- ๒๔ ผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไปสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
(นายจักราวุธ จุฑาสงฆ์)
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทั่วไป
สนง.สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
(รับเรื่อง/ดาเนินการ/แจ้งกลับ)

(๑)
จนท.ศูนย์ฯ ดาเนินการ หรือ
ตั้ง คกก.ระดับจังหวัด

-รอง นพ.สสจ.มุกดาหาร
ที่กากับดูแล

นิพนธ์/ วีรญา/สิทธิพงษ์/ธัญพร

(๒)
มอบผู้เกี่ยวข้องดาเนินการ
-กลุ่มงานใน สสจ.มุกดาหาร ๑๓ กลุ่มงาน
-รพท./รพช.
-สานักงานสาธารณสุขอาเภอ

(๓)
รายงาน นพ.สสจ.มุกดาหาร เพื่อ
พิจารณา

- ไม่มีมูล ยุติเรื่อง
- ปรับปรุงบริการ
- นอกอานาจ/ส่งต่อ

ศูนย์ฯ แจ้งกลับ
-ผู้ร้องเรียน
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มีมูลทางวินัย ละเมิด

กลุ่มงานนิติการ สสจ.มุกดาหาร
ดาเนินการต่อไป
ออกแบบ/ วาดผัง : วีรญา/ ชนัชดา

ตารางที่ ๑ : สรุปผลการดาเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
สรุปเรื่องร้องเรียนปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ลาดับที่ ๑,๔,๑๒,๑๓,๑๕ และ ๑๖ ดาเนินการต่อในปี ๒๕๖๐)
ผลการจัดการในขั้นตอนก่อนวินัย
ลาดับ หน่วยงานย่อยที่ถูกร้องเรียน/
ช่องทางการ วิธีการจัดการสาหรับเรื่องนี้
การดาเนินการ ผู้รับผิดชอบสานวน
กาลัง
ผลการดาเนินการ
เรื่องและประเด็นการร้องเรียน/ ร้องเรียน/วดป.
ทางวินัย ละเมิด
ดาเนินการ
(ประเด็นร้องเรียน)
รับเรื่อง
และด้านคดี
/แล้วเสร็จ
๑ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ร้องเรียนผ่าน แจ้งให้สานักงานสาธารณสุข ดาเนินการ - กลุ่มงานนิติการและพนักงาน
ไม่มี
นายนิพนธ์ จันดารักษ์
อานาจเจริญ เรื่อง พฤติกรรม กรมสนับสนุน จังหวัดอานาจเจริญ
แล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ของ สสจ.มุกดาหาร ได้
และกลุม่ งาน คบส.
ของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
บริการเป็น
ดาเนินการในส่วนที่
ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้
เกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก
หนังสือ
เกี่ยวข้อง และประสานกลุ่ม
คาแนะนาให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่
ของศูนย์แพทย์วิถีธรรม
วันที่ ๑๒
งานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และรายงาน
(พฤติกรรมบริการ)
พฤษภาคม
มุกดาหาร ตรวจสอบการ
นพ.สสจ.มุกดาหาร ทราบแล้ว
๒๕๕๘
ดาเนินงานของศูนย์วิถีธรรม

๒

แพทย์โรงพยาบาลหนองสูง
เรื่อง พฤติกรรมไม่เหมาะสมใน
การให้บริการ
(พฤติกรรมบริการ)

ร้องเรียนผ่าน ให้โรงพยาบาลหนองสูง
ศูนย์รับเรื่องราว ตรวจสอบ และทาความ
ร้องทุกข์ของ
เข้าใจกับผู้ร้อง
รัฐบาล ๑๑๑๑
เป็นหนังสือ
ลงวันที่ ๑๙
สิงหาคม
๒๕๕๘

ดาเนินการ - โรงพยาบาลหนองสูงได้ชี้แจง ทา
แล้วเสร็จ ความเข้าใจกับผู้ร้อง และได้นาข้อ
ร้องเรียนไปใช้ในการแก้ไขปรับปรุง
ระบบคุณภาพบริการและพฤติกรรม
การให้บริการของเจ้าหน้าที่แล้ว และ
สสจ.มุกดาหาร ได้รายงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทราบแล้ว

ไม่มี

นายนิพนธ์ จันดารักษ์

-๒ลาดับ

๓

หน่วยงานย่อยที่ถูกร้องเรียน/
เรื่องและประเด็นการร้องเรียน/
(ประเด็นร้องเรียน)
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมุกดาหาร
เรื่อง ขอให้ปรับปรุงการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่แผนก
ตรวจสอบสิทธิการใช้บริการ
ของโรงพยาบาลมุกดาหาร
(พฤติกรรมบริการ)

ช่องทางการ
วิธีการจัดการสาหรับเรื่องนี้
ร้องเรียน/วดป.
รับเรื่อง
ร้องเรียนผ่าน ให้โรงพยาบาลมุกดาหาร นาข้อ
กรมสนับสนุน ร้องเรียนไปใช้เป็นข้อมูลในการ
บริการเป็น
ปรับปรุงระบบการให้บริการ
หนังสือ
ลงวันที่ ๑
กันยายน
๒๕๕๘

ผลการจัดการในขั้นตอนก่อนวินัย
การดาเนินการ ผู้รับผิดชอบสานวน
กาลัง
ผลการดาเนินการ
ทางวินยั ละเมิด
ดาเนินการ/
และด้านคดี
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ โรงพยาบาลมุกดาหารได้มีการ
ไม่มี
นายนิพนธ์ จันดารักษ์
ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ
และกาชับเรื่องพฤติกรรม
บริการ เพื่อพัฒนาการ
ให้บริการกับเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการในแผนกตรวจสอบ
สิทธิ/รอเอกสารรายงาน

-๓-

ลาดับ

๔

หน่วยงานย่อยที่ถูกร้องเรียน/
ช่องทางการ
เรื่องและประเด็นการร้องเรียน/ ร้องเรียน/วดป.
(ประเด็นร้องเรียน)
รับเรื่อง
โรงพยาบาลดงหลวง
เรื่อง การใช้งบประมาณ
โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพใน
ชุมชนโรงพยาบาลดงหลวงไม่
โปร่งใส และไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ จานวน ๕ โครงการ
(สตง.ชี้มูลความผิดแก่
ผู้รับผิดชอบโครงการ รวม ๕
คน)
มีรายละเอียดทั้ง ๕ โครงการ
ตามรายงานผล การเร่งรัด
ติดตาม กรณีเงินขาดบัญชี หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ตาม
ตารางแนบท้ายนี้
(ทุจริต/ผิดระเบียบ)

ร้องเรียนผ่าน
สตง.๕
อุบลราชธานี ใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๐
(สตง.ออก
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และ
ชี้มูลความผิด
เกี่ยวกับการ
ทุจริต และการ
ปฏิบัติผิด
ระเบียบ ในปี
พ.ศ. ๒๕๕๖
และส่งเรื่องให้
สป.สธ.
ดาเนินการ)

วิธีการจัดการสาหรับเรื่องนี้

สสจ.มุกดาหาร รับเรื่องจาก
สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (สป.สธ.) ในปี
๒๕๕๖ และดาเนินการดังนี้
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง
๑ โครงการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง ๓
โครงการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด จานวน ๓ โครงการ
(หมายเหตุ: แต่งตั้ง
คณะกรรมการตามการชี้มูลของ
สตง.)

