3.4 ระเบียบการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิ ก
พ.ศ. 2564
------------------------------------โดยทีสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการจัดการเรืองร้องเรียนของสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด ให้เป็ นมาตรฐาน ซึงเป็ นองค์ประกอบทีสําคัญอันหนึง ของการสร้างมาตรฐานความ
โปร่งใส การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ และเป็ นการส่งเสริม คุม้ ครองคุณธรรม
จริยธรรมของกรรมการและเจ้าหน้าที สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ให้เป็ นทีเชือถือไว้วางใจ และ
ได้รบั ความร่วมมือจากสมาชิก
อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ชุดที 44 ในคราวประชุม
ครังที 11 เมือวันที 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 มีมติให้กําหนดระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปญั หา
หรือข้อร้องเรียนของสมาชิก ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบีย บนี เรีย กว่ า “ระเบีย บสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ก รมป่ า ไม้ จํา กัด ว่ า ด้ว ยการ
ตรวจสอบและแก้ไขปญั หาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ. 2564”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ผูจ้ ดั การ”
หมายความว่า ผู้จดั การสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จํากัด
“เจ้าหน้าที”
หมายความว่า เจ้าหน้ าทีสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมป่ าไม้
จํากัด
“สมาชิก”
หมายความว่า สมาชิก สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ก รมป่ า ไม้
จํากัด
“ปญั หาหรือข้อร้องเรียน” หมายความว่า ปญั หาหรือข้อร้องเรียนทีสมาชิกได้รบั
ความเดื อ ดร้ อ นและแจ้ ง ให้ ส หกรณ์
ทราบเพื อแก้ ไ ขและให้ ห มายความ
รว มถึ ง ข้ อ เ ส น อแนะ ข้ อ คิ ด เ ห็ น
คําชมเชย การสอบถาม การขอข้อมูล
ทีผูร้ อ้ งเรียนได้ยนหรื
ื อส่งต่อเจ้าหน้าที
ณ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้
จํากัด ตามระเบียบนี
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“ผูร้ อ้ งเรียน”

หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จํากัด รวมถึงผูท้ ได้
ี รบั มอบอํานาจจาก
สมาชิกให้รอ้ งเรียนแทน หรือผูจ้ ดั การ
แทนสมาชิกผูร้ อ้ งเรียน

ส่วนที 1
การเสนอปัญหาหรือข้อร้องเรียน
ข้อ 4 สมาชิกผูใ้ ดได้รบั ความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจได้รบั ความเดือดร้อนเสียหาย
หรือไม่ได้รบั ความสะดวกจากการปฏิบตั งิ านของสหกรณ์ หรือจําเป็ นต้องให้สหกรณ์ช่วยเหลือ เยียวยา
ปลดเปลืองทุกข์ หรือต้องการเสนอแนะให้ขอ้ คิดเห็นชมเชย สอบถาม ขอข้อมูล มีสทิ ธิเสนอข้อร้องเรียน
ต่อสหกรณ์ฯ ได้
ข้อ 5 ผู้ร้องเรียนจะต้องร้องเรียนด้วยตนเองตามช่องทางทีสหกรณ์ กําหนด เว้นแต่
สมาชิกเจ็บปว่ ยหรือไม่สามารถร้องเรียนด้วยตนเองได้เพราะเหตุจาํ เป็ นอืน สมาชิกจะมอบอํานาจให้ผอู้ นื
ร้องเรียนแทนก็ได้
ข้อ 6 ข้อร้องเรียนต้องทําเป็ นหนังสือและมีรายการ ดังต่อไปนี
(1) ชือ และทีอยูผ่ รู้ อ้ งเรียน
(2) หมายเลขประจําตัวสมาชิก (ถ้ามี)
(3) เบอร์โทรศัพท์ของผูร้ อ้ งเรียน (ถ้ามี)
(4) วันทีแจ้งปญั หาข้อร้องเรียน
(5) ระบุเรืองอันเป็ นเหตุทต้ี องร้องเรียนพร้อมทังข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ตาม
