
   
รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ตามกรอบแนวทางแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)                            
หน่วยงาน  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของความส าเร็จ

เทียบกับเป้าหมาย 
กลยุทธ์ที่ 1   
ปลูกฝังจิตส านึกให้ยึดถือ
ผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 
ในบุคลากรกรมสุขภาพจิต 

 
1.1 มีแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม      
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังต่อไปนี้  
      (1) ส่งเสริมการปลูกและปลุก
จิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต วินัยความ
รับผิดชอบ โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
      (2) การแยกเรื่องส่วนตัวออกจาก
ต าแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว ไม่กระท าการอันเป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล 
และประโยชน์ส่วนรวม โดยน าระบบเลข 
“ฐานสิบ Analog”และระบบเลข “ฐาน
สอง Digital” มาปรับใช้เป็นแนวคิดใน
การปฏิบัติงาน  
      (3) คุณธรรมที่พึงประสงค์ของคน
ไทย 4 ประการ ประกอบด้วย พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา 

 
มีแผนงานและการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการ
ปลูกและปลุกจิตส านึกความ
ซื่อสัตย์สุจริต วินัยความ
รับผิดชอบ โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง การแยก
เรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่ง
หน้าท่ีและยึดถือประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว ไม่
กระท าการอันเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยน าระบบ
เลข “ฐานสิบ Analog” และ
ระบบเลข “ฐานสอง Digital” มา
ปรับใช้เป็นแนวคิดในการ
ปฏิบัติงาน และคุณธรรมที่พึง
ประสงค์ของคนไทย 4 ประการ 
ประกอบด้วย พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา 

1 
แผนงาน 

 
ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 6 ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตประพฤตมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

 
1 แผนงาน 

1.2 มีการด าเนินงานตามแผนงาน /
โครงการ / กิจกรรม ตามข้อ 1.1  
1.3 มีการสรุปผลการด าเนินงาน / 
วิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุน และปัญหา
อุปสรรค พร้อมทั้งแนวทางการปรับปรุง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของความส าเร็จ

เทียบกับเป้าหมาย 
กลยุทธ์ที่ 1   
ปลูกฝังจิตส านึกให้ยึดถือ
ผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 
ในบุคลากรกรมสุขภาพจิต 

 
1.4 ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูบุคคลที่มี
คุณธรรม จริยธรรม โดยการให้รางวัล
เพื่อเป็นการยกย่องผลจากการประกอบ
คุณงามความดี เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่บุคคล
อื่นในหน่วยงาน สามารถยึดถือปฏิบัติ
เป็นแบบอย่าง สร้างแรงบันดาลใจให้
เป็นคนดี ประพฤติปฏิบัติดี 

 
มีการจัดกิจกรรมเพื่อยกย่อง 
เชิดชู บุคคลที่มีคุณธรรม
จริยธรรม และเป็นตัวอย่างที่ดี
ในหน่วยงาน 

 
มี 

 
-ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 6 มีการก าหนดแผนการด าเนินงานในรอบ ๖ เดือน
หลัง 

 
มี 

1.5 มีส ารวจความคิดเห็นด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

ร้อยละของผู้เข้าท าแบบส ารวจ
ความคิดเห็นด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

ร้อยละ 
80 

 
-ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 6 มีการด าเนินการประเมินตามแผนในเดือน 
พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 

 
ร้อยละ 100 

ร้อยละของ ผู้เข้าท าแบบส ารวจ
ความคิดเห็นด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน ที่มีการรับรู้ฯ      
ในระดับมากข้ึนไป 

ร้อยละ 
65 

 
-ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 6 ด าเนินการประเมินตามแผนในเดือน พฤษภาคม – 
สิงหาคม 2562 

 
ร้อยละ 100 

กลยุทธ์ที่ 2 
วางระบบรากฐานการน า
ค่านิยม MENTAL มาเป็น
รากฐานในการสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการ
ทุจริต 

 
1.6 พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน ให้
เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมและมี
ความสุข บนฐานการด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
วัฒนธรรมสุจริต 

 
มีการก าหนดแผนงาน / 
กิจกรรม / โครงการ เพื่อพัฒนา
บุคลากรให้เป็นคนดี คนเก่ง       
มีคุณธรรมและมีความสุข       
บนฐานการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และวัฒนธรรมสุจริต 

 
1 กิจกรรม 

 
- บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตท่ี 6 เข้าร่วมกิจกรรมท าบุญ และจิตอาสา  
ณ วัดป่าอัมพวัน อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  

