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1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน แก้ ไขปั ญหาเรื่องร้ องเรียนด้ านสิ่งแวดล้ อม ให้ สามารถ
นําเข้ าสู่กระบวนการแก้ ไขปั ญหาด้ วยความรวดเร็ว ภายในเวลาที่กาํ หนดอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ขอบเขต
ใช้ เ ป็ นคู่ มื อ มาตรฐานการปฏิบั ติ ง านของกระบวนการแก้ ไขปั ญ หาเรื่ องร้ อ งเรี ยนด้ า น
สิ่งแวดล้ อมของบุคลากรสํานักงานสิ่งแวดล้ อมภาค โดยครอบคลุมเรื่องร้ องเรียนที่สาํ นักงานสิ่งแวดล้ อม
ภาค ได้ รับผ่ านช่ องทางระบบสารบรรณปกติของสํานักงานฯ (ไปรษณีย์ โทรสาร) ทางโทรศัพท์ ทาง
อี เมล์ ห รื อ ระบบเว็ บ ไซด์ (เว็บ บอร์ ด ) หรื อ มาด้ วยตนเอง หรื อ ผ่ า นระบบช่ อ งทาง e-petition ของ
กระทรวง หรือช่ อ งทางอื่นๆ เช่ น หนังสือพิ มพ์ โทรทัศน์ เป็ นต้ น โดยกระบวนการแก้ ไขปั ญหาเรื่อง
ร้ อ งเรี ยน ครอบคลุ ม ขั้ น ตอนตั้ งแต่ เจ้ า หน้ าที่ รับ เรื่ องร้ อ งเรี ยนเกี่ย วกั บ สิ่งแวดล้ อ ม การตรวจสอบ
ข้ อเท็จจริง การจัดทํารายงานหรือสรุปผลการตรวจสอบพร้ อมข้ อแนะนําในการแก้ ไขปั ญหา การแจ้ งผล
ให้ หน่ วยงานที่มีอาํ นาจบังคับใช้ กฎหมายพิจารณาดําเนินการ การแจ้ งผลให้ ผ้ ู ร้องเรียนทราบ และการ
จัดเก็บข้ อมูล

