
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

ตัวช้ีวัด พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานกระทรวงสาธารณสุขผ่านการประเมิน ITA

งบ ผู้รับ

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

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

1

โครงการพัฒนาการ

ประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ 

ปีงบประมาณ 2564

เพ่ือยกระดับคะแนน

การประเมินคุณะรรม

และความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของ

ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอวาริชภูมิ

กิจกรรมท่ี 1

การอบรมการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของ

หน่วยงานในสังกัด

ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอวาริชภูมิ

เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ใน

การเตรียมรับการ

ประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใส

หน่วยงาน

ในสังกัด 

สสอ.วาริช

ภูมิ

9 แห่ง

 9 มีค.

65

ไม่ใช้

งบปร

ะมาณ

พงศกร

กิจกรรมท่ี 2

การสนับสนุนการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของ

หน่วยงานในสังกัด

ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอวาริชภูมิ

เพ่ือพัฒนาการ

ประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสของ

หน่วยงาน

หน่วยงาน

ในสังกัด 

สสอ.วาริช

ภูมิ

9 แห่ง สุรพล

2

โครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

ป้องกันการทุจริตใน

การบริหารจัดการ

ภาครัฐ ปีงบประมาณ 

2564

กิจกรรมท่ี 1

ผลปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ 2565

ระยะเวลา (ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) งบประมาณรายไตรมาส

ไตรสมาส 1 ไตรสมาส 2 ไตรสมาส 3 ไตรสมาส 4



ประชุมช้ีแจงการ

ด าเนินงานภายใต้

ตัวช้ีวัดท่ี 5 ระดับ

ความส าเร็จในการ

จัดท าแผนปฏิบัติการ

จัดซ้ือจัดจ้าง 

ปีงบประมาณ ของ

หน่วยงาน 

ปีงบประมาณ 2565

เพ่ือให้การประเมิน

ตัวช้ีวัดตามค า

รับรองปฏิบัติ

ราชการของ

หน่วยงานสู่การ

ปฏิบัติอย่างมุ่ง

ผลสัมฤทธ์ิ

บุคลากร

ในสังกัด 

สสอ.

วาริชภูมิ

50 

คน

มี.ค.62 ไม่ใช้

งบปร

ะมาณ

พงศกร

กิจกรรมท่ี 2

การเพ่ิมประสิทธิภาพ

สร้างความโปร่งใสใน

การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ

 ประจ าปีงบประมาณ 

2565

เพ่ือเพ่ิมความรู้

ด้านการจัดหาและ

บริหารพัสดุสู่การ

ปฏิบัติท่ีมุ่ง

ผลสัมฤทธ์ิ

บุคลากร

ในสังกัด 

สสอ.

วาริชภูมิ

50 

คน

มี.ค.62 ไม่ใช้

งบปร

ะมาณ

พงศกร

กิจกรรมท่ี 3

การเสริมสร้างองค์

ความรู้ด้านกฎหมาย

และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

ด้านการป้องกันการ

ทุจริต ประจ าปี

งบประมาณ 2565       

    -พรบ.ว่าด้วย

ความผิดเก่ียวกับการ

ขัดกันระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนบุคคล

กับประโยชน์ส่วนรวม 

พ.ศ.2560

เพ่ือเสริมสร้าง

ความรู้บุคลากร

ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอ

วาริชภูมิ  ในการ

ป้องกันและ

ปราบปรามการ

ทุจริต

บุคลากร

ในสังกัด 

สสอ.

วาริชภูมิ

50 

คน

มี.ค.62 ไม่ใช้

งบปร

ะมาณ

พงศกร



3

โครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพกลไกการ

ป้องกันการทุจริตและ

ส่งเสริมจริยธรรม 

ประจ าปีงบประมาณ 

2564

กิจกรรมท่ี 1

การประชุม

คณะกรรมการจัดท า

แบบประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใส 

ปีงบประมาณ 2565

เพ่ือเตรียมรับการ

ประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใส

จากคณะกรรมการ

ประเมิน

หน่วยงาน

ในสังกัด 

สสอ.

วาริชภูมิ
9 

แห่ง

 มี.ค.

63

ไม่ใช้

งบปร

ะมาณ

สุรพล

กิจกรรมท่ี 2

การประชุมปรับปรุง

และพัฒนาคุณภาพการ

ประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใส

เพ่ือพัฒนาการ

ประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใส

ของหน่วยงาน

หน่วยงาน

ในสังกัด 

สสอ.

วาริชภูมิ

9 

แห่ง

พงศกร

4 โครงการสร้างสังคมท่ี

ไม่ทนต่อการทุจริต 

ปลูกฝังวิธีคิดให้ชัดเร่ือง

ผลประโยชน์ส่วนตน

และผลประโยชน์

ส่วนรวมสสอ.วาริชภูมิ 

ประจ าปีงบประมาณ 

2565

กิจกรรมท่ี 1



สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อ

การทุจริตปลูกฝังวิธีคิด 

แยกให้ชัดเร่ือง

ผลประโยชน์ส่วนตน

และประโยชน์ส่วนรวม

เพ่ือปรับพ้ืนฐาน

ความคิด จิตส านึก

สาธารณะสามารถ

แยกแยะระหว่าง 

ผลประโยชน์ส่วน

ตนและ

ผลประโยชน์

ส่วนรวมและสร้าง

กระบวนการกล่อม

เกลาทางสังคมใน

การป้องกันการ

ทุจริตของบุคลากร

 สสอ.วาริชภูมิ

บุคลากร

ในสังกัด 

สสอ.

วาริชภูมิ

50 

คน

มี.ค.64 ไม่ใช้

งบปร

ะมาณ

พงศกร

กิจกรรมท่ี 2

การปลูกฝัง ความ

ซ่ือสัตย์สุจริต จิต

พอเพียง ตามศาสตร์

พระราชา

เพ่ือให้บุคลากรน า

แนวปฏิบัติตาม

ศาสตร์พระราชา

ไปปรับใช้ เน้น 

คุณธรรม วินัย 

ความพอเพียง 

สุจริต จิตอาสา

บุคลากร

ในสังกัด 

สสอ.

วาริชภูมิ

50 

คน

มี.ค.64 ไม่ใช้

งบปร

ะมาณ

พงศกร


