คู่มือกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
และกรณีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
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ดำเนิ น กำรจัดกำรข้อร้ อ งเรี ยนกำรทุจริ ตและประพฤติมิช อบ ปัญหำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่สำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดชุมพร เพื่อให้กระบวนกำรดำเนินงำนมีควำมชัดเจน สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงรวดเร็ว
ตอบสนองควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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คู่มือกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
และกรณีเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดชุมพร
__________________________________
1. หลักกำรและเหตุผล
รัฐบำลกำหนดให้ทุกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐกำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำนและส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรตรวจสอบ เฝ้ำระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดกำรทุจริต หรือประพฤติมิชอบ ประกอบกับ
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่กำหนดวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กำหนดพันธกิจหลัก
“สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วนแบบบูรณำกำร และ
ปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบให้มีมำตรฐำนสำกล” โดยมีศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต เป็นกลไกระดับปฏิบัติในแต่ละกระทรวง
เพื่อให้กำรดำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของสำนักงำนอุตสำหกรรม จังหวัดชุมพร
สอดรับกับนโยบำยรัฐบำลนโยบำยกระทรวงอุตสำหกรรมและยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564 ) จึงจัดทำคู่มือกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรีย น กรณีเกิดกำรทุจริตต่อ
หน้ำที่หรือกำรประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดสำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดชุมพร
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน ใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรกระบวนกำรดำเนินงำน เรื่องร้องเรียน
กำรทุจริตประพฤติมิชอบและกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดชุมพรให้เป็นไปอย่ำง
รวดเร็ว มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล ประชำชนและผู้รับบริกำรได้รับควำมพึงพอใจสูงสุดบนพื้นฐำนของ
ควำมเป็นธรรม โปร่งใส เป็นองค์กรธรรมำภิบำล
3. ขอบเขต
ขอบเขตคู่มือกำรจั ดกำรเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตหรือประพฤติมิช อบและกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำทีส่ ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดชุมพร
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4. คำจำกัดควำม
“เจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร
ผู้รับจ้ำงเหมำบริกำร ในสังกัดสำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดชุมพร
“กำรปฏิบัติงำน” หมำยควำมว่ำ กำรทำงำนของเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของสำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดชุมพร
“ทุ จ ริ ต ต่ อ หน้ ำ ที่ ” หมำยควำมว่ ำ กำรทุ จ ริ ต ต่ อ หน้ ำ ที่ ต ำมควำมหมำยที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561
“ประพฤติมิชอบ”หมำยควำมว่ำ กำรใช้อำนำจในตำแหน่งหรือหน้ำที่อันเป็นกำรฝ่ำฝืน กฎหมำย
ระเบียบ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมำยจะควบคุมดูแลกำรรับ กำรเก็บรักษำ หรือกำรใช้เงิน หรือทรัพย์สิน
ของแผ่นดิน ซึ่งมิใช่กำรทุจริตต่อหน้ำที่
“ข้อร้องเรียน”หมำยถึงข้อร้องเรียนเรื่องกำรทุจริตต่อหน้ำที่หรือกำรประพฤติมิชอบ
“กำรตอบสนอง”หมำยถึ งกำรส่ งต่อให้ แก่ห น่ว ยงำนที่เกี่ยวข้อง กำรตรวจสอบ และนำเรื่อ ง
ร้องเรียนเข้ำสู่กระบวนกำรสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออื่น ๆ ตำมกฎหมำย และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทรำบผลหรือควำมคืบหน้ำของกำรดำเนินกำรภำยในเวลำสิบห้ำวันทำกำร นับ
แต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน ทั้งนี้ กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หรือ
อีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียน จะพิจำรณำกำรตอบสนองสิ้นสุด เมื่อหน่วยงำนที่รับผิดชอบนำเรื่องร้องเรียนเข้ำสู่
กระบวนกำรสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออื่นๆ ตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดย
หน่วยงำนที่รับผิดชอบต้องสำเนำเรื่องรำวกำรตอบสนองให้ศู นย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตภำยใน 7 วัน ทำกำร
นับแต่วันดำเนินกำรแล้วเสร็จ
5. หลักเกณฑ์กำรร้องเรียน
5.1 เรื่ องที่จ ะน ำมำร้ องเรี ยนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ ร้ องเรียนได้รับควำมเดื อนร้อนหรือเสี ยหำย อั น
เนื่องมำจำกเจ้ำหน้ำที่ ในเรื่องกำรทุจริตต่อหน้ำที่ หรือกำรประพฤติมิชอบ
5.2 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล โดยมีพยำนหลักฐำนในเบื้องต้น มิใช่ลักษณะกระแส
ข่ำวที่สร้ำงควำมเสียหำยแก่บุคคลที่ขำดหลักฐำนแวดล้อมที่ปรำกฏชัดแจ้ง ตลอดจนขำดพยำนบุคคลแน่นอน
5.3 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคำสุภำพและอย่ำงน้อยต้องระบุข้อมูล ต่อไปนี้
1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมหมำยเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ติดต่อกลับ
2) ชื่อหน่วยงำน หรือเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งกำรร้องเรียน
3) ข้อเท็จ จริ งหรือพฤติกำรณ์ตำมสมควรเกี่ยวกับกำรกระทำดังกล่ ำว เพียงพอที่จะเป็น
ช่องทำง เบำะแสของกำรทุจริตต่อหน้ำที่ หรือกำรประพฤติมิชอบ เพื่อดำเนินกำรสืบสวน สอบสวน ต่อไปได้
4) ลำยมือชื่อของผู้ร้องเรียน
5) ระบุวัน เดือน ปี
6) ระบุพยำนเอกสำร พยำนวัตถุ หรือพยำนบุคคล (ถ้ำมี)
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5.4 กรณีกำรร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจำรณำเฉพำะรำยที่ระบุหลักฐำนกรณี
แวดล้อมปรำกฏชัดแจ้งตลอดจนชี้พยำนบุคคลแน่นอนเท่ำนั้น
5.5 เรื่องร้องเรียนที่อำจไม่รับพิจำรณำ
1) ข้อร้องเรียนที่มิได้ทำเป็นหนังสือ
2) ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยำน หรือหลักฐำนที่เพียงพอ
5. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
5.1 เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
อุตสำหกรรมจังหวัดชุมพร

