
 

 

คู่มือ การบริหารจดัการเร่ืองร้องเรียน 

(Complaint Management Standard Operation Procedure) 
 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด  อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  

 

 



1. หลักการและเหตุผล  

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย ์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด ได้ก าหนดแนวทางการบริหารกิจการของ
สหกรณ์ ให้เป็นไปตามหลกัสหกรณ์สีขาว ด้วยธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ซ่ือสัตย ์มีความรับผิดชอบ 
สร้างการมี    ส่วนร่วม และมีการใช้กระบวนการบริหารจัดการ เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลคุม้ค่า และโดยประหยดั เป็นผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย
ทุกฝ่าย อย่างเป็นธรรม ไม่มีขั้นตอนปฏิบตัิงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทนัต่อสถานการณ์
ให้ไดร้ับการอ านวยความสะดวกและไดร้ับการตอบสนองความตอ้งการ และมีการประเมินผลการให้บริการ
สม ่าเสมอ  

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การด าเนินงานจัดการขอ้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของศูนยร์ับเร่ืองราวร้องทุกข์ มีขั้นตอน / 
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบตัิงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

  2. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์ที่ก าหนดไวอ้ย่างสม ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ  

3. เพื่อให้ความคิดเห็น/ค าร้องเรียนของผู ้ร้องเรียนได้รับการตอบสนองที่เหมาะสมและน าไปสู่       
การปรับปรุง ระบบงานให้ดีข้ึน 

 4. เพื่อให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบด้านการด า เนินการจัดการข้อร้องเรียน ใช้เป็น 
แนวทางในการปฏิบตัิงานและด าเนินการแก้ไขปัญหาตามขอ้ร้องเรียนที่ไดจ้ากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ
โดย  

กระบวนการและ วิธีการด าเนินงานตอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

3. ค าจ ากัดความ 

 “เร่ืองร้องเรียน” หมายถึง ค าร้องเรียนสมาชิก/ประชาชนทั่วไป/องค์กรและหน่วยงานอ่ืนที่มี          
ขอ้ร้องเรียน เก่ียวกับสหกรณ์ ที่ไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวงั ท าให้เกิดความ        
ไม่พึงพอใจ และแจง้ขอให้ตรวจสอบ แกไ้ข หรือปรับเปล่ียนการด าเนินการ  

“การจัดการข้อร้องเรียน” หมายถึง การจัดการในเร่ืองข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยมีขั้นตอนการ
ปฏิบตัิงาน ไดแ้ก่ 

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบท าหนา้ที่ในการแกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียน 

 2. การรับขอ้ร้องเรียน 

 3. การพิจารณาจ าแนกระดบัและจดัการขอ้ร้องเรียน  



 4. การจดัท ารายงานสรุปผลการจดัการขอ้ร้องเรียน  

 5. การก าหนดมาตรการการไขปัญหาขอ้ร้องเรียน  

“ผูร้้องเรียน” หมายถึง สมาชิก/ประชาชนทัว่ไป/องคก์รและหน่วยงานอ่ืนที่มีข้อร้องเรียนเก่ียวกับ
สหกรณ์  

“ช่องทางการรับขอ้ร้องเรียน” หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์เช่น 
ติดต่อ ดว้ยตนเอง/ติดต่อทางโทรศพัท/์อินเตอร์เน็ต/กล่องรับขอ้ร้องเรียน/จดหมาย  

4. การแต่งตั้งคณะกรรมการ และก าหนดหน้าที่ 

4.1 จัดตั้งคณะกรรมการรับขอ้ร้องเรียน มีหน้าที่รับเร่ืองราวร้องเรียน บริหารจัดการข้อร้องเรียน 
รวมถึง การให้ค าปรึกษาแนะน า ประสานงาน ด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลข้อเท็จจริงเบื้องต้นและจัดท า
รายงานเสนอคณะกรรมการบริการ เพื่อพิจารณาในการปรับปรุงเชิงระบบต่อไป  

