
   
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1   
ปลูกฝังจิตส ำนึกให้ยดึถือ
ผลประโยชน์ของประเทศชำติ
เหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน 
ในบุคลำกรกรมสุขภำพจิต 

 
1 . มี แ ผ น งำน  /  โค ร งก ำร  /  กิ จ ก รรม            
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังต่อไปนี้  
      (1) ส่งเสริมกำรปลูกและปลุกจิตส ำนึก
ควำมซื่อสัตย์สุจริต วินัยควำมรับผิดชอบ    
โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
      (2 ) กำรแยก เรื่ อ งส่ วน ตั วอ อกจำก
ต ำแหน่งหน้ำที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตัว 
ไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันระหว่ำง
ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม 
โดยน ำระบบเลข “ฐำนสิบ  Analog”และ
ระบบเลข “ฐำนสอง Digital” มำปรับใช้เป็น
แนวคิดในกำรปฏิบัติงำน  
      (3) คุณธรรมที่พึงประสงค์ของคนไทย 4 
ประกำร ประกอบด้วย พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอำสำ 

 
มี แผนงำนและกำรด ำ เนิ น งำน
โครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมกำรปลูก
และปลุกจิตส ำนึกควำมซื่อสัตย์
สุจริต วินัยควำมรับผิดชอบ โดยยึด
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
กำรแยก เรื่ อ งส่ วน ตั วออกจำก
ต ำแหน่งหน้ำที่และยึดถือประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชำติเหนือกว่ำ
ประโยชน์ส่วนตัว ไม่กระท ำกำรอัน
เป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์
ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม 
โดยน ำระบบเลข “ฐำนสิบ Analog” 
และระบบเลข “ฐำนสอง Digital” 
ม ำป รั บ ใ ช้ เป็ น แ น วคิ ด ใน ก ำ ร
ปฏิ บั ติ งำน  และคุณ ธรรมที่ พึ ง
ประสงค์ของคนไทย 4 ประกำร 
ประกอบด้วย พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอำสำ 

 
1 

แผนงำน 

 
-หน่วยงำนให้บุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำร
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกลไกกำรป้องกัน
กำรทุจริตและระบบบริหำรจัดกำรตำมหลัก
ธรรมำภิบำล ระหว่ำงวันที่ 23-24 กุมภำพันธ์ 
2565 รูปแบบกำรประชุมทำงไกลผ่ำน
โปรแกรม Cisco Webex Meeting 

 
- 
 
 

 
กลุ่มงำน
อ ำนวยกำร 

1.2 มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน /โครงกำร 
/ กิจกรรม ตำมข้อ 1.1  
1.3 มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน /    
วิเครำะหป์ัจจัยสนับสนุน และปญัหำอุปสรรค 
พร้อมท้ังแนวทำงกำรปรับปรุง 

 

 

 

รายงานผลด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1   
ปลู กฝั งจิ ตส ำนึ ก ให้ ยึ ด ถื อ
ผลประโยชน์ของประเทศชำติ
เหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน 
ในบุคลำกรกรมสุขภำพจิต 

 
1.4 ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูบุคคลที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม โดยกำรให้ รำงวัล เพื่ อเป็นกำร      
ยกย่องผลจำกกำรประกอบคุณงำมควำมดี 
เป็นตัวอย่ำงที่ดีแก่บุคคลอื่นในหน่วยงำน 
สำมำรถยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่ำง สร้ำงแรง
บันดำลใจให้เป็นคนดี ประพฤติปฏิบัติดี 

 
มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อยกย่อง เชิดชู 
บุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม และ
เป็นตัวอย่ำงที่ดีในหน่วยงำน 

 
1 

กิจกรรม 

 
- หน่วยงำนก ำหนดแผนกำรด ำเนินโครงกำร 
ในรอบ 6 เดือนหลัง 

 
- 
 
 
 

 
กลุ่มงำน
อ ำนวยกำร 
 

1.5 มีส ำรวจควำมคิดเห็นด้ำนคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

