
มาตรการ/แนวทาง

การด าเนินการ

1. เสริมสรา้งจิตส านึก 1.1 การจดัท าแผนปฏบิติัการฯ * ประชุมคณะกรรมการศนูยป์ระสานราชการ 1. เอกสารสรุปผลการ มี ม.ิย. 52 ศนูยป์ระสานราชการ

   คา่นิยมใหห้น่วยงาน      ประจ าปี 2552   ใสสะอาด เพื่อจดัท าร่างแผนป้องกนัและ    ประชุมและเอกสารแสดง ใสสะอาด

   ภาครฐับริหารงาน   ปราบปรามการทุจริต 4 ปี (2552-2555)    ผลการด าเนินการตาม สถาบนัโรคทรวงอก

   ตามหลกัธรรมาภิบาล   และแผนปฏบิติัการฯ ปี 2552 โดยวิเคราะห์    มติท่ีประชุม

  ยุทธศาสตรช์าติฯ ทบทวนการด าเนินงาน

  ตามแผนปี 2551 วิเคราะหค์วามเส่ียงท่ีอาจ

  ก่อใหเ้กิดการทุจริต สรุปขอ้รอ้งเรียนและ

  ความเส่ียง

* ประชุมศนูยร์าชการใสสะอาดและเครือข่าย 2. รายงานการประชุม 1 ครั้ง ม.ิย. 52 ศนูยป์ระสานราชการ

  เพื่อใหเ้กิดการมส่ีวนร่วมและสรา้งความเขา้ใจ ใสสะอาด

   ในการจดัท าแผนฯ และสรุปปัญหาอุปสรรค สถาบนัโรคทรวงอก

และหน่วยงานเครือข่าย

* ประชุมคณะกรรมการก ากบัและตรวจสอบ 3. แผนปฏบิติัการฯ ปี 2552 มี ม.ิย. 52 ศนูยป์ระสานราชการ

  ราชการใสสะอาดของสถาบนัโรคทรวงอก ใสสะอาด

  เพื่อพิจารณาแผนปฏบิติัการฯ สถาบนัโรคทรวงอก

1.2 ส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ท่ี * เผยแพร่และประชาสมัพนัธม์าตรฐานทาง 4. จ านวนครั้งในการ 1 ครั้ง ม.ิย. 52 ศนูยป์ระสานราชการ

     ของรฐัทุกระดบั   คุณธรรมและจริยธรรม คา่นิยมสรา้งสรรค ์    เผยแพร่ ใสสะอาด

      ไดเ้รียนรูแ้ละปฏบิติั   และคา่นิยมขององคก์ร สถาบนัโรคทรวงอก

     งานตามหนา้ท่ีดว้ย และฝ่ายบริหารทัว่ไป

     หลกัธรรมาภิบาลและ

     เศรษฐกิจพอเพียง * เผยแพร่ประกาศกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 1 ครั้ง ม.ิย. 52 ศนูยป์ระสานราชการ

  เร่ืองรบัของขวญัสินน ้าใจ ใสสะอาด

  (หา้มรบัตวัเงิน เงิน และทองค า) สถาบนัโรคทรวงอก

และฝ่ายบริหารทัว่ไป

ยทุธศาสตร์

แผนปฏิบตัิการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครฐัของสถาบนัโรคทรวงอก  สังกดักรมการแพทย ์ประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

หมายเหตุหน่วยงานรบัผิดชอบระยะเวลาด าเนินการงบประมาณเป้าหมายดชันีช้ีวดัโครงการ/กิจกรรม
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มาตรการ/แนวทาง

การด าเนินการ

* เผยแพร่หลกัเกณฑก์ารเล่ือนต าแหน่ง 5. จ านวนครั้งในการ ทุกครั้ง ต.ค. 51 - ก.ย. 52 งานการเจา้หนา้ท่ี

  ใหร้บัทราบทุกระดบั  โดยใหผู้ม้คุีณสมบติั    เผยแพร่หลกัเกณฑ์

  ครบถว้น ลงนามรบัทราบ    การเล่ือนต าแหน่ง

* โครงการสรา้งจิตส านึกท่ีดีในการปฏบิติังาน เชน่ 6. รอ้ยละของหน่วยงงาน 80 ต.ค. 51 - ก.ย. 52 กลุ่มภารกิจอ านวยการ