สมควรเกียวกับเรืองทีร้องเรียนและคําขอให้สหกรณ์ชว่ ยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลืองทุกข์
(6) ใช้ถอ้ ยคําสุภาพ
(7) ลงลายมือของผูร้ อ้ งเรียน หรือผูร้ บั มอบอํานาจ
(8) กรณีมอบอํานาจให้ผอู้ นร้
ื องเรียนแทนให้แนบหนังสือมอบอํานาจ
ข้อร้องเรียนใดมีรายการไม่ครบตามวรรคหนึงหรือไม่ชดั เจนหรือไม่อาจเข้าใจได้
ให้เจ้าหน้าทีให้คําแนะนํ าแก่ผรู้ อ้ งเรียน เพือดําเนินการแก้ไขเพิมเติมคําร้องเรียนนันให้ถูกต้อง เว้นแต่
ข้อร้องเรียนทีเป็ นลักษณะเป็ นข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คําชมเชย การสอบถาม การขอข้อมูล อาจไม่ตอ้ ง
มีรายการครบตามวรรคหนึงก็ได้
ข้อ 7 ในกรณีทผูี ร้ อ้ งเรียนไม่สามารถทําข้อร้องเรียนเป็ นหนังสือได้ อาจแจ้งต่อเจ้าหน้าที
หรือกรรมการด้วยวาจา ทางโทรศัพท์ หรือทางอินเตอร์เน็ตก็ได้ ทังนี กรณีดงั กล่าวจะมอบอํานาจให้ผอู้ นื
กระทําแทนมิได้ หลังจากนันให้บนั ทึกการร้องเรียนโดยให้มรี ายการหรือเอกสารแนบตามข้อ 6 และวัน
เดือนปี ทรัี บคําร้องเรียน พร้อมกับพิสจู น์ตวั ตนของผูร้ อ้ งเรียนด้วย
ข้อ 8 การแจ้งข้อร้องเรียนสามารถดําเนินการด้วยวิธกี ารใดวิธกี ารหนึง ดังนี
(1) การแจ้งเป็ นหนังสือโดย
(ก) นําส่งด้วยตนเอง
(ข) ส่งทางไปรษณีย์
(ค) ส่งทางโทรสาร
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(ง) บุคคลหรือองค์กรผูร้ บั มอบหมายเป็ นผูส้ ง่
(2) การแจ้งด้วยวาจาโดย
(ก) แจ้งทางโทรศัพท์ เบอร์สหกรณ์ 02-579-7070
(ข) แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าทีขณะปฏิบตั หิ น้าที
(ค) แจ้งต่อกรรมการ
(3) การแจ้งผ่านอินเตอร์เน็ตโดย
(ก) Web site : www.025798899.com
(ข) E-mail : forestcoop.complaint@gmail.com
(ค) Line@ : @forestcoop
(4) การแจ้งด้วยวิธอี นตามที
ื
สหกรณ์กาํ หนด
ส่วนที 2
การรับปัญหาหรือข้อร้องเรียน
ข้อ 9 ในกรณีการแจ้งข้อร้องเรียนตามข้อ 8 (1) (ก) ให้เจ้าหน้าทีออกใบรับข้อร้องเรียน
ให้แก่ ผูร้ อ้ งเรียนไว้เป็ นหลักฐาน ใบรับข้อร้องเรียนจะต้องมีวนั เดือนปี ทรัี บข้อร้องเรียนและลงลายมือชือ
เจ้าหน้าที
ข้อ 10 ในกรณีทสหกรณ์
ี
ได้รบั ข้อร้องเรียนตามข้อ 8 (1) (ข) (ค) (ง), ข้อ 8 (2) และ ข้อ 8 (3)
ให้ส หกรณ์ ต อบแจ้ง การรับ ข้อ ร้อ งเรีย นไปยัง ผู้ร้อ งเรีย นทางไปรษณี ย์ต ามสถานทีอยู่ทีปรากฏใน
คํา ร้อ งเรีย น หรือ กระทํา ในรูป ของจดหมายอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ภ ายใน 7 วัน ทํา การนับ แต่ ว นั ทีได้ร บั ข้อ
ร้องเรียน
ส่วนที 3
ปัญหาหรือข้อร้องเรียน
ข้อ 11 การกําหนดระดับของการแก้ไขปญั หาหรือข้อร้องเรียนให้แบ่งออกเป็ น 4 ระดับ
ดังนี
ระดับที 1 ปญั หาหรือข้อร้องเรียนทีอยู่ในอํานาจของเจ้าหน้ าทีสหกรณ์ ได้แก่
ปญั หาหรือข้อร้องเรียนเกียวกับ ข้อสอบถาม หรือการร้องขอข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คําชมเชย
ทีผูร้ อ้ งเรียนไม่ได้รบั ความเดือดร้อน
ั หาหรือ ข้อ ร้อ งเรีย นทีอยู่ใ นอํ า นาจหน้ า ทีของผู้จ ัด การ ได้แ ก่
ระดับ ที 2 ป ญ
ปญั หาหรือข้อร้องเรียนเกียวกับการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีสหกรณ์ โดยแบ่งตามระยะเวลาการแก้ไข
ปญั หาได้ ดังนี
ระดับที 2 (ก) ปญั หาหรือข้อร้องเรียนทีสามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จได้
ภายใน 1 วันทําการนับแต่วนั ทีได้รบั เรือง
