ด าเนินการ ติดตามผลการจัดการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนนัน้เพื่อน าไปปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ                  
หรือการปฏิบัติงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ หากเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานจะประชุมหารือ
ร่วมกันหรือน าเรียนผู้บริหารพิจารณาในการประชุมต่อไป 
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