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คํานํา
ตามที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ได้จัดตั้งขึ้นตามประมวลจริยธรรมข้า ราชการพลเรือ น เพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ตลอดจนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของกรมการแพทย์ โดยมีหน้าที่ในการกํากับดูแล ควบคุมการดําเนินการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ในบทบาทภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ตลอดการดําเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
กรมการแพทย์ ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่
หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อํานาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชน และจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสําคัญเร่งด่วนแห่งชาติ รวมทั้ง
ให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน พร้อมทั้งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
มีแผนการดําเนินการในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน เพื่อให้การดําเนินงานเกิดผลเป็นรูปธรรม
สําหรับในปีงบประมาณ 2562 กรมการแพทย์ได้มีการประชุมจัดทําร่างแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี ด้านการส่งเสริมคุณธรรม การป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ (พ.ศ.2562 – 2564) ตามแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ด้านการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ.2560 – 2564) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และแผนส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ.2560-2564) โดยผ่านการพิจารณาเบื้องต้นในการ
ประชุมคณะกรรมการกําหนดกรอบแนวทางส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต กรมการแพทย์ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่
4 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมกรมการแพทย์ 2 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมการแพทย์ และผู้แทนของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ เข้าร่วม
ประชาพิจารณ์ร่างแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี ด้ านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข
(พ.ศ.2562-2564) ในเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของกรมการแพทย์ ครั้งที่
1/2562 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมกรมการแพทย์ 4 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมการแพทย์
ดังนั้น กรมการแพทย์จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี ด้านการส่งเสริมคุณธรรม การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(พ.ศ.2562-2564) เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตลอดจนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เป็นไปด้วยความถูกต้องและนําไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และนําไปสู่การดําเนินงานโดยมีระบบ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

(นายสมศักดิ์ อรรฆศิลป์)
อธิบดีกรมการแพทย์

ความมเชื่อมโยงยุทธศาสสตร์ชาติ แผนแม่บทสู
บ ่แผนปฏิบตั กิ ารร 3 ปี
ด้านส่งเสริมคคุณธรรม การป้องกัน ปราบปรามกาารทุจริตและประพฤฤติมิชอบ กรมการรแพทย์ (พ.ศ. 25662 – 2564)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่วาด้วยการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต
ระยะที่ 3

แผนยุทธศาสตตร์
กรมการแพทย์
20 ปี ระยะที่ 1

แแผนปฏิบตั กิ าร 3 ปี
ด้านการส่
น งเสริมคุณธรรรม
การรป้องกัน ปราบปราม
การททุจริตและประพฤติมิชอบ
ช
กรมการแพทย์

แผผนแม่บทการป้องกักัน
ปรราบปรามการทุจริต
แ
และประพฤติ
มิชอบบ
กรระทรวงสาธารณสุข
ระยะ 5 ปี

แผนนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรม
ธ กระทรวง
ส
สาธารณสุ
ข

แผนทีท่ างเดินยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ (พ.ศ. 2562 - 2564)
วิสัยทัศน์กรมการแพทย์ : กรมการแพทย์ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริตและเป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ ข้อที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศ

พัฒนาองค์การ

ประสิทธิภาพ

การสร้างเครือข่าย

ความพร้อมรับผิด

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของกรมการแพทย์
มีความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน (Accountability)

ยุทธศาสตร์ที่ 2
สร้างกลไกป้องกันการทุจริต

กรมการแพทย์นําค่านิยม MOPH DMS
เป็นรากฐานในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต

พัฒนาความร่วมมือของบุคลากรด้านสุขภาพ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 3
เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปราบปรามการทุจริต

ปรับฐานความคิดบุคลากรแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมด้วยระบบคิด “แก้ทจุ ริตต้องคิดเป็น”
และ“แก้ทุจริตต้องคิดแยกแยะ (Digital Thinking)

พัฒนาเครือข่ายและบูรณาการกระบวนการ
ด้านการปราบปรามการทุจริต

ระบบการปฏิบัติงานและกลไกการเสริมสร้างวินัยและปราบปรามการทุจริต
ของกรมการแพทย์มีความโปร่งใส

ระบบการปฏิบัติงานและกลไกการเสริมสร้างวินัยและปราบปรามการทุจริต
ของกรมการแพทย์มีความโปร่งใส

แผนปฏิบตั ิราชการ 3 ปี ด้านการส่งเสริมคุณธรรม การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2562 - 2564)
มิตทิ ี่ 1 ความพร้อมรับผิด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
สร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการ
ทุจริตและกลไก
ป้องกันการ
ทุจริต

เป้าประสงค์

มาตรการ

1.ผู้บริหารและ
บุคลากรทุกระดับของ
กรมการแพทย์มีความ
พร้อมรับผิดในการ
ปฏิบัติงาน

1.บรรจุยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมคุณธรรม การ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตชาติฯ
เป็นนโยบายสําคัญของ
กรม/หน่วยงานในสังกัด
2.ผู้บริหารเป็นต้นแบบ
ความพร้อมรับผิด

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
1.มีการทบทวนและปรับปรุง
แผนปฏิบัติราชการส่งเสริม
คุณธรรม การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯ
2.มีการนําแผนฯ ไป ปฏิบัติ

ตัวชี้วดั
1. มีแผนปฏิบัติราชการ
ส่งเสริมคุณธรรม การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตฯ
2.จํานวนหน่วยงานที่
ดําเนินงานตามแผนฯ

3.มีกิจกรรมทีแ่ สดงถึงความ 3.จํานวนหน่วยงานที่มีกิจกรรม
เป็นต้นแบบความพร้อมรับผิด
เช่น
- ผู้บริหารนําการแสดง
เจตนารมณ์หรือคํามั่นว่าจะ
ปฏิบัติหน้าที่และบริหารงาน
อย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ข้อมูลพืน้ ฐาน ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ผู้รบั ผิดชอบ
(61)
2562 2563 2564
มี
มี
มี สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
-

42

42

42

40

42

42

42

1.สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
2.หน่วยงาน
เครือข่าย
หน่วยงาน
เครือข่าย

-2ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

มาตรการ
3.เปิดเผยข้อมูลต่างๆ
ของหน่วยงานต่อ
สาธารณะ

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
4.มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ

ตัวชี้วดั
4.จํานวนหน่วยงานที่มี
ข้อมูลในเว็บไซต์ ดังนี้
- ผู้บริหาร / อํานาจหน้าที่
-ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน /Q&A
/ช่องทางร้องเรียน/รับฟังความ
คิดเห็น
- แผนดําเนินงาน/
รายงานผลรอบ 6 เดือน/
ประจําปี
- การใช้งบประมาณ/
รายงานผลรอบ 6 เดือน/
ประจําปี
- แผนจัดซือ้ จัดจ้าง/จัดหา
พัสดุ/สรุปผลรายเดือนประจําปี
- มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน/ให้บริการ/ข้อมูล
เชิงสถิติ/ความพึงพอใจ/
E-Service
- นโยบาย-การ
ดําเนินการ-หลักเกณฑ์รายงานผล การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
5. จํานวนหน่วยงานที่มีสื่อ
ต่างๆ เผยแพร่ในหน่วยงาน

ข้อมูลพืน้ ฐาน ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ผู้รบั ผิดชอบ
(61)
2562 2563 2564
42
42 42 42 หน่วยงาน
เครือข่าย

-

42

42

42

หน่วยงาน
เครือข่าย

-3ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
4.จัดให้มีกิจกรรมสร้างเสริม 5.มีกิจกรรมส่งเสริมการ
2.กรมการแพทย์นํา
ค่านิยม MOPH DMS วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต แสดงพฤติกรรมตาม
แนวทางการส่งเสริมค่านิยม
โดยนําค่านิยม MOPH
เป็นรากฐานในการ
สร้างวัฒนธรรมต่อต้าน DMS เป็นรากฐานการ กรมการแพทย์ MOPH
DMS เช่น
พัฒนาบุคลากรของ
การทุจริต
- มีสื่อเผยแพร่ค่านิยม
กรมการแพทย์
- จัดแสดงภาพถ่ายหรือ
วีดีทัศน์ที่แสดงถึงพฤติกรรม
ต้นแบบ
5.ส่งเสริม สนับสนุน
6. มีกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้
3. ปรับฐานความคิด
หรือให้ความรูถ้ ึง
ถึงผลของการทุจริต
บุคลากรให้แยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและ อันตรายที่เกิดจากการ ประพฤติมิชอบ อย่างน้อย
ผลประโยชน์ส่วนรวมด้วย ทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้
- การอบรมให้ความรู้เรื่องการ
ระบบคิด “แก้ทุจริต
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
ต้องคิดเป็น” และ
ให้กับข้าราชการทุกระดับ
“แก้ทุจริต ต้องคิด
- เสวนาหรือรับฟังปัญหา
แยกแยะ” (Digital
ผลประโยชน์ทับซ้อนใน
Thinking)
หน่วยงาน
- มีการเผยแพร่ สื่อสาร
เรื่องประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน

ตัวชี้วดั
6.จํานวนหน่วยงานที่มี
กิจกรรม

ข้อมูลพืน้ ฐาน ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ผู้รบั ผิดชอบ
(61)
2562 2563 2564
42 42 42 1.กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร
2.สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
3.หน่วยงาน
เครือข่าย

7.จํานวนหน่วยงานที่มีการ
จัดกิจกรรมอบรม/เสวนา/
แจ้งสภาพปัญหา โดยต้องมี
ข้าราชการทุกระดับ
8.จํานวนหน่วยงานที่มีภาพ
สื่อเผยแพร่ความรู้เรื่อง
ประโยชน์ทับซ้อน

-

42

42

42

-

42

42

42

9.จํานวนหน่วยงานที่มี
รายงานผลการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนและแนวทางแก้ไข

-

42

42

42

1.สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
2.หน่วยงาน
เครือข่าย
1.สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
2.หน่วยงาน
เครือข่าย
1.สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
2.หน่วยงาน
เครือข่าย

-4ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

มาตรการ
6.ปลูกและปลุกจิตสํานึกให้
เจ้าหน้าที่มีทัศนคติ ค่านิยม
ในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ
เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม
และมีความสุขด้วยหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และต่อต้านการทุจริตในทุก
รูปแบบ

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
7.มีการจัดกิจกรรมสร้างเสริม
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
- กิจกรรม “ปัญหาที่อยาก
แก้ ความดีที่อยากทํา” ตาม
คุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา / หลักศาสนาหรือ
คุณธรรมนํา การพัฒนา /
การดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
ค่านิยมการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์ เช่น
- กิจกรรมจิตอาสา
- ผู้บริหารประกาศ
ไม่รับของขวัญของฝาก
- หน่วยงานจัดกิจกรรม
ยกย่อง เชิดชูการทําความดี
หรือบุคคลที่มคี ุณธรรมใน
รูปแบบต่างๆ ทั้งภายใน
องค์กรและภายนอกองค์กรด้วย

ตัวชี้วดั
10.จํานวนหน่วยงานที่มี
กิจกรรมสร้างเสริมวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต

11.จํานวนหน่วยงานที่มี
กิจกรรมสร้างค่านิยมการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์

ข้อมูลพืน้ ฐาน ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ผู้รบั ผิดชอบ
(61)
2562 2563 2564
42 42 42 หน่วยงาน
เครือข่าย

-

42

42

42

หน่วยงาน
เครือข่าย

-5–
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
9.มีการสอบทานและ
7.กําหนดให้ภาค
ประชาชน/ผู้มสี ่วนได้เสีย ปรับปรุงคู่มือหรือขั้นตอน
การปฏิบัติ โดยให้ภาค
ได้มีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานตามภารกิจ ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย
เช่น ร่วมวางแผน ร่วม ร่วมแสดงความคิดเห็น
ดําเนินการ แลกเปลี่ยน พร้อมจัดทําและเผยแพร่
คู่มือหรือขั้นตอนการ
ความคิดเห็นและร่วม
ปฏิบัติงาน
ติดตามประเมินผล
เพื่อพัฒนาระบบงาน/
การให้บริการ

ตัวชี้วดั

ข้อมูลพืน้ ฐาน ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ผู้รบั ผิดชอบ
(61)
2562 2563 2564
12.จํานวนหน่วยงาน
42 42 42 1.กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร
ที่ปรับปรุงคู่มือหรือแนวทาง
2.หน่วยงาน
ปฏิบัติที่มีประชาชนหรือผู้มี
เครือข่าย
ส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม
จัดทําคู่มือหรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานพร้อมเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ

-6มิตทิ ี่ 2 การสร้างเครือข่าย
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
สร้างกลไก
ป้องกัน
การทุจริต
และสร้าง
ประสิทธิภาพใน
การปราบปราม
การทุจริต

เป้าประสงค์
4.พัฒนาความร่วมมือ
ของบุคลากรด้าน
สุขภาพในการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต

5.พัฒนาเครือข่ายและ
บูรณาการกระบวนการ
ด้านการปราบปรามการ
ทุจริต

มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
8.พัฒนาเครือข่ายความ 10.มีกิจกรรมส่งเสริมการ
ร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง สร้างเครือข่าย
- มีการจัดตั้งชมรม
ภายใน ภายนอกกรมการ
แพทย์ กระทรวง
จริยธรรม
สาธารณสุข องค์กร
- มีข้อตกลงร่วมกันอย่าง
ต่อต้านการทุจริต เพื่อ
เป็นทางการหรือเป็นลาย
สนับสนุน
ลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า
องค์ความรู้และข้อมูลใน 50% ของจํานวนสมาชิกใน
การปราบปรามการทุจริต องค์กร
- มีแผน การขับเคลื่อน
คุณธรรมองค์กรแบบมีส่วน
ร่วมกับทุกฝ่ายในองค์กร
- สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านคุณธรรมได้
9.มีการกําหนดมาตรการให้ 11.มีการจัดกิจกรรมทีใ่ ห้
ภาคประชาชน/ผู้มีส่วนได้ ประชาชน/ผู้มีส่วนได้เสียเข้า
เสีย ร่วมแสดงความคิดเห็น มามีส่วนร่วมวิพากษ์ และมี
ปัญหาสําคัญ เพื่อพัฒนา ส่วนร่วมพัฒนาระบบงาน/
บริการ
ระบบงาน/การให้บริการ

ตัวชี้วดั
13. จํานวนหน่วยงานที่มี
กิจกรรมตามทีก่ ําหนด
- มีชมรมจริยธรรม
- มีข้อตกลงความ
ร่วมมือ
- มีแผนการขับเคลื่อน
คุณธรรมองค์กร
- มีผลการดําเนินงาน
ตามข้อตกลง
- มีแหล่งเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมภายในหน่วยงาน

14.ร้อยละของผู้รับบริการ/
ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมเวที
วิพากษ์ พัฒนาระบบงาน/
การให้บริการ
15.จํานวนหน่วยงานที่มี
รายงานผลแนวทางการ
พัฒนาระบบงาน/บริการ

ข้อมูลพืน้ ฐาน ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ผู้รบั ผิดชอบ
(61)
2562 2563 2564
42 42 42 1.สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
2.หน่วยงาน
เครือข่าย

-

80

90

-

42

42

100 1.สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
2.หน่วยงาน
เครือข่าย
42

-7มิตทิ ี่ 3 ประสิทธิภาพ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต

เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
6.ระบบการปฏิบัติงาน 10.พัฒนาหน่วยงานใน 12.มีการสร้างความเข้าใจ
และกลไกการเสริมสร้าง สังกัดกรมการแพทย์ใน เกี่ยวกับแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความ
วินัยและปราบปรามการ เรื่องการประเมิน
โปร่งใสในการดําเนินงาน
ทุจริตของกรมการแพทย์ คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงาน ของกรมการแพทย์
มีความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ

7.ระบบการปฏิบัติงาน
และกลไกการ
เสริมสร้างวินัยและ
ปราบปรามการทุจริต
ของกรมการแพทย์
มีความโปร่งใส

มาตรการ

11.พัฒนาความรู้
บุคลากรกรมการแพทย์
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
มีทักษะการปฏิบัติงาน
ระบบการบริหารพัสดุ
ภาครัฐอย่าง โปร่งใส
ตรวจสอบได้

ตัวชี้วดั

16.จํานวนหน่วยงานที่
ดําเนินการตามเกณฑ์การ
คัดเลือกหน่วยงาน
17.ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)
เมื่อสิ้นสุดแผน ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 95
13. ถ่ายทอดองค์ความรู้ใน 18.จํานวนสื่อการถ่ายทอด
การปฏิบัติงานตาม
องค์ความรู้
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 เช่น
- ขั้นตอนหรือรูปแบบการ
จัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี
-มีการเผยแพร่สื่อการ
จัดซื้อจัดจ้างรูปแบบต่างๆ

ข้อมูลพืน้ ฐาน ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ผู้รบั ผิดชอบ
(61)
2562 2563 2564
40
42 42 42 สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
87.22

90

95

95

1.สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
2.หน่วยงาน
เครือข่าย

-

3
3

4
4

5
5

กองคลัง
เครือข่าย

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

-8มาตรการ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
12.มีการกําหนดมาตรการ 14. กําหนดมาตรการป้องกัน
ป้องกันเฝ้าระวังและป้อง การรับสินบนในการเบิกจ่ายค่า
สินค้าหรือค่าจ้าง ภายใน
ปรามการทุจริตและ
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
ประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วดั

ข้อมูลพืน้ ฐาน ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
(61)
2562 2563 2564
70 80 90
19.ร้อยละของหน่วยงานที่
มีการเบิกจ่ายเงินกับคู่ค้า
ภายใน 5 วันทําการนับจาก
วันตรวจรับ
70 80 90
20.ร้อยละของหน่วยงานที่มี
การตรวจสอบกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง ในวงเงินเกิน
10,000,000 บาท

15 .พัฒนาระบบการจัดการ 21.ร้อยละของหน่วยงานที่
ดําเนินการตอบข้อร้องเรียน
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ให้ตอบสนองความต้องการของ ภายใน 15 วันทําการ
ประชาชนได้สะดวกรวดเร็ว

ผู้รบั ผิดชอบ
1.กองคลัง
2.หน่วยงาน
เครือข่าย
1.กองคลัง
2.หน่วยงาน
เครือข่าย

-

50

60

70

1.สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
2.หน่วยงาน
เครือข่าย
1.กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน
2.สํานัก
ยุทธศาสตร์
การแพทย์
3.สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
4.กองคลัง
1.สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
2.สํานักงาน
เลขานุการกรม

16.วางระบบการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตของ
หน่วยงาน

22.ระดับความสําเร็จในการวาง
ระบบการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต (การใช้อํานาจและ
ตําแหน่งหน้าที่,การใช้จ่าย
งบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ)

-

5

5

5

17.กําหนดแนวปฏิบัติ
กรณีเรี่ยไรและการให้หรือ
รับของขวัญหรือประโยชน์
อื่นใด

23.จํานวนสื่อหรือช่องทาง
ที่เผยแพร่แนวปฏิบัติกรณี
การเรี่ยไรหรือรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใด

-

3

4

5

-9มิตทิ ี่ 4 พัฒนาองค์กร
ประเด็น
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์
สร้างวัฒนธรรม 8.ระบบการปฏิบัติงาน
และกลไกการ
ต่อต้านการ
ทุจริตและกลไก เสริมสร้างวินัยและ
ปราบปรามการทุจริต
ป้องกันการ
ของกรมการแพทย์
ทุจริต
มีความโปร่งใส

มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
18.จัดทําศูนย์ข้อมูลกลาง
13.จัดตั้งศูนย์ข้อมูล
เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการ
เกี่ยวกับองค์ความรู้
คุณธรรมและการต่อต้าน ต่อต้านการทุจริต ประโยชน์
ทับซ้อน ทีส่ ามารถถ่ายทอด
การทุจริต ที่สามารถ
ขยายผลได้
ถ่ายทอดขยายผลไปสู่
องค์กรอื่นได้

14.วางระบบการ
มอบหมายงาน
ประเมินผล คัดเลือก
บุคลากรอย่างเป็นธรรม
และมีการกํากับติดตาม

ตัวชี้วดั

ข้อมูลพืน้ ฐาน ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ผู้รบั ผิดชอบ
(61)
2562 2563 2564
24.ระดับความสําเร็จของ
5
5
5 1.สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลาง
2.สํานัก
เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการ
สารสนเทศ
ต่อต้านการทุจริต และ
การแพทย์
ประโยชน์ทับซ้อน
5
5
5
25 ระดับความสําเร็จของ
การถ่ายทอดและขยายผล
ต่อประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย
หรือ หน่วยงานภายนอกได้
100 100 100 1.สํานักบริหาร
19.มีการปฏิบัติตามรูปแบบ 26.ร้อยละของการ
ทรัพยากรบุคคล
การประเมินผลการปฏิบัติ ประเมินผลการปฏิบัติ
2.หน่วยงาน
ราชการที่ปรากฏการ
ราชการอย่างเคร่งครัด
เครือข่าย
มอบหมายงาน ประเมินผล
อย่างชัดแจ้ง

- 10 ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
20.กําหนดมาตรการในการ
บริหารผลการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการกับเจ้าหน้าที่
ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา

ตัวชี้วดั

ข้อมูลพืน้ ฐาน ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ผู้รบั ผิดชอบ
(61)
100
100 100 100 1.สํานักบริหาร
27.ร้อยละของหน่วยงานที่มี
ทรัพยากรบุคคล
การสํารวจและจัดทํา
2.สํานัก
แผนพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้มี
สารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา
การแพทย์
80 90 100 1.สํานักบริหาร
28.ร้อยละของหน่วยงาน
ทรัพยากรบุคคล
ที่ดําเนินการตามแนวทาง
2.สํานัก
ปฏิบัติในการสั่งให้
สารสนเทศ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
การแพทย์
ออกจากราชการกรณี
ข้าราชการพลเรือนมีผลการ
ปฏิบัติราชการในระดับต้อง
ปรับปรุง

แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี ด้านการส่งเสริมคุณธรรม การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2562 - 2564)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่แล้วเสร็จ
ระยะเวลา
โครงการ/กิจกรรม
ดัชนีชี้วัด
เป้าหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบ
หมายเหตุ
ดําเนินการ
มิติที่ 1 ความพร้อมรับผิด
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและกลไกป้องกันการทุจริต
1.1 บรรจุยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตชาติฯ เป็นนโยบายสําคัญของกรม/หน่วยงานในสังกัด
มีแผน
- มีการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการส่งเสริมคุณธรรม 1.มีแผนปฏิบัติราชการ ส่งเสริมคุณธรรม
ม.ค.-ต.ค.62
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ

สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

42
หน่วยงาน

ม.ค.-ต.ค.62

1.สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

42
หน่วยงาน

ม.ค.-พ.ค.62

หน่วยงานเครือข่าย

42
หน่วยงาน

ม.ค.-พ.ค.62

หน่วยงานเครือข่าย

- มีการนําแผน ฯ ไปปฏิบัติ

2.จํานวนหน่วยงานที่ดําเนินงานตามแผนฯ

2.หน่วยงานเครือข่าย

1.2 ผู้บริหารเป็นต้นแบบความพร้อมรับผิด

- มีกิจกรรมที่แสดงถึงความเป็นต้นแบบความพร้อมรับผิด เช่น 3.จํานวนหน่วยงานที่มีกิจกรรม
ผู้บริหารนําการแสดงเจตนารมณ์หรือคํามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่
และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
1.3 เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานต่อสาธารณะ
- มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

4.จํานวนหน่วยงานที่มีข้อมูลในเว็บไซต์ ดังนี้

- ผู้บริหาร / อํานาจหน้าที่
- ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน /Q&A/
ช่องทางร้องเรียน/รับฟังความคิดเห็น
- แผนดําเนินงาน/รายงานผลรอบ
6 เดือน/ประจําปี
- การใช้งบประมาณ/รายงานผล
รอบ 6 เดือน/ประจําปี
- แผนจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ/
สรุปผลรายเดือน ประจําปี

โครงการ/กิจกรรม

ดัชนีชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

วันที่แล้วเสร็จ

หน่วยงานรับผิดชอบ

- มาตรฐานการปฏิบัติงาน/ให้บริการ/
ข้อมูลเชิงสถิติ/ความพึงพอใจ/
E-Service
- นโยบาย-การดําเนินการ-หลักเกณฑ์รายงานผล การบริหารทรัพยากรบุคคล
5.จํานวนหน่วยงานที่มีสื่อต่างๆ เผยแพร่

ในหน่วยงาน

42
หน่วยงาน

ม.ค.-พ.ค.62

หน่วยงานเครือข่าย

1.4 จัดให้มีกิจกรรมสร้างเสริมวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตโดยนําค่านิยม MOPH DMS เป็นรากฐานการพัฒนาบุคลากรของกรมการแพทย์
- มีกิจกรรมส่งเสริมการแสดงพฤติกรรมตามแนวทางการส่งเสริมค่านิยม 6.จํานวนหน่วยงานที่มีกิจกรรม
42
ม.ค.-พ.ค.62
กรมการแพทย์ MOPH DMS เช่น มีสื่อเผยแพร่ค่านิยม
หน่วยงาน

