คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
โทร. 042 711 686
โทรสาร 042 713 536
e-mail: moi_sakonnakhon@industry.go.th

กลุมนโยบายและแผนงาน
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
1. วัตถุประสงค
คูม ือปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ใชเปนแนวทางในการจัดการขอรองเรียน
ของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวดเร็วและทันตอ
สถานการณ โดยประชาชนไดรับความพึงพอใจสูงสุด บนพื้นฐานของความเปนธรรมกับคูกรณี
2. ขอบเขต
การประสานงานรับเรื่องรองเรียนของสถานประกอบการกิจการโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง และรายงานผลการดําเนินการ ติดตามประเมินผล และรวบรวมเสนอผูบริหาร
3. คําจํากัดความ
เรื่องรองเรียน หมายถึง ประเด็นปญหาตางๆ ที่ผูรองเรียนแจงผานชองทางตางๆ เชน HOT LINE
สายดวนรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม จดหมาย (ผูบริหาร) จุดบริการประชาชน 1111 ทําเนียบรัฐบาล
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร โทรศัพท 042 711 686 โทรสาร 042 713 536 Email :
moi_sakonnakhon@industry.go.th สื่ออิเล็กทรอนิกส ติดตอดวยตนเอง และหนวยงานอื่นๆ เนื่องจากผูรองเรียน
ไมไดรับบริการ ความสะดวกตามสมควรตามสิทธิ์ที่กําหนด ตลอดจนความไมเปนธรรมจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐ
และจากความเดือนรอนเสียหายเนื่องจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม การอุตสาหกรรมเหมืองแร และ
อุตสาหกรรมพื้นฐาน ความเดือดรอนอันเนื่องมาจากการดําเนินนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม กฎหมายที่เกี่ยวของ
ซึ่งอยูในอํานาจที่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนครจะดําเนินการตอไปได
4. หนาที่ความรับผิดชอบ
4.1 อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร : อนุมัติ ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติงานและติดตามผลการดําเนินงาน
4.2 หัวหนากลุมนโยบายและแผนงาน : ดําเนินการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน ติดตามและสรุปผลการดําเนินงาน
4.3 นักวิเคราะหนโยบายและแผน : ดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน ติดตามและสรุปผลการดําเนินงาน

-25. ผังกระบวนการทํางาน
ลําดับ
ผังกระบวนการ
1

รับเรื่อง
รองเรียน

2

3

4

5

ลงทะเบียน
รับเรื่องรองเรียน (*ฉร)

รายละเอียดงาน
มาตรฐาน
- เรื่องรองเรียนผานชองทางตางๆ เชน HOT LINE ถูกตอง ครบถวน
สายดวนรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
จุ ดบริ การประชาชน 1111 ทํ าเนี ยบรั ฐบาล
จดหมาย (ผูบริหาร) โทรศัพท (0 2202 3169)
Call Center 1363 ไปรษณีย หนังสือ wed potal
ของ สปน. สื่ออิเล็กทรอนิกส ติดตอดวยตนเอง
และจากหนวยงานอื่นๆ ที่เปนลายลักษณอักษร
ดํ าเนิ นการรั บเรื่ องตามระบบงานสารบรรณ
- เรื่ อ งร อ งเรี ย นที่ ไ ม เ ป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร
กรอกแบบฟอรมรับเรื่องรองเรียนที่กําหนด
- เจาหนาที่ลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียน (*ฉร) ทันทีที่ไดรับเรื่อง

- พิจารณาความนาเชื่อถือของประเด็นที่รองเรียน เชื่อถือได และอยู
ตรวจสอบ
เรื่องรองเรียนเบื้องตน ความเกี่ยวของกั บขอกฎหมาย กฎระเบี ยบและ ในอํานาจหนาที่ที่
อํานาจหนาที่ที่สามารถดําเนินการได
สามารถดําเนินการได
จัดทําบันทึกฯ
แจงฝายที่เกี่ยวของ
No
เสนอ
อสจ.

