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1. หลกัการและเหตุผล 

 ปัญหาดา้นมลพิษส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนันบัวนักจ็ะทวคีวามรุนแรง                    

และมีแนวโนม้ท่ีเพิ่มมากข้ึน ปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหส่ิ้งแวดลอ้มเกิดการเปล่ียนแปลง คือ

การเพิ่มข้ึนของจาํนวนประชาชนท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว จึงส่งผลให้ การขยายตวัทั้งทาง

เศรษฐกิจ เกษตรกรรม  อุตสาหกรรม และบริการ จึงก่อใหเ้กิดปัญหามลพิษ ตามมาอยา่ง

มากมาย  และส่งผลกระทบต่อวถีิชีวติและความเป็นอยูข่องประชาชนท่ีอยูใ่กลเ้คียง 

แหล่งกาํเนิดมลพิษอาจจาํแนกเป็น โรงงานอุตสาหกรรม  ฟาร์มปศุสัตว ์ สถาน

ประกอบการต่างๆท่ีก่อใหเ้กิดปัญหานํ้าเน่าเสีย ฝุ่ นละออง กล่ินเหมน็ เสียงดงั   สารเคมี 

แรงสั่นสะเทือนต่างๆ เป็นตน้ ตลอดจนความเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการประกอบกิจการ 

เช่น  ตล่ิงพงั บา้นแตกร้าว  หรือเหตุราํคาญท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของ                 

ผูไ้ดรั้บมลพิษ นั้นๆ 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ. 2550  ไดก้าํหนดไวใ้นมาตรา 59 ให้

บุคคลยอ่มมีสิทธิเสนอเร่ืองราวร้องทุกข ์และไดรั้บแจง้ผลการพจิารณาในเวลา

อนัรวดเร็ว  อนัเป็นสิทธิ ท่ีรัฐธรรมนูญไดรั้บรองไวเ้ก่ียวกบัการร้องทุกขร้์องเรียนและการ

ไดรั้บขอ้มลูหรือคาํช้ีแจงจากการร้องทุกข์ ร้องเรียนดงักล่าว ปัจจุบนั ประชาชนท่ีไดรั้บ

ผลกระทบจากมลพษิส่ิงแวดลอ้มไดร้้องเรียนเขา้มายงัหน่วยงาน ท่ีรับผดิชอบ โดยผา่น

ช่องทางต่างๆ  ท่ีหน่วยงานเปิดกวา้งไวเ้พื่ออาํนวยความสะดวก สาํนกังานส่ิงแวดลอ้ม

ภาคท่ี 7 ในฐานะเป็นหน่วยงานทางวชิาการ   ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีตั้งอยูใ่นส่วนภูมิภาค  ได้

กาํหนดใหก้ารติดตามเร่ืองร้อง เรียนและเหตุฉุกเฉิน ดา้นมลพิษส่ิงแวดลอ้ม เป็นภารกิจท่ี

สาํคญัเร่ืองหน่ึง  โดยตอ้งกาํหนดและมอบหมายใหมี้เจา้หนา้ท่ีหลกั เพื่อรับผดิชอบ

ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียน ดา้นมลพิษส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะ  ทั้งน้ีเพือ่ให้
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ความเดือดร้อนของประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากมลพิษส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการแกไ้ข

โดยเร็ว ภายใตข้อบเขตและอาํนาจหนา้ท่ีของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคต่อไป 

 

2. บทวเิคราะห์/แนวคดิ/ข้อเสนอ 

2.1 บทวเิคราะห์ 

ปัจจุบนัทางราชการไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัของปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผล

กระทบต่อประชาชน จึงไดอ้าํนวยความสะดวกใหก้บัประชาชนท่ีไดรั้บความเดือดร้อน 

หรือไดรั้บผลกระทบ จากแหล่งกาํเนิดมลพษิต่างๆ ใหส้ามารถร้องเรียน/ร้องทุกข ์หรือแจง้

เหตุปัญหาส่ิงแวดลอ้มไดห้ลายช่องทางข้ึน  ไม่วา่จะเป็นศนูยบ์ริการประชาชน ( Call 

Center) โทรศพัท ์จดหมายร้องทุกข ์ หนงัสือขอความเป็นธรรม จากส่ือมวลชน จดหมาย

ร้องเรียนจากศนูยด์าํรงธรรมของจงัหวดั ฯลฯ ดงันั้นจาํนวนเร่ืองร้องทุกข/์ร้องเรียน ท่ี

หน่วยงานไดรั้บจะมีจาํนวนมากข้ึนเร่ือยๆ เพราะสภาพปัญหาส่ิงแวดลอ้มเดิมท่ียงัไม่ได้

รับการแกไ้ข และปัญหาส่ิงแวดลอ้มใหม่ๆ ท่ีเกิดเพิ่มข้ึนดว้ย 

สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 ไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัของเร่ืองร้องทุกข/์

ร้องเรียน ท่ีประชาชนไดแ้จง้เขา้มายงัหน่วยงาน และควรจะใหค้วามสาํคญัในระดบัตน้ๆ 

โดยเฉพาะเร่ืองท่ีส่งผลกระทบ ต่อสุขภาพอนามยั  และความปลอดภยัของประชาชนท่ี

จะตอ้งรีบเขา้ไปดาํเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงโดยเร็ว  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลสาํหรับ การ

พิจารณาหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีถูกตอ้ง  และรวดเร็วต่อไป ซ่ึงบางกรณีอาจตอ้ง

ประสานผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น หรือผูมี้อาํนาจหนา้ท่ีโดยตรง เช่น อุตสาหกรรมจงัหวดั  

ปศุสัตวจ์งัหวดั ประมงจงัหวดั ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน ฯลฯ ร่วมตรวจสอบขอ้เทจ็จริงดว้ย ซ่ึงการใหค้าํปรึกษาแนะนาํในดา้นเทคนิค

วชิาการตอ้งยดึหลกัอยูบ่นพื้นฐาน และมีความเป็นไปไดท่ี้ผูป้ระกอบการ หรือเจา้ของ

แหล่งกาํเนิดมลพิษสามารถนาํไปปฏิบติัได ้   
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2.2 แนวคดิ 

 จากการดาํเนินงานปัญหาเร่ืองร้องเรียนดา้นมลพิษส่ิงแวดลอ้มท่ีผา่นมาของ

สาํนกังาน ส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 จะพบวา่ ยงัมีปัญหาเร่ืองบุคลากรไม่เพยีงพอในการ

ดาํเนินงาน จึงทาํใหก้ารแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียนดา้นมลพษิส่ิงแวดลอ้มของประชาชน

บางคร้ังล่าชา้ ดงันั้นการท่ีจะพฒันาการดาํเนินงานเร่ืองร้องเรียนดา้นมลพษิส่ิงแวดลอ้ม

ของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 จาํเป็นตอ้งมีการเตรียมบุคลากรใหเ้พยีงพอท่ีจะ

ใหบ้ริการ เพราะลาํพงัให้ ส่วนควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มดาํเนินการเพยีง ส่วนเดียว                 

กจ็ะมีปัญหาเร่ืองบุคลากรไม่เพยีงพอต่อไป 

  ดงันั้น แนวคิดท่ีจะเสนอกคื็อ การพฒันาบุคลากร (นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้ม) 

สังกดัสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 ตั้งแต่ระดบัปฏิบติัการข้ึนไป ในฐานะเจา้พนกังาน

ควบคุมมลพิษใหไ้ดรั้บการพฒันาใหมี้ความรู้ความสามารถ ในการดาํเนินงานแกไ้ข

ปัญหาเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกขด์า้นมลพิษส่ิงแวดลอ้มทุกคน โดยมีแนวทางการพฒันา 

