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คำนำ 
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ได้จัดทำรายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่
ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของ
หน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ หากเจ้าหน้าที่ได้ศึกษาและ
ปฏิบัติตามคู่มือนี้โดยเคร่งครัด จะสามารถดำเนินการปฏิบัติภารกิจในทางราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
โปร่งใส สุจริต และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง  
 
 
                       สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบปราบ 
                                                                                   จังหวัดลำปาง 

       ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 



 

สารบัญ 

 

เนื้อหา         หน้า  

คำนำ          ก 
สารบัญ          ข 
๑.  รายงานการวิเคราะห์        ๑ 
 ๒. การจัดทําแผนปฏิบัติการ       ๒ 
๓.  การวิเคราะห์ผลการดําเนินการ       ๓ 
๔.  ข้อเสนอแนะ         ๕ 
๕.  สรุปรายงาน         ๕ 
๖. ภาคผนวก          ๖ 
๗. บรรณานุกรม         ๗ 
๘. ปกหลัง          ๘ 

 
    
 
 
 

****************************************** 
 

 
 
 
 
 
 
 

-๑- 



 
รายงานการวิเคราะห์ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบปราบ 

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปี งบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินการโดยกลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบปราบ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วน
ราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 โดยรายงานการวิเคราะห์ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการ
ดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ของสำนักงานสธารณสุขอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง: สสอ.สบปราบ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

๑.๑ รัฐบาลปัจจุบัน ภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสําคัญและ ผลักดันให้การ 
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ โดยการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลยึด หลักการบริหาร
จัดการที่ดี โดยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติเห็นชอบแผน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่สํานักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นําเสนอ ซึ่งสาระสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ ได้กําหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง ชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance against 
Corruption & Clean Thailand)” โดยกําหนดให้มีการ ดําเนินงานใน ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”  

๒ 



ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต”  
 

๑.๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ.๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ ได้กล่าวถึงมาตรฐานทางจริยธรรม ไว้ดังนี้ 
มาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐ
อย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐ ต้องร่วมมือ และช่วยเหลือกันในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทําบริการสาธารณะ และ การใช้จ่ายเงินงบประมาณมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดท้ังพัฒนาเจ้าหน้าที่ ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมี
ทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือก ปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐ
พ่ึงดําเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ หน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม โดย
กฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ ผู้ใดใช้อํานาจ หรือกระทําการ โดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือ
แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการ แต่งตั้งหรือการพิจารณา ความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกําหนดประมวล จริยธรรม 
สําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ํากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 

๑.๓ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้กําหนด ยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต ปรากฏอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ ๕ คือ ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการในภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดยมีเป้าหมายที่จะเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส 
และยุติธรรม รวมทั้งปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และ สอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 

๒. การจัดทําแผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
๒.๑ สสอ.สบปราบ มีคําสั่งที่ ๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม สสอ.สบปราบ ทําหน้าที่จัดทําแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบระยะ ๕ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ๒.๒ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ปี ๒๕๖๔ 
จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ ๕ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งประกอบด้วย
โครงการและกิจกรรมต่างๆ เช่น การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริม คุณธรรม จริยธรรมในการปรับเปลี่ยน
ความคิด มีจิตสํานึกและค่านิยมที่ต่อต้านการทุจริตและต่อต้านการรับ สินบน และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จัดทํากฎระเบียบ/หลักเกณฑ/์ข้อบังคับ/ ข้อ ปฏิบัติที่ดีขององค์การในการต่อต้านการทุจริต และ
จัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี เป็นต้น  

๓ 



 

๓.การวิเคราะห์ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ 
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางการปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ ประจําปี 
งบประมาณ ๒๕๖๔ สรุปดังนี้ 

๓.๑ การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ
สสอ.สบปราบ สามารถดําเนินการให้เป็นไปได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนงานที่กําหนดไว้ โดยไม่ ประสบกับ
ปัญหาด้านงบประมาณ เนื่องจากการดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต ภายใต้แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มิใช่ภารกิจหลักของ สสอ.สบปราบ เป็นเพียงกิจกรรม
สนับสนุนให้สสอ.สบปราบ ปฏิบัติภารกิจตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีงบประมาณ สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพียงพอ แต่
ยังคงประสบกับปัญหา และอุปสรรค คือ สสอ.สบปราบ ภารกิจที่ ดําเนินการมีมากมายและหลากหลายกิจกรรม แต่ละ
สํานักหรือส่วนงานย่อย มีการจัดกิจกรรมการอบรม ค่อนข้างมาก ทั้งภารกิจหลัก และภารกิจสนับสนุน ทั้งภายในและ
นอก สสอ.สบปราบ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ สสอ.สบปราบไม่มีเวลา เข้าร่วมการอบรมได้อย่างทั่วถึง ซึ่งในปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สอก. ได้ประมวล ข้อมูลจากข้อเสนอแนะในการประชุมคณะทํางานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม สสอ.สบปราบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 
๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ สําหรับใช้เป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตฯ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๒ - ๔) สรุปดังนี้ 

 
๓.๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต และสร้างวินัยแก่ บุคลากร ย้ายมาตรการที่ 

๑. ส่งเสริมการเรียนรู้ และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สลับกับ
มาตรการที่ ๓. ให้ความรู้การปลูกฝังวิธีคิด แยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัว และส่วนรวมจิตพอเพียงความอาย และไม่ทน
ต่อการทุจริต เพ่ือเป็นการเน้นให้ความสําคัญ และเพ่ิมน้ําหนัก ของมาตรการและกิจกรรมที่จะดําเนินการ ให้สอดคล้อง
และตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตสํานึก การต่อต้านการทุจริต และสร้างวินัยแก่บุคลากร ให้มีความชัดเจน
และเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน รวมทั้งเพ่ิมเติม กิจกรรมการศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สํานักงาน ป.ป.ช. ด้วย 
กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริมการเรียนรู้ และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ วินัย และการ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ 

มาตรการที่ ๑. ส่งเสริมการเรียนรู้ และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง ปรับแก้เป็น “การน้อมนําศาสตร์พระราชา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตอย่างเป็น 
รูปธรรม”ภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่จะปรับปรุง (ไตร
มาส ๒ - ๔) และแผนปฏิบัติการฯ ประจําปี พ.ศ.๒๕๐๓ ที่จะจัดทําข้ึนในอนาคต จะไม่มีการจัดกิจกรรมจัดฝึกอบรม และ
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากประเด็น ดังกล่าวเป็นประเด็นที่รัฐบาลได้ให้ความสําคัญ  

๔ 



 
โดยน้อมนําหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็น ปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศ บรรจุใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๔ - ๑๑ ซึ่ง
สามารถสืบค้นข้อมูลได้จากสื่อ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้ โดยจะปรับกิจกรรมเป็นการน้อมนําศาสตร์พระราชา และ
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร (รัชกาลที่ ๔) ประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้ตัวชี้วัด กพร. 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วย ซึ่งกําหนดตัวชี้วัด คือ เจา้หน้าที่ สสอ.สบปราบ จํานวน ๑๐ รายนําไปปฏิบัติตัดจัด
นิทรรศการ/บอร์ดประชาสัมพันธ์เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงออก เนื่องจาก สามารถสืบค้นได้จากแหล่งข้อมูลและ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้จัดนิทรรศการ/บอร์ดประชาสัมพันธ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ย้ายไปอยู่ภายใต้ ยุทธศาสตร์
ที่ ๔ 
 

มาตรการที่ ๒ ยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในการต่อต้านการทุจริตและ มีคุณธรรมจริยธรรม 
กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเสริมสร้างความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ความโปร่งใสการดําเนินงานของ สสอ.สบปราบ ให้มีการเพิ่มเติมกิจกรรมที่จะ ดําเนินการให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
เช่น การจัดขบวนเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต โดยประสาน ความร่วมมือกับบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด และ
หน่วยงานต่างๆ ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระ เกียรติ ๘๐ พรรษาฯ พิจารณาให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ดังกล่าว เป็นต้น 

๓.๑.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการการทํางานของสำนักงานสธารณสุขอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางในการ
ต่อต้านการทุจริต มาตรการที่ ๑ ส่งเสริมกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มี ประสิทธิภาพ กิจกรรมที่ ๑.๒ จัด
ประชุมการทบทวนขั้นตอน หรือปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียน ปรับแก้เป็น “การทบทวนความเหมาะสมของ
ขั้นตอนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน หรือปรับปรุงระบบการ รับเรื่องร้องเรียน” ซึ่งได้มีการจัดทําจัดคู่มือการบริหาร
จัดการข้อร้องเรียนของ สสอ.สบปราบ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ ของอบกแล้ว 
มาตรการที่ ๓ บูรณาการระบบฐานข้อมูลที่มีส่วนในการป้องกันการทุจริต ตัด กิจกรรม “รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการบุคคลในส่วนที่คณะอนุกรรมการฯเห็นสมควรให้เปิดเผย” ออก เนื่องจากประเด็นการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการฯ ส่วนใหญ่มิใช่วาระท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการ ทุจริตโดยตรง 
 

๓.๑.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสรมิสร้างบุคลากรร่วมป้องกันการทุจริต มาตรการที่ ๓ ส่งเสริม การดําเนินการตาม
ประมวลจริยธรรม/จรรยาบรรณขององค์กร เพ่ิมเติมกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรม ขององค์กร ในการป้องกันการ
ทุจริต เช่น การงดรับของขวัญปีใหม่เพ่ือลดการติดสินบน เป็นต้น 
นํากิจกรรมการจัดนิทรรศการ/บอร์ดประชาสัมพันธ์ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต จากยุทธศาสตร์ที่ ๑ มาอยู่ภายใต้
ยุทธศาสตร์นี้แทน 

 
๕ 



 
๓.๑.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ บูรณาการหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กิจกรรมที่ ๑.๒ ส่งเสริม

ให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตระหว่าง
หน่วยงานองค์กรที่เก่ียวข้อง ให้เพิ่มเติมการประสานความร่วมมือกับ หน่วยงานต่างๆ ภายในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
สบปราบเพ่ือดําเนินกิจกรรมร่วมกัน ตัวอย่างเช่น ร่วมกับบริษัทธนารักษ์พัฒนา สินทรัพย์ จํากัด และหน่วยงานต่างๆ เพ่ือ
สื่อสาร และรณรงค์เก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตภายในอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบปราบ เป็นต้น 
การจัดกิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะสร้างผลต่อเป้าหมายหลัก คือ การต่อต้านการ ทุจริต ยังส่งผลทางอ้อมต่อ สสอ.สบ
ปราบ คือ ประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงานต่าง ๆ และผู้มาติดต่อใช้บริการ ณ อาคาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบปราบ
ได้รู้จัก สสอ.สบปราบ เพ่ิมข้ึนด้วย 

๓.๑.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน เพ่ิมเติมกิจกรรม ที่เก่ียวข้อง เช่น การ
ให้ความรู้ในช่องทางเสียงตามสาย และสื่อออนไลน์ของ สสอ.สบปราบ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมที่จะ ดําเนินการในไตรมาสที่ 
๓ และ ๔ ได้แก่ การเผยแพร่พระราชดํารัส และพระบรมราโชวาทว่าด้วยความ 
ซ่ือสัตย์สุจริตในช่องทางเสียงตามสาย และกลุ่มไลน์ของสสอ.สบปราบ ฯลฯ 
๓.๒ นําแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง) เสนอ สสอ.สบปราบ 
พิจารณาเห็นชอบ และลงนาม เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๔. ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปรามการทุจริต ปี งบประมาณ ๒๕๖๔ 

 
สรุปดังนี ้
 
๔.๑ เพ่ือให้การใช้งบประมาณในการจัดอบรมเกิดประโยชน์สูงสุด ในการจัดอบรมแต่ละครั้ง จะเชิญ ผู้แทนจากหน่วยงาน
ต่างๆ เข้าร่วมการอบรมด้วย เพ่ือสร้าง เครือข่ายการต่อต้านทุจริตในอนาคต 
๔.๒ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ จึงเห็นควร ให้มีการปรับ
เพ่ิมรูปแบบการสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยผ่านระบบออนไลน์ ได้แก่ สื่อสารออนไลน ์
สสอ.สบปราบ ต่อต้านการทุจริต ผ่านกลุ่มไลน์ของ สสอ.สบปราบ ชื่อ “สสอ./รพต.Sobprab” เป็นต้น 
 
  
 
                                

ลายมือชื่อ........ .................................ผู้จัดทำ  ลายมือชื่อ........ .................................ผู้บริหาร 
(นายนิเวศน์  สายวงค์ปัญญา)                      (นายศุภฤกษ์ ทิฉลาด) 

           ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอสบปราบ



๖ 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 
 



๗ 

บรรณานุกรม 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบปราบ  จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๘ 

 

 

 

 

 

-ปกหลัง- 


