คู่มือ
การบริหารจัดการเรื่องร้ องเรียน
(Complaint Management Standard Operation Procedure)

สหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่ าน จากัด อาเภอเมือง จังหวัดน่ าน

๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จากัด ได้กาหนดแนวทางการบริ หารกิจการของสหกรณ์
ให้ เป็ นไปตามหลักสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล มีความโปร่ งใส ซื่ อสัตย์ มีความรับผิดชอบ สร้างการมีส่วนร่ วม
และมีการใช้กระบวนการบริ หารจัดการ เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เกิดประสิ ทธิ ผล คุม้ ค่า
และโดยประหยัด เป็ นผลให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด แก่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม ไม่มีข้ นั ตอน
ปฏิบตั ิงานเกินความจาเป็ น มีการปรับปรุ งภารกิจให้ทนั ต่อสถานการณ์ ให้ได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับ
การ ตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริ การสม่าเสมอ
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การดาเนิ นงานจัดการข้อร้องเรี ยน / ร้องทุกข์ ของศูนย์รับเรื่ องราวร้องทุกข์ มีข้ นั ตอน /
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบตั ิงานเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
๒. เพื่อให้มนั่ ใจว่าได้มีการปฏิบตั ิตามข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อ ร้องเรี ยน/ร้อง
ทุกข์ ที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอและมีประสิ ทธิภาพ
๓. เพื่อให้ความคิดเห็น/คาร้องเรี ยนของผูร้ ้องเรี ยนได้รับการตอบสนองที่เหมาะสมและนาไปสู่ การปรับปรุ ง
ระบบงานให้ดีข้ ึน
๔. เพื่อให้บุคลากรหรื อเจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบด้านการดาเนินการจัดการข้อร้องเรี ยน ใช้เป็ น แนวทางในการ
ปฏิ บตั ิงานและดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาตามข้อร้องเรี ยนที่ได้จากช่ องทางการร้ องเรี ยนต่างๆโดย กระบวนการและ
วิธีการดาเนินงานต้องเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
๓. คาจากัดความ
“เรื่องร้ องเรียน” หมายถึง คาร้องเรี ยนสมาชิก/ประชาชนทัว่ ไป/องค์กรและหน่วยงานอื่นที่มีขอ้ ร้องเรี ยน
เกี่ ยวกับสหกรณ์ ที่ไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการหรื อความคาดหวัง ทาให้เกิดความไม่พึงพอใจ และแจ้ง
ขอให้ตรวจสอบ แก้ไข หรื อปรับเปลี่ยนการดาเนินการ
“การจัดการข้ อร้ องเรียน” หมายถึง การจัดการในเรื่ องข้อร้องเรี ยน/ร้องทุกข์ โดยมีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิงาน
ได้แก่
๑.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบทาหน้าที่ในการแก้ไขปั ญหาข้อร้องเรี ยน
๒.การรับข้อร้องเรี ยน
๓.การพิจารณาจาแนกระดับและจัดการข้อร้องเรี ยน
๔.การจัดทารายงานสรุ ปผลการจัดการข้อร้องเรี ยน
๕.การกาหนดมาตรการการแก้ไขปั ญหาข้อร้องเรี ยน
“ผู้ร้องเรียน” หมายถึง สมาชิ ก/ประชาชนทัว่ ไป/องค์กรและหน่ วยงานอื่ นที่ มีขอ้ ร้ องเรี ยนเกี่ ยวกับ
สหกรณ์
“ช่ องทางการรับข้ อร้ องเรียน” หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่ องร้องเรี ยน/ร้องทุกข์ เช่น ติดต่อ
ด้วยตนเอง/ติดต่อทางโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต/กล่องรับข้อร้องเรี ยน/จดหมาย

๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๔.๑ จัดตั้งคณะกรรมการรับข้อร้องเรี ยน มีหน้าที่รับเรื่ องราวร้องเรี ยน บริ หารจัดการข้อร้องเรี ยน รวมถึง
การให้คาปรึ กษา แนะนา ประสานงาน ดาเนินการตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริ งเบื้องต้น และจัดทารายงานเสนอ คณะ
กรรมการบริ การ เพื่อพิจารณาในการปรับปรุ งเชิงระบบต่อไป
๔.๒ กาหนดให้มีช่องทางการรับเรื่ องร้องเรี ยน ได้แก่
- ร้องเรี ยนด้วยตนเอง
- ร้องเรี ยนผ่านทางอินเตอร์เน็ต เช่น Facebook /Line/Website
- ร้องเรี ยนทางโทรศัพท์
- จดหมาย
- กล่องรับข้อร้องเรี ยน
๔.๓ กาหนดประเภทข้อร้องเรี ยนแบ่งเป็ น 6 ประเภท ดังต่อไปนี้
๑. ร้องเรี ยนการบริ การ
๒. ร้องเรี ยนเกี่ยวกับสมาชิก/เจ้าหน้าที่/กรรมการ
๔. การจัดซื้ อจัดจ้าง
๕. ขอความเป็ นธรรม/ขอความช่วยเหลือ
๖. อื่นๆ
๔.๔ ดาเนินการบริ หารจัดการ
๔.๕ รายงานต่อคณะกรรมการ
๔.๖ สรุ ปผล/ประเมินผลและรายงาน
๔.๗ ให้สื่อสาร/เผยแพร่ ขอ้ มูล คู่มือ “เรื่ องการบริ หารจัดการข้อร้องเรี ยน” ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
ควบคุม กากับ ติดตาม ในสหกรณ์ ให้แก่สมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าที่ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทราบ ดังนี้
- เว็บไซต์
- ติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์
- อื่นๆ

๕. การรับและตรวจสอบข้ อร้ องเรียน / ร้ องทุกข์ จากช่ องทางต่ าง ๆ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรี ยน / ร้องทุกข์ ที่เข้ามายังสหกรณ์จากช่องทางต่าง ๆ โดยมีขอ้ ปฏิบตั ิ
ตามที่กาหนด ดังนี้
ช่องทาง

ความถี่ในการ ตรวจสอบช่องทาง

ร้องเรี ยนผ่านเจ้าหน้าที่
ณ ที่ทาการสหกรณ์ออม ทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดน่าน จากัด

ทุกครั้งที่มีการร้องเรี ยน

ระยะเวลาด าเนินการ รับข้อ
ร้องเรี ยน / ร้องทุกข์ เพื่อประสาน
หาทางแก้ไข
ปั ญหา
ทันที

ร้องเรี ยนผ่านเว็บไซต์ สหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
น่าน จากัด

ทุกวัน

๑ วันทาการ

ร้องเรี ยนทางโทรศัพท์
054 718846
ร้องเรี ยนทางจดหมาย

ทุกวัน

๑ วันทาการ

ทุกวัน

๗ วันทาการ

กล่องรับข้อร้องเรี ยน
ณ ที่ทาการสหกรณ์ออม ทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดน่าน จากัด

ทุกวัน

๑ วันทาการ

หมายเหตุ

๖.ระดับความรุนแรง/ระยะเวลาดาเนินการ/ผู้รับผิดชอบ
๑

ระดับ
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

๒

ข้อร้องเรี ยน
เรื่ องเล็ก

๓

ข้อร้องเรี ยน
เรื่ องใหญ่

นิยาม
เวลาในการตอบสนอง
ผูร้ ้องเรี ยนไม่ได้รับความเดือดร้อนแต่
๑ วัน
ติดต่อมาเพื่อให้ขอ้ เสนอแนะ/ให้
ข้อคิดเห็น ในการให้บริ การ
ผูร้ ้องเรี ยนได้รับความเดือดร้อน
แต่มีการพูดคุยและสามารถแก้ไขได้
โดยผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย

ไม่เกิน ๕ วันทาการ

- ผูร้ ้องเรี ยนได้รับ ความเดือดร้อนมี
การโต้แย้งเกิดขึ้น สามารถแก้ไขได้
โดยผูท้ ี่ได้รับมอบหมายต้องอาศัย
คณะกรรมการบริ หารในการ
แก้ไข
-เรื่ องที่สร้ างความเสื่ อมเสี ยต่อ
ชื่อเสี ยงสหกรณ์

ไม่เกิน ๑๕ วัน

ผูร้ ับผิดชอบ
ผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบแก้ไข
ปัญหาเรื่ องร้องเรี ยน

คณะกรรมการ

7. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้ องเรียน

1. ร้ องเรียนผ่ านเจ้ าหน้ าที่
รับเรื่องร้ องเรียน

แจ้ ง ผู้จดั การ

ผู้จดั การแจ้ งประธาน/คณะกรรม/
ฝ่ ายงานที่รับผิดชอบทาหน้ าที่
แก้ไขปัญร้ องเรียน

เข้ าที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ สอ.สสจ.น่ าน จากัด

สิ้นสุ ดการดาเนินการ
รายงานผลให้ ผ้รู ้ องเรียนทราบ

2. ร้ องเรียนผ่านเว็บไซต์
http://www.nphcoop.com
3. ร้ องเรียนทางโทรศัพท์
054 - 718846 - 7
4. ร้ องเรียนทางจดหมาย ถึง สหกรณ์
ออมทรัพย์ สสจ. น่ าน จากัด
5. กล่องรับข้ อร้ องเรียน สหกรณ์
ออมทรัพย์ สสจ. น่ าน จากัด

๘. การติดตามแก้ไขปัญหาข้ อร้ องเรียน
ให้ฝ่ายที่ เกี่ ยวข้องรายงานผลการดาเนิ นการให้ทราบภายใน ๕ วันทาการ แก่คณะกรรมการรับผิดชอบทา
หน้าที่ในการแก้ไขปั ญหาข้อร้องเรี ยน แล้วรายงานต่อคณะกรรมการดาเนินการ ต่อไป
๙. มาตรฐานการจัดการข้ อร้ องเรียน
มีการดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรี ยน โดยให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที่กาหนด กรณี ได้รับเรื่ องร้องเรี ยนให้
ดาเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่ งเรื่ องให้ฝ่ายที่เกี่ ยวข้องดาเนินการแก้ไขปั ญหาข้อร้องเรี ยน / ร้องทุกข์ให้แล้ว
เสร็ จภายในระยะเวลาที่กาหนด
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
๑.ร้อยละของข้อร้องเรี ยนที่ประสบความสาเร็ จ
ในการแก้ไขปั ญหา
๒.ร้อยละของข้อร้องเรี ยนที่ได้รับการสั่งการและไม่
กลั บ มาร้ อ งเรี ยนซ้ าในเรื่ องเดิ ม ในรอบหนึ่ ง
ปี งบประมาณ
๓.ร้อยละของความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ

ค่าเป้ าหมาย
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๙๐

ร้อยละ ๙๐

๑๐. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
๑. เพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิของผูร้ ้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่กระทาโดยเจตนา สุ จริ ต สหกรณ์จะปกปิ ดชื่อ ที่
อยูห่ รื อข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตวั ผูร้ ้องเรี ยน หรื อให้ขอ้ มูล และเก็บรักษาข้อมูลของผูร้ ้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้
เป็ นความลับ โดยจากัดเฉพาะผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการตรวจสอบเรื่ องร้องเรี ยนเท่านั้น ที่สามารถ เข้าถึง
ข้อมูลดังกล่าวได้
๒.การร้องเรี ยนในสานักงานสหกรณ์ เพื่อคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยน พยาน และบุคคลที่ให้
ข้อมูลในการสื บสวนหาข้อเท็จจริ ง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด หรื อความไม่ชอบธรรม อันเกิดจากการ
แจ้งเบาะแส ร้องเรี ยน การเป็ นพยาน หรื อให้ขอ้ มูล ให้คณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบแก้ไขปั ญหาข้อร้องเรี ยนสั่ง การ
คุม้ ครองความปลอดภัยของผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อร้องเรี ยน ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
๓.ผูท้ ี่ได้รับข้อมูลจากการปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องร้องเรี ยนทุกคน มีหน้าที่เก็บรักษา ข้อมูล
ข้อร้องเรี ยนและเอกสารหลักฐานของผูร้ ้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่ มี
หน้าที่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด

๑๑. แบบฟอร์ม
- แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่ องราวร้องเรี ยนตามช่องทางที่กาหนด
- แบบสอบถามความพึงพอใจในคุณภาพการแก้ไขปั ญหาข้อร้องเรี ยน
๑๒. จัดทาโดย
ศูนย์รับเรื่ องราวร้องเรี ยน
ที่ต้ งั สหกรณ์: เลขที่ 480 หมู่ 5 ตำบลผำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่ำน รหัสไปรษณีย์ ๕5๐๐๐
โทรศัพท์: 054-718846-7
อีเมล์: ssjnan.coop@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.nphcoop.com/

ภาคผนวก

ตัวอย่างแบบคาร้องเรี ยน/ร้องทุกข์

(แบบคาร้อง ๑)
ศูนย์รับเรื่ องราวร้องเรี ยน
ที่ทาการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
จังหวัดน่าน จากัด
อาเภอเมือง จังหวัดน่าน 55๐๐๐

วันที่.........เดือน.....................พ.ศ................
เรื่ อง ………………………………………………………….
เรี ยน ประธานดาเนินการสหกรณออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จากัด
ข้าพเจ้า..........................................................อายุ................ปี อยูบ่ า้ นเลขที่.................หมู่ที่.......................
ตาบล................................อาเภอ...................................จังหวัด...........................โทรศัพท์.....................................
อาชีพ...................................................................ตาแหน่ง............................................................................................
ถือบัตร.................................................. เลขที่........................................................................................ออกโดย
.................................................วันออกบัตร...............................บัตรหมดอายุ............................มีความประสงค์ขอร้อง
เรี ยน/ร้อง ทุกข์ เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จากัด พิจารณาดาเนินการช่วยเหลือหรื อแก้ไข
ปัญหาในเรื่ อง..................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.............................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาร้องเรี ยน/ร้องทุกข์ตามข้างต้นเป็ นจริ งและยินดีรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทาง
อาญาหากจะพึงมี
โด ย ข้ า พ เ จ้ า ข อ ส่ ง เ อ ก ส า ร ห ลั ก ฐ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ร้ อ ง เ รี ย น /ร้ อ ง ทุ ก ข์ (ถ้ า มี )ไ ด้ แ ก่
๑)...........................................................................................จานวน................ชุด
๒)...........................................................................................จานวน................ชุด
๓)...........................................................................................จานวน................ชุด
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ (............................................)

ตัวอย่างแบบคาร้องเรี ยน/ร้องทุกข์

(แบบคาร้อง 2)
ศูนย์รับเรื่ องราวร้องเรี ยน
ที่ทาการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
จังหวัดน่าน จากัด
อาเภอเมือง จังหวัดน่าน 55๐๐๐

เรื่ อง ………………………………………………………….
เรี ยน ประธานดาเนินการสหกรณออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จากัด
ข้าพเจ้า..........................................................อายุ................ปี อยูบ่ า้ นเลขที่.................หมู่ที่.......................
ตาบล................................อาเภอ...................................จังหวัด...........................โทรศัพท์.....................................
อาชีพ...................................................................ตาแหน่ง............................................................................................
ถือบัตร.................................................. เลขที่........................................................................................ออกโดย
.................................................วันออกบัตร...............................บัตรหมดอายุ............................มีความประสงค์ขอร้อง
ขอร้องเรี ยน/ร้องทุกข์ เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จากัด พิจารณาดาเนินการช่วยเหลือหรื แก้ไข
ปัญหาใน เรื่ อง.................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................โดยขอ
อ้าง…………………………….………………………………………………………………………………………
เป็ น หลักฐานประกอบ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาร้องเรี ยน/ร้องทุกข์ตามข้างต้นเป็ นจริ ง และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จากัด ได้แจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบแล้ว ว่าหากเป็ นคาร้องเรี ยน/ร้องทุกข์ที่ไม่สุจริ ตอาจ
ต้อง รับผิดทางกฎหมายได้
(ลงชื่อ)............................................เจ้าหน้าที่.ผูร้ ับเรื่ องฯ
(.............................................)
ตาแหน่ง..............................................
วันที่.............เดือน...............................พ.ศ.............

เวลา..............................

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลร้องเรี ยนผ่านทางเว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จากัด
http://www.nphcoop.com
*************

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลร้องเรี ยนผ่านทางเว็บไซต์
๑.เข้าเว็บไซต์ http://www.nphcoop.com
๒.เลือกเมนูหลัก
๓.เมนูมุมขวามือ ร้องเรี ยน/ร้องทุกข์
๔.สมัครสมาชิก
๕.ตั้งชื่อผูใ้ ช้/รหัสผ่าน
๖.กรอกอีเมลล์ (ถ้ ามี)
๗.คลิก ยืนยัน
๘.กรอกหัวข้อ/รายละเอียดข้อความที่ประสงค์ร้องเรี ยน/ร้องทุกข์
๙.ส่ งเรื่ องร้องเรี ยน
หมายเหตุ

หากท่านกรอกข้อมูลไม่ครบ ระบบจะไม่ส่งข้อมูลหรื อไม่รับข้อมูล

