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๑. หลกัการและเหตุผล 
                        ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเลย จ ากดั ไดก้ าหนดแนวทางการบริหารกิจการของสหกรณ์ให้
เป็นไปตามหลกัสหกรณ์สีขาวดว้ยธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ซ่ือสัตย ์มีความรับผิดชอบ สร้างการมีส่วนร่วมและมี
การใชก้ระบวนการบริหารจดัการ เพื่อใหก้ารใชท้รัพยากรเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล คุม้ค่า และ
โดยประหยดั เป็นผลใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด แก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายอยา่งเป็นธรรม ไม่มีขั้นตอนปฏิบติังานเกิน
ความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจใหท้นัต่อสถานการณ์ ใหไ้ดรั้บการอ านวยความสะดวกและไดรั้บการตอบสนอง
ความตอ้งการ และมีการประเมินผลการใหบ้ริการสม ่าเสมอ 
๒. วัตถุประสงค์ 

                           ๑. เพื่อใหก้ารด าเนินงานจดัการขอ้ร้องเรียน / ร้องทุกข ์ของศูนยรั์บเร่ืองราวร้องทุกข ์ 

มีขั้นตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบติังานเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

                          ๒. เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ไดมี้การปฏิบติัตามขอ้ก าหนด ระเบียบ หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัการขอ้ 
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งสม ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ 

                          ๓. เพื่อใหค้วามคิดเห็น/ค าร้องเรียนของผูร้้องเรียนไดรั้บการตอบสนองท่ีเหมาะสมและน าไปสู่การ
ปรับปรุงระบบงานใหดี้ขึ้น 

                          ๔. เพื่อใหบุ้คลากรหรือเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบดา้นการด าเนินการจดัการขอ้ร้องเรียน ใชเ้ป็น 

แนวทางในการปฏิบติังานและด าเนินการแกไ้ขปัญหาตามขอ้ร้องเรียนท่ีไดจ้ากช่องทางการร้องเรียนต่างๆโดย
กระบวนการและวิธีการด าเนินงานตอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

๓. ค าจ ากดัความ 

                   “เร่ืองร้องเรียน” หมายถึง ค  าร้องเรียนสมาชิก/ประชาชนทัว่ไป/องคก์รและหน่วยงานอ่ืนท่ีมีขอ้
ร้องเรียนเก่ียวกบัสหกรณ์ ท่ีไม่ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการหรือความคาดหวงั ท าใหเ้กิดความไม่พึงพอใจ และ
แจง้ขอให้ตรวจสอบ แกไ้ข หรือปรับเปล่ียนการด าเนินการ 
                   “การจัดการข้อร้องเรียน” หมายถึง การจดัการในเร่ืองขอ้ร้องเรียน/ร้องทุกข ์

โดยมีขั้นตอนการปฏิบติังานไดแ้ก่ 
                                       ๑.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบท าหนา้ท่ีในการแกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียน 

                                       ๒.การรับขอ้ร้องเรียน 

                                       ๓.การพิจารณาจ าแนกระดบัและจดัการขอ้ร้องเรียน 

                                       ๔.การจดัท ารายงานสรุปผลการจดัการขอ้ร้องเรียน 

                                       ๕.การก าหนดมาตรการการแกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียน 

                    “ผู้ร้องเรียน” หมายถึง สมาชิก/ประช าชนทัว่ไป/องคก์รและหน่วยงานอ่ืนท่ีมีขอ้ร้องเรียน
เก่ียวกบัสหกรณ์ 

                     “ช่องทางการรับข้อร้องเรียน” หมายถึง ช่องทางตา่ง ๆ ท่ีใชใ้นการรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์

เช่น ติดต่อดว้ยตนเอง/ติดต่อทางโทรศพัท/์อินเตอร์เน็ต/กล่องรับขอ้ร้องเรียน/จดหมาย 



๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

                             ๔.๑ จดัตั้งคณะกรรมการรับขอ้ร้องเรียน มีหนา้ท่ีรับเร่ืองราวร้องเรียน บริหารจดัการขอ้ร้องเรียน 
รวมถึงการใหค้  าปรึกษา แนะน า ประสานงาน ด าเนินการตรวจสอบขอ้มูล ขอ้เทจ็จริงเบ้ืองตน้และจดัท ารายงานเสนอ
คณะกรรมการบริการ เพื่อพิจารณาในการปรับปรุงเชิงระบบต่อไป 

                            ๔.๒ ก าหนดใหมี้ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน ไดแ้ก่ 

                        - ร้องเรียนดว้ยตนเอง 
                        - ร้องเรียนผา่นทางอินเตอร์เน็ต เช่น Facebook /Line/Website 
                        - ร้องเรียนทางโทรศพัท์ 
                        - จดหมาย 
                        - กล่องรับขอ้ร้องเรียน 

