
   

รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และสงเสริมจริยธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

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

หนวยงาน  โรงพยาบาลสวนปรุง  (รอบ 12 เดือน) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ 

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
รอยละของความสําเร็จ

เทียบกับเปาหมาย 

กลยุทธท่ี 1   
ปลูกฝงจิตสํานึกใหยึดถือ
ผลประโยชนของ
ประเทศชาติเหนือกวา
ประโยชนสวนตน 
ในบุคลากรกรมสุขภาพจิต 

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

 
มีแผนงานและการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมสงเสริมการ
ปลูกและปลุกจิตสํานึกความ
ซื่อสัตยสุจริต วินัยความ
รับผิดชอบ โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง การแยก
เรื่องสวนตัวออกจากตําแหนง
หนาท่ีและยึดถือประโยชน
สวนรวมของประเทศชาติ
เหนือกวาประโยชนสวนตัว ไม
กระทําการอันเปนการขัดกัน
ระหวางประโยชนสวนบุคคล และ
ประโยชนสวนรวม โดยนําระบบ
เลข “ฐานสิบ Analog” และ
ระบบเลข “ฐานสอง Digital” มา
ปรับใชเปนแนวคิดในการ
ปฏิบัติงาน และคุณธรรมท่ีพึง
ประสงคของคนไทย 4 ประการ 
ประกอบดวย พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา 

1 
แผนงาน 

  
สนับสนุนบุคลากรเขารวมเปนจิตอาสา เปนเปา เปนแมพิมพ กับ
จังหวัดเชียงใหมในการอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริยของ
ประเทศไทย    เม่ือวันเสารท่ี 23 มิถุนายน 2563  สถานท่ี
หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม    

 
รอยละ 100  

1.2 มีการดําเนินงานตามแผนงาน /
โครงการ / กิจกรรม ตามขอ 1.1  
1.3 มีการสรุปผลการดําเนินงาน / 
วิเคราะหปจจัยสนับสนุน และปญหา
อุปสรรค พรอมท้ังแนวทางการปรับปรุง 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ 

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
รอยละของความสําเร็จ

เทียบกับเปาหมาย 

กลยุทธท่ี 1   
ปลูกฝงจิตสํานึกใหยึดถือ
ผลประโยชนของ
ประเทศชาติเหนือกวา
ประโยชนสวนตน 
ในบุคลากรกรมสุขภาพจิต 

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

 
มีการจัดกิจกรรมเพ่ือยกยอง 
เชิดชู บุคคลท่ีมีคุณธรรม
จริยธรรม และเปนตัวอยางท่ีดี
ในหนวยงาน 

 
มี 

 
จัดทําพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและของท่ีระลึกแกผูปฏิบัติหนาท่ีเปน
แบบอยางท่ีดี ประจําป 2562  เม่ือวันท่ี 19 เมษายน  2562   จํานวน  
20   ราย  และทํากิจกรรมจิตอาสารวมกัน 

 
รอยละ 100 

1.5 มีสํารวจความคิดเห็นดานคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงาน 

รอยละของผูเขาทําแบบสํารวจ
ความคิดเห็นดานคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงาน 

รอยละ 
80 

รอยละ 83.22 รอยละ 100 

รอยละของ ผูเขาทําแบบสํารวจ
ความคิดเห็นดานคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงาน ท่ีมีการรับรูฯ      
ในระดับมากข้ึนไป 

รอยละ 
65 

รอยละ 80.66  รอยละ 100 

กลยุทธท่ี 2 
วางระบบรากฐานการนํา
คานิยม MENTAL มาเปน
รากฐานในการสราง
วัฒนธรรมตอตานการ
ทุจริต 

 
1.6 พัฒนาบุคลากรในหนวยงาน ให
เปนคนดี คนเกง มีคุณธรรมและมี
ความสุข บนฐานการดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
วัฒนธรรมสุจริต 

 
มีการกําหนดแผนงาน / 
กิจกรรม / โครงการ เพ่ือพัฒนา
บุคลากรใหเปนคนดี คนเกง       
มีคุณธรรมและมคีวามสุข       
บนฐานการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และวัฒนธรรมสุจริต 

 
1 กิจกรรม 

 
มีการดําเนินการคัดเลือกบุคลากรท่ีเปนผูปฏิบัติหนาท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 
โดยมีหลักเกณฑตามท่ีการคัดเลือกขาราชการดีเดนกําหนดไวแลว ตอง
เปนคนดี คนเกง และมีคุณธรรม นําการทํางานและการดําเนินชีวิต
ประกอบดวย 

 
รอยละ 100 
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ยุทธศาสตรท่ี 2  สรางกลไกปองกันการทุจริต 

กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ 

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
รอยละของความสําเร็จ

เทียบกับเปาหมาย 

กลยุทธท่ี 1 
สรางความตระหนักให

ผูบริหารทุกระดับ          

มีความรับผิดชอบ 

(Accountability) 

