




























 

แบบรายงานผลแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวช้ีวัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

หน่วยงาน กองแผนงาน  : รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566) 

มาตรการ/
แนวทาง แผน/โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ระยะเวลาการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - 

ธ.ค. 65) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - 

มี.ค. 66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - 
มิ.ย. 66) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - 

ก.ย. 66) 
มาตรการส่งเสรมิ
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ระดับความสำเรจ็
ของการดำเนินงานคุณธรรม 
และความโปร่งใส 

 ✓ กลุ่ม
อำนวยการ 

- ✓    https://planning.anamai.moph.g
o.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9f
b48a050e5b52e4/filecenter/PA/
2566/2-1/R1/R1_1.6%20ITA.pdf 

 2.จัดประชุมคณะทำงานเพื่อ
วิเคราะห์ทบทวนสถานการณ์
ปัญหาการดำเนินงานคณุธรรม 
ความโปร่งใสของหน่วยงาน 

 ✓ คณะทำงาน - ✓    https://planning.anamai.moph.g
o.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9f
b48a050e5b52e4/filecenter/PA/
2566/2-1/R1/R1_1.1%20ITA.pdf 

 3.จัดทำรายงานวิเคราะห์ Gap 
ปัญหาการดำเนินงานคณุธรรม
ความโปร่งใสของหน่วยงาน 

 ✓ คณะทำงาน - ✓    https://planning.anamai.moph.g
o.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9f
b48a050e5b52e4/filecenter/PA/
2566/2-1/R1/R1_1.2%20ITA.pdf 

 4.กำหนดมาตรการ กลไก และ
ประเด็นความรู้ เพื่อขับเคลื่อน
ดำเนินงานคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน รอบ 5 
เดือนแรก 

 ✓ คณะทำงาน - ✓    https://planning.anamai.moph.g
o.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9f
b48a050e5b52e4/filecenter/PA/
2566/2-1/R1/R1_2.1%20ITA.pdf 

 5.จัดทำแผนการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานด้านคณุธรรมความ
โปร่งใสของหน่วยงาน 

 ✓ คณะทำงาน - ✓    https://planning.anamai.moph.g
o.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9f
b48a050e5b52e4/filecenter/PA/
2566/2-1/R1/R1_2.2%20ITA.pdf 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.6%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.6%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.6%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.6%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.6%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.1%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.1%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.1%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.1%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.1%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.2%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.2%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.2%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.2%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.2%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_2.1%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_2.1%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_2.1%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_2.1%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_2.1%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_2.2%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_2.2%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_2.2%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_2.2%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_2.2%20ITA.pdf


~ 40 ~ 
 

มาตรการ/
แนวทาง แผน/โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ระยะเวลาการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - 

ธ.ค. 65) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - 

มี.ค. 66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - 
มิ.ย. 66) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - 

ก.ย. 66) 
มาตรการส่งเสรมิ
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

6. รวบรวมรายชื่อและข้อมลูผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียภายนอก (EIT) 
และจัดทำทะเบียนผู้รับบริการ 
(C) และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย (SH) 

✓  กลุ่ม
อำนวยการ 

- - ✓   https://planning.anamai.moph.g
o.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9f
b48a050e5b52e4/filecenter/PA/
2566/2-1/R1/R1_1.7%20ITA_C-
SH.pdf 

 7. ประชุมคณะทำงานและ
ติดตามผลการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน 

✓ ✓ คณะทำงาน - ✓ ✓   ระดับ 3 Management and 
Governance การกำกับติดตามผล
การดำเนินงาน 
https://planning.anamai.moph.g
o.th/th/pa66-2-1 

 รายงานการประชุมคณะทำงาน
ตัวช้ีวัดที ่2.1 ครั้งท่ี 1/2566 

        https://planning.anamai.moph.g
o.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9f
b48a050e5b52e4/filecenter/PA/
2566/2-1/R1/R1_1.1%20ITA.pdf 

 รายงานการประชุมคณะทำงาน
ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ครั้งท่ี 2/2566 

        https://planning.anamai.moph.g
o.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9f
b48a050e5b52e4/filecenter/PA/
2566/2-
1/R1/R1_3.2%20ITA%20meeting
2.pdf 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.7%20ITA_C-SH.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.7%20ITA_C-SH.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.7%20ITA_C-SH.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.7%20ITA_C-SH.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.7%20ITA_C-SH.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.7%20ITA_C-SH.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa66-2-1
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa66-2-1
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.1%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.1%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.1%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.1%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.1%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_3.2%20ITA%20meeting2.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_3.2%20ITA%20meeting2.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_3.2%20ITA%20meeting2.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_3.2%20ITA%20meeting2.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_3.2%20ITA%20meeting2.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_3.2%20ITA%20meeting2.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_3.2%20ITA%20meeting2.pdf