ผลการจัดการในขั้นตอน
ก่อนวินัย
การดาเนินการทางวินัย ละเมิด
และด้านคดี
กาลัง
ผลการ
ดาเนินการ/ ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
ไม่มี
ไม่มี
๑) ทางวินัย : เป็นเรื่องการปฏิบัติ
ผิดระเบียบ (ไม่ทุจริต)
- ลงโทษภาคทัณฑ์ จนท. ๑ ราย
- ว่ากล่าวตักเตือน จนท. ๓ ราย
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๒) ละเมิด
- ความเห็นคณะกรรมการ : การใช้
จ่ายเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ ทั้ง ๓ โครงการ
- สานวนละเมิดดาเนินการเสร็จใน
เดือน ก.ย.๖๐
๓) ด้านคดี
- ไม่มีการดาเนินคดีกับเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งทางแพ่ง และทาง
อาญา

ผู้รับผิดชอบสานวน

นางวีรญา บารุงสวัสดิ์
(ทั้งสานวนวินัย และ
สานวนละเมิด : ไม่มี
ข้อทักท้วงจาก
หน่วยงานที่กากับดูแล
ทั้งสานวนวินัย และ
สานวนละเมิด)

-๔-

ลาดับ

๕

หน่วยงานย่อยที่ถูกร้องเรียน/
ช่องทางการ
เรื่องและประเด็นการร้องเรียน/ ร้องเรียน/วดป.
(ประเด็นร้องเรียน)
รับเรื่อง
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมุกดาหาร
เรื่อง การให้บริการของ
เจ้าหน้าที่คลินิกวัณโรค
โรงพยาบาลมุกดาหาร
เนื่องจากมีพฤติกรรมไม่
เหมาะสม และไม่เต็มใจ
ให้บริการ
(พฤติกรรมบริการ)

ร้องเรียนผ่าน
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
เป็นหนังสือ
ลงวันที่ ๒๑
ธันวาคม
๒๕๕๘

วิธีการจัดการสาหรับเรื่องนี้

ให้โรงพยาบาลมุกดาหาร
ตรวจสอบข้อเท็จจริง พิจารณา
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงบริการ

ผลการจัดการในขั้นตอน
ก่อนวินัย
กาลัง
ผลการ
ดาเนินการ/ ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ รพ.
แล้วเสร็จ มุกดาหาร
รายงาน
การ
ตรวจสอบ
และนา
ข้อมูลไปใช้
ในการ
ปรับปรุง
พฤติกรรม
บริการ

การดาเนินการทางวินัย ละเมิด
และด้านคดี

ผู้รับผิดชอบสานวน

ไม่มี

นายนิพนธ์ จันดารักษ์

-๕-

ลาดับ

๖

หน่วยงานย่อยที่ถูกร้องเรียน/
เรื่องและประเด็นการร้องเรียน/
(ประเด็นร้องเรียน)
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคาชะอี
เรื่อง ขอให้ปรับปรุงการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้อง
บัตร (พฤติกรรมบริการ)

ช่องทางการ
ร้องเรียน/วดป.
รับเรื่อง
ร้องเรียนผ่าน
ศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์ของ
รัฐบาล ๑๑๑๑
เป็นหนังสือ
ลงวันที่ ๒๔
ธันวาคม
๒๕๕๘

วิธีการจัดการสาหรับเรื่องนี้

ให้โรงพยาบาลคาชะอีตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง พิจารณาดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่ รวมทั้งใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงบริการ

ผลการจัดการในขั้นตอนก่อนวินัย
กาลัง
ผลการดาเนินการ
ดาเนินการ
/แล้วเสร็จ
ดาเนินการ โรงพยาบาลคาชะอี ชี้แจง
แล้วเสร็จ กรณีดังกล่าว จากการ
ตรวจสอบสิทธิของผู้ป่วย
ตามขั้นตอนเป็นสิทธิบัตร
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า
โรงพยาบาลหลัก คือ
โรงพยาบาลดงหลวง และ
ไม่ใช่กรณีอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน จากการทบทวน
โดยคณะกรรมการดูแล
ผู้ป่วยโรงพยาบาลคาชะอี
พบว่า เจ้าหน้าที่ได้
ให้บริการผู้ป่วยตาม
ขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยทุก
ประการ

การดาเนินการทาง ผู้รับผิดชอบสานวน
วินัย ละเมิด และ
ด้านคดี
ไม่มี
นายนิพนธ์ จันดารักษ์

-๖-

ลาดับ

๗

๘

หน่วยงานย่อยที่ถูกร้องเรียน/
เรื่องและประเด็นการร้องเรียน/
(ประเด็นร้องเรียน)
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดงหลวง
เรื่อง ขอให้ดาเนินการสอบสวน
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่
โรงพยาบาลดงหลวงในข้อหา
ฉ้อโกง ซึ่งเป็นการกระทาที่ผิด
กฎหมาย
(พฤติกรรมส่วนตัว)

แพทย์โรงพยาบาลมุกดาหาร
เรื่อง ขอให้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง กรณีการทาคลอดที่
โรงพยาบาลมุกดาหาร จนทาให้
ทารกมีอาการผิดปกติ และเป็น
เหตุให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็น
จานวนมาก
(พฤติกรรมบริการ)

ผลการจัดการในขั้นตอนก่อนวินัย
ช่องทางการ
วิธีการจัดการสาหรับเรื่องนี้
กาลัง
ผลการดาเนินการ
ร้องเรียน/วดป.รับ
ดาเนินการ/
เรื่อง
แล้วเสร็จ
ร้องเรียนผ่าน
ให้โรงพยาบาลดงหลวง
ดาเนินการ สสจ.มุกดาหารได้รายงาน
หัวหน้า คสช.,
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
แล้วเสร็จ ผลการตรวจสอบ
ปลัดกระทรวง
พิจารณาดาเนินการตามอานาจ
ข้อเท็จจริงให้ผู้เกี่ยวข้อง
สาธารณสุข,ศูนย์ หน้าที่และ สสจ.มุกดาหาร
ทราบแล้วและมีความเห็น
ดารงธรรม จ.มุกด ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
ให้ยุติเรื่อง และได้รายงาน
หาร และ นพ.สสจ.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
มุกดาหาร
เป็นหนังสือ
ลงวันที่ ๖ มกราคม
๒๕๕๙
ร้องเรียนผ่านศูนย์ ให้โรงพยาบาลตรวจสอบ
ดาเนินการ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ดารงธรรมจังหวัด ข้อเท็จจริง และพิจารณา
แล้วเสร็จ และเจรจาไกล่เกลี่ยจน
มุกดาหาร เป็น
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ผู้ร้องพึงพอใจและรายงาน
หนังสือ ลงวันที่ ๒๙
ให้ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
มกราคม ๒๕๕๙
มุกดาหารทราบแล้ว

การดาเนินการทาง
ผู้รับผิดชอบสานวน
วินัย ละเมิด และด้าน
คดี
ไม่มี
นายนิพนธ์ จันดารักษ์

ไม่มี

นายนิพนธ์ จันดารักษ์

-๗-

หน่วยงานย่อยที่ถูกร้องเรียน/
เรื่องและประเด็นการร้องเรียน/
ลาดับ
(ประเด็นร้องเรียน)
๙ สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
คาชะอี เรื่อง มีต้นไม้ขนาดใหญ่
อยู่ในพื้นที่ของ สสอ.คาชะอี ซึ่ง
อยู่ในบริเวณใกล้ชุมชน อาจ
เป็นอันตรายจากต้นไม้หักโค่น
ล้มทับบ้านเรือนเสียหาย
(อื่นๆ)
๑๐

สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
เมืองมุกดาหาร เรื่อง ถนนชารุด
บริเวณหน้า สสอ.เมือง
มุกดาหาร
(อื่นๆ)

ช่องทางการ
วิธีการจัดการสาหรับเรื่องนี้
ร้องเรียน/วดป.
รับเรื่อง
ร้องเรียนผ่าน ให้สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
ศูนย์ดารงธรรม คาชะอี ดาเนินการตรวจสอบ
จังหวัด
ข้อเท็จจริง
มุกดาหาร เป็น
หนังสือลงวันที่
๑๐ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙
ร้องเรียนผ่าน
เว็บไซต์จังหวัด
มุกดาหาร ลง
วันที่ ๒
กุมภาพันธ์
๒๕๕๙

ให้สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
เมืองมุกดาหาร ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และพิจารณา
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
เพื่อเป็นการดูแล และแก้ไข
ปัญหา

ผลการจัดการในขั้นตอนก่อนวินัย
กาลัง
ผลการดาเนินการ
ดาเนินการ/
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอคา
แล้วเสร็จ ชะอี ชี้แจงในกรณีดังกล่าว โดย
ได้ประสานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขาคาชะอี เพื่อขอ
เครื่องมืออุปกรณ์ในการตัดกิ่ง
ไม้แล้ว

ดาเนินการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
แล้วเสร็จ เมืองมุกดาหาร ชี้แจงในกรณี
ดังกล่าวว่า เกิดจากสาเหตุซึ่งอยู่
นอกเขตบริเวณความรับผิดชอบ
ของ สสอ.เมืองมุกดาหาร ซึ่ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ
เทศบาลตาบลนาสีนวน ซึ่งอยู่
ระหว่างดาเนินการตั้ง
งบประมาณ ภายในปี ๒๕๕๙ นี้

การดาเนินการทาง ผู้รับผิดชอบสานวน
วินัย ละเมิด และ
ด้านคดี
ไม่มี
นายนิพนธ์ จันดารักษ์

ไม่มี

นายนิพนธ์ จันดารักษ์

-๘-

ลาดับ

๑๑

๑๒

หน่วยงานย่อยที่ถูกร้องเรียน/
เรื่องและประเด็นการร้องเรียน/
(ประเด็นร้องเรียน)
ราษฎรหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์
๑๔ ต.กกตูม อ.ดงหลวง ชื่อ
นายอนุ พรมทา ซึ่งเป็นบุคคล
วิกลจริต ปาหินใส่รถยนต์ผู้
สัญจรไปมา
(อื่นๆ)

ช่องทางการ
ร้องเรียน/วดป.
รับเรื่อง
ร้องเรียนผ่าน
ศูนย์ดารงธรรม
จังหวัด
มุกดาหาร/งาน
วินัยฯ สสจ.
มุกดาหาร รับ
เรื่องวันที่ ๘
มีนาคม ๒๕๕๙
แพทย์โรงพยาบาลนิคมคาสร้อย ร้องเรียนผ่าน
เรื่อง ขอให้ตรวจสอบ
นายแพทย์
ข้อเท็จจริง กรณีทารกตายใน สาธารณสุข
ครรภ์มารดา
จังหวัด
(พฤติกรรมบริการ)
มุกดาหาร/งาน
วินัยฯ สสจ.
มุกดาหาร รับ
เรื่องวันที่ ๘
มีนาคม ๒๕๕๙

วิธีการจัดการสาหรับเรื่องนี้

แจ้งให้ให้โรงพยาบาลดงหลวง ร่วมกับ
กลุ่มงานยาเสพติดฯ
สสจ.มุกดาหาร ตรวจสอบข้อเท็จจริง /
ผู้รับผิดชอบสานวนประสานและกากับ
ติดตาม ให้ดาเนินการตามห้วงเวลาที่
กาหนด /รายงานผลการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนต่อ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
มุกดาหารเพื่อแจ้งผู้ร้องต่อไป
ให้โรงพยาบาลนิคมคาสร้อยตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง /มอบกลุ่มประกัน สสจ.
มุกดาหาร ตรวจสอบข้อเท็จจริงตาม
ม.๔๑ แห่ง พรบ.หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕

ผลการจัดการในขั้นตอนก่อนวินัย
กาลัง
ผลการดาเนินการ
ดาเนินการ/
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ
โรงพยาบาลดงหลวง ส่ง
แล้วเสร็จ และ บุคคลดังกล่าวไปรับการ
รายงานศูนย์ รักษา เป็นผู้ป่วยใน
ดารงธรรม
แผนกจิตเวช ณ ร.พ.
วันที่ ๑๗
พระศรีมหาโพธิ์ จังหวัด
มีนาคม
อุบลราชธานี (รพ.ดง
๒๕๕๙
หลวงอนุเคราะห์ค่า
พาหนะเดินทาง)
ดาเนินการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง/
แล้วเสร็จ เจรจาไกล่เกลี่ย/เยียวยา
๙ มี.ค. ๖๐/ ตาม ม.๔๑ แห่ง พรบ.
แจ้งกลับผู้ หลักประกันสุขภาพ
ร้องเรียน และ แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
รพ.นิคมฯ และยุติเรื่อง

การดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบสานวน
ทางวินัย ละเมิด
และด้านคดี
ไม่มี
นางวีรญา บารุงสวัสดิ์

ไม่มี

นางวีรญา บารุงสวัสดิ์

-๙ผลการจัดการในขั้นตอนก่อนวินัย
ลาดับ หน่วยงานย่อยที่ถูกร้องเรียน/
ช่องทางการ
วิธีการจัดการสาหรับเรื่องนี้
กาลัง
ผลการดาเนินการ
เรื่องและประเด็นการร้องเรียน/ ร้องเรียน/วดป.
ดาเนินการ/
(ประเด็นร้องเรียน)
รับเรื่อง
แล้วเสร็จ
- ดาเนินการ
๑๓ โรงพยาบาลดอนตาล
ช่องทาง
ให้โรงพยาบาลดอนตาลตรวจสอบ
- ยุติเรื่องร้องเรียน
แล้วเสร็จ
เรื่อง การใช้บริการฟอกไตใน
ร้องเรียนผ่าน ข้อเท็จจริง /ตรวจสอบระเบียบที่
รวมทั้งแจ้งให้เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลดอนตาล (เกรงว่า นายแพทย์
เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการให้ถูกต้องตาม ๔ สิงหาคม
ผู้เกี่ยวข้องดาเนินการให้
๒๕๖๐
รพ.จะไม่ต่อสัญญาจ้างกับ
สาธารณสุข
ระเบียบโดยเคร่งครัด รวมทั้งทาความ
เป็นไปตามระเบียบโดย
- แจ้งกลับผู้ร้อง
เอกชนที่ให้บริการฟอกไต
จังหวัด
เข้าใจกับกลุ่มผู้ร้องเรียน
เคร่งครัด และมอบงาน
ตามหนังสือ
(อื่นๆ)
มุกดาหาร/งาน
ตรวจสอบภายในกลุ่ม
จังหวัด
วินัยฯ สสจ.
มุกดาหาร ที่ มห งานบริหารทั่วไปร่วมกับ
๐๐๓๒/๙๕๓๖ กลุ่มงานนิติการ
มุกดาหาร
ลว ๙ ส.ค.๖๐ สานักงานสาธารณสุข
รับเรื่องวันที่
- แจ้ง รพ.ดอน จังหวัดมุกดาหาร กากับ
๑๘ มีนาคม
ตาล ตาม
๒๕๕๙
ติดตามเรื่องการทา
หนังสือ จังหวัด
มุกดาหาร ที่ มห สัญญาจ้างฟอกไตกับ
๐๐๓๒/๙๕๖๕ เอกชนให้เป็นไปตาม
ลว ๙ ส.ค.๖๐ ระเบียบโดยเคร่งครัด
และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ

การดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบสานวน
ทางวินัย ละเมิด
และด้านคดี
ไม่มี
นางวีรญา บารุงสวัสดิ์

- ๑๐ ลาดับ

๑๔

หน่วยงานย่อยที่ถูกร้องเรียน/
ช่องทางการ
เรื่องและประเด็นการร้องเรียน/ ร้องเรียน/วดป.
(ประเด็นร้องเรียน)
รับเรื่อง
เทศบาล/น้าท่วมขัง มีกลิ่น
ร้องผ่าน ตู้ ปณ.
เหม็น เป็นเหตุราคาญ
รัฐบาล และ
ศดธ.มุกดาหาร/
ศดธ.ส่งเรื่องให้
สสจ.มุกดาหาร
ดาเนินการ
วดป.รับเรื่อง :
๒ มิ.ย. ๕๙
(๑๑.๐๐ น.)
วปด.แล้วเสร็จ
๗ มิ.ย. ๕๙

วิธีการจัดการสาหรับเรื่องนี้

พิจารณา กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
แล้ว พบว่าเป็นเรื่องนอกเหนืออานาจ นพ.
สสจ.มุกดาหาร /ส่งเรื่องกลับ ศดธ. และแจ้ง
ผู้รับผิดชอบงานรับเรื่องร้องเรียนของเทศบาล
ทราบในเบื้องต้น
รายละเอียดพอสังเขป
พบว่าเรื่องดังกล่าวอยู่นอกเหนืออานาจหน้าที่
ของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กล่าวคือ เป็นเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับเหตุ
ราคาญ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ ในมาตรา ๒๕(๑) ซึง่
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวให้อานาจแก่เจ้า
พนักงานท้องถิ่น เป็นผู้มีอานาจหน้าที่บังคับ
ใช้กฎหมาย โดยกาหนดไว้ในมาตรา ๒๖ ถึง
มาตรา ๒๘ ทั้งนี้ สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหารได้ส่งข้อมูลเบื้องต้นทาง
โทรสาร ให้ผู้รับผิดชอบงานรับเรื่องร้องเรียน
ของเทศบาลเมืองมุกดาหารทราบแล้ว

