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ลู่มีอการจัดการข้อร้องเรียนการปฏิบัติงาน / การให้บริการของเจ้าหน้าที ่

โรงพยาบาลศรีรัตนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีส•ศษ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕



คู่มีอการจัดการข้อร้องเรียน โรงพยาบาลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีล่ะเกษ

1. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎึกาว่าด้วยหลักเกณ'ท์และรีกรบริกวกิ'อการการเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 ได ้อำห๎นด 

แนวทางปฏิบัติราชการมุ่งให้เกิดประโยชน์สุชแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นถูนย์กลาง เพื่อเตอบล่นอง 
ความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดืชองประชาชน เกิดผลสัมฤทป ็รฺต่องาน 
บริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีซ้นตอนปฏิบัติงานเกินความอำเป็น มีการ 
ปรับปรุงภารกิจให้ห้นต่อสถานการณ์ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้วับการตอบสนอง ความ 
ต้องการ และมีการประผลการให้บริการอยำงสม่าเสมอ

2. ขอบเขตการจัดทำยู่มึอการจัดการข้อร้องเรียน
เพื่อจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ เป็นไปด้วยความถูกต้องบรื่สุทซ 

ยุติธรรมและเพื่อดำเนินกรก็ไชปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ไต้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความรวดเรื่ว 
ประสบผลสำเร่ืจอย่างเป็นรูปรม อิซ้งเพื่อเป็นการกำหนดรูปแบบซ้นตอนการรับ การตรวจสอบ การบันทีก 

การวิเคราะห์ การแงผู้ร้องเรียน การประสานผู้ที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแกั1ข

3. หน้าที่ความรับผิดขอบ
เป็นภูนย์กลางในการรับเรื่องราร้องทุกข ์และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหา 

ความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน

4. วัตสุประสงค์
1. เพื่อให้การดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ของโรพยาบาลศรีรัตนะ มีซ้นตอน/กระบวน่การ 

และแนวทางการปฏิบ้ตงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้ออำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการข้อร้องเรียน/ 

ร้องทุกข ์ที่กำหนดไว้อย่างสมั่าเสมอและมีประหริภาพ และเป็นหลักประกันความยุติธรรมใน

5. การดำเนินการ 

คำอำกัดความ

การจัดการข้อร้องเรียน มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียนร้องทุก่ข์/

ข้อเสนอแนะ/ดำขมเชย/การสอบถามหรือการขอข้อมูล
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ท้Iด้รับผลกระทบ มั่งทางบวกและทางลบ มั่งทางตรงและ ทางอ้อม 

จากกรดำเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนใน ชุมชนหมู่บ้าน
ผู้ร้องเรียน หมายถึง ประชาชนมั่วไป/ ผู้มีส่วนได้เสียทมาติดต่อยังถูนย์รับเรื่องร้องเรียน:

โรงพยาบาลศรีรัตนะ ผ่านช่องทางต่างๆโตยมีวัตจุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/ การให้ข้อเสน่อแนะ/
การให้ข้อคิดเท้นการ ชมเชยการร้องขอข้อมล



ฃ่องทางการรับข้อร้องเรียน หมายถึง ชี่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียนเชี่นดิดต่ย 

ด้วยตนเอง ร้องเรียน ทางโทรศัพท์

6. ข้อร้องเรียน หมายถึง แบ่งเป็นประเภท 2 ประเหคือ
1- ข้อร้องเรียนที่'วไป เข่น เรื่องราร้องทุกข์ที่วไปข้อคิดเท้น อเสนอแนะคำชมเขยสอบกามหรึอร้องขอข้อมูล 
การร้องเรียนเก่ียวกับคุณภาพและการให้บรีการชองหน่วยงาน

2. การร้องเรียนเกี่ยวความไมโปร่งใสชองการจัดซัอจัตข้าง เป็นตันการดำเนินการเรื่องร้องเรียน หมายถึงฺ เรื่อง 
ร้องเรียนร้องทุกข์ที่ได้รับ ผ่านซ่องทางการร้องเรียนต่างๆมาเพ่ือทราบ หรือพิจารณาคาเนินการแคืไชปัญหา 
ตามอำนาจหน้าที่

7. ระยะเวลาในการตอบสนองข้อร้องเรียน หมายถึง เวลาในการดำเนินการจนเสรีจส้นกระบวนการ

ล่าตับ ประ๓ท เวลาในการดำเนินการ
1 ผู้ร้องเรียนตดต่อเพื่อ ขอเสนอแนะAห้ความเท้น/สอบถาม

ขอVล/ขอข้อมูล
ไม่เกิน 3 วันทำการ

2 ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนสามารถแกัใชได้โดย
โรงพยาบาลศรีรัตนะ

ไม่เกิน 20 วันทำการ

3 ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถแกั1ชได้โดย
โรงพยาบาลศรีรัตนะ

ไม่เกิน 30 วันทำการ หรีอตาม 
เกณท์ที่กำหนดไส์ในเรื่องช้ันๆ

8. ชั้นดอนการปฏิบัดิงาน
1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ย และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. จัดทำจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์เพื่อความสะดวกในการประสานงาน

9. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียtj/ร้องทุกข์ จากชี่องทางต่างๆ

ชี่องทาง ความลี่ในการตรวจสอบ ระยะเวลาดำเนินการรับข้อ 

ร้องเรียนเพื่อประสาน
ติดต่อด้วยตนเอง ทุกครั้งที่มีผู้มาติดต่อ ภายใน 1 วัน
โทรศัพท์ ทุกครั้งที่มึโทรศัพท์เข้ามา ภายใน 1 วัน
หนังสือ หรือโทรสาร ทุกครั้งที่มึหนังสือหรือโทรสารเข้ามา ภายใน 1 วัน นับจากวันที่งานสาร 

บรรณลงเลขรับหนังสือ
Internet ทุกวันทำการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและ 

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง .
ภายใน 1 วัน

เรื่องแจ้งผ่านสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ทุกครั้งที่มึหนังสือเข้ามา ภายใน 1 วัน นับจากวัน่ที่งานสาร 
บรรณลงเลขรับห'นงสือ



m

10. การบันทึกข้อร้องเรียน

1. แบบฟอร์มรายงานอุบัติการณ ์โรขยาบาลศรีรัตนะ
2. ทุกข่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์

11. การประสานหปวยงานเพ่ือแต้ปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข ์และการแจ้ง^[ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ '
กรณีเป็นกา,ขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานครอบครองเอกสาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ 

ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที

12 การตคตามแตไ้ขปัญหาข้อร้องเรียน
ให้หน่วยงานเกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการให้ทราบภายใน 7 วันทำการ เพื่อพิจารณาตำเนินการ

ต่อไป

13. การายงานผลการตำเนินการให้ซับริหารทราบ
1. ให้รวบรวมและรางานสๅ[ปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน ;
2 ให้รวบรวมรายงานสรุปขอเรียนหลังสันปึงบประมาณ เพื่อนำมาวิเศราะห้การจัดการข้อร้องเรียน/ 

ร้องทุกข์ในภาพของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางการแต้Iข ปรับปรุงพัฒนา องค์กรต่อไป

14. มาตรฐานงาน
การตำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 
กรณีรับเรื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ตำเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งส์องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ดำเนินการแต้ใขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีตำหนด

15..แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มรายงานอุน้ตการณ์โรงพยาบาลศรีรัตนะ
แบบการย้นคำร้องขอรับเงินข่วยเหลือเบ้ืองด้น (มาตรา 41)

16. ชัดทำโตย
- คณะกรรมการไกล่เกลี่ยและจัดการข้อร้องเรียน และคณะกรรมการความเสี่ยงโรงพยาบาลศรีรัตนะ
- หมายเลขโทรลัพทํ 045677014
- หมายเลขโทรสาร 045677140
- เร็บไซด ์http/www.sirattanahospital.go.th
- Face book โรงพยาบาลศรีรัตนะ

http://www.sirattanahospital.go.th


แบบคำร้องเรียน/นชังเบาะแส 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

วันที่., ..เดีอน., ..พ.ศ;,

เรื่อง

เรียน ผู้ย์านวยการโรงพยาบาลศรีวัตนะ
ข้าพเจ้า...................................................... ......................0า^....... ...............

อยู่บ้านเลขที.่............. .หมู่ที.่.......... คำบล.......................อำเภอ........................ชังหวัด..................
โทรคํพท์....................... .........อาชีพ................................. เลขที่บัตรประชาชน...............................
อยิกโดย.................................... วันออกบัตร............................. วันหมดอายุ........... .......................
มิความประสงค์ข้อร้องเรียน/แจ้งเนาะแสกา,พ่อด้™กาวิ^ต เพ่ือให้โรงพยาบาลศรีวัตนฺะ ฟิอาวิพา 
คำเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลึอและแบ้1ชปัญหาโนเรื่อ'5

ที่งน้ี ข้าทเข้าขอรับรองว่าคำขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสนกาวิต่อต้านลาวิทุอรีต 
ตามข้างต้นเป็นจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบกาวิร้อ,5เรีอน/วัอ'5กวิ' (บ้าปั^ โต้พ่

®) ........................................................จำนวน........................... ชุด
to) .........................................จ้านวน....................ชุด
๓) ................. จำนวน........................... ชุต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารพาคำเมินการต่อโป

ลงจึ0............................... ผู้ยื่นคำร้อง ลงชี่อ 
... ) (••

.เข้าหน้าที่



นบบคำร้องเรียน/นชังเบาะแส 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

วันที.่......... เดีอน.1 ..พ.ศ..

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

เรียน ^ย์านวยการโรงพยาบาลศรีร้ตนะ

อ^บ้านเลขที่.............. .หมู่ที.่.......... ^''บล............ \.........บ้านไอ.............. ..........
โvrรคํพท.์................1.......อาขีพ......................... เลขที่บ้ดรประชาชน..............f......................
.  .......................................วันออกบ้ตว.......................... วันหมดอายุ...........
มความประสงค์ขอร้องเรียน/แชังเบาะแสกาวบ้®ด้านกาวฯจรต เที่อไห้โรงพยาบาลสวิ^น« พิจารณา 

คำเนินการตรวจสอบหรีอบ้ายเหลึ0และแห้โ,,^ญพาไ14เาอง

.อายุ
ชังหวัด.

^งนี ้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคำขอร้องเรียน/แชังเบาะแสนกา,ล0่ลา้นการ>1จริต _
ตามชัางด้นเป็นจริงทุกประการ โดยข้าพเชัาขอส่งเอกสารหลักราบประกอบกา,^องเรียน/^ามี) ^แก ่

๑)  .........................................บ้านาน............. ..............
te) .......................................................ชัานวน.......................... ชุต
๓) ..................... ๒

ชัานวน...........................รฺเต
บ้านวน........... ........... ••..•ร(ต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาบ้าเ^นการล่อไ^ 

{1^0.......................................... ผู้ซึ่นคำร้อง ลงที่อ- .เชัาหน้าที่
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บันทึกข้อความ

ส่วนราขการ งานควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีรัตนะ โทร. ๐ ๔๕๖๗ ๗๐๑๔
ท ศก ๐๐๓!อ.๓๐๑/ วฺนท ๗......รน.วา.ศ.ม..!๖๕^?.^......................................
เรื่อง ขออนุญาตแจ้งเวียนคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลศรีรัตนะ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

เรื่องเดิม

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้การกำหนดมาตรการ ๓ ป. ๑ ค. (ปลุก/ปลูก จิตสำนึก 
ป้องกันปราบปรามและเครือข่าย ) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็ง 
และมีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ซึ่งโรงพยาบาลศรีรัตนะ 

ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
ดังกล่าว นั้น

ข้อพิจารณา
งานควบคุมภายใน โรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้ดำเนินการ จัดทำคู่มือ
- คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

- คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลศรีรัตนะ เพื่อให้ผู้ที่พบ 

เห็นหรือทราบเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลๆ มีช่องทางในการดำเนินการ 
ร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิขอบที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งวางแนวทางการจัดการที่ชัดเจนให้แก่เจ้าหน้าที่ 

ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น โปร่งใส เป็นธรรม และสอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนและร้อง 

ทุกข์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา อนุญาตให้เผยแพร่คู่มือดังกล่าว บนเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน ต่อไป

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข) 

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 
งานควบคมภายใน

ทราบ /อน&

(นาย'Vฟศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์) 
ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



คู่ฉบับ
คำสั่งโรงพยาบาลศรีรัตนะ 

ที่ 65/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยและจัดการข้อร้องเรียน

ด้วยโรงพบาบาลศรีรัตนะ ตระหนักและใพ้ความสำค้’ญเรื่องความปลอดภัยของ^รับบรีการนละบุคลากรใน 
องคํกร มาโตยตลอต ตั้งฃ้เพ่ือสร้างความเรื่อสั่น และความไร้วางโอใท้ภับ^รับบรีการ ลตปัญหาการฟ้องร้อง ร้องเรียน 
และลตค่าใข้จ่ายของโรงพยาบาลในกาวขตเขยคำเสยหาย รวมต้ังสร้างขรัญและคำลังใอในัแคํบุคลากรของโรงพยาบาล 
ศรีรัตนะ และเพ่ือความเหมาะสมในการคำเนินงานฯ โรงพยาบาลศรีรัตนะ จึงขอแต่งตั้งคณะฟ้างานด้านกาวใกคํเกลี่ย 
และจัตการข้อร้องเรียนรเตใหม่ ด้งรายนามต่อใปสั

1. นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์ ซัย์านวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ ประธานกรรมการ
2. นายธนาคม เสนา ทันตแพทย์ข้านาญกาว กรรมการ
3. นางสาวทิพร้น โชยะเตชะ พยาบาลวิชาชีพข้านาญการพิเศบ กรรมการ
4. นางคิริกาภู่สอาด พยาบาลวิชาชีพข้านาญการ กรรมกาว
5. นายปรีชา รนรัสพงศ ์ เภสัชกรข้านาญการ กรรมการ
6. นางขนิษฐา ศรีหาบุตร พยาบาลวิชาชีพข้านาญการ กรรมการและเลขาบุการ
7. นางสาวพลรัตน์ตา คลสุข นักเทคนิคการแพทย์ข้านาญกาว กรรมกาวและ§ข้วยเลขาบุการ

บทบาทหน้าที่ความรับผิคชอบ
1. รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข้ จากผู้ใข้บริการบุกข้องทาง และประสานกับหน่วยงานที่เล่ียวข้องตั้งภายใน 

และภายนอก
2. ตรวจสอบข้อมูล / ข้อเท้จจริง เพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าคู่กระบวนการไกล่เกล่ียหรีอจัคการข้อร้องเรียนด้วย 

วิรีการต่างๆ
3. บันทึกข้อมูลเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข ้ในโปรแกรมรับเรื่องร้องเรียน ตอบกลับ^ร้องเรียน
4. ใทับริการข้อมูลข้าวสารและตั้นตอนต่างๆ ในการใทับริการ แคํประชาชนที่มาใช้บริการ
5. รายงานข้อร้องเรียนต่อถูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เพื่อรวบรวมน่าเสนอกรรมกาวบริหาร 

โรงพยาบาล/ทีมน์าเปันประจ่าเดิอน
6. เปิน^ประสานงานรับเร่ืองร้อง ม.๔<|) (กรท!ผู้รับบริการ )และ ม.(เ)๘ (กรคํ!ผู้ใทับริการ) และประสารต่อโป 

ลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัคศรีสะเกษ

บรรคาคำสั่ง ข้อบังด้บหรีอลี่นได ที่ขัดแย้งกับคำสั่งที่แขน ตั้งที่ตั้งแต่บัคที่เป็นด้นไป 

สั่ง ณ วันท่ี 1 เดีอน ตุลาคม 2564

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)
ผู้ย์านวยกาวโรงพยาบาลศรีรัตนะ
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คูนย์รับเร่ีองร้องเรียนทั่วไปและการรับ'•รี่อ^0งเรียนการ^จริตและประพฤดิมิชอบ

โรงพยาบาลศรีรัตนะ

หลักฐานข่องทางกาวดิหต่อ
๑. หมายเลใ)โทวลัพท ์ะ สาบตวง ๐๔๕-๖ตพ-๐®๔ ต่อ ๑®๔

๐๘๔-๓๖๐-๙๘๕๘
เ0. เว้บไใ(ต์โวงพยาบาล ะ www.slrattanahosDltal.gC?.tb 

E-mail: maylrdramam๙๑๙๔๓?mail.com 

๓. ข่องทางอื่นๆ ะ ลิตต่อด้วยต้วเอง 
ะจตหมาย

: ^บความคิดเ'สนตามจุดต่างๆ ^องโรงพยาบาล 

(ทำกาวเปิดดู้าๅกสัปดาห ์โดยคณะกรรมการควาน^ส่ืยง) 

