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โรงพยาบาลโคกสูง จงัหวดัสระแกว้ : คู่มือปฏิบติังานการรับเรืองร้องเรียนทวัไป   ประจาํปี พ.ศ.  

 

คํานํา 

ดวยโรงพยาบาลโคกสูง มีบทบาทสําคัญในการใหบริการทางดานสุขภาพ (สงเสริม ปองกัน รักษา 

ฟนฟู)แกประชาชนภายในเขตอําเภอโคกสูง ซึ่งรับผิดชอบจํานวน 4 ตําบล 41 หมูบาน เพื่อใหประชาชน ผู

มารับบริการสามารถแจงเรื่องรองเรียนไดโดยสะดวก จึงไดจัดตั้งศูนยดังกลาวข้ึน เพื่อทําหนาท่ีใหขอมูล 

คําแนะนํา ใหความชวยเหลือและคลี่คลายปญหาความกังวลใหแกประชาชน ทําใหประชาชนสามารถเขาถึง

และขอความชวยเหลือไดโดยงาย เกิดความเขาใจที่ถูกตอง ลดปญหาขอรองเรยีนลงได 

 

    โรงพยาบาลโคกสูง 
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สารบัญ 

หนา 

คํานํา 

หลักการและเหตุผล1 
การจัดตั้งศูนยบรกิารหลักประกันสุขภาพและรับเรื่องรองเรียน ศูนยชวยเหลือสังคม(OSCC)  
โรงพยาบาลโคกสูง               1 
สถานที่ตั้ง           1
หนาที่ความรับผิดชอบ          1 
วัตถุประสงค           1 
คําจํากัดความ                    2
ระยะเวลาเปดใหบริการ                   2 
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน /รองทุกข                3 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน         
 - การยื่นคํารอง          4 
 - ระยะเวลาย่ืนคํารอง         4 
 - สถานที่ยื่นคํารอง         4  
 - สาระสําคัญของคํารอง                                   4 
 - เอกสารหลักฐานในการย่ืนคํารอง        4 

- เกณฑการพิจารณา5-5 
- การแจงผลการพิจารณา         5  

การรับและตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข  จากชองทางตาง ๆ     5 
การบันทึกขอรองเรียน          6 
การประสานหนวยงานเพื่อแกปญหา 

- กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร        6 
- กรณีเปนขอรองเรยีน         6 

การติดตามแกไขปญหาขอรองเรยีน        6
การรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ       6 
มาตรฐานงาน 

-การดําเนินการแกไขขอรองเรียน        7 
 - กรณีไดรบัเรื่องรองเรยีน         7 

แบบฟอรม           8 

  

 



๑ 

 

 
 

คูมือการปฏิบัติงานรับเร่ืองราวรองทุกข 

ศูนยบริการหลักประกันสุขภาพและรับเรื่องรองเรียน ศูนยชวยเหลือสังคม(OSCC)โรงพยาบาลโคกสูง 

๑.  หลักการและเหตุผล 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  ไดกําหนด

แนวทางปฏิบัติราชการ  มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน  โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  เพื่อตอบสนอง

ความตองการของประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ตองาน

บริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ  ไมมีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน  มีการ

ปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ  ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความ

ตองการ  และมีการประเมินผลการใหบริการอยางสม่ําเสมอ 

๒.การจัดต้ังศูนยบริการหลักประกันสุขภาพและรับเรื่องรองเรียน ศนูยชวยเหลือสังคม(OSCC) 

โรงพยาบาลโคกสูง 

เพื่อประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์ผลของการดําเนินการดังกลาว ในสวนของการอํานวยความ

สะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน จึงจัดต้ัง “ศูนยบริการหลักประกันสุขภาพและรับเรื่อง

รองเรยีน ศูนยชวยเหลือสังคม(OSCC) โรงพยาบาลโคกสูง”  บริเวณใกลเคียงตึกผูปวยนอก พรอมจัดวางตูรับ

เรื่องรองเรียน  จํานวน 4 จุด ในอาคาร  1 จุดท่ีหองน้ําผูปวยนอก 

๓.  สถานที่ตั้ง 

 โรงพยาบาลโคกสูง เลขที่ 310 หมู 8 ตําบลโคกสูง อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแกว 27120 

๔.  หนาที่ความรับผิดชอบ 

 เปนศูนยบริการหลักประกันสุขภาพและรับเรื่องรองเรียน ศูนยชวยเหลือสังคม(OSCC)โรงพยาบาล

โคกสูง ศูนยกลางในการรับเรื่องราวรองทุกข  และใหบริการขอมูลขาวสาร  ใหคําปรึกษา  รับเรื่องปญหา

