
ยทุธศาสตร์ชาตวิ่าดว้ยการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 พฒันาระบบปอ้งกนัการทจุริตเชิงรุก
ตวัชี้วัด พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ 2565 ร้อยละ 100 ของหนว่ยงานในสังกดัส านกังานกระทรวงสาธารณสุขผ่านการประเมนิ ITA

งบ ผู้รบั

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย จ านวน ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ประมาณ ผิดชอบ

ที ่1 ที ่2 ที ่3 ที ่4 (บาท) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1

โครงการพฒันาการ
ประเมนิคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนนิงาน
ของหนว่ยงานภาครัฐ 
ปงีบประมาณ 2564

เพื่อยกระดับคะแนน
การประเมนิคุณะรรม
และความโปร่งใสใน
การด าเนนิงานของ
ส านกังานสาธารณสุข
อ าเภอวาริชภมูิ

กจิกรรมที่ 1
การอบรมการประเมนิ
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนนิงานของ
หนว่ยงานในสังกดั
ส านกังานสาธารณสุข
อ าเภอวาริชภมูิ

เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ใน
การเตรียมรับการ
ประเมนิคุณธรรมและ
ความโปร่งใส

หนว่ยงาน
ในสังกดั 
สสอ.วาริช
ภมูิ

9 แหง่

ม.ีค.-65

ไม่ใช้
งบปร
ะมาณ

พงศกร

กจิกรรมที่ 2
การสนบัสนนุการประเมนิ
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนนิงานของ
หนว่ยงานในสังกดั
ส านกังานสาธารณสุข
อ าเภอวาริชภมูิ

เพื่อพฒันาการ
ประเมนิคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ
หนว่ยงาน

หนว่ยงาน
ในสังกดั 
สสอ.วาริช

ภมูิ

9 แหง่

ม.ีค.-65

ไม่ใช้
งบปร
ะมาณ

สุรพล

2

โครงการเพิ่ม
ประสิทธภิาพการ
ป้องกันการทุจริตใน
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ ปีงบประมาณ 
2564

ม.ีค.-65

ผลปฏบิตักิารปอ้งกันปราบปรามการทจุริตประพฤตมิชิอบและสง่เสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรม ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอวาริชภมู ิจงัหวัดสกลนคร ประจ าปงีบประมาณ 2565

ระยะเวลา (ระบุเดือนทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณรายไตรมาส

ไตรสมาส 1 ไตรสมาส 2 ไตรสมาส 3 ไตรสมาส 4



กิจกรรมที่ 1

ประชุมชี้แจงการ
ด าเนินงานภายใต้
ตัวชี้วดัที่ 5 ระดับ
ความส าเร็จในการ
จัดท าแผนปฏบิัติการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 
ปีงบประมาณ ของ
หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2564

เพื่อให้การประเมิน
ตัวชี้วดัตามค า
รับรองปฏบิัติ
ราชการของ
หน่วยงานสู่การ
ปฏบิัติอย่างมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์

บุคลากร
ในสังกัด 
สสอ.
วาริชภมูิ

50 
คน

ม.ีค.62 ไม่ใช้
งบปร
ะมาณ

พงศกร

กิจกรรมที่ 2

การเพิ่มประสิทธภิาพ
สร้างความโปร่งใสใน
การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ
 ประจ าปีงบประมาณ 
2564

เพื่อเพิ่มความรู้
ด้านการจัดหาและ
บริหารพัสดุสู่การ

ปฏบิัติที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์

บุคลากร
ในสังกัด 
สสอ.
วาริชภมูิ

50 
คน

ม.ีค.62 ไม่ใช้
งบปร
ะมาณ

พงศกร

กิจกรรมที่ 3

การเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านกฎหมาย
และระเบียบที่เกีย่วข้อง
ด้านการป้องกันการ
ทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ 2564      
     -พรบ.วา่ด้วย
ความผิดเกีย่วกับการ
ขัดกันระหวา่ง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม 
พ.ศ.2560

เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้บุคลากร
ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ
วาริชภมูิ  ในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต

บุคลากร
ในสังกัด 
สสอ.
วาริชภมูิ

50 
คน

ม.ีค.62 ไม่ใช้
งบปร
ะมาณ

พงศกร



3

โครงการเพิ่ม
ประสิทธภิาพกลไกการ
ป้องกันการทุจริตและ
ส่งเสริมจริยธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 
2564

กิจกรรมที่ 1
การประชุม
คณะกรรมการจัดท า
แบบประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 
ปีงบประมาณ 2564

เพื่อเตรียมรับการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
จากคณะกรรมการ
ประเมิน

หน่วยงาน
ในสังกัด 
สสอ.
วาริชภมูิ

9 
แห่ง

 ม.ีค.65

ไม่ใช้
งบปร
ะมาณ

สุรพล

กิจกรรมที่ 2
การประชุมปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส

เพื่อพัฒนาการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ของหน่วยงาน

หน่วยงาน
ในสังกัด 
สสอ.
วาริชภมูิ

9 
แห่ง

พงศกร

4 โครงการสร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต 
ปลูกฝังวธิคิีดให้ชัดเร่ือง
ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์
ส่วนรวมสสอ.วาริชภมูิ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2564

กิจกรรมที่ 1



สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริตปลูกฝังวธิคิีด 
แยกให้ชัดเร่ือง
ผลประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม

เพื่อปรับพื้นฐาน
ความคิด จิตส านึก
สาธารณะสามารถ
แยกแยะระหวา่ง 
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวมและสร้าง
กระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคมใน
การป้องกันการ
ทุจริตของบุคลากร
 สสอ.วาริชภมูิ

บุคลากร
ในสังกัด 
สสอ.
วาริชภมูิ

50 
คน

ม.ีค.65 ไม่ใช้
งบปร
ะมาณ

พงศกร

กิจกรรมที่ 2
การปลูกฝัง ความ
ซ่ือสัตย์สุจริต จิต
พอเพียง ตามศาสตร์
พระราชา

เพื่อให้บุคลากรน า
แนวปฏบิัติตาม
ศาสตร์พระราชา
ไปปรับใช้ เน้น 
คุณธรรม วนิัย 
ความพอเพียง 
สุจริต จิตอาสา

บุคลากร
ในสังกัด 
สสอ.
วาริชภมูิ

50 
คน

ม.ีค.65 ไม่ใช้
งบปร
ะมาณ

พงศกร


