รายงานผลดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ..................ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10.....................
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
ปลูกฝังจิตสำนึกให้ยดึ ถือ
ผลประโยชน์ของประเทศชำติ
เหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน
ในบุคลำกรกรมสุขภำพจิต

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

1. มีแผนงำน / โครงกำร / กิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมกำรปลูกและปลุกจิตสำนึก
ควำมซื่อสัตย์สุจริต วินัยควำมรับผิดชอบ
โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) กำรแยกเรื่องส่วนตัวออกจำก
ตำแหน่งหน้ำที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตัว
ไม่กระทำกำรอันเป็นกำรขัดกันระหว่ำง
ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม
โดยนำระบบเลข “ฐำนสิบ Analog”และ
ระบบเลข “ฐำนสอง Digital” มำปรับใช้เป็น
แนวคิดในกำรปฏิบตั ิงำน
(3) คุณธรรมที่พึงประสงค์ของคนไทย 4
ประกำร ประกอบด้วย พอเพียง วินัย สุจริต
จิตอำสำ
1.2 มีกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน /โครงกำร /
กิจกรรม ตำมข้อ 1.1
1.3 มีกำรสรุปผลกำรดำเนินงำน /
วิเครำะห์ปัจจัยสนับสนุน และปัญหำอุปสรรค
พร้อมทั้งแนวทำงกำรปรับปรุง

มีแผนงำนและกำรดำเนินงำน
โครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมกำรปลูก
และปลุกจิตสำนึกควำมซื่อสัตย์
สุจริต วินัยควำมรับผิดชอบ โดยยึด
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
กำรแยกเรื่องส่วนตัวออกจำก
ตำแหน่งหน้ำทีแ่ ละยึดถือประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชำติเหนือกว่ำ
ประโยชน์ส่วนตัว ไม่กระทำกำรอัน
เป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์
ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม
โดยนำระบบเลข “ฐำนสิบ Analog”
และระบบเลข “ฐำนสอง Digital”
มำปรับใช้เป็นแนวคิดในกำร
ปฏิบัติงำน และคุณธรรมที่พึง
ประสงค์ของคนไทย 4 ประกำร
ประกอบด้วย พอเพียง วินัย สุจริต
จิตอำสำ

ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

1
แผนงำน

ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนื่องจำกตำมแผนจะ
ดำเนินกำรในไตรมำสที่ 4

งบประมาณ
ที่ใช้
-

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงำน
อำนวยกำร

-2ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
ปลูกฝังจิตสำนึกให้ยดึ ถือ
ผลประโยชน์ของประเทศชำติ
เหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน
ในบุคลำกรกรมสุขภำพจิต

กลยุทธ์ที่ 2
วำงระบบรำกฐำนกำรนำ
ค่ำนิยม MENTAL มำเป็น
รำกฐำนในกำรสร้ำงวัฒนธรรม
ต่อต้ำนกำรทุจริต

ค่า
เป้าหมาย

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

1.4 ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูบุคคลทีม่ ีคุณธรรม
จริยธรรม โดยกำรให้รำงวัลเพื่อเป็นกำร
ยกย่องผลจำกกำรประกอบคุณงำมควำมดี
เป็นตัวอย่ำงที่ดีแก่บุคคลอื่นในหน่วยงำน
สำมำรถยึดถือปฏิบตั ิเป็นแบบอย่ำง สร้ำงแรง
บันดำลใจให้เป็นคนดี ประพฤติปฏิบัติดี
1.5 มีสำรวจควำมคิดเห็นด้ำนคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน

มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อยกย่อง เชิดชู
บุคคลที่มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม และ
เป็นตัวอย่ำงที่ดีในหน่วยงำน

1.6 พัฒนำบุคลำกรในหน่วยงำน ให้เป็นคนดี
คนเก่ง มีคุณธรรมและมีควำมสุข บนฐำนกำร
ดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและวัฒนธรรมสุจริต

มีกำรกำหนดแผนงำน / กิจกรรม / 1 กิจกรรม
โครงกำร เพื่อพัฒนำบุคลำกรให้เป็น
คนดี คนเก่ง มีคุณธรรมและมี
ควำมสุข บนฐำนกำรดำเนินชีวิตตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
และวัฒนธรรมสุจริต

1 กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ

ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนื่องจำกตำมแผนจะ
ดำเนินกำรในไตรมำสที่ 3

-

ร้อยละของผูเ้ ข้ำทำแบบสำรวจ
ร้อยละ 60
ควำมคิดเห็นด้ำนคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำน

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงำน
อำนวยกำร

กลุ่มงำน
อำนวยกำร

ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนื่องจำกตำมแผนจะ
ดำเนินกำรในไตรมำสที่ 4

-

กลุ่มงำน
อำนวยกำร
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
สร้ำงควำมตระหนักให้
ผู้บริหำรทุกระดับ มีควำม
รับผิดชอบ (Accountability)

กลยุทธ์ที่ 2
เพิ่มประสิทธิภำพระบบกำร
ปฏิบัติงำนให้มีควำมโปร่งใส
ใช้ดุลยพินิจโดยชอบด้วย
กฎหมำย

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

2.1 กำรประกำศเจตจำนงของผู้บริหำรในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต และมีกำรสื่อสำรจริยธรรมที่
ทรงพลัง แสดงออกถึงควำมโปร่งใสในกำร
บริหำรรำชกำรและให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
สำมำรถตรวจสอบได้
2.2 กำรกำกับติดตำมกำรทำงำนตำมเจตจำนง
ของผู้บริหำรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

มีกำรประกำศเจตจำนงสุจริตและมี
กำรกำกับติดตำมกำรทำงำนตำม
เจตจำนงของผู้บริหำรในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตของหน่วยงำน

2.3 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อให้
ทุกขั้นตอนของระบบรำชกำร มีควำมโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
ในหน่วยงำนมีควำมซื่อสัตย์ กล้ำยืนหยัดใน
สิ่งที่ถูกต้องและมีประสิทธิภำพ
2.4 พัฒนำควำมรู้ของบุคลำกรในหน่วยงำน
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
มีทักษะกำรปฏิบตั ิงำนระบบกำรบริหำรพัสดุ
อย่ำงมืออำชีพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

1 ครั้ง / ปี ผู้บริหำรมีกำรประกำศเจตจำนงสุจริตและมี

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

-

กลุ่มงำน
อำนวยกำร

ร้อยละของค่ำคะแนนตำมเกณฑ์กำร ร้อยละ 85 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัดกรม
ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนใน
สุขภำพจิต (ITA) ได้ 97.44
สังกัดกรมสุขภำพจิต (ITA)

-

กลุ่มงำน
อำนวยกำร

ร้อยละของผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ
ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
และมีทักษะ กำรปฏิบตั ิงำนระบบ
กำรบริหำรพัสดุอย่ำงมืออำชีพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้ หรือ
ส่งเสริมให้บุคลำกรในหน่วยงำน
ผู้ปฏิบัติงำน อย่ำงน้อย 1 ครั้ง /ปี

-

กลุ่มงำน
อำนวยกำร

กำรกำกับติดตำมกำรทำงำนตำมเจตจำนง
ของผู้บริหำรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของ
หน่วยงำน และมีกำรประชำสัมพันธ์บน
เว็บไซต์ของหน่วยงำน

ร้อยละ 80 ส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อ
พัฒนำทักษะกำรปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ ระหว่ำง
วันที่ 14-15 กุมภำพันธ์ 2565 จำนวน 2 คน
คิดเป็นร้อยละ 66.67%

-4ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2
เพิ่มประสิทธิภำพระบบ
กำรปฏิบัติงำนให้มีควำม
โปร่งใส ใช้ดุลยพินิจโดย
ชอบด้วยกฎหมำย

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

2.5 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ
หน่วยงำน ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 กำรเปิดเผย
และวิธีกำรคำนวณรำคำกลำง และให้คู่สัญญำกับ
หน่วยงำนของรัฐทำบัญชีรับ - จ่ำย ของโครงกำรที่
เป็นคู่สัญญำ
2.6 ผลักดันให้กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำร
ส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล (Rational
Use หรือ RDU) ในทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง
2.7 กำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดซื้อยำและเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยำ

ร้อยละของกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงที่เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 อย่ำงเคร่งครัด

2.8 ส่งเสริมและบังคับใช้แนวปฏิบตั ิตำมประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำร พลเรือน กรณีเรีย่ ไร และ
กำรให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
ภำยในหน่วยงำน ปฏิบัตติ ำมประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรพลเรือน กรณีเรี่ยไร และกำรให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดอย่ำงเคร่งครัด