~ 41 ~ 
 

มาตรการ/
แนวทาง แผน/โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ระยะเวลาการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - 

ธ.ค. 65) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - 

มี.ค. 66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - 
มิ.ย. 66) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - 

ก.ย. 66) 
มาตรการส่งเสรมิ
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

รายงานการประชุมคณะทำงาน
ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ครั้งท่ี 3/2566 

        https://planning.anamai.moph.g
o.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9f
b48a050e5b52e4/filecenter/PA/
2566/2-
1/R1/R1_3.3%20ITA%20meeting
3.pdf 

 รายงานการประชุมคณะทำงาน
ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ครั้งท่ี 4/2566 

        https://planning.anamai.moph.g
o.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9f
b48a050e5b52e4/filecenter/PA/
2566/2-
1/R1/R1_3.4%20ITA%20meeting
4.pdf 

 8. กำกับติดตามการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการกองแผนงาน 

✓ ✓ กลุ่ม
อำนวยการ 

- ✓ ✓   https://planning.anamai.moph.g
o.th/th/pa66-report 

 9. รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนขับเคลื่อนฯ 

✓ ✓ กลุ่ม
อำนวยการ 

- ✓ ✓   ติดตามผลการดำเนินงานรายเดือน 
ประจำปีงบประมาณ 2566 
https://planning.anamai.moph.g
o.th/th/pa66-report 

 10. กิจกรรมประกาศ
เจตนารมณ์การขับเคลื่อน
คุณธรรมและต่อตา้นการทุจริต
กองแผนงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

✓ ✓ คณะทำงาน / 
เจ้าหน้าท่ีกอง

แผนงาน 

- ✓    https://planning.anamai.moph.g
o.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9f
b48a050e5b52e4/filecenter/ITA/
2566/onepage%20ITA%202566_
Planning.pdf 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_3.3%20ITA%20meeting3.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_3.3%20ITA%20meeting3.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_3.3%20ITA%20meeting3.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_3.3%20ITA%20meeting3.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_3.3%20ITA%20meeting3.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_3.3%20ITA%20meeting3.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_3.3%20ITA%20meeting3.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_3.4%20ITA%20meeting4.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_3.4%20ITA%20meeting4.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_3.4%20ITA%20meeting4.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_3.4%20ITA%20meeting4.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_3.4%20ITA%20meeting4.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_3.4%20ITA%20meeting4.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_3.4%20ITA%20meeting4.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa66-report
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa66-report
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa66-report
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa66-report
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/onepage%20ITA%202566_Planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/onepage%20ITA%202566_Planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/onepage%20ITA%202566_Planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/onepage%20ITA%202566_Planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/onepage%20ITA%202566_Planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/onepage%20ITA%202566_Planning.pdf
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มาตรการ/
แนวทาง แผน/โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ระยะเวลาการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - 

ธ.ค. 65) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - 

มี.ค. 66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - 
มิ.ย. 66) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - 

ก.ย. 66) 
มาตรการส่งเสรมิ
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

11. สื่อสารข้อมลูด้านการรับรู้
ด้านคุณธรรมความโปร่งใสของ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย (IIT) 

✓ ✓ คณะทำงาน / 
เจ้าหน้าท่ีกอง

แผนงาน 

- ✓ ✓   https://planning.anamai.moph.g
o.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9f
b48a050e5b52e4/filecenter/PA/
2566/2-1/R1/R1_4.13%20IIT.pdf 

 12. รวบรวมเอกสารข้อมูล และ
ดำเนินการเปิดเผยข้อมลูบน
เว็บไซต์ของหน่วยงานตาม
หลักเกณฑ์ OIT ที่กำหนด 

✓ ✓ กลุ่ม
อำนวยการ

และ 
กลุ่มพัฒนา
ระบบข้อมลู 

- ✓ ✓   https://planning.anamai.moph.g
o.th/th/oit-planning/?reload 
 
 

 13. สรุปผลการดำเนินงานและ
รายงานให้ผู้อำนวยการกอง
แผนงานรับทราบ 

 ✓ คณะทำงาน -  ✓   https://planning.anamai.moph.g
o.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9f
b48a050e5b52e4/filecenter/PA/
2566/2-
1/R1/R1_5.4%20ITA_outcome.p
df 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การยืมทรัพยส์ิน
ของทางราชการ 

14. จัดทำคู่มือ/แนวทาง 
ในการปฏิบัติในการยืมทรัพยส์ิน
ของทางราชการ 

 ✓ กลุ่ม
อำนวยการ 

- ✓ ✓   https://planning.anamai.moph.g
o.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9f
b48a050e5b52e4/filecenter/ITA/
2566/OIT/OIT5-
01_handbook%20government.p
df 

