
 
รายงานผลตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตัวช้ีวัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส 

 (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนหลัง) 
 หน่วยงาน  กองแผนงาน   

 
ตัวช้ีวัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)  
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-6 (หน้ารายการหลักฐานตัวชี้วัด 2.6) 
https://planning.anamai.moph.go.th/th/transparency (หน้าคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน กองแผนงาน) 

แนวทาง/มาตรการ แผน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
 

ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด 
 

การสื่อสารความรู้ด้าน
คุณธรรมความโปร่งใส 
1.ดำเนินกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการกอง
แผนงานกรมอนามัย 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพ่ือให้การ
เบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้
และบรรลุเป้าหมาย 
2.ดำเนินการตาม
เป้าหมายและแนวทาง      
ในการดำเนินการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ที่กรมอนามัย
กำหนด 

1. จัดประชุมคณะทำงานเพ่ือ
วิเคราะห์ทบทวนสถานการณ์ปัญหา
การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใส 
ของหน่วยงานจาก Gap ประเด็นจาก
คะแนนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) 

1 ครั้ง จัดประชุมคณะทำงานเพ่ือวิเคราะห์
ทบทวนสถานการณ์ปัญหาการ
ดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของ
หน่วยงาน 

3.2 รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.6 
ครั้งที่ 5/2565 

https://bit.ly/3uZImRE 

2.จัดทำรายงานวิเคราะห์ Gap 
ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมความ
โปร่งใสของหน่วยงาน 

1 ฉบับ มีรายงานวิเคราะห์ Gap ปัญหาการ
ดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของ
หน่วยงาน 

1.2 รายงานผลการวิเคราะห์ GAP ปัญหาการ
ดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน 

https://bit.ly/3DSbvSD 
3. กำหนดมาตรการ กลไก และ
ประเด็นความรู้ เพ่ือขับเคลื่อน
ดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน รอบ 5 เดือนแรก 

1 ฉบับ มีรายงานสรุปมาตรการและประเด็น
ความรู้ เพ่ือขับเคลื่อนดำเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน รอบ 5 เดือนแรก 

2.1 กำหนดมาตรการ กลไก การดำเนินงานรอบ 5 
เดือนแรกที่สอดคล้องตามกลยุทธ์ 

https://bit.ly/3NSpdcW 
 

4.จัดทำแผนการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานด้านคุณธรรมความโปร่งใส
ของหน่วยงาน 

1 ครั้ง มีแผนการดำเนินงานสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ OIT และมีการขับเคลื่อน
งานเป็นไปตามแผนที่กำหนด 

3.1 แผนการดำเนินงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเอกสารแนบ 1 
และ 2 (รอบ 5 เดือนหลัง) 

https://bit.ly/37uKYyU 

เอกสารแนบ 3  

https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-6
https://planning.anamai.moph.go.th/th/transparency
https://bit.ly/3uZImRE
https://bit.ly/3DSbvSD
https://bit.ly/3NSpdcW
https://bit.ly/37uKYyU
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แนวทาง/มาตรการ แผน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
 

ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด 
 

3.เสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน โดยการเปิด 
โอกาสให้สอบถาม 
4.ส่งเสริมให้ความรู้
เกี่ยวกับแผนการจัดซื้อ    
จัดจ้าง 
การยกระดับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
คำอธิบาย เพ่ือเป็นการ
สร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน ได้ทราบถึง
กระบวนการจัดการ            
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริต ช่องทางในการ
แสดงความคิดเห็น พร้อม
ทั้งรับรู้ถึงความปลอดภัย
ในการจัดการข้อร้องเรียน
ผ่านทางช่องทางการ
สื่อสารแบบสองทางและ 
มีรปูแบบที่หลากหลาย 

5. ประชุมคณะทำงานและติดตามผล
การขับเคลื่อนการดำเนินงานทุกเดือน 

5 ครั้ง จัดประชุมคณะทำงานเพ่ือติดตามผล
การขับเคลื่อนการดำเนินงานทุกเดือน  

https://bit.ly/3K8dDaH 
(รายงานการประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 5-9/65) 