                               ๔.๓ ก าหนดประเภทขอ้ร้องเรียนแบ่งเป็น 6 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

                                       ๑. ร้องเรียนการบริการ 
                                      ๒. ร้องเรียนเก่ียวกบัสมาชิก/เจา้หนา้ท่ี/กรรมการ 
                                       ๓. การจดัซ้ือจดัจา้ง๔ 

๔. ขอความเป็นธรรม/ขอความช่วยเหลือ 
                         ๕. อ่ืนๆ 

                   ๔.๔ ด าเนินการบริหารจดัการ 
                   ๔.๕ รายงานต่อคณะกรรมการ 
                   ๔.๖ สรุปผล/ประเมินผลและรายงาน 

                    ๔.๗ ใหส่ื้อสาร/เผยแพร่ขอ้มูล คู่มือ “เร่ืองก ารบริหารจดัการขอ้ร้องเรียน” ใชเ้ป็นแนวทาง
ในการปฏิบติัควบคุม ก ากบั ติดตาม ในสหกรณ์ ใหแ้ก่สมาชิก กรรมการ เจา้หนา้ท่ี และผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทราบ ดงัน้ี 

                      - เวบ็ไซต ์
                      - ติดประกาศบอร์ดประชาสัมพนัธ์ 
                      - วารสารสหกรณ์ 

                      - อ่ืนๆ 
 
 
 

 



๕. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ จากช่องทางต่าง ๆ 
                             ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอ้ร้องเรียน / ร้องทุกข ์ท่ีเขา้มายงัสหกรณ์จากช่องทางตา่ง ๆ  

โดยมีขอ้ปฏิบติัตามท่ีก าหนด ดงัน้ี 
 

ช่องทาง  
ความถี่ในการ 
ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์
เพ่ือประสานหาทางแก้ไข 

ปัญหา 

หมายเหต ุ

ร้องเรียนผา่นเจา้หนา้ท่ี  

ณ ท่ีท าการสหกรณ์ออม 

ทรัพยส์าธารณสุขเลยจ ากดั 

ทุกคร้ังท่ีมีการร้องเรียน  ทนัที  

ร้องเรียนผา่นเวบ็ไซต ์

สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขเลยจ ากดั 

ทุกวนั  ๑ วนัท าการ  

ร้องเรียนทางโทรศพัท ์

042-832201, 832784 
ทุกวนั  ๑ วนัท าการ  

ร้องเรียนทางจดหมาย  ทุกวนั  ๗ วนัท าการ  

กล่องรับขอ้ร้องเรียน  

ณ ท่ีท าการสหกรณ์ออม 

ทรัพยส์าธารณสุขเลยจ ากดั 

ทุกวนั  ๑ วนัท าการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖.ระดับความรุนแรง/ระยะเวลาด าเนินการ/ผู้รับผิดชอบ 

    ระดับ  นิยาม  ผู้รับผิดชอบ 
 

    ผู้รับผิดชอบ 

๑  
ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ  

ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเดือดร้อน  

แต่ติดต่อมาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ/ 
ให้ข้อคิดเห็น ในการให้บริการ 

๑ วัน  
 

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

๒  
ข้อร้องเรียน 

เร่ืองเล็ก 

ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน  

แต่มีการพูดคุยและสามารถแก้ไข 

ได้โดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
ไม่เกิน ๕ วันท าการ  

คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบแก้ไข 

ปัญหาเร่ืองร้องเรียน 

๓  
ข้อร้องเรียน 

เร่ืองใหญ่ 

- ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน  

มีการโต้แย้งเกิดขึน้ สามารถแก้ไข 

ได้โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายต้อง 
อาศัยคณะกรรมการบริหารในการ 
แก้ไข 

-เร่ืองที่สร้างความเส่ือมเสียต่อ 
ช่ือเสียงสหกรณ์ 

ไม่เกิน ๑๕ วัน  

 

 

 

 

คณะกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗. แผนผังกระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