- พิจารณาและสรุปประเด็ นป ญหาขอรองเรียน ถูกตอง ครบถวน
เสนอ อสจ. ผาน หฝ.นผ. เพื่อแจงใหฝายที่เกี่ยวของ
ตรวจสอบขอเท็จจริง

- อสจ. พิจ ารณาลงนามในบันทึกฯ ถึงฝายที่ ถูกตอง ครบถวน
เกี่ยวของ และสําเนาเรียน สปอ. กสอ. หรือ
กพร. (กรณีเกิดเหตุที่มีผลกระทบในวงกวาง
และเปนที่สนใจของสื่อฯ มีประเด็นเกี่ยวกับ
Yes โรงงานหรือเหมืองแร ใหสําเนาเรียน รปอ.หกด.
ทราบดวย)

หมายเหตุ *ฉร : เปนรหัสรับเรื่องรองเรียนเหตุภาวะฉุกเฉินในทะเบียนรับเรื่อง

ผูรับผิดชอบ
- เจาหนาที่ธุรการ
- รัฐพล/………………..

- เจาหนาที่ธุรการ

- รัฐพล/………………..

- รัฐพล/………………..

- อสจ.
- หฝ.นผ.

-3ลําดับ
6

ผังกระบวนการ
จัดสงบันทึกไปยัง
ฝายที่เกี่ยวของ

7

ฝายที่เกี่ยวของ
ตรวจสอบขอเท็จจริง

8

รายงานผล
เรื่องที่รองเรียน

9

Yes
No
ติดตามผล
เรื่องรองเรียน

10

รายละเอียดงาน
มาตรฐาน
- ดําเนินการสงบันทึกฯไปยังฝายที่เกี่ยวของตาม ดําเนินการทันที
ระบบงานสารบรรณ

ผูรับผิดชอบ
- เจาหนาที่ธุรการ
- รัฐพล/……………..

- ตรวจสอบข อเท็จ จริง ปญหา สาเหตุ และ ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ - หฝ.นผ., หฝ.รอ.,
แนวทางการแก ไ ข รวมทั้ ง การป อ งกั น มิ ใ ห และกฎมายกําหนด
หฝ.สอ., หฝ.พร.
เกิดปญหาไดอีก

- แจงผลใหผูรองเรียนทราบทันทีที่ไดขอสรุป
ยกเวน 2 กรณี ไดแก
1. กรณีรายแรง อาจสรางความเสียหายตอ
ประชาชน และสงผลกระทบในวงกวาง หรือ
สงผลตอภาพลักษณของ อก.
2. กรณีซับซอน ตองใชเวลาในการวิเคราะห
และตรวจสอบขอเท็จจริงหรือเกี่ยวของกับ
ขอกฎหมาย ซึ่งอาจใชเวลาเกินกวา 7 วันทําการ

- ภายใน 7 วันทําการ
- หก.นผ., หก.รอ
- ภายใน 3 วันทําการ หก.สอ., หก.พร.
หากยังไมไดขอยุติให
รายงานทุก 7 วันทําการ
- แจงความคืบหนาเปน
ระยะ(ผูรองแจงเบอร
โทรศัพทที่สามารถ
ติดตอได)

- หากฝายที่ไดรับแจงเรือ่ งรองเรียนไมรายงานผล ตามเวลาที่กําหนด
ภายในเวลาที่กําหนด จะมีการติดตามเรื่องทาง
บันทึกขอความ

- รัฐพล/..................

- ลงทะเบียนรับรายงานผลเรื่องรองเรียน (*ฉร)

- รัฐพล/..................

