
แนวทางการใชงานระบบรับเร่ืองรองเรียน อิเล็กทรอนิกส(e- Petition) ที่พัฒนาขึ้นใหม 

เร่ิมดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560  

** หากเอกสารไมชัดเจน ดาวนโหลด ไดที่หนาเวบ็ไซตหลกัของ อ.อ.ป. (www.fio.co.th)** 

เรื่องรองเรียน ที่ถูกสงจาก สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สป.ทส.) สงเขา

ระบบฯ  e-Petition ในรหัสขององคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) ใหดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้ 

1. ขั้นตอนการรับเรื่องรองเรียนทางระบบ e-Petition 

 1.1 สป.ทส. ไดรับเรื่องรองเรียนจากชองทาง (ระบบ e-petition,สํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี (ส.ปน.), ผาน Application, ผานบริการโทรศัพท,โทรสาร, ศุนยบริการรวมของ ทส., 1111, 

จดหมายจากประชาชน,จดหมายจากผูรองเรียน,จดหมายหนวยงาน หรือผูรองเรียนมารองดวยตนเอง)      

หากพิจารณาแลวเรื่องรองเรียนนั้นเกี่ยวของกับ อ.อ.ป.    สป.ทส. จะดําเนินการนําเรื่องรองเรียนเขาระบบ   

e-Petition (รหัสผูใชงาน อ.อ.ป.) 

 1.2 สํานักวิจัยพัฒนาการจัดการปาไมเศรษฐกิจอยางยั่งยืน(ส.ปว.) มอบหมายใหฝายสารสนเทศ 

(ฝ.สท.) เปนผูตรวจสอบระบบ e-Petition (ผูประสานงานหลักของ อ.อ.ป. ที่ดูแล Username และ 

Password ) หากพบเรื่องรองเรียนเขาในระบบ e-Petition  ฝ.สท. กดรับเรื่องรองเรียนในรหัสผูใชงาน อ.อ.ป. 

เบื้องตน สั่งพิมพ (Print Out) เอกสารทั้งหมดที่ถูกสงมาทางระบบ   e-Petition และสงให สํานักบริหารกลาง 

(ส.บก.) ลงรับเรื่องรองเรียนตามระเบียบสารบรรณกลาง อ.อ.ป.   

 1.3 ส.บก. สงเรื่องรองเรียนที่ลงรับในระบบสารบรรณกลาง อ.อ.ป. ให ส.วป. พิจารณาเสนอ 

เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการใหหนวยงานผูถูกรองเรียนภายใตสังกัด อ.อ.ป. ดําเนินการตรวจสอบเรื่องรองเรียน 

2. ขั้นตอนการสงบันทึกสั่งการเรื่องรองเรียนในระบบ e-Petition ใหหนวยงานดําเนินการ 

 เมื่อ อ.อ.ป. พิจารณาสั่งการตามเสนอใหหนวยงานดําเนินการ  ส.บก. ดําเนินการแสกนบันทึกสั่ง

การทั้งชุดทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส สงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของ และบันทึกฉบับจริงเก็บที่

หนวยงาน ดังนี้ 

    2.1 เอกสารสั่งการตัวจริง หากพิจารณาแลวเปนเรื่องรองเรียนพื้นที่สวนปา/ที่ดินทํากิน/ตัด

ไมขางทาง/แนวเขต  ที่เก่ียวของกับภูมิภาค ให ส.วป.  ฝายบริหารจัดการสวนปา (ฝ.สศ) เก็บรวบเอกสารฉบับ

จริง สําเนาเอกสารสั่งการทั้งชุดใหหนวยงานภูมิภาคที่ถูกรองเรียนทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส หรือสง

ทางไปรษณียกรณีท่ีเอกสารมีจํานวนมาก / ดําเนินการสงตามบันทึกลับ กรณีเรื่องรองเรียนนั้นเปนเรื่องลับ 

   2.2 เอกสารสั่งการตัวจริง หากพิจารณาแลวเปนเรื่องรองเรียนอื่นๆ  ที่เกี่ยวของกับภูมิภาค 