   - หลกัสตูรการบริการด่านหนา้    ท่ีมกีารพฒันาจิตส านึก กลุ่มภารกิจวิชาการ

   - การบริการสู่ความเป็นเลิศ    การบริการ กลุ่มภารกิจบริการวชิาการ

   - การปฏบิติัธรรมตามหลกัของศาสนาต่างๆ

   - การด าเนินชวีิตตามหลกัปรชัญา

     เศรษฐกิจพอเพียง

ฯลฯ

* การรบัเร่ืองรอ้งเรียนเก่ียวกบัการเล่ือน 7. จ านวนเร่ืองรอ้งเรียน ไมเ่กิน ต.ค. 51 - ก.ย. 52 ศนูยพ์ฒันาคุณภาพ เฉพาะเร่ือง

  ต าแหน่ง    เก่ียวกบัการเล่ือน 5 เร่ือง และฝ่ายทรพัยากรบุคคล ท่ีไดร้บัการ

  ต าแหน่ง พิจารณาถึง

ท่ีสุดแลว้ไม่

เป็นธรรม

1.3 ส่งเสริมคา่นิยมการ * โครงการคดัเลือกบุคลากรดีเด่น 8. จ านวนเจา้หนา้ท่ีท่ี 10 ต.ค. 51 - ก.ย. 52 ฝ่ายทรพัยากรบุคคล

     ยกยอ่งและเชดิชคูวามดี   สถาบนัโรคทรวงอก ประจ าปี พ.ศ. 2552    ไดร้บัการยกยอ่งจาก คน

     ความซ่ือสตัยสุ์จริตและ    การประพฤติตนท่ีดี

     การต่อตา้นการทุจริต

     โดยยดึถือเป็นคา่นิยม

     กระแสหลกัของชาติ

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานรบัผิดชอบ หมายเหตุยทุธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ดชันีช้ีวดั เป้าหมาย
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มาตรการ/แนวทาง

การด าเนินการ

2. บรูณาการหน่วยงาน 2.1 ส่งเสริมการมส่ีวนร่วม * ส่งเสริมบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการ 9. รอ้ยละของเร่ืองท่ี 100 ต.ค. 51 - ก.ย. 52 ศนูยป์ระสานราชการ

   ทุกภาค  ส่วนในการ      ของภาคประชาชนใน   สอบสวน / เป็นพยานใหข้อ้มลูกรณีทุจริต     ด าเนินการทางวินัย ใสสะอาด

   ป้องกนัและ      การติดตามตรวจสอบ     และแต่งตั้งบุคคล สถาบนัโรคทรวงอก

   ปราบปรามการทุจริต      การทุจริตหรือประพฤติ     ภายนอกเป็นกรรมการ และหน่วยวินัย

   ภาครฐั      มชิอบในภาครฐั    สอบสวน /เป็นพยาน และกฎหมาย

   ใหข้อ้มลูกรณีทุจริต

* จดัใหม้รีะบบการเฝ้าระวงัและรบัฟังขอ้ 10. รอ้ยละของหน่วยงาน 100 ต.ค. 51 - ก.ย. 52 ศนูยป์ระสานราชการ

  รอ้งเรียนเก่ียวกบัการทุจริตของหน่วยงาน      ท่ีจดัใหม้ชีอ่งทาง ใสสะอาด

     อยา่งนอ้ย 3 ชอ่งทาง สถาบนัโรคทรวงอก

     ใหผู้ม้าติดต่อขอรบั ศนูยพ์ฒันาคุณภาพ

     บริการประชาชน กลุ่มงานเภสชักรรม

     แจง้ขอ้มลูการทุจริต ฝ่ายการเงินฯ

     ประพฤติมชิอบ และฝ่ายพสัดุฯ

3. เสริมสรา้งความ 3.1 พฒันาระบบกลไก * ตอบสนองต่อขอ้รอ้งเรียนท่ีมกีารรอ้งเรียน 11. รอ้ยละของขอ้รอ้งเรียน 100 ต.ค. 51 - ก.ย. 52 ศนูยป์ระสานราชการ

   เขม้แข็งในการป้องกนั      การตรวจสอบควบคุม    - ผ่านระบบรบัฟังขอ้รอ้งเรียนของส่วน      การทุจริตท่ีไดร้บัการ ใสสะอาด

   และปราบปราม      และถ่วงดุลการใชอ้ านาจ       ราชการ      ตอบสนอง สถาบนัโรคทรวงอก

   การทุจริตภาครฐั      ใหเ้หมาะสมชดัเจนและ    - ศนูยด์ ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย  ศนูยพ์ฒันาคุณภาพ