3. คําจํ ากัดความ
เรื่องร้องเรี ยน หมายถึง เรื่องร้ องเรียนด้ านสิ่งแวดล้ อม ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นปั ญหาด้ านมลพิษ
ต่ างๆ เช่ น นํ้าเสีย อากาศเสีย เสียงดั ง กลิ่น เหม็น ขยะ ฯลฯ ที่ส ํานั กงานสิ่งแวดล้ อ มภาค ได้ รับจากผู้
ร้ อ งเรียนโดยตรง หรือที่ได้ รับจากสํานั กงานปลัดกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่งแวดล้ อ ม กรม
ควบคุมมลพิษ หรือหน่วยงานอื่นๆ
การแก้ไขปั ญหาเรื่องร้องเรียน หมายถึง กระบวนการในการนําเรื่องร้ องเรียนเข้ าสู่การ
แก้ ไข โดยดําเนินการประสานงาน ตรวจสอบข้ อเท็จจริง โดยสํานักงานสิ่งแวดล้ อมภาคฯ หรือร่ วมกับ
หน่ วยงานหรือองค์ กรปกครองส่ว นท้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ อง และวิเคราะห์/สังเคราะห์ ป ระเด็นปั ญหาเพื่อ ให้
คําปรึ ก ษา ข้ อ เสนอแนะ ในการบรรเทาปั ญ หา หรื อ แก้ ไขปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น และแจ้ ง หรื อ ประสานให้
หน่ วยงานที่มีอาํ นาจหน้ าที่ในการบังคับใช้ กฎหมายมีการดําเนินการต่ อไป เพื่อบรรเทาปั ญหาหรือแก้ ไข
ปั ญหาที่เกิดขึ้น หรือแจ้ งตรงให้ ผ้ ูก่อปั ญหาดําเนินการฯ แล้ วแต่ กรณี พร้ อมทั้งผลการดําเนินการในส่วน
ของสํานักงานฯ ในการตอบสนองต่ อการแก้ ไขปั ญหาเรื่องร้ องเรียนด้ านสิ่งแวดล้ อมให้ ผ้ ูร้องเรียนรับทราบ
การตรวจสอบข้อ เท็ จจริ ง หมายถึง การที่สาํ นั กงานสิ่งแวดล้ อ มภาค ส่ งเจ้ าหน้ าที่ไป
ตรวจสอบข้ อเท็จจริงในพื้นที่ หรือการติดต่ อประสานงานกับหน่ วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องในการดําเนินการ
แก้ ไขปั ญหาดังกล่าว และจัดทําเป็ นรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อให้ มีการสั่งการ/เสนอแนะ
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.) หมายถึง สํานักงานสิ่งแวดล้ อมภาคที่ 1 – 16
ผอ.สสภ. หมายถึง ผู้อาํ นวยการสํานักงานสิ่งแวดล้ อมภาค
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ในกระบวนการแก้ ไขปั ญหาเรื่องร้ องเรียนด้ านสิ่งแวดล้ อม มีบุคลากรและหน่ วยงานที่มี
หน้ าที่รับผิดชอบในกระบวนการ ประกอบด้ วย
4.1 ผู้อ ํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้ อมภาค มีหน้ าที่รับผิดชอบสั่งการ พิ จารณาผล
การตรวจสอบ และให้ ความเห็นชอบเกี่ยวกับการดําเนินการแก้ ไขปั ญหาเรื่องร้ องเรียน
4.2 ส่ ว นควบคุ ม คุ ณ ภาพสิ่ง แวดล้ อ ม/เจ้ า หน้ า ที่ ผ้ ู รับ ผิ ด ชอบ มี ห น้ า ที่ รับ ผิ ด ชอบ
ดําเนินการตรวจสอบ สรุปรายงานผลการตรวจสอบ และติดตามผลการแก้ ไขปั ญหา
4.3 ส่ ว นวิ เคราะห์ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม มี ห น้ า ที่รั บ ผิ ด ชอบตรวจวิ เคราะห์ ตั ว อย่ า ง
สิ่งแวดล้ อมที่เจ้ าหน้ าที่รบั ผิดชอบร้ องขอ โดยจัดให้ เป็ นลําดับความสําคัญแรก
4.4 ส่วนอํานวยการ มีหน้ าที่รับผิดชอบในการรับเรื่องร้ องเรียนจากทางอีเมล เว็บไซต์
(เว็บ บอร์ ด ) หรื อ e-petition ของกระทรวง ส่ ง ให้ ฝ่ ายบริ ห ารทั่ ว ไป / เจ้ า หน้ าที่ ส ํา นั ก งาน มี ห น้ าที่
รับผิดชอบในการรับเรื่องร้ องเรียนเสนอเป็ นเรื่องด่ วนให้ ผ้ ูอาํ นวยการสํานักงานสิ่งแวดล้ อมภาค พิจารณา
สั่งการ หรือจัดทําสําเนาเรื่องร้ องเรียนให้ ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้ อมหรือเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูรับผิดชอบทราบ
ด้ วยอีกทางหนึ่งเพื่อเตรียมแผนการดําเนินงานตรวจสอบข้ อเท็จจริง กรณีท่ีผ้ ูอาํ นวยการสํานักฯ ไม่ อยู่
ปฏิบตั ิงาน ณ สํานักงา

5. แผนผังขั้นตอนการดําเนินงาน (Work Flow)
แผนผังขั้นตอนการดําเนินงาน ดังรูป
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ระบบการจัดการเรื่องรองเรียน

