
 
แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

หน่วยงาน กองแผนงาน กรมอนามัย  
 

 

ยุทธศาสตร์/โครงการ ผลการดำเนินงาน 
ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย  

งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ตามแผน แล้วเสร็จ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 1 วางระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการองค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต 

1. การสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการนำมาตรฐานทาง
จริยธรรมไปใช้ในการบริหารงาน
บุคคล 
1.1 เผยแพร่ความรูเ้รื่อง 
พระราชบัญญัตมิาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. 2562 
 

เผยแพรค่วามรูเ้รื่อง พระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a0
50e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-
65_09-planning.pdf  
 (เอกสารแนบหน้าท่ี 8 - 19) 

บุคลากรกอง
แผนงานมีการลง
ลายมือช่ือ
รับทราบเกี่ยวกับ
การเผยแพร่
ความรู้เรื่อง
มาตรฐานทาง
จริยธรรมจำนวน 
41 คนคดิเป็น
ร้อยละ 100 

บุคลากรมีการนำ
มาตรฐานทาง
จริยธรรมไม่ปรับใช้
ในการทำงาน 
 

- มกราคม - มีนาคม 
2565 

มีนาคม 2565 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร/เครือข่ายในการต่อต้านทุจรติ 
2.การประกาศเจตนารมณ ์
2.1 ประกาศเจตนารมณต์่อต้าน
การทุจริต“กองแผนงานใสสะอาด 
ร่วมต้านทุจริต”ประจำปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
2.2 ประกาศเจตนารมณเ์ป็น
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

2.1ประกาศเจตนารมณ์ต่อตา้นการทุจริต
“กองแผนงานใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- ประกาศเจตนารมณ ์
https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050
e5b52e4/filecenter/ITA/2565/65_1-
ITA_Planning.pdf  
 (เอกสารแนบหน้าท่ี 20 - 22) 
 

บุคลากรเข้าร่วม
การประกาศ
เจตนารมณ์และ
ลงลายมือช่ือ
จำนวน 41 คน 
คิดเป็นร้อยละ 
100 
 

บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการแสดง
เจตนารมณ์ของ
หน่วยงาน 
 

- ตุลาคม 2564  - 
มกราคม 2565 

มกราคม 2565 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ ผลการดำเนินงาน 
ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย  

งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ตามแผน แล้วเสร็จ 

2.3 ประกาศเจตนารมณ์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทำงาน กองแผนงาน กรมอนามัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

- ภาพกิจกรรมบนเว็บไซต ์
https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050
e5b52e4/filecenter/ITA/2565/641227_ITA
%20Onepage.pdf  
 (เอกสารแนบหน้าท่ี 23) 
 
- ภาพกิจกรรมบน facebook 
https://www.facebook.com/media/set/
?vanity=PlanningDOH&set=a.5254928
827901262  
 
2.2 ประกาศเจตนารมณ์เป็นองคก์รคุณธรรม
ต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- ประกาศเจตนารมณ์ 
https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050
e5b52e4/filecenter/ITA/2565/2.%20ITA65-
Doh.pdf  
(เอกสารแนบหน้าท่ี 24 - 27) 
 
2.3 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการล่วงละเมดิหรือคุกคามทาง
เพศในการทำงาน กองแผนงาน กรมอนามัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- ประกาศเจตนารมณ ์
https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a0
50e5b52e4/filecenter/ITA/2565/3.%20I
TA65-Doh.pdf  
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ยุทธศาสตร์/โครงการ ผลการดำเนินงาน 
ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย  

งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ตามแผน แล้วเสร็จ 

(เอกสารแนบหน้าท่ี 28 - 30) 
 

3. การเสรมิสร้างความรอบรู้ด้าน
คุณธรรมและป้องกันการทุจรติ แก่
บุคลากร 
3.1 เผยแพร่ความรูเ้รื่อง เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติการให้หรือการรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกตำแหน่งและ
ทุกระดับของกระทรวงสาธารณสขุ 
3.2 เผยแพร่ความรูเ้รื่อง เรื่อง 
แนวทางการปฏิบัติตนของ
ข้าราชการพลเรือนตามประมวล
จริยธรรมของข้าราชการพลเรือน 
 

3.1 เผยแพร่ความรูเ้รื่อง เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติการใหห้รือการรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุก
ตำแหน่งและทุก 
https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a0
50e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-
65_03-planning.pdf  
 (เอกสารแนบหน้าท่ี 31 - 36) 
 
3.2 เผยแพร่ความรูเ้รื่อง เรื่อง แนวทางการ
ปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวล
จริยธรรมของข้าราชการพลเรือน 
https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a0
50e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-
65_05-planning.pdf  
(เอกสารแนบหน้าท่ี 37 - 44) 
 

บุคลากรกอง
แผนงานมีการลง
ลายมือช่ือ
จำนวน 41 คน
คิดเป็นร้อยละ 
100 

บุคลากรกอง
แผนงานไดร้ับ
ความรู้ด้านคุณธรรม
และการป้องกันการ
ทุจริต 
 

- ตุลาคม 2564  - 
มีนาคม 2565 

 
 

มกราคม 2565 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 
4. การคดัเลือกคนดีศรีอนามัย 
4.1 ส่งบุคลากรเข้ารับการ
คัดเลือกคนดีศรีอนามัย 
 

4.1 ส่งบุคลากรเข้ารับการคดัเลือกคนดีศรี
อนามัย 
https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a0
50e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-
65_06-planning.pdf  
(เอกสารแนบหน้าท่ี 45 - 52) 
 

บุคลากรกอง
แผนงานไดเ้ข้า
รับการคดัเลือก
จำนวน 2 คน 

บุคลากรที่เข้ารับ
การคัดเลือกผ่าน
คุณสมบัติตามเกณฑ์
ที่กำหนด (รอบท่ี 1) 
จำนวน 2 คน 

- ตุลาคม 2564 – 
ธันวาคม 2564 

พฤศจิกายน 2564 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ ผลการดำเนินงาน 
ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย  

งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ตามแผน แล้วเสร็จ 

ภาพกิจกรรมคนดีศรีอนามัย 
https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a0
50e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-
65_13-planning.pdf 
 (เอกสารแนบหน้าท่ี 53) 
 

5. ประกวดหน่วยงานคณุธรรม 
ตามเกณฑ์การประเมินองค์กร
คุณธรรม 
- กิจกรรมอาสาทำความดี “เก็บ 
กวาด เกลี้ยง” 
- กิจกรรมหิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้า 
- รณรงค์แต่งกายผ้าไทย 

ดำเนินการส่งช่ือเข้าประกวดหน่วยงาน
คุณธรรม และมีการประชาสัมพันธ์รณรงค์
แต่งกายผ้าไทย 
https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b
52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_30-
planning.pdf  
(เอกสารแนบหน้าท่ี 54 - 64) 
 

ส่งรายชื่อเข้า
ประกวด
หน่วยงาน
คุณธรรม 

บุคลากรมีทัศนคติ 
วิธีคิด และประพฤติ
ปฏิบัติที่สะท้อนการ
มีคุณธรรม 
จริยธรรมที่ด ี
 

- ตุลาคม 2564 – 
มิถุนายน 2565 

เมษายน 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบ/มาตรฐาน/แนวทางการป้องกันการทุจริต และกระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

6. การประเมินความเสี่ยงและ
จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต 
6.1 ประเมินความเสี่ยงทุจรติ 
6.2 จดัทำแผนบริหารความเสี่ยง
ทุจริต 
 

6.1 ประเมินความเสี่ยงทุจรติ 
https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a0
50e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-
65_07-planning.pdf  
 (เอกสารแนบหน้าท่ี 65 - 66) 
 
6.2 จดัทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต 
https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a0
50e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-
65_07-planning.pdf  

จัดทำเอกสาร
การประเมิน
ความเสีย่ง ละ
จัดทำแผนการ
บริหารความ
เสี่ยง 1 เรื่อง 

มีมาตรการในการ
ควบคุมความเสี่ยง
การทุจริต 

- มกราคม - มีนาคม 
2565 

กุมภาพันธ์ 2565 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_13-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_13-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_13-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_13-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_30-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_30-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_30-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_30-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_07-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_07-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_07-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_07-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_07-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_07-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_07-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_07-planning.pdf


ยุทธศาสตร์/โครงการ ผลการดำเนินงาน 
ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย  

งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ตามแผน แล้วเสร็จ 

 (เอกสารแนบหน้าท่ี 65 - 66) 

7. การจดัช่องทางที่สามารถแจ้ง
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตฯ
ของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 
7.1 จดัทำช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนเรื่องการทุจรติบนเว็บไซต์
กองแผนงาน 
7.2 จดัทำกล่องรับเรื่องร้องเรียน
เรื่องการทุจรติ  
 

7.1 จดัทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนเรื่องการ
ทุจริตบนเว็บไซต์กองแผนงาน 
https://planning.anamai.moph.go.th/th  
(เอกสารแนบหน้าท่ี 67) 
 
7.2 จดัทำกล่องรับเรื่องร้องเรียนเรื่องการ
ทุจริต  
(เอกสารแนบหน้าท่ี 67) 
 

จักทำช่องทางใน
การรับเรื่อง
ร้องเรียน 2 
ช่องทางคือ 1. 
บนหน้าเว็บไซต์
กองแผนงาน 
2. กล่องรับเรื่อง
ร้องเรียนบรเิวณ
ด้านหน้า
สำนักงาน 

ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตฯ สามารถ
ใช้งานโดยไม่ขัดข้อง
และมีการปกปิด
ข้อมูลของผู้
ร้องเรียน 

- มกราคม - กันยายน 
2565 

มกราคม 2565 

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายการมีส่วนร่วมเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 

8. การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
ของหน่วยงาน 
8.1 จดัตั้งชมรมจริยธรรมกอง
แผนงาน 
8.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและ
คณะทำงานขับเคลื่อนชมรม
จริยธรรมกองแผนงาน 
 

8.1 ประกาศจดัตั้งชมรมจริยธรรมกอง
แผนงาน 
https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a0
50e5b52e4/filecenter/ITA/2565/65_3-
ITA65_Planning.pdf  
 (เอกสารแนบหน้าท่ี 68 - 73) 
 
8.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและ
คณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมกอง
แผนงาน 
https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a0
50e5b52e4/filecenter/ITA/2565/65_Plan
ning-ethics.pdf  
(เอกสารแนบหน้าท่ี 74 - 75) 

มีการจัดตั้งชมรม
จริยธรรมของ
หน่วยงาน 1 
ชมรม 

บุคลากรกอง
แผนงานมจีิตสำนึก 
ทัศนคติ และ
พฤติกรรมที่ดีในการ
ใช้จริยธรรม เพื่อ
ป้องกันการ
ปราบปรามและ
ทุจริต 

- มกราคม - มีนาคม 
2565 

มกราคม 2565 

https://planning.anamai.moph.go.th/th
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/65_3-ITA65_Planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/65_3-ITA65_Planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/65_3-ITA65_Planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/65_3-ITA65_Planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/65_Planning-ethics.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/65_Planning-ethics.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/65_Planning-ethics.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/65_Planning-ethics.pdf


ยุทธศาสตร์/โครงการ ผลการดำเนินงาน 
ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย  

งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ตามแผน แล้วเสร็จ 

กลยุทธ์ที่ 3 ผลิต/พัฒนา นวัตกรรมเทคโนโลยี ในการสื่อสารธารณะแก่เครือข่ายและประชาชน เพ่ือการป้องกันการทุจริต 

9. การเผยแพรส่ื่อการส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม และการ
ป้องกันการทุจริต 
9.1 จดัทำ Infographic เรื่อง การ
ให้หรือการรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด 
- บนเว็บไซต์กองแผนงาน 
- บนกลุ่มไลน์กองแผนงาน 
 

จัดทำ Infographic เรื่อง การให้หรือการรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด บนเว็บไซต์กอง
แผนงานและ บนกลุ่มไลน์กองแผนงาน 
(เอกสารแนบหน้าท่ี 76) 

เผยแพรส่ื่อ
ประชาสมัพันธ์
เรื่อง การให้หรือ
การรับของขวัญ
หรือประโยชน์
อื่นใด 2ช่องทาง
คือ 
1. บนหน้า
เว็บไซต์กอง
แผนงาน 
2. บนไลน์กลุ่ม
กองแผนงาน 
 

บุคลากรมีการรับรู้
เกี่ยวกับเรื่องการให้
หรือการรับของขวัญ
หรือประโยชน์อ่ืนใด 

- มกราคม - มีนาคม 
2565 

มีนาคม 2565 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมคุณธรรมเฉพาะกาลที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ปัจจุบนั 

10. โครงการส่งเสริมค่านยิมความ
ผูกพัน และวัฒนธรรมองค์กร ตาม
หลักคุณธรรมเฉพาะกาล 
- กิจกรรมอาสาทำความดี “เก็บ 
กวาด เกลี้ยง” (จิตอาสา) 
- กิจกรรมหิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้า 
(พอเพียง) 
- กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่วัน
สงกรานต์ (กตญัญู) 

กิจกรรมอาสาทำความดี “เก็บ กวาด เกลี้ยง” 
https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050
e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-
65_21-planning.pdf  
(เอกสารแนบหน้าท่ี 77 - 79) 
ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมหิ้วปิ่นโต
โชว์ถุงผ้า  
https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b5
2e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_22-
planning.pdf  
(เอกสารแนบหน้าท่ี 80 - 85) 
 

บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
 

บุคลากรไดร้ับการ
ส่งเสริมค่านิยม
ความผูกพันตาม
หลักคุณธรรม 3 
ประการ (จติอาสา 
พอเพียง กตัญญู) 

- มกราคม - กันยายน 
2565 

เมษายน 2565 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_21-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_21-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_21-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_21-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_22-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_22-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_22-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_22-planning.pdf


ยุทธศาสตร์/โครงการ ผลการดำเนินงาน 
ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย  

งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ตามแผน แล้วเสร็จ 

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่วันสงกรานต์ 
https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050
e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-
65_16-planning.pdf  
(เอกสารแนบหน้าท่ี 86) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนามาตรฐานการบริหารงานที่โปร่งใส ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) 
11. การขับเคลื่อนตัวช้ีวัดที่ 2.6 
ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินงานคุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) 
11.1 แต่งตั้งคณะทำงาน
ขับเคลื่อนตัวช้ีวัดที่ 2.6 
11.2 จัดทำแผนขับเคลื่อนตัวช้ีวัด
ที่ 2.6 รอบ 5 เดือนแรก 
11.3 รายงานผลการขับเคลื่อน
รอบ 5 เดือนแรก 
11.4 จัดทำแผนขับเคลื่อนตัวช้ีวัด
ที่ 2.6 รอบ 5 เดือนหลัง 
11.5 รายงานผลการขับเคลื่อน
รอบ 5 เดือนหลัง 
 

11.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน
ตัวช้ีวัดที่ 2.6 
https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050
e5b52e4/filecenter/PA/2565/2_6/R1/PA2.
6_R1_3.3.pdf  
 (เอกสารแนบหน้าท่ี 87 - 88) 
 
