คู่มือ
การบริหารจัดการเรืองร้ องเรียน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จํากัด
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

. หลักการและเหตุผล
ตามทีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จํากัด ได้กาํ หนดแนวทางการบริ หารกิจการของสหกรณ์ให้
เป็ นไปตามหลักสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล มีความโปร่ งใส ซื อสัตย์ มีความรับผิดขอบ สร้างการมีส่วนร่ วม และมี
การใช้กระบวนการบริ หารจัดการ เพือให้การใช้ทรัพยากรเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เกิดประสิ ทธิ ผล คุม้ ค่า และโดย
ประหยัด เป็ นผลให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด แก่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม ไม่มีขนตอน
ั
ปฏิบตั ิงานเกินความ
จําเป็ น มีการปรับปรุ งภารกิจให้ทนั ต่อสถานการณ์ให้ได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการ ตอบสนองความ
ต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริ การสมําเสมอ

. วัตถุประสงค์
ั
/
1. เพือให้การดําเนิ นงานจัดการข้อร้องเรี ยน / ร้องทุกข์ ของศูนย์รับเรื องราวร้องทุกข์ มีขนตอน
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบตั ิงานเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
. เพือให้มนใจว่
ั าได้มีการปฏิบตั ิตามข้อกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกียวกับการจัดการข้อ ร้องเรี ยน/
ร้องทุกข์ ทีกําหนดไว้อย่างสมําเสมอและมี'ประสิ ทธิ ภาพ
. เพือให้ความคิดเห็น/ดําร้องเรี ยนของผูร้ ้องเรี ยนได้รับการตอบสนองทีเหมาะสมและน่าไปสู่ การ
ปรับปรุ งระบบงานให้ดีขึน
. เพือให้บุคลากรหรื อเจ้าหน้าทีผูร้ ับผิดขอบด้านการดําเนิ นการจัดการข้อร้องเรี ยน ใช้เป็ น แนวทาง
ในการปฏิบตั ิงานและดําเนิ นการแก้ไขปั ญหาตามข้อร้องเรี ยนทีได้จากช่องทางการร้องเรี ยนต่างๆโดย กระบวนการและ
วิธีการดําเนินงานต้องเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน

. คําจํากัดความ
“เรื องร้ องเรี ยน” หมายถึง คําร้องเรี ยนสมาซิ ก/ประซาซนทัวไป/องค์กรและหน่ วยงานอื นที มี ข ้อ
ร้องเรี ยนเกี ยวกับสหกรณ์ ที ไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการหรื อความคาดหวัง ทําให้เกิ ดความไม่พึงพอใจ และ
แจ้งขอให้ตรวจสอบ แก้ไข หรื อปรับเปลียนการดําเนินการ
ั
“การจัดการข้ อร้ องเรี ยน” หมายถึง การจัดการในเรื องข้อร้องเรี ยน/ร้องทุกข์ โดยมีขนตอนการ
ปฏิบตั ิงานได้แก่
1.แต่งตังคณะกรรมการรับผิดขอบทําหน้าทีในการแก่ไขปั ญหาข้อร้องเรี ยน
.การรับข้อร้องเรี ยน
.การพิจารณาจําแนกระดับและจัดการข้อร้องเรี ยน
.การจัดทํารายงานสรุ ปผลการจัดการข้อร้องเรี ยน
.การกําหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรี ยน
“ผู้ร้องเรียน” หมายถึง สมาซิ ก/ประชาชนทัวไป/องค์กรและหน่วยงานอืนทีมีขอ้ ร้องเรี ยน
เกียวกับสหกรณ์
“ช่ องทางการรับข้ อร้ องเรียน” หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ทีใช้ในการรับเรื องร้องเรี ยน/ร้องทุกข์ เช่น
ติดต่อด้วยตนเอง/ติดต่อทางโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต/กล่องรับข้อร้องเรี ยน/จดหมาย

. ขันตอนการปฏิบัติงาน
. จัดตังคณะกรรมการรับข้อร้องเรี ยน มีหน้าทีรับเรื องราวร้องเรี ยน บริ หารจัดการข้อร้องเรี ยน รวมถึง การให้
คําปรึ กษา แนะนํา ประสานงาน ดําเนินการตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริ งเบืองต้น และจัดทํารายงานเสนอ คณะกรรมการ
ดําเนินการ เพือพิจารณาในการปรับปรุ งเชิงระบบต่อไป
. กําหนดให้มีช่องทางการรับเรื องร้องเรี ยน ได้แก่
- ร้องเรี ยนด้วยตนเอง
- ร้องเรี ยนผ่านทางอินเตอร์เน็ต เช่น Facebook /Website
- ร้องเรี ยนทางโทรศัพท์
- จดหมาย
- กล่องรับข้อร้องเรี ยน
. กําหนดประเภทข้อร้องเรี ยนแบ่งเป็ น ๖ ประเภท ดังต่อไปนี
1. ร้องเรี ยนการบริ การ
. ร้องเรี ยนเกียวกับสมาซิ ก/เจ้าหน้าที/กรรมการ
. การจัดซื อจัดจ้าง
. ขอความเป็ นธรรม/ขอความช่วยเหลือ
. อืนๆ
. ดําเนินการบริ หารจัดการ
. รายงานต่อคณะกรรมการดําเนินการ
. สรุ ปผล/ประเมินผลและรายงาน
. ให้สือสาร/เผยแพร่ ขอ้ มูล คู่มือ “เรื องการบริ หารจัดการข้อร้องเรี ยน” ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ ควบคุม
กํากับ ติดตาม ในสหกรณ์ ให้แก่สมาซิ ก กรรมการ เจ้าหน้าที และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทราบ ดังนี
- เว็บไซต์
- ติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์
- วารสารสหกรณ์
- อืนๆ

.การติดตามแก้ ไขปัญหาข้ อร้ องเรียน
ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรี ยน / ร้องทุกข์ ทีเข้ามายังสหกรณ์จากช่องทางต่าง ๆ โดยมีขอ้
ปฏิบตั ิตามทีกําหนด ดังนี

ช่ องทาง

ความถีในการ ตรวจสอบ
ช่ องทาง

ระยะเวลาดําเนินการ รับข้ อ
ร้ องเรียน / ร้ องทุกข์ เพือ
ประสานหาทางแก้ ไข ปัญหา

ร้องเรี ยนผ่านเจ้าหน้าที ณ ทีทํา
การสหกรณ์ออม ทรัพย์ครู
บุรีรัมย์ จํากัด

ทุกครังทีมีการร้องเรี ยน

ทันที

ร้องเรี ยนผ่านเว็บไซต์ สหกรณ์
ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จํากัด

ทุกวัน

วันทําการ

ร้องเรี ยนทางโทรศัพท์
ต่อ

ทุกวัน

วันทําการ

ร้องเรี ยนทางจดหมาย

ทุกวัน

วันทําการ

กล่องรับข้อร้องเรี ยน ณ ทีทํา
การสหกรณ์ออม ทรัพย์ครู
บุรีรัมย์ จํากัด

ทุกวัน

วันทําการ

หมายเหตุ

. มาตรฐานการจัดการข้ อร้ องเรียน
มีการดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรี ยน โดยให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาทีกําหนด
กรณี ได้รับเรื องร้องเรี ยน ให้ดาํ เนินการตรวจสอบและพิจารณาส่ งเรื องให้ฝ่ายทีเกียวข้อง
ดําเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรี ยน / ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาทีกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ค่ าเป้ าหมาย

๑.ร้อยละของข้อร้องเรี ยนทีประสบความสําเร็ จ ในการแก้ไขปัญหา

ร้อยละ

๒.ร้อยละของข้อร้องเรี ยนทีได้รับการสังการและไม่กลับมาร้องเรี ยนซํา ในเรื อง
เดิมในรอบหนึ งปี งบประมาณ

ร้อยละ

๓.ร้อยละของความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ

ร้อยละ

. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
้ ครองสิ ทธิ ของผูร้ ้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีกระทําโดยเจตนา สุ จริ ต สหกรณ์จะปกปิ ดชือ ทีอยู่
๑. เพือเป็ นการคุม
หรื อข้อมูลใดๆ ที สามารถระบุ ตวั ผูร้ ้องเรี ยน หรื อให้ขอ้ มูล และเก็บรั กษาข้อมูลของผูร้ ้ องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้ เป็ น
ความลับ โดยจํากัดเฉพาะผูม้ ีหน้าทีรับผิดชอบในการดําเนิ นการตรวจสอบเรื องร้องเรี ยนเท่านัน ที สามารถ เข้าถึงข้อมูล
ดังกล่าวได้
๒.การร้องเรี ยนในสํานักงานสหกรณ์ เพือคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยน พยาน และบุคคลทีให้ ข้อมูล
ในการสื บสวนหาข้อเท็จจริ ง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด หรื อความไม่ชอบธรรม อันเกิดจากการ แจ้งเบาะแส
ร้องเรี ยน การเป็ นพยาน หรื อให้ขอ้ มูล ให้คณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบแก้ไขปั ญหาหาข้อร้องเรี ยนสัง การคุม้ ครองความ
ปลอดภัยของผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อร้องเรี ยน ทังโดยทางตรงและทางอ้อม

๓.ผูทไี่ ด้รับข้อมูลจากการปฏิบตั ิหน้าทีทีเ่ กียวข้องกับเรื องร้องเรี ยนทุกคน มีหน้าทีเก็บรักษา ข้อมูล
ข้อร้องเรี ยนและเอกสารหลักฐานของผูร้ ้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลอืนที ไม่ มี
หน้าทีเกียวข้องโดยเด็ดขาด เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้าทีทีกฎหมายกําหนด

ตัวอย่ างแบบคําร้ องเรียน/ร้ องทุกข์ (ทางโทรศัพท์ )

(แบบคําร้ อง ๒)