 
ร้อยละ 100 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ 
ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของความส าเร็จ

เทียบกับเป้าหมาย 
กลยุทธ์ที่ 1 
สร้างความตระหนักให้
ผู้บริหารทุกระดับ          
มีความรับผิดชอบ 
(Accountability) 

 
2.1 การประกาศเจตจ านงของ
ผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต และ
มีการสื่อสารจริยธรรมที่ทรงพลัง 
แสดงออกถึงความโปร่งใสในการ
บริหารราชการและให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียสามารถตรวจสอบได้ 

 
มีการประกาศเจตจ านง สุจริต
และมีการก ากับติดตามการ
ท างานตามเจตจ านงของ
ผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต
ของหน่วยงาน 

 
1 ครั้ง / ปี 

 
-ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 6 มีการประกาศเจตจ านงของผู้บริหารในการต่อต้าน
การทุจริตในเดือนมกราคม 2562 

 
1 ครั้ง/ปี 

2.2 การก ากับติดตามการท างานตาม
เจตจ านงของผู้บริหารในการต่อต้าน
การทุจริต 

กลยุทธ์ที่ 2 
เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การปฏิบัติงานให้มีความ
โปร่งใส ใช้ดุลยพินิจ       
โดยชอบด้วยกฎหมาย 

 
2.3 การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ทุกขั้นตอน
ของระบบราชการ  มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ในหน่วยงานมีความซื่อสัตย์ 
กล้ายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

 
ร้อยละของค่าคะแนนตามเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดกรม
สุขภาพจิต (ITA)  

 
ร้อยละ 70 

 
-ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 6 มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ตามตัวชี้วัดค่าคะแนนตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต 
(ITA) และมีระดับคะแนนการประเมินของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 

 
ร้อยละ 68.07 

2.4 พัฒนาความรู้ของบุคลากร          
ในหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ให้
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการ
ปฏิบัติงานระบบการบริหารพัสดุอย่าง
มืออาชีพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  

ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
ได้รับการพัฒนา ความรู้        
ความเข้าใจ และ มีทักษะการ
ปฏิบัติงานระบบการบริหารพัสดุ
อย่างมืออาชีพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ หรือส่งเสริมให้
บุคลากรในหน่วยงานผู้ปฏิบัติงาน 
อย่างน้อย 1 ครั้ง /ปี 

ร้อยละ 80 -ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 6 ได้ส่งบุคลากรผู้ปฏิบัติงานพัสดุเข้ารับการอบรบ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560  ระหว่างวันท่ี 13 – 14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมวรบุรี   
อโยธยา จังหวัพพระนครศรีอยุธยา 
 

ร้อยละ 100 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ 
ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของความส าเร็จ

เทียบกับเป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ 2 
เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การปฏิบัติงานให้มีความ
โปร่งใส  ใช้ดุลยพินิจโดย
ชอบด้วยกฎหมาย 
 

 
2.5 สร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงาน ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
การเปิดเผยและวิธีการค านวณราคา
กลาง และให้คู่สัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐท าบัญชีรับ - จ่าย ของโครงการ
ที่เป็นคู่สัญญา 

 
ร้อยละของการด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง ที่เป็นไป ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด 

 
ร้อยละ 
100 

 
-ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 6 มีการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พร้อมท้ังมีการ
เปิดเผยข้อมูลความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้างทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เช่น แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน ตาม
แบบ สขร.1 

 
ร้อยละ 100 

2.6 ผลักดันให้การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล ( Rational Use หรือ 
RDU) ในทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

ร้อยละของการจัดซื้อจัดหายา
และการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่ มีการบังคับ
ใช้เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ
จัดหาและการส่งเสริมการขาย
ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของ
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
2557 อย่างเคร่งครัด 
 

ร้อยละ 
100 

(เดินการเฉพาะโรงพยาบาล/สถาบัน)  

2.7 ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดซื้อยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
      (1) ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ท าการ
จัดซื้อ ท าการหารายได้ในลักษณะ
ผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท
จากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการ
สถานพยาบาล 
      (2) ให้หน่วยงานท่ีท าการจัดซื้อ 
ต้องค านึงถึงปัจจัยด้านต้นทุน ( cost) 
มาตรฐาน (standard) ระยะเวลาในการ
ส่งมอบ (time) การให้บริการ (service) 
และราคา (price) ประกอบการตัดสินใจ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ 
ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของความส าเร็จ