สงเรื่องใหสวนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม
/เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ
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6. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
1. เจ้ าหน้ าที่รับเรื่องร้ องเรียนด้ านสิ่งแวดล้ อมและพิจารณาเบื้องต้ น
- เจ้ าหน้ าที่ส่วนอํานวยการ/เจ้ าหน้ าที่สาํ นักงานสิ่งแวดล้ อมภาค รับเรื่องร้ องเรียน
ผ่ านช่ อ งทางไปรษณี ย์ โทรศั พ ท์ โทรสาร อิน เตอร์เน็ต มาด้ ว ยตนเอง หรือ อื่ น ๆ กรณี เ ป็ นเรื่อ ง
ร้ องเรียนทางโทรศัพท์ หรือการแจ้ งเรื่องด้ วยตนเอง ให้ เจ้ าหน้ าที่ สสภ. กรอกรายละเอียดเรื่องร้ องเรียน
ตามแบบฟอร์มรับเรื่องร้ องเรียน (ภาคผนวกที่ 1)
- เจ้ าหน้ าที่ส่วนอํานวยการ/เจ้ าหน้ าที่สาํ นักงานสิ่งแวดล้ อมภาค พิจารณาเบื้องต้ น
หาก ผอ.สสภ. ไม่ ได้ อยู่ปฏิบัติงาน ณ สํานักงาน ให้ จัดทําสําเนาหนังสือร้ องเรียนให้ ส่วนควบคุมคุณภาพ
สิ่งแวดล้ อมหรือเจ้ าหน้ าที่ท่ีรบั ผิดชอบ ทราบก่อนเพื่อเตรียมความพร้ อมในการปฏิบตั ิงาน
2. เสนอ ผอ.สสภ. พิจารณาสั่งการ
- เจ้ า หน้ าที่ ท่ ี รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ ผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ เสนอเป็ นเรื่ อ งด่ ว น ให้
ผู้อาํ นวยการสํานักงานฯ พิจารณาสั่งการ
- ในกรณีท่ ีสําเนาเรื่องร้ อ งเรียนและส่ งให้ ส่ว นควบคุ ม คุ ณ ภาพสิ่งแวดล้ อ ม หรือ
เจ้ าหน้ าที่ท่รี ับผิดชอบแล้ ว ให้ หมายเหตุให้ ผอ.สสภ. ทราบด้ วย
3. ส่งเรื่องให้ กลุ่มงาน/เจ้ าหน้ าที่รับผิดชอบดําเนินการ
ส่ ว นอํานวยการ ส่ ง เรื่ อ งให้ กลุ่ ม งาน/เจ้ า หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ทราบโดยด่ ว นตาม
การสั่งการ
ทัง้ นี้ระยะเวลาในการดําเนินการตามขัน้ ตอนที ่ 1-3 ใช้เวลา 1 วันทําการ
4. ตรวจสอบพื้นที่/หาข้ อเท็จจริง
(1) เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูรับผิดชอบ ศึกษาปั ญหาเรื่องร้ องเรียนในเบื้องต้ น เพื่อดําเนินการ
ตามแต่กรณี ดังนี้
- ประสานหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง คือ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่เป็ นพื้นที่
ของปั ญหาเรื่องร้ องเรียน และหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องซึ่งเป็ นหน่ วยงานที่มีอาํ นาจหน้ าที่ในการบังคับใช้
กฎหมาย เพื่อกําหนดวันเข้ าตรวจสอบพื้นที่และข้ อเท็จจริงต่างๆ
- จัด เตรียมเครื่อ งมื อ /อุป กรณ์ /วั สดุ สําหรับ การตรวจวิ เคราะห์ คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้ อมภาคสนาม หรือเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้ อม (กรณีท่จี าํ เป็ น)
- ประสานห้ องปฏิบัติการสิ่งแวดล้ อมของสํานักงานฯ ในกรณีท่ ีต้ องตรวจ
วิเคราะห์ตัวอย่าง
(2) เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูรับผิดชอบ ตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
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(3) พิจารณาข้ อเท็จจริง กรณีท่ปี ระเด็นปัญหาชัดเจน และสามารถสรุปผลและให้
คําแนะนําในการแก้ ไขปั ญหา ก็ดาํ เนินการบันทึกผลการตรวจสอบร่ วมกับหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้ อง และให้
หน่วยงานผู้มีอาํ นาจตามกฎหมาย แจ้ งให้ ผ้ ู ถูกร้ องเรียน ลงนามรับทราบและนําข้ อเสนอแนะไปดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ ไข ตามแบบบันทึกการตรวจสอบแหล่งกําเนิดมลพิษ (ภาคผนวกที่ 2)
ระยะเวลาในการดําเนินการตามขัน้ ตอนที ่ 4 ใช้เวลา 3 วันทําการ
5. สรุปผลการตรวจสอบและเสนอ ผอ.สสภ.
- วิเคราะห์ข้อมูลและข้ อเท็จจริงต่ างๆ เพื่อประมวลประเด็นปัญหา และแนวทางใน
การแก้ ไขปั ญหา
- จัดทํารายงานสรุปผลการตรวจสอบ
- เสนอ ผอ.สสภ. เพื่อให้ ความเห็นชอบ
ระยะเวลาในดําเนินการตามขัน้ ตอนที ่ 5 ใช้เวลา 7 วันทําการ
6. แจ้ งหน่วยงานที่มีอาํ นาจตามกฎหมายพิจารณาดําเนินการต่อไป
แจ้ ง หน่ ว ยงานที่มี อ ํานาจหน้ าที่บังคั บใช้ ตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น ให้ ดาํ เนินการต่ อไป
7. แจ้ งผลการดําเนินงานให้ ผ้ ูร้องเรียนทราบ
แจ้ งผลการดําเนินการในส่วนของสํานักงานสิ่งแวดล้ อมภาค ให้ ผ้ ูร้องเรียนทราบ กรณี
ที่ทราบชื่อและสถานที่ติดต่ อหรือสําเนาบันทึกการตรวจสอบให้ แก่ผ้ ูร้องเรียนทราบ
8. จัดเก็บข้ อมูล
จัดเก็บข้ อมูลที่ดาํ เนินการเพื่อเป็ นฐานข้ อมูลเรื่องร้ องเรียนของสํานักงานสิ่งแวดล้ อม
ภาค (ภาคผนวกที่ 3)
ระยะเวลาในดําเนินการตามขัน้ ตอนที ่ 6- 8 ใช้เวลา 2 วันทําการ

7. มาตรฐานคุณภาพงาน
ข้ อ กํา หนดที่ สํา คั ญ ที่ สํา คั ญ ในกระบวนการปฏิ บั ติ ง าน คื อ ความรวดเร็ ว ในการ
สนองตอบต่อเรื่องร้องเรียน โดยการนําเรื่องร้ องเรียนเข้ าสู่กระบวนการแก้ ไขปั ญหา และสามารถแจ้ งให้
ผู้ร้องเรียนได้ รับทราบผลการดําเนินงานของสํานักงานสิ่งแวดล้ อมภาค ได้ ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด คือ
12 วันทําการ โดยกําหนดค่าเป้ าหมายมาตรฐานของงานไว้ ท่ ี ร้ อยละ 80
ยกเว้ น กรณีท่ ีเรื่ อ งร้ อ งเรี ยนดั งกล่ าว ต้ อ งหาข้ อเท็จจริง เพิ่ ม เติ ม โดยการเก็บ ตั ว อย่ า ง
สิ่งแวดล้ อ มเพื่ อ การตรวจวิเคราะห์ ในห้ อ งปฏิบัติ การ ทั้งห้ อ งปฏิบัติ การของสํานั ก งานฯ เอง หรือของ
หน่ ว ยงานภายนอก ซึ่งต้ อ งดํา เนิ น การอีก หลายขั้ นตอน ทั้งการวางแผนการเก็บตัวอย่ าง การประสาน
ห้ องปฏิบตั ิการฯ ระยะเวลาที่ใช้ ในการดําเนินการจึงต้ องเพิ่มขึ้นตามแต่กรณี

คู่มือการปฏิบตั ิงานกระบวนการ
: แก้ ไขปั ญหาเรื่องร้ องเรียนด้ าน
สิ่งแวดล้ อม

สํานักงานสิ่งแวดล้ อมภาคที่ 9

เอกสารหมายเลข : REO - VP - 02
การแก้ ไขครั้งที่ :
วันที่เริ่มใช้ : 31 สิงหาคม 2560
หน้ าที่ : 6 จาก 19

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. ระบบติดตามประเมินผล
8.1 ให้ ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้ อม เป็ นผู้จัดเก็บข้ อมูลตามแบบฟอร์มที่กาํ หนด
8.2 ผู้อาํ นวยการสํานักงานสิ่งแวดล้ อมภาค จะเป็ นผู้ตดิ ตามผลการปฏิบตั ิงาน โดยการ
ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับกลุ่มงานที่รับผิดชอบ ส่วนควบคุ มคุณภาพสิ่งแวดล้ อม และกลุ่มงาน/ฝ่ าย ที่
สนับสนุ น ได้ แก่ ส่วนคุณภาพสิ่งแวดล้ อม และส่วนอื่นๆ และส่วนอํานวยการ ทุก 6 เดือน โดยพิจารณา
จากข้ อมูลการดําเนิน งาน ปั ญหา/อุปสรรค หรือข้ อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
ต่อไป

9. เอกสารอ้างอิง
-

10. แบบฟอร์มที่ใช้
10.1 แบบฟอร์มรับเรื่องร้ องเรียน : กรณีไม่ มีหนังสือเป็ นลายลักษณ์อักษร หรือโทรศัพท์
(แบบฟอร์มที่ REO9-VP-02-F1)
10.2 แบบบันทึกการตรวจสอบเรื่องร้ องเรียน (แบบฟอร์มที่ REO9-VP-02-F2)
10.3 ตารางการจัดเก็บข้ อมู ลการดําเนินการแก้ ไขปั ญหาเรื่องร้ องเรียนด้ านสิ่งแวดล้ อม
(แบบฟอร์มที่ REO9-VP-02-F3)