ดงัน้ี 

 2.2.1 การพฒันาบุคลากร  

   2.2.1.1 บุคลากรตาํแหน่งนกัวชิาการส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่ระดบัปฏิบติัการข้ึนไป 

ในฐานะเป็นเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ สังกดัสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 ควรไดรั้บ

การพฒันาความรู้ และเพิ่มศกัยภาพในการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียนดา้น

มลพษิส่ิงแวดลอ้ม  โดยการฝึกอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการศึกษาคู่มือการ

ปฏิบติังาน (ภาคผนวก) เพือ่ใชป้ระกอบการดาํเนินงานแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียนดา้น

มลพิษส่ิงแวดลอ้ม  

   2.2.1.2 การพฒันาจากประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินงาน ดงัน้ี  

    (1) มีการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ในการดาํเนินงานแกไ้ขปัญหาเร่ือง

ร้องเรียนดา้นมลพิษส่ิงแวดลอ้มระหวา่งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น การประชุมวชิาการ การเสวนา 

การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ในลกัษณะชุมชนนกัปฏิบติั ( COP) การจดัการความรู้ ( KM) 

ภายในสาํนกังานฯ เป็นตน้ 
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    (2) มีการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริงในพื้นท่ี ( On the job training) 

โดยการออกดาํเนินการแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียนดา้นมลพิษส่ิงแวดลอ้มร่วมกนั 

ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีกรมควบคุมมลพิษและเจา้หนา้ท่ีสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 หรือ

ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 ดว้ยกนัเอง โดยใชร้ะบบพี่สอนนอ้ง 

เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั 

 2.2.2 การพฒันาระบบการดาํเนินงาน  

 กระบวนการดาํเนินงานเร่ืองร้องเรียนดา้นมลพิษส่ิงแวดลอ้มของสาํนกังาน

ส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 เม่ือปี พ.ศ. 255 7 นั้น ไดมี้การวางแผนกาํหนดเวลา ดาํเนินการแกไ้ข

ปัญหาเร่ืองร้องเรียนดา้นมลพิษส่ิงแวดลอ้มภายใน 15 วนัทาํการ โดยนบัเร่ิมตน้เขา้สู่

กระบวนการดาํเนินงานเร่ืองร้องเรียน ดา้นมลพิษส่ิงแวดลอ้มในวนัท่ีลงทะเบียนรับเร่ือง 

ณ ส่วนควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสาํนกังานฯ ยงั ไม่ไดก้าํหนดขั้นตอน หรือวธีิการ

รวมถึงการกาํหนดวนัท่ีชดัเจนของการนาํเร่ืองร้องเรียนเขา้สู่ระบบการทาํงานของ

สาํนกังานฯ แต่จากสถิติการลงทะเบียนรับหนงัสือเร่ืองร้องเรียนของส่วนควบคุม

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ ส่วนอาํนวยการใชเ้วลาในการส่งเร่ืองมายงัส่วนควบคุม

คุณภาพส่ิงแวดลอ้มโดยเฉล่ีย 4 วนัทาํการ ซ่ึงเม่ือรวมทั้งกระบวนการดาํเนินงานเร่ือง

เรียนดา้นมลพิษส่ิงแวดลอ้มใชเ้วลาดาํเนินการทั้งหมด 19 วนัทาํการ ซ่ึงอาจทาํใหก้าร

ดาํเนินงานเร่ืองร้องเรียน ล่าชา้ ไม่ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ  รายละเอียด

ดงัภาพ 1 
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เจา้หนา้ท่ีรับเร่ืองร้องเรียนผา่นทางช่องทางต่างๆ ของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7  

(เอกสารท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร, โทรศพัท,์ เวป็ไซต ์ฯลฯ ) (2 วนัทาํการ)   

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 

พิจารณา/วินิจฉยัสัง่การ (2 วนัทาํการ)   

ส่วนควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

ลงทะเบียนรับเร่ือง (2 วนัทาํการ) 

      ประสานกรมควบคุมมลพิษ 

เพ่ือดาํเนินการต่อไป (2 วนัทาํการ) 

      ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

เพ่ือร่วมออกดาํเนินการในพ้ืนท่ี 

(2 วนัทาํการ) 

      ประสานแจง้ ทสจ.พ้ืนท่ีเกิดเหตุรับทราบ

เพ่ือปฏิบติัตามแนวทางการดาํเนินการ 

เร่ืองร้องเรียนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม (3 วนัทาํการ) 

      ดาํเนินการติดตาม/ตรวจสอบและให้คาํแนะนาํ 

ในการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ในพ้ืนท่ี (5 วนัทาํการ)  

      ตรวจวิเคราะห์ตวัอยา่งส่ิงแวดลอ้ม

ในห้องปฏิบติัการ (15 วนัทาํการ) 

รายงานผลการตรวจสอบ 

• แจง้ผูบ้งัคบับญัชา และ/หรือ 

• แจง้หน่วยงานท่ีร้องขอความร่วมมือเพ่ือทราบและดาํเนินการต่อไป และ/หรือ  

• แจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ท่ี และ/หรือ  

• แจง้ผูร้้องขอ/ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

(5 วนัทาํการ) 

      รวบรวม/จดัเก็บขอ้มูลเร่ืองร้องเรียนของ

สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 (1 วนัทาํการ) 

กรณีท่ี 1 

 

กรณีท่ี 2 

 
เกินศกัยภาพ 

 

ไม่เกินศกัยภาพ 

 

เก็บตวัอยา่งส่ิงแวดลอ้มส่งตรวจวิเคราะห์ 
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ภาพ 1 แผนผงัขั้นตอนการดาํเนินการเร่ืองร้องเรียนดา้นมลพษิส่ิงแวดลอ้มของสาํนกังาน

ส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 ปี 2557 
 

 ดงันั้น  เพือ่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงาน และเป็นการตอบสนอง

ความตอ้งการของผูรั้บบริการ สาํนกังานฯ จึงไดก้ระชบัเวลาใหบ้ริการจาก 1 9 วนัทาํการ 

เป็น 12 วนัทาํการ  แต่เน่ืองจากสาํนกังานฯ ยงัประสบ ปัญหาเร่ืองบุคลากรไม่เพยีงพอใน

การดาํเนินงาน จึงไดพ้ฒันา ระบบการดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียนดา้นมลพิษ

ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีจะบูรณาการ การดาํเนินงานเร่ืองร้องเรียนดา้นมลพษิส่ิงแวดลอ้ม ใหก้บั

นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้มทุกคน ในสังกดัสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 ในฐานะเป็นเจา้พนกังาน

ควบคุมมลพิษ เขา้มามีมีบทบาทในการดาํเนินงาน ช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาใหก้บั

ประชาชน จึงไดจ้ดัทาํคู่มือการปฏิบติังานสาํหรับการดาํเนินการเร่ืองร้องเรียนดา้นมลพิษ

ส่ิงแวดลอ้ม สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 ฉบบัปรับปรุงใหส้าํหรับผูป้ฏิบติังานมีแนวทาง

ปฏิบติัเดียวกนั โดยมีขั้นตอนในการดาํเนินการไดด้งัน้ี  

 1) เจา้หนา้ท่ีรับเร่ืองร้องเรียนดา้นส่ิงแวดลอ้มและพจิารณาเบ้ืองตน้ 

 1.1) เจา้หนา้ท่ีส่วนอาํนวยการ/เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาค ท่ี 7 

