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ค าน า 

                 ตามเจตนารมณ์ของการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจิตประพฤติมิชอบส่งเสริม
คุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม เพ่ือการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตใน
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง บนพ้ืนฐานการสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต 
การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข บริบทของหน่วยงาน โดยมุ่งหมายที่จะบรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560 - 2564) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 
2561 - 2580 ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนบูรณาการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 

๑. หลักการและเหตุผล 

                ตามเจตนารมณ์ของการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจิตประพฤติมิชอบส่งเสริม
คุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม เพ่ือการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตใน
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง บนพ้ืนฐานการสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต 
การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข บริบทของหน่วยงาน โดยมุ่งหมายที่จะบรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560 - 2564) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 
2561 - 2580 ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนบูรณาการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 

  โรงพยาบาลสิชล จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจิตประพฤติมิชอบส่งเสริม
คุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม3 

๒. วัตถุประสงค ์

                 1. เพ่ือปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก ให้มีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
  2. เพ่ือเสริมสร้างการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้มีประสิทธิภาพ 
  3. เพ่ือสร้างระบบ กลไก การติดตามประเมินผลการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
  ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ข้อ 6.6 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสู่การเป็น Open Government โดยสร้างความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของภาครัฐ น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ลดเอกสารที่ไม่จ าเป็น มีช่องทางการใช้บริการที่
สะดวก สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้ดุลพินิจ ลดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560   - 
2564) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
  เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดย
เริ่มตั้งแต่กระบวนการหล่อหลอมทางสังคมในทุกช่วงระดับตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 
และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินงานผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการ 
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กล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และ
เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย
ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่
เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหารและกลไกอ่ืนๆ ตลอดจนเสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 
2560 - 2564) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังวิธีคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างระบบฐานความคิดยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน สร้าง
ระบบคิด “แก้ทุจริต ต้องคิดเป็น” คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระดับคุณธรรม และความขัดแย้ง
เชิงคุณธรรมแก่บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการก าหนดกลไกด้านการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้าง
การปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือไม่ให้
เกิดการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่างๆ ของการปราบปรามการ
ทุจริต ทั้งระบบให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ     
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
  ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ส าคัญ
ประการหนึ่ง การบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการที่ขาดความโปร่งใส ในช่วง 5 ปีจึงเป็น
ช่วงเวลาที่ส าคัญท่ีต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง 
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ส่วนที่  ๒   

การติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล 

  กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของโรงพยาบาลสิชล ได้น ากรอบแนวคิดดัชนีชี้วัดความสมดุล หรือ Balance 
Scorecard ของ โรเบิร์ต เอส แคปแลนด์ และ เดวิด พี นอร์ตัน ซึ่งประกอบไปด้วย 4 มิติที่ส าคัญ ได้แก่ 

  1. มิติด้านประสิทธิผลและความคุ้มค่า (Financial Perspective) 
  2. มิติด้านผลกระทบต่อประชาชนที่จะได้รับการบริการจากภาครัฐที่มีความโปร่งใสและ
ปราศจากการทุจริต (Customer Perspective) 
  3. มิติด้านประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงาน (Internal Perspective ) 
  4. มิติด้านการเรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth Perspective) 

  แต่เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทของแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน จึงจ าเป็นต้องดัดแปลงเกณฑ์ชี้วัดดังกล่าวซึ่งใช้กับ
ภาคเอกชน ให้เหมาะสมกับบริบทของแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของโรงพยาบาลสิชล 
ซึ่งเป็นแผนที่ด าเนินการโดยภาครัฐ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1. มิติด้านประสิทธิผลและความคุ้มค่า (Financial Perspective)  
  หมายถึง มุมมองด้านความคุ้มค่าและเหกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของโรพงยาบาลสิชล ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรมา 

  2. มิติด้านผลกระทบต่อประชาชนที่จะได้รับการบริการจากภาครัฐที่มีความโปร่งใสและ
ปราศจากการทุจริต (Customer Perspective) 
  หมายถึง การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ       
มิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน ตอบสนองต่อความต้องการสูงสุดต่อประชาชนในแง่ของ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตได ้

  3. มิติด้านประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงาน (Internal Perspective ) 
  หมายถึง กระบวนการจัดการซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมภายในของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน ที่ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมีความเหมาะสมทั้งเวลาและ
ทรัพยากรที่ได้รับ 

  4. มิติด้านการเรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth Perspective) 
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  หมายถึง การเรียนรู้และการเติบโตของโรงพยาบาลสิชลที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ          
ตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นมิติที่สะท้อนถึงขีดความสามารถ 
สมรรถนะในการปฏิบัติการเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 

