ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
วาดวยการตรวจสอบและแกไขป"ญหาหรือขอรองเรียนของสมาชิก พ.ศ. 2564

อาศั ย อํ า นาจตามความในขอบั ง คั บ ของสหกรณ ขอ 66(8)และขอ91(10) ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 39 ครั้งที่ 9 วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ไดกําหนดระเบียบว2าดวยการตรวจสอบ
และแกไขป3ญหาหรือขอรองเรียนของสหกรณ ไวดังต2อไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้ เรียกว2า
“ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
ว2าดวยการตรวจสอบและแกไขป3ญหาหรือขอรองเรียนของสหกรณ พ.ศ. 2564”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหถือและใชบังคับตั้งแต2วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เป<นตนไป
ขอ 3.ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
พังงา จํากัด
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
“ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
“เจาหนาที่” หมายถึง เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
“ป3 ญ หาหรื อขอรองเรี ย น” หมายถึ ง การที่ ส มาชิ กแจงเรื่ อ งราวต2 อสหกรณ เพื่ อขอให
ช2วยเหลือ แกไข บรรเทาความเดือดรอน หรือตรวจสอบขอเท็จจริง อันเนื่องมาจากการไดรับความเดือดรอน ความ
ไม2เป<นธรรม หรือพบเห็นการกระทําผิดกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ
ขอ 4. คณะกรรมการตองจัดใหมีช2องทางใหสมาชิกสามารถแจงป3ญหาหรือขอรองเรียนไดอย2าง
สะดวก โดยออกประกาศสหกรณแจงใหสมาชิกทราบโดยทั่วกัน ผ2านช2องทางต2าง ๆ ดังนี้
(1) Web site WWW.phangngacoop.com
(2) E-mail phangngacoop9.22@gmail.com
(3) ส2งทางไปรษณียตามที่อยู2ของสหกรณ หรือทาง ตู ปณ.พังงา
(4) ยื่นเรื่องดวยตนเองที่สํานักงานสหกรณ
ขอ 5. คณะกรรมการตองมีคําสั่งมอบหมายกรรมการหรื อผูจั ด การรับผิ ดชอบในการควบคุ ม
การรับแจงป3ญหาหรือขอรองเรียนของสมาชิก