ร้อยละของผู้ เข้ำท ำแบบส ำรวจ
ควำมคิดเห็นด้ำนคุณธรรมและควำม
โป ร่ ง ใส ใน กำรด ำ เนิ น งำน ขอ ง
หน่วยงำน 

ร้อยละ 
60 

- หน่วยงำนก ำหนดแผนกำรด ำเนินโครงกำร 
ในรอบ 6 เดือนหลัง 

- 
 

กลุ่มงำน
อ ำนวยกำร 

กลยุทธ์ที่ 2 
วำงระบบรำกฐำนกำรน ำ
ค่ ำ นิ ย ม  MENTAL ม ำ เป็ น
รำกฐำนในกำรสร้ำงวัฒนธรรม
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

 
1.6 พัฒนำบุคลำกรในหน่วยงำน ให้เป็นคนดี 
คนเก่ง มีคุณธรรมและมีควำมสุข บนฐำนกำร
ด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและวัฒนธรรมสุจริต 

 
มีกำรก ำหนดแผนงำน / กิจกรรม / 
โครงกำร เพื่อพัฒนำบุคลำกรให้เป็น
คนดี  คน เก่ ง มี คุณ ธรรมและมี
ควำมสุข บนฐำนกำรด ำเนินชีวิตตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
และวัฒนธรรมสุจริต 

 
1 

กิจกรรม 

 
- หน่วยงำนจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรออมเงิน
ให้กับบุคลำกรทุกคนตลอดปีงบประมำณ 
2565 

 
- 
 
 
 

 
กลุ่มงำน
อ ำนวยกำร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
 

กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 กลยุทธ์ที่ 1 
ส ร้ ำ ง ค ว ำ ม ต ร ะ ห นั ก ให้
ผู้บริหำรทุกระดับ  มีควำม
รับผิดชอบ (Accountability) 

 
2.1 กำรประกำศเจตจ ำนงของผู้บริหำรในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต และมีกำรสื่อสำรจริยธรรมที่
ทรงพลัง แสดงออกถึงควำมโปร่งใสในกำร
บริหำรรำชกำรและให้ผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสีย
สำมำรถตรวจสอบได้ 

 
มีกำรประกำศเจตจ ำนงสุจริตและมี
กำรก ำกับติดตำมกำรท ำงำนตำม
เจตจ ำนงของผู้บริหำรในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตของหน่วยงำน 

 
1 ครั้ง / ปี 

 
- หน่วยงำนมีกำรประกำศเจตจ ำนงสุจริต
ของผู้บริหำรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทั้ง
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ ในเดือนกุมภำพันธ์ 
2565 และมีกำรสื่อสำรทำงเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน 

 
- 
 
 

 
กลุ่มงำน
อ ำนวยกำร 

2 .2  กำรก ำกั บติ ดตำมกำรท ำงำนต ำม
เจตจ ำนงของผู้บริหำรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

กลยุทธ์ที่ 2 
เพิ่มประสิทธิภำพระบบกำร
ปฏิบัติงำนให้มีควำมโปร่งใส      
ใช้ดุ ล ยพิ นิ จ โดยชอบ ด้ วย
กฎหมำย 

 
2.3 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส  
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อให้
ทุกขั้นตอนของระบบรำชกำร  มีควำมโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร         
ในหน่วยงำนมีควำมซื่อสัตย์ กล้ำยืนหยัดใน   
สิ่งที่ถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 

 
ร้อยละของค่ำคะแนนตำมเกณฑ์กำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนใน
สังกัดกรมสุขภำพจิต (ITA)  

 
ร้อยละ 

85 

 
- หน่วยงำนด ำเนินกำรประเมิน 
ในรอบ 6 เดือนหลัง 

 
- 

 
กลุ่มงำน
อ ำนวยกำร 
 

2.4 พัฒนำควำมรู้ของบุคลำกรในหน่วยงำน 
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
มีทักษะกำรปฏิบัติงำนระบบกำรบริหำรพัสดุ
อย่ำงมืออำชีพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  