2.สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

จัดแสดงภาพถ่ายหรือวีดีทัศน์ที่แสดงถึงพฤติกรรมต้นแบบ

3.หน่วยงานเครือข่าย

1.5 ส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความรู้ถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- มีกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ถึงผลของการทุจริตประพฤติมิชอบ
7.จํานวนหน่วยงานที่มีการจัดกิจกรรม
42
้
้
การอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
หน่วยงาน
อบรม/เสวนา/แจ้งสภาพปัญหา
ข้าราชการทุกระดับ
โดยต้องมีข้าราชการทุกระดับ
เสวนาหรือรับฟังปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
มีการเผยแพร่ สื่อสารเรื่องประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

ม.ค.-พ.ค.62

1.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

1.สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

2.หน่วยงานเครือข่าย

8.จํานวนหน่วยงานที่มีภาพสื่อเผยแพร่
42
หน่วยงาน
ความรู้เรื่องประโยชน์ทับซ้อน

ม.ค.-พ.ค.62

9.จํานวนหน่วยงานที่มีรายงานผล
42
หน่วยงาน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางแก้ไข

ม.ค.-พ.ค.62

1.สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

2.หน่วยงานเครือข่าย
1.สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

2.หน่วยงานเครือข่าย

หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรม

ดัชนีชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

วันที่แล้วเสร็จ

หน่วยงานรับผิดชอบ

1.6 ปลูกและปลุกจิตสํานึกให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมและมีความสุขด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
กิจกรรม “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทํา” ตามคุณธรรม
10.จํานวนหน่วยงานที่มีกิจกรรม
42
หน่วยงานเครือข่าย
ม.ค.-พ.ค.62
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา/หลักศาสนาหรือคุณธรรม
สร้างเสริมวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต หน่วยงาน
นําการพัฒนา/การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างค่านิยมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ เช่น
กิจกรรมจิตอาสา ผู้บริหารประกาศไม่รับของขวัญของฝาก
หน่วยงานจัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชูการทําความดี หรือบุคคล

11.จํานวนหน่วยงานที่มีกิจกรรม

42
สร้างค่านิยมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ หน่วยงาน

ม.ค.-พ.ค.62

หน่วยงานเครือข่าย

ที่มีคุณธรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรด้วย

1.7 กําหนดให้ภาคประชาชน/ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจ เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมติดตามประเมินผล เพื่อพัฒนาระบบงาน/การให้บริการ
ม.ค.-พ.ค.62
- มีการสอบทานและปรับปรุงคู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติ
12.จํานวนหน่วยงานที่ปรับปรุงคู่มือ
42
1.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หน่วยงาน
โดยให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียร่วมแสดงความคิดเห็น
หรือแนวทางปฏิบัติที่มีประชาชน
2.หน่วยงานเครือข่าย
พร้อมจัดทําและเผยแพร่คู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม
จัดทําคู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
พร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณะ

หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรม

ดัชนีชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

วันที่แล้วเสร็จ

หน่วยงานรับผิดชอบ

มิติที่ 2 การสร้างเครือข่าย
สร้างกลไกป้องกันการทุจริตและสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
2.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายใน ภายนอก
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข องค์กรต่อต้านการทุจริต เพื่อสนับสนุน

องค์ความรู้และข้อมูลในการปราบปรามการทุจริต
- มีกิจกรรมส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
1.มีการจัดตั้งชมรมจริยธรรม

42
หน่วยงาน

ม.ค.-พ.ค.62

- มีการจัดกิจกรรมที่ให้ประชาชน/ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมวิพากษ์ 14.ร้อยละของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย ร้อยละ 80
และมีส่วนร่วมพัฒนาระบบงาน/บริการ
เข้าร่วมเวทีวิพากษ์ พัฒนาระบบงาน/
การให้บริการ

มี.ค.-เม.ย.62

2.มีข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นทางการหรือเป็นลายลักษณ์อักษร
ไม่น้อยกว่า 50% ของจํานวนสมาชิกในองค์กร

13. จํานวยหน่วยงานที่มีกิจกรรมตามที่กําหนด

- มีชมรมจริยธรรม

1.สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

2.หน่วยงานเครือข่าย

- มีข้อตกลงความร่วมมือ
- มีแผนการขับเคลื่อนคุณธรรมองค์กร

3.มีแผน การขับเคลื่อนคุณธรรมองค์กรแบบมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายในองค์กร - มีผลการดําเนินงานตามข้อตกลง

4.สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมได้

- มีแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมภายในหน่วยงาน

2.2 มีการกําหนดมาตรการให้ภาคประชาชน/ผู้มีส่วนได้เสียร่วมแสดง
ความคิดเห็นปัญหาสําคัญ เพื่อพัฒนาระบบงาน/การให้บริการ

15.จํานวนหน่วยงานที่มีรายงานผล
แนวทางการพัฒนาระบบงาน/บริการ

42
หน่วยงาน

1.สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

2.หน่วยงานเครือข่าย

ม.ค.-พ.ค.62

1.สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

2.หน่วยงานเครือข่าย

หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรม

ดัชนีชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

วันที่แล้วเสร็จ

หน่วยงานรับผิดชอบ

มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3.1 พัฒนาหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ในเรื่องการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
- มีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรม
16.จํานวนหน่วยงานที่ดําเนินการ
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของกรมการแพทย์
ตามเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยงาน

42
หน่วยงาน

ม.ค.-พ.ค.62

สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

17.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ร้อยละ 90

ม.ค.-ต.ค.62

1.สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

2.หน่วยงานเครือข่าย

ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

เมื่อสิ้นสุดแผน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 95
3.2 พัฒนาความรู้บุคลากรกรมการแพทย์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ

การปฏิบัติงานระบบการบริหารพัสดุภาครัฐอย่าง โปร่งใส ตรวจสอบได้
- ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ 18.จํานวนสื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้
จัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 เช่น
1.ขั้นตอนหรือรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี

3 สื่อ
3 สื่อ

ก.พ.-พ.ค.62
มี.ค.-พ.ค.62

กองคลัง

ร้อยละ 70

ม.ค.-พ.ค.62

กองคลัง
หน่วยงานเครือข่าย

ร้อยละ 70

ม.ค.-พ.ค.62

กองคลัง

หน่วยงานเครือข่าย

2.มีการเผยแพร่สื่อการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบต่างๆ
3.3 มีการกําหนดมาตรการป้องกันเฝ้าระวังและป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- กําหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนในการเบิกจ่ายค่าสินค้าหรือค่าจ้าง 19.ร้อยละของหน่วยงานที่มี

ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด

การเบิกจ่ายเงินกับคู่ค้าภายใน 5 วัน
ทําการนับจากวันตรวจรับ
20.ร้อยละของหน่วยงานที่มี
การตรวจสอบกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ในวงเงินเกิน 10,000,000 บาท

หน่วยงานเครือข่าย

หมายเหตุ

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

- พัฒนาระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ตอบสนอง

21.ร้อยละของหน่วยงานที่ดําเนินการ ร้อยละ 50

ม.ค.-ต.ค.62

ความต้องการของประชาชนได้สะดวกรวดเร็ว

ตอบข้อร้องเรียน ภายใน 15 วันทําการ

- วางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

22.ระดับความสําเร็จในการวางระบบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
(การใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่,
การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ)

โครงการ/กิจกรรม

ดัชนีชี้วัด

- กําหนดแนวปฏิบัติกรณีเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 23.จํานวนสื่อหรือช่องทางที่เผยแพร่

วันที่แล้วเสร็จ

หน่วยงานรับผิดชอบ
1.สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

2.หน่วยงานเครือข่าย
ระดับ 5

ม.ค.-ต.ค.62

1.กลุ่มตรวจสอบภายใน
2.สํานักยุทธศาสตร์การแพทย์
3.สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

4.กองคลัง

3 สื่อ

ม.ค.-ต.ค.62

แนวปฏิบัติกรณีเรี่ยไรหรือรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใด

1.สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

2.สํานักงานเลขานุการกรม

มิติที่ 4 พัฒนาองค์กร
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและกลไกป้องกันการทุจริต
4.1 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้คุณธรรมและการต่อต้านการทุจริต

ที่สามารถถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กรอื่นได้
- จัดทําศูนย์ข้อมูลกลางเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 24.ระดับความสําเร็จของการจัดตั้ง
ประโยชน์ทับซ้อน ที่สามารถถ่ายทอดขยายผลได้
ศูนย์ข้อมูลกลางเกี่ยวกับองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต
และประโยชน์ทับซ้อน

25 ระดับความสําเร็จของการถ่ายทอด
และขยายผลต่อประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย

หรือหน่วยงานภายนอกได้

ระดับ 5

ม.ค.-ต.ค.62

1.สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

2.สํานักสารสนเทศการแพทย์

ระดับ 5

ม.ค.-ต.ค.62

1.สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

2.สํานักสารสนเทศการแพทย์

หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรม
4.2 วางระบบการมอบหมายงาน ประเมินผล คัดเลือกบุคลากร
อย่างเป็นธรรม และมีการกํากับติดตาม
- มีการปฏิบัติตามรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
อย่างเคร่งครัด

ดัชนีชี้วัด

26.ร้อยละของการประเมินผล

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ร้อยละ 100

ม.ค.-ต.ค.62

วันที่แล้วเสร็จ

หน่วยงานรับผิดชอบ

1.สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

2.สํานักสารสนเทศการแพทย์

การปฏิบัติราชการที่ปรากฏการมอบหมายงาน

ประเมินผล อย่างชัดแจ้ง

- กําหนดมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดําเนินการกับ 27.ร้อยละของหน่วยงานที่มีการสํารวจ ร้อยละ 100
เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา
และจัดทําแผนพัฒนาเจ้าหน้าที่
ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา
28.ร้อยละของหน่วยงานที่ดําเนินการ
ตามแนวทางปฏิบัติในการสั่งให้ข้าราชการ
ตามแนวทางปฏบตในการสงใหขาราชการ

พลเรือนสามัญออกจากราชการ
กรณีข้าราชการพลเรือนมีผล
การปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง

ร้อยละ 80

ม.ค.-ต.ค.62

1.สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

2.สํานักสารสนเทศการแพทย์

ม.ค.-ต.ค.62

1.สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

2 สํานักสารสนเทศการแพทย์
2.สานกสารสนเทศการแพทย

หมายเหตุ

แบบรายงานแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี ด้านการส่งเสริมคุณธรรม การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2562 - 2564)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(.........) ครั้งที่ 1 (ตั้งแต่ ต.ค. 61 - มี.ค.62) ส่งภายใน วันที่ 19 เมษายน 2562
(.........) ครั้งที่ 2 (ตั้งแต่ ต.ค.61 - ก.ย.62) ส่งภายใน วันที่ 18 ตุลาคม 2562

โครงการ/กิจกรรม

ดัชนีชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

วันที่แล้วเสร็จ

หน่วยงานรับผิดชอบ

หมายเหตุ

มิติที่ 1 ความพร้อมรับผิด
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและกลไกป้องกันการทุจริต
1.1 บรรจุยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตชาติฯ เป็นนโยบายสําคัญของกรม/หน่วยงานในสังกัด
มีแผน
- มีการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการส่งเสริมคุณธรรม
1.มีแผนปฏิบัติราชการ ส่งเสริมคุณธรรม
ม.ค.-ต.ค.62
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ

- มีการนําแผน ฯ ไปปฏิบัติ

2.จํานวนหน่วยงานที่ดําเนินงานตามแผนฯ

1.2 ผู้บริหารเป็นต้นแบบความพร้อมรับผิด
- มีกิจกรรมที่แสดงถึงความเป็นต้นแบบความพร้อมรับผิด เช่น

42
หน่วยงาน

ม.ค.-ต.ค.62

3.จํานวนหน่วยงานที่มีกิจกรรม

42
หน่วยงาน

ม.ค.-พ.ค.62

หน่วยงานเครือข่าย

4.จํานวนหน่วยงานที่มีข้อมูลในเว็บไซต์ ดังนี้

42
หน่วยงาน

ม.ค.-พ.ค.62

หน่วยงานเครือข่าย

ผู้บริหารนําการแสดงเจตนารมณ์หรือคํามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่
และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
1.3 เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานต่อสาธารณะ
- มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