อนุมัติ ควบคุม กำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนและติดตำมผล
กำรดำเนินงำน
หัวหน้ำกลุ่มนโยบำยและแผนงำน รับผิดชอบในกำรแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำน กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ กำรทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ กำรเรียกรับสินบน ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และกรณีอื่น ๆ ตำมที่
อุตสำหกรรมจังหวัดชุมพรมอบหมำย
หัวหน้ำกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำ รับผิดชอบในกำรแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
อุตสำหกรรม
อุตสำหกรรมชุมชน เงินกองทุนพัฒนำเอสเอ็มอีตำมแนว
ประชำรัฐจังหวัดชุมพร และกรณีอื่น ๆ ตำมที่
อุตสำหกรรมจังหวัดชุมพรมอบหมำย
หัวหน้ำกลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรม หัวหน้ำกลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรม รับผิดชอบในกำรแก้ไข
ปัญหำเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรโรงงำน
(ยกเว้นโรงโม่ บด ย่อยหิน) กำรร้องเรียนเรื่องมำตรฐำน
สินค้ำอุตสำหกรรม และกรณีอื่น ๆ ตำมที่อุตสำหกรรม
จังหวัดชุมพรมอบหมำย
หัวหน้ำกลุ่มอุตสำหกรรมพื้นฐำน รับผิดชอบในกำรแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำร
และกำรเหมืองแร่
ประกอบกิจกำรเหมืองแร่ และโรงโม่ บด ย่อยหิน และ
กรณีอื่น ๆ ตำมที่อุตสำหกรรมจังหวัดชุมพรมอบหมำย
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5.2 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
1) ดำเนิ น กำรเกี่ยวกับกำรรั บคำร้องเรียนขอควำมเป็นธรรมและกำรขอควำมช่วยเหลื อที่ยื่นผ่ ำน
ช่องทำงต่ำง ๆ และตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของคำร้องเรียน ตลอดจนให้บริกำรประชำชน
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมำยกำรร้องเรียน แก่ประชำชนที่มำขอควำมช่วยเหลือและขอคำแนะนำ
2) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรต่อคำร้องเรียนทั้งหมด เพื่อประโยชน์ในกำรพิจำรณำกำร
ติดตำมผลกำรดำเนินกำร กำรจัดวำงและพัฒนำระบบทะเบียนข้อมูลเรื่องร้องเรียนและจัดทำสถิติเรื่องร้องเรียนของ
สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดชุมพร
3) จัดทำและเสนอควำมเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทำงแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียนตำมกรอบ
ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องต่ออุตสำหกรรมจังหวัดชุมพร
6. ช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน
ผู้ร้องเรียนสำมำรถยื่นคำร้องโดยตรงต่อสำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดชุมพรตำมช่องทำง ดังนี้
6.1 ยื่นคำร้องเรียนเป็นหนังสือด้วยตนเอง ณ สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดชุมพร ศูนย์รำชกำรจังหวัด
ชุมพร เลขที่ 201 หมู่ที่ 1 ถนนไตรรัตน์ ตำบลนำชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000
6.2 ส่งคำร้องเรียนเป็นหนังสือทำงไปรษณีย์ตำมที่อยู่ สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดชุมพร ศูนย์รำชกำร
จังหวัดชุมพร เลขที่ 201 หมู่ที่ 1 ถนนไตรรัตน์ ตำบลนำชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000
6.3 ส่งอีเมล์ทำง moi_chumphon@industry.go.th
6.4 ร้องเรียนทำงโทรศัพท์หรือโทรสำร
โทรศัพท์ 0 7751 5601
โทรสำร 0 7750 4820
6.5 ร้องเรียนผ่ำนเว็บไซต์สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดชุมพร www.industry.go.th/chumphon หัวข้อ
แบบฟอร์มร้องทุกข์
6.6 ส่งข้อควำมร้องเรียนผ่ำน Facebook Page สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดชุมพร
6.7 ร้องเรียนผ่ำนระบบแจ้งเรื่องร้องเรียนกลำง สำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม ดังนี้
Application ชื่อ i-Dee ทั้งในระบบไอโอเอส และระบบเอ็นดรอย์
ผ่ำนเว็บไซต์ http://i-dee.industry.go.th
7. ช่องทำงติดต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบสำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดชุมพร
7.1 อุตสำหกรรมจังหวัดชุมพร
โทร. 0 7751 1601
7.2 หัวหน้ำกลุ่มนโยบำยและแผนงำน
โทร. 0 7751 1601
7.3 หัวหน้ำกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรม
โทร. 0 7751 1601
7.4 หัวหน้ำกลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรม
โทร. 0 7751 1601
7.5 หัวหน้ำกลุ่มอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ โทร. 0 7751 1601

ต่อ 12
ต่อ 13
ต่อ 25
ต่อ 14
ต่อ 24
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8. กำรรับเรื่องร้องเรียน
1. เรื่องร้องเรียนที่เป็นลำยลักษณ์อักษร ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น จำกหนังสือ/จดหมำย/โทรศัพท์โทรสำร/
อีเมล์/ Facebook Page/ระบบแจ้งเรื่องร้องเรียนกลำงและอื่น ๆ ดำเนินกำรรับเรื่องร้องเรียนตำมระบบสำรบรรณ
และรำยงำนเหตุเรื่องร้องเรียนในระบบ i-Dee
2. เรื่องร้องเรียนที่ไม่เป็นลำยลักษณ์อักษร กรณีผู้ร้องเรียนหรือประชำชนร้องเรียนทำงโทรศัพท์ หรือมำ
ติดต่อด้วยตัวเองโดยไม่มีหนังสือร้องเรียน เจ้ำหน้ำที่จะต้องสอบถำมและกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มอมรับเรื่องร้อง
ร้องเรียน โดยมีรำยละเอียดดังนี้
- รำยละเอี ย ดของผู้ ร้ อ งเรี ย น ได้ แก่ ชื่ อ ที่อ ยู่ หรื อหมำยเลขโทรศั พท์ ที่ส ำมำรถติ ดต่ อได้ ทั้ง นี้ ผู้
ร้องเรี ยนบำงรำยไม่ป ระสงค์แสดงตน โดยไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ำมีข้อมูล
น่ำเชื่อถือเพียงใด
- รำยละเอียดของเรื่องที่ต้องกำรร้องเรียน โดยสอบถำมให้ได้ประเด็นที่ชัดเจนว่ำต้องกำรร้องเรียนเรื่อง
อะไร เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือองค์กรใด และลำยละเอียดของปัญหำที่ส่งผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน ทั้งนี้ เจ้ำหน้ำที่
จะต้องสำมำรถรับเรื่องได้ในทันที แม้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำนอื่น เพื่ ออำนวยควำมสะดวกและไม่ทำให้ผู้
ร้องเรียนเกิดควำมไม่พอใจ จำกนั้นแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทรำบขั้นตอนและระยะเวลำในกำรดำเนินกำร หำกไม่ได้รับกำร
ตอบกลับภำยใน 7 วันทำกำรสำมำรถสอบถำมได้ที่หมำยเลขโทรศัพท์ 0 7751 1601
9. กระบวนดำเนินกำร
1. กลุ่มนโยบำยและแผนงำน รับเรื่องร้องเรียนและดำเนินกำรตอบสนองข้อร้องเรียน โดยส่งต่อให้กลุ่ม
งำนที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินกำรตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ทั้งมำตรกำรทำงวินัย มำตรกำรทำงปกครอง และ
มำตรกำรทำงกฎหมำย โดยถือปฏิบัติ ตำมคำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนำยน
พ.ศ.2557 เรื่อง มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบรำชกำร ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2561 โดยเคร่งครัด
รวมทั้งกำรประสำนงำน เร่งรัด และติดตำมเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ
2. กรณีกลุ่มงำนในสังกัดสำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดชุมพร ได้รับเรื่องร้องเรียนให้สำเนำเรื่องร้องเรียน
ให้กลุ่มนโยบำยและแผนงำนดำเนินกำรส่งเรื่องให้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตภำยในเวลำ 7 วันทำกำรนับแต่
ได้รับเรื่อง เพื่อรวบรวม และจัดทำฐำนข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในกำรประสำนงำน เร่งรัดและติดตำมเกี่ยวกับ
กำรดำเนินกำรต่อไป
3. เมื่อมีกำรดำเนิ นกำรในเบื้ องต้นเป็นประกำรใด ให้ กลุ่ มนโยบำยและแผนงำนดำเนินกำรแจ้งให้ ผู้
ร้องเรียนทรำบภำยในเวลำ 15 วันทำกำร เว้นแต่กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สำมำรถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียน
ได้ ให้แจ้งผลกำรดำเนินกำรในเบื้องต้นให้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทรำบ ภำยในเวลำ 15 วันทำกำร และ
รำยงำนผลคืบหน้ำกำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ
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4. ในกรณี ที่ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นเป็ น เรื่ อ งที่ อ ยู่ น อกเหนื อ อ ำนำจกำรพิ จ ำรณำของหน่ ว ยงำนในส ำนั ก งำน
อุตสำหกรรมจังหวัดชุมพร ให้ดำเนินกำร ดังนี้
1) ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงำนที่มีอำนำจหน้ำที่โดยตรง ในกรณีที่ข้อร้องเรียนระบุชื่อถึง
หน่วยงำนนั้น ๆ และถือเป็นกำรสิ้นสุดกระบวนกำรตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
2) ส่งเรื่องไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยตรง พร้อมชี้แจง
เหตุผล และแนะนำให้ผู้ร้องเรียนทรำบกระบวนกำรที่ถูกต้อง และถือเป็นกำรสิ้นสุด กระบวนกำรตอบสนองต่อข้อ
ร้องเรียน
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10. ขั้นตอนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดชุมพร
1. รับเรื่องร้องเรียน
จำกหนังสือ/จดหมำย/โทรศัพท์โทรสำร/
อีเมล์/ Facebook Page/ระบบแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนกลำง/อื่น ๆ

2. ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น/ลงทะเบียนรับเรือ่ ง
/ประมวลผลข้อมูล

3. ส่งสำเนำให้จังหวัดชุมพร และศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตกระทรวงอุตสำหกรรม
ภำยใน 7 วันทำกำร นับแต่ได้รับเรื่อง

4. กลุม่ นโยบำยและแผนงำน หรือผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมำยดำเนินกำรจัดกำรข้อ
ร้องเรียนและรำยงำนภำยใน 15 วันทำกำร

5. หน่วยงำนแจ้งตอบผู้ร้องเรียน
(ผู้ร้อง แจ้งที่อยู่ชัดเจน ติดต่อกลับได้)

5. รำยงำนผลให้จังหวัดชุมพร และศูนย์
ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตกระทรวง
อุตสำหกรรม
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11. ขั้นตอนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิงำนของเจ้ำหน้ำที่
1. รับเรื่องร้องเรียน
จำกหนังสือ/จดหมำย/โทรศัพท์โทรสำร/
อีเมล์/ Facebook Page/ระบบแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนกลำง/อื่น ๆ

2. ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น/ลงทะเบียนรับเรื่อง
/ประมวลผลข้อมูล

3. รำยงำนผู้บังคับบัญชำ มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำร

4. แจ้งตอบผู้ร้องเรียนและรำยงำนผลภำยใน 7 – 15 วัน

สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดชุมพร
ศูนย์รำชกำรจังหวัดชุมพร
เลขที่ 201 หมู่ 1 ถนนไตรรัตน์ ตำบลนำชะอัง
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000
โทรศัพท์ 0 7751 1601 โทรสำร 0 7750 4820
E mail: moi_chumphon@industry.go.th
https://www.facebook.com/industry.chumPhon/
http://www.industry.go.th/chumphon