 
2.1 การประกาศเจตจํานงของ
ผูบริหารในการตอตานการทุจริต และ
มีการสื่อสารจริยธรรมท่ีทรงพลัง 
แสดงออกถึงความโปรงใสในการ
บริหารราชการและใหผูมีสวนไดสวน
เสียสามารถตรวจสอบได 

 
มีการประกาศเจตจํานง สุจริต
และมีการกํากับติดตามการ
ทํางานตามเจตจํานงของ
ผูบริหารในการตอตานการทุจริต
ของหนวยงาน 

 
1 ครั้ง / ป 

1) ประกาศเจตจํานงสุจริตของผูบริหาร เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 
2) บุคลากรทุกวิขาชีพเขารวมกิจกรรมประกาศเจตจํานงสุจริต 
รวมกับผูบริหาร  เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 

รอยละ 100 

2.2 การกํากับติดตามการทํางานตาม
เจตจํานงของผูบริหารในการตอตาน
การทุจริต 

กลยุทธท่ี 2 
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
การปฏิบัติงานใหมีความ
โปรงใส ใชดุลยพินิจ       
โดยชอบดวยกฎหมาย 

 
2.3 การประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ เพ่ือใหทุกข้ันตอน
ของระบบราชการ  มีความโปรงใส 
ตรวจสอบได และการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ในหนวยงานมีความซื่อสัตย 
กลายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ 

 
รอยละของคาคะแนนตามเกณฑ
การประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัดกรม
สุขภาพจิต (ITA)  

 
รอยละ 70 

 
รอยละ 100 

 

รอยละ 100 
 

2.4 พัฒนาความรูของบุคลากร          
ในหนวยงาน ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ ให
มีความรู ความเขาใจ มีทักษะการ
ปฏิบัติงานระบบการบริหารพัสดุอยาง
มืออาชีพ โปรงใส และตรวจสอบได  

รอยละของผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 
ไดรับการพัฒนา ความรู        
ความเขาใจ และ มีทักษะการ
ปฏิบัติงานระบบการบริหารพัสดุ
อยางมืออาชีพ โปรงใส และ
ตรวจสอบได หรือสงเสริมให
บุคลากรในหนวยงานผูปฏิบัติงาน 
อยางนอย 1 ครั้ง /ป 

รอยละ 80 บุคลากรปฏิบัติงานกลุมงานพัสดุ จํานวน 9 ราย 
1) เขารับการพัฒนา โดยการอบรมความรูท่ีเกี่ยวของจาก

กองคลัง กรมสุขภาพจิต จํานวน 5 ราย 
2) ไดรับการพัฒนาโดยการสอนงานในความรูเกี่ยวของกับ

การปฏิบัติงานจากหัวหนางาน  จํานวน 4 ราย 

รอยละ 100 
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ยุทธศาสตรท่ี 2  สรางกลไกปองกันการทุจริต 

กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ 

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
รอยละของความสําเร็จ

เทียบกับเปาหมาย 

กลยุทธท่ี 2 
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
การปฏิบัติงานใหมีความ
โปรงใส  ใชดุลยพินิจโดย
ชอบดวยกฎหมาย 
 

 
2.5 สรางความโปรงใสในการจัดซื้อ
จัดจางของหนวยงาน ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
การเปดเผยและวิธีการคํานวณราคา
กลาง และใหคูสัญญากับหนวยงาน
ของรัฐทําบัญชีรับ - จาย ของโครงการ
ท่ีเปนคูสัญญา 

 
รอยละของการดําเนินการจัดซื้อ
จัดจาง ท่ีเปนไป ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 อยางเครงครัด 

 
รอยละ 
100 

 

หนวยงานดําเนินการจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อยาง
เครงครัด ครบถวน ถูกตอง ทุกรายการท่ีดําเนินการ 

 
รอยละ 100 

2.6 ผลักดันใหการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการสงเสริมการใชยาอยาง
สมเหตุสมผล ( Rational Use หรือ 
RDU) ในทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ 

รอยละของการจัดซื้อจัดหายา
และการสงเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑท่ีมิใชยาท่ี มีการบังคับ
ใชเกณฑจริยธรรมการจัดซื้อ
จัดหาและการสงเสริมการขาย
ยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาของ
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
2557 อยางเครงครัด 
 

รอยละ 
100 

หนวยงานดําเนินการจัดซื้อจัดหายาและการสงเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑท่ีมิใชยาท่ี มีการบังคับใชเกณฑจริยธรรมการจัดซื้อจัดหา
และการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาของกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2557 อยางเครงครัด ครบถวน ถูกตอง ทุกรายการ
ท่ีดําเนินการ 

 