ร้อยละของผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ 
ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
และมีทักษะ กำรปฏิบัติงำนระบบ
กำรบริหำรพั สดุ อย่ ำงมื ออำชีพ 
โปร่งใส  และตรวจสอบได้  หรือ
ส่งเสริมให้บุคลำกรในหน่วยงำน
ผู้ปฏิบัติงำน อย่ำงน้อย 1 ครั้ง /ปี  

ร้อยละ 
80  

- หน่วยงำนใหบุ้คลำกรเข้ำร่วมโครงกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเพิ่มทักษะกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 ระหว่ำงวันที่ 14 - 15 
กุมภำพันธ์ 2565 รูปแบบกำรประชุมทำงไกล
ผ่ำนโปรแกรม Cisco Webex Meeting 

- กลุ่มงำน
อ ำนวยกำร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 

กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 2 
เพิ่มประสิทธิภำพระบบ
กำรปฏิบัติงำนให้มีควำม
โปร่งใส  ใช้ดุลยพินิจโดย
ชอบด้วยกฎหมำย 

 
2.5 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ
หน่วยงำน ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 กำร
เปิดเผยและวิธีกำรค ำนวณรำคำกลำง และให้
คู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐท ำบัญชีรับ - จ่ำย ของ
โครงกำรที่เป็นคู่สัญญำ 

 
ร้อยละของกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงที่เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 อย่ำงเคร่งครัด 

 
ร้อยละ 
100 

 
- หน่วยงำนให้บุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเพิ่มทักษะกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 ระหว่ำงวันที่ 14 - 15 
กุมภำพันธ์ 2565 รูปแบบกำรประชุมทำงไกล
ผ่ำนโปรแกรม Cisco Webex Meeting 

 
- 

 
กลุ่มงำน
อ ำนวยกำร 

2.6 ผลักดันให้กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำร
ส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล (Rational 
Use หรือ RDU) ในทุกภำคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

ร้อยละของกำรจัดซื้อจัดหำยำและ
กำรส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์
ที่ มิ ใช่ยำที่ มี กำรบั งคับ ใช้ เกณ ฑ์
จริยธรรมกำรจัดซื้อจัดหำและกำร
ส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยำของกระทรวงสำธำรณสุข 
พ.ศ. 2564 อย่ำงเคร่งครัด 

ร้อยละ 
100 

- ด ำเนินกำรเฉพำะโรงพยำบำล/สถำบัน   

2.7 ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดซื้อยำและเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยำ 

2.8 ส่งเสริมและบังคับใช้แนวปฏิบัติตำมประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำร  พลเรือน กรณีเรี่ยไร และ
กำรให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่ นใด    
ภำยในหน่วยงำน ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรพลเรือน กรณีเรี่ยไร และกำรให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดอย่ำงเคร่งครัด 

มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อปฏิบัติ กรณี
เรี่ยไร และกำรให้หรือรับของขวัญและ
ประโยชน์อื่นใด / สื่ อต่อต้ ำนกำร
ทุจริต ภำยในหน่วยงำน  และ/หรือ
สนับสนุน  ส่งเสริม ให้บุคลำกรใน
หน่วยงำนเข้ำรับควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง  

1 กิจกรรม - หน่วยงำนให้บุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำร
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกลไกกำรป้องกัน
กำรทุจริตและระบบบริหำรจัดกำรตำมหลัก
ธรรมำภิบำล ระหว่ำงวันที่ 23-24 กุมภำพันธ์ 
2565 รูปแบบกำรประชุมทำงไกลผ่ำน
โปรแกรม Cisco Webex Meeting 

- กลุ่มงำน
อ ำนวยกำร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 

กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 3 
เพิ่มประสิทธิภำพกลไกกำร
เสรมิสร้ำงวินัยและระบบ
คุณธรรม 

