
 
รายงานผลตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตัวช้ีวัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส 

 (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 (รอบ 5 เดือนแรก) กองแผนงาน   

 

 

แนวทาง/มาตรการ แผน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
 

ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด 
 

1. ดำเนินการตาม
เป้าหมายและแนวทางใน
การดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
ที่กรมอนามัยกำหนด 
2.เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
โดยการเปิดโอกาสให้
สอบถาม หรือตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณใน
การประชุมกองแผนงาน 
 
 
 
 

1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของ
การดำเนินงานคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

1 ฉบับ มีคำสั่งคณะทำงานตัวชี้วัด 2.6 ระดับ
ความสำเร็จของการดำเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส 

https://shorturl.asia/iA0LE 

2.จัดประชุมคณะทำงานเพ่ือวิเคราะห์
ทบทวนสถานการณ์ปัญหาการ
ดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของ
หน่วยงาน 

1 ครั้ง จัดประชุมคณะทำงานเพ่ือวิเคราะห์
ทบทวนสถานการณ์ปัญหาการ
ดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของ
หน่วยงาน 

https://shorturl.asia/BspJF 

3.จัดทำรายงานวิเคราะห์ Gap ปัญหา
การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใส
ของหน่วยงาน 

1 ฉบับ มีรายงานวิเคราะห์ Gap ปัญหาการ
ดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของ
หน่วยงาน 

https://shorturl.asia/lWBwg 

4.กำหนดมาตรการ กลไก และ
ประเด็นความรู้ เพ่ือขับเคลื่อน
ดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน รอบ 5 เดือนแรก 

1 ฉบับ มีรายงานสรุปมาตรการและประเด็น
ความรู้ เพ่ือขับเคลื่อนดำเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน รอบ 5 เดือนแรก 

https://shorturl.asia/IJ3T5 

เอกสารแนบ 3  



 

แนวทาง/มาตรการ แผน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
 

ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด 
 

3.ดำเนินการแจ้งแผน 
การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีให้ทราบใน
ประชุมกองแผนงาน 
 
4.ดำเนินการแจ้งแผน 
การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีให้ทราบใน
ประชุมกองแผนงาน 
 
5.การยกระดับการพัฒนา
ประสิทธิภาพ การสื่อสาร 
(ด้านการแก้ไขปัญหา 
การทุจริต) 
 
6.การเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน(ด้านการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต) 

5.จัดทำแผนการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานด้านคุณธรรมความโปร่งใส
ของหน่วยงาน 

1 ครั้ง มีแผนการดำเนินงานสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
OIT และมีการขับเคลื่อนงานเป็นไป
ตามแผนที่กำหนด 

https://shorturl.asia/nLxPJ 

6. ประชุมคณะทำงานและติดตามผล
การขับเคลื่อนการดำเนินงานทุกเดือน 

4 ครั้ง จัดประชุมคณะทำงานเพ่ือติดตามผล
การขับเคลื่อนการดำเนินงานทุกเดือน  
 

https://bit.ly/3K8dDaH 
ระดับ 3 Management and 
Governance (รายงานการประชุม
คณะทำงานฯ) 

7. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้าน การทุจริตกองแผนงาน 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

1 ครั้ง บุคลากรกองแผนงานเข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

https://shorturl.asia/XDLfN 

8.สื่อสารประชาสัมพันธ์รายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณ (รบจ.) ภายใน
วันที่ 20 ของทุกเดือน 

4 ครั้ง - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
(รบจ.) ให้บุคลากรกองแผนงาน
รับทราบของหน่วยงานทุกเดือน 
บนเว็บไซต์กองแผนงาน 

https://bit.ly/3M4yrSm 

9 สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
ความเข้าใจด้านการใช้งบประมาณ 
เพ่ือเพ่ิมช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายในประจำหน่วยงาน 
ทุกเดือน 

4 ครั้ง - สื่อสารให้ความรู้ด้านการใช้
งบประมาณในการประชุมกองแผนงาน 
มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย 
สามารถรับฟังความคิดเห็น พร้อมให้
ข้อเสนอแนะด้านการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานทุกเดือน 

https://shorturl.asia/ksd8m 

https://bit.ly/3K8dDaH


 
 

แนวทาง/มาตรการ แผน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
 

ผลการดำเนินงาน  
 

 
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด 

 
 
 

10. จัดทำมาตรการเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 

1 ครั้ง สื่อสารให้บุคลากรกองแผนงาน 
มีความรู้ความเข้าใจมาตรการเพ่ือ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริตจำนวน 6 ด้านและเผยแพร่   
บนเว็บไซต์กองแผนงาน 

 https://bit.ly/3C5H1Mi  

11. จัดทำช่องทางที่บุคคลภายนอก
สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตและพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางออนไลน์ 
 

1 ครั้ง การเพ่ิมช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตและพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ผ่าน Website ของ
หน่วยงาน 

https://bit.ly/3IA7Evg 
หน้าเว็บไซต์กองแผนงาน เมนูแบนเนอร์
ด้านขวามือ 

12. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริตและเสริมสร้าง การปฏิบัติ
หน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต 
 

1 ครั้ง บุคลากรกองแผนงานมีส่วนร่วมต่อการ
จัดกิจกรรมและมีความรู้ความเข้าใจต่อ
การปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต 

https://bit.ly/3MexfMc 

13. สื่อสารข้อมูลด้านการรับรู้ด้าน
คุณธรรมความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (IIT) 

1 ครั้ง - ร้อยละ 95 ของคะแนนการรับรู้ของ           
ผู้มีส่วนได้ส่วยเสียของหน่วยงาน 

https://bit.ly/3prnwbD 

14. รวบรวมเอกสาร ข้อมูล และ
ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์
ของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ OIT       
ที่กำหนด 

1 ครั้ง - มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบน
เว็บไซต์ของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์  
(OIT) ครบถ้วนตามที่กำหนด  

https://bit.ly/35jubOf 

https://bit.ly/3IA7Evg


 

 
 
. 

ผู้รายงาน นางสาวสุจิตรา  บุญโต  เจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติงาน  โทร 02 590 4642 E-Mail sujitra.b@anamai.mail.go.th 
 

 

 

 

 

แนวทาง/มาตรการ แผน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
 

ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด 
 

 15. สรุปผลการดำเนินงานและ
รายงานให้ผู้อำนวยการกอง
แผนงานรับทราบ 

1 ครั้ง - มีการเผยแพร่ประเด็นความรู้และ 
ผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการและ
บุคลากรกองแผนงานรับทราบ 

 

https://bit.ly/3J0DzFe 