4.2 ก าหนดให้มีช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน ไดแ้ก่ 

 -ร้องเรียนดว้ยตนเอง  

- ร้องเรียนผ่านทางอินเตอร์เน็ต เช่น Facebook /Line/Website  

- ร้องเรียนทางโทรศพัท ์ 

 - จดหมาย  

– กล่องรับขอ้ร้องเรียน  

4.3 ก าหนดประเภทขอ้ร้องเรียนแบ่งเป็น 5 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

4.3 .1 ร้องเรียนการบริการ 

  4.3.2. ร้องเรียนเก่ียวกบัสมาชิก/เจา้หนา้ที่/กรรมการ 

 4.3.3. การจดัซ้ือจดัจา้ง  

4.3.4. ขอความเป็นธรรม/ขอความช่วยเหลือ  

4.3.5. อ่ืน ๆ  

 

 

 

 



4.4 ด าเนินการบริหารจดัการขอ้ร้องเรียน 

 การจดัการขอ้ร้องเรียน มีการด าเนินการแกไ้ขขอร้องเรียน โดยให้แลว้เสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด กรณีไดร้ับเร่ืองร้องเรียนให้ ด าเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเร่ืองให้ฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง
ด าเนินการแกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียน / ร้องทุกขใ์ห้แลว้ เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ดงัน้ี 

ระดบั นิยาม เวลาในการ
ตอบสนอง 

ผูร้ับผิดชอบ ใน
การจดัการขอ้
ร้องเรียน 

 

1 ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ผูร้้องเรียนไม่ไดร้ับความ
เดือดร้อนแต่ติดต่อมาเพื่อให้
ขอ้เสนอแนะ/ให้ขอ้คิดเห็น  ใน
การให้บริการ 

1 วนั ผูจ้ดัการ/ผูท้ี่ไดร้ับ
มอบหมาย 

2 ขอ้ร้องเรียน เร่ืองเล็ก  

-พฤติกรรมบริการ
เจา้หนา้ที่ 

-ขอความเป็นธรรม 

-การทะเลาะวิวาทใน
สหกรณ ์

ผูร้้องเรียนไดร้ับความเดือดร้อน 
แต่มีการพูดคุยและสามารถ
แกไ้ขปัญหาไดโ้ดยผูไ้ดร้ับ
มอบหมาย 

ไม่เกิน 5 วนั 

ท าการ 

คณะกรรมการ
ผูร้ับผิดชอบแกไ้ข
ปัญหาเร่ือง
ร้องเรียน 

3 ขอ้ร้องเรียน เร่ืองใหญ่ 

-การด าเนินงานที่ขดัต่อ
ระเบียบขอ้บงัคบั
สหกรณ ์

- การด าเนินงานที่ส่อ
ทุจริต 

- ขอ้ร้องเรียนเร่ืองเล็กที่
ตอ้งผ่านมติกรรมการ 

-ผูร้้องเรียนไดร้ับความเดือดร้อน 
มีการโตแ้ยง้เกิดข้ึน สามารถ
แกไ้ขปัญหาไดโ้ดยผูไ้ดร้ับ
มอบหมายตอ้งอาศยัคณะ
กรรมการบริหารในการแกไ้ข 

-เร่ืองที่สร้างความเส่ือมเสียต่อ
ช่ือเสียงสหกรณ์ 

ไม่เกิน 15 วนั คณะกรรมการ 
ด าเนินงาน
สหกรณ์ 

 

 



4.5 การรายงานต่อคณะกรรมการ /สรุปผล/ประเมินผล 

 การรายงานขอ้ร้องเรียนระดบัที่1  ผูร้ับผิดชอบสรุปรายงาน การแก้ไขขอ้ร้องเรียนเสนอที่
ประชุมกรรมการด าเนินงานทุกเดือน  

 การรายงานขอ้ร้องเรียนระดบัที่ 2  ผูร้ับผิดชอบรายงานต่อคณะกรรมการแก้ไขขอ้ร้องเรียน
ไม่เกิน 5 วนัท าการ สรุปรายงานการจดัการแกไ้ขขอ้ร้องเรียนเสนอที่ประชุมกรรมการด าเนินงานทุกเดือน  

