คู่มือการปฏิบตั ิงาน
การรับเรื่องร้องเรียน
กรณี การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่
การประกอบการอุตสาหกรรม และการทุจริตประพฤติมิชอบ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร

กลุม่ นโยบายและแผนงาน
โทรศัพท์ ๐-๔๒๖๑-๑๒๙๗
โทรสาร(Fax) ๐-๔๒๖๑-๓๖๙๔
ไปรษณียอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : moi_mukdaharn@industry.go.th

คานา
รัฐบาลกาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ประกอบกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่กาหนดวิสัยทั ศน์
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand) กาหนดพันธกิจหลัก สร้าง
วัฒ นธรรมต่อต้านการทุจ ริ ต ยกระดับ ธรรมาภิบาลในการบริห ารจัดการทุกภาคส่ ว นแบบบูรณาการ และปฏิรู ป
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดทาคู่มือปฏิบัติงานการ
รับเรื่องร้องเรียนกรณีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การประกอบการอุตสาหกรรม และการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
เพื่อให้การดาเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายสานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และเพื่อเป็นวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ในการจัดการ
ข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีความชัดเจน สามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
มีนาคม 2564

สารบัญ
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วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คาจากัดความ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผังกระบวนการทางาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
มาตรฐานงานการรับและตอบข้อร้องเรียน
ระบบติดตามและประเมินผล
เอกสารอ้างอิง
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-11. วัตถุประสงค์
คู่มือ การปฏิ บั ติง านฉบั บ นี้จั ดทาขึ้นเพื่อ ให้ เ จ้า หน้า ที่ผู้ ปฏิบั ติง าน ใช้เ ป็น แนวทางในการจัด การ
ข้อร้ องเรี ยนของส านั กงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิ ทธิผล รวดเร็ว
และทันต่อสถานการณ์ โดยประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด บนพื้นฐานของความเป็นธรรมกับคู่กรณีทุกฝ่าย
2.ขอบเขต
การประสานงานรับเรื่องร้องเรียนของสถานประกอบการกิจการโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อดาเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานผลการดาเนินการ ติดตามประเมินผล และรวบรวมเสนอผู้บริหาร
3. คาจากัดความ
เรื่องร้องเรียน หมายถึง ประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ผู้ร้องเรียนแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ เช่น HOTLINE
สายด่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จดหมาย(ผู้ บริหาร) จุดบริการประชาชน 1111 ทาเนียบรัฐบาล
ศูน ย์ ดารงธรรม ส านั กงานอุ ตสาหกรรมจั งหวั ดมุกดาหาร โทรศั พท์ (0-4261-1297) โทรสาร(0-4261-3694)
Email : moi_mukdahan@industry.go.th สื่ ออิ เล็ กทรอนิก ส์ ติด ต่อ ด้ว ยตนเอง และหน่ว ยงานอื่น ๆ เนื่ องจาก
ผู้ ร้ องเรี ย นไม่ไ ด้ รั บ บริ ก ารหรื อ ความสะดวกตามสมควร ตามสิ ทธิ ที่ก าหนดตลอดจนความไม่เ ป็ นธรรมจากการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ และจากความเดือดร้อนเสียหายเนื่องมาจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ที่สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด มุกดาหารจะดาเนินการต่อไปได้ หรือข้อร้องเรียนที่เกิดจากการ
จัดซื้อจัดจ้าง การทุจริตประพฤติมิชอบการเรียกรับผลประโยชน์/สินบน ฯลฯ
4. หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร : อนุมัติ สั่งการ กากับดูแลการปฏิบัติงาน และติดตามผลการดาเนินงาน
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน : ประสานงานเจ้าหน้าที่/กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง/ร่วมดาเนินการร่วมติดตาม
และรายงานผลการดาเนินงาน
หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม : ดาเนินการตามกฎหมาย ตามอานาจหน้าที่ ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รวมถึงติดตามผลแจ้งผลแก่ผู้ร้องเรียน และสรุปผลการดาเนินงาน จัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม : ดาเนินตามกฎหมาย ตามอานาจหน้าที่ ตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงติดตามผลแจ้งผลแก่ผู้ร้องเรียน และสรุปผลการดาเนินงาน จัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน
หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ : ดาเนินตามกฎหมาย ตามอานาจหน้าที่ ตามขั้นตอน
การปฏิบัติงาน รวมถึงติดตามผลแจ้งผลแก่ผู้ร้องเรียน และสรุปผลการดาเนินงาน จัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลเรื่อง
ร้องเรียน