ให ส.วป.(ฝ.สท.) เก็บรวบเอกสารฉบับจริง สําเนาเอกสารสั่งการทั้งชุดใหหนวยงานภูมิภาคที่ถูกรองเรียนทาง



ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส หรือสงทางไปรษณียกรณีท่ีเอกสารมีจํานวนมาก / ดําเนินการสงตามบันทึกลับ 

กรณีเรื่องรองเรียนนั้นเปนเรื่องลับ 

  2.3 เอกสารสั่งการตัวจริง หากพิจารณาแลวเปนเรื่องรองเรียนอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับหนวยงาน

สํานักงานกลาง ใหสงเอกสารฉบับจริงที่ถูกรองเรียนไดโดยตรงไมตองสําเนาสงให ส.วป. หรือสงตามบันทึกลับ 

กรณีเรื่องรองเรียนนั้นเปนเรื่องลับ 

3. ขั้นตอนการสงบันทึกสั่งการเรื่องรองเรียนในระบบ e-Petition ใหหนวยงานดําเนินการ 

 3.1 เมื่อบันทึกสั่งการถูกสงใหหนวยงานผูรับผิดชอบตรวจสอบเรื่องรองเรียน ใหผูประสานงาน

ของหนวงงานนั้นๆ ที่ดูแล Username และ Password กดรับเรื่องรองเรียนในระบบทันที  (เรื่องรองเรียนจะ

ถูกสงใหหนวยงานตั้งแตวันแรกที่ผูประสารงานหลักของ อ.อ.ป. ตรวจพบเรื่องรองเรียนทางระบบ e-Petition) 

และใหดําเนินการรายงานความคืบหนาครั้งที่ 1 ทันทีในระบบ e-Petition (ตัวอยางเชน  ออป.

ตะวันออกเฉียงเหนือ ไดรับเรื่องรองเรียนแลว อยูระหวางการตรวจสอบวาอยูในความรับผิดชอบหรือไม) และ

รายงานทุกเดือนหากยังไมมีการยุติเรื่องรองเรียน 

 3.2  เมื่อหนวยงานไดรับเรื่องรองเรียนแลวใหดําเนินการตรวจสอบเรื่องรองเรียนตามขั้นตอนของ

แตละหนวยงาน และใหแจงรายชื่อเจาหนาที่ผูดําเนินการตรวจสอบ/พิจารณาผลของหนวยงาน ในแบบฟอรม

รายงานความคืบหนาครั้งที่ 1  

4. ขั้นตอนการรายงานความคืบหนา กรณี เรื่องรองเรียงยังไมสามารถยุติได 

  4.1 เมื่อ อ.อ.ป. สงเรื่องรองเรียนใหหนวยงานดําเนินการตรวจสอบเรื่องรองเรียนตามสั่งการ 

และไดมีการรายงานความคืบหนาครั้งที่ 1 ทันที่แลว เรื่องรองเรียนยังไมสามารถยุติไดในเดือนที่ไดรับเรื่อง

รองเรียนใหดําเนินการได 2 วิธี ดังนี ้ 

  1)  ใหหนวยงานจัดทําแบบฟอรมรายงานความคืบหนา ใหผูอํานวยการสํานัก/ผูแทน 

สามารถลงนามในแบบฟอรมรายงานความคืบหนาเรื่องรองเรียน และสงใหผูประสานงานที่ดูแล Username 

และ Password นําขอมูลรายงานในระบบ e-Petition (รายงานความคืบหนาผูมีอํานาจลงนามในแบบฟอรม

คือผูอํานวยการสํานัก/ผูแทน แตการยุติเรื่อง ตองเปน CIO ประจําองคการอุตสาหกรรมปาไมเทานั้น) เมื่อ

รายงานแบบฟอรมเขาระบบเรียบรอยแลว ใหรายงานผูอํานวยการสํานัก/ผูแทน และสําเนาให ฝ.บส. ทราบ

ดวย หากเรื่องรองเรียนเปนตาม ขอ 2.1  

  2) ใหผูประสานงานที่ถือ Username และ Password ดําเนินการจัดทําบันทึกขออนุมัติ

ผูอํานวยการสํานัก/ผูแทน เพื่อขออํานาจตามสั่งการในการกรองขอมูลการรายงานความคืบหนาในตัวระบบฯ 

