รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โรงพยาบาลท่าแซะ

ตุลาคม 2563

คานา
โรงพยาบาลท่าแซะ
ได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ แผนปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในขับเคลื่อน การดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐของ โรงพยาบาลท่าแซะ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร สังกัด สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ตุลาคม 2563

สารบัญ
รายการ

วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยมร่วม
ประเด็นยุทธศาสตร์

บทที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันทุจริต

หน้า
1
1
1
1

2-3
5

บทที่ 3ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต

6-7

ภาคผนวก

8 - 11

บรรณานุกรม

12
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แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ องค์กรด้านสุขภาพที่มีมาตรฐาน คู่คณ
ุ ธรรม ภายในปี 2565 ”
พันธกิจ (Mission)
พัฒนาระบบสุขภาพอย่างมีมาตรฐานและยั่งยืน โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม และบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
ค่านิยมร่วม PACC : (Values)
“ ใส่ใจบริการ ทางานเป็นทีม บุคลากรมีความสุข ”
เป้าประสงค์

ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาวะ บุคลากร ดี เก่ง สุข ระบบบริหารจัดการผ่านการรับรองตาม
มาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันทุจริต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต

-

2–

รายงานผลการกากับ ติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖4
บทที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๑ ปลูกฝังจิตสานึกให้ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตน
ลาดับ

๑

๒

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

มีการสอดแทรก
ความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรม
จริยธรรมใน
เพื่อส่งเสริม
การประชุม
การเรียนรู้ตาม
อบรม
หลักคุณธรรม
จริยธรรมและ
วินัยแก่
เจ้าหน้าที่
ปฐมนิเทศ
เจ้าหน้าที่ใหม่
โรงพยาบาล
สอดแทรก
ความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์
ทับซ้อน และ
การป้องกันการ
ทุจริต

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ/ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย ดาเนินการ
รวม
(บาท)

๕ ครั้ง

๑ ครั้ง

ผลการ
ดาเนินงานไตร
มาส 4
ปีงบประมาณ
๒๕๖4

ต.ค. ๖3 ก.ย. ๖4

ไม่ใช้
คณะกรรมการ
งบประมาณ
ITA
ทุกกลุ่มงาน
ได้รับทราบและ
สามารถนาไป
ปฏิบัติ ตาม
วัตถุประสงค์

เม.ย.-มิ.ย.
๒๕๖4

ไม่ใช้
คณะกรรมการ
งบประมาณ
ITA

-

3-

กลยุทธ์ที่ ๒ วางระบบรากฐานการนาค่านิยม MOPH เป็นรากฐานในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
ลาดับ

๑

๒

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ดาเนินการ
คัดเลือกและ
มอบเกียรติ
บัตรแก่บุคคล
ที่ประพฤติดี
หรือบุคคลที่มี
ความประพฤติ
ซื่อสัตย์สุจริต

ยกย่องเชิดชู
เจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้ที่ประพฤติ
ดีหรือผู้ที่มี
ความประพฤติ
ซื่อสัตย์สุจริต
ปฏิบัติตน ตาม
หลัก คุณธรรม
จริยธรรม

พิธีถวายสัตย์
ปฏิญาณเพื่อ
เป็นข้าราชการ
ที่ดีและพลัง
ของแผ่นดิน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ/ ระยะเวลา งบประมาณ
เป้าหมาย ดาเนินการ
รวม
(บาท)

ก.ย.๖4
๑ ครั้ง

๒ ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ

ผลการ
ดาเนินงานไตร
มาส 4
ปีงบประมาณ
๒๕๖4

ไม่ใช้
คณะกรรมการ
งบประมาณ
HRD
คัดเลือก
เจ้าหน้าที่
พร้อมมอบ
เกียรติบัตร เพื่อ
เป็นขวัญกาลังใจ
ให้แก่เจ้าหน้าที่

ก.ค. , ส.ค.
ไม่ใช้
๒๕๖4
งบประมาณ

จนท. รพ.

กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนการสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพ เพื่อป้องกันและหยุดยั้งการทุจริต
ลา โครงการ/
ดั กิจกรรม
บ
๑

พัฒนาเครือข่าย
ต่อต้านการทุจริต
สนับสนุนและ
ร่วมมือเครือข่าย

วัตถุประสงค์

สร้างเครือข่าย
บุคลากรเพื่อ
ป้องกันและ
หยุดยั้งการ
ทุจริต

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ/ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
ดาเนินการ รวม
(บาท)
๑ ชมรม

ผลการดาเนินงาน
ไตรมาส 4
ปีงบประมาณ
๒๕๖4

ต.ค. ๖3 –
ไม่ใช้
คณะกรรมการ ทุกเครือข่าย ให้
ธ.ค. ๖4 งบประมาณ
ITA
ความร่วมมือเป็น
อย่างดี

-4–
บทที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างกลไกป้องกันทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างความตระหนักให้แก่ผู้บริหารทุกระดับมีความพร้อมรับผิด (Accountability)
ลาดับ โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑

ประกาศ
เจตจานงของ
ผู้บริหารใน
การต่อต้าน
การทุจริต

เพื่อแสดงออก
ถึงความโปร่งใส
ในการ
บริหารงาน

ประกาศ
เจตจานงของ
เจ้าหน้าที่ ใน
การต่อต้าน
การทุจริต
สร้างความ
ตระหนักให้
ผู้บริหารและ
บุคลากรมี
ความ
รับผิดชอบ

เพื่อสร้างความ
ตระหนักในการ
ป้องกันการ
ทุจริต

๑ ครั้ง

มี.ค.-มิ.ย.
๒๕๖4

การประกาศ
และเผยแพร่
เจตจานงและ
นโยบายต่อต้าน
การทุจริต
หน่วยงานแก่
สาธารณสุข

๑ ครั้ง

ต.ค. ๖3 –
ไม่ใช้
คณะกรรมการ
ธ.ค. ๖4
งบประมาณ
ITA

๒

๓

ตัวชี้วัด
ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ความสาเร็จ/ ดาเนินการ
รวม
เป้าหมาย
(บาท)

๕ ครั้ง

ผลการดาเนินงาน
ไตรมาส 4
ปีงบประมาณ
๒๕๖4

ต.ค. ๖3 –
ไม่ใช้
คณะกรรมการ
ก.ย. ๖4
งบประมาณ
ITA
หัวหน้ากลุ่มงานทุก
คนมีความเข้าใจ
ไม่ใช้
คณะกรรมการ ตระหนักพร้อม
รับผิดชอบ
งบประมาณ
ITA

- 5–
กลยุทธที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ใช้ดุลยพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย
ลาดับ

๑

โครงการ/
กิจกรรม

พัฒนาและ
ยกระดับ
คุณธรรมความ
โปร่งใสฯ การ
ใช้ดุลยพินิจ
ตามหลัก
กฎหมายใน
การปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ/ ระยะเวลา งบประมาณ
เป้าหมาย ดาเนินการ
รวม
(บาท)

สร้างความ
โปร่งใสในการ ไตรมาส 2
๔ ไตรมาส
จัดซื้อ จัดจ้าง ผ่านระดับ ๓
การจัดหา
เวชภัณฑ์
บริหารจัดการ
เรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ ของ
ส่วนราชการ
พัฒนาความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

ผลการ
ดาเนินงานไตร
มาส 4
ปีงบประมาณ
๒๕๖4

ไม่ใช้
คณะกรรมการ สร้างความ
งบประมาณ
ITA
โปร่งใส , จัดการ
ข้อร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ (หากมีผู้
ร้องเรียน)

ไม่ใช้
คณะกรรมการ
งบประมาณ
ITA

กลยุทธ์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
ตัวชี้วัด
ลาดั โครงการ/ วัตถุประสงค์ ความสาเร็จ
บ
กิจกรรม
/
เป้าหมาย
๑ เสริมสร้าง
เสริมสร้าง การ
วินัยและ
ความเข้มแข็ง ดาเนินการ
ระบบ
ในการสร้าง ทางวินัย
คุณธรรมสู่
วินัยและ ลดลง
การดาเนิน
ระบบ
ชีวิตและการ คุณธรรมของ
ปฏิบัติงาน
บุคลากรใน
สังกัด

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผลการดาเนินงานไตร
ดาเนินกา
รวม
มาส 4
ร
(บาท)
ปีงบประมาณ ๒๕๖4
ต.ค. ๒๕๖
ไม่ใช้
กลุ่มงาน
สร้างเสริมความ
3 – ก.ย. งบประมาณ บริหารทั่วไป เข้มแข็ง มีวินัย และ
๒๕๖4
ระบบคุณธรรมใน
บุคลากร