-25. ผังกระบวนการทางาน
ลาดับ
1

ผังกระบวนการ

รับเรือ่ ง
ร้องเรียน

รายละเอียดงาน
- เรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
HOTLINE สายด่วนรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงอุตสาหกรรม จุดบริการ
ประชาชน 1111 ทาเนียบรัฐบาล
จดหมาย(ผู้บริหาร) โทรศัพท์
(0 2202 3169) Cal Center
1563 ไปรษณีย์ หนังสือ webportal
ของ สปน. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อด้วย
ตนเอง และจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร ดาเนินการรับเรือ่ ง
ตามระบบสารบรรณ
- เรื่องร้องเรียนที่ไม่เป็นลายลักษณ์
อักษรกรอกแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน
ที่กาหนด
- เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน
(*ฉร)

มาตรฐาน

ผูร้ บั ผิดชอบ

ถูกต้อง ครบถ้วน

เจ้าพนักงานธุรการ

ทันทีที่ได้รับเรื่อง

เจ้าพนักงานธุรการ

2

ลงทะเบียน
รับเรือ่ งร้องเรียน (*ฉร)

3

ตรวจสอบ
เรือ่ งร้องเรียนเบือ้ งต้น

- พิจารณาความน่าเชื่อถือของประเด็น
ทีร่ ้องเรียน ความเกีย่ วข้องกับข้อ
กฎหมาย กฎระเบียบและอานาจหน้าที่
ทีส่ ามารถดาเนินการได้

เชื่อถือได้และอยู่ในอานาจ
หน้าทีท่ สี่ ามารถดาเนินการได้

หก.นผ.

4

ตรวจสอบ
เรือ่ งร้องเรียนเบือ้ งต้น

-พิจารณาและสรุปประเด็นปัญหา
ข้อร้องเรียน เสนอ อสจ. เพื่อแจ้งให้
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง
- อสจ. พิจารณาลงนามในบันทึกฯ
ถึงกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง และสาเนาเรียน
สปอ./กรอ./กสอ. หรือ กพร. (กรณีเกิด
เหตุที่มผี ลกระทบในวงกว้างและเป็นที่
สนใจของสื่อฯ มีประเด็นเกี่ยวกับ
โรงงานหรือเหมืองแร่ให้สาเนาเรียน
รปอ./หกต.ทราบด้วย
- ดาเนินการส่งบันทึกฯ ไปยังกลุม่ งาน
ที่เกี่ยวข้องตามระบบสารบรรณ

ถูกต้อง ครบถ้วน

หก.นผ.

ถูกต้อง ครบถ้วน

อสจ./หก.นผ.
หรือผู้รักษาราชการแทน

ดาเนินการทันที

เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติตามอานาจหน้าที่
และกฎหมายกาหนด

หก.นผ/หก.รอ.
หก.สอ./หก.พร.

5
เสนอ
อสจ.

6
7

กลุม่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ตรวจสอบข้อเท็จจริง

- ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปัญหา สาเหตุ
และแนวทางการแก้ไข รวมทั้งการ
ป้องกันมิให้เกิดปัญหาได้อีก
หมายเหตุ : *ฉร เป็นรหัสรับเรื่องร้องเรียนเหตุภาวะฉุกเฉินในทะเบียนรับเรื่อง
จัดส่งบันทึกไปยังกลุม่
ทีเ่ กีย่ วข้อง

-3ลาดับ
8

ผังกระบวนการ
รายงานผล
เรือ่ งร้องเรียน

YES

9

10

NO

- ภายใน 7 วันทาการ

ผูร้ บั ผิดชอบ
หก.นผ/หก.รอ.
หก.สอ./หก.พร.

- ภายใน 3 วันทาการ
หากยังไม่ได้ข้อยุติให้
รายงานทุก 7 วันทาการ
- แจ้งความคืบหน้าเป็น
ระยะๆ (ผู้ร้องแจ้งเบอร์
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้)

- หากกลุ่มที่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน
ไม่รายงานผลภายในเวลาที่กาหนด
จะมีการติดตามเรื่องทางบันทึกข้อความ

ตามที่กาหนด

อสจ./หก.นผ.