ความตองการและขอเสนอแนะของประชาชน 

๕.  วัตถุประสงค 

 5.1 เพื่อใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียน / รองทุกข  ของศูนยบริการหลักประกันสุขภาพและ

รับเรื่องรองเรียน ศูนยชวยเหลือสังคม(OSCC) มีขั้นตอน / กระบวนการ  และแนวทางในการปฏิบัติงานเปน

มาตรฐานเดียวกัน 

 5.2 เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการขอ

รองเรยีน/รองทุกข ที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ 
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๖.  คําจํากัดความ 

 “ผูรับบริการ” หมายถึง ผูที่มารับบริการจากสวนราชการและประชาชนทั่วไป 

 “ผูมีสวนไดเสีย” หมายถึง ผูที่ไดรับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรงและทางออม จาก

การดําเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชนในเขตโรงพยาบาลโคกสูง 

 “การจัดการขอรองเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องขอรองเรียน/รองทุกข/

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือการรองขอขอมูล 

 “ผูรองเรียน/รองทุกข” หมายถึง ประชาชนท่ัวไป/ผูมีสวนไดเสียที่มาติดตอราชการผานชองทางตาง 

ๆ โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน/รองทุกข/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/การชมเชย/

การรองขอขอมูล 

 “ชองทางการรับขอรองเรียน/รองทุกข” หมายถึง ชองทางตาง ๆ ที่ใชในการรับเรื่องรองเรียน/รอง

ทุกข เชน ติดตอดวยตนเอง/ติดตอทางโทรศัพท/เว็บไซต 

๗.  ระยะเวลาเปดใหบริการ 

 เปดใหบริการวันจันทร  ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา  ๐๘.0๐ – 

๑๖.0๐ น. 
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๘. แผนผงักระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน /รองทุกข 

 

 

 

 

 

 แกไขได 

 

 

 แกไขได 

 

 แกไขได 

 

 แกไขได 

 

 แกไขได 

 

 

 

 

หมายเหตุ :ขอรองเรยีน หมายถึง เร่ืองรองเรียน / ขอเสนอแนะ / ขอคิดเห็น /คําชมเชย / การสอบถามหรือรองขอขอมูล

กรณีที่ตองบันทึกในแบบบันทึกเรื่องรองเรียน  ใหบันทึกเฉพาะเหตุการณที่ผูพบเหตุการณ/หัวหนางานไมสามารถแกไขได  

ตองใชทมีไกลเกลี่ย ตองบันทึกเหตุการณนั้นๆในแบบบันทึกเร่ืองรองเรยีนสงเลขารับเรื่องรองเรียนทุกคร้ัง 

 
 
 

การรับความคิดเห็นขอรองเรียนจากผูรับบริการ 

-เปดตูรับความคิดเห็น 
-รับแจงทางโทรศัพท 
-รับฟงเสียงสะทองจากชุมชน 
-บันทึกในแบบบันทึกเร่ืองรองเรียน 
-รับขอมูลจากสังคมออนไลนตางๆ 

-สอบถามความคิดเห็น/คํา

รองเรียนของผูรับบริการ 

-คนหาผูประสบปญหาในการรับบรกิาร 
-การรับฟงคํารองเรียนของผูประสบ
ปญหาโดยตรง 

ผูพบเหตุการณดําเนินการ

ตอบสนองแกไขเฉพาะ 

แจงหัวหนาฝาย/หัวหนางานเพื่อ

แกไขปญหา 

ทีมไกลเกลี่ย 

แจงผูอํานวยการโรงพยาบาล 

แจงนิติกร  สสจ. 

บันทึกในแบบบันทกึเรื่อง

รองเรยีน 

ตัดยอดสรุปรายงานความ

คิดเห็น/คํารองเรียน

ผูรับบริการทุก 6 เดือน   

-นําสง/แจง แบบบันทึกเร่ืองรองเรียน /ความ
คิดเห็น(กรณีเรงดวนตองแกไขทันที  เชนเส่ียงตอ
การฟองรอง)  แจงเลขารับเรือ่งรองเรียนทันที /
นําเสนอขอมลูตอคณะกรรมการรับเร่ือง
รองเรียน/คณะกรรมการบริหารตอไป 
-นําสง/แจง แบบบันทึกเร่ืองรองเรียน /ความ