     มปีระสิทธิภาพ    - ศนูยบ์ริการประชาชน  และหน่วยวินัย

   - ส านักนายกรฐัมนตรี และกฎหมาย

* สรุปผลการตอบสนองขอ้รอ้งเรียนเร่ือง 12. เอกสารสรุปผลการ มี ต.ค. 52 หน่วยวินัย

   "การทุจริตการปฏบิติัและหรือละเวน้      ด าเนินงาน (ถา้มีกรณี) และกฎหมาย

   การปฏบิติัหนา้ท่ีโดยมชิอบของเจา้หนา้ท่ี

   ของรฐัในสงักดั"

ระยะเวลาด าเนินการงบประมาณยทุธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ดชันีช้ีวดั เป้าหมาย หน่วยงานรบัผิดชอบ หมายเหตุ
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มาตรการ/แนวทาง

การด าเนินการ

* สรุปผลการตอบสนองต่อขอ้รอ้งเรียน มี ต.ค. 52 หน่วยวินัย

(ถา้มีกรณี) และกฎหมาย

3.2 สรา้งกลไกความร่วมมอื * จดัท าแบบสอบถามและสอบถามประชาชน / 13. รอ้ยละของหน่วยงาน 60 ต.ค. 51 - ก.ย. 52 ศนูยป์ระสานราชการ

     ระหว่างหน่วยงาน   หน่วยงานอ่ืนท่ีมาติดต่อ  ท่ีมส่ีวนไดส่้วนเสีย      ท่ีตอบสนองต่อแบบ ใสสะอาด

     ภาครฐักบัภาคเอกชน   เก่ียวกบัความเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดการทุจริต      สอบถามไมเ่กิน 50 % สถาบนัโรคทรวงอก

     ใหม้ศีกัยภาพในการ   และเผยแพร่ความรูค้วบคู่ไปดว้ย      ของขนาดตวัอยา่ง

     ป้องกนัและปราบปราม

     การทุจริต

3.3 เสริมสรา้งประสิทธิภาพ * ด าเนินการทางวินัยตามขั้นตอนและระยะ 14. รอ้ยละของเร่ืองท่ี 80 ต.ค. 51 - ก.ย. 52 ศนูยป์ระสานราชการ

     ของกฎหมาย    เวลาท่ีกฎหมายก าหนด      ด าเนินการทางวินัย ใสสะอาด

     เพื่อใชใ้นการป้องกนั      ตามท่ีกฏหมายก าหนด สถาบนัโรคทรวงอก

     และปราบปรามการ      โดยไมข่ยายเวลา และหน่วยวินัย

     ทุจริตภาครฐั และกฎหมาย

3.4 ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยี * จดัท าขอ้มลูการทุจริตและรายงานตาม 15. รอ้ยละของเร่ืองท่ี 100 ต.ค. 51 - ก.ย. 52 ศนูยป์ระสานราชการ

     สารสนเทศส าหรบัการ    รปูแบบท่ี ป.ป.ช. ก าหนด (แบบฟอรม์ ขท.01)      จดัท าและรายงาน ใสสะอาด

     ป้องกนัและปราบปราม    ไดอ้ยา่งสมบรูณ์ครบถว้น      ขอ้มลูไปยงั ป.ป.ช. สถาบนัโรคทรวงอก

     การทุจริตภาครฐั      ภายในระยะเวลา และหน่วยวินัย

     ท่ีก าหนด และกฎหมาย

* ประมวลผลขอ้มลูการทุจริตใหอ้ยู่ในรปู 16. รายงานน าเสนอต่อ 3 ครั้ง เม.ย. ก.ค. ต.ค. 52 ศนูยป์ระสานราชการ

   Information  และน าเสนอในรปูแบบกราฟ      ผูบ้ริหาร ใสสะอาด

   แผนภมู ิ ตาราง ฯลฯ  เพื่อประกอบการ สถาบนัโรคทรวงอก

   ตดัสินใจของผูบ้ริหาร

ยทุธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ดชันีช้ีวดั เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานรบัผิดชอบ หมายเหตุ
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มาตรการ/แนวทาง

การด าเนินการ

* สรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏบิติัการ 1 ครั้ง ต.ค. 52 ศนูยป์ระสานราชการ

  ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตฯ พ.ศ.2552 ใสสะอาด

  รวมทั้งขอ้เสนอแนะโครงการจดัท าแผนปฏบิติั สถาบนัโรคทรวงอก

  การฯ ปี 2553 เสนอผูบ้ริหารระดบัสงูและ

  ส่งส านักงาน ก.พ.ร.