รับเร่ืองร้องเรียนผา่นช่องทางไปรษณีย ์โทรศพัท ์โทรสาร อินเตอร์เนต็ มาดว้ยตนเอง  

หรืออ่ืนๆ กรณีเป็นเร่ืองร้องเรียนทางโทรศพัท ์หรือการแจง้เร่ืองดว้ยตนเอง ใหเ้จา้หนา้ท่ี 

สาํนกังานฯ กรอกรายละเอียดเร่ืองร้องเรียนลงในแบบฟอร์มรับเร่ืองร้องเรียน ดงัภาพ 2 
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ภาพ 2 แบบฟอร์มรับเร่ืองร้องเรียน : กรณีไม่มีหนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

หรือโทรศพัท ์

 1.2) เจา้หนา้ท่ีส่วนอาํนวยการ/เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาค ท่ี 7 

พิจารณาเบ้ืองตน้ หาก ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 ไม่ไดอ้ยูป่ฏิบติังาน ณ 

สาํนกังาน ฯ ใหจ้ดัทาํสาํเนาหนงัสือร้องเรียนใหส่้วนควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มหรือ

เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบทราบก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบติังาน 

ขอ้ 1) กาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินงาน 1 วนัทาํการ 

 2) เสนอผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 พจิารณาสั่งการ 

 2.1) เจา้หนา้ท่ีท่ีรับเร่ืองร้องเรียนท่ีผา่นช่องทางต่างๆ เสนอเป็นเร่ือง

ด่วน ใหผู้อ้าํนวยการสาํนกังานฯ พิจารณาส่ังการ แบ่งเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

  2.1.1) สั่งการส่วนควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มดาํเนินการ กรณี ส่วน

ควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มสามารถดาํเนินการได ้(อยูป่ฏิบติัราชการ ณ สาํนกังานฯ)     

  2.1.2) สั่งการส่วนงานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมายตามลาํดบัท่ีกาํหนดไว ้

ดงัน้ี  

  ลาํดบัท่ี 1 ส่วนเฝ้าระวงัและเตือนภยั  

  ลาํดบัท่ี 2 ส่วนวเิคราะหคุ์ณภาพส่ิงแวดลอ้ม  

  ลาํดบัท่ี 3 ส่วนส่งเสริมการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  

  ลาํดบัท่ี 4 ส่วนแผนส่ิงแวดลอ้ม   

  ดาํเนินการแทน กรณี ส่วนควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ไม่

สามารถดาํเนินการได ้(ปฏิบติัราชการนอกสถานท่ี)      

 2.2) ในกรณีท่ีสาํเนาเร่ืองร้องเรียนและส่งใหส่้วนควบคุม คุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม  หรือส่วนงานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมายตามลาํดบัท่ีกาํหนดไว ้โดยหมายเหตุให้

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานฯ ทราบดว้ย 

ขอ้ 2) กาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินงาน 1 วนัทาํการ 

 3) ส่วนอาํนวยการ ส่งเร่ืองให้ส่วนควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม หรือส่วนงาน

อ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมายตามลาํดบัท่ีกาํหนดไวท้ราบโดยด่วนตามการสั่งการ 

ขอ้ 3) กาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินงาน 1 วนัทาํการ 
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 4) ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 

 4.1) เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ ศึกษาปัญหาเร่ืองร้องเรียนในเบ้ืองตน้              

เพือ่ดาํเนินการตามแต่กรณี  ดงัน้ี 

 4.1.1) กรณี 1 ร่วมตรวจสอบขอ้เทจ็จริง แบ่งเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

 4.1.1.1) กรณีท่ีสาํนกังานฯ สามารถดาํเนินการเองได ้(ไม่เกิน

ศกัยภาพ) 

 (1)  ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง คือ องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นพื้นท่ีของปัญหาเร่ืองร้องเรียน  และหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีในการบงัคบัใชก้ฎหมาย  เพื่อกาํหนดวนัเขา้ตรวจสอบ

พื้นท่ีและขอ้เทจ็จริงต่างๆ 

 (2)  จดัเตรียมเคร่ืองมือ/อุปกรณ์/วสัดุ  สาํหรับการ

ตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพส่ิงแวดลอ้มภาคสนาม หรือเกบ็ตวัอยา่งส่ิงแวดลอ้ม (กรณีท่ี

จาํเป็น) 

 (3) ประสานหอ้งปฏิบติัการส่ิงแวดลอ้มของสาํนกังานฯ  

ในกรณีท่ีตอ้งตรวจวเิคราะหต์วัอยา่ง 

ขอ้ 4.1.1.1) ขอ้ (1) – (3) กาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินงาน 2 วนัทาํการ 

 (4) เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ ตรวจสอบพื้นท่ีร่วมกบั

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 (5) พจิารณาขอ้เทจ็จริง  กรณีท่ีประเดน็ปัญหา

ชดัเจน  สามารถสรุปผล และใหค้าํแนะนาํในการแกไ้ขปัญหา  โดยดาํเนินการบนัทึกผล

การตรวจสอบร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  และใหห้น่วยงานผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย 

แจง้ใหผู้ถู้กร้องเรียน  ลงนามรับทราบและนาํขอ้เสนอแนะไปดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข  

ขอ้ 4.1.1.1) ขอ้ (4) – (5) กาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินงาน 3 วนัทาํการ 

 4.1.1.2) กรณีท่ีสาํนกังานฯ ไม่สามารถดาํเนินการเองได ้    

(เกินศกัยภาพ)  
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 (1) ประสานกรมควบคุมมลพิษ เพื่อดาํเนินการต่อไป  

ขอ้ 4.1.1.2) ขอ้ (1) กาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินงาน 2 วนัทาํการ 

 (2) เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ ตรวจสอบพื้นท่ีร่วมกบั

กรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 (3) พจิารณาขอ้เทจ็จริง กรณีท่ีประเดน็ปัญหาชดัเจน  

สามารถสรุปผล  และใหค้าํแนะนาํในการแกไ้ขปัญหา โดย ดาํเนินการบนัทึกผลการ

ตรวจสอบร่วมกบั กรมควบคุมมลพิษ และ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใหห้น่วยงานผูมี้

อาํนาจตามกฎหมาย แจง้ใหผู้ถู้กร้องเรียน ลงนามรับทราบและนาํขอ้เสนอแนะไป

ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข  

- ประสานแจง้สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

จงัหวดัพื้นท่ีเกิดเหตุ รับทราบเพือ่ปฏิบติัตามแนวทางการดาํเนินการเร่ืองร้องเรียนของ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ขอ้ 4.1.1.2) ขอ้ (2) – (3) กาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินงาน 3 วนัทาํการ 

 หมายเหตุ : กรณีท่ีมีการเกบ็ตวัอยา่งส่ิงแวดลอ้มส่งตรวจวเิคราะหย์งั

หอ้งปฏิบติัการสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 ใชเ้วลาดาํเนินการ 15 วนัทาํการ ซ่ึงขั้นตอนน้ี

ไม่นบัรวมในกระบวนการดาํเนินงานเร่ืองร้องเรียน 

 4.1.2) กรณี 2 ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ขอ้ 4.1.2) กาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินงาน 2 วนัทาํการ 

 5) สรุปผลการตรวจสอบและเสนอผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7  

