
   

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ 

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
รอยละของความสําเร็จ

เทียบกับเปาหมาย 

กลยุทธท่ี 1   
ปลูกฝงจิตสํานึกใหยดึถือ
ผลประโยชนของ
ประเทศชาตเิหนือกวา
ประโยชนสวนตน 
ในบุคลากรกรมสุขภาพจิต 

 
1.1 มีแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ท่ี
เก่ียวของกับเรื่องดังตอไปน้ี  
      (1) สงเสริมการปลูกและปลุก
จิตสํานึกความซื่อสตัยสจุริต วินัยความ
รับผิดชอบ โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
      (2) การแยกเรื่องสวนตัวออกจาก
ตําแหนงหนาท่ีและยึดถือประโยชน
สวนรวมของประเทศชาติเหนือกวา
ประโยชนสวนตัว ไมกระทําการอันเปน
การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล 
และประโยชนสวนรวม โดยนําระบบเลข 
“ฐานสิบ Analog”และระบบเลข “ฐาน
สอง Digital” มาปรับใชเปนแนวคดิใน
การปฏิบัติงาน  
      (3) คุณธรรมท่ีพึงประสงคของคน
ไทย 4 ประการ ประกอบดวย พอเพียง 
วินัย สุจริต จติอาสา 

 
จัดทําโครงเสรมิสราง 
ความสุขทางการเงินและการมี
อิสรภาพทางการเงินแกบุคลากร
ในหนวยงาน 

 
1 
แผนงาน 

จัดทําโครงเสรมิสรางความสุขทางการเงินและการมีอิสรภาพทาง
การเงินแกบุคลากร  จํานวน 3 รุน (รุนท่ี 1 วันท่ี 5 มกราคม 
2561 จํานวน 31 คน, รุนท่ี 1 กุมภาพันธ 2561 จํานวน 47 คน, 
รุนท่ี 3 วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2561 จํานวน 47 คน)  
  

1 แผนงาน/โครงการ 

 

 

 

 

 

รายงานผลปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ตามกรอบแนวทางแผนแมบทการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) 

หนวยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง 

 
 



ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ 

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
รอยละของความสําเร็จ

เทียบกับเปาหมาย 

 
1.2 มีการดําเนินงานตามแผนงาน /
โครงการ / กิจกรรม ตามขอ 1.1  

    

 
1.3 มีการสรุปผลการดําเนินงาน /    
วิเคราะหปจจัยสนับสนุน และปญหา
อุปสรรค พรอมท้ังแนวทางการปรบัปรุง 

    

 

1.4 สงเสริม ยกยอง เชิดชูบุคคลท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม โดยการใหรางวัล
เพ่ือเปนการยกยองผลจากการประกอบ
คุณงามความดี เปนตัวอยางท่ีดีแกบุคคล
อ่ืนในหนวยงาน สามารถยึดถือปฏิบัติ
เปนแบบอยาง สรางแรงบันดาลใจให
เปนคนดี ประพฤติปฏิบัติดี 

 
มีการจัดกิจกรรมเพ่ือยกยอง เชิดชู 
บุคคลท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม และ
เปนตัวอยางท่ีดีในหนวยงาน 

 
1 กิจกรรม จัดกิจกรรมมอบใบประกาศขาราชการดีเดน  แกผูปฏิบัติ

หนาท่ีเปนแบบอยางท่ีดี จํานวน 34 ราย  เมื่อวันท่ี 18 

เมษายน 2561  ณ หองประชุมชัน้ ตึกจิตสันติ โรงพยาบาล

สวนปรุง 

1 กิจกรรม 

 
1.5 มีการประเมินคุณธรรมจริยธรรม
ออนไลน 

รอยละของบุคลากรในหนวยงานท่ี
ต อ บ แ บ บ ป ระ เมิ น คุ ณ ธ รรม
จริยธรรมออนไลน 

รอยละ 70 
- - 

กลยุทธท่ี 2 
วางระบบรากฐานการนํา
คานิยม MENTAL มาเปน
ร า ก ฐ า น ใน ก า ร ส ร า ง
วัฒ นธรรมตอต านการ
ทุจริต 

 
1.6 พัฒนาบุคลากรในหนวยงาน ใหเปน
คนดี คนเกง มีคุณธรรมและมีความสุข 
บนฐานการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและวัฒนธรรม
สุจริต 

 
มีการกําหนดแผนงาน / กิจกรรม 
/ โครงการ เพ่ือพัฒนาบุคลากรให
เปนคนดี คนเกง มีคุณธรรมและมี
ความสุข บนฐานการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและวัฒนธรรมสุจริต 

 
1 กิจกรรม 

สงเสริม สนับสนนุบุคลากรใหเปนคนดี คนเกง และมี

คุณธรรม ผานชองทางการเปนคนดีในสายวิชาชีพ และผู

ปฏิบัติหนาท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 

1 กิจกรม 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรท่ี 2  สรางกลไกปองกันการทุจริต 

กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ 

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
รอยละของความสําเร็จ

เทียบกับเปาหมาย 

 กลยุทธท่ี 1 
สรางความตระหนักให
ผูบริหารทุกระดับ มีความ
รั บ ผิ ด ช อ บ 
(Accountability) 

 
2.1 การประกาศเจตจํานงของผูบริหาร
ในการตอตานการทุจริต และมีการ
สื่อสารจริยธรรมท่ีทรงพลัง แสดงออกถึง
ความโปรงใสในการบริหารราชการและ
ใหผูมีสวนไดสวนเสียสามารถตรวจสอบ
ได 

 
มีการประกาศเจตจํานงและมีการ
กํากับติดตามการทํ างานตาม
เจตจํ านงของผูบ ริหารในการ
ตอตานการทุจริตของหนวยงาน 

 
มีการ

ดําเนินการ ประกาศเจตจํานงของผูบริหารและบุคลากรเมื่อวันท่ี 12 

มีนาคม 2561 ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารอุบลรัตนราช

กัญญา 

 

 2.2การกํากับติดตามการทํางานตาม
เจตจํานงของผูบริหารในการตอตานการ
ทุจริต 

  
  

กลยุทธที่ 2 
เพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
ปฏิบัติงานใหมีความโปรงใส      
ใช ดุ ล ยพิ นิ จ โดย ชอ บ ด ว ย
กฎหมาย 

 
2.3 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เพื่อใหทุก
ขั้นตอนของระบบราชการ  มีความโปรงใส 
ตรวจสอบได และการปฏิบัติงานของบุคลากร         
ในหนวยงานมีความซ่ือสัตย กลายืนหยัดในส่ิงที่
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 
มี ก ารประ เมิ น คุณ ธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ตามตัวชี้วัดคาคะแนนตามเกณฑการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
กรม สุขภ าพจิ ต  (ITA) และมี ระ ดับ
คะแนนการประเมินของหนวยงาน      
ไมนอยกวารอยละ 60 

 
มีการ

ดําเนินการ 

รอยละ 100 มีการดําเนินการ 

 2.4 พัฒนาความรูของบุคลากรในหนวยงาน 
ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ ใหมีความรู ความเขาใจ 
มีทักษะการปฏิบัติงานระบบการบริหารพัสดุ
อยางมืออาชีพ โปรงใส และตรวจสอบได  

มีการใหความรู หรือสงเสริมใหบุคลากร
ในหนวยงานผูปฏิบัติงานดานพัสดุ เขา
รับการพัฒนาความรู จากหนวยงาน
ตางๆ อยางนอย 1 คร้ัง /ป  

มีการ
ดําเนินการ บุคลากรในหนวยงานผูปฏิบัติงานดานพสัดุ เขารับการพัฒนาความรู จาก

หนวยงานตางๆ อยางนอย 1คร้ัง/ป ครบทุกราย 100% 
มีการดาํเนินการ 
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รอยละของความสําเร็จ

เทียบกับเปาหมาย 

กลยุทธท่ี 2 
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
การปฏิบัติงานใหมีความ
โปรงใส  ใชดุลยพินิจโดย
ชอบดวยกฎหมาย 

 
2.5 สรางความโปรงใสในการจัดซือ้จัด
จางของหนวยงาน ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจดัจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 การเปดเผยและ
วิธีการคํานวณราคากลาง และให
คูสัญญากับหนวยงานของรัฐทําบัญชีรับ-
จายของโครงการท่ีเปนคูสญัญา 

 
มีการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 อยางเครงครัด 

 
มีการ

ดําเนินการ 
ดําเนินการจัดซื้อจดัจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจาง

และการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 อยางเครงครัด 
มีการดําเนินการ 

 2.6 ผลักดันใหการขับเคล่ือนยุทธศาสตรการ
สงเสริมการใชยาอยางสมเหตุสมผล (Rational 
Use หรือ RDU) ในทุกภาคสวนที่เกีย่วของ 

โรงพยาบาล/สถาบันมีการบังคับใช
เกณฑจริยธรรมการจัดซ้ือจัดหาและการ
สงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใช
ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 
อยางเครงครัด 

มีการ
ดําเนินการ ใชเกณฑจริยธรรมการจัดซ้ือจัดหาและการสงเสริมการขายยาและ

เวชภัณฑที่มิใชยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 อยางเครงครัด 
มีการดําเนินการ 

 2.7 กําหนดหลักเกณฑการจัดซ้ือยาและ
เวชภัณฑที่มิใชยา 
  (1) หามไมใหหนวยงานที่ทําการจัดซ้ือ ทํา
การหารายไดในลักษณะผลประโยชนตางตอบ
แทนทุกประเภทจากบริษัทยาเขากองทนุ
สวัสดิการสถานพยาบาล 
(2) ใหหนวยงานที่ทําการจัดซ้ือ ตองคํานึงถึง
ปจจัยดานตนทุน (cost) มาตรฐาน (standard) 
ระยะเวลาในการสงมอบ (time) การใหบริการ 
(service) และราคา (price) ประกอบการตัดสินใจ 
(3)ใหหนวยงานที่ทําการจัดซ้ือกําหนดคุณสมบัติ
ของบริษัทคูคาใน TOR ใหบริษัทคูคาตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑตามมาตรา 103/7 มาตรา 123/5 
 (4) ใหหนวยงานที่ทําการจัดซ้ือใชกลไกตอรอง
ราคาตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ
กําหนด 
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กลยุทธท่ี 2 
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
การปฏิบัติงานใหมีความ
โปรงใส      ใชดุลยพินิจ
โดยชอบดวยกฎหมาย 

