
1 
 

แบบรายงานผลการก ากับติดตามแผนปฏิบัติการปูองกัน ปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมประจ าปี 2562 

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ.โรงพยาบาลสอยดาว จันทบุรี..................................... 

มาตรการ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
วิธีการด าเนินงาน 

ตามกิจกรรม 
ผลที่ได้รับจากการ
ด าเนินกิจกรรม 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

1. มาตรการปูองกันการรับสินบน
การให้และรับของขวัญแก่
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ
ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ 

ปีใหม่งดรับ
ของขวัญ 

ปูองกันการรับของ
สินบนในเทศกาลปี

ใหม่ 

1.ประกาศเจตจ านง
สุจริตทั่วทั้งองค์กร 

2.ติดตามประเมินผล 

1.เจ้าหน้าที่
รับทราบทั่วทั้ง
องค์กร 
2.รพ.สอยดาวไม่พบ
การรับสินบน 

จนท.ให้ความ
สนใจน้อย 

1.ช่องทางให้ 
จนท รับทราบ
ทั้งองค์กร 
2.แจ้งทุกครั้งที่
มีการประชุม 

 

2. มาตรการปูองกันการรับสินบน
ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 
กันยายน 2560 ที่ก าหนด 

กิจกรรมเบิกจ่ายยา
ตามคิวและไม่รับ

สินบน 

ปูองกันการลัดคิว
เพ่ือสร้างความเป็น
ธรรมและการจ่าย

ยาตามสิทธิ 

1.ประกาศเจตจ านง
สุจริตทั่วทั้งองค์กร 
2.ท าหนังสือเวียนทุก
หน่วยงาน 
3.เน้นย้ าในที่ประชุมทุก
ครั้ง 
4.จ าท าผังขั้นตอนการ
ให้บริการ 
5.ติดตามประเมินผล 

1.เจ้าหน้าที่ท าตาม
ขั้นตอน 
2.ไม่พบข้อร้องเรียน
เรื่องการละเมิดสิทธิ์
และลัดคิว 

ไม่มี ไม่มี  

3. มาตรการปูองกันการรับสินบน
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

กิจกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างโปร่งใส 

ปูองกันการรับ
สินบนใน

กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

1.ใช้หนังสือแสดงความ
บริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
2.ใช้ระเบียบพัสดุปี 
2560 ควบคุมก ากับ 
3.ย้ าถึงโทษหากฝุาฝืน
ละเมิด 
4.ติดตามประเมินผล 
 

1.เจ้าหน้าที่
รับทราบทั่วทั้ง
องค์กร 
2.รพ.สอยดาวไม่พบ
การรับสินบน 

ไม่มี ไม่มี  
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มาตรการ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
วิธีการด าเนินงาน 

ตามกิจกรรม 
ผลที่ได้รับจากการ
ด าเนินกิจกรรม 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

4. มาตรการปูองกันการรับสินบน
ประเด็นการเงินบริจาคและ
ทรัพย์สินบริจาค 

ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วย
เงินบริจาคและ
ทรัพย์สินบริจาค
ของหน่วยบริการ 
พ.ศ. 2561 

ปูองกันการน าเงิน
บริจาคใช้ไม่ตรง
ตามวัตถุประสงค์ 

1.ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยเงินบริจาคและ
ทรัพย์สินบริจาคของ
หน่วยบริการ พ.ศ. 
2561 

1.การบริหาร
การเงินบริจาค
เป็นไปอย่างถูกต้อง
ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 
2.ไม่พบข้อร้องเรียน 

ไม่มี ไม่มี  

5. มาตรการปูองกันการทุจริต 
และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

1.กิจกรรมคนสอย
ดาวไม่ผิดวินัย 

ปูองกันการทุจริต
และแก้ไขการท าผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 
-การใช้รถราชการ 
-การเบิกค่าตอบแทน 
-การจัดท าโครงการ 
-จัดท าโครงการและ
การฝึกอบรมตาม 

1.การก าหนดมาตรการ 
2.การออกค าสั่ง
มาตรการ 
3.ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม 
4.จัดอบรมเรื่องความ
โปุงใสในหน่วยงาน 
5.ติดตามประเมินผล 