ลงทะเบียนรับรายงานผล
เรือ่ งร้องเรียน (*ฉร)

- ลงทะเบียนรับรายงานผลเรื่องร้องเรียน
(*ฉร)

ทันทีที่ได้รับเรื่อง

เจ้าพนักงานธุรการ

- พิจารณาเรื่องและความเกี่ยวข้อง
เพื่อสาเนาเรียน สปอ./กรอ./กสอ.หรือ
กพร. (กรณีเมื่อเกิดเหตุที่มผี ลกระทบใน
วงกว้าง และเป็นที่สนใจของสื่อมีประเด็น
เกี่ยวกับโรงงานหรือเหมืองแร่ให้สาเนา
เรียน รปอ./หกต.ทราบด้วย) รวมถึง ผวจ.
- อสจ. ลงนามในบันทึกฯ สาเนาเรียน
สปอ./กรอ./กสอ.หรือ กพร.(กรณีเมื่อเกิด
เหตุที่มผี ลกระทบในวงกว้างและเป็นที่
สนใจของสื่อมีประเด็นเกี่ยวกับโรงงานหรือ
เหมืองแร่ให้สาเนาเรียน รปอ./หกต.
ทราบด้วย)
- แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียนทราบ กรณีไม่สามารถติดต่อ
ผู้ร้องเรียนได้ เก็บรวบรวมเรื่อง

ถูกต้อง ครบถ้วน

หก.นผ/หก.รอ.
หก.สอ./หก.พร.

-

อสจ./หก.นผ.

ถูกต้อง ครบถ้วน

ก.นผ.

-หากมีที่อยู่ชัดเจนให้แจ้งผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยจัดทา
หนังสือตอบเสนอ อสจ.ลงนาม

ถูกต้อง ครบถ้วน

ก.นผ./ก.รอ.
ก.สอ./ก.พร.

สาเนาเรียน
อสจ. หก.นผ.

NO

เสนอ
อสจ.
13

14

มาตรฐาน

ติดตามผล
เรือ่ งร้องเรียน

11

12

รายละเอียดงาน
- แจ้งผลให้ผรู้ ้องเรียนทราบทันทีที่ได้
ข้อสรุป ยกเว้น 2 กรณี ได้แก่
1. กรณีร้ายแรง อาจสร้างความเสียหาย
ต่อประชาชนและส่งผลกระทบในวงกว้าง
หรือส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ อก.
2. กรณีซับซ้อน ต้องใช้เวลาในการ
วิเคราะห์และตรวจสอบข้อเท็จจริง
หรือเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย ซึ่งอาจใช้
เวลาเกินกว่า 7 วันทาการ

YES

ตอบข้อร้องเรียน

NO

เสนอ
อสจ.
YES

หมายเหตุ: *ฉร เป็นรหัสรับเรื่องร้องเรียนเหตุภาวะฉุกเฉินในทะเบียนรับเรื่อง

-4ลาดับ
15

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน
- รวบรวมเรื่องร้องเรียนรายเดือนหรือ
รายไตรมาส สรุปรายงาน สปอ.

มาตรฐาน
ถูกต้อง ครบถ้วน

ผูร้ บั ผิดชอบ
หก.นผ./อสจ.