สํานักงานสิ่งแวดล้ อมภาคที่ 9

คู่มือการปฏิบตั ิงานกระบวนการ
: แก้ ไขปั ญหาเรื่องร้ องเรียนด้ าน
สิ่งแวดล้ อม

เอกสารหมายเลข : REO - VP - 02
การแก้ ไขครั้งที่ :
วันที่เริ่มใช้ : 31 สิงหาคม 2560
หน้ าที่ : 7 จาก 19

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 1

สํานักงานสิ่งแวดล้ อมภาคที่ 9

คู่มือการปฏิบตั ิงานกระบวนการ
: แก้ ไขปั ญหาเรื่องร้ องเรียนด้ าน
สิ่งแวดล้ อม

เอกสารหมายเลข : REO - VP - 02
การแก้ ไขครั้งที่ :
วันที่เริ่มใช้ : 31 สิงหาคม 2560
หน้ าที่ : 8 จาก 19

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน (แบบฟอร์มที่ REO9-VP-02-F1)

วันที่.................................
เวลา.............................น.

เรี ยน ผอ.สสภ.9

ตามที่มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม
จึงใคร่ ขอแจ้งเรื่ องร้องเรี ยนเพื่อมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การร้ องเรียน ( ) ด้วยตนเอง
( ) โทรศัพท์
( ) อื่นๆ ...........................................
2. ผู้ร้องเรียน
ชื่อผูร้ ้องเรี ยน.............................................................................................................................................. .......
ที่อยู.่ ............หมู่ที่........ตําบล..................................อําเภอ.................................จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณีย.์ ..................โทรศัพท์...............................โทรสาร..............................อีเมล์..................................
3. สถานที่ที่มีปัญหาสิ่ งแวดล้อม (โปรดระบุรายละเอียดให้ชดั เจนเพือ่ ประโยชน์ในการดําเนิ นการตรวจสอบแก้ไขปั ญหา)

4. หัวข้ อปัญหา
( ) 01 เสี ยงดัง
( ) 02 สัน่ สะเทือน
( ) 03 ฝุ่ นละออง ( ) 04 กลิ่นเหม็น
( ) 05 เขม่าควัน
( ) 06 นํ้าเสี ย
( ) 07 ไอสารเคมี ( ) 08 สิ่ งปฏิกลู
( ) 09 กากสารพิษ ( ) อื่นๆ..........................................โปรดระบุประเด็นปั ญหาให้ชดั เจนเพือ่ นําไปตรวจสอบ

5. วันเวลาที่พบปัญหา
6. หมายเหตุ
( ) ไม่เคยร้องเรี ยน ( ) เคยร้องเรี ยนแล้วเมื่อ..................................................... ..............................
หน่วยงานที่ดาํ เนินการ.......................................................................... ....
ลงนาม.......................................ผูร้ ้องเรี ยน/ร้องทุกข์
(............................................)

ลงนาม.......................................ผูร้ ับเรื่ อง
(..............................................)

ข้ อสั่ งการของ ผอ.สสภ.9
( ) กง.ฝว. ดําเนินการ ( ) กง............... ดําเนินการ
ลงนาม....................................... ผอ.สสภ.9
(............................................)

ภาคผนวกที่ 2 (แบบฟอร์ มที่ REO9-VP-03-F2)

สํานักงานสิ่งแวดล้ อมภาคที่ 9

คู่มือการปฏิบตั ิงานกระบวนการ
: แก้ ไขปั ญหาเรื่องร้ องเรียนด้ าน
สิ่งแวดล้ อม

เอกสารหมายเลข : REO - VP - 02
การแก้ ไขครั้งที่ :
วันที่เริ่มใช้ : 31 สิงหาคม 2560
หน้ าที่ : 9 จาก 19

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บันทึกการตรวจสอบเหตุร้องเรียนด้ านสิ่ งแวดล้ อม

บันทึกฉบับนี้ จดั ทําขึ้นเพือ่ แสดงว่าวันนี้ วันที่........เดือน...........................ปี พ.ศ.............เวลา............น.
คณะเจ้าหน้าที่ผมู ้ ีรายชื่อ ตําแหน่ง และหน่วยงาน ต่อท้ายบันทึกฉบับนี้ ได้มาร่ วมตรวจสอบข้อเท็จจริ งเหตุร้องเรี ยน ณ
สถานประกอบการชื่อ............................................................ตั้งอยูเ่ ลขที่................หมู่ที่.............ซอย.......................................
ถนน....................................บ้าน.......................................ตําบล............................................อําเภอ..........................................
จังหวัดอุดรธานี ตําแหน่งพิกดั GPS.............................................ชื่อผูป้ ระกอบการ/ ผูน้ าํ ตรวจ ...............................................
1. ลักษณะการประกอบกิจการ....................................................................................................... ...........
กําลังการผลิต (ตามที่แจ้งขออนุ ญาต/ ขึ้นทะเบียน)................................................................................................. ..................
2. การอนุญาตประกอบกิจการ....................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
3. สภาพทัว่ ไปของสถานประกอบการ..............................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
4. ผลกระทบที่สําคัญ