 5.1) วเิคราะห์ขอ้มลูและขอ้เทจ็จริงต่างๆ  เพือ่ประมวลประเดน็ปัญหา 

และแนวทางในการแกไ้ขปัญหา  

 5.2) จดัทาํรายงานสรุปผลการตรวจสอบ 

 5.3) เสนอผูอ้าํนวยการสาํนกังานฯ เพือ่ใหค้วามเห็นชอบ  

 6) แจง้หน่วยงานท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายพิจารณาดาํเนินการต่อไป 

แจง้หน่วยงานท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีบงัคบัใชต้ามกฎหมาย  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ใหด้าํเนินการต่อไป 
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 7) แจง้ผลการดาํเนินงานใหผู้ร้้องเรียนทราบ 

แจง้ผลการดาํเนินการในส่วนของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาค ท่ี 7               

ใหผู้ร้้องเรียนทราบ กรณีท่ีทราบช่ือและสถานท่ีติดต่อ  

 ขอ้ 5) – 7) กาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินงาน 3 วนัทาํการ 

 8) จดัเกบ็ขอ้มูล 

จดัเกบ็ขอ้มูลท่ีดาํเนินการเพื่อเป็นฐานขอ้มูลเร่ืองร้องเรียนของสาํนกังาน

ส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7  

 ขอ้ 8 กาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินงาน 1 วนัทาํการ 

 

 ซ่ึงสามารถสรุปขั้นตอนการดาํเนินการเร่ืองร้องเรียนดา้นมลพิษ

ส่ิงแวดลอ้มของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 ฉบบัปรับปรุงไดด้งัภาพ 3 
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เจา้หนา้ท่ีรับเร่ืองร้องเรียนผา่นทางช่องทางต่างๆ ของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7  

(เอกสารท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร, โทรศพัท,์ เวป็ไซต ์ฯลฯ )  (1 วนัทาํการ) 

ผูรั้บผิดชอบ/ส่วนงานท่ีไดรั้บมอบหมายลงทะเบียนรับเร่ือง  (2 วนัทาํการ) 

 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 

พิจารณา/วินิจฉยัสัง่การ  

ส่วนควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

เพ่ือดาํเนินงาน 

    ผอ.สสภ.7 พิจารณามอบหมายส่วนงานอ่ืนตามท่ีไดจ้ดัลาํดบัไว ้เพ่ือ

ดาํเนินงาน ดงัน้ี 

    1. ส่วนเฝ้าระวงัและเตือนภยั               3. ส่วนส่งเสริมการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

    2. ส่วนวิเคราะห์คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  4. ส่วนแผนส่ิงแวดลอ้ม 

ส่วนควบคุมปฏิบติัราชการนอกสถานท่ี 

 

      ประสานกรมควบคุมมลพิษ เพ่ือ

ดาํเนินการต่อไป (2 วนัทาํการ) 

      ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

เพ่ือร่วมออกดาํเนินการในพ้ืนท่ี  

(2 วนัทาํการ) 

      ประสานแจง้ ทสจ.พ้ืนท่ีเกิดเหตุรับทราบ

เพ่ือปฏิบติัตามแนวทางการดาํเนินการ 

เร่ืองร้องเรียนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม (2 วนัทาํการ) 

      ดาํเนินการติดตาม/ตรวจสอบและให้คาํแนะนาํ 

ในการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ในพ้ืนท่ี  (3 วนัทาํการ) 

      ตรวจวิเคราะห์ตวัอยา่งส่ิงแวดลอ้ม

ในห้องปฏิบติัการ (15 วนัทาํการ) 

รายงานผลการตรวจสอบ 

• แจง้ผูบ้งัคบับญัชา และ/หรือ 

• แจง้หน่วยงานท่ีร้องขอความร่วมมือเพ่ือทราบและดาํเนินการต่อไป และ/หรือ  

• แจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ท่ี และ/หรือ  

• แจง้ผูร้้องขอ/ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

(3 วนัทาํการ) 

กรณีท่ี 1 

 

กรณีท่ี 2 

 
เกินศกัยภาพ 

 

ไม่เกินศกัยภาพ 

 

เก็บตวัอยา่งส่ิงแวดลอ้มส่งตรวจวิเคราะห์ 

ส่วนควบคุมปฏิบติัราชการ ณ สาํนกังานฯ 

 

 

 

 

 

 

 
(1 วนัทาํการ) 
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ภาพ 3 แผนผงัขั้นตอนการดาํเนินการเร่ืองร้องเรียนดา้นมลพษิส่ิงแวดลอ้มของสาํนกังาน

ส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 ฉบบัปรับปรุง 

ขอ้กาํหนดท่ีสาํคญัใน ขั้นตอนการ ปฏิบติังาน ท่ีไดพ้ฒันาจากปี 2557  คือ  

ความรวดเร็วในการสนองตอบต่อเร่ืองร้องเรียน โดยการนาํเร่ืองร้องเรียนเขา้สู่

กระบวนการ ดาํเนินการเร่ืองร้องเรียนดา้นมลพษิส่ิงแวดลอ้ม และสามารถแจง้ให้                 

ผูร้้องเรียนไดรั้บทราบผลการดาํเนินงานของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาค ท่ี 7 โดยไดล้ด

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการดาํเนินงานจากเดิม 19 วนัทาํการ เป็น 12 วนัทาํการ ทั้งน้ี ในการ

แกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียน ดงักล่าว  บางคร้ังอาจจะยงัไม่ส้ินสุด เน่ืองจากมีปัจจยัอ่ืนๆ               

ท่ีไม่สามารถควบคุมไดม้าเก่ียวขอ้ง     

2.3 ข้อเสนอ 

2.3.1 การพฒันาระบบ/แนวทางการปฏิบติังานตามแนวทางการดาํเนินการ

แกไ้ขเร่ืองร้องเรียนดา้นมลพษิส่ิงแวดลอ้มเพือ่ใหก้ารดาํเนินงานมีความต่อเน่ืองและ

ทนัท่วงทีควรมีการกาํหนดลาํดบัส่วนงานท่ีจะดาํเนินการต่อใหช้ดัเจนในกรณีท่ีส่วนงาน

หลกัไม่สามารถปฏิบติังานได ้รวมถึงขั้นตอนการสั่งการใหที้มสาํรองปฏิบติังานควรมี

แนวทางการดาํเนินงานในขั้นตอนน้ีดว้ย เพื่อป้องกนัการสับสนของเจา้หนา้ผู ้

ประสานงาน 

2.3.2 การพฒันาองคค์วามรู้บุคลากรกเ็ป็นปัจจยัสาํคญัในการดาํเนินงานแกไ้ขปัญหา

เร่ืองร้องเรียนดา้นมลพษิส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น บุคลากรตาํแหน่งนกัวชิาการส่ิงแวดลอ้ม

ระดบัปฏิบติัการข้ึนไป ในฐานะเป็นเจา้พนกังานควบคุมมลพิษของสาํนกังาน

ส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 ควรไดรั้บการพฒันาความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ในการติดตาม

ตรวจสอบเหตุร้องเรียนดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ ในการติดตาม

ตรวจสอบเหตุร้องเรียนดา้นส่ิงแวดลอ้มระหวา่งผูเ้ก่ียวขอ้ง เช่น การประชุม วชิาการ             

การเสวนา การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ในลกัษณะชุมชนนกัปฏิบติั ( COP) เป็นตน้          

      รวบรวม/จดัเก็บขอ้มูลเร่ืองร้องเรียนของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 ( 1 วนัทาํการ) 
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และมีการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริงในพื้นท่ี ( On the job training) โดยการออกติดตาม

ตรวจสอบร่วมกนั ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีกรมควบคุมมลพิษ และเจา้หนา้ท่ีของสาํนกังาน