ลงทะเบียนรับรายงานผล
เรื่องรองเรียน(*ฉร)
หมายเหตุ *ฉร : เปนรหัสรับเรื่องรองเรียนเหตุภาวะฉุกเฉินในทะเบียนรับเรื่อง

ทันทีที่ไดรับเรื่อง

-4ลําดับ
11

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน
มาตรฐาน
- พิจารณาเรื่องและความเกี่ยวของเพื่อสําเนา ถูกตองครบถวน
เรียน สปอ. กรอ. กสอ. หรือ กพร. (กรณีเมื่อ
เกิดเหตุที่มีผลกระทบในวงกวาง และเป นที่
สนใจของสื่อฯมีประเด็นเกี่ยวกับโรงงานหรือ
เหมืองแร ใหสําเนาเรียน รปอ.หกต.ดวย)
- อสจ. ลงนามในบันทึกฯ สําเนาเรียน สปอ.
กรอ. กสอ. หรือ กพร. (กรณีเมื่อเกิดเหตุที่ มี
ผลกระทบในวงกวาง และเปนที่สนใจของสื่อฯ
มีประเด็น เกี่ยวกับโรงงานหรือเหมือ งแร ให
สําเนาเรียน รปอ.หกต.ดวย)

สําเนาเรียน
อสจ., หก.นผ.
12

No
เสนอ
อสจ.

ผูรับผิดชอบ
- รัฐพล/..................

- อสจ.
- หก.นผ.

Yes
13

14

- แจงผลการตรวจสอบขอเท็จจริงให
ตอบขอรองเรียน ผูรองเรียนทราบ กรณีไมสามารถติดตอ
ผูรองเรียนได เก็บรวบรวมเรื่อง

ถูกตองครบถวน

- รัฐพล/..................

- หากมีที่อยูชัดเจนใหแจงผลการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงใหผูรองเรียนทราบโดยจัดทํา
หนังสือตอบ เสนอ อสจ. ลงนาม

ถูกตองครบถวน

- รัฐพล/..................

- รวบรวมเรื่องรองเรียนรายเดือน รายไตรมาส
สรุปรายงาน สปอ.

ถูกตองครบถวน

- หก.นผ.