- ผู้บริหาร / อํานาจหน้าที่
- ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน /Q&A/

ช่องทางร้องเรียน/รับฟังความคิดเห็น
- แผนดําเนินงาน/รายงานผลรอบ
6 เดือน/ประจําปี

1.สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

2.หน่วยงานเครือข่าย
ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล ( link )

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล ( link )
ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล ( link )
ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล ( link )

โครงการ/กิจกรรม

ดัชนีชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

วันที่แล้วเสร็จ

หน่วยงานรับผิดชอบ

- การใช้งบประมาณ/รายงานผล

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล ( link )

รอบ 6 เดือน/ประจําปี
- แผนจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ/
สรุปผลรายเดือน ประจําปี

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล ( link )
ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล ( link )

- มาตรฐานการปฏิบัติงาน/ให้บริการ/
ข้อมูลเชิงสถิติ/ความพึงพอใจ/
E-Service
- นโยบาย-การดําเนินการ-หลักเกณฑ์รายงานผล การบริหารทรัพยากรบุคคล
5.จํานวนหน่วยงานที่มีสื่อต่างๆ เผยแพร่

ในหน่วยงาน

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล ( link )

42
หน่วยงาน

ม.ค.-พ.ค.62

หน่วยงานเครือข่าย

1.4 จัดให้มีกิจกรรมสร้างเสริมวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตโดยนําค่านิยม MOPH DMS เป็นรากฐานการพัฒนาบุคลากรของกรมการแพทย์
- มีกิจกรรมส่งเสริมการแสดงพฤติกรรมตามแนวทางการส่งเสริมค่านิยม 6.จํานวนหน่วยงานที่มีกิจกรรม
42
ม.ค.-พ.ค.62
กรมการแพทย์ MOPH DMS เช่น มีสื่อเผยแพร่ค่านิยม
หน่วยงาน

2.สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

จัดแสดงภาพถ่ายหรือวีดีทัศน์ที่แสดงถึงพฤติกรรมต้นแบบ

3.หน่วยงานเครือข่าย

1.5 ส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความรู้ถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- มีกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ถึงผลของการทุจริตประพฤติมิชอบ อย่างน้อยดังนี้ 7.จํานวนหน่วยงานที่มีการจัดกิจกรรม
42
การอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
อบรม/เสวนา/แจ้งสภาพปัญหา
หน่วยงาน
ข้าราชการทุกระดับ
โดยต้องมีข้าราชการทุกระดับ
เสวนาหรือรับฟังปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
มีการเผยแพร่ สื่อสารเรื่องประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

หมายเหตุ

8.จํานวนหน่วยงานที่มีภาพสื่อเผยแพร่
42
หน่วยงาน
ความรู้เรื่องประโยชน์ทับซ้อน

ม.ค.-พ.ค.62

1.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

1.สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล ( link )

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล ( link )

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล ( link )

2.หน่วยงานเครือข่าย

ม.ค.-พ.ค.62

1.สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

2.หน่วยงานเครือข่าย

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล ( link )

โครงการ/กิจกรรม

ดัชนีชี้วัด

เป้าหมาย

9.จํานวนหน่วยงานที่มีรายงานผล
42
หน่วยงาน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางแก้ไข

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ม.ค.-พ.ค.62

วันที่แล้วเสร็จ

หน่วยงานรับผิดชอบ

หมายเหตุ

1.สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล ( link )

2.หน่วยงานเครือข่าย

1.6 ปลูกและปลุกจิตสํานึกให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมและมีความสุขด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
ม.ค.-พ.ค.62
- มีการจัดกิจกรรมสร้างเสริมวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
10.จํานวนหน่วยงานที่มีกิจกรรม
42
หน่วยงานเครือข่าย
ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล ( link )
กิจกรรม “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทํา” ตามคุณธรรม พอเพียง สร้างเสริมวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต หน่วยงาน
วินัย สุจริต จิตอาสา/หลักศาสนาหรือคุณธรรมนําการพัฒนา/
การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างค่านิยมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ เช่น
กิจกรรมจิตอาสา ผู้บริหารประกาศไม่รับของขวัญของฝาก
หน่วยงานจัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชูการทําความดีหรือบุคคล

11.จํานวนหน่วยงานที่มีกิจกรรม

42
สร้างค่านิยมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ หน่วยงาน

ม.ค.-พ.ค.62

หน่วยงานเครือข่าย

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล ( link )

ที่มีคุณธรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรด้วย

1.7 กําหนดให้ภาคประชาชน/ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจ เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมติดตามประเมินผล เพื่อพัฒนาระบบงาน/การให้บริการ
ม.ค.-พ.ค.62
- มีการสอบทานและปรับปรุงคู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติ โดยให้ภาคประชาชน 12.จํานวนหน่วยงานที่ปรับปรุงคู่มือ
42
1.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หน่วยงาน
หรือผู้มีส่วนได้เสียร่วมแสดงความคิดเห็น พร้อมจัดทําและเผยแพร่คู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีประชาชน
2.หน่วยงานเครือข่าย
หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม
จัดทําคู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
พร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณะ

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล ( link )

โครงการ/กิจกรรม

ดัชนีชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

วันที่แล้วเสร็จ

หน่วยงานรับผิดชอบ

หมายเหตุ

1.สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล ( link )

มิติที่ 2 การสร้างเครือข่าย
สร้างกลไกป้องกันการทุจริตและสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
2.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายใน ภายนอก
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข องค์กรต่อต้านการทุจริต เพื่อสนับสนุน

องค์ความรู้และข้อมูลในการปราบปรามการทุจริต
- มีกิจกรรมส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
1.มีการจัดตั้งชมรมจริยธรรม

42
หน่วยงาน

ม.ค.-พ.ค.62

- มีการจัดกิจกรรมที่ให้ประชาชน/ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมวิพากษ์ 14.ร้อยละของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย ร้อยละ 80
และมีส่วนร่วมพัฒนาระบบงาน/บริการ
เข้าร่วมเวทีวิพากษ์ พัฒนาระบบงาน/
การให้บริการ

มี.ค.-เม.ย.62

2.มีข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นทางการหรือเป็นลายลักษณ์อักษร
ไม่น้อยกว่า 50% ของจํานวนสมาชิกในองค์กร