ส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 หรือระหวา่งเจา้หนา้ท่ีของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 ดว้ยกนัเอง 

(พี่สอนนอ้ง) เพื่อถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั 

2.3.3 การพฒันาองคค์วามรู้บุคลากร ของสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ จงัหวดัลพบุรี 

จงัหวดัสระบุรี จงัหวดันครนายก และจงัหวดัปราจีนบุรี ใหส้ามารถดาํเนินการเกบ็ตวัอยา่งนํ้า

กรณีมีเร่ืองร้องเรียนท่ีจาํเป็นตอ้งตรวจวเิคราะห์คุณภาพนํ้า เพื่อใหส้ามารถแกไ้ขปัญหา             

เร่ืองร้องเรียนดา้นมลพษิส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งรวดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์ 

 

3. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 3.1 สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 มีการพฒันาระบบการทาํงาน และบุคลากร 

เพื่อรองรับการดาํเนินงานติดตามตรวจสอบเหตุร้องเรียนดา้นมลพิษส่ิงแวดลอ้ม 

 3.2 ประชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบจากมลพิษส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการดูแล แกไ้ขปัญหา

โดยเร็วเพื่อลดความขดัแยง้ และความสูญเสียต่างๆ 

 

4. ตัวช้ีวดัความสําเร็จ 

 4.1 นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้มระดบัปฏิบติัการข้ึนไป สังกดัสาํนกังานส่ิงแวดลอ้ม

ภาคท่ี 7 ร้อยละ 95 ไดรั้บการพฒันาใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในการดาํเนินงานเร่ืองร้องเรียน

ดา้นมลพิษส่ิงแวดลอ้ม 

 4.2 ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 90 

 

 

                                                       ลงช่ือ……………………………… 

             (นางสาวแคทลียา  ดีประดิษฐ)์ 

                                   ผูเ้สนอแนวคิด 

                   ………./……………….. /………….. 
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ภาคผนวก 
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คู่มอืการปฏบัิติงานสําหรับการดําเนินการเร่ืองร้องเรียนด้านมลพษิส่ิงแวดล้อม  

สําหรับผู้ปฏบัิติงาน สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่7 

1. วตัถุประสงค์ 

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานเร่ืองร้องเรียนดา้นมลพิษส่ิงแวดลอ้มให้

สามารถนาํเขา้สู่กระบวนการแกไ้ขปัญหาดว้ยความรวดเร็ว ภายในเวลาท่ีกาํหนดอยา่งมี

ประสิทธิภาพ   

 

2. ขอบเขต 

ใชเ้ป็นคู่มือมาตรฐานการปฏิบติังานของกระบวนการดาํเนินการเร่ืองร้องเรียน

ดา้นมลพิษส่ิงแวดลอ้มของบุคลากรสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 โดยครอบคลุมเร่ือง

ร้องเรียนท่ีสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 ไดรั้บผา่นช่องทางระบบสารบรรณปกติของ

สาํนกังานฯ (ไปรษณีย ์โทรสาร) ทางโทรศพัท ์ทางอีเมลห์รือระบบเวบ็ไซด ์                 

(เวบ็บอร์ด) หรือมาดว้ยตนเอง หรือผา่นระบบช่องทาง e-petition ของกระทรวง หรือ

ช่องทางอ่ืนๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน ์เป็นตน้ โดยกระบวนการดาํเนินการเร่ืองร้องเรียน

ดา้นมลพิษส่ิงแวดลอ้ม  ครอบคลุมขั้นตอนตั้งแต่เจา้หนา้ท่ีรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบั

ส่ิงแวดลอ้ม การตรวจสอบขอ้เทจ็จริง การจดัทาํรายงานหรือสรุปผลการตรวจสอบ

พร้อมขอ้แนะนาํในการแกไ้ขปัญหา การแจง้ผลใหห้น่วยงานท่ีมีอาํนาจบงัคบัใช้

กฎหมายพิจารณาดาํเนินการ การแจง้ผลใหผู้ร้้องเรียนทราบ และการจดัเกบ็ขอ้มูล 

 

3. คาํจํากดัความ 

เร่ืองร้องเรียน หมายถึง เร่ืองร้องเรียนดา้น มลพิษส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ปัญหาดา้นมลพิษต่างๆ เช่น นํ้าเสีย อากาศเสีย เสียงดงั กล่ินเหมน็ ขยะ ฯลฯ ท่ีสาํนกังาน
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ส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 ไดรั้บจากผูร้้องเรียนโดยตรง หรือท่ีไดรั้บจากสาํนกังานปลดักระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กรมควบคุมมลพิษ  หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 

 

 

การดําเนินการ เร่ืองร้องเรียน  หมายถึง กระบวนการในการนาํเร่ืองร้องเรียน           

เขา้สู่การแกไ้ข โดยดาํเนินการประสานงาน ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง โดยสาํนกังาน

ส่ิงแวดลอ้มภาค ท่ี 7 หรือร่วมกบัหน่วยงานหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง  

และวเิคราะห์/สังเคราะห์ประเดน็ปัญหาเพื่อใหค้าํปรึกษา ขอ้เสนอแนะ ในการบรรเทา

ปัญหา หรือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน และแจง้หรือประสานใหห้น่วยงานท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ี  

ในการบงัคบัใชก้ฎหมายมีการดาํเนินการต่อไป เพื่อบรรเทาปัญหาหรือแกไ้ขปัญหา           

ท่ีเกิดข้ึน หรือแจง้ตรงใหผู้ก่้อปัญหาดาํเนินการฯ แลว้แต่กรณี พร้อมทั้งผลการ

ดาํเนินการในส่วนของสาํนกังานฯ ในการตอบสนองต่อการ ดาํเนินการ เร่ืองร้องเรียน

ดา้นมลพิษส่ิงแวดลอ้มใหผู้ร้้องเรียนรับทราบ 

การตรวจสอบข้อเทจ็จริง   หมายถึง  การท่ีสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาค ส่ง

เจา้หนา้ท่ีไปตรวจสอบขอ้เทจ็จริงในพื้นท่ี   หรือการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน

ท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว  และจดัทาํเป็นรายงานผลการ

ตรวจสอบ เพือ่ใหมี้การสั่งการ/เสนอแนะ 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาค (สสภ.) หมายถึง สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 

ผอ.สสภ. หมายถึง ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาค 

 

4. หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

ในกระบวนการดาํเนินการเร่ืองร้องเรียนดา้นมลพษิส่ิงแวดลอ้ม มีบุคลากรและ

หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในกระบวนการ ประกอบดว้ย 

4.1 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาค  มีหนา้ท่ีรับผดิชอบส่ังการ  พิจารณา

ผลการตรวจสอบ และใหค้วามเห็นชอบเก่ียวกบัการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาเร่ือง

ร้องเรียน 
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4.2 ส่วนควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม/เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ  มีหนา้ท่ีรับผดิชอบ

ในการรับเร่ืองร้องเรียนจากทาง  e-petition ของกระทรวง ส่งใหส่้วนอาํนวยการ และ

ดาํเนินการตรวจสอบ  สรุปรายงานผลการตรวจสอบ  และติดตามผลการแกไ้ขปัญหา  

 

4.3 ส่วนเฝ้าระวงัและเตือนภยั  มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการรับเร่ืองร้องเรียนจาก

ทางอีเมล ์หรือเวบ็ไซด ์(เวบ็บอร์ด) ส่งใหส่้วนอาํนวยการ และ  เป็นส่วนงานอนัดบั 1          

ท่ีผูอ้าํนวยอาํนวยการสาํนกัฯ สั่งการใหด้าํเนินการตรวจสอบ  สรุปรายงานผลการ

ตรวจสอบ  และติดตามผลการแกไ้ขปัญหา  กรณีส่วนควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ปฏิบติั