1.เจ้าหน้าที่
ด าเนินการอย่าง
เคร่งครัด 
2.ไม่พบข้อร้องเรียน 

ไม่มี ไม่มี  

 5.๑ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการใช้รถ
ราชการ 

ปูองกันการทุจริต
และแก้ไขการท าผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 
-การใช้รถราชการ 
-การเบิกค่าตอบแทน 
-การจัดท าโครงการ 
-จัดท าโครงการและ
การฝึกอบรมตาม 
 
 

1.การก าหนดมาตรการ 
2.การออกค าสั่ง
มาตรการ 
3.ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม 
4.จัดอบรมเรื่องความ
โปุงใสในหน่วยงาน 
5.ติดตามประเมินผล 

1.เจ้าหน้าที่
ด าเนินการอย่าง
เคร่งครัด 
2.ไม่พบข้อร้องเรียน 

ไม่มี ไม่มี  
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มาตรการ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
วิธีการด าเนินงาน 

ตามกิจกรรม 
ผลที่ได้รับจากการ
ด าเนินกิจกรรม 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

5.๒ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แ ล ะ ใ น วั น ห ยุ ด ร า ช ก า ร 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ใ ห้ กั บ ห น่ ว ย บ ริ ก า ร ในสั ง กั ด
กระทรวงสาธารณสุขค่าตอบแทน
โดยไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและ
หรือปฏิบัติงานใน 

โรงพยาบาลเอกชนค่าเบี้ยเลี้ยง
เหมาจ่าย 
และเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มี
เหตุพิเศษ 
ของผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุข  

การปฏิบัติตาม
ระเบียบการเงินการ
คลัง ปี 2560 

ปูองกันการทุจริต
และแก้ไขการท าผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 
-การใช้รถราชการ 
-การเบิกค่าตอบแทน 
-การจัดท าโครงการ 
-จัดท าโครงการและ
การฝึกอบรมตาม 

1.การก าหนดมาตรการ 
2.การออกค าสั่ง
มาตรการ 
3.ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม 
4.จัดอบรมเรื่องความ
โปุงใสในหน่วยงาน 
5.ติดตามประเมินผล 

1.เจ้าหน้าที่
ด าเนินการอย่าง
เคร่งครัด 
2.ไม่พบข้อร้องเรียน 

ไม่มี ไม่มี  

5.3 มาตรการการจัดท าโครงการ
และการฝึกอบรมตามก าหนด 

โครงการโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

ปูองกันการทุจริต
และแก้ไขการท าผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 
-การใช้รถราชการ 
-การเบิกค่าตอบแทน 
-การจัดท าโครงการ 
-จัดท าโครงการและ
การฝึกอบรมตาม 

1.การก าหนดมาตรการ 
2.การออกค าสั่ง
มาตรการ 
3.ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม 
4.จัดอบรมเรื่องความ
โปุงใสในหน่วยงาน 
5.ติดตามประเมินผล 

1.เจ้าหน้าที่
ด าเนินการอย่าง
เคร่งครัด 
2.ไม่พบข้อร้องเรียน 

ไม่มี ไม่มี  
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มาตรการ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
วิธีการด าเนินงาน 

ตามกิจกรรม 
ผลที่ได้รับจากการ
ด าเนินกิจกรรม 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

5.4 มาตรการจัดหาพัสดุตาม
กฎหมายก าหนด 

การปฏิบัติตาม
ระเบียบพัสดุปี 
2560 

ปูองกันการทุจริต
และแก้ไขการท าผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 
-การใช้รถราชการ 
-การเบิกค่าตอบแทน 
-การจัดท าโครงการ 
-จัดท าโครงการและ
การฝึกอบรมตาม 

1.การก าหนดมาตรการ 
2.การออกค าสั่ง
มาตรการ 
3.ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม 
4.จัดอบรมเรื่องความ
โปุงใสในหน่วยงาน 
5.ติดตามประเมินผล 

1.เจ้าหน้าที่
ด าเนินการอย่าง
เคร่งครัด 
2.ไม่พบข้อร้องเรียน 

ไม่มี ไม่มี  

 

  
                     

  ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอ      ลงชื่อ...........................................................ผู้อนุมัติ   

                           (นางสาวชาดา   หอมสวสัดิ์)                       (นายธวัช  คงคาลัย) 

        หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสอยดาว 