ไดทันท ีโดยไมตองทําแบบฟอรมตารางขวาง เมื่อกรอกขอมูลในระบบแลวใหรายงานผูอํานวยการสํานัก/ผูแทน 

ใหรับทราบผลการรายงานและสําเนาให ฝ.บส. ทราบดวย หากเรื่องรองเรียนเปนตาม ขอ 2.1  

  



 4.2 การรายงานความคืบหนาตองรายงานทุกเดือนจนกวาจะยุติเรื่องรองเรียนได หากไมมีการ

รายงานภายในเดือนนั้น จะไมสามารถกลับมารายงานยอนหลังได 

5. ขั้นตอนการขอยุตเิรื่องรองเรียนในระบบ e-Petition  

 เมื่อหนวยงานที่ถูกรองเรียนเรื่องตรวจสอบเรื่องรองเรียนแลวเสร็จหรือเห็นควรขอยุติเรื่อง

รองเรียนใหดําเนินการตามการสงเรื่องรองเรียน ตามสั่งการเรื่องรองเรียนในระบบ e-Petition ตามขอ 2. แยก

ตามกรณี ใหดําเนินการดังนี้  

      5.1  หากพิจารณาแลวเปนเรื่องรองเรียนพื้นที่สวนปา/ที่ดินทํากิน/ตัดไมขางทาง/แนวเขต ที่

เกี่ยวของกับภูมิภาค (บันทึกสั่งการ ขอ 2.1) เมื่อหนวยงานภูมิภาคไดตรวจสอบเรื่องรองเรียนจนถึงที่สุดแลว 

เห็นควรยุติได  ใหหนวยงานจัดทําบันทึกของยุติเรื่องพรอมกับเอกสารแนบผลการตรวจสอบอยางละเอียด สง

ให ส.วป. (ฝ.บส.) ดําเนินการตอไป (ตามขอ 5.4) 

 5.2 หากพิจารณาแลวเปนเรื่องรองเรียนอื่นๆ ที่เก่ียวของกับภูมิภาค (บันทึกสั่งการ ขอ 2.2)  เมื่อ

หนวยงานภูมิภาคไดตรวจสอบเรื่องรองเรียนจนถึงที่สุดแลว เห็นควรยุติไดใหหนวยงาน จัดทําบันทึกของยุติ

เรื่องพรอมกับเอกสารแนบผลการตรวจสอบอยางละเอียด สงให ส.วป. (ฝ.สท.) ดําเนินการตอไป (ตามขอ 5.4) 

 5.3 หากพิจารณาแลวเปนเรื่องรองเรียนอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับหนวยงานสํานักงานกลาง เมื่อ

หนวยงานสํานักงานกลาง ไดตรวจสอบเรื่องรองเรียนจนถึงที่สุดแลวเห็นควรยุติได  ใหหนวยงานจัดทําบันทึก

ของยุติเรื่องพรอมกับเอกสารแนบผลการตรวจสอบอยางละเอียด และดําเนินการตอไป (ตามขอ 5.4)  

 5.4. หนวยงานภูมิภาค/หนวยงานสํานักงานกลาง (ขอ5.1 - 5.3) ตรวจสอบเอกสารเบื้องตรงวา

ครบถวนหรือไมหากยังไมครบถวนจะมีการขอใหสงเอกสารเพิ่มเติมจากหนวยงานเจาของเรื่องรองเรียน 

  1) ใหหนวยงานภูมิภาค/หนวยงานสํานักงานกลาง (ขอ5.1 - 5.3)  จัดทําบันทึกรายงานผล

การตรวจสอบเรื่องรองเรียนที่ขอยุติเรื่อง  นําเรียนรายงานให อ.อ.ป. เพื่อโปรดพิจารณา วาสามารถยุติเรื่องได

หรือไม และเรื่องรองเรียนบางเรื่องอาจจะตองขอความเห็นเพิ่มเต็มจาก สํานักกฎหมาย/สํานักตรวจสอบ

