
 
การก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจรติประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม 

รอบที่ 1 (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างจิตส านึก  ค่านิยม ให้หน่วยงานภาครฐับริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

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 
 
 
 
 
 

 

การด าเนินงานตามกิจกรรมยกย่องคนดี สสจ.ล าพูน จะด าเนินการในวันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
การด าเนินงานตามโครงการอบรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใหม่ จะด าเนินการระหว่างวันที่ 20-28 พฤษภาคม 2562 ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 



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 

 

ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่อง 
การทุจรติ หรือประพฤติ
มิชอบของบุคลากรใน 
สสจ.ล าพูน 

5,200 บาท ต.ค.61 - 
มี.ค. 62 

กลุม่งานบริหารทั่วไป 

 
การด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง ได้ด าเนินการจัดประชุมผู้มีส่วนได้เสียร่วมวางแผนติดตามการตรวจสอบ
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ในวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 40 คน 
โดยก าหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนได้ หากพบว่ามีการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบสามารถส่งเรื่องร้องเรียนให้แก่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของ สสจ.ล าพูนได้ ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ ์ 2562 ยังไม่มีข้อรอ้งเรียนเร่ือง
ดังกล่าวจากผู้มีส่วนได้เสีย 
 
 
 
 
 



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 

 
การด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกฎหมายสาธารณสุข จะจัดท าในวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมดอกปา๊น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 4  เสริมสรา้งสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน 

ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
สารสนเทศและสนับสนุนการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบ
และข้อมูลข่าวสารอ่ืนๆ ที่
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 

0 บาท ต.ค. 61 - ก.ย. 
62 

 

 

 

งาน IT กลุม่งาน
ยุทธศาสตร์ , กลุ่ม
งานนิติการ , กลุ่ม
งานบริหารทั่วไป 

 

 

 

 
การจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับมาตรการ และข้อมูลข่าวสารการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบ ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ได้เผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน https://www.lamphunhealth.go.th/office/frontend/web/index.php  

https://www.lamphunhealth.go.th/office/frontend/web/index.php%20%20ณ