2. รูปแบบและระดับในการติดตามและประเมินผล 
  โดยรูปแบบการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของโรงพยาบาลสิชล ได้น าทฤษฎีเชิงระบบ (System Model) มาใช้เป็นรูปแบบในการติดตามและประเมิน     
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากรูปแบบการติดตามและประเมินผลดังกล่าวสามารถจ าแนกตัวชี้วัดในการประเมินออกเป็น   
3 ประเภทได้แก่ 
  ตัวชี้วัดประเภทสาเหตุ (Lead Indicator) ได้แก่ การประเมินปัจจัยน าเข้า ซึ่งหมายถึง ทรัพยากร
ที่น ามาใช้ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ (อาทิ บุคลากร งบประมาณ เป็นต้น) 
  ตัวชี้วัดกิจกรรม ได้แก่ การประเมินขั้นตอนการด าเนินงาน ตั้งแต่การเริ่มวางแผนการด าเนินงาน 
การเริ่มด าเนินงานตามแผน ขั้นตอนระหว่างด าเนินงาน และข้ันตอนหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการด าเนินงาน 
  ตัวชี้วัดประเภทผล (Lag Indicator) ได้แก่ การประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่
สามารถชี้ให้เห็นภาพของการบรรลุวัตถุประสงค์ 
  โดยตัวชี้วัดทั้ง 3 ประเภท จะมีกรอบแนวคิดดัชนีวัดความสมดุล หรือ Balanced Scorecard 
ทั้ง 4 มิติ เป็นประเด็นชี้น าการก าหนดตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของโรงพยาบาลสิชล การด าเนินการติดตามและประเมินผลใน 2 ระดับ ประกอบด้วย 
  1. การประเมินภาพรวมของตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564          
ของโรงพยาบาลสิชล 
  2. การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรการ โครงการ กิจกรรม และแนวทางใน   
การด าเนินงาน 
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3. รายงานผลการก ากับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม การทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564            
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564) ของโรงพยาบาลสิชล 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก ให้มีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต     
ปลูกจิตส านึกเสริมสร้าง ทัศนคติ และ
ค่ านิ ยมที่ ถู กต้ องตามหลั กคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาของข้าราชการ เพ่ือ
สร้างพฤติกรรมสุจริตตลอดจนการต่อต้าน
การทุจริต โดยอาศัยแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างฐาน
ความคิดเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมเหนือ
ประโยชน์ส่วนตน ไม่มีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างระบบ
ความคิดแก้ทุจริตต้องคิดแยกแยะ และ
เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการบริหาร
และด าเนินงานแก่ผู้บริหารและบุคลากร
ทุกระดับในสังกัด 

-เสริมสร้างพลังการมี
ส่วนร่วมของหน่วยงาน
ในการผลักดันให้เกิด
สั ง คม ไม่ ทนต่ อก า ร
ทุจริตและต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 
-ปรับฐานความคิดแก่
บุคลากรให้มีส านึกใน
คุณธรรม ความซื่อสัตย์ 
สุจริต และให้มีความ
รอบรู้ที่เหมาะสม 

เจ้าหน้าที่มีวัฒนธรรม 
ค่ า นิ ย ม สุ จ ริ ต           
มี ทั ศ น ค ติ แ ล ะ
พฤติ กรรม ในการ
ต่ อต้ านการทุ จริ ต   
และประพฤติมิชอบ 

ต.ค.63-ก.ย.64 ผู้บริหารและ
เ จ้ า ห น้ า ที่
โ ร งพยาบาล
ทุกคน 

จั ด กิ จ ก ร ร ม
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
รณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริตอย่างต่อเนื่อง 

ทุกกลุ่มงาน 

ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 

เจ้าหน้าที่ประพฤติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม 

เ จ้ า ห น้ า ที่ มี
คุณธรรม จริยธรรม 

ต.ค.63-ก.ย.64 เ จ้ า ห น้ า ที่
โ ร งพยาบาล
ทุกคน 

ด าเนินการตามแผน
ชมรมจริยธรรม  น า
ชีวีคนน้ าดีศรีสิชล 

งานนิติการ 
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  การด าเนินการติดตามและประเมินผลใน 2 ระดับประกอบด้วย 
  1. การประเมินภาพรวมการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564          
ของโรงพยาบาลสิชล 
  กล่าวคือ ภาพรวมของการงานตามแผนฯ หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ได้ด าเนินการปลูก
จิตส านึกเสริมสร้าง ทัศนคติ และค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาของข้าราชการ เพื่อสร้าง
พฤติกรรมสุจริตตลอดจนการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนมีการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรม 
  2. การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรการ โครงการ กิจกรรม และแนวทางในการ
ด าเนินงาน 
  กล่าวคือ งานนิติการ กลุ่มงานบริหารเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการก ากับติดตามการด าเนินงาน 
แต่ละโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งการด าเนินงานตามโครงการ  
ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ทุกกลุ่มงานได้ด าเนินการมาโดยตลอดตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2564 ส่งผลให้เจ้าหน้าที่มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรม ในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ     
มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวน  
การ เบิ กจ่ ายยาตามสิ ทธิ ส วั สดิ กา ร
รั กษาพยาบาลข้ า ร าชการ  ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  12 กันยายน 
2560 

ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่
ท าการจัดซื้อจัดท าการ
หารายได้ในลักษณะ
ผลประโยชน์ต่างตอบ
แทนทุกประเภทจาก
บริษัทยาเข้ากองทุน
สวัสดิการสถานพยาบาล 

ไม่มีจ านวน
ข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ว่า
กระท าการ
ทุจริต 

ต.ค.63-ก.ย.64 เ จ้ า ห น้ า ที่
โรงพยาบาลที่ มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อยา 

- จัดท าหนังสือข้อสั่งการ   
จากผู้ บริ การสู งสุ ดของ  
หน่วยบริการให้ปฏิบัติตาม
มติคณะรัฐมนตรี 
- มีการตรวจสอบภายใน
ระดับหน่วยบริการ 

กลุ่ มงานเภสั ช
กรรม,กลุ่ มงาน
พัสดุ,งานนิติการ 

มาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในระบบราชการ ตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 
2561 

เพ่ือป้องกันการทุจริ ต   
และประพฤติมิชอบให้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม        
และมี ประสิ ทธิ ภาพ      
เป็น ที่เชื่อมั่นและไว้วางใจ      
ของประชาชน 

ไม่มีจ านวน
ข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ว่า
กระท าการ
ทุจริต 

ต.ค.63-ก.ย.64 ผู้ บ ริ ห ารและ
เ จ้ า ห น้ า ที่
โรงพยาบาลทุกคน 

- จัดท าหนังสือข้อสั่งการ
จากผู้บริการสูงสุดของ
หน่วยบริการให้ปฏิบัติ
ตามมติคณะรัฐมนตรี 

งานนิติการ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ ได้รับ
การปฏิ บั ติ ด้ วยความ
เคารพศักดิ์ศรี ปราศจาก
การล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการท างาน 

ไม่มีจ านวน
ข้อร้องเรียน 

ต.ค.63-ก.ย.64 ผู้ บ ริ ห า ร และ
เ จ้ า ห น้ า ที่
โรงพยาบาลทุกคน 

จัดท าหนังสือข้อสั่งการ
จากผู้บริการสูงสุดของ
หน่วยบริการให้ปฏิบัติ
ตามมติคณะรัฐมนตรี 

งานนิติการ 
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  การด าเนินการติดตามและประเมินผลใน 2 ระดับประกอบด้วย 
  1. การประเมินภาพรวมการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564          
ของโรงพยาบาลสิชล 
  กล่าวคือ งานนิติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ด าเนินการจัดท าหนังสือข้อสั่งการจาก
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสิชล ให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่องมาตรการป้องกัน
การทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตลอดจนมีการตรวจสอบภายใน
ระดับหน่วยบริการ เพ่ือไม่ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อจัดท าการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทน   
ทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล 
  ได้ด าเนินการจัดท าหนังสือข้อสั่งการจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลสิชล ให้ปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ     
ในระบบราชการ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพเป็น    
ที่เชื่อม่ันและไว้วางใจของประชาชน 
  ได้ด าเนินการจัดท าหนังสือข้อสั่งการจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลสิชล ให้ปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน         
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ ได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพศักดิ์ศรี ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ท างาน 
  2. การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรการ โครงการ กิจกรรม และแนวทางในการ
ด าเนินงาน 
  กล่าวคือ งานนิติการ กลุ่มงานบริหารเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการก ากับติดตามการด าเนินงาน 
แต่ละโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งการด าเนินงานตามโครงการ  
ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 2 งานนิติการ ได้ด าเนินการติดตามแต่ละโครงการ โดยพิจารณาจากเรื่องร้องเรียน
การละเมิดมาตรการต่างๆ ที่ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสิชล ได้ก าหนดไว้ ปรากฏว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 
ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 (รอบ 6 เดือน) ยังไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการละเมิดมาตรการต่างๆ แสดงให้เห็น
ว่าการด าเนินการตามมาตรการต่างๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตอบตัวชี้วัดตามท่ีได้ตั้งไว้ 