* เก็บรวบรวมขอ้มลูการจดัซ้ือจดัจา้ง / การเขา้ 17. รอ้ยละของหน่วยงาน 100 ต.ค. 51 - ก.ย. 52 ฝ่ายพสัดุฯ

  ประมลูงานของหน่วยงานเครือข่ายท่ีมกีาร      ท่ีบนัทึกขอ้มลูฯ ได้

  จดัซ้ือจดัจา้ง และรายงานตามรปูแบบท่ี ป.ป.ช.      อยา่งสมบรูณ์ครบถว้น

  ก าหนด (แบบฟอรม์ ขท.02) ไดอ้ยา่งสมบรูณ์

  ครบถว้น

* รายงานผลการด าเนินงานเร่ืองการรอ้งเรียน 18. รอ้ยละของรายงาน 100 เม.ย. ก.ค. ต.ค. 52 ฝ่ายพสัดุฯ

  และผลการด าเนินงานจดัซ้ือจดัจา้งไปยงั      ท่ีด าเนินการไดภ้ายใน และหน่วยวินัย

  ป.ป.ช. ภายในเวลาท่ีก าหนด      ระยะเวลาท่ีก าหนด และกฎหมาย

3.5 การด าเนินงานควบคุม * มาตรการจดัซ้ือจดัจา้ง 19. รอ้ยละของหน่วยงาน 100 ต.ค. 51 - ก.ย. 52 ฝ่ายพสัดุฯ ความเส่ียง

     ป้องกนัความเส่ียง   - ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจต่อผลเสียหายท่ีเกิดจาก      ท่ีมกีารด าเนินการตาม ดา้นการ

     การขาดความตระหนักละเลยหนา้ท่ี      มาตรการการจดัซ้ือ ปฏบิติัตาม

  - จดัการควบคุมและแบ่งหนา้ท่ีในการด าเนิน      จดัจา้ง ระเบียบ

     การใหช้ดัเจน การจดัซ้ือ

  - ก าหนดใหม้กีารแต่งตั้งคณะกรรมการและ จดัจา้ง

     ก าหนดหนา้ท่ีในการจดัซ้ือจดัจา้ง

  - ก าหนดลกัษณะของพสัดุ (TOR)

  - ด าเนินการบริหารขอ้ตกลงและสญัญา

  - ก าหนดการควบคุมภายใน 

     (จดัท าแผนจดัซ้ือจดัจา้ง)

ยทุธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ดชันีช้ีวดั เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานรบัผิดชอบ หมายเหตุ
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มาตรการ/แนวทาง

การด าเนินการ

* มาตรการบริหารงานบุคคล 20. ขอ้รอ้งเรียนการบริหาร ลดลงจาก ต.ค. 51 - ก.ย. 52 ศนูยพ์ฒันาคุณภาพ ความเส่ียง

  - ก าหนดรายละเอียดเกณฑก์ารใหค้ะแนน      งานบุคคลลดลง ปี 2551 ฝ่ายทรพัยากรบุคคล ดา้นการ

    อยา่งชดัเจนโดยคณะกรรมการสรรหาและ บริหารงาน

    ส่ือสารใหท้ราบทัว่กนัในทุกๆ ชอ่งทาง บุคคล/

  - จดับุคคลและมอบหมายงานใหต้รงต าแหน่ง ดา้นอตัรา

  - ประเมนิผลการปฏบิติังานและสมรรถนะ ก าลงั/

    อยา่งจริงจงั การปฏบิติั

งานไมต่รง

หนา้ท่ี

* มาตรการพฒันาการบริการ 21. รอ้ยละความพึงพอใจ 85 ต.ค. 51 - ก.ย. 52 ศนูยพ์ฒันาคุณภาพ ความเส่ียง

ดา้นการส่ือสาร      ของผูร้บับริการ ดา้น

  - จดัท าคู่มอืการส่ือสารและขอ้มลู พฤติกรรม

    การใหบ้ริการ ท่ีไมไ่ด้

  - อบรมผูใ้หบ้ริการตามคู่มอื มาตรฐาน

  - ติดตามประเมนิผล

  - วิเคราะหข์อ้มลูและท าแผนพฒันา

    อยา่งต่อเน่ือง

ดา้นระบบบริการ ต.ค. 51 - ก.ย. 52 คณะกรรมการ

  - ทบทวนขั้นตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการ ลดขั้นตอน

    ท่ีเป็นมาตรฐาน สถาบนัโรคทรวงอก

  - ประกาศใหผู้ร้บับริการรบัทราบ

  - ควบคุม ก ากบั ติดตาม และประเมนิผล

  - วิเคราะหข์อ้มลู ทบทวน และปรบัปรุง

หน่วยงานรบัผิดชอบ หมายเหตุยทุธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ดชันีช้ีวดั เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ
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มาตรการ/แนวทาง