 
2.8 สงเสริมและบังคับใชแนวปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมขาราชการ  พลเรือน 
กรณีเรี่ยไร และการใหหรือรับของขวัญ
หรือประโยชนอ่ืนใด    ภายในหนวยงาน 
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการ
พลเรือน กรณีเรี่ยไร และการใหหรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน อ่ืนใดอย าง
เครงครัด 

 
มีการประชาสัมพันธขอปฏิบัติ กรณี
เรี่ยไร และการใหหรือรับของขวัญ
แ ล ะป ระ โย ชน อ่ื น ใด ภ าย ใน
หนวยงาน สนับสนุน / สงเสริม ให
บุคลากรในหนวยงานเขารับความรู
ท่ีเก่ียวของ  

 
1 กิจกรรม 

http://www.suanprung.go.th/index2559/suanprung_

page/pdf/gov_policy.pdf 

สื่อสารใหบุคลากรรับทราบการถือปฏิบัติตามแนวทางกรม

สุขภาพจิตอยางเครงครัด 

1 กิจกรรม 

  
2.9 เสริมสรางความเขมแข็งในการสราง
วินัยและระบบคุณธรรมแกขาราชการ
พลเรือน พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขและลูกจางประจํา
ของหนวยงาน และสงเสริมใหมีวินัย 

 
มี ก า รท บ ท ว น  (Refresh) ก า ร
เส ริ ม ส ร า งแ ล ะก ารป ระ เมิ น
ผลการรักษาวินัยของขาราชการพล
เรือน พนักงานราชการ พนักงาน
ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ
ลูกจางประจําของหนวยงาน 

 
มีการ

ดําเนินการ หัวหนาหนวยงานกํากับ ติดตามผลการรักษาวินัยของขาราชการ

พลเรือน พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและ

ลูกจางประจําของหนวยงาน อยางเครงครดั 

มีการดําเนินการ 

 2.10 การสรรหา คัด เลื อก  แต งตั้ ง 
โยกยาย เลื่อนข้ันเงินเดือน เลื่อนระดับ 
ตองดําเนินการตามรูปแบบข้ันตอน อัน
เปนสาระสําคัญท่ีกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ท่ีกําหนด หรือหนังสือสั่งการ ใหถูกตอง 
โปรงใส เปนธรรม  

มีการดําเนินการสรรหา คัดเลือก 
แตงตั้ง โยกยาย เลื่อนข้ันเงินเดือน
และเลื่อนระดับ       ตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ    อยางโปรงใสและ
เปนธรรม 

มีการ
ดําเนินการ ดําเนินการตากฎหมาย กฎ ระเบียบ    อยางโปรงใสและเปน

ธรรม อยางเครงครัด โดยไมไดรับขอรองเรียนใด ๆ จากผูมารับริ

การ 

มีการดําเนินการ 

 

 

 

 

 

http://www.suanprung.go.th/index2559/suanprung_page/pdf/gov_policy.pdf
http://www.suanprung.go.th/index2559/suanprung_page/pdf/gov_policy.pdf


ยุทธศาสตร 3 เสริมสรางประสิทธภิาพในการปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ 

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
รอยละของความสําเร็จ

เทียบกับเปาหมาย 

กลยุทธท่ี 1 
เพ่ิ มประสิ ท ธิภ าพ การ
ปราบปรามการทุจริต  

 
3.1 กําหนดแผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม หรือสนับสนุนใหบุคลากรใน
หนวยงานไดรับความรูท่ีเก่ียวของกับการ
ป องกันและปราบปรามการทุ จริต 
ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของในการ
ปฏิบัติงานและการปองกันการทุจริต 

 
มี ก ารส ง เส ริ ม แล ะ พั ฒ น าให
บุคลากรในหนวยงานไดรับความรู
ท่ี เก่ียวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระเบียบและ
ก ฎ ห ม าย ท่ี เก่ี ย วข อ ง ใน ก าร
ปฏิ บั ติ งานและการปองกันการ
ทุจริต 

 
มี 

มีการเผยแพรขอมูล แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

คุณธรรม จริยธรรม และมีชองทางการรับฟงขอคิดเห็นขอ

รองเรียนของผูรับบริการและผูมีผลไดผลเสีย 

มี 

 

 

 

     ** รายงานผลการดําเนินงานเมือ่ กันยายน 2561      กลุมงานทรัพยากรบุคคล 