 15.ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
หน่วยงาน/แจ้งเวียน/ กร๊ป Line  

✓ ✓ คณะทำงาน - ✓ ✓   https://planning.anamai.moph.g
o.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9f

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.13%20IIT.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.13%20IIT.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.13%20IIT.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.13%20IIT.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.13%20IIT.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/th/oit-planning/?reload
https://planning.anamai.moph.go.th/th/oit-planning/?reload
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_5.4%20ITA_outcome.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_5.4%20ITA_outcome.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_5.4%20ITA_outcome.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_5.4%20ITA_outcome.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_5.4%20ITA_outcome.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_5.4%20ITA_outcome.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_5.4%20ITA_outcome.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT5-01_handbook%20government.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT5-01_handbook%20government.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT5-01_handbook%20government.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT5-01_handbook%20government.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT5-01_handbook%20government.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT5-01_handbook%20government.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT5-01_handbook%20government.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/4.12_handbook%20government%20promote.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/4.12_handbook%20government%20promote.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/4.12_handbook%20government%20promote.pdf
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มาตรการ/
แนวทาง แผน/โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ระยะเวลาการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - 

ธ.ค. 65) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - 

มี.ค. 66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - 
มิ.ย. 66) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - 

ก.ย. 66) 
คู่มือ แนวทางการยืมทรัพยส์ิน
ของทางราชการให้บุคลากรใน
หน่วยงาน 

b48a050e5b52e4/filecenter/ITA/
2566/OIT/4.12_handbook%20go
vernment%20promote.pdf 

 16. จัดทำข้อมูลสถิติการ
ให้บริการขออนุญาตเพื่อยืม
ทรัพย์สินของหน่วยงานรายไตร
มาส 

 ✓ กลุ่ม
อำนวยการ 

- ✓ ✓   https://planning.anamai.moph.g
o.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9f
b48a050e5b52e4/filecenter/PA/
2566/2-1/R1/R1_4.7%20ITA.pdf 

 17. สำรวจความพึงพอใจการ
ให้บริการในการยืมทรัพยส์ินของ
ทางราชการกองแผนงาน 
 

✓ ✓ คณะทำงาน - ✓ ✓   https://planning.anamai.moph.g
o.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9f
b48a050e5b52e4/filecenter/PA/
2566/2-1/R1/R1_4.15%20ITA.pdf 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การยืมทรัพยส์ิน
ของทางราชการ 

18. รายงานผลและสรุปผล
สำรวจความพึงพอใจในการ
ให้บริการขออนุญาตเพื่อยืม
ทรัพย์สินของหน่วยงาน 
 

 ✓ คณะทำงาน - ✓ ✓   https://planning.anamai.moph.g
o.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9f
b48a050e5b52e4/filecenter/ITA/
2566/OIT/OIT5-
03_User%20Satisfaction%20Surv
ey.pdf 

มาตรการ
เสรมิสร้างองค์กร
ตามมาตรฐาน 
ทางจริยธรรม 

 

19. ถ่ายทอดการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐาน 
ทางจริยธรรม  

✓ ✓ คณะทำงาน / 
เจ้าหน้าท่ีกอง

แผนงาน 

-  ✓   https://planning.anamai.moph.g
o.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9f
b48a050e5b52e4/filecenter/PA/
2566/2-1/R1/R1_4.9%20ITA.pdf 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/4.12_handbook%20government%20promote.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/4.12_handbook%20government%20promote.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/4.12_handbook%20government%20promote.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.7%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.7%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.7%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.7%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.7%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.15%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.15%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.15%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.15%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.15%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT5-03_User%20Satisfaction%20Survey.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT5-03_User%20Satisfaction%20Survey.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT5-03_User%20Satisfaction%20Survey.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT5-03_User%20Satisfaction%20Survey.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT5-03_User%20Satisfaction%20Survey.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT5-03_User%20Satisfaction%20Survey.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT5-03_User%20Satisfaction%20Survey.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.9%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.9%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.9%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.9%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.9%20ITA.pdf
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มาตรการ/
แนวทาง แผน/โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ระยะเวลาการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - 

ธ.ค. 65) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - 

มี.ค. 66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - 
มิ.ย. 66) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - 

ก.ย. 66) 
มาตรการ
เสรมิสร้างองค์กร
ตามมาตรฐาน 
ทางจริยธรรม 
 

19. ถ่ายทอดการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐาน 
ทางจริยธรรม  

✓ ✓ คณะทำงาน / 
เจ้าหน้าท่ีกอง

แผนงาน 

-  ✓   https://planning.anamai.moph.g
o.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9f
b48a050e5b52e4/filecenter/PA/
2566/2-1/R1/R1_4.14%20ITA.pdf 

 
 
 