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

5 ครั้ง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
(รบจ.) ให้บุคลากรกองแผนงาน
รับทราบของหน่วยงานทุกเดือน     
บนเว็บไซต์กองแผนงาน 

https://planning.anamai.moph.go.th/th/di
sbursement/ 
 

7. สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
ความเข้าใจด้านการใช้งบประมาณ 
เพ่ือเพ่ิมช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มี   
ส่วนได้ส่วนเสียภายในประจำ
หน่วยงานทุกเดือน 

5 ครั้ง สื่อสารให้ความรู้ด้านการใช้
งบประมาณในการประชุมกองแผนงาน
มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย 
สามารถรับฟังความคิดเห็น พร้อมให้
ข้อเสนอแนะด้านการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานทุกเดือน 

https://shorturl.asia/OQX2Y 
สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจด้าน
การใช้งบประมาณ ในการประชุมติดตามผลการ

ดำเนินงานในทุกเดือน 

8. กิจกรรมส่งเสริมด้านการต่อต้าน 
การทุจริตและคุณธรรมความโปร่งใส 
- สื่อสาร/แจ้งเวียนแผนการใช้จ่าย     
งบประมาณและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ กองแผนงาน  
จำนวน 2 ครั้ง 
- สื่อสารข้อมูลด้านความโปร่งใสการ
ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (รายเดือน) 
- สื่อสารช่องทางการร้องเรียน       
(ปรับบริบทตามสถานการณ์โควิด-19 ) 

4 ครั้ง บุคลากรกองแผนงานมีส่วนร่วม        
ต่อการจัดกิจกรรมและมีความรู้       
ความเข้าใจและเผยแพร่บนเว็บไซต์
กองแผนงาน 

(เดือนพฤษภาคม) 
https://shorturl.asia/FHq4l 

(เดือนมิถุนายน) 
https://shorturl.asia/fdeVT 
(เดือนกรกฎาคม เรื่องร้องเรียน) 
https://shorturl.asia/Li5Nh 
(เดือนกรกฎาคม การเงินพัสดุ) 

https://shorturl.asia/Eu0wd 
 
 

https://bit.ly/3K8dDaH
https://planning.anamai.moph.go.th/th/disbursement/
https://planning.anamai.moph.go.th/th/disbursement/
https://shorturl.asia/FHq4l
https://shorturl.asia/fdeVT
https://shorturl.asia/Li5Nh
https://shorturl.asia/Eu0wd
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ผู้รายงาน นางสาวสุจิตรา  บุญโต  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  โทร 02 590 4642 E-Mail sujitra.b@anamai.mail.go.th 
 

 

 

 

แนวทาง/มาตรการ แผน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
 

ผลการดำเนินงาน  
 

 
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด 

 
การเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน 
คำอธิบาย การเปิดโอกาส
ให้บุคลากรเกิดการมีส่วน
ร่วมในการดำเนินการหรือ
กิจกรรมการรับรู้ด้านการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
และคุณธรรมและความ
โปร่งใสอย่างสม่ำเสมอ 
สามารถสอบถาม ทักท้วง 
หรือร้องเรียนผ่านช่องทาง
ของหน่วยงาน 

9. สื่อสารข้อมูลด้านการรับรู้ด้าน
คุณธรรมความโปร่งใสของผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสีย (IIT) 
(ปรับบริบทตามสถานการณ์ 
โควิด - 19 ) 

1 ครั้ง ร้อยละ 95 ของคะแนนการรับรู้ของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน 

4.3 สื่อสารข้อมูลด้านการรับรู้ด้านคุณธรรม
ความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (IIT) 

https://shorturl.asia/gHl5o 
 

10.รวบรวมเอกสาร ข้อมูล และ
ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์
ของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ OIT  
ที่กำหนด  

1 ครั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบน
เว็บไซต์ของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ 
(OIT) ครบถ้วนตามที่กำหนด 

 
https://bit.ly/35jubOf 

11.สรุปผลการดำเนินงานและ
รายงานให้ผู้อำนวยการกองแผนงาน
รับทราบ 
 

1 ครั้ง มีการเผยแพร่ประเด็นความรู้และ     
ผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการและ
บุคลากรกองแผนงานรับทราบ 

https://shorturl.asia/VX03n 
รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2565 

https://shorturl.asia/gHl5o
https://bit.ly/35jubOf
https://shorturl.asia/VX03n