-

6 –
บทที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามทุจริต
ลาดับ

๑

๒

๓

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วั
ด
ความ
สาเร็จ
/
เป้าห
มาย
ประชุมเชิง
พัฒนาระบบ
ปฏิบัติการ
คุณธรรม
ดาเนินการตาม
จริยธรรม
๕๐
โครงการประเมิน และความ
คน
คุณธรรมและ
โปร่งใสในการ
ความโปร่งใสใน ปฏิบัติราชการ
การดาเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ
ปฐมนิเทศ
เพื่อเสริมสร้าง ๑
เจ้าหน้าที่ใหม่
ระบบจัดการ ระบบ
โรงพยาบาล
เรื่องร้องเรียน รับ
สอดแทรกความรู้ ร้องทุกข์จนได้ เรื่อง
เรื่อง
ข้อยุติ
ร้องเรี
ผลประโยชน์ทับ
ยน
ซ้อน และการ
ป้องกันการทุจริต
เปิดเผยข้อมูลการ เปิดเผยข้อมูล ไม่มี
จัดซื้อจัดจ้างแต่ การจัดซื้อจัด เรื่อง
ละโครงการให้
จ้างแต่ละ
ร้องเรี
สาธารณชนทราบ โครงการให้สา ยน
โดยผ่านเว็บไซต์ ธารชนทราบ การ
หรือสื่ออื่นๆ
โดยผ่าน
จัดซื้อ
เว็บไซต์หรือ จัด
สื่ออื่น ๆ
จ้าง

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ
รวม
(บาท)

ต.ค. ๖3 –
ก.ย. ๖4

๑3,675

ต.ค. ๖3 –
ไม่ใช้
ก.ย. ๖4 งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการ
ดาเนินงานไตร
มาส 4
ปีงบประมาณ
๒๕๖4

คณะกรรมการ ITA
ฟื้นฟูความรู้
พัฒนา ระบบ
คุณธรรม และ
โปร่งใส

คณะกรรมการ
รับเรื่องร้องเรียน

ต.ค. ๒๕๖
ไม่ใช้
กลุ่มงานบริหาร
3 – ก.ย. งบประมาณ ทั่วไป
๒๕๖4

ไม่มีเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง

-7กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาเครือข่ายและบูรณาการกระบวนการด้านการปราบปรามการทุจริต
ตัวชี้วัด
ลาดับ โครงการ/ วัตถุประสง ความสาเร็จ ระยะเวลา
กิจกรรม
ค์
/
ดาเนินกา
เป้าหมาย
ร
๑
จัดให้มี
ต.ค. ๒๕๖
ช่องทางรับ
3 – ก.ย.
ฟังความ
๒๕๖4
การบูรณา
คิดเห็น
การความ
ข้อเสนอแนะ
ร่วมมือ
๒
เผยแพร่
ต.ค. ๒๕๖
ระหว่างภาคี
ประชาสัมพั
3 – ก.ย.
เครือข่าย
นธ์ช่องทาง
๒๕๖4
หน่วยงาน
ในการแจ้ง
ภาครัฐ
เบาะแส
ภาคเอกชน
เกี่ยวกับการ
และ
ทุจริตและ
ประชาชนใน
ประพฤติมิ
การต่อต้าน
ชอบ
การทุจริต
๓
เปิดโอกาส
ต.ค. ๒๕๖
ให้ผู้มีส่วนได้
3 – ก.ย.
ส่วนเสียเข้า
๒๕๖4
มามีส่วนร่วม
ในการแสดง
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติ
ราชการ
งบประมาณ

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผลการดาเนินงานไตร
รวม
มาส 4 ปีงบประมาณ
(บาท)
๒๕๖4
ไม่ใช้
กลุม่ งานการ
งบประมาณ
พยาบาล

ไม่ใช้
งบประมาณ

กลุ่มงาน ๓ ช่องทาง (เว็บไซต์/
บริหารทั่วไป หนังสือเวียน/บอร์ด
ประชาสัมพันธ์)

ไม่ใช้
คณะกรรมการ
งบประมาณ
บริหาร

๑3,675.-

(ลงชื่อ)
(นายอนุ ทองแดง)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลท่าแซะ
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ภาคผนวก
หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลท่าแซะ
----------------------------------ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
๑. ช่องทางร้องเรียน
- ประชาชนร้องเรียนด้วยตนเอง
- ไปรษณีย์และบัตรสนเท่ห์
- ทางโทรศัพท์
- ช่องทางออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ได้แก่ Facebook
๒. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนที่ 1 โรงพยาบาลท่าแซะ รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ในข้อที่ ๑
ขั้นตอนที่ 2 ดาเนินการคัดแยกประเภทเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขั้นตอนที่ 3 สรุปความเห็นเสนอและจัดทาหนังสือถึงผู้อานวยการโรงพยาบาลพิจารณาลงนาม
ขั้นตอนที่ 4 ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ หรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทางาน
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนที่ 5 แจ้งผู้ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงานชัดเจน)ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน
ขั้นตอนที่ 6 ประสานงานรับเรื่องราว/ร้องทุกข์ รับรายงานและติดตามความก้าวหน้า ผลการ ดาเนินงานจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอผู้อานวยการโรงพยาบาล
ขั้นตอนที่ 7 ดาเนินการเก็บข้อมูลในแบบบันทึกเรื่องร้องเรียน เพื่อการประมวลผลสรุปวิเคราะห์
ขั้นตอนที่ 8 จัดทารายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายปี) และบันทึกจัดเก็บเป็นข้อมูลของ
โรงพยาบาลท่าแซะ
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เข้ามายังหน่วยงาน
จากช่องทาง ต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กาหนด ดังนี้
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ช่องทาง
ร้องเรียนด้วยตนเอง
ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์
ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย์และบัตรสนเท่ห์
ร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์

ความถี่ในการ
ตรวจสอบช่องทาง
ตรวจสอบทุกครั้ง
ตรวจสอบทุกครั้ง
ทุกวัน
ทุกวัน

ระยะเวลาดาเนิน หมายเหตุ
15 วันทาการ
15 วันทาการ
15 วันทาการ
15 วันทาการ

การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
1. ตู้ไปรษณีย์ (โรงพยาบาลท่าแซะ ถนนเพชรเกษม ตาบลทรัพย์อนันต์ อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร)
86140

- หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน)
- บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อไม่ร้องเรียน)
2. หมายเลขโทรศัพท์ 077 – 651 526 – 8 ต่อ 121
3. สื่อสังคมออนไลน์
หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. ชื่อที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส
2. วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
3. ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ ของร้องเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีข้อมูล ข้อเท็จจริงหรือชี้ช่อง
ทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน จัดแจ้งเพียงพอที่สามารถ ดาเนินการสืบสวน/สอบสวนได้
4. ระบุพยาน เอกสารพยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี) – ใช้ถ้อยคาสุภาพหรือข้อความสุภาพ
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ตัวอย่างแบบคาร้องเรียน/ร้องทุกข์(ด้วยตนเอง)
ที่ทาการ โรงพยาบาลท่าแซะ
วันที่ ........... เดือน........................ พ.ศ. …............
เรื่อง ………………………………………………………….
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลท่าแซะ
ข้าพเจ้า ..................................................................... อายุ ............... ปี อยู่บ้านเลขที่ …............
หมู่ที่ .............. . ตาบล .......................................อาเภอ ........................................ จังหวัด …...............................
โทรศัพท์................................................ อาชีพ .............................................. ตาแหน่ง …....................................
เลขที่บัตรประชาชน ......................................... ออกโดย ................................... วันออกบัตร …...........................
บัตรหมดอายุ................................................... มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต
เพื่อให้โรงพยาบาลท่าแซะ พิจารณาดาเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในเรื่อง
…............................................................................................................................. ............................................
………............................................................................................................................. ......................................
…............................................................................................................................. ...............................................
….........................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................. ............................................
ทั้งนีข้ ้าพเจ้าขอรับรองว่าคาร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต ตามข้างต้น เป็นความจริงทุก
ประการ โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์)ได้แก่(
๑) …..............................................................................................
จานวน …............ ชุด
๒) ….............................................................................................
จานวน …............. ชุด
๓) ….............................................................................................
จานวน …............. ชุด
4) ….............................................................................................
จานวน …............. ชุด
5) ….............................................................................................
จานวน …............. ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
….......................................
(…..........................................)
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ระบบการตอบสนองรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องทราบ ภายใน15วัน
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบทีเ่ ข้ามายัง
หน่วยงานจากช่องทาง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กาหนด ดังนี้
ความถี่ในการ

ระยะเวลา

ช่องทาง

หมายเหตุ

ร้องเรียนด้วยตนเอง
ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์
ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย์และบัตรสนเท่ห์
ร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์

ตรวจสอบช่องทาง
ตรวจสอบทุกครั้ง
ตรวจสอบทุกครั้ง
ทุกวัน
ทุกวัน

ดาเนินการ
30 วันทาการ
30 วันทาการ
30 วันทาการ
30วันทาการ

การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
1. ตู้ไปรษณีย์ (โรงพยาบาลท่าแซะ ถนนเพชรเกษม ตาบลทรัพย์อนันต์ อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร)
86140
- หนังสือร้องเรียน (ลงชือ่ ผู้ร้องเรียน)
- บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อไม่ร้องเรียน)
2. หมายเลขโทรศัพท์ 077 – 651 526 – 8 ต่อ 121
3. สื่อสังคมออนไลน์
หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. ชื่อที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส
5. วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
6. ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ ของร้องเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีข้อมูล ข้อเท็จจริงหรือชี้ช่อง
ทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน จัดแจ้งเพียงพอที่สามารถ ดาเนินการสืบสวน/สอบสวนได้
7. ระบุพยาน เอกสารพยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี) – ใช้ถ้อยคาสุภาพหรือข้อความสุภาพ
-----------------------------------
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