ราชการนอกสถานท่ี 

4.4 ส่วนวเิคราะหคุ์ณภาพส่ิงแวดลอ้ม   มีหนา้ท่ีรับผดิชอบตรวจวเิคราะห์

ตวัอยา่งส่ิงแวดลอ้มท่ีเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบร้องขอ  โดยจดัใหเ้ป็นลาํดบัความสาํคญัแรก  

และเป็นส่วนงานอนัดบั 2 ท่ีผูอ้าํนวยอาํนวยการสาํนกัฯ สั่งการใหด้าํเนินการตรวจสอบ  

สรุปรายงานผลการตรวจสอบ  และติดตามผลการแกไ้ขปัญหา กรณีส่วนควบคุมคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มปฏิบติัราชการนอกสถานท่ี 

4.5 ส่วนส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  มีหนา้ท่ีรับผดิชอบดาํเนินการตรวจสอบ  

สรุปรายงานผลการตรวจสอบ  และติดตามผลการแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียนเร่งด่วน 

ตามท่ีผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ สั่งการเป็นอนัดบั 3  กรณีส่วนควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม

ปฏิบติัราชการนอกสถานท่ี  

4.6 ส่วนแผนส่ิงแวดลอ้ม  มีหนา้ท่ีรับผดิชอบดาํเนินการตรวจสอบ  สรุป

รายงานผลการตรวจสอบ  และติดตามผลการแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียนเร่งด่วน สั่งการ

เป็นอนัดบั 4 กรณีท่ีส่วนควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มปฏิบติัราชการนอกสถานท่ี  

4.7  ส่วนอาํนวยการ/เจา้หนา้ท่ีสาํนกังาน  มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการรับเร่ือง

ร้องเรียนเสนอเป็นเร่ืองด่วนใหผู้อ้าํนวยการสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 พิจารณาส่ังการ   

หรือจดัทาํสาํเนาเร่ืองร้องเรียนใหส่้วนควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มหรือส่วนงานอ่ืนท่ีไดรั้บ

มอบหมายตามลาํดบัท่ีกาํหนดไว ้ ทราบดว้ยอีกทางหน่ึง  เพือ่เตรียมแผนการดาํเนินงาน

ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง กรณีท่ีผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ ไม่อยูป่ฏิบติังาน ณ สาํนกังาน 
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5. แผนผงัขั้นตอนการดําเนินงาน (Work  Flow) 

แผนผงัขั้นตอนการดาํเนินงาน ดงัรูป 

 

 

กระบวนการดําเนินงานเร่ืองร้องเรียนของสํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่7 (สระบุรี) 

 

 

 

 

     

 

       

 

 

 

 

 

 

 

เจา้หนา้ท่ีรับเร่ืองร้องเรียนผา่นทางช่องทางต่างๆ ของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7  

(เอกสารท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร, โทรศพัท,์ เวป็ไซต ์ฯลฯ )  (1 วนัทาํการ) 

ผูรั้บผิดชอบ/ส่วนงานท่ีไดรั้บมอบหมายลงทะเบียนรับเร่ือง  (2 วนัทาํการ) 

 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 

พิจารณา/วินิจฉยัสัง่การ  

ส่วนควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

เพ่ือดาํเนินงาน 

    ผอ.สสภ.7 พิจารณามอบหมายส่วนงานอ่ืนตามท่ีไดจ้ดัลาํดบัไว ้เพ่ือ

ดาํเนินงาน ดงัน้ี 

    1. ส่วนเฝ้าระวงัและเตือนภยั               3. ส่วนส่งเสริมการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

    2. ส่วนวิเคราะห์คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  4. ส่วนแผนส่ิงแวดลอ้ม 

ส่วนควบคุมปฏิบติัราชการนอกสถานท่ี 

 

      ประสานกรมควบคุมมลพิษ เพ่ือ

ดาํเนินการต่อไป (2 วนัทาํการ) 

      ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

เพ่ือร่วมออกดาํเนินการในพ้ืนท่ี  

(2 วนัทาํการ) 

      ประสานแจง้ ทสจ.พ้ืนท่ีเกิดเหตุรับทราบ

เพ่ือปฏิบติัตามแนวทางการดาํเนินการ 

เร่ืองร้องเรียนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม (2 วนัทาํการ) 

      ดาํเนินการติดตาม/ตรวจสอบและให้คาํแนะนาํ 

ในการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ในพ้ืนท่ี  (3 วนัทาํการ) 

      ตรวจวิเคราะห์ตวัอยา่งส่ิงแวดลอ้ม

ในห้องปฏิบติัการ (15 วนัทาํการ) 

รายงานผลการตรวจสอบ 

• แจง้ผูบ้งัคบับญัชา และ/หรือ 

• แจง้หน่วยงานท่ีร้องขอความร่วมมือเพ่ือทราบและดาํเนินการต่อไป และ/หรือ  

• แจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ท่ี และ/หรือ  

• แจง้ผูร้้องขอ/ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

(3 วนัทาํการ) 

กรณีท่ี 1 

 

กรณีท่ี 2 

 
เกินศกัยภาพ 

 

เก็บตวัอยา่งส่ิงแวดลอ้มส่งตรวจวิเคราะห์ 

ส่วนควบคุมปฏิบติัราชการ ณ สาํนกังานฯ 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่เกินศกัยภาพ 

 

(1 วนัทาํการ) 
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6. รายละเอยีดขั้นตอนการปฏบัิติงาน 

6.1 เจา้หนา้ท่ีรับเร่ืองร้องเรียนดา้นส่ิงแวดลอ้มและพจิารณาเบ้ืองตน้ 

6.1.1 เจา้หนา้ท่ีส่วนอาํนวยการ/เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาค ท่ี 7   

รับเร่ืองร้องเรียนผา่นช่องทางไปรษณีย ์โทรศพัท ์โทรสาร อินเตอร์เนต็ มาดว้ยตนเอง  

หรืออ่ืนๆ กรณีเป็นเร่ืองร้องเรียนทางโทรศพัท ์หรือการแจง้เร่ืองดว้ยตนเอง ใหเ้จา้หนา้ท่ี 

สาํ นกังานฯ  กรอกรายละเอียดเร่ืองร้องเรียน ลงใน แบบฟอร์มรับเร่ืองร้องเรียน  

(ภาคผนวกท่ี 1) 

6.1.2 เจา้หนา้ท่ีส่วนอาํนวยการ/เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาค ท่ี 7 

พิจารณาเบ้ืองตน้ หาก ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 ไม่ไดอ้ยูป่ฏิบติังาน ณ 

สาํนกังาน ฯ ใหจ้ดัทาํสาํเนาหนงัสือร้องเรียนใหส่้วนควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มหรือ

เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบทราบก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบติังาน 

กาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินงาน 1 วนัทาํการ 

6.2 เสนอผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 พจิารณาสั่งการ 

6.2.1 เจา้หนา้ท่ีท่ีรับเร่ืองร้องเรียนท่ีผา่นช่องทางต่างๆ เสนอเป็นเร่ือง ด่วน 

ใหผู้อ้าํนวยการสาํนกังานฯ พิจารณาส่ังการ แบ่งเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

6.2.1.1 สั่งการส่วนควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มดาํเนินการ กรณีส่วน

ควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มสามารถดาํเนินการได ้(อยูป่ฏิบติัราชการ ณ สาํนกังานฯ)     