ผลการจัดการในขั้นตอนก่อนวินัย
กาลัง
ผลการ
ดาเนินการ/
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้ว
เสร็จจาก สสจ
๗ มิ.ย. ๕๙

การดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบสานวน
ทางวินัย ละเมิด
และด้านคดี
นางวีรญา บารุงสวัสดิ์

- ๑๑ ลาดับ

๑๕

๑๖

หน่วยงานย่อยที่ถูกร้องเรียน/
ช่องทางการ
วิธีการจัดการสาหรับเรื่องนี้
เรื่องและประเด็นการร้องเรียน/ ร้องเรียน/วดป.
(ประเด็นร้องเรียน)
รับเรื่อง
ข้าราชการสังกัด รพ.สต.โนนป่า ๑๙ พฤศจิกายน แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
๒๕๕๘
แดง สสอ.คาชะอี ละทิ้งหน้าที่
ทางวินัยอย่างร้ายแรง (ละทิ้ง
ราชการ
หน้าที่ราชการ)
(นางสาวอภิชยา สุขรี่)
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
สังกัด รพ.ดอนตาล ตาแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์
(นายศุภโชค ยืนยง)

๒๒ กันยายน
๒๕๕๘

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยอย่างร้ายแรง (ต้องหา
คดีอาญา ฐานร่วมกันมียาเสพ
ติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า)

ผลการจัดการในขั้นตอนก่อนวินัย
กาลัง
ผลการดาเนินการ
ดาเนินการ/
แล้วเสร็จ

การดาเนินการทางวินัย ละเมิด ผู้รับผิดชอบสานวน
และด้านคดี
ออกคาสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ นายนิพนธ์
ตามมติของ อ.ก.พ.จังหวัดมุกดาหาร จันดารักษ์
คาสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ ๕๗๑/
๒๕๖๐ ลว. ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

จังหวัดมุกดาหารมีคาสั่งลงโทษ
ไล่ออกจากราชการ ตามคาสั่ง
จังหวัดมุกดาหาร ที่ ๒๐๖/
๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม
๒๕๖๑ ปัจจุบันผู้ถูกคาสั่ง
ลงโทษได้อุทธรณ์คาสั่งลงโทษ
ต่อ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข
และอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของ อ.ก.พ.กระทรวง
สาธารณสุข

นายนิพนธ์
จันดารักษ์
(แล้วเสร็จ/มีการ
อุทธรณ์คาสั่ง
ลงโทษทางวินัย)

- ๑๒ ลาดับ

๑๗

หน่วยงานย่อยที่ถูกร้องเรียน/
เรื่องและประเด็นการร้องเรียน/
(ประเด็นร้องเรียน)
ข้าราชการ รพ.คาชะอี มี
พฤติกรรมไม่มาปฏิบัติราชการ
(นายบุญเพ็ง เสนาะทิพย์)

ช่องทางการ
วิธีการจัดการสาหรับเรื่องนี้
ร้องเรียน/วดป.
รับเรื่อง
รพ.คาชะอี
เนื่องจากการรายงานเบื้องต้น
รายงาน นพ.
ของ รพ.คาชะอี ไม่ได้แนบ
สสจ.มุกดาหาร เอกสารหลักฐานประกอบ
จังหวัดมุกดาหารจึงให้แต่งตั้ง
คกก.สืบสวนข้อเท็จจริงตาม
คาสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่
๓๐๑๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖
กันยายน ๒๕๕๙

ผลการจัดการในขั้นตอนก่อนวินัย
กาลัง
ผลการดาเนินการ
ดาเนินการ/
แล้วเสร็จ
กาลัง
คกก.จะเร่ง
ดาเนินการ/
ดาเนินการให้แล้ว
คกก.ได้รวบรวม เสร็จภายในสิ้น
เอกสารแล้ว
เดือนเมษายน
เสร็จยังเหลือ
๒๕๖๑
เฉพาะขั้นตอน
การการสอบ
พยานบุคคล
ประกอบ

การดาเนินการทางวินัย ละเมิด ผู้รับผิดชอบสานวน
และด้านคดี
ยังไม่มี

นายนิพนธ์
จันดารักษ์

ตารางที่ ๒ : สรุปผลการดาเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
เรื่องร้องเรียนรับใหม่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) รวม ๖ เรื่อง แล้วเสร็จทั้ง ๖ เรื่อง

ลาดับ

๑

หน่วยงานย่อยที่ถูกร้องเรียน/
เรื่องและประเด็นการร้องเรียน/
(ประเด็นร้องเรียน)
หจก.ไทวัสดุมุกดาหารและ
ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดงานจ้าง
มิวสิก คอนเนกชัน ในวันที่ ๓
มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ลานไทวัสดุ
มุกดาหาร โดยร้องเรียนว่ามีการ
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ไม่ติดเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่
ในบริเวณงาน ขอให้แจ้งความ
กล่าวโทษแก่ผู้เกี่ยวข้อง
(พรบ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์)

ช่องทางการ
ร้องเรียน/วดป.
รับเรื่อง
ทาหนังสือ
ร้องเรียนผ่าน
ผวจ.มุกดาหาร
และนายอาเภอ
เมืองมุกดาหาร/
รับเรื่องวันที่
๑๑ และ ๒๐
เมษายน ๒๕๖๐
ตามลาดับ

วิธีการจัดการสาหรับเรื่องนี้

เนื่องจากเป็นการวินิจฉัยในข้อ
กฎหมาย กลุ่มงานนิติการได้
สืบค้นแนวคาวินิจฉัยที่เกี่ยวข้อง
ตามประเด็นที่ร้องเรียนและได้
ประมวลความเห็นเพื่อเสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัดมุกดาหาร
พิจารณา

ผลการจัดการในขั้นตอนก่อนวินัย
กาลัง
ผลการดาเนินการ
ดาเนินการ/
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ
ยุติเรื่อง
แล้วเสร็จ

การดาเนินการทางวินัย
ละเมิด และด้านคดี

ผู้รับผิดชอบสานวน

ไม่มี

นายนิพนธ์ จันดารักษ์

-๒-

ลาดับ

๒

๓

หน่วยงานย่อยที่ถูกร้องเรียน/
เรื่องและประเด็นการร้องเรียน/
(ประเด็นร้องเรียน)
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลนาอุดม อ.นิคมคา
สร้อย จ.มุกดาหาร เรื่อง การ
ให้บริการนอกเวลาราชการ
(พฤติกรรมบริการ)

โรงพยาบาลชุมชน(รพ.ดอน
ตาล)/ขอให้ปรับปรุงการ
ให้บริการของโรงพยาบาล
ชุมชน
(พฤติกรรมบริการ)

ช่องทางการ
ร้องเรียน/วดป.
รับเรื่อง
ร้องเรียนผ่าน
ศูนย์ดารงธรรม
จังหวัด
มุกดาหาร /รับ
เรื่อง ๗
กุมภาพันธ์
๒๕๖๐
ศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์ของ
รัฐบาล ๑๑๑๑/
๑๕ มิ.ย.๒๕๖๐

วิธีการจัดการสาหรับเรื่องนี้

ให้ สสอ.นิคมฯ ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง พิจารณาดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่ รวมทั้งใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงบริการ

ให้โรงพยาบาลชุมชนตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และพิจารณา
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
รวมทั้งให้ใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงบริการ

ผลการจัดการในขั้นตอนก่อนวินัย
กาลัง
ผลการดาเนินการ
ดาเนินการ/
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ ตักเตือนเจ้าหน้าที่/
ให้ปรับปรุงบริการ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

เหตุเกิดช่วง
เทศกาลสงกรานต์
หยุดยาว/เป็นเรื่อง
ไม่ฉุกเฉิน/ใช้เป็น
ข้อมูลปรับปรุง
ระบบบริการ