ภายใน/สํานักบริหารกลาง / หนวยงานอื่นๆ เพื่อประกอบการยุติในระบบฯ และรายงานผลตอ อ.อ.ป. อีกครั้ง

เพื่อขอยุติเรื่องรองเรียนนั้นๆ ในระบบ e-Petition 

  2)  หาก อ.อ.ป. ไดโปรดพิจารณาผลการรายงานเรื่องรองเรียนแลว เห็นควรยุติเรื่องได โดย

ใหหนวยงานภูมิภาค/หนวยงานสํานักงานกลาง (ขอ5.1 - 5.3)  รายงานผลใหหนวยงานที่สั่งเรื่องรองเรียนให 

อ.อ.ป. ( ส.ปน., สป.ทส. , หนวยงานอื่นๆ และ ผูรองเรียน) เพื่อโปรดทราบผลการตรวจสอบ/ชี้แจง ตาม

บันทึกที่ สป.ทส. ในเรื่องเดิมที่รับเรื่องรองเรียน (ขอ 2)  มีขั้นตอนดังนี้ 

   - หาก อ.อ.ป. พิจารณาสั่งการ เห็นควรยุติเรื่องรองเรียน ใหหนวยงาน (ขอ5.1 - 5.3)

จัดทําบันทึก เรียน ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม หากเห็นควรยุติเรื่องรองเรียนใหลงนามในเอกสาร  

        - หนังสือ (ที่ ทส1400/...) รายงาน ส.ปน. (หากแจงไวในหนังสือเรื่องรองเรียนที่สงมาให

ดําเนินการ) ฉบับจริง 1 ชุด 



   -  หนังสือ (ที่ ทส1400/...) รายงาน ผูรองเรียน (ตองมีหนังสือถึงผูรองทุกครั้งหากไมมีที่

อยูแนชัดใหจัดสงหนังสือไปท่ี สป.ทส. หนวยงานจะดําเนินการประสานผูรองเรียนใหโดยตรง) ฉบับจริง 1 ชุด 

   -  หนังสือ (ที่ ทส1400/...) รายงาน หนวยงานอื่นๆ (หากม)ี ฉบับจริง 1 ชุด 

   -  บันทึก (ที่ ทส1400/ก...) พรอมสําเนา หนังสือถึง ส.ปน.(หากมี) ,หนวยงานอื่นๆ 

(หากม)ี และผูรอง ( แจงไวในหนังสือเรื่องรองเรียนที่สงมาใหดําเนินการ ขอ 2.)  ฉบับจริง 1 ชุด  

   - แบบฟอรมขอยุติเรื่องรองเรียน ซึ่งรายละเอียดจะเหมือนกับแบบฟอรมรายงานความ

คืบหนา ยกเวน ผลการดําเนินการจะตองชี้แจงขั้นตอนการดําเนินงานโดยสรุป และผลการตอบเรื่องรองเรียนที่ 

อ.อ.ป. รายงานตอ ส.ปน., สป.ทส. , หนวยงานอื่นๆ และ ผูรองเรียน โดยผูมีอํานาจลงนามในแบบฟอรมนี้ คือ 

CIO ประจําองคการอุตสาหกรรมปาไม/ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม เทานั้น 

  3) เมื่อดําเนินการสงหนังสือแจงใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของแลว ใหสําเนาบันทึกสั่งการ      

อ.อ.ป. พิจารณาสั่งการใหยุติเรื่องในระบบฯ  พรอมทั้งสําเนาปะหนานําสงหนังสือถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ    

พรอมแบบฟอรมขอยุติเรื่องรองเรียน ให ส.วป.(ฝ.สท) ปดเรื่องรองเรียนในระบบ e-Petition  

  4) ส.วป.(ฝ.สท) ดําเนินการยุติเรื่องรองเรียนในระบบ e-Petition แลวเสร็จ ใหดําเนินการ

รายงานผลการยุติเรื่องให ส.วป. ทราบและเห็นควรแจงหนวยงานเจาของเรื่อง (ขอ5.1 - 5.3) ทราบทุกครั้ง 

 

 

 