No
เสนอ
อสจ.
Yes

15
รวบรวมเสนอ
ผูบริหาร

หมายเหตุ *ฉร : เปนรหัสรับเรื่องรองเรียนเหตุภาวะฉุกเฉินในทะเบียนรับเรื่อง

-56. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6.1 ขั้นตอนการรับเรื่องรองเรียน
6.1.1 การรับเรื่องรองเรียน
1) เรื่องรองเรียนที่เปนลายลักษณอักษร ผานชองทางตางๆ เชน HOT LINE สายดวนรัฐมนตรี
วาการกระทรวงอุตสาหกรรม จดหมาย (ผูบริหาร) จุดบริการประชาชน 1111 ทําเนียบรัฐบาล สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสกลนคร โทรศัพท 042 711 686 โทรสาร 042 713 536 Email : moi_sakonnakhon@industry.go.th
สื่ออิเล็กทรอนิกส ติดตอดวยตนเอง และหนวยงานอื่นๆ ดําเนินการรับเรื่องรองเรียนตามระบบงานสารบรรณ
2) เรื่องรองเรียนที่ไมเปนลายลักษณอักษร กรณีผูรองเรียนหรือประชาชนรองทางโทรศัพท หรือ
มาติดตอดวยตนเองโดยไมมีหนังสือรองเรียน เจาหนาที่จะตองสอบถามและกรองขอมูลลงใน แบบฟอรมรับเรื่อง
รองเรียนโดยมีรายละเอียดดังนี้
- รายละเอียดของผูรองเรียน ไดแก ชื่อ ที่อยู หรือหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได
ทั้งนี้ ผูรองเรียนบางรายไมประสงคแสดงตน โดยไมแจงขอมูลเกี่ยวกับตนเอง จะตองตรวจสอบขอเท็จจริงวามีขอมูล
นาเชื่อถือเพียงใด
- รายละเอียดของเรื่องที่ตองการรองเรียน โดยสอบถามใหไดประเด็นที่ชัดเจนวาตองการ
รองเรียนเรื่องอะไร เกี่ยวของกับบุคคลหรือองคกรใด และรายละเอียดของปญหาที่สงผลกระทบตอผูรองเรียน ทั้งนี้
เจาหนาที่ธุรการจะตองสามารถรับเรื่องไดในทันที แมจะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับฝายอื่น เพื่ออํานวยความสะดวก
และไมทําใหผูรองเรียนเกิดความไมพอใจ จากนั้นแจงใหผูรองเรียนทราบขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการ
หากไมได รับ การตอบกลับ ภายใน 7 วัน ทําการ สามารถสอบถามได ที่ หมายเลยโทรศั พท 042 711 686
แลวจัดสงเรื่องรองเรียนนั้นใหฝายนโยบายและแผนทันทีหลังจากไดรับแจง
6.1.2 การสงตอเรื่องรองเรียน
เจาหนาที่ธุรการลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียน และพิจารณาความนาเชื่อถือของประเด็นที่รองเรียน
ความเกี่ยวของกับขอกฎหมาย กฎระเบียบของกระทรวงอุตสาหกรรม และอยูในอํานาจหนาที่ สามารถดําเนินการได
หากเรื่องร องเรียนนั้ นเกี่ยวขอ งกับ หนวยงานใดจะทํ า หนัง สือ แจง หนวยงานที่ เกี่ ย วของ ภายใน 1 วั นทําการ
หลังจากไดรับแจง เพื่อแจงใหดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง จากนั้นจะบันทึกเรื่องรองเรียนนั้นไวในฐานขอมูล
และสําเนาเรื่องรองเรียนเสนอผูบริหารเพื่อทราบตอไป
6.1.3 การตรวจสอบขอเท็จจริง
ฝายที่ไดรับแจงเรื่องรองเรียนจะตองใหความสําคัญตอเรื่องรองเรียนนั้นเปนลําดับแรก โดยเรง
ตรวจสอบขอเท็จจริง ปญหา สาเหตุ และแนวทางการแกไข รวมทั้งการปองกันมิใหเกิดปญหาซาไดอีก และแจง
ผลการดําเนินการแกไขปญหาใหผูรอ งเรียนทราบทันทีที่ไดขอสรุป หรือภายใน 7 วันทําการ ยกเวนเรื่องรองเรียน
2 กรณี ไดแก
- กรณีรายแรง ประเด็นที่รอนเรียนอาจสรางความเสียหายตอประชาชนและสงผลกระทบในวงกวาง
หรือสงผลตอภาพลักษณของกระทรวงอุตสาหกรรม ตองดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและรายงานผลภายใน
3 วันทําการ กรณีมีการแกไขปญหาแลวแตยังไมไดขอยุติใหรายงานทุกๆ 7 วันทําการ

-6- กรณีซับซอน เปนกรณีใชเวลาในการวิเคราะห และตรวจสอบข อเท็จจริง หรือเกี่ยวข อ งกั บ
ขอกฎหมาย ซึ่งอาจใชการดําเนินการเกินกวา 7 วันทําการ ตองแจงความคืบหนาในการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบ
เปนระยะ (ผูรองเรียนแจงเบอรโทรศัพทที่ติดตอได)
6.1.4 การตอบขอรองเรียน
กรณีการแจงผลการดําเนินงานใหผูรองเรียนทราบ ซึ่งปกติหนวยงานที่เกี่ยวของจะเปนผูดําเนินการ
แจงผลใหผูรอ งเรียนทราบโดยตรง พรอมรายงานให อสจ. ทราบตามระยะเวลาที่กําหนด เพื่อเปนขอมูล ยกเวนกรณี
1) ผูรอ งไมแจงชื่อ ที่อยู หรือ เบอรโทรศัพท สอจ.สน. จะเก็บเรื่องเขาระบบฐานขอมูลเรื่องรองเรียน
เพื่อรอชี้แจงภายหลังที่ผูรองเรียนติดตอกลับมา
2) กรณีผูรองเรียนระบุในคํารองขอใหปกปดหรือไมประสงคใหเปดเผยชื่อผูรองเรียน ฝายตอง
ไมเปดเผยชื่อผูรองใหฝายหรือผูถูกรองทราบ เนือ่ งจากผูรองอาจจะไดรับความเดือดรอนตามเหตุแหงการรองเรียนนั้น
สอจ.สน. จะเปนผูแจงผลการดําเนินการใหผูรองทราบโดยตรง
6.1.5 การติดตามผลเรื่องรองเรียน
หากฝ า ยที่ ไ ดรับ แจ ง เรื่อ งร อ งเรี ย น ไม ชี้ แ จงผลการดํ า เนิ น งานภายในระยะเวลาที่ กํ า หนด
กลุมนโยบายและแผนงาน จะติดตามเรื่องรองเรียน และหากไมไดรับการตอบสนองจะรายงาน อสจ. เพื่อสั่งการตอไป
6.1.6 การรวบรวมขอมูล
กลุมนโยบายและแผนงาน จะรวบรวมขอมูลเรื่องรองเรียน คําชี้แจงของหนวยงาน จัดทําสรุปผล
การดําเนินการจัดการขอรองเรียนพรอมทั้งขอเสนอแนะ เสนอผูบริหารและทุกฝายเพื่อทราบเปนประจําทุกเดือน
6.2 เอกสาร/ระเบียบ ที่ใชประกอบการดําเนินการ
6.2.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทย พ.ศ.2550
6.2.2 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
6.2.3 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
6.2.4 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539
6.2.5 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
6.2.6 ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
6.2.7 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
6.2.8 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2548
6.2.9 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง แนวทางการจัดระเบียบของระบบ
กระบวนการแกไขปญหาตามขอรองเรียนของประชาชน
6.2.10 กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2551
6.3 ผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียน
6.3.1 ผูรับผิดชอบหลัก ประจําสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
1. หัวหนากลุมนโยบายและแผนงาน ผูรับผิดชอบหลัก
2. วิศวกรปฏิบัติการ ผูรับผิดชอบรอง
3. นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชํานาญการ ผูรับผิดชอบรอง/เลขานุการ

-76.3.2 ผูประสานงานเรื่องรองเรียนประจําหนวยงานภายใน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
กลุม
ชื่อ – สกุล
โทรศัพท
โทรสาร
นโยบายและแผนงาน
1. นางสาวณัสชนก วงศสละ
042 711 686
042 713 536
2. นายรัฐพล ลามคํา
โรงงานอุตสาหกรรม
1. นายดวงกมล เหมธุรินทร 042 711 686
042 713 536
2. นายเพชรมงคล มายูร
ตอ 114
สงเสริมและพัฒนา
1. นางสาวเปรมฤดี สมแสน
042 716 662
042 713 536
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและ 1. นางณัฏฐินา ไชยกาล
042 716 661
042 713 536
การเหมืองแร
2. นางสาวธัญจิรา โชติเนตร
7. มาตรฐานงาน
การรับและตอบขอรองเรียน
เจาหนาที่ของทุกฝายจะตองสามารถรับเรื่องไดในทันที แม จะเป นเรื่องที่เกี่ยวของกับ ฝายอื่น
เพื่ออํานวยความสะดวกและไมทําใหผูรองเรียนเกิดความไมพอใจ ตลอดจนชี้แจงใหผูร องเรียนทราบถึงวิธีการ
ขั้นตอน และระยะเวลาในการดําเนินการที่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนครกํ าหนด โดยหนวยงานที่ไดรับแจง
เรื่องรองเรียนจะตองใหความสําคัญตอเรื่องรองเรียนเปนลําดับแรกโดยเรงตรวจสอบขอเท็จจริง ปญหา สาเหตุ
และแนวทางการแกไข รวมทั้งการปองกันมิใหเกิดปญหาซาไดอีก
8. ระบบติดตามและประเมินผล
กลุมนโยบายและแผนงาน ดําเนินการ ติดตามผลการจัดการแกปญหาขอรองเรียนนั้น เพื่อนําไป
ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการหรือการปฏิบัติงานจากฝายที่เกี่ยวของเปน ระยะๆ หากเกี่ยวข องกั บหลายฝาย
จะประชุมหารือรวมกันหรือนําเรียนผูบริหารพิจารณาในการประชุมตอไป
9. เอกสารอางอิง
9.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทย พ.ศ.2550
9.2 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
9.3 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
9.4 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539
9.5 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
9.6 ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
9.7 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
9.8 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2548
9.9 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง แนวทางการจัดระเบียบของระบบกระบวนการ
แกไขปญหาตามขอรองเรียนของประชาชน
9.10 กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2551
9.11 คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
สํานักตรวจและประเมินผล สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

แบบฟอรมการรับเรื่องรองเรียน
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
วันที่ ............................................................. เวลา ..................... น.
ผูรับเรื่อง ................................................................ กลุม ..............................................................................
ขอมูลผูรองเรียน
(เพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ โปรดใหความคุมครองผูใหขอมูลและผูเกี่ยวของ อยาใหตอ งรับภัยหรือความไมชอบธรรมอันเนื่องมาจากการรองเรียนนี้)

ชื่อ – นามสกุล ...................................................................................................................  ไมประสงคออกนาม
ที่อยู บานเลขที่ ........................... หมูที่ ................... ซอย ....................................... ถนน .......................................
ตําบล / แขวง .................................................................... อําเภอ / เขต .................................................................
จังหวัด ............................................................................... รหัสไปรษณีย ................................................................
โทรศัพท .....................................................................................................................................................................
ขอมูลสถานที่ถูกรองเรียน
ตองการรองเรียน (ชื่อ – นามสกุล / องคกร / โรงงาน) .............................................................................................
ประกอบกิจการ...........................................................................................................................................................
สถานที่ตั้งเลขที่ ........................... หมูที่ ................... ซอย ..................... ถนน..........................................................
ตําบล / แขวง .................................................................... อําเภอ / เขต…...............................................................
จังหวัด ............................................................................... รหัสไปรษณีย..................................................................
โทรศัพท .....................................................................................................................................................................
รายละเอียดการรองเรียน............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
เจาหนาที่จะดําเนินการแจงฝายที่เกี่ยวของโดยทันที หลั. งจากไดรับเรื่องรองเรียน และหากไมไดรับการตอบรับ
ภายใน 15 วันทําการ สามารถติดตอสอบถามไดที่ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร กลุมนโยบายและ
แผนงาน โทรศัพท 042 711 686 โทรสาร 042 713 536

ขั้นตอนการใหบริการ
รับเรื่องรองเรียนจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม
1. รับเรื่องรองเรียน
จากหนังสือ / จดหมาย(ผูบริหาร) โทรศัพท / โทรสาร / อีเมล
วิทยุ / โทรทัศน / หนังสือพิมพ **

2. ลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียน พิจารณาประเด็นเรื่องรองเรียน / ประมวลผลขอมูล
(กลุมนโยบายและแผนงาน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร)

3. แจงฝายในสังกัดที่เกี่ยวของ
(เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ตรวจสอบขอเท็จจริง)

4. ฝายที่เกี่ยวของรายงานผลฯ*
กรณีทั่วไป
รายงานผลภายใน 7 วันทําการ

กรณีรายแรง
รายงานผลครั้งแรกภายใน 3 วันทําการ
หากไมแลวเสร็จใหรายงานทุก 7 วันทําการ

5. หนวยงานแจงตอบผูรองเรียน
(ผูรองแจงที่อยูชัดเจน ติดตอกลับได)
หมายเหตุ
* รวมระยะเวลาในการดําเนินการ 15 วันทําการ
** ชองทางการรองเรียน
1. ศูนยรับเรื่องรองเรียน (สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร)
- โทรศัพท : 042 711 686
- โทรสาร : 042 713 536

กรณีซับซอน
ไมสามารถรายงานผลไดภายใน
7 วันทําการ ใหแจงผูรองเรียน
ทราบ และรายงานเปนระยะๆ
(ผูรองแจงเบอรโทรศัพทที่ติดตอได)

6. แจงศูนยรับเรื่องรองเรียน
สรุปและประมวลผลขอมูล
เสนอผูบริหารระดับสูง

2. Website (กระทรวงอุตสาหกรรม)
- Hotline สายดวนรัฐมนตรี : http://opms.diw.go.th/index.asp
- ศูนยบริการรวมกระทรวงอุตสาหกรรม : http://industry.go.th/servicelink

