คู่มือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)

กระบวนงาน
การจัดการข้อร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง

กลุ่มนโยบายและแผนงาน

มีนาคม 2562

คานา
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียนการปฏิบัติการ/การให้บริการของเจ้าหน้าที่ ฉบับนี้
จั ดทาขึ้น เพื่อเป็ น แนวทางการดาเนิ น การจัดการข้อร้องเรียนของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง ทั้งนี้
เพื่อให้การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและ
ความคาดหวั ง ของผู้ รั บ บริ ก าร จ าเป็ น จะต้ อ งมี ขั้ น ตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิ บั ติ ง าน
ที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

หลักการและเหตุผล

๑

วัตถุประสงค์

๑

คาจากัดความ

๑

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

2

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ

3

การบันทึกข้อร้องเรียน

3

ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน

3

การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน

4

มาตรฐานงาน

4

แบบฟอร์ม

4

จัดทาโดย

4

ภาคผนวก
- แบบฟอร์มการร้องเรียน
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คู่มือการปฏิบัตงิ านการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการของเจ้าหน้าที่
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
ได้ ก าหนดแนวทางปฏิ บั ติ ร าชการ มุ่ ง ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สุ ข แก่ ป ระชาชน โดยยึ ด ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่องานบริการที่มีประสิ ทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่าเสมอ
2. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ การดาเนิ น งานจัด การเรื่ องร้ อ งเรีย น ของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระนอง
มีขั้นตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๒. เพื่อให้มั่นใจว่า ได้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจั ดการ
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอและมีประสิทธิภาพ
3. คาจากัดความ
“ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป
“ผู้ มีส่ ว นได้เสี ย ” หมายถึง ผู้ ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม จากการดาเนินการของส่วนราชการ
“การจั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น” มี ค วามหมายครอบคลุ ม ถึ ง การจั ด การในเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นการ
ปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ การร้องเรียนการดาเนินการตามคู่มือประชาชน การร้องเรียนการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ หรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/
การชมเชย/การร้องขอข้อมูล
“ผู้ร้องเรียน” หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้เสีย ที่มาติดต่อราชการผ่านช่องทางต่าง ๆ
โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล
“ช่องทางการรับ เรื่องร้องเรียน” หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น
ติดต่อด้วยตนเอง/จดหมาย/ติดต่อทางโทรศัพท์/เว็บไซต์/Face Book/Line
4. ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
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ขั้นตอนการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
รับเรื่องร้องเรียน

๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
www.industry.go.th/ranong

Z
ลงทะเบียนรับzเรื่องร้องเรียน
พิจารณาประเด็นเรื่องร้องเรียน
มอบหมายผู้รับผิดชอบ

๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์
077-821612
๔. ร้องเรียนทาง Facebook/Web Page
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
5. ร้องเรียนทางจดหมาย
7 ถ.ชลระอุ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
85000

ตรวจสอบข้อเท็จจริง

6. ร้องเรียนทาง E-mail
moi_ranong @industry.go.th
แจ้งผลการดาเนินงานเบื้องต้น

สาเนาเรื่องแจ้ง ศปท.อก.

ต่อผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วัน

ภายใน 7 วัน

วันจ้งผู้ร้องเรียนทราบ
ดาเนินการจนได้ข้อยุติ

รายงานผลการดาเนินการ
ต่ออุตสาหกรรมจังหวัด
และสาเนาเรื่องแจ้ง ศปท.อก
แจ้งผลผู้ร้องเรียนทราบ

-36. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. กาหนดช่องทางการร้องเรียน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอ เพื่อความสะดวก
ในการประสานงาน
3. ดาเนินการตามกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
7. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมี
ข้อปฏิบัติตามที่กาหนด ดังนี้
ช่องทาง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบช่องทาง

ระยะเวลาดาเนินการ
หมายเหตุ
รับข้อร้องเรียน
เพื่อประสานหาทางแก้ไขปัญหา
ภายใน ๑ วันทาการ

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
สานักงานฯ
ร้องเรียนทางโทรศัพท์
077-821612

ทุกครั้งที่มีการ
ร้องเรียน
ทุกวัน
ทุกวัน

ภายใน ๑ วันทาการ

ร้องเรียนทาง Web Page
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง

ทุกวัน

ภายใน ๑ วันทาการ

ร้องเรียนทางจดหมาย

ทุกวัน

ภายใน ๑ วันทาการ

ทุกวัน

ภายใน ๑ วันทาการ

ภายใน ๑ วันทาการ

เลขที่ 7 ถ.ชลระอุ ต.เขานิเวศน์
อ.เมือง จ.ระนอง 85000
ร้องเรียนทาง E-mail
moi_ranong@industry.go.th
8. การบันทึกข้อร้องเรียน
8.1 กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียนโดยมีรายละเอียด ชื่อ -สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
เรื่องร้องเรียน
8.2 ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียน เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลรายงาน สปอ.
ทราบ

-49. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ให้เลขานุการตามคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจั ดการข้อร้องเรียนฯ รายงานผลการดาเนินการให้
ทราบภายใน 7 วันทาการ เพื่อจะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ต่อไป
10. การรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ
11.1 ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน ให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง
11.2 ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อนามาวิเคราะห์การ
จัดการข้อร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา องค์กร ต่อไป
11. มาตรฐานงาน
การดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 7 วัน และรายงานให้ผู้ร้องเรียน
และผู้บริหารทราบ
12. แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียนการปฏิบัติงาน
13. จัดทาโดย
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
- หมายเลขโทรศัพท์ 077-821612
- หมายเลขโทรสาร 077-812375
- เว็บไซต์ www.industry.go.th/ranong

ภาคผนวก

แบบฟอร์มการร้องเรียน
***************************
วันที่.......................................................

เรียน ..........................................................
ด้วยข้าพเจ้า.............................................................................................................................................
ที่อยู่......... หมู่ที่...........ซอย............................... ถนน......................................ตาบล.............................................
อาเภอ...................................................... จังหวัด.........................................โทรศัพท์.............................................

ขอร้องเรียน(นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................(ถ้าทราบ)
ตาแหน่ง .................................................................................................................................. ...................(ถ้าทราบ)

ร้องเรียนกรณี
 การปฏิบัติงาน เรื่อง........................................................................................................................
 การให้บริการของเจ้าหน้าที่ เรื่อง...................................................................................................
 การร้องเรียนการดาเนินการตามคู่มือประชาชน เรื่อง...................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
 อื่น ๆ เรื่อง ....................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เมื่อวันที่ ......................... เวลา................ น. ณ. ..................................................................................

(ลงชื่อ) ......................................... ผู้ร้องเรียน
.....................................................
........../............/............

