
   
 
 
 

แผนย่อยที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสานึกให้มีพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณที่

ใช้ 
ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ท่ี 1 
ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึก ให้ยึด ถือ
ผลประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนในบุคลากร
กรมสุขภาพจิต 

1.1 จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็น
ข้าราชการท่ีด ีครองตน ครองคน ครองงาน” 
ในโครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 
บรรจุหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาท่ี
คณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบเพื่อให้
สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกัน ยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือ กว่า
ประโยชน์ส่วนตน มีความละอายต่อ การ
กระทำความผิด ไม่ละเลย ไม่เพิก เฉย   ไม่
อดทนต่อการทุจริตและเข้ามามีส่วนร่วมใน
การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

มีแผนงานและการดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมการปลูกและปลุกจิตสำนึก
ความซื่อสัตย์สุจริต วินัยความรับผิดชอบ 
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การแยกเร่ืองส่วนตัวออกจากตำแหน่ง
หน้าท่ีและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว ไม่
กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์
ส่วนรวม โดยนำระบบเลข “ฐานสิบ 
Analog” และระบบเลข “ฐานสอง 
Digital” มาปรับใช้เป็นแนวคิดในการ
ปฏิบัติงาน และคุณธรรมท่ีพึงประสงค์ของ
คนไทย 5 ประการ ประกอบด้วย พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญ ู

1 แผนงาน - จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศบุคลากร
ใหม่ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่นราชนครินทร์ ในเดือนมีนาคม 
2566 
- ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ เมื่อวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
 

- 
 
 
 
- 

กลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคล 

 
 

กลุ่มงานพัสด ุ

1.2 มีแผนงาน  / โครงการ / กิจกรรม           
ท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ืองดังต่อไปนี้  
      (1) ส่งเสริมการปลูกและปลุกจิตสำนึก
ความซื่อสัตย์สุจริต วินัยความรับผิดชอบ    
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
      (2 ) การแยก เร่ืองส่ วน ตั วออกจาก
ตำแหน่งหน้าท่ีและยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว
ไม่กระทำการ    อันเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม 
โดยนำระบบเลข “ฐานสิบ Analog”และ
ระบบเลข “ฐานสอง Digital”   มาปรับใช้
เป็นแนวคิดในการปฏิบัติงาน  
      (3) คุณธรรม 5 ประการ ประกอบด้วย 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญ ู

 

รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สถาบนัสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร ์
รอบ 5 เดือน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
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แผนย่อยที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสานึกให้มีพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 2 
ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึก 
ในการนำจริยธรรมและ
ค่านิยม MENTAL เป็น
รากฐานในการสร้างวัฒนธรรม
การต่อต้านการทุจริต 

1.3 ส่งเสริมให้บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข
ทุกระดับ ปฏิบัติตาม 
- พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  
พ.ศ. 2562 
- ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
- ข้อกำหนดจริยธรรม 
- จรรยาวิชาชีพของทุกวิชาชีพ 
- คุณธรรมหลัก 5 ประการ ประกอบด้วย 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู 
- ค่านิยมของบุคลากรกรมสุขภาพจิต
“MENTAL” 

ร้อยละของการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. 2562 ประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
ข้อกำหนดจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ
ของทุกวิชาชีพ ค่านิยมของบุคลากร
กรมสุขภาพจิต“MENTAL”      
และคุณธรรมหลัก 5 ประการ 
ประกอบด้วย พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา กตัญญู 

ร้อยละ 
100 

แจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากร
ปฏิบัติตาม 
 - พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  
พ.ศ. 2562 
- ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
- ข้อกำหนดจริยธรรม 
- จรรยาวิชาชีพของทุกวิชาชีพ 
- คุณธรรมหลัก 5 ประการ ประกอบด้วย 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู 
- ค่านิยมของบุคลากรกรมสุขภาพจิต
“MENTAL” 

- กลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคล 

1.4 ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูบุคคลที่ที่ประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างด้วยคุณธรรมที่สำคัญ        
5 ประการ ประกอบด้วย พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา กตัญญู โดยการให้รางวัลเพื่อเป็นการ       
ยกย่องผลจากการประกอบคุณงามความดี 
เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลอ่ืนในหน่วยงาน 
สามารถยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่าง สร้างแรง
บันดาลใจให้เป็นคนดี ประพฤติปฏิบัติด ี

มีการจัดกิจกรรมเพื่อยกย่อง เชิดชู 
บุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม และ
เป็นตัวอย่างที่ดีในหน่วยงาน 

๑ กิจกรรม กิจกรรมยกย่องเชิดชูคนดี ติดประกาศใน
หน่วยงานและใน web site สถาบัน 

- กลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคล 

1.5 พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน ให้เป็นคนดี 
คนเก่ง คนกลา้ มีคุณธรรมและมีความสขุ   
บนฐานการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและวัฒนธรรมสุจริต 

มีการกำหนดแผนงาน / กิจกรรม / 
โครงการ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็น
คนดี คนเก่ง คนกล้า มีคุณธรรมและ
มีความสุข บนฐานการดำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและวัฒนธรรมสุจริต 

1 กิจกรรม - ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2566 
- ส่งบุคลากรเข้าร่วมประเมินข้าราชการ
ดีเด่น ประจำปี 2565 ในเดือน ธันวาคม 
2565 

- 
 
- 

กลุ่มงานพัสดุ 
 

กลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคล 
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แผนย่อยที่ 2 การป้องกันการทุจริต 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 กลยุทธ์ที่ 1 
สร้างความตระหนักให้
ผู้บริหารทุกระดับ มีความ
รับผิดชอบ (Accountability) 

 
2.1 การประกาศเจตจำนงของผูบ้ริหารในการ
ต่อต้านการทุจริต และมีการสื่อสารจริยธรรม     
ที่ทรงพลัง แสดงออกถึงความโปร่งใสในการ
บริหารราชการและให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถตรวจสอบได้ 

 
มีการประกาศเจตจำนงสุจริตและมี
การกำกับติดตามการทำงานตาม
เจตจำนงของผู้บริหารในการต่อต้าน
การทุจริตของหน่วยงาน 

 
1 ครั้ง / ป ี

 
- ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช
นครินทร์ ภายใต้แนวคิด “กระทรวง
สาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต 
(MOPH Together Againt 
Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๖ เม่ือวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
- กำกับติดตามการทำงานตามเจตจำนง
ของผู้บริหาร จากช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 
 
 

 
- 

 
กลุ่มงานพัสดุ 

2.2 การกำกับติดตามการทำงานตาม
เจตจำนงของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต 

กลยุทธ์ที่ 2 
ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่   
ของบุคลากรในสังกัดกรม
สุขภาพจิตให้มีความใสสะอาด 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไป
ในทางทุจริต และใช้ดุลยพินิจ
โดยชอบด้วยกฎหมาย  

 
2.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้
ทุกขั้นตอนของระบบราชการ  มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และการปฏิบัติงานของบุคลากร         
ในหน่วยงานมีความซ่ือสัตย์ กล้ายืนหยัดในสิ่ง
ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 
ร้อยละของค่าคะแนนตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานใน
สังกัดกรมสุขภาพจิต (ITA)  

 
ร้อยละ 85 

 
อยู่ระหว่างดำเนินการ  

 
- 

 
กลุ่มงานพัสดุ 

2.4 พัฒนาความรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน 
ผูป้ฏิบัติงานด้านพัสดุ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
มีทักษะการปฏิบัติงานระบบการบริหารพัสดุ
อย่างมืออาชีพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  

