แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามกรอบแนวทางแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กรอบแนวทาง
การจัดทาแผนฯ
กลยุทธ์ที่ 1
ปลูกฝังจิตสานึกให้ยึดถือ
ผลประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
ในบุคลากรกรมสุขภาพจิต

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

1. มีแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมการ ปลูกและปลุก
จิตสานึกความซื่อสัตย์สุจริต วินัยความ
รับผิดชอบ โดยยึดหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง
(2) การแยกเรื่องส่วนตัวออกจาก
ตาแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว ไม่กระทาการอันเป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม โดยนาระบบเลข
“ฐานสิบ Analog”และระบบเลข “ฐาน
สอง Digital” มาปรับใช้เป็นแนวคิดใน
การปฏิบัติงาน
(3) คุณธรรมที่พึงประสงค์ของ
คนไทย 4 ประการ ประกอบด้วย
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
1.2 มีการดาเนินงานตามแผนงาน /
โครงการ / กิจกรรม ตามข้อ 1.1
1.3 มีการสรุปผลการดาเนินงาน /
วิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุน และปัญหา
อุปสรรค พร้อมทั้งแนวทางการปรับปรุง

มีแผนงานและ
การ
ดาเนินงานโครงการ
/
กิจกรรมส่งเสริม การปลูก
และปลุกจิตสานึกความ
ซื่อสัตย์สุจริต วินัยความ
รับผิดชอบ โดยยึดหลัก
ปรัชญาข องเศรษฐกิจ
พอเพียง การแยกเรื่อง
ส่วนตัวออกจากตาแหน่ง
หน้าที่และยึดถือประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว
ไม่กระทาการอันเป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคล และประโยชน์
ส่วนรวม โดยนาระบบเลข
“ฐานสิบ Analog” และ
ระบบเลข “ฐานสอง
Digital” มาปรับใช้ เป็น
แนวคิดในการปฏิบัติงาน
และคุ ณธรรมที่พึงประสงค์
ของคนไทย 4 ประการ
ประกอบด้วย พอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา

ค่า
เป้าหมาย
โครงการ
เสริมสร้าง
สมรรถนะ
คุณธรรม
จริยธรรม
ความสุข
ผูกพันของ
บุคลากร
ศูนย์
สุขภาพจิต
ที่ ๑
ประจาปี
งบประ
มาณ
2561

ปี 2562
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

ฝ่ายบริหารฯ

ฝ่ายบริหารฯ

-2ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กรอบแนวทาง
การจัดทาแผนฯ
กลยุทธ์ที่ 1
ปลูกฝังจิตสานึกให้ยึดถือ
ผลประโยชน์ข องประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
ในบุคลากรกรมสุขภาพจิต

กิจกรรม/โครงการ
1.4 ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูบุคคลที่มี
คุณธรรม จริยธรรม โดยการให้รางวัล
เพื่อเป็นการยกย่องผลจากการประกอบ
คุณงามความดี เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคคล
อื่นในหน่วยงาน สามารถยึดถือปฏิบัติ
เป็นแบบอย่าง สร้างแรงบันด าลใจให้
เป็นคนดี ประพฤติปฏิบัติดี

1.5 มีการประเมินคุ ณธรรมจริยธรรม
ออนไลน์
กลยุทธ์ที่ 2
วางระบบรากฐานการนา
ค่านิยม MENTAL มาเป็น
รากฐานในการสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต

1.6 พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน ให้เป็น
คนดี คนเก่ง มีคุณ ธรรมและมีความสุข
บนฐานการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและวัฒนธรรม
สุจริต

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

ปี 2562
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

มีการจัดกิจกรรมเพื่อยกย่อง กิจกรรม
เชิดชู บุคคลที่มีคุณธรรม
เพื่อยก
จริยธรรม และเป็นตัวอย่าง ย่อง เชิดชู
ที่ดีในหน่วยงาน
บุคคลที่มี
คุณธรรม
จริยธรรม
และเป็น
ตัวอย่างที่
ดีใน
หน่วยงาน
ร้อยละของบุคลากรใน
ร้อยละ 95
หน่วยงาน ที่ตอบแบบ
ประเมินคุณธรรมจริยธรรม
ออนไลน์

