
 

 

ค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ 

ท่ี   3   /2563 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเร่ืองการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเร่ืองการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ  
********************** 

ตามท่ีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน ได้ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ันรณรงค์ให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่แสวงหาผลประโยชน์
และปฏิบัติโดยมิชอบตลอดถึงป้องกันไม่ให้งบประมาณแผ่นดินรั่วไหลโดยไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ 
  เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการสร้างระบบ
ราชการท่ีใสสะอาด  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา จึงขอประกาศตัวเป็นหน่วยงานใสสะอาด ตามเจตนารมณ์การ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันโดยการจัดท าคู่มือ ปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนท่ัว ไป
และเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดท าคู่มือ ปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนท่ัว ไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัด
จ้าง)ประกอบด้วย 

 
๑. คณะกรรมกำรระดับอ ำเภอ 
 

๑.๑ นายชุมพล  สุทธิ สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  ประธานกรรมการ 

1.2 นายผล  ใจค า ประธานกลุ่ม ผอ รพสต   กรรมการ 

1.3 นายฉลองชัย  สิทธิวัง ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  กรรมการ 

1.4 นางผล  ใจค า  ประธานกลุ่มโซนแม่น้ าว้า   กรรมการ 

1.5 นายนันทมิตร  นันทะเสน ประธานกลุ่มโซนแม่น้ าน่าน  กรรมการ 

1.6 นางภิญยา  ไปมูลเป่ียม ประธานกลุ่มโซนแม่น้ าสาคร  กรรมการ 

1.7 นายทศพร  ปริกเพ็ชร ประธานกลุ่มโซนแม่น้ าสา   กรรมการ 

1.8 นายฤทธิกร  ไชยแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 

1.9 นายพงษ์ชัย   หมื่นค าสี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการและเลขานุการ  

 



หน้า 2 

บทบำทหน้ำที ่
1. ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงเพื่อให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
2. ถ่ายทอดและส่ือสารนโยบายท่ีก าหนดให้ทุกกกลุ่มงาน / ฝ่ายและหน่วยงานทราบ 
3. วิเคราะห์ความเส่ียงในภาพรวมของโรงพยาบาลและวางระบบบริหารจัดการความเส่ียงในภาพรวม 
4. ประสานติดตามปัญหาความเส่ียง 
5. ติดตามประเมินผลการ ด าเนินบริหารจัดการความเส่ียง 
6. รายงานข้อมูลการบริการจัดการความเส่ียงทุก ๑เดือน 
 
๒. คณะอนุกรรมกำรระดับต ำบล 

2.๑. นายฤทธิกร ไขยแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  ประธานกรรมการ 

2.๒. นายพงษ์ชัย  หมื่นค าสี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 

2.๓. ว่าท่ีร้อยโท พนสินธุ  อินสองใจ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 

2.๔. นายสมคิด  พิมพบุตร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 

2.๕. นางจงรักษ์  ใจจันทร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 

2.๖. นางสาวพัชรรัชต์  ศรีค า เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน กรรมการ 

2.๗. นายชิตพล  เปล่ียนศรี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 

2.๘. นายมงคล  ยศมาดี  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 

2.๙. นางจันทรา  อุเทธิ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 

2.๑๐. นางสมพร  ประสงค์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 

2.๑๑. นางสุภาพร  ป้อฝ้ัน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 

2.๑๒. นางสาวปรียาภัทร์ ศรีสวัสด์ิ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน กรรมการ    

2.๑๓. นางนภา ขันธ์ทะยศ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน กรรมการ 

2.๑๔. นางนารีพร  วรวัฒนว์ิทยากุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 

2.๑๕. นางนารีรัตน์  วงค์ภาดี เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน    กรรมการ 

2.๑๖. นายจ านงค์   จันทร์เพ็ญ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน    กรรมการ 

2.๑๗. นายอดิเทพ  เพียรไพรงาม เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน    กรรมการ 



หน้า 3 

2.๑๘. นางศิริพันธ์  อินสองใจ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 

2.๑๙. นายกรณ์พงศ์ ฐิติชัยธนาภัทร์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 

2.๒๐. นางหัตถาภรณ์ ค านามะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 

2.๒๑. นายวีรยุทธ  ปานหล้า นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 

2.๒๒. นางสาวอรอนงค์ อุทังไข เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข   กรรมการ 

2.๒๓. นางสาวสรีย์พร  ไกรไพบูลย์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ    กรรมการ 

2.๒๔. นายทศพร  ปริกเพชร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     กรรมการและเลขานุการ 

          2.๒๕. นางสมปรารถนา  นันทะเสน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

บทบำทหน้ำที ่
1. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารความเส่ียง ให้หน่วยงานเฝ้าระวงัความเส่ียงทางคลินิก และกระตุ้นการ ค้นหา
ความเส่ียงเชิงรุก บูรณาการการด าเนินการตามแนวทาง Patient safety goal 
2. วิเคราะห์รายงานอุบัติการณ์ความเส่ียง 
3. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา วางระบบในการป้องกนัการเกิดความเส่ียงซ้ า 
3. รายงานสถานการณ์ แนวโน้มความเส่ียงทางคลินิกและผลการด าเนินการต่อผู้จัดการความเส่ียง และคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง รพสต/สสช ทุกเดือน 
 
๔. คณะอนุกรรมกำร กำรไกล่เกลี่ยและพิจำรณำข้อร้องเรียน 

2.1 นายฉลองชัย  สิทธิวัง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  ประธานกรรมการ 

2.2 นายบรรจง  จันทร์อินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   กรรมการ 

2.3 นายพิเชษฐ  ค ายันต์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   กรรมการ 

2.4 นายอดิเทพ  เพียรไพรงาม จพ สาธารณสุขช านาญงาน   กรรมการ 

2.5 นายพงษ์ชัย  หมื่นค าสี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     กรรมการและเลขานุการ   

บทบำทหน้ำที ่

1. ประสานงานเพื่อด าเนินการแก้ไขปรับปรุง พฒันาตามข้อร้องเรียน 
2. ด าเนินการไกล่เกล่ียตามหลักสันติวิธี 
3. เสนอพิจารณาการเยียวยาเบ้ืองต้น  
4. รายงานผลการไกล่เกล่ีย ทราบเป็นระยะๆ และภายหลังส้ินสุดกระบวนการไกล่เกล่ีย 
5. สรุปรายงานการไกล่เกล่ีย  



หน้า 4 

 

  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    ส่ัง ณ วันท่ี   2 มีนาคม  พ.ศ. 2563 

 
   (นายชุมพล  สุทธิ) 
     สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  