ร้อยละของผูป้ฏิบัติงานด้านพัสดุ 
ได้รับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ 
และมีทักษะ การปฏิบัติงานระบบ
การบริหารพัสดุอย่างมืออาชีพ 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ หรือ
ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงาน
ผู้ปฏิบัติงาน อย่างน้อย 1 ครั้ง /ปี  

ร้อยละ 80  ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการที่ฝ่ายพัสดุ 
กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต จัดขึ้น
และพัฒนาความรู้ด้านพัสดุผ่านระบบ
ออนไลน์ของกรมบัญชีกลาง คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐ ของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

- กลุ่มงานพัสดุ 
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แผนย่อยที่ 2 การป้องกันการทุจริต 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 2 
ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่   
ของบุคลากรในสังกัดกรม
สุขภาพจิตให้มีความใส
สะอาดปราศจาก
พฤติกรรม    ที่ส่อไป
ในทางทุจริตและ ใช้ดุลย
พนิิจโดยชอบด้วย
กฎหมาย 

2.5 สร้างความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้างของ
หน่วยงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและ   
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง
และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

รอ้ยละของการดำเนินการจัดซ้ือ  
จัดจ้างที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

ร้อยละ 100 การจัดซ้ือจัดจ้างเก่ียวกับพัสดุทั่วไปและ
งานจ้าง ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด ร้อยละ ๑๐๐ 
 

- 
 

กลุ่มงานพัสดุ 
 

2.6 ผลักดันให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational 
Use หรือ RDU) ในทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 

ร้อยละของการจัดซ้ือจัดหายาและ
การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์
ที่มใิช่ยาที่มีการบังคับใช้เกณฑ์
จริยธรรมการจัดซ้ือจัดหาและการ
ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2564 อย่างเคร่งครัด 

ร้อยละ 100 
 

การจัดซ้ือจัดหายาและการส่งเสริมการ
ขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีการ
บังคับใช้เกณฑ์จริยธรรมการจัดซ้ือจัดหา
และการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ อย่างเคร่งครัด 
ร้อยละ ๑๐๐ 

- กลุ่มงาน 
เภสัชกรรม 

2.7 ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริต การรับ
สินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันท่ี 12 กันยายน 2560 ท่ีกำหนดหลักเกณฑ์ การ
จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
2.7.1 ห้ามไม่ให้หน่วยงานท่ีทำการจัดซื้อทำการหา
รายไดใ้นลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทน ทุก
ประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการ
สถานพยาบาล 
2.7.2 ให้หน่วยงานท่ีทำการจัดซื้อต้องคำนึงถึงปัจจัย
ด้านต้นทุน (cost) มาตรฐาน (standard) ระยะเวลา
ในการส่งมอบ (time) การให้บริการ (service) และ
ราคา (price) ประกอบการตัดสินใจ 
2.7.3 ให้หน่วยงานท่ีทำการจัดซื้อกำหนดคุณสมบัติ
ของบริษัทคู่ค้าใน TOR ให้บริษัทคู่ค้าต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ตามท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด มาตรา 176 
และมีระบบอบรมเกณฑ์จริยธรรมฯ แก่พนักงาน โดย
ให้เป็นคะแนนบวก ใน price performance 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 2 
ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่   
ของบุคลากรในสังกัดกรม
สุขภาพจิตให้มีความใสสะอาด
ปราศจากพฤติกรรม    ที่ส่อ
ไปในทางทุจริตและ ใช้ดุลย
พินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย 

2.8 ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
ประชาชนอย่างมีนัยสำคัญด้วยการพัฒนา
ระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ 
โดยให้ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน 
ประกาศตนเป็นหน่วยงาน   ที่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

มีการประกาศเจตจำนงไม่รับ
ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด 
จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift 
Policy) 

1 ครั้ง / ป ี ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและ
ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
(No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ เม่ือวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ 

- กลุ่มงานพัสดุ 

2.9 ขับเคลื่อนการดำเนินงาน การเรี่ยไร / 
การรับบริจาคให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย
กำหนดและต้องละเว้นการแสวงหาประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัย
ตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการอันเป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม 

มีการประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติ กรณี
เรี่ยไร และการให้หรือรับของขวัญ 
และประโยชน์อ่ืนใด / สื่อต่อต้าน  
การทุจริตภายในหน่วยงาน  และ/
หรือสนับสนุน ส่งเสริม ให้บุคลากร       
ในหน่วยงานเข้ารับความรู้ที่
เก่ียวข้อง  

1 กิจกรรม ประกาศสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ราชนครินทร์ เรื่อง มาตรการ กลไก หรือ
ระบบในการป้องกันการรับสินบนและ
ประโยชน์ทับซ้อน  เม่ือ วันที่ ๑๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

- กลุ่มงานพัสดุ 

2.10 ส่งเสริมนวัตกรรมในการป้องกันการ
ทุจริต   และต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ 
Digital Disruption ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ 
อย่างถูกต้อง 

มีการกำหนดกิจกรรม / โครงการ  
เพื่อพัฒนาบุคลากร ในสถานการณ์ 
Digital Disruption ผ่านเครื่องมือ
ต่าง ๆ 

1 กิจกรรม โครงการให้ความรู้บุคลากรเก่ียวกับความ
ปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ (อุ่นใจไซเบอร์) 
เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

- กลุ่มงานทคโนโล
ยีสารสนเทศฯ 

2.11 เสริมสร้างระบบการรับเรื่องร้องเรียน /      
ร้องทุกข์/ แจ้งเบาะแส เรื่องการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 

มีการประกาศแนวปฏิบัติการรับ
เรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์/ แจ้ง
เบาะแส เรื่องการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

1 ครั้ง / ป ี ประกาศสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ราชนครินทร์ เรื่อง แจ้งช่องทางการรับฟัง
ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ
และหรือผู้มีส่วนได้เสีย เม่ือวันที่ ๑๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

- กลุ่มงานพัสดุ 
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แผนย่อยที่ 2 การป้องกันการทุจริต 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 3 
เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการ
เสริมสร้างวินัยและระบบ
คุณธรรม 

2.13 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการสร้าง
วินัยและระบบคุณธรรมแก่ข้าราชการพลเรือน 
พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุขและลูกจ้างประจำของหน่วยงาน 
และสง่เสริมให้มีวินัย 

มีการทบทวนความรู้ด้านวินัยและ  
การรักษาวินัยของข้าราชการพล
เรือน พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขและ
ลูกจ้างประจำ     ของหน่วยงาน 

อย่างน้อย 
1 ครั้ง/ป ี

เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และส่งเสริมธรรมาภิบาล ในเดือน เมษายน 
๒๕๖๖ 

- กลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคล 

2.14 การสรรหา คัดเลือก แต่งตั้ง โยกย้าย 
เลื่อนขั้นเงินเดือน เลือ่นระดับ ต้องดำเนินการ
ตามรูปแบบขั้นตอน อันเป็นสาระสำคัญที่
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่กำหนด หรือหนังสือ
สั่งการ ให้ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม  

ร้อยละของการดำเนินการ         
ด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน      
ที่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ที่เก่ียวข้องด้วยความโปร่งใสและ
เป็นธรรม 

ร้อยละ 
100 

ดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลของสถาบัน
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ด้าน
การสรรหา บรรจุ ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ตามแนวทางของกรมสุขภาพจิตที่
อ้างอิงตามสำนักงาน กพ. 

- กลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคล 

 

 
                                                                                                                                                                     เห็นชอบ 
 
 
 
                                                                                                                                                             (นางวิมลรัตน์  วันเพ็ญ) 
                                                                                                                                         ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเดก็และวัยรุ่นราชนครินทร์                                                                                                                            
 
 
หมายเหต ุ:  ผู้บรหิารหน่วยงานลงนามรับทราบ  
 