ฝ่ายบริหารฯ

มีการกาหนดแผนงาน /
กิจกรรม / โครงการ เพื่อ
พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี
คนเก่ง มีคุณธรรมและมี
ความสุข บนฐานการดาเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
วัฒนธรรมสุจริต

ฝ่ายบริหารฯ

โครงการ
เสริมสร้าง
สมรรถนะ
คุณธรรม
จริยธรรม
ความสุข
ผูกพันของ
บุคลากร
ศูนย์
สุขภาพจิต
ที่ 1

-3ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต
กรอบแนวทาง
กิจกรรม/โครงการ
การจัดทาแผนฯ
กลยุทธ์ที่ 1
สร้างความตระหนัก
ให้ 2.1 การประกาศเจตจานง ของผู้บริหาร
ผู้บริหารทุกระดับ มีความ ในการต่อต้านการทุจริต และมีการ
รับผิดชอบ (Accountability) สื่อสารจริยธรรมที่ทรงพลัง แสดงออกถึง
ความโปร่งใสในการบริ หารราชการและ
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตรวจสอบ
ได้
2.2 การกากับติดตามการทางานตาม
เจตจานงของผู้บริหารในการต่อต้านการ
ทุจริต
กลยุทธ์ที่ 2
เพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
2.3 การประเมินคุณธรรมและความ
ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ใช้ดุลยพินิจโดยชอบด้วย
ภาครัฐ เ พื่อให้ทุกขั้นตอนของระบบ
กฎหมาย
ราชการ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
และการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในหน่วยงานมีความซื่อสัตย์ กล้ายืนหยัด
ในสิ่งที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

มีการประกาศเจตจานงและ ประกาศ
เจตจานง
มีการกากับติดตามการ
ของ
ทางานตามเจตจานง ขอ ง
ผู้บริหารในการต่อต้านการ ผู้บริหารใน
การต่อต้าน
ทุจริตของหน่วยงาน
การทุจริต
ของ
หน่วยงาน

มีการประเมินคุณธรรมและ รายงาน
ความโปร่งใสในการ
ITA
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ตามตัวชี้วัดค่าคะแนนตาม
เกณฑ์การประเ มินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานใน
สังกัดกรมสุขภาพจิต (ITA)
และมีระดับคะแนนการ
ประเมินของหน่วยงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
2.4 พัฒนาความรู้ของบุคลากร ใน มีการให้ความรู้ หรือส่งเสริม ส่งบุคลากร
เข้ารับการ
หน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ให้มี ให้บุคลากรในหน่วยงาน
อบรม
ความรู้ ควา มเข้าใจ มีทักษะการ
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เข้ารับ
ปฏิบัติงานระบบการบริหารพัสดุอย่าง การพัฒนาความรู้ จาก
มืออาชีพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
หน่วยงานต่างๆ อย่างน้อย
1 ครั้ง /ปี

ปี 2562
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
ฝ่ายบริหารฯ

ฝ่ายบริหารฯ

ฝ่ายบริหารฯ

ฝ่ายบริหารฯ

-4ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต
กรอบแนวทาง
การจัดทาแผนฯ
กลยุทธ์ที่ 2
เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การ ปฏิบั ติงานให้มีความ
โปร่งใส ใช้ดุลยพินิจโดย
ชอบด้วยกฎหมาย

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

2.5 สร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ของ หน่วยงาน ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 การเปิดเผยและวิธีการคานวณ
ราคากลาง และให้คู่สัญญากับหน่วยงานของ
รัฐทาบัญชีรับ - จ่าย ขอ งโครงการที่เป็น
คู่สัญญา
2.6 ผลักดันให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริ มการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
(Rational Use หรือ RDU) ในทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
2.7 กาหนดหลักเกณฑ์ การจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
(1) ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทาการจัดซื้อ
ทาการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่าง
ตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้า
กองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล
(2) ให้หน่วยงานที่ทาการจัดซื้อ ต้อง
คานึงถึงปัจจัยด้านต้นทุน (cost) มาตรฐาน
(standard) ระยะเวลาในการส่งมอบ (time)
การให้บริการ (service) และราคา (price)
ประกอบการตัดสินใจ
(3)ให้หน่วยงานที่ทาการจัดซื้อกาหนด
คุณสมบัติของบริษัทคู่ค้าใน TOR ให้บริษัทคู่
ค้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา
103/7 มาตรา 123/5
(4) ให้หน่วยงานที่ทาการจัดซื้ อใช้กลไก
ต่อรองราคาตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ยาแห่งชาติกาหนด

มีการดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560
อย่างเคร่งครัด

การ
เผยแพร่
แผนการ
จัดซื้อจัด
จ้างหน้า
website

โรงพยาบาล /สถาบัน มีการ
บังคับใช้เกณฑ์จริยธรรมการ
จัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม
การขายยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาของกระทรวง
สาธารณสุข พ .ศ . 2557
อย่างเคร่งครัด

-

ปี 2562
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

ฝ่ายบริหารฯ

-5ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต
กรอบแนวทาง
การจัดทาแผนฯ
กลยุทธ์ที่ 2
เพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส
ใช้ดุลยพินิจโดยชอบด้วย
กฎหมาย

กลยุทธ์ที่ 3
เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการ
เสริมสร้างวินัยและระบบ
คุณธรรม

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

ปี 2562
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

หน่วยงาน

2.8 ส่งเสริมและบังคับใช้แนวปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน กรณีเรี่ยไร และการให้หรือ
รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
ภายในหน่วยงา น ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กรณีเรี่ยไร และการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดอย่าง
เคร่งครัด

มีการประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติ
การ
กรณีเรี่ย และการให้หรือรับ
ประชาสัม
ของขวัญและประโยชน์อื่นใด
พันธ์ข้อ
ภายในหน่วยงาน สนับสนุน / ปฏิบัติ
ส่งเสริม ให้บุคลากรในหน่วยงาน
เข้ารับความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายบริหารฯ

2.9 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
สร้างวินัยและระบบคุณธรรมแก่
ข้าราชการพลเรือน พนักงา
น
ราชการ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข และลูกจ้างประจา ของ
หน่วยงาน และส่งเสริมให้มีวินัย

มี การทบทวน (Refresh) การ
การ
เสริมสร้างและการประเมิน
เสริมสร้าง
ผลการรักษาวินัยของข้าราชการ และการ
พลเรือน พนักงา นราชการ
ประเมิน
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ผลการรัก
และลูกจ้างประจาของหน่วยงาน ษาวินัย
ของ
ข้าราชการ
พลเรือน
มีการดาเนินการสรรหา คัดเลือก แต่งตั้ง
แต่ งตั้ ง โยกย้าย เลื่อนขั้น
คณะกรรม
เงินเดือนและ เลื่อนระดับ
การบริหาร
ตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ
อัตรากาลัง
อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

ฝ่ายบริหารฯ

2.10 การสรรหา คัดเลือก แต่งตั้ง
โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อน
ระดับ ต้องดาเนินการตามรูปแบบ
ขั้นตอน อันเป็นสาระสาคัญที่
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่กาหนด
หรือหนังสือสั่งการ ให้ถูกต้อง
โปร่งใส เป็นธรรม

ฝ่ายบริหารฯ

-6ยุทธศาสตร์ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
กรอบแนวทาง
การจัดทาแผนฯ
กลยุทธ์ที่ 1
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปราบปรามการทุจริต

กิจกรรม/โครงการ
3.1 กาหนดแผนงาน / โครงการ /
กิจกรรม หรือสนับสนุนให้บุคลากร
ในหน่วยงานได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานและการ
ป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

ปี 2562
ต.ค

พ.ย

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

มีการส่งเสริมและพัฒนา ให้
-ส่ง
บุคลากรในหน่วยงานได้รับ
บุคลากร
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน เข้ารับการ
และปราบปรามการทุจริต
อบรม
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบตั ิงานและการป้องกัน
การทุจริต

ก.ย

งบประมาณ

หน่วยงาน
ฝ่ายบริหารฯ

เห็นชอบ

(นายมนตรี นามมงคล)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช) โรงพยาบาลสวนปรุง
รักษาราชการแทนผู้อานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑

