
คู่มือการปฏิบัติงานรบัเรื่องราวร้องทุกข์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานประมงจังหวัดน่าน 
 

 

 



ค าน า 
 
 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ของส านักงานประมงจังหวัดน่าน ฉบับนี้จัดท าขึ้น เพ่ือเป็น
แนวทางการด าเนินการจัดการร้องเรียนของส านักงานประมงจังหวัดน่าน ทั้งนี้การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อ
ยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ
จ าเป็นต้อมีข้ันตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 

ส านักงานประมงจังหวัดน่าน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนด
แนวทางการปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง         
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้ เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน             
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกิน
ความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 
 

๒. สถานที่ตั้ง 
 ส านักงานประมงจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น ๒ ถนนน่าน-พะเยา ต าบลไชยสถาน อ าเภอ
เมือง จังหวัดน่าน  
 

๓. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 รับเรื่องราวร้องทุกข์และการประพฤติการทุจริต  
 

๔. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้การด าเนินการจัดกาข้อร้องเรียนของส านักงานประมงจังหวัดน่าน มีขั้นตอน กระบวนการ 
และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 

๕. ค าจ ากัดความ 
 ผู้รับบริการ : ผู้ที่มารับบริการจากประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากากร
ด าเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนในชุมชนทั้งในจังหวัดและอ าเภอ 
 การจัดการข้อร้องเรียน : มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ข้อร้องเรียนข้อเสนอแนะ 
ข้อคิดเห็น ค าชมเชย และการสอบถามหรือร้องขอข้อมูล 
 ผู้ร้องเรียน : ประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อยังศูนย์ข้อมูลข่าวสารส านักงานประมงจังหวัด
น่าน ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน การให้ข้อเสนอแนะ การให้ข้อคิดเห็น การ
ชมเชย และการร้องขอข้อมูล 
ช่องทางการร้องเรียน : ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ส าหรับการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อด้วยต้นเอง ทางโทรศัพท์ 
สายตรงผู้บริหาร เว็บไซต์ กล่องแสดงความคิดเห็น และอ่ืนๆ 
 เจ้าหน้าที่ : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
 ข้อร้องเรียน : การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการให้บริการของหน่วยงาน การแสดงข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ ค าชมเชม การสอบถาม หรือร้องขอข้อมูล รวมไปถึงการร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสของ
การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
 
 
 



๖. ช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
 

ช่องทางการร้องเรียนและข้ันตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด าเนินการตรวจข้อเท็จจริง 

1. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

2. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
    ส านักงานประมงจังหวัดน่าน 
     http://www4.fisheries.go.th/fpo-nan 

3. ร้องเรียนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์      
    ของส านักงานประมงจังหวัดน่าน   
     https://www.facebook.com/nanfisheries 

4. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
    054-716421 , 054-716420 

5. ร้องเรียนทางอีเมล์ 
    Fpo-nan@dof.in.th 

6. ร้องเรียนสายตรงถึงผู้บริหาร 
    ส านักงานประมงจังหวัดน่าน 

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ทราบ 

ไม่ยุติเรื่องแจ้ง 
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

สิ้นสุดการด าเนินการรายงาน
ผลการให้จังหวัดทราบ 

https://www.facebook.com/nanfisheries


๗. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑) การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
 ๒) การจัดตั้งศูนย์ จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
 ๓) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
 ๔) แจ้งให้ผู้รับผิดชอบตามค าสั่งส านักงานประมงจังหวัดน่าน เพ่ือสะดวกในการประสานงาน 
 
๘. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่ก าหนด ดังนี้ 
 

ช่องทาง ความถี่ในการตรวจสอบ
ช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการรับข้อ
ร้องเรียน เพื่อประสาน

หาทางแก้ไข 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน ภายใน 1 วันท าการ  
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ  
ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
054-716421 

ในวันเวลาราชการ ภายใน 1 วันท าการ  

จดหมาย ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ  
 
9. การบันทึกข้อร้องเรียน 
 9.1 กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยมีรายละเอียด คือ ชื่อ-สกุล ผู้ร้องเรียน ที่อยู่ หมายเลข
ติดต่อกลับ เรื่องร้องเรียน และสถานที่เกิดเหต ุ
 9.2 ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงบนสมุดบันทึกข้อร้องเรียน 
 

10. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน 
 10.1 กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสารเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที 
 10.2 ข้อร้องเรียน ที่ไม่อยู่ในอ านาจความรับผิดชอบของส านักงานประมงจังหวัดน่าน ให้ด าเนินการ
ประสาน แจ้งหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องชัดเจนในการแก้ไขปัญหา
ต่อไป 
 10.3 ข้อร้องเรียน ที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนท าหนังสือร้องเรียนความโปร่งใส่
ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือมีการท าการประมงผิดกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกข้อความเพ่ือเสนอผู้บริหาร
พิจารณาสั่งการไปยังหน่วยงานหรือกลุ่มฯ ที่รับผิดชอบเพื่อด าเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนต่อไป 
 

11. ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน 
 ให้กลุ่มฯ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รายงานผลให้ทราบภายใน 7 วันท าการ เพ่ือเจ้าหน้าที่จะได้
ด าเนินการแจ้งผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 
 
12. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานให้ประมงจังหวัดทราบ 



 12.1 รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนประจ าสัปดาห์ รายงานให้ประมงจังหวัดน่าน
ทราบทุกสัปดาห์ 
 12.2 รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือน ามาวิเคราะห์การจัดการข้อ
ร้องเรียนในภาพของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป 
 
13. มาตรฐานงาน 
 การด าเนินการแก้ไขข้องร้องเรียนให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน 
จากช่องทางการร้องเรียน เช่น ร้องเรียนด้วยตนเอง/จดหมาย/เว็บไซต์/โทรศัพท์ และอ่ืนๆ ให้เจ้าหน้าที่
ด าเนินการตรวจสอบและพัฒนาส่งเรื่องต่อให้หน่วยงาน/กลุ่ม หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการแก้ไขเรื่อง
ร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันท าการ 
 

14. ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  * ร้องเรียนด้วยตนเอง 
  * โทรศัพท์ : 054-716421 โทรสาร  : 054-716420 
  * เว็บไซต์ www4.fisheries.go.th/fpo-nan  
  * จดหมาย (ทางไปรษณีย์/ผ่านช่องทางอ่ืนๆ) 
 

15. แบบฟอร์ม 
 แบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียน 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