ระดับที 2 (ข) ปญั หาหรือข้อร้องเรียนทีสามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จได้
ภายใน 10 วันทําการนับแต่วนั ทีได้รบั เรือง
ระดับที 2 (ค) ปญั หาหรือข้อร้องเรียนทีไม่สามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จ
ได้ภายใน 10 วันทําการนับแต่วนั ทีได้รบั เรือง
ั หาหรือ ข้อ ร้อ งเรีย นทีอยู่ใ นอํ า นาจหน้ า ทีของคณะกรรมการ
ระดับ ที 3 ป ญ
ดําเนินการ ได้แก่ ปญั หาหรือข้อร้องเรียนทีผูจ้ ดั การไม่อาจแก้ไขได้หรืออยูน่ อกเหนืออํานาจของผูจ้ ดั การ
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การแก้ไขปญั หาดังกล่าวต้องอาศัยมติคณะกรรมการดําเนินการ การแก้ไขเพิมเติมหรือกําหนดระเบียบ
สหกรณ์ขนใหม่
ึ
ั หาหรื อ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นที อยู่ น อกเหนื อ อํ า นาจหน้ าที ของ
ระดั บ ที 4 ป ญ
คณะกรรมการดําเนินการ ได้แก่ ปญั หาหรือข้อร้องเรียนทีคณะกรรมการดําเนินการไม่มอี าํ นาจหรือมิอาจ
แก้ไขได้ การแก้ไขปญั หาดังกล่าวต้องอาศัยมติของทีประชุมใหญ่ การแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับสหกรณ์
ระเบียบ คําสัง ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ กฎกระทรวง หรือกฎหมายทีเกียวข้อง
ส่วนที 4
การดําเนิ นการพิ จารณาปัญหาหรือข้อร้องเรียน
ข้อ 12 ปญั หาหรือข้อร้องเรียนทีเสนอต่อสหกรณ์แล้ว ให้เจ้าหน้ าทีลงทะเบียนใน
สารบบปญั หาหรือข้อร้องเรียน แล้วให้ผู้จดั การตรวจสอบปญั หาหรือข้อร้องเรียนดังกล่าวในเบืองต้น
ถ้าเห็นว่าเป็ นปญั หาหรือข้อร้องเรียนทีสมบูรณ์ครบถ้วนให้รบี ดําเนินการตามอํานาจหน้าทีของผูจ้ ดั การ
หากไม่สามารถดําเนินการได้ให้เสนอประธานกรรมการเพือพิจารณาดําเนินการต่อไป
ถ้าเห็นว่าข้อร้องเรียนนันไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้ผจู้ ดั การ
แนะนํ าให้ผรู้ อ้ งเรียนแก้ไขภายในระยะเวลาทีกําหนด ถ้าเห็นว่าข้อทีไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนันเป็ นกรณีที
ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ หรือเป็ นข้อร้องเรียนทีไม่อยู่ใ นอํานาจหน้ าทีของสหกรณ์ หรือผู้ร้องเรียน
ไม่แก้ไขข้อร้องเรียนภายในระยะเวลา 30 วันให้บนั ทึกไว้แล้วเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อประธาน
กรรมการ เพือดําเนินการต่อไป
ข้อ 13 ในการพิจารณาเพือดําเนินการแก้ไขปญั หาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก หาก
เป็ นการร้องเรียนกรรมการ ผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าที หรือปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีกรรมการ ผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าที
เป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียในเรืองทีสมาชิกแจ้งปญั หาหรือข้อร้องเรียน ห้ามมิให้กรรมการ ผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าทีผูน้ ัน
ร่วมอยูใ่ นกระบวนการตรวจสอบและพิจารณาทุกขันตอน รวมถึงเข้าร่วมประชุมพิจารณาในเรืองดังกล่าว
และสหกรณ์ตอ้ งเก็บรักษาพยานหลักฐานทังหมดเป็ นความลับ
ส่วนที 5
การจัดการปัญหาหรือข้อร้องเรียน
ข้อ 14 เมือผูจ้ ดั การได้รบั ปญั หาหรือข้อร้องเรียน ให้พจิ ารณาดําเนินการ ดังนี
(1) ปญั หาหรือข้อร้องเรียนระดับที 1 ให้เจ้าหน้ าทีหรือผูจ้ ดั การดําเนินการ
ชีแจงให้บริการให้แล้วเสร็จภายใน 1 วันทําการนับจากวันทีได้รบั เรือง
ั หาหรือ ข้ อ ร้ อ งเรีย นระดับ ที 2 ให้ ผู้ จ ัด การตรวจสอบแสวงหา
(2) ป ญ
ข้อเท็จจริงและดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ดังนี
ระดับที 2 (ก) แก้ไขให้แล้วเสร็จได้ภายใน 1 วันทําการนับแต่วนั ทีได้รบั
เรือง แล้วรวบรวมปญั หาหรือข้อร้องเรียนแจ้งเจ้าหน้าทีสหกรณ์ได้รบั ทราบในการประชุมประจําเดือน
ระดับที 2 (ข) ไม่สามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 1 วันทําการ แต่ยงั
สามารถแก้ไ ขให้แ ล้ว เสร็จ ได้ภายใน 10 วัน ทําการนับ แต่ ว นั ทีได้รบั เรือง ให้ร วบรวมป ญั หาหรือข้อ
ร้องเรียนแจ้งประธานกรรมการทราบ
ระดับที 2 (ค) ไม่สามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จได้ภายใน 10 วันทําการนับ
แต่วนั ทีได้รบั เรือง ให้รวบรวมปญั หาหรือข้อร้องเรียนแจ้งประธานกรรมการเพือเสนอคณะกรรมการ
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3.4 ระเบียบการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก
ดําเนินการพิจารณา ทังนี คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการอืนเป็ นผูพ้ จิ ารณาก็ได้
ทังนี แจ้งผลการพิจารณาให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบภายใน 60 วันทําการนับแต่วนั ทีได้รบั เรือง
(3) ปญั หาหรือข้อร้องเรียนระดับที 3 ให้ผูจ้ ดั การรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง
หรือผลการดําเนินการทีเกียวข้องนําเสนอประธานกรรมการเพือเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
หรือมอบหมายให้คณะกรรมการอืนดําเนินการพิจารณา หรือแต่งตังคณะอนุ กรรมการชุดใหม่พจิ ารณา
ทังนี ให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบภายใน 90 วันทําการนับแต่วนั ทีได้รบั เรือง
(4) ปญั หาหรือข้อร้องเรียนระดับที 4 ให้ผูจ้ ดั การรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง
หรือผลการดําเนินการทีเกียวข้องนําเสนอประธานกรรมการเพือเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
หรือ อาจมอบหมายให้ค ณะกรรมการอืนดํา เนิ น การพิจ ารณา หรือ แต่ ง ตังคณะอนุ ก รรมการชุ ด ใหม่
พิจารณา ทังนี ให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบภายใน 60 วันทําการนับแต่วนั ทีได้รบั เรือง
ส่วนที 6
ข้อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 15 คณะกรรมการดําเนินการต้องให้ความคุม้ ครองสมาชิกอย่าให้ต้องรับภัยหรือ
ความไม่ชอบธรรมอันเนืองมาจากการแจ้งปญั หาหรือข้อร้องเรียน เนืองจากเป็ นสิทธิในการตรวจสอบการ
บริหารกิจการหรือการปฏิบตั หิ น้าทีของคณะกรรมการดําเนินการ ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที ว่ามีการปฏิบตั ิ
เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์กาํ หนด
ข้อ 16 ให้ผู้จดั การรายงานสรุปสถิติผลการดําเนินการเกียวกับการตรวจสอบและ
แก้ไขปญั หาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิกตามระเบียบนีให้คณะกรรมการดําเนินการทราบในวันประชุม
ประจําเดือน
ข้อ 17 กรณีมปี ญั หาเกียวกับการตีความหรือการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการมีอาํ นาจวินิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็ นทีสุด
ประกาศ ณ วันที 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
(ลงนาม)

วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)

ประธานกรรมการดําเนินการ
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