การรายงานขอ้ร้องเรียนระดบัที่ 3  ผูร้ับผิดชอบรายงานต่อคณะกรรมการแกไ้ขขอ้ร้องเรียน 

และปรึกษาคณะกรรมการอ านวยการ ไม่เกิน 15 วนั สรุปรายงานต่อคณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ทุก
เดือน 

4.6 ส่ือสาร/เผยแพร่ขอ้มูล คู่มือ “เร่ืองการบริหารจดัการขอ้ร้องเรียน” ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิ 

ควบคุม ก ากบั ติดตาม ในสหกรณ์ให้แก่สมาชิกกรรมการเจา้หนา้ที่และผูท้ีส่วนไดส่้วนเสียทราบ ดงัน้ี 

 - เวบ็ไซต ์ 

- ติดประกาศบอร์ดประชาสัมพนัธ์ และช่องทางอ่ืน ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ จากช่องทางต่าง ๆ  

ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอ้ร้องเรียน / ร้องทุกข ์ทีเ่ขา้มายงัสหกรณ์จากช่องทางต่าง ๆ 
โดยมีขอ้ปฏิบตัิ ตามที่ก าหนด ดงัน้ี  

ช่องทาง ความถี่ในการตรวจสอบ
ช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการรับ 

ขอ้ร้องเรียน / ร้องทุกขเ์พื่อ
ประสาน หาทางแกไ้ข

ปัญหา 

ผูร้ับผิดชอบ 

ร้องเรียนผ่านเจา้หนา้ที่  

ณ ที่ท าการสหกรณ์ออมทรัพย ์
โรงพยาบาลชยัภูมิ จ ากดั 

ทุกครั้ งที่มีการร้องเรียน ทนัที ผูจ้ดัการ/ผูท้ี่
ไดร้ับ

มอบหมาย 

ร้องเรียนผ่านเวบ็ไซตส์หกรณ์
ออมทรัพย ์โรงพยาบาลชยัภูม ิ
จ ากดั 

ทุกวนั 1 วนัท าการ ผูจ้ดัการ/ผูท้ี่
ไดร้ับ
มอบหมาย 

ร้องเรียนทางโทรศพัท ์ ทุกวนั 1 วนัท าการ ผูจ้ดัการ/ผูท้ี่
ไดร้ับ
มอบหมาย 

ร้องเรียนทางจดหมาย ทุกวนั 1 วนัท าการ ผูจ้ดัการ/ผูท้ี่
ไดร้ับ
มอบหมาย 

กล่องรับขอ้ร้องเรียน  

ณ ที่ท าการสหกรณ์ออมทรัพย ์
โรงพยาบาลชยัภูมิ จ ากดั 

ทุกวนั 5 วนัท าการ ผูจ้ดัการ/ผูท้ี่
ไดร้ับ
มอบหมาย 

 

 

 

 

 



6. แผนผังกระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน  

ให้ฝ่ายที่เก่ียวขอ้งรายงานผลการด าเนินการให้ทราบภายใน 5 วนัท าการ แก่คณะกรรมการ
รับผิดชอบท าหนา้ที่ในการแกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียน แลว้รายงานต่อคณะกรรมการด าเนินการ ต่อไป  

 

รับเร่ืองร้องเรียน 

แจ้งผู้จัดการ 

ส้ินสุดการด าเนินการ

รายงานผลให้ผู้ร้องเรียน

ทราบ 

1.ร้องเรียนผ่านเจา้หนา้ที่ 

ผู้จัดการแจ้งประธาน/

คณะกรรมการ/ฝ่ายงานที่

รับผิดชอบท าหน้าที่แก้ไข

ปัญหาข้อร้องเรียน 

เข้าที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินงาน
สอ.รพ.ชย. 

