คู่มือ การบริ หารจัดการเรื่ องร้องเรี ยน
(Complaint Management Standard Operation Procedure)

สหกรณ์ ออมทรั พย์ โรงพยาบาลชัยภูมิ จากัด อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ สหกรณ์ออมทรั พ ย์ โรงพยาบาลชัยภู มิ จ ากัด ได้กาหนดแนวทางการบริ หารกิ จการของ
สหกรณ์ ให้เป็ นไปตามหลักสหกรณ์สีขาว ด้วยธรรมาภิบ าล มี ความโปร่ งใส ซื่ อสัต ย์ มี ความรับ ผิดชอบ
สร้างการมี ส่ วนร่ ว ม และมี การใช้กระบวนการบริ ห ารจัด การ เพื่ อให้ การใช้ท รัพ ยากรเป็ นไปอย่ างมี
ประสิ ทธิภาพ เกิดประสิทธิผลคุม้ ค่า และโดยประหยัด เป็ นผลให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด แก่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ทุกฝ่ าย อย่างเป็ นธรรม ไม่มีข้ นั ตอนปฏิบตั ิงานเกินความจาเป็ น มีการปรับปรุ งภารกิจให้ทนั ต่อสถานการณ์
ให้ได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริ การ
สม่าเสมอ

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ การดาเนิ นงานจัดการข้อร้องเรี ยน / ร้องทุกข์ ของศูนย์รับเรื่ องราวร้องทุกข์ มีข้ นั ตอน /
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบตั ิงานเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
2. เพื่ อ ให้ ม ั่น ใจว่า ได้มี ก ารปฏิ บ ัติ ต ามข้ อก าหนด ระเบี ย บ หลัก เกณฑ์ เกี่ ย วกั บ การจัด การข้อ
ร้องเรี ยน/ร้องทุกข์ ที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอและมีประสิ ทธิภาพ
3. เพื่อให้ ความคิด เห็ น/คาร้ องเรี ยนของผู ้ร้องเรี ย นได้รับ การตอบสนองที่ เหมาะสมและนาไปสู่
การปรับปรุ ง ระบบงานให้ดีข้ นึ
4. เพื่ อให้ บุ ค ลากรหรื อ เจ้าหน้าที่ ผู ้รั บ ผิ ด ชอบด้ านการด าเนิ น การจัด การข้อ ร้ องเรี ย น ใช้เ ป็ น
แนวทางในการปฏิบ ตั ิงานและดาเนินการแก้ไขปั ญหาตามข้อร้องเรี ยนที่ได้จากช่องทางการร้องเรี ยนต่าง ๆ
โดย
กระบวนการและ วิธีการดาเนินงานต้องเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
3. คาจากัดความ
“เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น” หมายถึง คาร้ องเรี ย นสมาชิ ก/ประชาชนทัว่ ไป/องค์ก รและหน่ ว ยงานอื่ น ที่ มี
ข้อร้องเรี ยน เกี่ยวกับ สหกรณ์ ที่ไม่ ได้รับการตอบสนองความต้องการหรื อความคาดหวัง ทาให้เกิดความ
ไม่พึงพอใจ และแจ้งขอให้ตรวจสอบ แก้ไข หรื อปรับเปลี่ยนการดาเนินการ
“การจัด การข้อร้ องเรี ย น” หมายถึง การจัด การในเรื่ องข้อร้องเรี ยน/ร้องทุ กข์โ ดยมี ข้ นั ตอนการ
ปฏิบตั ิงาน ได้แก่
1. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบทาหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรี ยน
2. การรับข้อร้องเรี ยน
3. การพิจารณาจาแนกระดับและจัดการข้อร้องเรี ยน

4. การจัดทารายงานสรุ ปผลการจัดการข้อร้องเรี ยน
5. การกาหนดมาตรการการไขปัญหาข้อร้องเรี ยน
“ผูร้ ้องเรี ยน” หมายถึง สมาชิก/ประชาชนทัว่ ไป/องค์กรและหน่ วยงานอื่นที่มีข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับ
สหกรณ์
“ช่องทางการรับข้อร้องเรี ยน” หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่ องร้องเรี ยน/ร้องทุกข์เช่ น
ติดต่อ ด้วยตนเอง/ติดต่อทางโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต/กล่องรับข้อร้องเรี ยน/จดหมาย
4. การแต่ งตั้งคณะกรรมการ และกาหนดหน้ าที่
4.1 จัดตั้งคณะกรรมการรับ ข้อร้องเรี ยน มีหน้าที่รับเรื่ องราวร้องเรี ยน บริ หารจัดการข้อร้องเรี ย น
รวมถึ ง การให้ คาปรึ กษาแนะนา ประสานงาน ด าเนิ นการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็ จจริ งเบื้ องต้นและจัด ท า
รายงานเสนอคณะกรรมการบริ การ เพื่อพิจารณาในการปรับปรุ งเชิงระบบต่อไป
4.2 กาหนดให้มีช่องทางการรับเรื่ องร้องเรี ยน ได้แก่
-ร้องเรี ยนด้วยตนเอง
- ร้องเรี ยนผ่านทางอินเตอร์เน็ต เช่น Facebook /Line/Website
- ร้องเรี ยนทางโทรศัพท์
- จดหมาย
– กล่องรับข้อร้องเรี ยน
4.3 กาหนดประเภทข้อร้องเรี ยนแบ่งเป็ น 5 ประเภท ดังต่อไปนี้
4.3 .1 ร้องเรี ยนการบริ การ
4.3.2. ร้องเรี ยนเกี่ยวกับสมาชิก/เจ้าหน้าที่/กรรมการ
4.3.3. การจัดซื้อจัดจ้าง
4.3.4. ขอความเป็ นธรรม/ขอความช่วยเหลือ
4.3.5. อื่น ๆ

4.4 ดาเนินการบริ หารจัดการข้อร้องเรี ยน
การจัดการข้อร้องเรี ยน มีการดาเนิ นการแก้ไขขอร้องเรี ยน โดยให้แล้วเสร็ จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด กรณีได้รับเรื่ องร้องเรี ยนให้ ดาเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่ งเรื่ องให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรี ยน / ร้องทุกข์ให้แล้ว เสร็ จภายในระยะเวลาที่กาหนด ดังนี้
ระดับ

นิยาม

1 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ผูร้ ้องเรี ยนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนแต่ติดต่อมาเพื่อให้
ข้อเสนอแนะ/ให้ขอ้ คิดเห็น ใน
การให้บริ การ
2 ข้อร้องเรี ยน เรื่ องเล็ก
-พฤติกรรมบริ การ
เจ้าหน้าที่
-ขอความเป็ นธรรม

เวลาในการ
ตอบสนอง

1 วัน

ผูร้ ้องเรี ยนได้รับความเดือดร้อน ไม่เกิน 5 วัน
แต่มีการพูดคุยและสามารถ
ทาการ
แก้ไขปัญหาได้โดยผูไ้ ด้รับ
มอบหมาย

ผูร้ ับผิดชอบ ใน
การจัดการข้อ
ร้องเรี ยน
ผูจ้ ดั การ/ผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมาย

คณะกรรมการ
ผูร้ ับผิดชอบแก้ไข
ปัญหาเรื่ อง
ร้องเรี ยน

-การทะเลาะวิวาทใน
สหกรณ์
3 ข้อร้องเรี ยน เรื่ องใหญ่

-ผูร้ ้องเรี ยนได้รับความเดือดร้อน ไม่เกิน 15 วัน
-การดาเนินงานที่ขดั ต่อ มีการโต้แย้งเกิดขึ้น สามารถ
แก้ไขปัญหาได้โดยผูไ้ ด้รับ
ระเบียบข้อบังคับ
มอบหมายต้องอาศัยคณะ
สหกรณ์
กรรมการบริ หารในการแก้ไข
- การดาเนินงานที่ส่อ
-เรื่ องที่สร้างความเสื่ อมเสี ยต่อ
ทุจริ ต
ชื่อเสียงสหกรณ์
- ข้อร้องเรี ยนเรื่ องเล็กที่
ต้องผ่านมติกรรมการ

คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
สหกรณ์

4.5 การรายงานต่อคณะกรรมการ /สรุ ปผล/ประเมินผล
การรายงานข้อร้องเรี ยนระดับที่1 ผูร้ ับผิดชอบสรุ ปรายงาน การแก้ไขข้อร้องเรี ยนเสนอที่
ประชุมกรรมการดาเนินงานทุกเดือน
การรายงานข้อร้องเรี ยนระดับที่ 2 ผูร้ ับผิดชอบรายงานต่อคณะกรรมการแก้ไขข้อร้องเรี ยน
ไม่เกิน 5 วันทาการ สรุ ปรายงานการจัดการแก้ไขข้อร้องเรี ยนเสนอที่ประชุมกรรมการดาเนินงานทุกเดือน
การรายงานข้อร้องเรี ยนระดับที่ 3 ผูร้ ับผิดชอบรายงานต่อคณะกรรมการแก้ไขข้อร้องเรี ยน
และปรึ กษาคณะกรรมการอานวยการ ไม่เกิน 15 วัน สรุ ปรายงานต่ อคณะกรรมการดาเนิ นงานสหกรณ์ทุก
เดือน
4.6 สื่อสาร/เผยแพร่ ขอ้ มูล คู่มือ “เรื่ องการบริ หารจัดการข้อร้องเรี ยน” ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
ควบคุม กากับ ติดตาม ในสหกรณ์ให้แก่สมาชิกกรรมการเจ้าหน้าที่และผูท้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทราบ ดังนี้
- เว็บไซต์
- ติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ และช่องทางอื่น ๆ

5. การรับและตรวจสอบข้อร้ องเรียน / ร้ องทุกข์ จากช่ องทางต่ าง ๆ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรี ยน / ร้องทุกข์ ทีเ่ ข้ามายังสหกรณ์จากช่องทางต่าง ๆ
โดยมีขอ้ ปฏิบตั ิ ตามที่กาหนด ดังนี้
ช่องทาง

ความถี่ในการตรวจสอบ ระยะเวลาดาเนินการรับ
ช่องทาง
ข้อร้องเรี ยน / ร้องทุกข์เพื่อ
ประสาน หาทางแก้ไข
ปัญหา

ผูร้ ับผิดชอบ

ทุกครั้งที่มีการร้องเรี ยน

ทันที

ผูจ้ ดั การ/ผูท้ ี่
ได้รับ
มอบหมาย

ร้องเรี ยนผ่านเว็บไซต์สหกรณ์
ออมทรัพย์ โรงพยาบาลชัยภูมิ
จากัด

ทุกวัน

1 วันทาการ

ผูจ้ ดั การ/ผูท้ ี่
ได้รับ
มอบหมาย

ร้องเรี ยนทางโทรศัพท์

ทุกวัน

1 วันทาการ

ผูจ้ ดั การ/ผูท้ ี่
ได้รับ
มอบหมาย

ร้องเรี ยนทางจดหมาย

ทุกวัน

1 วันทาการ

ผูจ้ ดั การ/ผูท้ ี่
ได้รับ
มอบหมาย

กล่องรับข้อร้องเรี ยน

ทุกวัน

5 วันทาการ

ผูจ้ ดั การ/ผูท้ ี่
ได้รับ
มอบหมาย

ร้องเรี ยนผ่านเจ้าหน้าที่
ณ ที่ทาการสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลชัยภูมิ จากัด

ณ ที่ทาการสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลชัยภูมิ จากัด

6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้ องเรียน

รับเรื่องร้ องเรียน

1.ร้องเรี ยนผ่านเจ้าหน้าที่
2. ร้องเรี ยนผ่านเว็บไซด์

แจ้งผู้จัดการ

ผู้จัดการแจ้งประธาน/
คณะกรรมการ/ฝ่ ายงานที่
รับผิดชอบทาหน้าที่แก้ไข

3. ร้องเรี ยนทางโทรศัพท์
4. ร้องเรี ยนทางจดหมาย

5. กล่องรับข้อร้องเรี ยน

ปัญหาข้อร้ องเรียน

เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินงาน
สอ.รพ.ชย.
สิ้นสุดการดาเนินการ
รายงานผลให้ผ้รู ้ องเรียน
ทราบ

7. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้ องเรียน
ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดาเนินการให้ทราบภายใน 5 วันทาการ แก่คณะกรรมการ
รับผิดชอบทาหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรี ยน แล้วรายงานต่อคณะกรรมการดาเนินการ ต่อไป

8. ค่ าเป้ าหมาย
8.1. ร้อยละของข้อร้องเรี ยนที่ประสบความสาเร็ จ ในการแก้ไขปัญหา ร้อยละ 90
8.2.ร้อยละของข้อร้องเรี ยนที่ได้รับการสั่งการและไม่กลับมาร้องเรี ยนซ้ าในเรื่ องเดิมในรอบ
หนึ่งปี บัญชี ร้อยละ 90
8.3.ร้อยละของความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ร้อยละ 90
9. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ ของผู้ร้องเรียน
9.1. เพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิทธิของผูร้ ้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่กระทาโดยเจตนา สุ จริ ต สหกรณ์จะ
ปกปิ ดชื่อ ที่ อยู่หรื อข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตวั ผูร้ ้องเรี ยน หรื อให้ขอ้ มูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้
ร้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้ เป็ นความลับ โดยจากัดเฉพาะผูม้ หี น้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการตรวจสอบ
เรื่ องร้องเรี ยนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึง ข้อมูลดังกล่าวได้
9.2. การร้องเรี ยนในสานักงานสหกรณ์ เพื่อคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยน พยาน และบุคคล
ที่ให้ ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริ ง ไม่ให้ได้รบั ความเดือดร้อน อันตรายใด หรื อความไม่ชอบธรรม อัน
เกิดจากการ แจ้งเบาะแส ร้องเรี ยน การเป็ นพยาน หรื อให้ขอ้ มูล ให้คณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบแก้ไขปัญหา
ข้อร้องเรี ยนสั่งการ คุม้ ครองความปลอดภัยของผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อร้องเรี ยน ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
9.3. ผูท้ ี่ได้รับข้อมูลจากการปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องร้องเรี ยนทุกคน มีหน้าที่เก็บรักษา
ข้อมูล ข้อร้องเรี ยนและเอกสารหลักฐานของผูร้ ้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ ห้ามเปิ ดเผยข้อมูล
แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด เว้นต่อเป็ นการเปิ ดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
10. แบบฟอร์ ม
- แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่ องราวร้องเรี ยนตามช่องทางที่กาหนด
- แบบสอบถามความพึงพอใจในคุณภาพการแก้ไขปั ญหาข้อร้องเรี ยน
ศูนย์รับเรื่ องราวร้องเรี ยน
ที่ต้ งั สหกรณ์: เลขที่ 12 ถนนบรรณาการ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณี ย ์
36000
โทรศัพท์: 044-817305 มือถือ 066-1105326 อีเมล์: sarunda009.@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.cyp-coop.com (สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิจากัด)

สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลชัยภูมิ จากัด
แบบฟอร์มใบข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรี ยนของผูใ้ ช้บริ การ/สมากชิก
วันที่ร้องเรี ยน........................................
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หมายเหตุ : หากท่านต้องการให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลชัยภูมิ ติอต่อกลับ กรุ ณาแจ้งชื่อ-สกุลและ
ที่อยู่ดา้ นล่างนี้
ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่ วมในการพัฒนาโรงพยาบาลชัยภูมิ
..........................................................................................................................................................................
RMC ผูอ้ ่านสรุ ป ด้าน () พฤติกรรมบริ การ () ระบบบริ การ () อาคารสถานที่ () ความสะอาด () สิ ทธิสมาชิก
() การสื่ อสาร