คิดเห็น(กรณีไมเรงดวนเรงดวน)แจงเลขารับเรื่อง

รองเรียน/คณะกรรมการบริหารจัดการความ

เส่ียงภายใน  1 วัน ดําเนินการตามแนวทางการ

จัดการความเส่ียงตอไป 

-นําเสนอขอมูลตอคณะกรรมการรับเร่ือง
รองเรียน/คณะกรรมการบริหารตอไป 
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๙.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ผูใหบริการท่ีไดรับความเสียหายที่เกิดจากการใหบริการสาธารณสุข มาตรา 18(4) ซึ่งอาจไดรับเงิน

ชวยเหลือได โดยตองเปนผูใหบริการของหนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ระเบียบและ
ขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้ 

9.1 การยื่นคํารอง ผูมีสิทธิยื่นคํารอง ไดแก ผูใหบริการ หรือทายาท ทายาท ไดแก บิดา มารดา คู
สมรส ผูสืบสันดาน(บุตร) พี่นองรวมบิดามารดา พี่นองรวมบิดา พี่นองรวมมารดา ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา 
อา โดยใหทายาทคนใดคนหนึ่งย่ืนไดโดยไมจําเปนตองยื่นตามลําดับชั้น  

9.2 ระยะเวลายื่นคํารอง 1 ป นับจากทราบความเสียหาย  
9.3 สถานที่ยื่นคํารอง  

- โรงพยาบาลโคกสูง 
- ตางจังหวัดย่ืนสํานักงานสาขาจังหวัด (สสจ.) ท่ีเกิดเหตุ  
- กรุงเทพฯ ยื่น สปสช.เขต กรุงเทพมหานคร  
- หรือสงคํารองทางไปรษณียลงทะเบียน โดยคณะกรรมการจะถือวันที่ประทับตรา

เปนวันที่ยื่นคํารอง  
9.4 สาระสําคัญของคํารอง การย่ืนคํารองจะเขียนตามแบบฟอรมที่กําหนด หรือเขียนเปนหนังสือก็

ได แตขอความในหนังสือควรมี  
- ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง หนาท่ีความรับผิดชอบ ของผูใหบริการที่ไดรับความเสียหาย 
- ความเสียหายที่ไดรบั พรอมหลักฐานแสดงใหเห็นถึงความเสียหาย  
- ชื่อหนวยบริการ ที่ผูใหบริการสังกัดขณะไดรับความเสียหาย  
- วัน เวลา และพฤติการณที่เกิดความเสียหาย  
- วันที่ทราบความเสียหาย  
- ชื่อ–นามสกุลและสิทธิการรกัษาพยาบาลของผูรับบริการที่กอใหเกิดความเสียหาย  
- สถานที่ที่ติดตอผูเสยีหาย หรือผูย่ืนคํารองไดโดยเร็ว หมายเหตุ การยื่นคํารอง หาก

ยื่นผานผูบังคับบัญชาของหนวยบริการตนสังกัดของผูใหบริการที่ไดรับ ความเสียหาย ก็จะทําใหมี
น้ําหนักนาเชื่อถือวาเหตุท่ีเกิดข้ึนทําใหเกิดความเสียหายกับผูให บริการจริง (ใหผูบังคับบัญชาเซ็น
เห็นชอบ)  
9.5 เอกสารหลักฐานในการยื่นคํารอง 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรขาราชการของผูใหบริการ  
- เอกสารแสดงสิทธิของผูรับบริการ(รายที่ทําใหเกิดความเสียหายแกผูใหบรกิาร) 
- เวชระเบียนของผูรับบริการและผูใหบรกิารในสวนท่ีเก่ียวของกับความเสียหาย 
- ใบรับรองแพทยที่ออกใหกับผูใหบริการ(ถามี) 
- เอกสารหรือหลักฐานอื่นใด ที่มีขอมูลอันเปนประโยชนตอการพิจารณา 
- หนังสือมอบหมายงาน  
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9.6 เกณฑการพิจารณา 
- ผูใหบริการที่ไดรับความเสียหายตองเปนผูใหบริการของหนวยบริการตาม พ.ร.บ.

หลักประกันสุขภาพ แหงชาติ พ.ศ.2545 
- เปนความเสียหายที่เกิดจากการใหบริการสาธารณสขุ 
- เปนการใหบริการกับผูมีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา (กรณีไดรับ

ความเสียหายจากผูรับบริการสิทธิอื่นๆยื่นคํารองตอสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 
- ตองย่ืนคํารองภายใน 1 ป นับจากทราบความเสียหาย  

9.7การแจงผลการพิจารณา เลขานุการของคณะอนุกรรมการจะมีหนังสือแจงผลการพิจารณาใหผู
ใหบริการที่ไดรับความเสียหายหรือทายาททราบพรอมแจงสิทธิในการย่ืนอุทธรณภายใน 30 วัน หลังไดรับ
หนังสือแจงผลทางไปรษณียตอบรับ 