๑. รอ้งเรียนผ่านเจา้หนา้ที่ 

๒. ร้องเรียนผา่นเวบ็ไซต ์

               http://www.cooploei.com 

๓. รอ้งเรียนทางโทรศพัท ์

042832784 

๔. รอ้งเรียนทางจดหมาย 

ถึง สหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุเลยจ ากดั 

๕. กล่องรบัขอ้รอ้งเรียน 

สหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุเลยจ ากดั 

สิน้สดุการด าเนินการ 

รายงานผลใหผู้บ้รหิารทราบ 

รบัเรื่องรอ้งเรยีน / รอ้งทกุข ์

คณะกรรมการ/ฝ่ายงาน 

ที่รบัผิดชอบท าหนา้ที่แกไ้ขปัญหา 

ขอ้รอ้งเรียน 

แจง้ผลคณะกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเลยจ ากดั 

(๑๕ วนั) ขอ้รอ้งเรียน 

ยตุิเรื่องแจง้ผูร้อ้งเรียน/ 

รอ้งทกุขท์ราบ 

ไม่ยตุิแจง้ผูร้อ้งเรยีน/ 

รอ้งทกุขท์ราบ 



๘. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 

                                    ใหฝ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งรายงานผลการด าเนินการใหท้ราบภายใน ๕ วนัท าการแก่คณะกรรมการ
รับผิดชอบท าหนา้ท่ีในการแกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียน แลว้รายงานต่อคณะกรรมการด าเนินการต่อไป 

๙. มาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียน 

                                     มีการด าเนินการแกไ้ขขอ้ร้องเรียน โดยใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
กรณีไดรั้บเร่ืองร้องเรียน ให้ด าเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเร่ืองใหฝ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง ด าเนินการแกไ้ขปัญหา
ขอ้ร้องเรียน / ร้องทุกขใ์ห้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

มาตรฐานการปฏิบติังาน  ค่าเป้าหมาย 

๑.ร้อยละของขอ้ร้องเรียนท่ีประสบความส าเร็จ 
ในการแกไ้ขปัญหา 

ร้อยละ ๙๐ 

๒.ร้อยละของขอ้ร้องเรียนท่ีไดรั้บการสั่งการและไม่ 
กลบัมาร้องเรียนซ ้า ในเร่ืองเดิมในรอบหน่ึง 
ปีงบประมาณ 

ร้อยละ ๙๐ 

๓.ร้อยละของความพึงพอใจของผูรั้บบริการ  ร้อยละ ๙๐ 

๑๐. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลบัของผู้ร้องเรียน 

                              ๑. เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูร้้องเรียนและผูใ้หข้อ้มูลท่ีกระท าโดยเจตน า สุจริต สหกรณ์

จะปกปิดช่ือ ท่ีอยูห่รือขอ้มูลใดๆ ท่ีส ามารถระบุตวัผูร้้องเรียน หรือใหข้อ้มูล และเก็บรักษาขอ้มูลของผูร้้องเรียน

และผูใ้หข้อ้มูลไวเ้ป็นความลบั โดยจ ากดัเฉพาะผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน

เทา่นั้น ท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวได ้

                              ๒.การร้องเรียนในส านกังานสหกรณ์ เพื่อคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน พยาน และ

บุคคลท่ีใหข้อ้มูลในการสืบสวนหาขอ้เทจ็จริง ไม่ใหไ้ดรั้บความเดือดร้อน อนัตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม 

อนัเกิดจากการแจง้เบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือใหข้อ้มูล ใหค้ณะกรรมการผูรั้บผิดชอบแกไ้ขปัญหาหา

ขอ้ร้องเรียนสั่งการคุม้ครองความปลอดภยัของผูแ้จง้เบาะแส หรือร้องเรียน ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม 

                             ๓.ผูท่ี้ไดรั้บขอ้มูลจากการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองร้องเรียนทุกคน มีหนา้ท่ีเก็บรักษา 

ขอ้มูล ขอ้ร้องเรียนและเอกสารหลกัฐานของผูร้้องเรียนและผูใ้หข้อ้มูลไวเ้ป็นความลบั หา้มเปิดเผยขอ้มูลแก่

บุคคลอ่ืนท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งโดยเด็ดขาด เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามหนา้ท่ีท่ีกฎหมายก าหนด 

 

 



 

๑๑. แบบฟอร์ม 

                       - แบบฟอร์มใบรับแจง้เหตุเร่ืองราวร้องเรียนตามช่องทางท่ีก าหนด 

                       - แบบสอบถามความพึงพอใจในคุณภาพการแกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียน 

๑๒. จัดท าโดย 

ศูนยรั์บเร่ืองราวร้องเรียน 

ท่ีตั้งสหกรณ์: เลขท่ี 256 หมู่  ต าบลนาอาน อ าเภอเมืองเลย  

จงัหวดัเลย รหสัไปรษณีย ์42000 

โทรศพัท:์ 042832201  042832784โทรสาร: 042832200 

อีเมล:์ coopsaving123@hotmail.com 

เวบ็ไซต ์http://www.cooploei.com/ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 



                                      ตวัอย่างแบบค าร้องเรียน/ร้องทุกข์           (แบบค าร้อง ๑) 
                                                                                              ศูนยรั์บเร่ืองราวร้องเรียน 

                                                                                              ท่ีท าการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเลยจ ากดั 

                                                                                              อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย 42000 

                                                                วนัท่ี.........เดือน.....................พ.ศ................ 