เทียบกับเป้าหมาย 

      (3)ให้หน่วยงานท่ีท าการจัดซื้อ
ก าหนดคุณสมบัติของบริษัทคู่ค้าใน 
TOR ให้บริษัทคู่ค้าต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ตามมาตรา 103/7 มาตรา 
123/5 
     (4) ให้หน่วยงานท่ีท าการจัดซื้อใช้
กลไกต่อรองราคาตามที่คณะกรรมการ
พัฒนาระบบยาแห่งชาติก าหนด 

    

2.8 ส่งเสริมและบังคับใช้แนวปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ  
พลเรือน กรณีเรี่ยไร และการให้หรือ
รับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด    
ภายในหน่วยงาน ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
กรณีเรี่ยไร และการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดอย่าง
เคร่งครัด 

มีการประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติ 
กรณีเรี่ย และการให้หรือรับ
ของขวัญและประโยชน์อื่นใด        
/สื่อต่อต้านการทุจริต ภายใน
หน่วยงาน   และ/หรือ สนับสนุน  
ส่งเสริม ให้บุคลากรในหน่วยงาน
เข้ารับความรู้ที่เกี่ยวข้อง  

1 กิจกรรม -ศูนย์สุขภาพจิตท่ี6 มีการจัดท าค าสั่ง การวางระบบเสริมสร้าง
วัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต การป้องกันและต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 
โดยก าหนดแนวทางป้องกันการับสินบน ของขวัญของก านัล การเลี้ยง
รับรอง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่น และการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์หน่วยงาน  

1 กิจกรรม 

กลยุทธ์ที่ 3 
เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการ
เสริมสร้างวินัยและระบบ
คุณธรรม 

 
2.9 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
สร้างวินัยและระบบคุณธรรมแก่
ข้าราชการพลเรือน พนักงาน
ราชการ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุขและลูกจ้างประจ าของ
หน่วยงาน และส่งเสริมให้มีวินัย 

 
มีการทบทวน ความรู้ด้านวินัย   
และการรักษาวินัย  ของ
ข้าราชการพลเรือน พนักงาน
ราชการ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุขและลูกจ้างประจ า
ของหน่วยงาน 

 
อย่างน้อย 
1 ครั้ง / ปี 

 
-ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 6 มีโครงการจัดอบรมความรู้ด้านวินัยและการรักษา
วินัย จะด าเนินการประมาณเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2562 

 
1 ครั้ง/ปี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของความส าเร็จ

เทียบกับเป้าหมาย 

 2.10 การสรรหา คัดเลือก แต่งตั้ง 
โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อน
ระดับ ต้องด าเนินการตามรูปแบบ
ขั้นตอน อันเป็นสาระส าคัญที่กฎหมาย 
กฎ ระเบียบที่ก าหนด หรือหนังสือ     
สั่งการ ให้ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม  

ร้อยละของ การด าเนินการ      
ด้านบริหารงานบุคคลของ   
หน่วยงาน ที่เป็นไป ตาม
กฎหมาย กฎ ระเบีย บท่ี
เกี่ยวข้อง ด้วยความโปร่งใสและ
เป็นธรรม 

ร้อยละ 
100 

-ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ก าหนดการด้านบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยการประสานงานกับกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทุกครั้งท่ีมีการสรรหา คัดเลือก แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อน
ขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ  ให้ถูกต้อง โปร่งใส่ เป็นธรรม 

ร้อยละ 100 

ยุทธศาสตร์ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธ์ที่ 1 
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปราบปรามการทุจริต  

 
3.1 ก าหนดแผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม หรือสนับสนุนให้บุคลากรใน
หน่วยงานได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงานและการป้องกันการ
ทุจริต 

 
มีการส่งเสริมและพัฒนา ให้
บุคลากรในหน่วยงานได้รับ
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงานและการป้องกัน
การทุจริต 

 
อย่างน้อย 
1 ครั้ง / ปี 

 
-ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรโดยส่งบุคลากร
เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกัน
การทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
วันท่ี 9 – 10 มกราคม 2562 ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัล 
กรุงเทพมหานคร 

 
1 ครั้ง / ปี 
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 ข้อดี 
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงาน และสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ท าให้การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในหน่วยงานมีความซื่อสัตย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  

 ข้อเสีย 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

                                                                                                                               
 
 

                                      เห็นชอบ 

 

 

                                                                                                                                                      (  นางสิริพร  พุทธิพรโอภาส  ) 

                                                                                                                                             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 
 
 
หมายเหตุ : ผู้บริหารหน่วยงานลงนามให้ความเห็นชอบในรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ 