การดาเนินการทางวินัย
ละเมิด และด้านคดี

ผู้รับผิดชอบสานวน

ไม่มี

นายสิทธิพงษ์ จิตนิยม

ไม่มี

นายสิทธิพงษ์ จิตนิยม

-๓ลาดับ

๔

๕

๖

หน่วยงานย่อยที่ถูกร้องเรียน/
เรื่องและประเด็นการร้องเรียน/
(ประเด็นร้องเรียน)
โรงพยาบาลมุกดาหาร/รพ
พยาบาลได้รับอุบัติเหตุ
(อุบัติเหตุทางถนน)
โรงพยาบาลชุมชน(รพ.คาชะอี)
/ร้องเรียน ผอ.รพช.คาชะอี ว่า
บริหารงานไม่เป็นระบบ ไม่
โปร่งใส
(พฤติกรรมการบริหารงาน)

ช่องทางการ
ร้องเรียน/วดป.
รับเรื่อง
รายงานอุบัติเหตุ/
รับเรื่องวันที่
๓๐ มิ.ย ๒๕๖๐

วิธีการจัดการสาหรับเรื่องนี้

ตั้ง คกก.สอบข้อเท็จจริง/
ดาเนินการสอบสวน ๕ วัน/
รายงาน
ทาหนังสือ
ตั้ง คกก.ตรวจสอบข้อเท็จจริง/
ร้องเรียนต่อ
วางแผนตรวจสอบข้อเท็จจริงให้
นพ.สสจ.
แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน/สรุป
มุกดาหาร ฉบับ รายงานผล
ลงวันที่ ๓ ก.ค.
๒๕๖๐/รับเรื่อง
๗ ก.ค. ๒๕๖๐
โรงพยาบาลชุมชน(รพ.คาชะอี) ทาหนังสือ
ผอ.รพ.คาชะอี ดาเนินการไกล่
/ร้องเรียนข้าราชการกระทาผิด ร้องเรียนต่อ
เกลี่ยใน รพ.คาชะอีแล้ว
วินัย (บัตรสนเท่)
นพ.สสจ.
(พฤติกรรมการบริการ)
มุกดาหาร ฉบับ
ลงวันที่ ๒ มิ.ย.
๒๕๖๐/รับเรื่อง
๒ มิ.ย. ๒๕๖๐

ผลการจัดการในขั้นตอนก่อนวินัย
กาลัง
ผลการดาเนินการ
ดาเนินการ/
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ
เหตุสุดวิสัย
แล้วเสร็จ

การดาเนินการทางวินัย
ละเมิด และด้านคดี

ผู้รับผิดชอบสานวน

ไม่มี

นายสิทธิพงษ์ จิตนิยม

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ยุติเรื่อง

ไม่มี

นายสิทธิพงษ์ จิตนิยม

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ยุติเรื่อง

ไม่มี

นายสิทธิพงษ์ จิตนิยม

ตารางที่ ๓ : สรุปผลการดาเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
เรื่องร้องเรียนรับใหม่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) รอบ ๖ เดือนแรก รวม ๑๗ เรื่อง (แล้วเสร็จ ๑๒ เรื่อง กาลังดาเนินการ ๕ เรื่อง)

ลาดับ

๑

๒

หน่วยงานย่อยที่ถูกร้องเรียน/
เรื่องและประเด็นการร้องเรียน/
(ประเด็นร้องเรียน)
ร้องเรียนจังหวัดมุกดาหารไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบในการจัดงาน
กาชาดและงานของดี ๓๖ ปี
จังหวัดมุกดาหาร
(บังคับใช้กฎหมาย)
ร้องเรียนสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหารไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายการควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบในการจัดงานกาชาดและ
งานของดี ๓๖ ปีจังหวัด
มุกดาหาร
(บังคับใช้กฎหมาย)

ช่องทางการ
ร้องเรียน/วดป.
รับเรื่อง
ร้องเรียนถึง
ผวจ.มุกดาหาร
วันที่ ๒๗
มกราคม
๒๕๖๑

วิธีการจัดการสาหรับเรื่องนี้

- ตรวจสอบข้อเท็จจริง
- แจ้งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องทราบ
- แจ้งผู้ร้องทราบเมื่อวันที่ ๑๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ร้องเรียนถึง
- มูลกรณีเกี่ยวกับข้อ ๑ รวม
นพ.สสจ.
เป็นสานวนเดียวกัน
มุกดาหาร วันที่
๒๖ มกราคม
๒๕๖๑

ผลการจัดการในขั้นตอนก่อนวินัย
กาลัง
ผลการดาเนินการ
ดาเนินการ/
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ
ยุติเรื่อง
แล้วเสร็จ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ยุติเรื่อง

การดาเนินการทางวินัย
ละเมิด และด้านคดี

ผู้รับผิดชอบสานวน

ไม่มี

นายนิพนธ์ จันดารักษ์

ไม่มี

นายนิพนธ์ จันดารักษ์

-๒-

ลาดับ

๓

๔

๕

หน่วยงานย่อยที่ถูกร้องเรียน/
เรื่องและประเด็นการร้องเรียน/
(ประเด็นร้องเรียน)
ร้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด
มุกดาหาร กรณีมีการสูบบุหรี่
บริเวณอาคารศาลากลางชั้น ๕
อาคารหลังใหม่
(บังคับใช้กฎหมาย)

ช่องทางการ
ร้องเรียน/วดป.
รับเรื่อง
ร้องเรียนถึง
ผวจ.มุกดาหาร
วันที่ ๒๔
มกราคม
๒๕๖๑

วิธีการจัดการสาหรับเรื่องนี้

- แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบและดาเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
- แจ้งผู้ร้องทราบ
- แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ร้องเรียนปลัดกระทรวง
ร้องเรียนถึง
- ตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
มหาดไทยการจัดงานกาชาด
ปลัดกระทรวง รายงาน ผวจ.มุกดาหารทราบ
และงานของดี ๓๖ ปีจังหวัด
มหาดไทย วันที่ แล้วในวันที่ ๒๐ มีนาคม
มุกดาหาร ประเด็นการบังคับใช้ ๕ มีนาคม
๒๕๖๑
กฎหมาย (บังคับใช้กฎหมาย) ๒๕๖๑
ร้องเรียน นพ.สสจ.มุกดาหาร , ร้องเรียนถึง
- ตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
รอง นพ.สสจ.มุกดาหาร,หัวหน้า ปลัดกระทรวง รายงานปลัดกระทรวง
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
สาธารณสุข
สาธารณสุขทราบแล้ว ในวันที่
และผู้รับผิดชอบงาน ละเว้นการ วันที่ ๑๕
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรวจตรา
มีนาคม ๒๕๖๑
ควบคุมบังคับใช้กฎหมาย
(บังคับใช้กฎหมาย)

ผลการจัดการในขั้นตอนก่อนวินัย
กาลัง
ผลการดาเนินการ
ดาเนินการ/
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ
ยุติเรื่อง
แล้วเสร็จ

การดาเนินการทางวินัย
ละเมิด และด้านคดี

ผู้รับผิดชอบสานวน

ไม่มี

นายนิพนธ์ จันดารักษ์

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ยุติเรื่อง

ไม่มี

นายนิพนธ์ จันดารักษ์

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ยุติเรื่อง

ไม่มี

นายนิพนธ์ จันดารักษ์

-๓-

ลาดับ

๖

๗

หน่วยงานย่อยที่ถูกร้องเรียน/
เรื่องและประเด็นการร้องเรียน/
(ประเด็นร้องเรียน)
ร้องเรียน ผวจ.มุกดาหาร มีการ
สูบบุหรี่บริเวณศาลาที่พัก
ประชาชน ข้างสานักงานที่ดิน
จังหวัดมุกดาหาร
(บังคับใช้กฎหมาย)

ช่องทางการ
ร้องเรียน/วดป.
รับเรื่อง
ร้องเรียนถึง
ผวจ.มุกดาหาร
วันที่ ๒๖
กุมภาพันธ์
๒๕๖๑

วิธีการจัดการสาหรับเรื่องนี้

สสจ.มุกดาหาร กรณีรถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน
กข ๖๘๐๒ ได้รับอุบัติเหตุ
(อุบัติเหตุทางถนน)

กลุ่มงานควบคุม - ตั้ง คกก.ตรวจสอบข้อเท็จจริง
โรคไม่ติดต่อ
ความรับผิดทางละเมิด ลงวันที่
บันทึกรายงาน ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
นพ.สสจ.
มุกดาหาร วันที่
๒๔ สิงหาคม
๒๕๖๐
(นิติการรับเรื่อง
ต.ค. ๖๐)

- ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
- แจ้งผู้ร้องทราบ วันที่ ๒๖
มีนาคม ๒๕๖๑

ผลการจัดการในขั้นตอนก่อนวินัย
กาลัง
ผลการดาเนินการ
ดาเนินการ/
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ
ยุติเรื่อง
แล้วเสร็จ

กาลัง
ดาเนินการ

การดาเนินการทางวินัย
ละเมิด และด้านคดี

ผู้รับผิดชอบสานวน

ไม่มี

นายนิพนธ์ จันดารักษ์

ยังไม่มี

นายสิทธิพงษ์ จิตนิยม
(หมายเหตุ:ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง/ไม่ใช่
ร้องเรียน)

-๔ลาดับ

๘

๙

หน่วยงานย่อยที่ถูกร้องเรียน/
เรื่องและประเด็นการร้องเรียน/
(ประเด็นร้องเรียน)
ร้องเรียน สสจ.มุกดาหาร กรณี
ขอความเป็นธรรมในการรับ
สมัครข้าราชการตาแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข
เชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
สสจ.มุกดาหาร
(บริหารงานบุคคล)
ร้องทุกข์คลินิกทันตแพทย์ธีระ
กรณีได้รับความเสียหายจาก
การรักษารากฟัน
(คนีนิกบริหารทางการแพทย์ :
เอกชน)

ช่องทางการ
ร้องเรียน/วดป.
รับเรื่อง
ร้องเรียนเป็น
บัตรสนเท่ ถึง
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
วันที่ ๑๒
มกราคม
๒๕๖๑
ศูนย์ดารงธรรม
จังหวัด
มุกดาหาร วันที่
๕ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑

วิธีการจัดการสาหรับเรื่องนี้

- ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว
และรายงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขแล้ววันที่ ๑๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

- เจรจาไกล่เกลี่ยโดยศูนย์ดารง
ธรรมจังหวัดมุกดาหร (สสจ.
มุกดาหารส่งหัวหน้ากลุ่มงาน
ทันตสาธารณสุข และ
ผู้รับผิดชอบสานวนจากกลุ่ม
งานนิติการ สสจ.มุกดาหารร่วม
เจรจาไกล่เกลี่ย)
- คลินิกทันตแพทย์ธีระจ่ายเงิน
ชดเชยจานวน ๔๐,๐๐๐ บาท
และนัดรักษารากฟันต่อจนแล้ว
เสร็จ

ผลการจัดการในขั้นตอนก่อนวินัย
กาลัง
ผลการดาเนินการ
ดาเนินการ/
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ
ยุติเรื่อง
แล้วเสร็จ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ยุติเรื่อง

การดาเนินการทางวินัย
ละเมิด และด้านคดี

ผู้รับผิดชอบสานวน

ไม่มี

นายสิทธิพงษ์ จิตนิยม

ไม่มี

นายสิทธิพงษ์ จิตนิยม

-๕ลาดับ

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

หน่วยงานย่อยที่ถูกร้องเรียน/
เรื่องและประเด็นการร้องเรียน/
(ประเด็นร้องเรียน)
ร้องเรียน รพท.มุกดาหาร กรณี
ข้าราชการถูก สตง.กล่าวหาการ
เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ
(ทุจริต/ผิดระเบียบ)
ร้องเรียน รพท.มุกดาหาร ขอ
ความเป็นธรรมในการพิจารณา
แต่งตั้งหัวหน้าพยาบาล รพท.
มุกดาหาร
(บริหารงานบุคคล)
ร้องเรียน รพ.หนองสูง กรณี
พาดพิง จนท.รพ.หนองสูง หัก
เงินผู้ป่วยเอดส์
(ทุจริต/ผิดระเบียบ)

ร้องเรียน รพ.ดงหลวง กรณี
ร้องเรียนข้าราชการ รพ.ดงหลวง
แอบอ้างฝากคนเข้าทางานใน
หน่วยงานรัฐ
(พฤติกรรมส่วนตัว จนท.)

ช่องทางการ
ร้องเรียน/วดป.
รับเรื่อง

วิธีการจัดการสาหรับเรื่องนี้

รับเรื่องจาก
- แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน
สป.สธ. ลงวันที่ ๙
พฤษภาคม
๒๕๖๐

ผลการจัดการในขั้นตอนก่อนวินัย
กาลัง
ผลการดาเนินการ
ดาเนินการ/
แล้วเสร็จ
กาลัง
ดาเนินการ

การดาเนินการทางวินัย
ละเมิด และด้านคดี

ผู้รับผิดชอบสานวน

ยังไม่มี

นายสิทธิพงษ์ จิตนิยม

ยังไม่มี

นายสิทธิพงษ์ จิตนิยม

รับเรื่องจาก
สป.สธ. ลงวันที่
๑๒ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑

- ให้ รพท.มุกดาหารชี้แจง
ข้อเท็จจริง
- รายงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
เขต ๑๐,ผวจ.มุกดาหาร

กาลัง
ดาเนินการ

รพ.หนองสูงรับ
หนังสือจาก
ป.ป.ท.เขต4 ที่
ปป0017/804ลว.
6 มี.ค. 61และข่าว
นสพ.ไทยรัฐ วันที่
๒ มีนาคม ๒๕๖๑
รับเรื่องจาก ปปท.
เขต ๔ วันที่ ๖
ธันวาคม ๒๕๖๐

- รพ.หนองสูงชี้แจงข้อเท็จจริง
และส่งเอกสารหลักฐาน
ประกอบ/สสจ.มุกดาหาร
กลั่นกรองสานวนก่อนส่ง

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ยุติเรื่อง

ไม่มี

นายสิทธิพงษ์ จิตนิยม

- ชี้แจงข้อเท็จจริง และส่ง
เอกสารหลักฐานประกอบ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ยุติเรื่อง

ไม่มี

นายสิทธิพงษ์ จิตนิยม

-๖-

ลาดับ

๑๔

๑๕

หน่วยงานย่อยที่ถูกร้องเรียน/
เรื่องและประเด็นการร้องเรียน/
(ประเด็นร้องเรียน)
ร้องเรียน รพ.สต.คาป่าหลาย
กรณีร้องเรียนพฤติกรรมไม่
เหมาะด้านวินัยของข้าราชการ
ในสังกัด
(พฤติกรรมส่วนตัว จนท.)

ช่องทางการ
ร้องเรียน/วดป.
รับเรื่อง
ร้องเรียนเป็น
หนังสือถึง นพ.
สสจ.มุกดาหาร
วันที่ ๓๐
ตุลาคม ๒๕๖๑

ร้องเรียน รพ.คาชะอี กรณี
ร้องเรียนข้าราชการกระทาผิด
วินัย
(พฤติกรรมส่วนตัว จนท.)