: ผ่านท่านผู้บวิหาว 

ะ หปวยงานภายนอก
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แผนฝังกร
ะนวนการชัคการส์อง^งเวิขน/แจ้งเบาร:แสด้านการVJจริตและประพฤดิมิชอบ

ร่อ่งทาเด้ฟ ้
-เริบไจ)พ!นJP พ-
- ^บความด้คเพึนใฃ าห-
- โทวด้พท์
- ม่านผู้บริหา'! (พ้งในแพ!นอกเวลา^จก''^)
- ดีคค่อด้วยคนเอาท้ภูน!!'’
- หน่วยาานภายนอก
- วคหม่าย
ฯทา ^'''''-'

รี'บส่อง?0าเ1ยนอาก^นพก'’'* 
ม่านข่องทางตำงา,

«. เจัาหน้าที่เววป'!*ข่า?น (ไนเวทาา'’จก'1'!) 
to. เววหวว'}กาว (นอกเวทาวาจกวว)

«. เข่าหน้าที่เววปว*ข่ารน ^เวทาวาจกาว) 
to. เววต่ทจกาว (นอกเวทว'!วจกวว)

■ตรวจตอบข่อเท้จพง
- หาข่ยมูตเที่มเด้มจากเวจว*เน้อนพ0ข้ที1่ก1
- หา?อหน่วยงานรนท่ีเที่ยวข้อง __

วายงานคพะกรวนกาวข่วน 
เาวไกท่เกที่ยแท*รทกววข้องรอ*^อบ

ประทานหน่วยงานที่เที่ยวข้®ว 
ตอบตนอVแด้ไจป็ญหาไกท่เกที่ยฟ้อ^1

- ห้วหบ้าสึ่วนวาจกาวที่เที่ยวข้อ,* ■ ที่นไกตํเกที่ยว,’ข่นเอ,,
- เครือข่ายภูน!!ข่นท่ีว’ิ! * ที่ขก่1
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Flow ส์องเรียนการทุจริตนละประพฤติมชอบ โรงพยาบาลพรีรัตน!

คกก.เพาไกล่เกf'ย ล่าเนินการ 
เจรจาไกล่เกลี่ย

ลี่นเ1องส่ง สสจ.ศรีสะเกษ

Admin รพ.รี'บเรีองรีองเรียน

ศณะกรรมการไกล่เกล่ีย 
ระด้นขังหร’ีศ

ถิหตามการล่าเนินการจน 
เสรีจส์นการพิจารณา

ทาง face book 
รพ.ศรีรีตนะ

ภูนย์รีบเรองรีองเรียน/
รีองเรียนทางวาจา/ไหร^ล์

บันพิกผลการรายงานขัดการ 
ข้อรองเรียนใบัผู้นรีหาร 

รีบทราบ

คณะกรรมการรีบเรื่องร้องเรียน/ 
คกก.ไกล่เกลี่ย รพ.ศรีรีดนะ 

คณะกรรมการบริหารศวานเสื่ย*

หบังสึอรีองเรียนจากหนํวยงาน 
ภายนอก สสจ.ศรีสะเกช 

ภูนย์ล่ารงอรรม ข้าเภอศรีรีดนะ 
นสะจ.ศรีสะเกษ
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“Work Flow การคำเนินการน^ปัญหาเ^อง^®ง^ยน”

. คู้?บความRmMน รพ.
- ม่านคู้บริหาร (^ในเพ'ะนอกเวลาร'1รการ)
- หน่วยงานภายนอก

- ตรวจสอบข้อเร่!ออริ'«
■ หาข้อมูลเพื่นเ^อากเวร'ระเป็ยนทรีอ^เ?'เ|วข®ัง
- หาริอหน่วยงานช่ืนร่!เ^วข้อ',

ประสานงานviนวยรานร่เ^อวข้อร 
.คำนักงานส^ารณ์!อข้รหร,ิ"^,'*1^

เริอง?องเริยนชื่มีวะด’้บ"วานานแรรนาก 
- ทพะคำงาน?บคํเอร?อรเริยน

เริองร่เพลามารถคำเนันการ 
นเริเชปัญหาพนร่'

รายงานคพะกรรมการ?บ^อร 
?องเริยน (เวรประข้า?น) / ร่!ม

สรุปผลแข้งกคํบ
- เรอิงง่าย ภายใน ค1 ริน
- เรื่องยาก ภายใน «'๐ วัน 

โหย?!ตคํอเป็นระยะๆ
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