 
 
11.2 แผนขับเคลื่อนตัวช้ีวัดที่ 2.6 
https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050
e5b52e4/filecenter/PA/2565/2_6/R1/PA2.
6_R1_3.1.pdf  
 (เอกสารแนบหน้าท่ี 89 - 95) 
 
 
 

มีการแต่งตั้ง
คณะทำงาน
ขับเคลื่อน
ตัวช้ีวัดที่ 2.6 
จัดทำแผนฯ 
และรายงานผล
การขับเคลื่อนฯ
ในรอบ 5 เดือน
แรกและรอบ 5 
เดือนหลัง 

ตัวช้ีวัดผ่านการ
ประเมินเกินระดับ 3 

- ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 
 
 
 

 

สิงหาคม 2565 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_16-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_16-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_16-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_16-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2565/2_6/R1/PA2.6_R1_3.3.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2565/2_6/R1/PA2.6_R1_3.3.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2565/2_6/R1/PA2.6_R1_3.3.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2565/2_6/R1/PA2.6_R1_3.3.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2565/2_6/R1/PA2.6_R1_3.1.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2565/2_6/R1/PA2.6_R1_3.1.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2565/2_6/R1/PA2.6_R1_3.1.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2565/2_6/R1/PA2.6_R1_3.1.pdf


ยุทธศาสตร์/โครงการ ผลการดำเนินงาน 
ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย  

งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ตามแผน แล้วเสร็จ 

11.3 รายงานผลการขับเคลื่อนรอบ 5 เดือน
แรก 
https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a0
50e5b52e4/filecenter/PA/2565/2_6/R1/
PA2.6_R1_4.7.pdf  
(เอกสารแนบหน้าท่ี 96 - 99) 
 
11.4 จัดทำแผนขับเคลื่อนตัวช้ีวัดที่ 2.6 รอบ 
5 เดือนหลัง 
https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050
e5b52e4/filecenter/PA/2565/2_6/R2/PA2.
6_R2_3.1%20ActionPlan.pdf 
(เอกสารแนบหน้าท่ี 100 - 105) 
 
11.5 รายงานผลการขับเคลื่อนรอบ 5 เดือน
หลัง 
https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050
e5b52e4/filecenter/PA/2565/2_6/R2/PA2.
6_R2_4.7.pdf 
(เอกสารแนบหน้าท่ี 106 - 108) 

 
 ผู้รายงาน    คณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม กองแผนงาน กรมอนามัย โทร.0 2590 4642 
หมายเหตุ :  หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบท่ี 1 ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม 256๕   
                และ รอบท่ี 2 ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน 2565  ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ethics@anamai.mail.go.th 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2565/2_6/R1/PA2.6_R1_4.7.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2565/2_6/R1/PA2.6_R1_4.7.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2565/2_6/R1/PA2.6_R1_4.7.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2565/2_6/R1/PA2.6_R1_4.7.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2565/2_6/R2/PA2.6_R2_3.1%20ActionPlan.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2565/2_6/R2/PA2.6_R2_3.1%20ActionPlan.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2565/2_6/R2/PA2.6_R2_3.1%20ActionPlan.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2565/2_6/R2/PA2.6_R2_3.1%20ActionPlan.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2565/2_6/R2/PA2.6_R2_4.7.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2565/2_6/R2/PA2.6_R2_4.7.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2565/2_6/R2/PA2.6_R2_4.7.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2565/2_6/R2/PA2.6_R2_4.7.pdf


เผยแพร่ความรู้เรื่อง พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดช่องทางที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตฯของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
จัดทำ Infographic เรื่อง การให้หรือการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 

 

 
 

 
 



 
ภาพกิจกรรมรณรงค์แต่งกายผ้าไทย 

 
 
 

 



 
 

 
 
 



กิจกรรมหิ้วปิ่นโตโชว์ถุงผ้า 
 

 
 

 


