คูมือสำหรับประชาชน : งานรับเรื่องรองเรียนรองทุกขและขอเสนอแนะของประชาชน
หนวยงานที่ใหบริการ : กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กฎหมายที่เกี่ยวของ:
1) แนวทางในการรับเรื่องรองเรียนรองทุกขและขอเสนอแนะของประชาชน กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. 2552
ชองทางการใหบริการของศูนยบริการประชาชน กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
(1) โทรศัพท 02 2788444 และสายดวน Green Call 1310 กด 8
(2) ชองทางออนไลน
•
Facebook : กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ผานกลองขอความ (Inbox)
https://www.facebook.com/deqpth/
•
Website : กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม หัวขอ “สารสนเทศสิ่งแวดลอม” >
“บริการประชาชน” > “รองเรียน รองทุกข” https://www.deqp.go.th/
•
Email : callcenter@deqp.mail.go.th
•
ระบบรับเรื่องราวรองเรียน รองทุกข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
http://petition.mnre.go.th/MNRE_PETITION_59/
•
Line@ : @DEQP
(3) รับบริการ ณ ศูนยบริการประชาชน ชั้น 2 อาคารกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
(4) สงจดหมายมาที่ศูนยบริการประชาชน กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 49 ซอย 30 ถนนพระรามที่ 6
แขวง/เขต พญาไท กรุงเทพฯ 10400

ระยะเวลาเปดใหบริการ
เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (ใหบริการโดยไมหยุดพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ลำดับ
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

ขั้นตอน
รับเรื่องรองเรียนตามชองทางตางๆ
(หมายเหตุ: -)
พิจารณาเรื่องรองเรียน (ชองทางรับเรื่องเรียน)
(หมายเหตุ: 1.ชองทางโทรศัพท/ออนไลน/ณ ที่ตั้ง พิจารณาโดยกลุม
บริการสารสนเทศ ศูนยสารสนเทศสิ่งแวดลอม
2.ชองทางไปรษณีย พิจารณาโดยฝายบริหารทั่วไป สำนักงาน
เลขานุการกรม)
พิจารณาเรื่องรองเรียน (ประเภทเรื่องรองเรียน)
(หมายเหตุ: 1.เรื่องรองเรียนทั่วไป
2.เรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ)
พิจารณาเรื่องรองเรียน (เกี่ยวของกับภารกิจ สส. หรือไม)
(หมายเหตุ: 1.ภารกิจ สส.
2.ไมใชภารกิจ สส.)
กรณีเปนเรื่องทั่วไป และเกี่ยวของกับภารกิจ สส.
(หมายเหตุ: 1.สงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ภายใน 2 วันทำการ
2.ติดตามเรื่องรองเรียน ภายใน 5 วันทำการ
3.แจงผลการดำเนินงาน ภายใน 1 วันทำการ)
กรณีเปนเรื่องทั่วไป แตไมเกี่ยวของกับภารกิจ สส.
(หมายเหตุ: 1.สงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ภายใน 2 วันทำการ
2.ติดตามเรื่องรองเรียน ภายใน 7 วันทำการ
3.แจงผลการดำเนินงาน ภายใน 1 วันทำการ)
กรณีเปนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ
(หมายเหตุ: 1.เสนออธิบดี เพื่อพิจารณาสั่งการ ภายใน 1 วันทำการ
2.ผูรับผิดชอบดำเนินการในสวนทีเ่ กี่ยวของ ภายใน 3 วันทำการ
3.จัดการรับเรื่องรองเรียน / ตรวจสอบ /ติดตาม / ประสาน / ติดตาม
ขอเท็จจริง ภายใน 20 วันทำการ)
แจงผลใหผรู องเรียน หรือหนวยงานที่สงเรื่อง ทราบผานทางหนังสือ
ราชการ
(หมายเหตุ: หลังจากดำเนินการแลวเสร็จ ภายใน 1 วันทำการ)
ปดเรื่องรองเรียน / ประเมินความพึงพอใจ
สรุปผลการดำเนินการ เสนออธิบดี ทราบ

ระยะเวลา
20 นาที

สวนที่รับผิดชอบ
กลุมบริการสารสนเทศ

1 วันทำการ

กลุมบริการสารสนเทศ /
ฝายบริหารทั่วไป

1 วันทำการ

กลุมบริการสารสนเทศ /
ฝายบริหารทั่วไป

1 วันทำการ

กลุมบริการสารสนเทศ /
ฝายบริหารทั่วไป

5 วันทำการ

กลุมบริการสารสนเทศ

7 วันทำการ

กลุมบริการสารสนเทศ

20 วันทำการ

กลุมบริการสารสนเทศ /
สวนงานที่เกี่ยวของ

1 วันทำการ

กลุมบริการสารสนเทศ /
สวนงานที่เกี่ยวของ

1 วันทำการ
1 วันทำการ

กลุมบริการสารสนเทศ
กลุมบริการสารสนเทศ

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานทั้งสิ้น
1.
เรื่องรองเรียนที่ไมซับซอน ใชเวลาปฏิบัติงานรวมไมเกิน 10 วันทำการ
2.
เรื่องรองเรียนที่ซับซอน ใชเวลาปฏิบัติงานเกินกวา 15 วัน แตไมเกิน 30 วันทำการ

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ
ลำดับ
1)

2)

3)

ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ
ศูนยบริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนยรับเรื่องรองเรียนสำหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :
Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอรม
บันทึกการรับเรื่องรองเรียน/ขอเสนอแนะ (แบบ ศบป.1)
หมายเหตุ
-