๑๐.  การรับและตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข  จากชองทางตาง ๆ 

ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข  ที่เขามายังหนวยงานจากชองทางตาง ๆ  โดยมี
ขอปฏิบัต ิ

 
ชองทาง 

 
ความถี่ในการ 

ตรวจสอบชองทาง 

ระยะเวลาดําเนินการ 
รับขอรองเรียน / รองทุกข 
เพื่อประสานหาทางแกไข

ปญหา 

 
หมายเหต ุ

 
รองเรยีนดวยตนเอง  ณ 
โรงพยาบาลโคกสูง 

 
ทุกครั้งที่มีการรองเรียน 

 
ภายใน  ๕  วันทําการ 

 

รองเรยีนผานเว็บไซต 
โรงพยาบาลโคกสูง 
http://ksh.go.th 

 
ทุกวัน 

 
ภายใน  ๑  วันทําการ
,ทันที 

 

 
รองเรยีนทางโทรศัพท 
037 441 113 

 
ทุกวัน 

 
ภายใน ๕  วันทาํการ 
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๑๑.  การบันทึกขอรองเรียน 

 11.๑ กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน / รองทุกข โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ท่ีอยู หมายเลข

โทรศพัทติดตอ เรื่องรองเรียน/รองทุกข และสถานที่เกิดเหตุ 

 11.๒  ทุกชองทางท่ีมีการรองเรียน  เจาหนาที่ตองบันทึกขอรองเรียน / รองทุกข  ลงสมุดบันทึกขอ

รองเรยีน / รองทุกข 

๑๒.  การประสานหนวยงานเพื่อแกปญหาขอรองเรียน / รองทุกข  และการแจงผูรองเรียน / รองทุกข

ทราบ 

 ๑๒.๑  กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร  ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสาร  เจาหนาท่ีที่

เก่ียวของ  เพื่อใหขอมูลแกผูรองขอไดทันที 

 ๑๒.๒  กรณีเปนขอรองเรียน / รองทุกข  ที่เปนการรองเรียนเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการของ

หนวยงาน  เชน พฤติกรรมบริการความปลอดภัย สิ่งแวดลอม/ ผูปวยและญาติอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยของเจาหนาที่การสื่อสาร/ การบันทึกขอมูลเปนตน  จัดทําบันทึกขอความเสนอไปยังผูบริหารเพื่อสั่ง

การหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  โดยเบื้องตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานที่เก่ียวของ 
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๑๓.  การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน 

  ใหหนวยงานที่เก่ียวของรายงานผลการดําเนินการใหทราบภายใน  1๕  วันทําการ  เพ่ือ

เจาหนาที่ศนูยฯ  จะไดแจงใหผูรองเรียนทราบ  ตอไป 

 

๑๔.  การรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ 

 ๑4.๑  ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรยีน/รองทุกข  ใหผูบริหารทราบทุกเดือน 

 ๑4.๒  ใหรวบรวมและรายงานสรุปขอรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณ  เพื่อนํามาวิเคราะหการ

จัดการขอรองเรียน / รองทุกข  ในภาพรวมของหนวยงาน  เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไข  ปรบัปรุง  พัฒนา

องคกร  ตอไป 

๑๕.  มาตรฐานงาน 

 15.1 การดําเนินการแกไขขอรองเรยีน / รองทุกข  ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 15.2 กรณีไดรับเรื่องรองเรียน / รองทุกข  ใหศูนยบริการหลักประกันสุขภาพและรับเรื่องรองเรียน 

ศูนยชวยเหลือสังคม(OSCC) โรงพยาบาลโคกสูงแจงผลการพิจารณา เลขานุการของคณะอนุกรรมการจะมี

หนังสือแจงผลการพิจารณาใหผูใหบริการที่ไดรับความเสียหายหรือทายาททราบพรอมแจงสิทธิในการยื่น

อุทธรณภายใน 30 วัน หลังไดรับหนังสือแจงผลทางไปรษณียตอบรับ 
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๑๖.  แบบฟอรม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 
 

โรงพยาบาลโคกสูง จงัหวดัสระแกว้ : คู่มือปฏิบติังานการรับเรืองร้องเรียนทวัไป   ประจาํปี พ.ศ.  

 

๑๗. จัดทําโดย 

- ศูนยบริการหลักประกันสุขภาพและรับเรื่องรองเรียน ศูนยชวยเหลือสังคม(OSCC) โรงพยาบาลโคกสูง 

-หมายเลขโทรศพัท  037 411113  ตอ 103 

-เว็บไซต https://www.ksh.go.th/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


