
 
 
 
 
 
  

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
ส่งเสริมจริยธรรม ประจ าปี  2562  

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม ่
 

 



 
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม 

ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕62 
 

มิติ/ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการ
ทุจริตปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

1.1 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนัก แก่บุคลากรท้ัง
ข้าราชการและลูกจ้าง 

1. ประชุมคณะท างาน ITA 
2. ให้ความรู้ ปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรมแก่บุคลากรท้ัง
ข้าราชการและลูกจ้าง 

3. จัดท าคู่มือ 
“การป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน” 

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีทุก
ระดับในองค์กรมี
ความรู้ ความเข้าใจมี
คุณธรรมจริยธรรม
และสามารถ
ปฏิบัติงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลได้ 

บุคลากร
สาธารณสุข 
ท้ังข้าราชการ
และลูกจ้าง  
ทุกคน 
 

   ร้อยละของบุคลากร
สาธารณสุขได้รับความรู้ 
ความเข้าใจปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมและ
สามารถปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาลได้ 

พฤศจิกายน 
2561 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ฝ่ายบริหาร 
สสอ.สันทราย 

๒.  การบริหารราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริตและส่งเสริม
จริยธรรม 
  2.1 แสดงเจตจ านงในการ
ต่อต้านการทุจริตและส่งเสริม
จริยธรรมของผู้บริหาร 
  2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

1. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริต“ คนไทยไม่ทน
ต่อการทุจริต”(Zero 
Tolerance)    2.เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ- จัดจ้าง
แก่บุคลากรสาธารณสุขท่ี
เกี่ยวข้อง 

1.เพื่อให้ผู้บริหารได้
แสดงถึงความโปร่ง 
ในการปฏิบัติงาน 
2.เพื่อแสดงเจตจ านง
ในการต่อต้านการ
ทุจริต 

บุคลากร
สาธารณสุข 
ท้ังข้าราชการ
และลูกจ้าง ทุก
คน 
 

  ประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริต ของ
บุคลากรสาธารณสุข
อ าเภอสันทราย  

ธันวาคม 
2561 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ฝ่ายบริหาร 
สสอ.สันทราย 

3. การส่งเสริมบทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าท่ี  

1.อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 แก่บุคลากรในหน่วยงาน 
2. จัดมีช่องทางท่ีประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงาน  

1.เพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของหน่วยงาน  
 

ประชาชน 
อ าเภอสันทราย 

ช่องทางท่ีประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงาน 

มกราคม 
2561 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ฝ่ายบริหาร 
สสอ.สันทราย 

                   
  (นางพัทธวรรณ  ลาน้อย )       ผู้เสนอแผนงาน                                                ( นางทิพย์วัลย์  อุ่นนันกาศ )        ผู้อนุมัติ 

                      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                                                 สาธารณสุขอ าเภอสันทราย 



 
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม 

ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕62  
 

มิติ/ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3. การส่งเสริมบทบาทและการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
   3.2 การรับฟังความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ
ประชาชน 

1.การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์  
2. มาตรการก าหนดขั้นตอน/
กระบวนการเรื่องร้องเรียน 
3. แต่งต้ังคณะกรรมการรับเรื่อง
ร้องทุกข์ 

1.เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าถึง
หน่วยบริการภาครัฐ 

ประชาชนท่ัวไป 
 
 
 
 
 

   เรื่องร้องเรียน/รอ้ง
ทุกข์ ของประชาชน 

ตุลาคม 
2561 

– 
กันยายน 
2562 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

รพ.สต. 
สสอ.สันทราย 

4.การเสริมสร้างและปรับปรุง
กลไกลในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ 
4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

 1.ติดตามการด าเนินตามแผนการ
ด าเนินงานท่ีก าหนด 

2.รองรับการประเมนิ ITA 
จาก  สสจ. ชม/เขต 1 
 
 
3.จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน

ประจ าปีงบประมาณ 
4.จัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
5.ติดตามประเมินผลการควบคุม

ภายใน 
 

1.เพื่อได้แสดงถึง
ความ 
โปร่งใส ในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 

 -รพสต. 13 
แห่ง 
- สสอ. 1 แห่ง 

1  สสอ.สันทรายผ่าน
รองรับการประเมิน ITA 

จาก  สสจ. ชม/เขต 1 
 
 
 
2. รพสต.ทุกแห่ง มีการ

ระบบและรายงานการ
ควบคุมภายในตามท่ี
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด 

กุมภาพันธ์ 
2562 

- 
ธันวาคม 
2562 

 
พฤษภาคม 

2562 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

รพ.สต. 
สสอ.สันทราย 

                                                                                                                     
 

      (นางพัทธวรรณ  ลาน้อย )       ผู้เสนอแผนงาน                                               ( นางทิพย์วัลย์  อุ่นนันกาศ )        ผู้อนุมัติ 
                      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                                                      สาธารณสุขอ าเภอสันทราย 

 
 


