
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางปลาม้า 

มิต ิ ยุทธศาสตร์ มาตรการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

๑.การสร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต 

๒.การบริหาร
ราชการเพ่ือป้องกัน
การทุจริต 

๑.๑ สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากร 

๒.๑ มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

๒.๒ มาตรการเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน 

  ๑.๑.๑ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต ไตรมาส ละ ๑ ครั้ง  
จ านวน ๔ ครั้ง 

 ๑.๑.๒ ประกาศเจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริต 
  ๒.๑.๑ เสริมสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
  ๒.๑.๒ เสริม สร้างความโปรง่ใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
  ๒.๑.๓ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  ๒.๑.๔ การส ารวจความพึงพอใจของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  ๒.๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑.๑.๑ ด าเนินการแล้วจ านวน 2 ครั้ง 
  -ครั้งที่ ๑ วันที่ 3  ธันวาคม ๒๕๖๓ 
  -ครั้งที่ ๒ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

๑.๑.๒ ด าเนินการแล้วเมื่อวันที่ วันที่ 2  มีนาคม ๒๕๖๔ 

๒.๑.๑ ด าเนินการจัดท าค าสั่งแบ่งหน้าที่การงานให้สอดคล้อง
กับความรู้ความสามารถและการศึกษา 
๒.๑.๒ จัดท าค าสั่งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

๒.๑.๓ ด าเนินการจัดจัดชื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
และบันทึกข้อมูลผ่านระบบ EGP 
๒.๑.๔ อยู่ระว่างด าเนินการ 

๒.๒.๑ ประชุมคณะกรรมการและผอ.รพ.สต. 
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

3 พฤศจกิายน 2563
4 มกราคม 2564

4 มกราคม 2564

โรงพยาบาลหาดสาํราญฯ

โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา



มิต ิ ยุทธศาสตร์ มาตรการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

๒.การบริหาร
ราชการเพ่ือป้องกัน
การทุจริต 

๒.๒ มาตรการเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน 
๒.๓ การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ์ 

๒.๔ มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

   ๒.๒.๒ จัดท าคู่มือและการปรับปรุง
ขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือ
ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๒.๒.๓ การประชุมหรือสัมมนาหรือ
แลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน 
เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 

   ๒.๓.๑ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน
ในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์ “องค์กรคุณธรรม” 
  ๒.๓.๒ การเชิดชูเกียรติแก่บุคคลใน
การด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์ “คนดีศรีสาธารณสุข” 

   ๒.๔.1 มาตรการ ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ 
   ๒.๔.2 มาตรการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
และจัดการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

๒.๒.๒ จัดท าคู่มือและเผยแพร่ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
- คู่มืออาหารปลอดภัย 
- คู่มืออาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)   
- คู่มือปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๒.๒.๓ การประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด สสอ.
บางปลาม้า ครั้งที่ 1 ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีการ
วิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการ การใช้และ
ก ากับติดตามการใช้คู่มือ 
๒.๓.๒ พิจารณาคัดเลือก “คนดีศรีสาธารณสุข”  

๒.๔.๑ สรุปและรายงานผลข้อร้องเรียนให้ผู้บริหารรับทราบ 

๒.๔.๓ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียน ในกรณีต่างๆได้แก่ 
งานด้านบริหาร บริการ สิ่งแวดล้อม คุมครองผู้บริโภคและ
อ่ืนๆ 

รพ.
หาดสําราญฯ ครัง้ที่ 1 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2564 

มกีาร วเิคราะหผลประโยชนทับซอนและมาตรการ การใช

และกํากับตดิตามการใชคูมอื



มิต ิ ยุทธศาสตร์ มาตรการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

๓.การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการได้ทุก
ขั้นตอน 
   

๓.๒ ส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมบริหารกิจการ
ขององค์กร 
  

 ๓.๓ การรับฟังความ
คิดเห็นการรับและ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน 

  ๓.๑.๑ ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  

๓.๑.๒ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ
และหลากหลาย 
 ๓.๑.๓ จัดให้มีช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

  ๓.๒.๑ สนับสนุนการมีส่วนรว่มของผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสีย จัดท าแผนงาน 
โครงการและการร่วมด าเนินงาน ตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 

  ๓.๓.๑ ก าหนดขั้นตอน/กระบวนการ
เรื่องร้องเรียน 
  ๓.๓.๒ รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน ทราบ 

๓.๑.๑ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
  - คณะกรรมการพิจารณาน าเสนอข้อมูล 
  - คณะกรรมการรับผิดชอบงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

๓.๑.๒ จัดให้มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูล 
  -ป้ายประชาสัมพันธ์ 
  -เอกสาร/แผ่นพับ 
  -ผ่านทาง
http://www.spo.moph.go.th/sso/bangplama 
 ๓.๒.๑ สนับสนุนการมีส่วนรว่มของผู้มีส่วนได้ ส่วยเสีย 
จัดท าแผนงาน โครงการและการร่วมด าเนินงาน ตามภารกิจ
ของหน่วยงาน “โครงการจิตอาสาจัดการขยะในชุมชน 
อ าเภอบางปลาม้า ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๓.๓.๑ จัดท าช่องทางและขันตอน การร้องเรียน 

๓.๓.๒ สรุปและรายงานผลข้อร้องเรียนให้ผู้บริหารรับทราบ 

http://www.hadsumranhos.go.th

อําเภอหาดสาํราญฯ ประจําปงบประมาณ 2564