4. ร้องเรียนทางจดหมาย 

3. ร้องเรียนทางโทรศพัท ์

2. ร้องเรียนผ่านเวบ็ไซด ์

5. กล่องรับขอ้ร้องเรียน 



 

8.  ค่าเป้าหมาย 

8.1. ร้อยละของขอ้ร้องเรียนที่ประสบความส าเร็จ ในการแกไ้ขปัญหา ร้อยละ 90  

 8.2.ร้อยละของขอ้ร้องเรียนที่ไดร้ับการส่ังการและไม่กลบัมาร้องเรียนซ ้าในเร่ืองเดิมในรอบ          
หน่ึงปีบญัชี ร้อยละ 90 

 8.3.ร้อยละของความพึงพอใจของผูร้ับบริการ ร้อยละ 90  

9. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ ของผู้ ร้องเรียน 

 9.1. เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูร้้องเรียนและผูใ้ห้ขอ้มูลที่กระท าโดยเจตนา สุจริต สหกรณ์จะ
ปกปิดช่ือ ที่ อยู่หรือขอ้มูลใด ๆ ที่สามารถระบุตวัผูร้้องเรียน หรือให้ขอ้มูล และเก็บรักษาขอ้มูลของผู้
ร้องเรียนและผูใ้ห้ขอ้มูลไว ้เป็นความลบั โดยจ ากดัเฉพาะผูม้หีนา้ที่รับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบ
เร่ืองร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเขา้ถึง ขอ้มูลดงักล่าวได ้ 

9.2. การร้องเรียนในส านกังานสหกรณ์ เพื่อคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน พยาน และบุคคล
ที่ให้ ขอ้มูลในการสืบสวนหาขอ้เท็จจริง ไม่ให้ได้รบัความเดอืดร้อน อนัตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อนั
เกิดจากการ แจง้เบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือให้ขอ้มูล ให้คณะกรรมการผูร้ับผิดชอบแกไ้ขปัญหา       
ขอ้ร้องเรียนส่ังการ คุม้ครองความปลอดภยัของผูแ้จง้เบาะแส หรือร้องเรียน ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม 

 9.3. ผูท้ี่ไดร้ับขอ้มูลจากการปฏิบตัิหนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองร้องเรียนทุกคน มีหนา้ที่เก็บรักษา
ขอ้มูล   ขอ้ร้องเรียนและเอกสารหลกัฐานของผูร้้องเรียนและผูใ้ห้ขอ้มูลไวเ้ป็นความลบั ห้ามเปิดเผยขอ้มูล
แก่บุคคลอ่ืนที่ไม่มีหนา้ที่เก่ียวขอ้งโดยเด็ดขาด เวน้ต่อเป็นการเปิดเผยตามหนา้ที่ที่กฎหมายก าหนด 

10. แบบฟอร์ม  

 - แบบฟอร์มใบรับแจง้เหตุเร่ืองราวร้องเรียนตามช่องทางที่กาหนด 

 - แบบสอบถามความพึงพอใจในคุณภาพการแกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียน  

ศูนยร์ับเร่ืองราวร้องเรียน  

ที่ตั้งสหกรณ์: เลขที่ 12  ถนนบรรณาการ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ รหัสไปรษณีย ์
36000 

โทรศพัท:์ 044-817305  มือถือ 066-1105326  อีเมล:์ sarunda009.@hotmail.com 

 เวบ็ไซต์ http://www.cyp-coop.com (สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลชยัภูมิจ ากดั) 

 

mailto:sarunda009.@hotmail.com
http://www.cyp-coop.com/


สหกรณ์ออมทรัพย ์โรงพยาบาลชยัภูมิ จ ากดั 

แบบฟอร์มใบขอ้เสนอแนะ/ขอ้ร้องเรียนของผูใ้ชบ้ริการ/สมากชิก 

วนัที่ร้องเรียน........................................                                                              ล าดบัที่ ................     

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ : หากท่านตอ้งการให้ สหกรณ์ออมทรัพย ์โรงพยาบาลชยัภูมิ ติอต่อกลบั กรุณาแจง้ช่ือ-สกุลและ    
ที่อยู่ดา้นล่างน้ี 

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพฒันาโรงพยาบาลชยัภูมิ 

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

RMC ผูอ่้านสรุป ดา้น () พฤติกรรมบริการ () ระบบบริการ () อาคารสถานที่ () ความสะอาด () สิทธิสมาชิก 

() การส่ือสาร      

                                 


