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ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
 
 
 
 



ค าน า 
 

    ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐให้องค์กรในภาครัฐ  จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้ก ารขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ.2561 เพ่ือให้ก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณาการในด้านการป้องกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตอคร์รับชั่นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  จึงได้ก าหนดกรอบแนวทางการจัดท าแผนงานดังกล่าว  เพ่ือให้เกิดแนวทางที่ชัดเจนในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

 
 
 

คณะผู้จัดท า 
พฤษภาคม 2562 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
  
  เร่ือง                      หน้า 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

 วิสัยทัศน์ 
  เครือข่ายสุขภาพเป็นเลิศ ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ภายในปี 2564 

 พันธกิจ 
1. จัดบริการสุขภาพองค์รวมอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานในระบบสุขภาพ 
2. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพอย่างอย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและต่อเนื่อง 
3. พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายบริการสุขภาพและภาคีเครือข่ายในการจัดการระบบสุขภาพให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน 

 ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างจิตส านึก  ค่านิยม ให้หย่วยงานภาครฐับริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 วัตถุประสงค์ 
 มุ่งส่งเสริม  เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยมัทัศนคติ  วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไข

และรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติอมิชอบภาครัฐ รวมทั้งการรณรงค์  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ                
ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในกานรป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในหารป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ 
   วัตถุประสงค์ 
   มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครับกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ส่งเสริมบทบาท                       
และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม  ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ  เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคป ระชาชนให้เป็นกลไก                  
ในการตรวจสอบ  ถ่วงดุลรวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 
   
 

1 



 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสรา้งความเข้มแข็งการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
   วัตถุประสงค์ 
   มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม  ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมการกระจาย
อ านาจสู่ระดับภูมิภาค  สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ปรับปรุง  แก้ไข และพัฒนา
กฎหมายที่เอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการคุ้ มครองพยาน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  เสริมสรา้งสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
   วัตถุประสงค์ 
   มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถ เจ้าหน้าที่รัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้สัมทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
แก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง  สร้างงมาตรฐานทางวิชาชีพให้ความร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กร ทุกภาคส่วน  รวมถึงองค์กรอ่ืน
ระหว่างประเทศ 
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ส่วนที่ 2  แผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามทจุริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างจิตส านึก  ค่านิยม ให้หย่วยงานภาครฐับริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพ่ือต้านทุจริต 

1.ยกย่องคนดี สสจ.ล าพูน 

 

 

 

2. อบรมปฐมนิเทศ
ผู้ปฏิบัติงานใหม่ 

 

 

 

 

 

เพ่ือให้คนดีได้รับ
การยกย่องเชิดชู 
และถือเป็นต้นแบบ
ได้ 

 

เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน
ใหม่ มีความรู้และ
ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมายได้
อย่างถูกต้อง 

 

 

 

คนดีศรี สสจ.ล าพูนได้รับ
ยกย่องเชิดชูเกียรติด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

 

 

ผู้ปฏิบัติงานใหม่ได้รับการ
พัฒนาความรู้เรื่องกฏ
ระเบียบราชการภายใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรก 

 

 

5,200 บาท 

 

 

 

20,000 
บาท 

 

 

 
 
 

 

ต.ค. 61 - 
มี.ค. 62 

 

 

เม.ย. - พ.ค. 
62 

 

 

 

 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากร
บุคคล 

 
 
 
 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากร
บุคคล 
 
 
 
 
 

 

 
ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอแผน             ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบ          ลงชือ่ ...........................................ผู้อนุมัติแผน 
     (นางกรรณิการ์ วงศฝ์ั้น)            (นางณัฐดา  วิเศษสรรค์)                           (นายวิทยา พลสีลา) 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ               นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ                    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 
             หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                   รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.ส่งเสริมส่วนร่วมภาค
ประชาชนในการติดตาม
การตรวจสอบการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 

1.โครงการประเมิน
คุณธรรม ความโปร่งใสและ
บริหารความเสี่ยง 

เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้
เสียมีส่วนร่วมใน
การตดิตาม 
ตรวจสอบการ
ทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบของบุคลากร
ใน สสจ.ล าพูน 

 

ไม่มีการทุจริต หรือ
ประพฤติมิชอบของ
บุคลากรใน สสจ.ล าพูน 

5,200 บาท ต.ค.61 - 
มี.ค. 62 

กลุม่งานบริหารทั่วไป 

 
 
 
ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอแผน             ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบ          ลงชือ่ ...........................................ผู้อนุมัติแผน 
     (นางกรรณิการ์ วงศฝ์ั้น)            (นางณัฐดา  วิเศษสรรค์)                           (นายวิทยา พลสีลา) 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ               นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ                    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 
             หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                   รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสรา้งความเข้มแข็งการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฏหมาย
และระเบียบของบุคลากรอย่าง
เคร่งครัด 

 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้าน
กฎหมายสาธารณสุข 
 

 

 

 

เพ่ือให้บุคลากรรู้
และปฏิบัติตาม
กฏหมายและ
ระเบียบของ
ราชการอย่าง
เคร่งครัด 

ไม่มีบุคลากรปฏิบัติตน
ขัดต่อกฏหมายและ
ระเบียบของราชการ 

10,000 มี.ค. - เม.ย. 
62 

 

 

 

กลุ่มงานนิติการ 

 
 
 
ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอแผน             ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบ          ลงชือ่ ...........................................ผู้อนุมัติแผน 
     (นางกรรณิการ์ วงศฝ์ั้น)            (นางณัฐดา  วิเศษสรรค์)                           (นายวิทยา พลสีลา) 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ               นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ                    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 
             หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                   รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  เสริมสรา้งสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน 

ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
สารสนเทศและสนับสนุนการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบ
และข้อมูลข่าวสารอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 

จัดท าและเผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับมาตรการ และ
ข้อมลูข่าวสารการ
ป้องกันทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

บุคลากรของ สสจ.
ล าพูน รับทราบ
มาตรการ หรือ
ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

บุคลกรของ สสจ.ล าพูน 
ปฏิบัติตามมาตรการ
เกี่ยวกับการป้องกันการ
ทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ 
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งาน IT กลุม่งาน
ยุทธศาสตร์ , กลุ่ม
งานนิติการ , กลุ่ม
งานบริหารทั่วไป 

 

 

 

 
 
ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอแผน             ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบ          ลงชือ่ ...........................................ผู้อนุมัติแผน 
     (นางกรรณิการ์ วงศฝ์ั้น)            (นางณัฐดา  วิเศษสรรค์)                           (นายวิทยา พลสีลา) 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ               นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ                    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 
             หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                   รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
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