แผนปฏิบัติการป้ องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามกรอบแนวทางแผนแม่บทการป้ องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
ปลูกฝังจิตสำ.นึกให้ยึดถือผล
ประโยชน์ของประเทศช.ติ
เหนือกว่.ประโยชน์ส่วนตน
ในบุคล.กรกรมสุขภ.พจิต

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

1. มีแผนง.น / โครงก.ร / กิจกรรม ที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมก.รปลูกและปลุก
จิตสำ.นึกคว.มซื่อสัตย์สุจริต วินยั คว.ม
รับผิดชอบ โดยยึดหลักปรัชญ.ของ
เศรษฐกิจพอเพียง
(2) ก.รแยกเรื่องส่วนตัวออกจ.ก
ตำ.แหน่งหน้.ที่และยึดถือประโยชน์ส่วน
รวมของประเทศช.ติเหนือกว่.ประโยชน์
ส่วนตัว ไม่กระทำ.ก.รอันเป็นก.รขัดกัน
ระหว่.งประโยชน์ส่วนบุคคล และ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยนำ.ระบบเลข
“ฐ.นสิบ Analob”และระบบเลข “ฐ.น
สอง Dibital” ม.ปรับใช้เป็นแนวคิดใน
ก.รปฏิบัติง.น
(3) คุณธรรมที่พึงประสงค์ของ
คนไทย 4 ประก.ร ประกอบด้วย พอ
เพียง วินัย สุจริต จิตอ.ส.
1.2 มีก.รดำ.เนินง.นต.มแผนง.น
/โครงก.ร / กิจกรรม ต.มข้อ 1.1
1.3 มีก.รสรุปผลก.รดำ.เนินง.น /
วิเคร.ะห์ปัจจัยสนับสนุน และปัญห.
อุปสรรค พร้อมทั้งแนวท.งก.รปรับปรุง

มีแผนง.นและก.รดำ.เนิน
ง.นโครงก.ร/กิจกรรมส่ง
เสริมก.รปลูกและปลุก
จิตสำ.นึกคว.มซื่อสัตย์สุจริต
วินัยคว.มรับผิดชอบ โดยยึด
หลักปรัชญ.ของเศรษฐกิจ
พอเพียง ก.รแยกเรื่องส่วน
ตัวออกจ.กตำ.แหน่งหน้.ที่
และยึดถือประโยชน์ส่วน
รวมของประเทศช.ติเหนือ
กว่.ประโยชน์ส่วนตัว ไม่
กระทำ.ก.รอันเป็นก.รขัดกัน
ระหว่.งประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม โดย
นำ.ระบบเลข “ฐ.นสิบ
Analob” และระบบเลข
“ฐ.นสอง Dibital” ม.ปรับ
ใช้เป็นแนวคิดในก.รปฏิบัติ
ง.น และคุณธรรมที่พึง
ประสงค์ของคนไทย 4
ประก.ร ประกอบด้วย พอ
เพียง วินยั สุจริต จิตอ.ส.

ค่าเป้า
หมาย
1 แผน
ง.น

ปี 2564
ต.ค

พ.ย

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.
ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
0

กลุ่มง.น
อำ.นวยก.ร

-2ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
ปลูกฝังจิตสำ.นึกให้ยึดถือผล
ประโยชน์ของประเทศช.ติ
เหนือกว่.ประโยชน์ส่วนตน
ในบุคล.กรกรมสุขภ.พจิต

กลยุทธ์ที่ 2
ว.งระบบร.กฐ.นก.รนำ.ค่.
นิยม MENTAL ม.เป็น
ร.กฐ.นในก.รสร้.งวัฒนธรรม
ต่อต้.นก.รทุจริต

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้า
หมาย

ปี 2564
ต.ค

พ.ย

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.
ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1.4 ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูบุคคลที่มี
คุณธรรม จริยธรรม โดยก.รให้ร.งวัล
เพื่อเป็นก.รยกย่องผลจ.กก.รประกอบ
คุณง.มคว.มดี เป็นตัวอย่.งที่ดีแก่บุคคล
อื่นในหน่วยง.น ส.ม.รถยึดถือปฏิบตั ิ
เป็นแบบอย่.ง สร้.งแรงบันด.ลใจให้
เป็นคนดี ประพฤติปฏิบัติดี
1.5 มีสำ.รวจคว.มคิดเห็นด้.นคุณธรรม
และคว.มโปร่งใสในก.รดำ.เนินง.นของ
หน่วยง.น