ร้องเรียนเป็น
หนังสือถึง นพ.
สสจ.มุกดาหาร
วันที่ ๒
มิถุนายน
๒๕๖๐

วิธีการจัดการสาหรับเรื่องนี้

- ให้ สสอ.เมืองมุกดาหาร
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
และรายงานให้ นพ.สสจ.
มุกดาหารทราบตามเวลาที่
กาหนด

- ให้ รพ.คาชะอี ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและพิจารณา
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
(รพ.คาชะอี ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและเจรจาไกล่เกลี่ย)

ผลการจัดการในขั้นตอนก่อนวินัย
กาลัง
ผลการดาเนินการ
ดาเนินการ/
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ
ยุติเรื่อง
แล้วเสร็จ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ยุติเรื่อง

การดาเนินการทางวินัย
ละเมิด และด้านคดี

ผู้รับผิดชอบสานวน

ไม่มี

นายสิทธิพงษ์ จิตนิยม

ไม่มี

นายสิทธิพงษ์ จิตนิยม

- ๗-

ลาดับ

๑๖

๑๗

หน่วยงานย่อยที่ถูกร้องเรียน/
เรื่องและประเด็นการร้องเรียน/
(ประเด็นร้องเรียน)
ร้องเรียน รพท.มุกดาหาร กรณี
ร้องเรียนการทางานของ
พยาบาล รพท.มุกดาหาร
(พฤติกรรมการทางาน)

ช่องทางการ
ร้องเรียน/วดป.
รับเรื่อง
ร้องเรียนเป็น
หนังสือถึง นพ.
สสจ.มุกดาหาร
วันที่ ๙ มีนาคม
๒๕๖๑
ร้องเรียน รพท.มุกดาหาร กรณี รับเรื่องจาก
ขอให้ปรับปรุงการให้บริการของ สป.สธ. วันที่
รพท.มุกดาหาร
๑๙ มีนาคม
(การจัดระบบบริการ)
๒๕๖๑

วิธีการจัดการสาหรับเรื่องนี้

- ให้ รพท.มุกดาหาร ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและพิจารณา
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่

- ให้ รพท.มุกดาหาร ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและพิจารณา
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่

ผลการจัดการในขั้นตอนก่อนวินัย
กาลัง
ผลการดาเนินการ
ดาเนินการ/
แล้วเสร็จ
กาลัง
ดาเนินการ

กาลัง
ดาเนินการ

การดาเนินการทางวินัย
ละเมิด และด้านคดี

ผู้รับผิดชอบสานวน

ยังไม่มี

นายนิพนธ์ จันดารักษ์
นางธัญพร วงค์ศรีทา

ยังไม่มี

นายนิพนธ์ จันดารักษ์
นางธัญพร วงค์ศรีทา

- ๗-

ลาดับ

๑๖

๑๗

หน่วยงานย่อยที่ถูกร้องเรียน/
เรื่องและประเด็นการร้องเรียน/
(ประเด็นร้องเรียน)
ร้องเรียน รพท.มุกดาหาร กรณี
ร้องเรียนการทางานของ
พยาบาล รพท.มุกดาหาร
(พฤติกรรมการทางาน)

ช่องทางการ
ร้องเรียน/วดป.
รับเรื่อง
ร้องเรียนเป็น
หนังสือถึง นพ.
สสจ.มุกดาหาร
วันที่ ๙ มีนาคม
๒๕๖๑
ร้องเรียน รพท.มุกดาหาร กรณี รับเรื่องจาก
ขอให้ปรับปรุงการให้บริการของ สป.สธ. วันที่
รพท.มุกดาหาร
๑๙ มีนาคม
(การจัดระบบบริการ)
๒๕๖๑

วิธีการจัดการสาหรับเรื่องนี้

- ให้ รพท.มุกดาหาร ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและพิจารณา
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่

- ให้ รพท.มุกดาหาร ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและพิจารณา
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่

ผลการจัดการในขั้นตอนก่อนวินัย
กาลัง
ผลการดาเนินการ
ดาเนินการ/
แล้วเสร็จ
กาลัง
ดาเนินการ

กาลัง
ดาเนินการ

การดาเนินการทางวินัย
ละเมิด และด้านคดี

ผู้รับผิดชอบสานวน

ยังไม่มี

นายนิพนธ์ จันดารักษ์
นางธัญพร วงค์ศรีทา

ยังไม่มี

นายนิพนธ์ จันดารักษ์
นางธัญพร วงค์ศรีทา

ข้อมูลรอบ ๖ เดือน ปี ๒๕๖๑
โดยวีรญา บารุงสวัสดิ์

ตารางที่ 5 : สรุปจานวนเรื่องร้องเรียน/ตรวจพบ/ถูกชี้มูล ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และหน่วยงานย่อยในสังกัด ปีงบประมาณ 2561 แยกรายหน่วยงาน
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 เฉพาะเรื่องรับใหม่ ปีงบประมาณ 2561)
ลา
ดับ

ประเภทเรื่องร้องเรียน

1
2
3
4
5

ทุจริต
ผิดระเบียบทั่วไป
การใช้รถยนต์ราชการ
การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
การจัดประชุม อบรม
สัมมนา
การจัดซื้อ/จัดจ้าง
มาตรฐานบริการ,ระบบ
การให้บริการด้านสุขภาพ
พฤติกรรมบริการ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
พฤติกรรมส่วนตัว
บังคับใช้กฎหมาย
บริหารงานบุคคล
ชู้สาว
อื่นๆ

6
7
8
9
10
11
12
13
14

หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ถูกร้องเรียน ตรวจสอบพบ ถูกชี้มูลความผิด/จานวนเรื่อง
จังหวัดมุกดาหาร/
สถานบริการ
สสจ.
โรงพยาบาล
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ และ รพ.สต.ในสังกัด
เอกชน/อื่นๆ
มุก มุกดาหาร คาชะอี นิคมฯ ดอน
ดง
หว้าน หนอง เมืองฯ คาชะอี นิคมฯ ดอน
ดง
หว้าน หนอง
ดาหาร
ตาล
หลวง ใหญ่
สูง
ตาล หลวง ใหญ่
สูง
1
1
- คลินิกเอกชน 1
เรือ่ ง
1
1
(บริการทันต
กรรม)
- จ.มุกดาหาร 1
เรื่อง
(บังคับใช้
กฎหมาย)
1
- ผวจ.มุกดาหาร
2 เรื่อง
1
(บังคับใช้
กฎหมาย)
1
1
1
- ปลัดกระทรวง
3
มหาดไทย 1เรื่อง
1
1
(บังคับใช้
กฎหมาย)

รวมทุกประเภท
4
5
1
1
2
1
หมายเหตุ : ลาดับ 3-6 เป็นมาตรการเร่งด่วนเชิงรุกของกระทรวงสาธารณสุขปี 2561 /การร้องเรียน 1 เรื่องอาจมีหลายประเด็น

5
ผู้สรุปข้อมูล : วีรญา บารุงสวัสดิ์/22 มีนาคม 2561

ตารางที่ 4 แสดงเครือข่ายการดาเนินงานด้านการตอบสนองข้อร้องเรียน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2561
หน่วยงานระดับกระทรวง
ลาดับ
1

2

ชื่อหน่วยงาน/
ที่อยู่
ผู้รับผิดชอบหลักและผู้ประสานงาน
กลุ่มงานเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
อาคาร 6 ชั้น 2 ถนนติวานนท์ อ.เมือง
สานักบริหารกลาง สานักงานปลัดกระทรวง
จ.นนทบุรี 11000
สาธารณสุข/ผอ.สวค.,
นายเสมอ กาฬภักดิ์ดี
นิตกิ รชานาญการพิเศษ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข,
นางสาวสุชาฏา วรินทร์เวช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

หมายเลขโทรศัพท์/
E-mail
- หน่วยงาน 02 5901314
02 5901417
- ผู้ประสาน (อ.เสมอ)
086 5162295

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง - หน่วยงาน 02 5901330
สาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรสาร 02 5901330
- ผู้ประสาน (อ.ตุ่ย)
081 9315388

หน่วยงานระดับจังหวัด
ลาดับ
1

2

3

ชื่อหน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบหลักและผู้ประสานงาน
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร/
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร,
นางวีรญา บารุงสวัสดิ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
(ปฏิบัติหน้าที่นิติกร)
ส่วนราชการในจังหวัดมุกดาหารทุกแห่ง

ที่อยู่
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1
ถนนวิวิธสุรการ อ.เมือง จ.มุกดาหาร
49000

กลุ่มงานนิติการ (อาคารหลังใหม่ ชั้น 3)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ถนนวิวิธสุรการ อ.เมือง จ.มุกดาหาร
49000

หมายเลขโทรศัพท์/
E-mail
- หน่วยงาน โทรศัพท์/
โทรสาร 042611330
- มท.49147
- ผู้ประสาน (คุณเอกอุระ)
081 2667608
- หน่วยงาน 042 611430
- ผู้ประสาน 095 8915519
- โทรสาร 042 611741

-2หน่วยงานระดับอาเภอ ตาบล ในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ลาดับ

ชื่อหน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบหลักและผู้ประสานงาน
โรงพยาบาลมุกดาหาร/ผอก.รพท.,
นางสาวกฤตติกา กลิ่นชื่น ตาแหน่งนิติกร

หมายเลขโทรศัพท์/
E-mail
โรงพยาบาลมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร - หน่วยงาน 042611285
49000
- ผู้ประสาน 0897120439

2

โรงพยาบาลคาชะอี /ผอก.รพช.,

3

โรงพยาบาลนิคมคาสร้อย /ผอก.รพช.,
นางจันทิวา สิทธิ
โรงพยาบาลดอนตาล /ผอก.รพช.,
นายไพโรจน์ ศรีนอก
ทภ.อัจรา ชัยสันติตระกูล
โรงพยาบาลดงหลวง /ผอก.รพช.,
นางศรีสุดา โพธิ์วรรณ
โรงพยาบาลหว้านใหญ่ /ผอก.รพช.,
นางสาวสุภิญญา เตะไธสง
โรงพยาบาลหนองสูง /ผอก.รพช.,
นายสมหมาย ปัททุม

โรงพยาบาลคาชะอี อ.คาชะอี
จ.มุกดาหาร 49110
โรงพยาบาลนิคมคาสร้อย อ.นิคมคาสร้อย
จ.มุกดาหาร 49130
โรงพยาบาลดอนตาล อ.ดอนตาล
จ.มุกดาหาร 49120

- หน่วยงาน 042691085
- ผู้ประสาน
- หน่วยงาน 042638358
- ผู้ประสาน 0899441192
- หน่วยงาน 042689085
- ผู้ประสาน 0846860545

โรงพยาบาลดงหลวง อ.ดงหลวง
จ.มุกดาหาร 49140
โรงพยาบาลหว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่
จ.มุกดาหาร 49150
โรงพยาบาลหนองสูง อ.หนองสูง
จ.มุกดาหาร 49110

- หน่วยงาน 042697023
- ผู้ประสาน 0872196521
- หน่วยงาน 042699085
- ผู้ประสาน 087 6179359
- หน่วยงาน 042 635117
- ผู้ประสาน 089 8432234

สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมือง
มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

- หน่วยงาน 042 61125
- ผู้ประสาน 089 8403544

สานักงานสาธารณสุขอาเภอคาชะอี
อ.คาชะอี จ.มุกดาหาร 49110
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนิคมคาสร้อย
อ.นิคมคาสร้อย จ.มุกดาหาร 49130

- หน่วยงาน 042 691083

1

4

5
6
7

8

9
10

11
12

13
14
15

สาธารณสุขอาเภอเมืองมุกดาหาร /สสอ.,
นายพิเชต แสนปุชุม
นางสาวสุดารัตน์ เอิบอิ่ม
สาธารณสุขอาเภอคาชะอี /สสอ.,
นายอัครเดช อาจวิชัย
สาธารณสุขอาเภอนิคมคาสร้อย /สสอ.,
นายทองทิพ เสียงล้า
นายทัคนา สุวรรณไตรย์
สาธารณสุขอาเภอดอนตาล /สสอ.,
นายประหยัด โพธิ์ไทร
สาธารณสุขอาเภอดงหลวง /สสอ.,
นายณัฐวุฒิ วังคะฮาต
นายอภิชาติ ราชสุวรรณ
สาธารณสุขอาเภอหว้านใหญ่ /สสอ.,
นายสมบูรณ์ พระสุพรรณ
สาธารณสุขอาเภอหนองสูง /สสอ.,
นางพิลัยพร กลางประพันธ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลใน
สังกัด รวม 78 แห่ง (ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง)

ที่อยู่

สานักงานสาธารณสุขอาเภอดอนตาล
อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
สานักงานสาธารณสุขอาเภอดงหลวง
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140
สานักงานสาธารณสุขอาเภอหว้านใหญ่
อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 49150
สานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองสูง
อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49110

- หน่วยงาน 042 681114
- ผู้ประสาน 084 5465645
- ผู้ประสาน 091 8674206
- หน่วยงาน 042 689022
- ผู้ประสาน 096 7868459
- หน่วยงาน 042 697022
- ผู้ประสาน 083 3698715
- ผู้ประสาน 095 6128825
- หน่วยงาน 042 699080
- ผู้ประสาน 083 3563078
- หน่วยงาน 042 635079

ผังโครงสร้างการปฏิบัติงาน ขับเคลื่อนงานการตอบสนองข้อร้องเรียน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2561

นายจักราวุธ จุฑาสงฆ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
คณะทางานจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
สสจ.มุกดาหาร

13 กลุ่มงาน + 1 ศูนย์ฯ
ใน สสจ.มุกดาหาร

โรงพยาบาลชุมชน
6 แห่ง

รพท.มุกดาหาร

(ประธาน : นพ.สสจ.มุกดาหาร/
เลขา : กลุ่มงานนิติการ)

สสอ.
7 แห่ง

รพ.สต.ในสังกัด
78 แห่ง

กากับติดตาม

รายงานผล

สรุปผลงานการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป และร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร รอบ ๖ เดือน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เขตบริการสุขภาพที่ ๑๐
--------------------------------------------ชื่อตัวชี้วัด : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารมีการจัดการเรื่องร้องเรียน และเรื่องชี้มูลจากหน่วยงาน
ภายนอก ระดับ ๕
ค่าเป้าหมาย : ผ่านเกณฑ์ระดับ ๕
ฝ่าย/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานนิติการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
๑. สถานการณ์ (สภาพปัญหา /evidence based)
๑.๑ ปี ๒๕๖๐ มีเรื่องร้องเรียนเดิมยกมาจากปี ๒๕๕๙ จานวน ๖ เรื่อง รับใหม่ในปี ๒๕๖๐ รวม
๕ เรื่อง (พฤติกรรมส่วนตัว ๔ เรื่อง การบังคับใช้กฎหมาย ๑ เรื่อง) รวมเรื่องร้องเรียน และชี้มูลว่ากระทาผิด
ที่ต้องดาเนินการในปี ๒๕๖๐ จานวน ๑๑ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ เรื่อง ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ๑ เรื่อง (ละ
ทิ้งหน้าที่ราชการ) ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๐ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติผิดระเบียบ หรือทุจริตในภาครัฐ ไม่มี
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ รายละเอียดตามตารางที่ ๑ และตารางที่ ๒
จะเห็นว่า จากปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ เรื่องที่มีการร้องเรียนมากที่สุดจะเกี่ยวกับพฤติกรรมส่วนตัว รองลงมา
คือเรื่องการบังคับใช้กฎหมายตาม พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๑.๒ สถานการณ์ด้านการกระทาผิดวินัย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ในปี ๒๕๖๐ ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการทางวินัย
แต่มีสานวนที่ต้องดาเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จานวน ๑ เรื่อง เกี่ยวกับการละทิ้งหน้าที่
ราชการของโรงพยาบาลคาชะอี (รายนายบุญเพ็ง เสนาะทิพย์ : ตารางที่ ๑ ลาดับที่ ๑๗)
๒.๑ โครงสร้างกลไกการทางาน (Structure)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ได้กาหนดโครงสร้างและกลไกการขับเคลือ่ นงานตอบสนองข้อ
ร้องเรียน โดยมีเครือข่ายการดาเนินงานในทุกระดับ ทั้งในระดับประเทศ ระดับจังหวัด ในสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารได้มอบหมายให้กลุ่มงานนิติการเป็นผู้รับผิดชอบหลักขับเคลื่อนงาน ตลอดจน
ขยายเครือข่ายการดาเนินงานในระดับพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานย่อยในสังกัด โดยมีกลไกการขับเคลื่อน
งาน ดังนี้
๒.๑.๑ กาหนดเป็นตัวชี้วัดเพื่อขับเคลื่อนงานในระดับจังหวัด
๒.๑.๒ กาหนดผู้รับผิดชอบหลักขับเคลื่อนงานในระดับจังหวัด และระดับอาเภอ ให้ครอบคลุมทุกแห่ง
๒.๑.๓ จัดทาแผนปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนา บุคลากรสาธารณสุขให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการทุจริต สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อขับเคลื่อนงานอย่าง
เป็นรูปธรรม และเน้นให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โดยใช้

งบประมาณจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร งบ NON – UC (งบผลผลิต) จานวน ๔๒,๖๐๐ บาท
๒/และจากศูนย์…