ค่า
เป้าหมาย
ร้อยละ
100

ร้อยละ
ร้อยละของกำรจัดซื้อจัดหำยำและ
100
กำรส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยำทีม่ ีกำรบังคับใช้เกณฑ์
จริยธรรมกำรจัดซื้อจัดหำและกำร
ส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยำของกระทรวงสำธำรณสุข
พ.ศ. 2564 อย่ำงเคร่งครัด
มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อปฏิบัติ กรณี 1 กิจกรรม
เรี่ย และกำรให้หรือรับของขวัญและ
ประโยชน์อื่นใด / สื่อต่อต้ำนกำร
ทุจริต ภำยในหน่วยงำน และ/หรือ
สนับสนุน ส่งเสริม ให้บุคลำกรใน
หน่วยงำนเข้ำรับควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 อย่ำงเคร่งครัด
ร้อยละ 100

-

เนื่องจำกได้รับกำรสนับสนุนเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ
จำกกรมสุขภำพจิต จึงไม่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ

-

ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์ข้อปฏิบัติ กรณีเรี่ย
และกำรให้หรือรับของขวัญและประโยชน์อื่น
ใด / สื่อต่อต้ำนกำรทุจริต ภำยในหน่วยงำน
และ/หรือสนับสนุน ส่งเสริม ให้บุคลำกรใน
หน่วยงำนเข้ำรับควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง ผ่ำนระบบ
แจ้งเวียน และเว็บไซด์ของหน่วยงำน

-5-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3
เพิ่มประสิทธิภำพกลไกกำร
เสริมสร้ำงวินัยและระบบ
คุณธรรม

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

2.9 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรสร้ำงวินัย
และระบบคุณธรรมแก่ข้ำรำชกำรพลเรือน
พนักงำนรำชกำร พนักงำนกระทรวง
สำธำรณสุขและลูกจ้ำงประจำของหน่วยงำน
และส่งเสริมให้มีวินัย
2.10 กำรสรรหำ คัดเลือก แต่งตั้ง โยกย้ำย
เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ ต้องดำเนินกำร
ตำมรูปแบบขั้นตอน อันเป็นสำระสำคัญ
ที่กฎหมำย กฎ ระเบียบที่กำหนด หรือหนังสือ
สั่งกำร ให้ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม

มีกำรทบทวนควำมรู้ด้ำนวินัย และ
กำรรักษำวินัย ของข้ำรำชกำรพล
เรือน พนักงำนรำชกำร พนักงำน
กระทรวงสำธำรณสุขและ
ลูกจ้ำงประจำของหน่วยงำน
ร้อยละของกำรดำเนินกำร ด้ำน
บริหำรงำนบุคคลของ หน่วยงำน
ที่เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง ด้วยควำม โปร่งใสและ
เป็นธรรม

ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

อย่ำงน้อย ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำรเสริมสร้ำงควำม
1 ครั้ง / ปี เข็มเข็งของกลไหกำรป้องกันกำรทุจิตและ
ระบบบริหำรจัดกำรตำมหลังธรรมำภิบำล
ระหว่ำงวันที่ 23-24 กุมภำพันธ์ 2565
ร้อยละ
100

มีกำรดำเนินงำนด้ำนกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำร ตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ด้วยควำม โปร่งใสและเป็นธรรม

งบประมาณ

-

-

ผู้รับผิดชอบ

-6ยุทธศาสตร์ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
เพิ่มประสิทธิภำพกำร
ปรำบปรำมกำรทุจริต

กิจกรรม/โครงการ

3.1 กำหนดแผนงำน / โครงกำร / กิจกรรม
หรือสนับสนุนให้บุคลำกรในหน่วยงำนได้รับ
ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ระเบียบและกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำนและกำรป้องกัน
กำรทุจริต

ตัวชี้วัด

มีกำรส่งเสริมและพัฒนำให้บุคลำกร
ในหน่วยงำนได้รับควำมรู้ที่เกีย่ วข้อง
กับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตระเบียบและกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำนและกำร
ป้องกันกำรทุจริต

ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

อย่ำงน้อย มีกำรประชำสัมพันธ์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำร
1 ครั้ง / ปี ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระเบียบและ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำนและกำร
ป้องกันกำรทุจริต ให้บุคลำกรทรำบผ่ำนระบบ
แจ้งเวียนในหน่วยงำน

เห็นชอบ

say

on

(นำงสุภำภรณ์ ศรีธัญรัตน์)
ตาแหน่ง ผู้อำนวยกำรศูนย์สุขภำพจิตที่ 10
.

หมายเหตุ : ผู้บริหารหน่วยงานลงนามรับทราบ