ผลกระทบ

แหล่ งกําเนิดมลพิษ

 นํ ้าเสีย
 ฝุ่ นละออง/ควัน
 กลิ่น
 เสียงดัง
 อื่นๆ..................
5. แผนทีโ่ ดยสั งเขป

การจัดการในปั จจุบัน

คําอธิบายอื่นๆ

สํานักงานสิ่งแวดล้ อมภาคที่ 9

คู่มือการปฏิบตั ิงานกระบวนการ
: แก้ ไขปั ญหาเรื่องร้ องเรียนด้ าน
สิ่งแวดล้ อม

เอกสารหมายเลข : REO - VP - 02
การแก้ ไขครั้งที่ :
วันที่เริ่มใช้ : 31 สิงหาคม 2560
หน้ าที่ : 10 จาก 19

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N


6. ความเห็นของคณะผู้ร่วมตรวจสอบข้ อเท็จจริง ซึ่งได้ แจ้ งให้ ผ้ ูประกอบการ/ ผู้นําตรวจทราบและ
ดําเนินการดังนี.้ ...........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

สํานักงานสิ่งแวดล้ อมภาคที่ 9

คู่มือการปฏิบตั ิงานกระบวนการ
: แก้ ไขปั ญหาเรื่องร้ องเรียนด้ าน
สิ่งแวดล้ อม

เอกสารหมายเลข : REO - VP - 02
การแก้ ไขครั้งที่ :
วันที่เริ่มใช้ : 31 สิงหาคม 2560
หน้ าที่ : 11 จาก 19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. การตรวจสอบข้อเท็จจริ งในครั้งนี้ คณะเจ้าหน้าที่ มิได้กระทําการเรี ยกร้องทรัพย์สิน เงินทอง หรื อ
สิ่ งของจากผูป้ ระกอบการ/ ผูค้ รอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ หรื อผูถ้ ูกร้องเรี ยน แต่ประการใด ทั้งนี้ คณะเจ้าหน้าที่ได้อ่าน
และตรวจสอบข้อความในบันทึกฉบับนี้แล้ว จึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน ดังนี้
(ลงชื่อ)............................................ผูน้ าํ ตรวจ
(.........................................)
ตําแหน่ง.....................................................
หน่วยงาน...................................................

(ลงชื่อ)..........................................................
(..............................................)
ตําแหน่ง........................................................
หน่วยงาน......................................................

(ลงชื่อ).........................................................
(.........................................)
ตําแหน่ง.....................................................
หน่วยงาน...................................................

(ลงชื่อ)..........................................................
(..............................................)
ตําแหน่ง........................................................
หน่วยงาน......................................................

(ลงชื่อ).........................................................
(.........................................)
ตําแหน่ง.....................................................
หน่วยงาน...................................................

(ลงชื่อ)..........................................................
(..............................................)
ตําแหน่ง........................................................
หน่วยงาน......................................................

(ลงชื่อ).........................................................
(.........................................)
ตําแหน่ง.....................................................
หน่วยงาน...................................................

(ลงชื่อ)..........................................................
(..............................................)
ตําแหน่ง........................................................
หน่วยงาน......................................................

(ลงชื่อ).........................................................
(.........................................)
ตําแหน่ง.....................................................
หน่วยงาน...................................................

(ลงชื่อ)..........................................................
(..............................................)
ตําแหน่ง........................................................
หน่วยงาน......................................................

(ลงชื่อ).........................................................
(.........................................)
ตําแหน่ง.....................................................
หน่วยงาน...................................................

(ลงชื่อ)..........................................................
(..............................................)
ตําแหน่ง........................................................
หน่วยงาน......................................................

(ลงชื่อ).........................................................
(.........................................)
ตําแหน่ง.....................................................
หน่วยงาน...................................................

(ลงชื่อ)..........................................................
(..............................................)
ตําแหน่ง........................................................
หน่วยงาน......................................................