การด าเนินการ

ดา้นการสรา้งแรงจูงใจ เชน่ ต.ค. 51 - ก.ย. 52 คณะกรรมการ

  - การปรบัคา่ตอบแทน บริหารหน่วยบริการ

  - การยกยอ่ง ชมเชย สถาบนัโรคทรวงอก

* มาตรการเบิกยาในระบบจ่ายตรง 22. จ านวนเร่ืองรอ้งเรียน ไมเ่กิน ต.ค. 51 - ก.ย. 52 กลุ่มงานเภสชักรรม ความเส่ียง

  - ก าหนดหลกัเกณฑ/์แนวทางการจ่ายยาหรือ      การทุจริตการเบิกจ่าย 10 เร่ือง ดา้นการ

    รบัยาใหก้บัผูป่้วยตามความจ าเป็น รวมทั้ง      ยาในระบบจ่ายตรง ทุจริต

    การจ่ายยาท่ีมรีาคาสงู การเบิก

  - จดัระบบการควบคุมภายในการเบิกจ่ายยา จ่ายยาใน

    ในระบบจ่ายตรง ระบบจ่าย

  - จดัระบบรายงานความผิดปกติเก่ียวกบั ตรง

    การรบั - การจ่ายยาท่ีมรีาคาสงู

* มาตรการบริหารคลงัยายอ่ยและหอผูป่้วย 23. รอ้ยละของหน่วยงานท่ี 80 ต.ค. 51 - ก.ย. 52 กลุ่มภารกิจบริการวชิาการ ความเส่ียง

  - หน่วยเบิกทุกหน่วยมกีารบนัทึกการรบั-จ่าย      มรีะบบการควบคุมคลงั กลุ่มงานเภสชักรรม ดา้นการ

    ยาทุกครั้ง/ทุกรายการ      ยายอ่ยและหอผูป่้วย บริหารคลงั

  - หน่วยเบิกมกีารค านวณปริมาณการใชย้า ยายอ่ย/

    ใหเ้หมาะสม หอผูป่้วย

  - มรีะบบการเบิกจ่าย FI - FO

  - มกีารส่งคนืยาท่ีไมจ่ าเป็นตอ้งใชล่้วงหนา้

    ก่อนยาหมดอายุ

  - มอบหมายผูร้บัผิดชอบตรวจสอบยาและ

    เวชภณัฑค์งเหลือท่ีคลงัยายอ่ยและหอผูป่้วย

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานรบัผิดชอบ หมายเหตุยทุธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ดชันีช้ีวดั เป้าหมาย
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มาตรการ/แนวทาง

การด าเนินการ

4. พฒันาศกัยภาพ * พฒันาผูบ้ริหาร/เจา้หนา้ท่ีใหม้คีวามรู ้ 24. จ านวนผูบ้ริหาร/ 250 คน ต.ค. 51 - ก.ย. 52 ศนูยป์ระสานราชการ

   เจา้หนา้ท่ีของรฐัใน   การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต      เจา้หนา้ท่ีท่ีผ่านการ ใสสะอาด

   การป้องกนัและ      พฒันาดา้นการป้องกนั สถาบนัโรคทรวงอก

   ปราบปรามการทุจริต      และปราบปรามการ

   ภาครฐั      ทุจริต

* กิจกรรมแลกเปล่ียนความรูเ้ก่ียวกบั 25. จ านวนครั้งท่ีจดักิจกรรม 2 ครั้ง ต.ค. 51 - ก.ย. 52 ศนูยป์ระสานราชการ

  การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต (KM)      การแลกเปล่ียนความรู ้ ใสสะอาด

สถาบนัโรคทรวงอก

                        ..........................................................      ผูอ้นุมติั

ยทุธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ดชันีช้ีวดั เป้าหมาย

(นายสุขุม  กาญจนพิมาย)

ผูอ้ านวยการสถาบนัโรคทรวงอก

ผูอ้ านวยการศูนยป์ระสานราชการใสสะอาด สถาบนัโรคทรวงอก

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานรบัผิดชอบ หมายเหตุ
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