มีก.รจัดกิจกรรมเพื่อยกย่อง 1 กิจกรรม
เชิดชู บุคคลที่มีคุณธรรม
จริยธรรม และเป็นตัวอย่.ง
ที่ดีในหน่วยง.น

0

กลุ่มง.น
อำ.นวยก.ร

ร้อยละของผู้เข้.ทำ.แบบ
สำ.รวจคว.มคิดเห็นด้.น
คุณธรรมและคว.มโปร่งใส
ในก.รดำ.เนินง.นของหน่วย
ง.น

ร้อยละ 85

0

กลุ่มง.น
อำ.นวยก.ร

1.6 พัฒน.บุคล.กรในหน่วยง.น ให้เป็น
คนดี คนเก่ง มีคุณธรรมและมีคว.มสุข
บนฐ.นก.รดำ.เนินชีวิตต.มหลักปรัชญ.
ของเศรษฐกิจพอเพียงและวัฒนธรรม
สุจริต

มีก.รกำ.หนดแผนง.น /
1 กิจกรรม
กิจกรรม / โครงก.ร เพื่อ
พัฒน.บุคล.กรให้เป็นคนดี
คนเก่ง มีคุณธรรมและมี
คว.มสุข บนฐ.นก.รดำ.เนิน
ชีวิตต.มหลักปรัชญ.ของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
วัฒนธรรมสุจริต

0

กลุ่มง.น
อำ.นวยก.ร
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

กลยุทธ์ที่ 1
สร้.งคว.มตระหนักให้ผู้
2.1 ก.รประก.ศเจตจำ.นงของผูบ้ ริห.ร
บริห.รทุกระดับ มีคว.มรับผิด ในก.รต่อต้.นก.รทุจริต และมีก.ร
ชอบ (Accountabilit{)
สือ่ ส.รจริยธรรมทีท่ รงพลัง แสดงออกถึง
คว.มโปร่งใสในก.รบริห.รร.ชก.รและ
ให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียส.ม.รถตรวจสอบได้
2.2 ก.รกำ.กับติดต.มก.รทำ.ง.นต.ม
เจตจำ.นงของผู้บริห.รในก.รต่อต้.นก.ร
ทุจริต
กลยุทธ์ที่ 2
เพิ่มประสิทธิภ.พระบบก.ร
2.3 ก.รประเมินคุณธรรมและคว.ม
ปฏิบัติง.นให้มีคว.มโปร่งใส โปร่งใสในก.รดำ.เนินง.นของหน่วยง.น
ใช้ดุลยพินิจโดยชอบด้วย
ภ.ครัฐ เพื่อให้ทุกขั้นตอนของระบบ
กฎหม.ย
ร.ชก.ร มีคว.มโปร่งใส ตรวจสอบได้
และก.รปฏิบตั ิง.นของบุคล.กร
ในหน่วยง.นมีคว.มซื่อสัตย์ กล้.ยืนหยัด
ในสิ่งที่ถูกต้องและมีประสิทธิภ.พ
2.4 พัฒน.คว.มรู้ของบุคล.กรในหน่วย
ง.น ผู้ปฏิบัติง.นด้.นพัสดุ ให้มีคว.มรู้
คว.มเข้.ใจ มีทักษะก.รปฏิบัติง.น
ระบบก.รบริห.รพัสดุอย่.งมืออ.ชีพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้

ตัวชี้วัด

ค่าเป้า
หมาย

ปี 2564
ต.ค

พ.ย

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.
ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1 ครั้ง / ปี
มีก.รประก.ศเจตจำ.นง
สุจริตและมีก.รกำ.กับ
ติดต.มก.รทำ.ง.นต.ม
เจตจำ.นงของผู้บริห.รในก.ร
ต่อต้.นก.รทุจริตของหน่วย
ง.น

0

กลุ่มง.น
อำ.นวยก.ร

ร้อยละของค่.คะแนนต.ม
เกณฑ์ก.รประเมินคุณธรรม
และคว.มโปร่งใสในก.ร
ดำ.เนินง.นของหน่วยง.นใน
สังกัดกรมสุขภ.พจิต (ITA)

ร้อยละ 80

0

กลุ่มง.น
อำ.นวยก.ร

ร้อยละของผู้ปฏิบัติง.นด้.น ร้อยละ 80
พัสดุ ได้รับก.รพัฒน.คว.มรู้
คว.มเข้.ใจ และมีทักษะ
ก.รปฏิบัติง.นระบบก.ร
บริห.รพัสดุอย่.งมืออ.ชีพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้
หรือส่งเสริมให้บุคล.กร
ในหน่วยง.นผู้ปฏิบัติง.น
อย่.งน้อย 1 ครั้ง /ปี