6.2.2.2 สั่งการส่วนงานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมายตามลาํดบัท่ีกาํหนดไว ้ดงัน้ี  

  ลาํดบัท่ี 1 ส่วนเฝ้าระวงัและเตือนภยั  

      รวบรวม/จดัเก็บขอ้มูลเร่ืองร้องเรียนของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 ( 1 วนัทาํการ) 
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  ลาํดบัท่ี 2 ส่วนวเิคราะหคุ์ณภาพส่ิงแวดลอ้ม  

  ลาํดบัท่ี 3 ส่วนส่งเสริมการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  

  ลาํดบัท่ี 4 ส่วนแผนส่ิงแวดลอ้ม   

 ดาํเนินการแทน กรณีส่วนควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มไม่

สามารถดาํเนินการได ้(ปฏิบติัราชการนอกสถานท่ี)   

6.2.2 ในกรณีท่ีสาํเนาเร่ืองร้องเรียนและส่งใหส่้วนควบคุม คุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม  หรือส่วนงานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมายตามลาํดบัท่ีกาํหนดไว ้โดยหมายเหตุให้

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานฯ ทราบดว้ย 

กาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินงาน 1 วนัทาํการ 

6.3 ส่งเร่ืองใหส่้วนงาน/เจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบ/ส่วนงานท่ีไดรั้บมอบหมาย

ดาํเนินการ 

ส่วนอาํนวยการ ส่งเร่ืองใหส่้วนควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม หรือส่วนงาน

อ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมายตามลาํดบัท่ีกาํหนดไวท้ราบโดยด่วนตามการสั่งการ 

กาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินงาน 1 วนัทาํการ 

6.4 ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 

6.4.1 เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ  ศึกษาปัญหาเร่ืองร้องเรียนในเบ้ืองตน้  เพื่อ

ดาํเนินการตามแต่กรณี  ดงัน้ี 

6.4.1.1 กรณี 1 ร่วมตรวจสอบขอ้เทจ็จริง แบ่งเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

1) กรณีท่ีสาํนกังานฯ สามารถดาํเนินการเองได ้(ไม่เกินศกัยภาพ) 

- ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง คือ องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินท่ีเป็นพื้นท่ีของปัญหาเร่ืองร้องเรียน  และหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็น

หน่วยงานท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีในการบงัคบัใชก้ฎหมาย  เพื่อกาํหนดวนัเขา้ตรวจสอบพื้นท่ี

และขอ้เทจ็จริงต่างๆ 

- จดัเตรียมเคร่ืองมือ/อุปกรณ์/วสัดุ  สาํหรับการตรวจ

วเิคราะหคุ์ณภาพส่ิงแวดลอ้มภาคสนาม  หรือเกบ็ตวัอยา่งส่ิงแวดลอ้ม (กรณีท่ีจาํเป็น) 
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- ประสานหอ้งปฏิบติัการส่ิงแวดลอ้มของสาํนกังานฯ         

ในกรณีท่ีตอ้งตรวจวเิคราะหต์วัอยา่ง 

กาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินงาน 2 วนัทาํการ 

- เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ ตรวจสอบพื้นท่ีร่วมกบัหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

- พจิารณาขอ้เทจ็จริง กรณีท่ีประเดน็ปัญหาชดัเจน  

สามารถสรุปผล  และใหค้าํแนะนาํในการแกไ้ขปัญหา โดย ดาํเนินการบนัทึกผลการ

ตรวจสอบร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และใหห้น่วยงานผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย             

แจง้ใหผู้ถู้กร้องเรียน ลงนามรับทราบและนาํขอ้เสนอแนะไปดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข  

ตามแบบบนัทึกการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน (ภาคผนวก 2) 

กาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินงาน 3 วนัทาํการ 

2) กรณีท่ีสาํนกังานฯ ไม่สามารถดาํเนินการเองได ้(เกินศกัยภาพ) 

- ประสานกรมควบคุมมลพิษ เพื่อดาํเนินการต่อไป 

กาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินงาน 2 วนัทาํการ 

- เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ ตรวจสอบพื้นท่ีร่วมกบักรมควบคุม

มลพษิ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

- พจิารณาขอ้เทจ็จริง กรณีท่ีประเดน็ปัญหาชดัเจน  

สามารถสรุปผล  และใหค้าํแนะนาํในการแกไ้ขปัญหา โดย ดาํเนินการบนัทึกผลการ

ตรวจสอบร่วมกบั กรมควบคุมมลพิษ และ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดย ใหห้น่วยงาน            

ผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย แจง้ใหผู้ถู้กร้องเรียน ลงนามรับทราบและนาํขอ้เสนอแนะ               

ไปดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข ตามแบบบนัทึกการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน (ภาคผนวก 2) 

กาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินงาน 3 วนัทาํการ 
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หมายเหตุ : กรณีท่ีมีการเกบ็ตวัอยา่งส่ิงแวดลอ้มส่งตรวจวเิคราะห์          

ยงัหอ้งปฏิบติัการสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 ใชเ้วลาดาํเนินการ 15 วนัทาํการ ซ่ึงขั้นตอนน้ี

ไม่นบัรวมในกระบวนการดาํเนินงานเร่ืองร้องเรียน 

6.4.1.2 กรณี 2 ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประสานแจง้สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

จงัหวดัพื้นท่ีเกิดเหตุ รับทราบเพือ่ปฏิบติัตามแนวทางการดาํเนินการเร่ืองร้องเรียนของ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

กาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินงาน 2 วนัทาํการ 

6.5 สรุปผลการตรวจสอบและเสนอผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 

6.5.1 วเิคราะห์ขอ้มลูและขอ้เทจ็จริงต่างๆ  เพือ่ประมวลประเดน็ปัญหา 

และแนวทางในการแกไ้ขปัญหา  

6.5.2 จดัทาํรายงานสรุปผลการตรวจสอบ 

6.5.3 เสนอผูอ้าํนวยการสาํนกังานฯ เพือ่ใหค้วามเห็นชอบ  

6.6 แจง้หน่วยงานท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายพิจารณาดาํเนินการต่อไป 

แจง้หน่วยงานท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีบงัคบัใชต้ามกฎหมาย  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ใหด้าํเนินการต่อไป 

6.7 แจง้ผลการดาํเนินงานใหผู้ร้้องเรียนทราบ 

แจง้ผลการดาํเนินการในส่วนของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาค ท่ี 7  ให้                 

ผูร้้องเรียนทราบ กรณีท่ีทราบช่ือและสถานท่ีติดต่อ  

ระยะเวลาในดาํเนินงานขอ้ 6.5 , 6.6, 6.7 ใชเ้วลา 3 วนัทาํการ 

6.8 จดัเกบ็ขอ้มูล 

จดัเกบ็ขอ้มูลท่ีดาํเนินการเพื่อเป็นฐานขอ้มูลเร่ืองร้องเรียนของสาํนกังาน

ส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7  (ภาคผนวกท่ี 3) 

ระยะเวลาในดาํเนินงาน ใชเ้วลา 1 วนัทาํการ 

7. มาตรฐานคุณภาพงาน 
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ขอ้กาํหนดท่ีสาํคญัใน ขั้นตอนการ ปฏิบติังาน คือ ความรวดเร็วในการ

สนองตอบต่อเร่ืองร้องเรียน โดยการนาํเร่ืองร้องเรียนเขา้สู่กระบวนการ ดาํเนินการ           

เร่ืองร้องเรียนดา้นมลพษิส่ิงแวดลอ้ม และสามารถแจง้ใหผู้ร้้องเรียนไดรั้บทราบผล           

การดาํเนินงานของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 ไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนด คือ 12 วนัทาํการ 

โดยกาํหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานของงานไวท่ี้ ร้อยละ 80   

ยกเวน้กรณีท่ีเร่ืองร้องเรียนดงักล่าว  ตอ้งหาขอ้เทจ็จริงเพิ่มเติมโดยการเกบ็ตวัอยา่ง

ส่ิงแวดลอ้มเพือ่การตรวจวเิคราะหใ์นหอ้งปฏิบติัการ ทั้งหอ้งปฏิบติัการของสาํนกังานฯ เอง  

หรือของหน่วยงานภายนอก  ซ่ึงตอ้งดาํเนินการอีกหลายขั้นตอน  ทั้งการวางแผนการเกบ็

ตวัอยา่ง  การประสานหอ้งปฏิบติัการ ฯ  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการดาํเนินการจึงตอ้งเพิ่มข้ึน

ตามแต่กรณี   

8. ระบบตดิตามประเมนิผล 

8.1 ใหส่้วนควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  เป็นผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลูตามแบบฟอร์มท่ี

กาํหนด   

8.2 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาค ท่ี 7  จะเป็นผูติ้ดตามผลการ

ปฏิบติังาน โดยการประชุมปรึกษาหารือร่วมกบัส่วนท่ีรับผดิชอบ ส่วนควบคุมคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม และส่วนงานท่ีสนบัสนุน ไดแ้ก่ ส่วนเฝ้าระวงัและเตือนภยั ส่วนวเิคราะห์

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ส่วนอาํนวยการ ส่วนส่งเสริมการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และส่วนแผน

ส่ิงแวดลอ้ม โดยพจิารณาจากขอ้มลู การดาํเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค หรือขอ้เสนอแนะ  

เพือ่การปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังานต่อไป 

 

9. เอกสารอ้างองิ 

       - 

10. แบบฟอร์มทีใ่ช้ 

10.1 แบบฟอร์มรับเร่ืองร้องเรียน : กรณีไม่มีหนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือ

โทรศพัท ์(แบบฟอร์มท่ี REO-VP-02-F1) 

10.2  แบบบนัทึกการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน (แบบฟอร์มท่ี REO-VP-02-F2) 



24 

 

10.3 ตารางการจดัเกบ็ขอ้มลูการดาํเนินการเร่ืองร้องเรียนดา้นมลพิษส่ิงแวดลอ้ม 

(แบบฟอร์มท่ี REO-VP-02-F3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที ่1 

แบบฟอร์มรับเร่ืองร้องเรียน : กรณไีม่มหีนังสือเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือโทรศัพท์ 

(แบบฟอร์มที ่REO-VP-02-F1) 

      

                         วนัท่ี................................. 

      เวลา.............................น. 

 

1. การร้องเรียน (   )  ดว้ยตนเอง     (    )  โทรศพัท ์    (     ) อ่ืนๆ ........................... 

2. ผู้ร้องเรียน 

 ช่ือผูร้้องเรียน.......................................................................................................... 

 ท่ีอยูเ่ลขท่ี.........หมู่ท่ี........ตาํบล...................อาํเภอ...................จงัหวดั.................              

รหสัไปรษณีย.์.................โทรศพัท.์..............................โทรสาร............................ 

 อีเมล.์...................................................................................................................... 

3. สถานทีท่ีม่ปัีญหาส่ิงแวดล้อม (ระบุรายละเอียดใหช้ดัเจนเพือ่ประโยชนใ์นการ

ดาํเนินการตรวจสอบแกไ้ขปัญหา)       
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4. หัวข้อปัญหา 

 (   ) 01 เสียงดงั (   ) 02 สั่นสะเทือน (   ) 03 ฝุ่ นละออง (   ) 04 กล่ินเหมน็ 

(   ) 05 เขม่าควนั (   ) 06 นํ้าเสีย (   ) 07 ไอสารเคมี (   ) 08 ขยะและส่ิงปฏิกลู 

(   ) 09 กากสารพษิ (   ) อ่ืนๆ.................................................................................. 

 รายละเอียดปัญหา (ระบุประเดน็ปัญหาใหถู้กตอ้งชดัเจนเพือ่ประโยชนใ์นการ

ตรวจสอบ)          

            

5. วนัเวลาทีพ่บปัญหา          

6. หมายเหตุ   (   )  ไม่เคยร้องเรียน  

                       (   )  เคยร้องเรียนแลว้เม่ือ                                                               . 

                              หน่วยงานท่ีร้องเรียนคือ                                                     . 

   

 

 

ลงนาม.............................ผูร้้องเรียน/ร้องทุกข ์    ลงนาม...................................ผูรั้บเร่ือง 

       (……………………….…)            (……………..……………)          

    .............../................/................           .............../................/................ 
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ภาคผนวกที ่2 

แบบบันทกึการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน  

(แบบฟอร์มที ่REO-VP-02-F2) 

     เขียนท่ี............................................. 

 ขา้พเจา้...................... ....................นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้ม..................................... 

สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี...........ไดเ้ขา้ดาํเนินการตรวจสอบ........................................ 

........................................................................................................................................... 

มีท่ีตั้งอยู.่............................................................................................................................ 

เม่ือวนัท่ี..........เดือน.........................พ.ศ.............ระหวา่งเวลา.........................................

ปรากฏวา่........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 ในการปฏิบติัการคร้ังน้ี เจา้หนา้ท่ีไดด้าํเนินการเกบ็ตวัอยา่ง/ตรวจวดั ( ) นํ้าเสีย (   ) นํ้าท้ิง  

(   ) กากของเสีย (   ) อ่ืนๆ (ระบุ).................................................. จาํนวน............ตวัอยา่ง 



28 

 

ทั้งน้ีโดยไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของ/ผูค้รอบครอง/ผูแ้ทนของสถานท่ีดงักล่าว               

โดยมิไดท้าํความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นใดๆ ซ่ึงอยูใ่นสถานท่ีดงักล่าว  จึงไดล้งลายมือช่ือ  

ผูต้รวจสอบและผูน้าํตรวจสอบไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

(ลงช่ือ)..................................ผูต้รวจสอบ  (ลงช่ือ)...........................ผูน้าํตรวจ 

       (........................................)         (....................................) 

ตาํแหน่ง............................................    ตาํแหน่ง........................................ 

(ลงช่ือ)..................................ผูร่้วมตรวจสอบ  (ลงช่ือ)................................พยาน 

       (.......................................)        (.......................................) 

ตาํแหน่ง.......................................... ตาํแหน่ง...................................... 

ภาคผนวกที ่3 

ตารางการจัดเกบ็ข้อมูลการดําเนินการเร่ืองร้องเรียนด้านมลพษิส่ิงแวดล้อม 

(แบบฟอร์มที ่REO-VP-03-F3) 

ตารางการจัดเกบ็ข้อมูลการดําเนินการเร่ืองร้องเรียนด้านมลพษิส่ิงแวดล้อม 

 

ท่ี 

ว/ด/ป 

(รับเร่ือง) 

กรณี ปัญหา/ช่ือบุคคล/

พ้ืนท่ีเกิดปัญหา 

ว / ด / ป 

ท่ีเขา้สู่

กระบวน 

การแกไ้ข 

ว / ด / ป 

ส้ินสุดกระบวน 

การแกไ้ขปัญหา 

หลกัฐาน/ 

เอกสาร 

หมายเหต ุ

1 2 
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