เร่ือง …………………………………………………………. 

เรียน ประธานด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 

                                   ขา้พเจา้..........................................................อาย.ุ...............ปี อยู่บา้นเลขท่ี.................หมู่ท่ี

.......ต าบล................................อ าเภอ...................................จงัหวดั...........................โทรศพัท์

....................................อ าชีพ....................................................................ต าแหน่ง

...........................................................................ถือบตัร.................................... เลขท่ี

............................................................................ออกโดย.....................................วนัออกบตัร

...............................บตัรหมดอาย.ุ...........................มีความประสงคข์อร้องเรียน/ร้อง 

ทุกข ์เพื่อใหส้หกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 

พิจารณาด าเนินการช่วยเหลือหรือแกไ้ขปัญหาในเร่ือง...................................................... 

......................................................................................................................

.......................................................................................................... 

                                     ทั้งน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ค าร้องเรียน/ร้องทุกขต์ามขา้งตน้เป็นจริงและยนิดีรับผิดชอบทั้ง

ทางแพ่งและทางอาญาหากจะพึงมี 

                                     โดยขา้พเจา้ขอส่งเอกสารหลกัฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข(์ถา้มี)ไดแ้ก่ 

                                    ๑)...........................................................................................จ านวน................ชุด 

                                   ๒)...........................................................................................จ านวน................ชุด 

                                    ๓)...........................................................................................จ านวน................ชุด 

                                                       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

                                                                                          ขอแสดงความนบัถือ 

                                                 (............................................) 

 



                                                       ตัวอย่างแบบค าร้องเรียน/ร้องทุกข์(ทางโทรศัพท์) (แบบค าร้อง ๒) 

                                                                                                     ศูนยรั์บเร่ืองราวร้องเรียน 

                                                                                                     ท่ีท าการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 

                                                                                                     อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย 42000 

                                                                            วนัท่ี.........เดือน.....................พ.ศ................ 

เร่ือง ………………………………………………………. 

เรียน ประธานด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเลย จ ากดั 

ขา้พเจา้..........................................................อาย.ุ...............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี.................หมู่ท่ี....... 

ต าบล...................................อ าเภอ..................................จงัหวดั..............................โทรศพัท.์.............................. 

อาชีพ....................................................................ต าแหน่ง...................................................................................ถือ 

บตัร.................................................. เลขท่ี........................................................................................ออกโดย 

.................................................วนัออกบตัร...............................บตัรหมดอ าย.ุ...........................มี

ความประสงคข์อร้องเรียน/ร้องทุกข ์เพื่อใหส้หกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเลย จ ากดัพิจารณาด าเนินการช่วยเหลือ

หรือแกไ้ขปัญหาในเร่ือง........................................................................................................................................ 

......................................................................................................................

......................................................โดยขออา้ง………………………………..

เป็นหลกัฐานประกอบ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ค าร้องเรียน/ร้องทุกขต์ามขา้งตน้เป็นจริง และเจา้หนา้ท่ี  

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเลย จ ากดัไดแ้จง้ใหข้า้พเจา้ทราบแลว้ วา่หากเป็นค าร้องเรียน/ร้องทุกขท่ี์ไม่สุจริต

อาจตอ้งรับผิดทางกฎหมายได ้

                                                     (ลงช่ือ)............................................เจา้หนา้ท่ี.ผูรั้บเร่ืองฯ 

                                                             (.............................................) 

                                                                                                ต าแหน่ง.............................................. 

                                                                                             วนัท่ี.............เดือน...............................พ.ศ.............  

เวลา.............................. 

 

 



 

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จ ากดั 

                                                                 http://www.cooploei.com 

                                           ************* 

ขั้นตอนการกรอกขอ้มูลร้องเรียนผ่านทางเวบ็ไซต ์

๑.เขา้เวบ็ไซต ์http://www.cooploei.com 

๒.เลือกเมนูหลกั 

๓.เมนูมุมขวามือ ติดต่อเรา/รับเร่ืองร้องเรียน 

๔.ช่องกรอกหมายเลขทะเบียนสมาชิก 

๕.กรอกรายละเอียดค าน าหนา้/ช่ือ/สกุล/ประเภทสมาชิก 

๖.กรอกอีเมลล ์(ถา้มี) 

๗.กรอกหมายเลขโทรศพัท ์

๘.กรอกหวัขอ้/รายละเอียดขอ้ความท่ีประสงคร้์องเรียน/ร้องทุกข ์

๙.ใส่รหสัยนืยนั 

๑๐.ส่งเร่ืองร้องเรียน 

หมายเหตุ หากท่านกรอกขอ้มูลไม่ครบ ระบบจะไม่ส่งขอ้มูลหรือไม่รับขอ้มูล 