0

กลุ่มง.น
อำ.นวยก.ร

-4-

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2
เพิ่มประสิทธิภ.พระบบ
ก.รปฏิบัติง.นให้มีคว.ม
โปร่งใส ใช้ดุลยพินิจโดย
ชอบด้วยกฎหม.ย

กิจกรรม/โครงการ
2.5 สร้.งคว.มโปร่งใสในก.รจัดซือ้ จัดจ้.งของ
หน่วยง.น ต.มพระร.ชบัญญัตกิ .รจัดซือ้ จัด
จ้.งและก.รบริห.รพัสดุภ.ครัฐ พ.ศ. 2560
ก.รเปิดเผยและวิธกี .รคำ.นวณร.ค.กล.ง และ
ให้คสู่ ญ
ั ญ.กับหน่วยง.นของรัฐทำ.บัญชีรบั จ่.ย ของโครงก.รทีเ่ ป็นคูส่ ญ
ั ญ.
2.6 ผลักดันให้ก.รขับเคลื่อนยุทธศ.สตร์ก.ร
ส่งเสริมก.รใช้ย.อย่.งสมเหตุสมผล
(Rational Use หรือ RDU) ในทุกภ.คส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
2.7 กำ.หนดหลักเกณฑ์ก.รจัดซื้อย.และ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ย.
(1) ห้.มไม่ให้หน่วยง.นที่ทำ.ก.รจัดซื้อ
ทำ.ก.รห.ร.ยได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่.ง
ตอบแทนทุกประเภทจ.กบริษัทย.เข้.
กองทุนสวัสดิก.รสถ.นพย.บ.ล
(2) ให้หน่วยง.นทีท่ ำ.ก.รจัดซือ้ ต้องคำ.นึง
ถึงปัจจัยด้.นต้นทุน (cost) ม.ตรฐ.น
(standard) ระยะเวล.ในก.รส่งมอบ (time)
ก.รให้บริก.ร (service) และร.ค. (price)
ประกอบก.รตัดสินใจ
(3)ให้หน่วยง.นทีท่ ำ.ก.รจัดซือ้ กำ.หนด
คุณสมบัตขิ องบริษทั คูค่ .้ ใน TOR ให้บริษทั คูค่ .้
ต้องปฏิบตั ติ .มหลักเกณฑ์ต.มม.ตร. 103/7
ม.ตร. 123/5
(4) ให้หน่วยง.นทีท่ ำ.ก.รจัดซือ้ ใช้กลไกต่อ
รองร.ค.ต.มทีค่ ณะกรรมก.รพัฒน.ระบบย.
แห่งช.ติกำ.หนด

ตัวชี้วัด
ร้อยละของก.รดำ.เนินก.ร
จัดซื้อจัดจ้.งที่เป็นไปต.ม
พระร.ชบัญญัติก.รจัดซื้อจัด
จ้.งและก.รบริห.รพัสดุภ.ค
รัฐ พ.ศ. 2560 อย่.ง
เคร่งครัด
ร้อยละของก.รจัดซื้อจัดห.
ย.และก.รส่งเสริมก.รข.ย
ย.และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ย.
ทีม่ ีก.รบังคับใช้เกณฑ์
จริยธรรมก.รจัดซื้อจัดห.
และก.รส่งเสริมก.รข.ยย.
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ย.ของ
กระทรวงส.ธ.รณสุข พ.ศ.
2557 อย่.งเคร่งครัด

ค่าเป้า
หมาย
ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ปี 2564
ต.ค

พ.ย

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.
ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
0

กลุ่มง.น
อำ.นวยก.ร
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2
เพิ่มประสิทธิภ.พระบบก.ร
ปฏิบัติง.นให้มีคว.มโปร่งใส
ใช้ดุลยพินิจโดยชอบด้วย
กฎหม.ย

กลยุทธ์ที่ 3
เพิ่มประสิทธิภ.พกลไกก.ร
เสริมสร้.งวินัยและระบบ
คุณธรรม

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้า
หมาย

ปี 2564
ต.ค

พ.ย

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.
ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

