
ประเด็นยุทธศาสตร ์     (  )   PP & P Excellence   (   )   Service Excellent     (    )   People Excellent    ( / )    Governance Excellent    (   )    อ่ืนๆ

วิเคราะห์สถานการณ์ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตแหง่ชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้ด ำเนินโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซ่ึงเปน็กำรประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
สสอ เวียงสำ ได้เปน็พื้นที่น ำร่องในกำรรับกำรประเมินด้ำนควำมโปร่งใส ไม่มีทจุริต คอรัปชั่น.จำกกำรพัฒนำเพื่อรับกำรประเมินที่ผ่ำนมำได้ผลกำรประเมิน 89.24 % เปำ้หมำยต้องผ่ำน 85% ขึ้น
ไป แต่พบว่ำ ขำดกำรประสำนแจ้ง เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องใหรั้บรู้ เข้ำใจ ขำดกำรจัดกำรประเมินจัดเก็บหลักฐำน ทั้งๆที่มีกำรด ำเนินงำนได้ครบตำมเกณฑ์ประเมินทั้งหมด ส่งผลใหก้ำรรวบรวมอย่ำง
เร่งด่วน เปน็ปญัหำที่ต้องรับกำรแก้ไขในปต่ีอไป 
ป ี2560 อ ำเภอเวียงสำผ่ำนประเมินระดับประเทศ ได้ 89.24% เปำ้หมำย85% 
ป ี2561 ไตรมำตรที่ 4 ผ่ำนประเมิน ได้ 100% เปำ้หมำย 90%

งบประมาณ : จำกส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดน่ำน งบด ำเนินงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เพิ่มเติม ส ำหรับ สำธำรณสุขอ ำเภอ จำกแผนงำนบรูณำกำรปอ้งกัน ปรบปรำมกำรทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ จำกงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำป ี2562 แผนงำนบรูณำกำรต่อต้ำนกำรทจุริตและประพฤติมิชอบ โครงกำร : โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสแบบบรูณำกำร 
(2100261092000000) กิจกรรมพัฒนำควำมรู้ใหบ้คุลำกรสำธำรณสุขทกุระดับในกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริต        (21002๕๕๐๐N4565) งบด ำเนินงำนแหล่งของเงิน62112XXตำม
รำยละเอียดดังนี้ จ ำนวน 4,000 บำท(ส่ีพันบำท)

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานที่ 2  ช่ือแผนงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย :  ร้อยละ ของหน่วยงำนเครือข่ำย รพสต/สสช อ ำเภอเวียงสำในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข รับรู้ เข้ำใจหลักเกณฑ์แนวทำงกำรประเมิน ITA  (PA๑๕)ร้อยละ 90



ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการการ

พฒันาระบบ
ธรรมาภิบาล
และคุณภาพการ
บริการจดัการ
ภาครัฐมีความ
โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้
ไมมี่ทจุริต  ปี 
2562

1.เพือ่ พฒันาความรู้
ใหบ้คุลากร
สาธารณสุขทกุระดับ
ในการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทจุริต

ร้อยละ ของ
หนว่ยงำน
เครือข่ำย รพสต/
สสช อ ำเภอเวียง
สำในสังกัด
กระทรวง
สำธำรณสุข รับรู้ 
เข้ำใจในกำร
ปอ้งกันและ
ปรำบปรำมกำร
ทจุริต  (PA๑๕)
ร้อยละ 90

1.ประชุมใหม้ีควำมรู้ 
ได้รับทรำบแนวทำง 
เข้ำใจ ในกำรปอ้งกัน
และปรำบปรำมกำร
ทจุริต เจ้ำหนำ้ที ่รพ
สต กลุ่ม ผอ รพสต 
และเจ้ำหนำ้ทีจ่ัดซ้ือ
จัดจ้ำงใน รพสต

ผอ รพสต
จนท จัดซ้ือจัด
จ้ำง
จนท สสอ
รวม  34 คน

1.อำหำรกลำงวัน 
60 บำท x 1 มื้อ x 
40 คน = 2,400 
บำท
2.อำหำรว่ำง 20 
บำท x 2 มื้อ x 40 
คน = 1,600 บำท

4,000

4,000  

ฉลอง
ชัย  
สิทธิวัง

รวมเงิน 4,000 -  -  -   - -  4,000   -   -     -   -     

นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดน่ำน
ผู้เสนอแผน ผู้เหน็ชอบแผน ผู้อนุมัติแผน

สำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ

..........................................      .......................................... ............................................
(นำยฉลองชัย  สิทธิวัง) (นำยชุมพล  สุทธิ)

กลุ่มเปำ้หมำย/
พืน้ทีเ่ปำ้หมำย

(นำยนิพนธ์  พัฒนกิจเรือง)

รำยละเอียด
งบประมำณ

จ ำนวน
เงิน 
(บำท)

กำรก ำหนดระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำร /กำรใช้งบประมำณ 
ผู้รับผิ
ดชอบไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4ล ำดับ

แผนงำน/
โครงกำร

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงกำร กิจกรรม





60 40 2400

40 40 1600

4000