รวบรวมเสนอ
ผูบ้ ริหาร

6. ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
6.1 ขัน้ ตอนวิธีการรับเรือ่ งร้องเรียน
6.1.1 การรับเรื่องร้องเรียน
1. เรื่องร้องเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น HOT LINE สายด่วน
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงอุ ต สาหกรรม จุ ด บริ ก ารประชาชน 1111 ท าเนี ย บรั ฐ บาล ส านั ก งานอุ ต สาหกรรม
จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร หมายเลขโทรศั พ ท์ (0 4261 1297) หมายเลขโทรสาร (0 4261 3694) ไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์ : moi_mukdahan@industry.go.th สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อด้วยตนเอง และหน่วยงานอื่นๆ
ดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนตามระบบสารบรรณ
2. เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ ไ ม่ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร กรณี ผู้ ร้ อ งเรี ย นหรื อ ประชาชนร้ อ งเรี ย น
ทางโทรศัพท์ ห รื อมาติดต่อด้ว ยตนเองโดยไม่มีห นังสื อร้องเรียน เจ้าหน้าที่จะต้องสอบถามและกรอกข้อมูล ลงใน
แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- รายละเอียดของผู้ร้องเรียน ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนบางรายไม่ประสงค์แสดงตน โดยไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีข้อมูล
น่าเชื่อถือเพียงใด
- รายละเอียดของเรื่องที่ต้องการร้องเรียน โดยสอบถามให้ได้ประเด็นที่ชัดเจนว่าต้องการ
ร้องเรียนเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือองค์กรใด และรายละเอียดของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน ทั้งนี้
เจ้าหน้าที่ธุรการจะต้องสามารถรับเรื่องได้ในทันทีแม้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานอื่น เพื่ออานวยความสะดวก
และไม่ทาให้ผู้ร้องเรียนเกิดความไม่พอใจ จากนั้นแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินการ หาก
ไม่ได้รับการตอบกลับภายใน 7 วันทาการ สามารถสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 4261 1297 แล้วจึงส่งเรื่อง
ร้องเรียนนั้นให้สานักตรวจและประเมินผลทันทีหลังจากได้รับแจ้ง
6.1.2 การส่งต่อเรื่องร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ธุรการลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน และพิจารณาความน่าเชื่อ ถือของประเด็น
ที่ร้องเรียน ความเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย กฎระเบียบของกระทรวงอุ ตสาหกรรม และอยู่ในอานาจหน้าที่ที่ สามารถ
ด าเนิ น การได้ หากเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นนั้ น เกี่ ย วข้ อ งกั บ หน่ ว ยงานใดจะท าหนั ง สื อ แจ้ ง หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ภายใน
1 วันทาการ หลังจากได้รับแจ้ง เพื่อแจ้ง ให้ดาเนินการตรวจสอบข้ อเท็จจริง จากนั้นจะบันทึกเรื่องร้องเรียนนั้นไว้ใน
ฐานข้อมูลและสาเนาเรื่องร้องเรียนเสนอผู้บริหารเพื่อทราบต่อไป
6.1.3 การตรวจสอบข้อเท็จจริง
กลุ่มงานที่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนจะต้องให้ความสาคัญต่อเรื่องร้องเรียนนั้นเป็นลาดับแรก
โดยเร่ งตรวจสอบ ข้อเท็จ จริ ง ปั ญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไข รวมทั้งการป้องกันมิให้ เกิดปัญหาซ้าได้อีก
และแจ้งผลการดาเนิ นการแก้ไขปัญหาให้ผู้ร้องเรียนทราบทันทีที่ได้ข้อสรุป หรือภายใน 7 วันทาการ ยกเว้นเรื่อง
ร้องเรียน 2 กรณี ได้แก่

-5- กรณีร้ายแรง ประเด็นที่ร้องเรียนอาจสร้างความเสียหายต่อประชาชนและส่งผลกระทบ
ในวงกว้างหรือส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงอุตสาหกรรม ต้องดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผล
ภายใน 3 วันทาการ กรณีมีการแก้ไขปัญหาแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อยุติให้รายงานทุก 7 วันทาการ
- กรณีซับซ้อน เป็นกรณีที่ต้องใช้ระยะเวลาในการวิเคราะห์และการตรวจสอบข้อเท็จจริง
หรือความเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายซึ่งอาจใช้เวลาในการดาเนินการเกินกว่า 7 วันทาการ ต้องแจ้งความคืบหน้าในการ
ดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะๆ (ผู้ร้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์ทสี่ ามารถติดต่อได้)
6.1.4 การตอบข้อร้องเรียน
กรณีการแจ้งผลการดาเนินงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ ซึ่ งปกติหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็น
ผู้ดาเนินการแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยตรง พร้อมรายงานให้ อุตสาหกรรมจังหวัดทราบตามระยะเวลาที่กาหนด
เพื่อเป็นข้อมูลยกเว้นกรณี
6.1.4.1 ผู้ร้องไม่แจ้งชื่อ ที่อยู่ หรือ เบอร์โทรศัพท์ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
จะเก็บเรื่องเข้าระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน เพื่อรอชี้แจงภายหลังที่ผู้ร้องเรียนติดต่อกลับมา
6.1.4.2 กรณีผู้ร้องเรียนระบุในคาร้องขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน
จะต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ ร้องให้ฝ่ ายหรื อผู้ถูกร้องทราบเนื่องจากผู้ ร้องอาจจะได้ รับความเดือดร้อนตามเหตุแห่ งการ
ร้องเรียนนั้น สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหารจะเป็นผู้แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องทราบโดยตรง
6.1.5 การติดตามผลเรื่องร้องเรียน
หากกลุ่มงานที่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนไม่ชี้แจงผลการดาเนินงานภายในระยะเวลาที่กาหนด
กลุ่มนโยบายและแผนงานจะติดตามเรื่องร้องเรียน และหากไม่ได้รับการตอบสนองจะรายงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เพื่อสั่งการต่อไป
6.1.6 การรวบรวมข้อมูล
กลุ่มนโยบายและแผนงานจะรวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียน คาชี้แจงของหน่ว ยงาน จัดทา
สรุปผลการดาเนินการจัดการข้อร้องเรียนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริห ารและทุก กลุ่ม เพื่อทราบเป็นประจา
ทุกเดือน
6.2 เอกสาร/ระเบียบ ทีใ่ ช้ประกอบการดาเนินการ
6.2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
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 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
6.2.8 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
6.2.9 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง แนวทางการจัดระเบียบของระบบ
กระบวนการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน
6.2.10 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

-66.3 ผูร้ บั ผิดชอบการจัดการข้อร้องเรียน
6.3.1 ผู้รับผิดชอบหลัก ประจาสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
1. หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน หมายเลขโทรศัพท์ 0-4261-1297
2. หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม หมายเลขโทรศัพท์ 0-4261-1297
3. หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม หมายเลขโทรศัพท์ 0 4261-1297
6.3.2 ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนประจาหน่วยงานภายใน สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
กลุม่
กลุ่มนโยบายและแผนงาน

ชื่อ-สกุล

1. นายธนารักษ์ พิทักษา
2. นางสาวดาวใจ ดีดวงพันธ์
3. นางสาวมาลัยพร พันโคตร
กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
1. นายธนุ ขัมภรัตน์
2. นางสาวลัดดาวรรณ พลหงษ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
1. นายชนายุทธ สุขสมาน
2. นางสาวสุพชิ ญา บุตรมาศ
กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 1. นางณัฏฐินา ไชยกาล
2. นางสาวสุชัญญ์ญา ปัทมาตร

โทรศัพท์
0-4261-1297

โทรสาร
0-4261-3694

0-4261-1297

0-4261-3694

0-4261-1297

0-4261-3694

0-4261-1297

0-4261-3694

7. มาตรฐานงานการรับและตอบข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ของทุกกลุ่มงานจะต้องสามารถรับเรื่องได้ในทันที แม้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานอื่น
เพื่ออานวยความสะดวกและไม่ทาให้ผู้ร้องเรียนเกิดความไม่พอใจ ตลอดจนชี้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ถึงวิธีการ ขั้นตอน
และระยะเวลาในการดาเนินการที่กระทรวงอุตสาหกรรมกาหนด โดยหน่วยงานที่ได้รับแจ้ง เรื่องร้องเรียนจะต้องให้
ความสาคัญต่อเรื่องร้องเรียนเป็นลาดับแรกโดยเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไข รวมทั้ง
การป้องกันมิให้เกิดปัญหาซ้าได้อีก
8. ระบบติดตามและประเมินผล
กลุ่มนโยบายและแผนงาน ดาเนินการติดตามผลการจัดการแก้ปัญหาข้อ ร้องเรียนนั้น เพื่อนาไปปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการหรือการปฏิบัติงานจากกลุ่มที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ หากเกี่ยวข้องกับหลายกลุ่มจะประชุมหารือ
ร่วมกันหรือนาเรียนผู้บริหารพิจารณาในการประชุมต่อไป
9. เอกสารอ้างอิง
9.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
9.2 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
9.3 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
9.4 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
9.5 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
9.6 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
9.7 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
9.8 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

-79.9 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง แนวทางการจัดระเบียบของระบบ กระบวนการ
แก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน
9.10 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560
9.11 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดการเรื่องร้องเรียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานตรวจและประเมินผล สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