2.8 ส่งเสริมและบังคับใช้แนวปฏิบัติ
ต.มประมวลจริยธรรมข้.ร.ชก.ร
พลเรือน กรณีเรี่ยไร และก.รให้หรือ
รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
ภ.ยในหน่วยง.น ปฏิบตั ิต.ม
ประมวลจริยธรรมข้.ร.ชก.รพลเรือน
กรณีเรี่ยไร และก.รให้หรือรับของ
ขวัญหรือประโยชน์อื่นใดอย่.ง
เคร่งครัด

มีก.รประช.สัมพันธ์ขอ้ ปฏิบตั ิ
1 กิจกรรม
กรณีเรีย่ ไร และก.รให้หรือรับของ
ขวัญและประโยชน์อน่ื ใด /สือ่ ต่อ
ต้.นก.รทุจริต ภ.ยในหน่วยง.น
และ/หรือสนับสนุน ส่งเสริม ให้
บุคล.กรในหน่วยง.นเข้.รับคว.มรู้
ทีเ่ กีย่ วข้อง

0

กลุm่มง.น
อำ.นวยก.ร

2.9 เสริมสร้.งคว.มเข้มแข็งในก.ร
สร้.งวินัยและระบบคุณธรรมแก่
ข้.ร.ชก.รพลเรือน พนักง.น
ร.ชก.ร พนักง.นกระทรวง
ส.ธ.รณสุขและลูกจ้.งประจำ.ของ
หน่วยง.น และส่งเสริมให้มีวินัย
2.10 ก.รสรรห. คัดเลือก แต่งตั้ง
โยกย้.ย เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อน
ระดับ ต้องดำ.เนินก.รต.มรูปแบบ
ขั้นตอน อันเป็นส.ระสำ.คัญที่
กฎหม.ย กฎ ระเบียบที่กำ.หนด
หรือหนังสือสั่งก.ร ให้ถูกต้อง
โปร่งใส เป็นธรรม

มีก.รทบทวนคว.มรูด้ .้ นวินยั
และก.รรักษ.วินยั ของ
ข้.ร.ชก.รพลเรือน พนักง.น
ร.ชก.ร พนักง.นกระทรวง
ส.ธ.รณสุขและลูกจ้.งประจำ.
ของหน่วยง.น
ร้อยละของก.รดำ.เนินก.ร
ด้.นบริห.รง.นบุคคลของ
หน่วยง.น ที่เป็นไปต.ม
กฎหม.ย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ด้วยคว.ม โปร่งใส
และเป็นธรรม

อย่.งน้อย
1 ครัง้ / ปี

0

กลุm่มง.น
อำ.นวยก.ร

ร้อยละ
100

0

กลุ่มง.น
อำ.นวยก.ร
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ยุทธศาสตร์ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
เพิ่มประสิทธิภ.พก.รปร.บ
ปร.มก.รทุจริต

กิจกรรม/โครงการ
3.1 กำ.หนดแผนง.น / โครงก.ร /
กิจกรรม หรือสนับสนุนให้บุคล.กร
ในหน่วยง.นได้รับคว.มรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับก.รป้องกันและปร.บปร.มก.ร
ทุจริต ระเบียบและกฎหม.ยที่
เกี่ยวข้องในก.รปฏิบัติง.นและก.ร
ป้องกันก.รทุจริต

ตัวชี้วัด

ค่าเป้า
หมาย

ปี 2564
ต.ค

พ.ย

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.
ค

มิ.ย

มีก.รส่งเสริมและพัฒน.ให้
อย่.งน้อย
บุคล.กรในหน่วยง.นได้รับคว.ม 1 ครัง้ / ปี
รู้ที่เกี่ยวข้องกับก.รป้องกันและ
ปร.บปร.มก.รทุจริตระเบียบ
และกฎหม.ยทีเ่ กีย่ วข้องในก.ร
ปฏิบตั งิ .นและก.รป้องกันก.ร
ทุจริต

ก.ค

ส.ค

ก.ย

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
0

กลุ่มง.น
อำ.นวยก.ร

เห็นชอบ

(น.งสุภ.ภรณ์ ศรีธัญญรัตน์)
รักษ.ก.รในตำ.แหน่งนักวิช.ก.รส.ธ.รณสุขชำ.น.ญก.รพิเศษ (ด้.นส.ธ.รณสุmข)
รักษ.ร.ชก.รแทนผู้อำ.นวยก.รศูนย์สุขภ.พจิตที่ 10

หมายเหตุ : ผู้บริห.รหน่วยง.นลงน.มให้คว.มเห็นชอบในร.ยง.นสรุปผลก.รดำ.เนินก.รต.มแผนปฏิบัติก.รฯ