13. จํานวยหน่วยงานที่มีกิจกรรมตามที่กําหนด

- มีชมรมจริยธรรม

2.หน่วยงานเครือข่าย

- มีข้อตกลงความร่วมมือ
- มีแผนการขับเคลื่อนคุณธรรมองค์กร

3.มีแผน การขับเคลื่อนคุณธรรมองค์กรแบบมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายในองค์กร - มีผลการดําเนินงานตามข้อตกลง

4.สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมได้

- มีแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมภายในหน่วยงาน

2.2 มีการกําหนดมาตรการให้ภาคประชาชน/ผู้มีส่วนได้เสียร่วมแสดง
ความคิดเห็นปัญหาสําคัญ เพื่อพัฒนาระบบงาน/การให้บริการ

15.จํานวนหน่วยงานที่มีรายงานผล
แนวทางการพัฒนาระบบงาน/บริการ

42
หน่วยงาน

1.สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

2.หน่วยงานเครือข่าย

ม.ค.-พ.ค.62

1.สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

2.หน่วยงานเครือข่าย

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล ( link )

โครงการ/กิจกรรม

ดัชนีชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

วันที่แล้วเสร็จ

หน่วยงานรับผิดชอบ

หมายเหตุ

มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3.1 พัฒนาหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ในเรื่องการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
- มีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 16.จํานวนหน่วยงานที่ดําเนินการ

ในการดําเนินงานของกรมการแพทย์

42
หน่วยงาน

ม.ค.-พ.ค.62

สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

17.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ร้อยละ 90

ม.ค.-ต.ค.62

1.สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

ตามเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยงาน

ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

2.หน่วยงานเครือข่าย

เมื่อสิ้นสุดแผน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 95
3.2 พัฒนาความรู้บุคลากรกรมการแพทย์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ

การปฏิบัติงานระบบการบริหารพัสดุภาครัฐอย่าง โปร่งใส ตรวจสอบได้
- ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ 18.จํานวนสื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้
จัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น
1.ขั้นตอนหรือรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี

3 สื่อ
3 สื่อ

ก.พ.-พ.ค.62
มี.ค.-พ.ค.62

กองคลัง
หน่วยงานเครือข่าย

ร้อยละ 70

ม.ค.-พ.ค.62

กองคลัง

2.มีการเผยแพร่สื่อการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบต่างๆ
3.3 มีการกําหนดมาตรการป้องกันเฝ้าระวังและป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- กําหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนในการเบิกจ่ายค่าสินค้าหรือค่าจ้าง 19.ร้อยละของหน่วยงานที่มี

ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด

การเบิกจ่ายเงินกับคู่ค้าภายใน 5 วัน
ทําการนับจากวันตรวจรับ
20.ร้อยละของหน่วยงานที่มี
การตรวจสอบกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ในวงเงินเกิน 10,000,000 บาท

หน่วยงานเครือข่าย

ร้อยละ 70

ม.ค.-พ.ค.62

กองคลัง
หน่วยงานเครือข่าย

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล ( link )

ดัชนีชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

- พัฒนาระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้สะดวกรวดเร็ว

21.ร้อยละของหน่วยงานที่ดําเนินการ

ร้อยละ 50

ม.ค.-ต.ค.62

- วางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

22.ระดับความสําเร็จในการวางระบบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
(การใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่,
การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ)

โครงการ/กิจกรรม

แนวปฏิบัติกรณีการเรี่ยไรหรือรับของขวัญ

หรือประโยชน์อื่นใด

หน่วยงานรับผิดชอบ

หมายเหตุ

1.สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

2.หน่วยงานเครือข่าย

ตอบข้อร้องเรียน ภายใน 15 วันทําการ

- กําหนดแนวปฏิบัติกรณีเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 23.จํานวนสื่อหรือช่องทางที่เผยแพร่

วันที่แล้วเสร็จ

ระดับ 5

ม.ค.-ต.ค.62

1.กลุ่มตรวจสอบภายใน
2.สํานักยุทธศาสตร์การแพทย์
3.สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

4.กองคลัง

3 สื่อ

ม.ค.-ต.ค.62

1.สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

2.สํานักงานเลขานุการกรม

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล ( link )

โครงการ/กิจกรรม

ดัชนีชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ระดับ 5

ม.ค.-ต.ค.62

วันที่แล้วเสร็จ

หน่วยงานรับผิดชอบ

หมายเหตุ

1.สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล ( link )

มิติที่ 4 พัฒนาองค์กร
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและกลไกป้องกันการทุจริต
4.1 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้คุณธรรมและการต่อต้านการทุจริต

ที่สามารถถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กรอื่นได้
- จัดทําศูนย์ข้อมูลกลางเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 24.ระดับความสําเร็จของการจัดตั้ง
ประโยชน์ทับซ้อน ที่สามารถถ่ายทอดขยายผลได้
ศูนย์ข้อมูลกลางเกี่ยวกับองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต
และประโยชน์ทับซ้อน
25 ระดับความสําเร็จของการถ่ายทอด

2.สํานักสารสนเทศการแพทย์

ระดับ 5

ม.ค.-ต.ค.62

1.สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

2.สํานักสารสนเทศการแพทย์

และขยายผลต่อประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย

หรือหน่วยงานภายนอกได้
4.2 วางระบบการมอบหมายงาน ประเมินผล คัดเลือกบุคลากร
อย่างเป็นธรรม และมีการกํากับติดตาม
- มีการปฏิบัติตามรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
อย่างเคร่งครัด

26.ร้อยละของการประเมินผล

ร้อยละ 100

ม.ค.-ต.ค.62

2.สํานักสารสนเทศการแพทย์

การปฏิบัติราชการที่ปรากฏการมอบหมายงาน

ประเมินผล อย่างชัดแจ้ง
- กําหนดมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดําเนินการกับ 27.ร้อยละของหน่วยงานที่มีการสํารวจ ร้อยละ 100
เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา
และจัดทําแผนพัฒนาเจ้าหน้าที่
ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา
28.ร้อยละของหน่วยงานที่ดําเนินการ ร้อยละ 80
ตามแนวทางปฏิบัติในการสั่งให้ข้าราชการ

พลเรือนสามัญออกจากราชการ
กรณีข้าราชการพลเรือนมีผล
การปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง

1.สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
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1.สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

2.สํานักสารสนเทศการแพทย์
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ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล ( link )