รอยละ 100 

2.7 กําหนดหลักเกณฑการจัดซื้อยา
และเวชภัณฑท่ีมิใชยา 
      (1) หามไมใหหนวยงานท่ีทําการ
จัดซื้อ ทําการหารายไดในลักษณะ
ผลประโยชนตางตอบแทนทุกประเภท
จากบริษัทยาเขากองทุนสวัสดิการ
สถานพยาบาล 
      (2) ใหหนวยงานท่ีทําการจัดซื้อ 
ตองคํานึงถึงปจจัยดานตนทุน ( cost) 
มาตรฐาน (standard) ระยะเวลาในการ
สงมอบ (time) การใหบริการ (service) 
และราคา (price) ประกอบการตัดสินใจ 
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ยุทธศาสตรท่ี 2  สรางกลไกปองกันการทุจริต 

กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ 

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
รอยละของความสําเร็จ

เทียบกับเปาหมาย 

      (3)ใหหนวยงานท่ีทําการจัดซื้อ
กําหนดคุณสมบัติของบริษัทคูคาใน 
TOR ใหบริษัทคูคาตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑตามมาตรา 103/7 มาตรา 
123/5 
     (4) ใหหนวยงานท่ีทําการจัดซื้อใช
กลไกตอรองราคาตามท่ีคณะกรรมการ
พัฒนาระบบยาแหงชาติกําหนด 

    

2.8 สงเสริมและบังคับใชแนวปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมขาราชการ  
พลเรือน กรณีเรี่ยไร และการใหหรือ
รับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด    
ภายในหนวยงาน ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 
กรณีเรี่ยไร และการใหหรือรับ
ของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดอยาง
เครงครัด 

มีการประชาสัมพันธขอปฏิบัติ 
กรณีเรี่ย และการใหหรือรับ
ของขวัญและประโยชนอ่ืนใด        
/สื่อตอตานการทุจริต ภายใน
หนวยงาน   และ/หรือ สนับสนุน  
สงเสริม ใหบุคลากรในหนวยงาน
เขารับความรูท่ีเก่ียวของ  

1 กิจกรรม จัดบอรดประชาสัมพันธการใหความรูดานการทุจริต /การตอตานการ
ทุจริต  

รอยละ 100 

กลยุทธท่ี 3 
เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการ
เสริมสรางวินัยและระบบ
คุณธรรม 

 
2.9 เสริมสรางความเขมแข็งในการ
สรางวินัยและระบบคุณธรรมแก
ขาราชการพลเรือน พนักงาน
ราชการ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุขและลูกจางประจําของ
หนวยงาน และสงเสริมใหมีวินัย 

 
มีการทบทวน ความรูดานวินัย   
และการรักษาวินัย  ของ
ขาราชการพลเรือน พนักงาน
ราชการ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุขและลูกจางประจํา
ของหนวยงาน 

 
อยางนอย 
1 ครั้ง / ป 

 
มีการทบทวน การใหความรูระเบียบการลา  ผานท่ีประชุมประจําเดือน
คณะกรรมการบริหาร/ทีมนํา  ของหนวยงาน เพ่ือส่ือสารถึงบุคลากรทุก
รายในหนวยงาน 

 

รอยละ 100 
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กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ 

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 
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เทียบกับเปาหมาย 

 2.10 การสรรหา คัดเลือก แตงตั้ง 
โยกยาย เลื่อนข้ันเงินเดือน เลื่อน
ระดับ ตองดําเนินการตามรูปแบบ
ข้ันตอน อันเปนสาระสําคัญท่ีกฎหมาย 
กฎ ระเบียบท่ีกําหนด หรือหนังสือ     
สั่งการ ใหถูกตอง โปรงใส เปนธรรม  

รอยละของ การดําเนินการ      
ดานบริหารงานบุคคลของ   
หนวยงาน ท่ีเปนไป ตาม
กฎหมาย กฎ ระเบีย บท่ี
เก่ียวของ ดวยความโปรงใสและ
เปนธรรม 

รอยละ 
100 

1) ดําเนินการสรรหาพนักงานราชการท่ัวไป จํานวน 1 ครั้ง 
2) ดําเนินการสรรหาพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป 

จํานวน 2 ครั้ง 
*** การดําเนินการเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวของ ดวย
ความโปรงใสและเปนธรรม  โดยไมมีขอรองเรียนใด  

รอยละ 100 

ยุทธศาสตร 3 เสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธท่ี 1 
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปราบปรามการทุจริต  

 
3.1 กําหนดแผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม หรือสนับสนุนใหบุคลากรใน
หนวยงานไดรับความรูท่ีเก่ียวของกับ
การปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของใน
การปฏิบัติงานและการปองกันการ
ทุจริต 

 
มีการสงเสริมและพัฒนา ให
บุคลากรในหนวยงานไดรับ
ความรูท่ีเก่ียวของกับการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ
ในการปฏิบัติงานและการปองกัน
การทุจริต 

 
อยางนอย 
1 ครั้ง / ป 

  

- สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมโครงการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของกรมสุขภาพจิต   

- จัดกิจกรรมการตอตานการทุจริตสําหรับบุคลากรในหนวยงาน 

รอยละ 100 
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