-2ขอ 6. สมาชิ กแจงป3 ญ หาหรื อขอรองเรี ย นผ2 า นช2 า งทางต2 า ง ๆ ตามประกาศสหกรณกํ า หนด
โดยอย2างนอยตองมีรายละเอียด ดังต2อไปนี้
(1) ชื่อ- สกุล
(2) หมายเลขประจําตัวสมาชิก
(3) ที่อยู2ของสมาชิก
(4) วันที่แจงป3ญหาหรือขอรองเรียน
(5) เรื่องอันเป<นเหตุของป3ญหาหรือขอรองเรียน พรอมทั้งขอเท็จจริง หรือพฤติการณ
ตามสมควรเกี่ยวกับเรื่องดังกล2าว โดยใชถอยคําสุภาพ
(6) ตองใหความร2วมมือกับสหกรณในการใหขอเท็จจริงหรือเอกสารที่เกี่ยวของเมื่อ
ไดรับการรองขอจากสหกรณ
ขอ 7. กรรมการหรื อ ผู จั ด การที่ ไ ดรั บ มอบหมายตามขอ 5 ลงทะเบี ย นรั บ แจงป3 ญ หาหรื อ
ขอรองเรียนของสมาชิกแต2ละราย ภายใน 5 วันทําการของสหกรณ นับแต2วันที่สหกรณไดรับเรื่องจากสมาชิกแลว
ส2งเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา พรอมแจงตอบเป<นหนังสือใหสมาชิกทราบในเบื้องตนว2าสหกรณไดรับแจงป3ญหา
หรือขอรองเรียนของสมาชิกแลว
ขอ 8. คณะกรรมการตองดํา เนินการตรวจสอบและแกไขป3ญหาหรือขอรองเรียนของสมาชิ ก
ใหแลวเสร็จภายใน 45 วันทําการของสหกรณ หากไม2สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในกําหนดดังกล2าว ใหแจง
เหตุขัดของเป<นหนังสือใหสมาชิกทราบตามสมควรจนกว2าจะดําเนินการแลวเสร็จ
หากปรากฏขอเท็จจริงว2ามีกรรมการ หรือผูจัดการ หรือเจาหนาที่เป<นผูมีส2วนไดเสียในเรื่องที่
สมาชิกแจงป3ญหาหรือขอรองเรียน หามมิใหกรรมการ หรือผูจัดการ หรือเจาหนาที่ผูนั้นร2วมอยู2ในกระบวนการ
ตรวจสอบและพิจารณาทุกขั้นตอน รวมถึงเขาร2วมประชุมพิจารณาในเรื่องดังกล2าว
ขอ 9. คณะกรรมการพิจารณาเรื่องอันเป<นเหตุของป3ญหาหรือขอรองเรียน รวมทั้งขอเท็จจริงหรือ
พฤติการณตามที่ไดรับแจงจากสมาชิก แลวใหดําเนินการ ดังต2อไปนี้
(1) กรณีเป<นเรื่องขอใหช2วยเหลือ แกไข บรรเทาความเดือดรอนของสมาชิก หากอยู2ใน
อํานาจกระทําการของสหกรณ ใหพิจารณาช2วยเหลือ แกไข บรรเทาความเดือดรอนใหกับสมาชิกตามขอบังคับและ
ระเบียบของสหกรณกําหนด และหากไม2อยู2ในอํานาจกระทําการของสหกรณ ใหชี้แจงทําความเขาใจกับสมาชิก
(2) กรณี เ ป< น เรื่ อ งขอรองเรี ย น ใหแต2 ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการสอบสวนเพื่ อ ใหทราบ
ขอเท็จจริง เกี่ยวกับขอรองเรียน โดยตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ พรอม
สรุปผลการสอบสวนขอเท็จจริงและแนวทางการแกไขป3ญหาเสนอคณะกรรมการพิจารณา
หากเป<นการรองเรียนกรรมการหรือเจาหนาที่ หามมิใหกรรมการหรือเจาหนาที่ผูนั้นร2วม
อยู2ในกระบวนการตรวจสอบและพิจารณาทุกขั้นตอน รวมถึงเขาร2วมประชุมพิจารณาในเรื่องดังกล2าวและสหกรณ
ตองเก็บรักษาพยานหลักฐานทั้งหมดเป<นความลับ

-3ขอ 10. คณะกรรมการประชุมเพื่อพิจารณาผลการสอบสวนขอเท็จจริงและแนวทางการแกไข
ป3ญหา ของคณะอนุกรรมการสอบสวนตามขอ 9(2) แลวใหดําเนินการ ดังต2อไปนี้
(1) กรณีผลการตรวจสอบไม2พบว2ามีการกระทําผิดกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบ
ของสหกรณ ใหชี้แจงทําความเขาใจกับสมาชิก
(2) กรณีผลการตรวจสอบพบว2ามีการกระทําผิดกฎหมาย ขอบังคับ และเรียบของ
สหกรณใหสั่งการใหแกไขหรือรองทุกขดําเนินคดีตามกฏหมาย ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณกําหนด
ขอ 11. คณะกรรมการแจงผลการดํ าเนิน การตามขอ 9(1) และขอ 10(1) (2) เป<นหนังสือให
สมาชิกทราบ
ขอ 12. คณะกรรมการตองใหความคุมครองสมาชิกอย2าใหตองรับภัยหรือความไม2ชอบธรรม อัน
เนื่องมาจากการแจงป3ญหาหรือขอรองเรียน เนื่องจากเป<นสิทธิในการตรวจสอบการบริหารกิจการ หรือการปฏิบัติ
หนาที่ของคณะกรรมการ ผูจัดการและเจาหนาที่ ว2ามีการปฏิบัติเป<นไปตามกฎหมาย ขอบังคับและระเบียบของ
สหกรณกําหนด และพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลส2วนบุคคล
ประกาศ ณ วันที่ 19

สิงหาคม พ.ศ.2564

(นายวิรัตน เพาะปลูก)
ประธานคณะกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด

