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แผนงาน/ ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ

กิจกรรมหลกั 1 ต.ค.50-30 ก.ย. 51 กิจกรรม

1.สรา้งจิต 1.1 การจดัท าแผน  -ทบทวนผลการด าเนิน คณะท างาน KPI ท่ี 7.2.1 

ส านึกราชการ ปฏบิติัการฯ ประจ าปี งานตามมาตรการ/ ศนูยป์ระสานราชการ ขั้นตอนท่ี 1

ใสสะอาด 2551 แผนปฏบิติัการป้องกนัและ ใสสะอาด 

ปราบปรามการทุจริตและ สถาบนัโรคทรวงอก

ประพฤติมชิอบท่ีไดด้ าเนิน

การในปีงบประมาณ 2549 -

2550 วิเคราะหค์วามเส่ียง

และสรุปขอ้รอ้งเรียน

1. เอกสารสรุปผลการ มี ต.ค.50-30ก.ย.51  - ประชุมคณะกรรมการ คณะท างาน

ประชุม ศนูยป์ระสานราชการใส ศนูยป์ระสานราชการ

สะอาดเพือ่ทบทวนการด าเนิน ใสสะอาด 

งานตามแผนฯ ปีงบประมาณ สถาบนัโรคทรวงอก

2549-2550 ,วิเคราะหค์วาม

เส่ียงและสรุปขอ้รอ้งเรียน

2. รายงานการประชุม 2 ครั้ง ต.ค.50-31ม.ีค.51  - ประชุมศนูยป์ระสาน คณะท างาน

เม.ย.51-30ก.ย.51 ราชการใสสะอาดและ ศนูยป์ระสานราชการ

เครือข่ายเพือ่ใหเ้กิดการมี ใสสะอาด 

ส่วนร่วมและสรา้งความเขา้ สถาบนัโรคทรวงอก

ใจในการจดัท าแผนฯ และ

สรุปปัญหาอุปสรรค

แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจริตของเจา้หนา้ท่ีของรฐั สถาบนัโรคทรวงอก กรมการแพทย ์ปีงบประมาณ 2551

กลยุทธ์ ดชันีช้ีวดั เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงานรบัผิดชอบ หมายเหตุ



2

แผนงาน/ ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ
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3. แผนปฏบิติัการฯ ปี มี ต.ค.50-31ม.ีค.51  - ประชุมคณะกรรมการ คณะท างาน

2551 ก ากบัและตรวจสอบราชการ ศนูยป์ระสานราชการ

ใสสะอาด กรมการแพทย์ ใสสะอาด 

เพือ่พิจารณาแผนปฏบิติัการฯ สถาบนัโรคทรวงอก

1.2 การส่งเสริมการ 4. จ านวนครั้งในการ 2 ครั้ง ต.ค.50-31ม.ีค.51  - เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายบริหารทัว่ไป

ปฏบิติัราชการตาม เผยแพร่ เม.ย.51-30ก.ย.51 มาตรฐานทางคุณธรรมและ

มาตรการและคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยมสรา้งสรรค์

จริยธรรม และขอ้บงัคบัจริยธรรมของกพ.

 - เผยแพร่ประกาศกฎ ฝ่ายบริหารทัว่ไป

ระเบียบ ขอ้บงัคบัเร่ืองรบั

ของขวญัสินน ้าใจ

 - เผยแพร่ขอ้ควรรูเ้ก่ียวกบั ฝ่ายบริหารทัว่ไป

การป้องกนัการทุจริตและ

ประพฤติมชิอบในระบบ

ราชการ

5. รอ้ยละของหน่วยงาน 80 ต.ค.50-30ก.ย.51  - โครงการสรา้งจิตส านึกท่ีดี กลุ่มภารกิจ KPI 7.2.1 ขั้นตอนท่ี 2

ท่ีมกีารพฒันาจิตส านึก เช่น หลักสูตรการบริการด่าน อ านวยการ ผลการวิเคราะห์

การบริการ หนา้,โครงการเรียนรูต้ามรอย กลุ่มภารกิจ ความเส่ียง ขอ้ 1 และ 2

พระยุคลบาท,การบริการสู่ วิชาการ (พฤติกรรมการให้

ความเป็นเลิศ,การปฏบิติั กลุ่มภารกิจ บริการและละเวน้การ

ธรรมตามหลักธรรมศาสนา บริการวิชาการ ปฏบิติัหนา้ท่ี)
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1.3 การยกย่องเชิดชู 6. จ านวนเจา้หนา้ท่ีท่ีได้ 10 คน ต.ค.50-30ก.ย.51  - โครงการคดัเลือกบุคลากร ฝ่ายทรพัยากรบุคคล

คนดี/หน่วยงานใส รบัการยกย่องจากการ ดีเด่น สถาบนัโรคทรวงอก

สะอาด ประพฤติตนตามคา่นิยม ประจ าปี 2551

สรา้งสรรค์

7. จ านวนหน่วยงาน  -  -  -  - โครงการคดัเลือก ศนูยป์ระสานราชการ เน่ืองจากเป็นโครงการ

เครือข่ายท่ีไดร้บัการ หน่วยงานใสสะอาดดีเด่น ใสสะอาด ใหมเ่ลยยงัไมม่กีาร

ยกย่องเป็นหน่วยงาน สถาบนัโรคทรวงอก คดัเลือก

ใสสะอาด

2. ป้องกนั 2.1 การปรบัปรุงแจง้ 8. จ านวนครั้งในการเผย 2 ครั้ง ต.ค.50-31ม.ีค.51  - เผยแพร่หลักเกณฑก์าร ฝ่ายทรพัยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์

เหตุการณ์ เวียนหลักเกณฑว์ิธี แพร่หลักเกณฑก์ารเล่ือน เม.ย.51-30ก.ย.51 เล่ือนต าแหน่งใหร้บัทราบทุก ความเส่ียงขอ้ 4

พฤติกรรมท่ี บริหารงานท่ีโปร่งใส ต าแหน่ง ระดบัโดยใหผู้ม้คุีณสมบติัครบ (การถกูรอ้งเรียนการ

อาจเป็นภยั เป็นธรรมภายใตร้ะบบ ถว้นมกีารลงนามรบัทราบ เล่ือนต าแหน่ง)

ต่อประเทศ คุณธรรม

ไทยใสสะอาด

2.2 การปรบัเปล่ียน 9. จ านวนเร่ืองรอ้งเรียน ไมเ่กิน ต.ค.50-30ก.ย.51  - การรบัเร่ืองรอ้งเรียน ศนูยพ์ฒันาคุณภาพ+ เฉพาะเร่ืองท่ีไดร้บัการ

ทศันคติ คา่นิยมในการ เก่ียวกบัการเล่ือนต าแหน่ง 5 เร่ือง เก่ียวกบัการเล่ือนต าแหน่ง ฝ่ายทรพัยากรบุคคล พิจารณาถึงท่ีสุดแลว้

ปฏบิติังาน ไมเ่ป็นธรรม
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แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจริตของเจา้หนา้ท่ีของรฐั สถาบนัโรคทรวงอก กรมการแพทย ์ปีงบประมาณ 2551
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10. แนวทางการปฏบิติัฯ มี ต.ค.50-30ก.ย.51  - จดัท าแนวทางการปฏบิติั ฝ่ายพสัดุและ ผลการวิเคราะห์

การควบคุมพสัดุ (คู่มอื) บ ารุงรกัษา ความเส่ียงขอ้ 3

(การควบคุมครุภณัฑ์

และเคร่ืองมอือุปกรณ์)

11. รอ้ยละของหน่วยงาน 80 ต.ค.50-30ก.ย.51  - ส ารวจหน่วยงานเครือข่าย ฝ่ายพสัดุและ

ท่ีมกีารควบคุมใหเ้ป็นไป ในการปฏบิติัตามแนวทาง บ ารุงรกัษา

ตามแนวทางการปฏบิติัฯ การควบคุมพสัดุ

12. รอ้ยละของหน่วยงาน 100 ต.ค.50-30ก.ย.51  - จดัท าระบบควบคุมภายใน ศนูยพ์ฒันาคุณภาพ+ ผลการวิเคราะห์

ท่ีมกีารจดัท าระบบควบคุม กลุ่มภารกิจ ความเส่ียงขอ้ 6

ภายใน อ านวยการ + (ซ้ือของแต่ไมไ่ดข้อง

กลุ่มภารกิจ หรือไดข้องไมดี่)

วิชาการ +

กลุ่มภารกิจ

บริการวิชาการ

13. รอ้ยละของหน่วยงาน 80 ต.ค.50-30ก.ย.51  - จดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้ง ฝ่ายพสัดุและ ผลการวิเคราะห์

ท่ีมกีารจดัท าแผนการจดั บ ารุงรกัษา ความเส่ียงขอ้ 5

ซ้ือจดัจา้ง (เอาของมาก่อนการ

ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง)
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กลยุทธ์ ดชันีช้ีวดั เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงานรบัผิดชอบ หมายเหตุ

14. รอ้ยละของหน่วยงาน 100 ต.ค.50-30ก.ย.51  - เผยแพร่ขอ้มลูการประกวด ฝ่ายพสัดุและ

ท่ีมกีารเผยแพร่การ ราคาและประกาศสอบราคา บ ารุงรกัษา

ประกวดราคา ท่ีหวัหนา้ส่วนราชการลงนาม

แลว้น าขอ้มลูประกาศฯ เผย

แพร่บนเว็บไซตข์องส่วนราชการ

15. รอ้ยละของหน่วยงาน 100 ต.ค.50-30ก.ย.51  - สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้ง ฝ่ายพสัดุและ

ท่ีมกีารสรุปรายงานการ เป็นรายเดือนและเผยแพร่ บ ารุงรกัษา

จดัซ้ือจดัจา้งและเผยแพร่ บนเว็บไซตข์องส่วนราชการ

3. จดัการ 3.1 การตอบสนองต่อ 16. รอ้ยละของเร่ืองท่ี 80 ต.ค.50-30ก.ย.51  - ด าเนินการทางวินัยตาม ศนูยป์ระสานราชการ

กรณีทุจริต ขอ้รอ้งเรียนการทุจริต ด าเนินการทางวินัยตามท่ี ขั้นตอนและระยะเวลาท่ี ใสสะอาด 

คอรร์ปัชัน่ท่ี และรายงานผลการ กฎหมายก าหนดโดยไม่ กฎหมายก าหนด สถาบนัโรคทรวงอก+

เกิดข้ึนหรือ ด าเนินงาน ขยายเวลา หน่วยวินัยและ

ก าลังเกิดข้ึน กฎหมาย

17. รอ้ยละของขอ้รอ้งเรียน 100 ต.ค.50-30ก.ย.51  - ตอบสนองต่อขอ้รอ้งเรียน ศนูยป์ระสานราชการ KPI ท่ี 7.2.1

การทุจริตท่ีไดร้บัการตอบ ท่ีมกีารรอ้งเรียนผ่านระบบ ใสสะอาด ขั้นตอนท่ี 4

สนอง รบัฟังขอ้รอ้งเรียนของ สถาบนัโรคทรวงอก+

ส่วนราชการ,ศนูยด์ ารงธรรม หน่วยวินัยและ

กระทรวงมหาดไทย, กฎหมาย+ศนูยพ์ฒันา

ศนูยบ์ริการประชาชน คุณภาพ

ส านักนายกรฐัมนตรี
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18. เอกสารสรุปผลการ มี ต.ค.50-30ก.ย.51  - สรุปผลการด าเนินการ ศนูยป์ระสานราชการ KPI ท่ี 7.2.1

ด าเนินการ ใสสะอาด ขั้นตอนท่ี 5

สถาบนัโรคทรวงอก+

หน่วยวินัยและ

กฎหมาย

 - ปัจจยัสนับสนุนปัญหา ศนูยป์ระสานราชการ

อุปสรรคในการด าเนินการ ใสสะอาด 

สถาบนัโรคทรวงอก+

หน่วยวินัยและ

กฎหมาย

 - สรุปผลการตอบสนองต่อ ศนูยป์ระสานราชการ

ขอ้รอ้งเรียนเร่ือง "การทุจริต ใสสะอาด 

การปฏบิติัและ/หรือละเวน้ สถาบนัโรคทรวงอก+

การปฏบิติัหนา้ท่ีโดยมชิอบ หน่วยวินัยและ

ของเจา้หนา้ท่ีของรฐัในสังกดั" กฎหมาย

 - ก าหนดแนวทางหรือขอ้ ศนูยป์ระสานราชการ

เสนอแนะในการปราบปราม ใสสะอาด 

มาตรการ/แผนปฏบิติัการ สถาบนัโรคทรวงอก+

ป้องกนัการทุจริตของ หน่วยวินัยและ

เจา้หนา้ท่ีของรฐั ปี 2552 กฎหมาย
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3.2 การเปิดโอกาสให้ 19. รอ้ยละของเร่ืองท่ี 100 ต.ค.50-30ก.ย.51  - ส่งเสริมบุคคลภายนอก ศนูยป์ระสานราชการ

บุคคลภายนอกร่วมเป็น ด าเนินการทางวินัยและ เป็นกรรมการสอบสวน/หรือ ใสสะอาด 

กรรมการสอบสวน/ แต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็น เป็นพยานใหข้อ้มลูการทุจริต สถาบนัโรคทรวงอก+

หรือเป็นพยานใหข้อ้มลู กรรมการสอบสวน/หรือ หน่วยวินัยและ

กรณีทุจริต เป็นพยานใหข้อ้มลูกรณี กฎหมาย

ทุจริต

3.3 การจดัท าขอ้มลู 20. รอ้ยละของหน่วยงาน 100 ต.ค.50-30ก.ย.51  - จดัใหม้รีะบบการเฝ้าระวงั ศนูยป์ระสานราชการ

ขอ้รอ้งเรียน/การจดัซ้ือ ท่ีจดัใหม้ชี่องทางอย่างนอ้ย และรบัฟังขอ้รอ้งเรียนเก่ียว ใสสะอาด 

จดัจา้ง 3 ช่องทางใหผู้ม้าติดต่อขอ กบัการทุจริตของหน่วยงาน สถาบนัโรคทรวงอก+

รบับริการประชาชนแจง้ ศนูยพ์ฒันาคุณภาพ+

ขอ้มลูการทุจริตประพฤติ กลุ่มงานเภสัชกรรม+

มชิอบ ฝ่ายพสัดุและบ ารุง

รกัษา+ฝ่ายการเงิน

และบญัชี+งานบริการ

พิเศษดา้นการรกัษา

พยาบาล
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แผนงาน/ ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ

กิจกรรมหลกั 1 ต.ค.50-30 ก.ย. 51 กิจกรรม

แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจริตของเจา้หนา้ท่ีของรฐั สถาบนัโรคทรวงอก กรมการแพทย ์ปีงบประมาณ 2551

กลยุทธ์ ดชันีช้ีวดั เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงานรบัผิดชอบ หมายเหตุ

21. รอ้ยละของหน่วยงาน 80 ต.ค.50-30ก.ย.51  - จดัท าแบบสอบถามและ ศนูยป์ระสานราชการ

ท่ีตอบสนองต่อแบบสอบ สอบถามประชาชน/ ใสสะอาด 

ถามมากกว่า 50% ของ หน่วยงานอ่ืนท่ีมาติดต่อท่ีมี สถาบนัโรคทรวงอก+

ขนาดตวัอย่าง ส่วนไดส่้วนเสียเก่ียวกบัความ ศนูยพ์ฒันาคุณภาพ+

เส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดการทุจริต กลุ่มงานเภสัชกรรม+

และเผยแพร่ความรูค้วบคู่ ฝ่ายพสัดุและบ ารุง

ไปดว้ย รกัษา+ฝ่ายการเงิน

และบญัชี+งานบริการ

พิเศษดา้นการรกัษา

พยาบาล

22. รอ้ยละของเร่ืองท่ีจดัท า 100 ต.ค.50-30ก.ย.51  - จดัท าขอ้มลูการทุจริตและ ศนูยป์ระสานราชการ KPI ท่ี 7.2.2

และรายงานขอ้มลูไปยงั รายงานตามรปูแบบท่ีป.ป.ช. ใสสะอาด ขั้นตอนท่ี 1

ป.ป.ช. ภายในระยะเวลาท่ี ก าหนด (แบบฟอรม์ ขท.01) สถาบนัโรคทรวงอก+

ก าหนด ไดอ้ย่างสมบรูณค์รบถว้น หน่วยวินัยและ

กฎหมาย

23. รายงานน าเสนอต่อ 3 ครั้ง เม.ย. , ก.ค. , ต.ค.  - ประมวลผลขอ้มลูการ ศนูยป์ระสานราชการ KPI ท่ี 7.2.2

ผูบ้ริหาร 51 ทุจริตใหอ้ยู่ในรปูInformation ใสสะอาด ขั้นตอนท่ี 2

และน าเสนอในรปูแบบกราฟ สถาบนัโรคทรวงอก+

แผนภมู ิตาราง ฯลฯ เพือ่ หน่วยวินัยและ

ประกอบการตดัสินใจของ กฎหมาย

ผูบ้ริหาร
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แผนงาน/ ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ

กิจกรรมหลกั 1 ต.ค.50-30 ก.ย. 51 กิจกรรม

แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจริตของเจา้หนา้ท่ีของรฐั สถาบนัโรคทรวงอก กรมการแพทย ์ปีงบประมาณ 2551

กลยุทธ์ ดชันีช้ีวดั เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงานรบัผิดชอบ หมายเหตุ

24. รอ้ยละของหน่วยงานท่ี 100 ต.ค.50-30ก.ย.51  - เก็บรวบรวมขอ้มลูการจดั ฝ่ายพสัดุและบ ารุง KPI ท่ี 7.2.2

บนัทึกขอ้มลูฯ ไดอ้ย่าง ซ้ือจดัจา้ง/การเขา้ประมลู รกัษา ขั้นตอนท่ี 3

สมบรูณค์รบถว้น งานของหน่วยงานเครือข่าย

ท่ีมกีารจดัซ้ือจดัจา้งและ

รายงานตามรปูแบบท่ีป.ป.ช.

ก าหนด (แบบฟอรม์ ขท.02)

ไดอ้ย่างสมบรูณค์รบถว้น

25. รอ้ยละของรายงานท่ี 100 ต.ค.50-30ก.ย.51  - รายงานผลการด าเนิน ศนูยป์ระสานราชการ KPI ท่ี 7.2.2 

ด าเนินการไดภ้ายในระยะ งานไปยงัป.ป.ช. ภายในเวลา ใสสะอาด ขั้นตอนท่ี 4 - 5

เวลาท่ีก าหนด ท่ีก าหนด สถาบนัโรคทรวงอก+

หน่วยวินัยและ

กฎหมาย

ลงชื่อ.............................................................................

(นายประดิษฐช์ยั ชยัเสรี)

ผูอ้  านวยการสถาบนัโรคทรวงอก

ผูอ้  านวยการศูนยป์ระสานราชการใสสะอาด สถาบนัโรคทรวงอก