 
2.9 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรสร้ำงวินัย
และระบบคุณธรรมแก่ข้ำรำชกำรพลเรือน 
พ นั ก งำน รำชก ำร  พ นั ก งำน ก ระ ท รว ง
สำธำรณสุขและลูกจ้ำงประจ ำของหน่วยงำน 
และส่งเสริมให้มีวินัย 

 
มีกำรทบทวนควำมรู้ด้ำนวินัย   และ
กำรรักษำวินัย ของข้ำรำชกำรพล
เรือน พนักงำนรำชกำร พนักงำน
ก ร ะ ท ร ว ง ส ำ ธ ำ ร ณ สุ ข แ ล ะ
ลูกจ้ำงประจ ำของหน่วยงำน 

 
อย่ำงน้อย 
1 ครั้ง / ปี 

 
- หน่วยงำนให้บุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำร
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกลไกกำรป้องกัน
กำรทุจริตและระบบบริหำรจัดกำรตำมหลัก
ธรรมำภิบำล ระหว่ำงวันที่ 23-24 กุมภำพันธ์ 
2565 รูปแบบกำรประชุมทำงไกลผ่ำน
โปรแกรม Cisco Webex Meeting 

 
- 

 
กลุ่มงำน
อ ำนวยกำร 

2.10 กำรสรรหำ คัดเลือก แต่งตั้ง โยกย้ำย 
เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ ต้องด ำเนินกำร
ตำมรูปแบบขั้นตอน อัน เป็นสำระส ำคัญ        
ที่กฎหมำย กฎ ระเบียบที่ก ำหนด หรือหนังสือ
สั่งกำร ให้ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม  

ร้อยละของกำรด ำ เนินกำรด้ ำน
บริหำรงำนบุคคลของหน่วยงำน    
ที่เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง ด้วยควำม โปร่งใสและ
เป็นธรรม 

ร้อยละ 
100 

- หน่วยงำนให้บุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำร
พัฒนำสมรรถนะด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
(เครือข่ำย) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (ช่วงที่
1) วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2565 รูปแบบกำร
ประชุมทำงไกลผ่ำนโปรแกรม Cisco Webex 
Meeting 

- กลุ่มงำน
อ ำนวยกำร 
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ยุทธศาสตร์ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

กลยทุธ ์ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1 
เพิ่มประสิทธิภำพกำร
ปรำบปรำมกำรทุจริต  

 
3.1 ก ำหนดแผนงำน / โครงกำร / กิจกรรม 
หรือสนับสนุนให้บุคลำกรในหน่วยงำนได้รับ
ค วำม รู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ก ำรป้ อ งกั น แล ะ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ระเบียบและกฎหมำย   
ที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำนและกำรป้องกัน
กำรทุจริต 

 
มีกำรส่งเสริมและพัฒนำให้บุคลำกร
ในหน่วยงำนได้รับควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุ จ ริ ต ระ เบี ยบและกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำนและกำร
ป้องกันกำรทุจริต 

 
อย่ำงน้อย 
1 ครั้ง / ปี 

 
- หน่วยงำนให้บุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำร
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกลไกกำรป้องกัน
กำรทุจริตและระบบบริหำรจัดกำรตำมหลัก
ธรรมำภิบำล ระหว่ำงวันที่ 23-24 กุมภำพันธ์ 
2565 รูปแบบกำรประชุมทำงไกลผ่ำน
โปรแกรม Cisco Webex Meeting 

 
- 

 
กลุ่มงำน
อ ำนวยกำร 

 

 
                                                                                                                                                    เห็นชอบ 

 
 

                                                                                                                                                         (นำงเดือนเพ็ญ ชำญณรงค์) 
                                                                                                                                            ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์สุขภำพจิตที่ 6 รักษำรำชกำรแทน 
                                                                                                                                                                     ผู้อ ำนวยกำรศูนย์สุขภำพจิตที่ 3 
 
 
 
หมายเหตุ :  ผู้บริหารหน่วยงานลงนามรับทราบ  
 


