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1. ตัวช้ีวัดที่ 1.1.1 : ระดับความสำเร็จในการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบตามมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 

2. หน่วยวัด  : ระดับ 

3. น้ำหนัก :  ร้อยละ 10 

4. คำอธิบาย   
  เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายถึง เรื่องร้องเรียนการดำเนินงานเกี่ยวกับ 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน โดยมีผู้ร้องเรียน / แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเจ้าหน้าที ่ของร ัฐในสังก ัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจำ  
พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว กระทำการแสวงหาประโยชน์ที่มิควร 
ได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน รวมถึงการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดในตำแหน่ง 
หรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง อย่างใดอย่าง
หนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือ
และเว้นการปฏิบัตินั ้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายรวมถึงการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
ในหน้าที่ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ เรื ่องร้องเรียนเกี ่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต้องเป็นเรื ่องร้องเรียน  
ที่มีการดำเนินการตามคู ่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื ่องการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้น  
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 
  การจัดการเร ื ่องร้องเร ียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายถึง กระบวนการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่การรับเรื่องเข้า 
คัดกรองเรื่อง แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง และแจ้งไปยังผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน 
กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อ 
ถึงผู้ร้องเรียน เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื ่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552  
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 37 
และมาตรา 41 
  มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 27 มีนาคม 2561 หมายถึง มติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ โดยมีกระบวนการปฏิบัติงานเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีที่กำหนดในกรณีที่มีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื ้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน แล้วรายงานผล  
การพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือทราบทันที และให้พิจารณาดำเนินการทางวินัยหรือ
อาญาโดยเร็วซึ่งจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 
  ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 หมายถึง ความสำเร็จในการจัดการเรื ่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่รับเรื ่องเข้า  คัดกรองเรื ่อง แจ้งไปยังหน่วยงาน 
ที่เกี ่ยวข้องทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง  ตามมติคณะรัฐมนตรี และแจ้งไปยังผู ้ร ้องเรียนภายใน 15 วัน  
กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึง  
ผู ้ร้องเรียนได้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื ่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552  
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 37 
และมาตรา 41 
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5. สูตรการคำนวณ : ไม่มี   

6. เกณฑ์การให้คะแนน : 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 รับเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส เรื่อง การทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางที่กำหนด คือ 

 ช่องทางที่ 1 ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข 
 ช่องทางที่ 2 www.stopcorruption.moph.go.th เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ไอคอน ร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริต 

2 2.1 คัดกรองเรื่องร้องเรียน เป็นไปตามคู่มือ ฯ ที่กำหนด ดังนี้ 
 - คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับข้อร้องเรียน เรื่องการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้น  
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
พ.ศ. 2564  
 - คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 27 มีนาคม 2561  
2.2 คัดกรองผู้ร้องเรียนว่ามีตัวตนจริงหรือไม่ วิเคราะห์ และสรุปประเด็นส่งเรื่องนำเสนอ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ  
เพ่ือพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง 
2.3 แจ้งตอบผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่  
หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้  

3 จัดทำรายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน  

4 ติดตามความคืบหน้า การดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริต 
หรือประพฤติมิชอบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5 จัดทำรายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 12 เดือน  

 
7. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 

7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
       (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563-30 มีนาคม 2564) 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการ

ประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
1 รับเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส เรื่อง การทุจริต

และประพฤติมิชอบ จากช่องทางที่กำหนด คือ 
 ช่องทางที่ 1 ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวง 
สาธารณสุข 
 ช่องทางที่ 2 www.stopcorruption.moph.go.th 
เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ไอคอน ร้องเรียน 
แจ้งเบาะแสการทุจริต 

- หนังสือเสนอผู้บังคับบัญชา 
ลงนามเพ่ือส่งไปยังหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องดำเนินการตามหน้าที่ 
และอำนาจ เพ่ือพิจารณา
ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 
 
 

1  
 

2 2.1 คัดกรองเรื่องร้องเรียน เป็นไปตามคู่มือ ฯ 
ที่กำหนด ดังนี้ 
 - คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับ 
ข้อร้องเรียน เรื่องการทุจริตการปฏิบัติ 
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2564  
 
 - คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการ 
ข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 27 มีนาคม 2561  
 
2.2 คัดกรองผู้ร้องเรียนว่ามีตัวตนจริงหรือไม่ 
วิเคราะห์ และสรุปประเด็นส่งเรื่องนำเสนอ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ 
เพ่ือพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง 
 
 
2.3 แจ้งตอบผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วัน 
กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้  
 
 
 

คัดกรองเรื่องร้องเรียน เป็นไป
ตามคู่มือ ฯ 
- คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับ
ข้อร้องเรียน เรื่องการทุจริต 
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2564 
- คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการ
จัดการข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแส 
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 
มีนาคม 2561  
- เอกสารเรื่องร้องเรียนตาม 
ผู้ร้องเรียนส่งมา และหนังสือ
นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่ง 
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนิน 
การตามหน้าที่และอำนาจ  
เพ่ือพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริง 
- หนังสือแจ้งตอบผู้ร้องเรียน 
ภายใน 15 วัน  

1  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
0.5  

 
 
 
 
 

 
0.5  
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการ

ประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
3 จัดทำรายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน 

การทุจริตและประพฤติ มิชอบตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  
 

- รายงานสรุปผลการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติ 
มิชอบตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน 
- ภาพหน้าจอ PRINT SCREEN
รายงานสรุปผลการจัดการ เรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน ขึ้นเผยแพร่บน
เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

1.5 
 
 

 
 
 

0.5  

 

 
 7.2) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
              (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563– 30 กันยายน 2564) 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
1 รับเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส เรื่อง  

การทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทาง
ที่กำหนด คือ 
 ช่องทางที่ 1 ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวง 
สาธารณสุข 
 ช่องทางที่ 2 www.stopcorruption.moph.go.th 
เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ไอคอน ร้องเรียน 
แจ้งเบาะแสการทุจริต 
 

- หนังสือเสนอผู้บังคับบัญชา 
ลงนามเพื่อส่งไปยังหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องดำเนินการตามหน้าที่ 
และอำนาจเพื่อพิจารณาดำเนินการ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 
 
 
 

1  
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
2 2.1 คัดกรองเรื่องร้องเรียน เปน็ไปตามคู่มือ ฯ 

ที่กำหนด ดังนี้ 
 - คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับ 
ข้อร้องเรียน เรื่องการทุจริตการปฏิบัติ 
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2564  
 
 - คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการ 
ข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 27 มีนาคม 2561  
 
2.2 คัดกรองผู้ร้องเรียนว่ามีตัวตนจริง
หรือไม่ วิเคราะห์ และสรุปประเด็นส่งเรื่อง
นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่งไปยังหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ 
เพ่ือพิจารณาดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 
2.3 แจ้งตอบผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วัน 
กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้  

คัดกรองเรื่องร้องเรียน เป็นไปตาม
คู่มือ ฯ 
- คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับ
ข้อร้องเรียน เรื่องการทุจริตการ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2564 
- คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการ
จัดการข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแส 
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 
มีนาคม 2561  
- เอกสารเรื่องร้องเรียนตาม 
ผู้ร้องเรียนส่งมา และหนังสือ
นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่งไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
ตามหน้าที่และอำนาจ เพ่ือพิจารณา
ดำเนินการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง 
- หนังสือแจ้งตอบผู้ร้องเรียน 
ภายใน 15 วัน  

0.5 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

0.25  
 
 
 
 
 

0.25 
 

 

3 จัดทำรายงานสรุปผลการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 
2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน  
 

- รายงานสรุปผลการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติ 
มิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน 
- ภาพหน้าจอ PRINT SCREEN
รายงานสรุปผลการจัดการ เรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

0.5 
 
 

 
 
 

0.5  
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 

4 ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการกรณี 
เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำ 
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบไปยังหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

- หนังสือติดตามความคืบหน้า  
การดำเนินการกรณีเรื่องร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริต 
หรือประพฤติมิชอบ ไปยังหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

1  
 

5 จัดทำรายงานสรุปผลการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 
2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบ 12 เดือน  

- รายงานสรุปผลการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 
มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 
- ภาพหน้าจอ PRINT SCREEN
รายงานสรุปผลการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 12 เดือน ขึ้นเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

0.5  
 

 
 
 

0.5 
 

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
(Baseline Date) 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ...... 

2561 2562 2563 
ระดับความสำเร็จในการจัดการข้อร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม2561 

ระดับ - - 5.0000 

 
 
 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหาร ส่วนกลาง 23 หนว่ยงาน  

    จัดส่งในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
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10. ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :   
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
หมายเลขโทรศัพท์:  ๐ ๒๕๙๐ ๑230 
หน่วยงาน:    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

      ผู้จัดเก็บข้อมูล:    
นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑866 
นายวินัย  คณาศรี  หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑330 
หน่วยงาน:    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 