Link การดำเนินงานกองแผนงาน  
 
การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน กองแผนงาน 
https://planning.anamai.moph.go.th/th/transparency 
 
การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กองแผนงาน 
https://planning.anamai.moph.go.th/th/moral-agency 
 
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์กองแผนงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
https://planning.anamai.moph.go.th/th/oit-planning/?reload 
 
สรุปผลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์กองแผนงาน 2566 
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT_Planning66.pdf 
 
ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa66-2-1 
 

ผู้รายงาน  นางสาวปวีณา ริ้วเหลือง ม่ันคง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โทร 02- 5904285 E-mail : pawena.m@anamai.mail.go.th 

 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.14%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.14%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.14%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.14%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.14%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/th/transparency
https://planning.anamai.moph.go.th/th/moral-agency
https://planning.anamai.moph.go.th/th/oit-planning/?reload
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT_Planning66.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa66-2-1
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หลักฐาน ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) (ระดับ 1-3) 

ระดับ หลักฐาน Link 
1 Assessment 1.1 รายงานการประชุม แสดงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากร ร่วม

วิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์ ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน  

https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/256
6/2-1/R1/R1_1.1%20ITA.pdf 

1.2 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน  

https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/256
6/2-1/R1/R1_1.2%20ITA.pdf 

1.3 ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู้ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใสของกองแผนงาน 2565 (รอบ 5 เดือน
หลัง) 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/256
6/2-1/R1/R1_1.3%20IIT65-2.pdf 

1.4 ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู้ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใสของกองแผนงาน 2565 (รอบ 5 เดือน
แรก) 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/256
6/2-1/R1/R1_1.5%20Knowledge%20Planning65-1.pdf 

1.6 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/256
6/2-1/R1/R1_1.6%20ITA.pdf 

1.7 ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)  https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/256
6/2-1/R1/R1_1.7%20ITA_C-SH.pdf 

2 Advocacy/ Intervention 2.1 กำหนดมาตรการ กลไก เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส รอบ 5 เดือนแรก ให้สอดคล้องตามผลการวิเคราะห์
การประเมินฯ  

https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/256
6/2-1/R1/R1_2.1%20ITA.pdf 

2.2 แผนการดำเนินงานสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์และมาตรการที่
กำหนดเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานสู่การ
ปฏิบัติ  

https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/256
6/2-1/R1/R1_2.2%20ITA.pdf 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.1%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.1%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.1%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.2%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.2%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.2%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.3%20IIT65-2.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.3%20IIT65-2.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.3%20IIT65-2.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.5%20Knowledge%20Planning65-1.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.5%20Knowledge%20Planning65-1.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.5%20Knowledge%20Planning65-1.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.6%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.6%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.6%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.7%20ITA_C-SH.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.7%20ITA_C-SH.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.7%20ITA_C-SH.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_2.1%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_2.1%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_2.1%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_2.2%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_2.2%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_2.2%20ITA.pdf
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ระดับ หลักฐาน Link 
3 Management and 
Governance         

3.1 รายงานการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับ
ความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ทุก
เดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือน  

https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa66-report 
 

 รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ครั้งที่ 1/2566 https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/256
6/2-1/R1/R1_1.1%20ITA.pdf 

 รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ครั้งที่ 2/2566 https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/256
6/2-1/R1/R1_3.2%20ITA%20meeting2.pdf 

 รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ครั้งที่ 3/2566 https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/256
6/2-1/R1/R1_3.3%20ITA%20meeting3.pdf 

 รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ครั้งที่ 4/2566 https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/256
6/2-1/R1/R1_3.4%20ITA%20meeting4.pdf 

 รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 1/2566 ตุลาคม https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/256
6/Meeting/Meeting%20Planning%201-66.pdf 

 รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 2/2566 https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/256
6/Meeting/Meeting%20Planning%202-66.pdf 

 รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 3/2566 ธันวาคม https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/256
6/Meeting/Meeting%20Planning%203-66.pdf 

https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa66-report
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.1%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.1%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.1%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_3.2%20ITA%20meeting2.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_3.2%20ITA%20meeting2.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_3.2%20ITA%20meeting2.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_3.3%20ITA%20meeting3.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_3.3%20ITA%20meeting3.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_3.3%20ITA%20meeting3.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_3.4%20ITA%20meeting4.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_3.4%20ITA%20meeting4.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_3.4%20ITA%20meeting4.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/Meeting/Meeting%20Planning%201-66.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/Meeting/Meeting%20Planning%201-66.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/Meeting/Meeting%20Planning%201-66.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/Meeting/Meeting%20Planning%202-66.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/Meeting/Meeting%20Planning%202-66.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/Meeting/Meeting%20Planning%202-66.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/Meeting/Meeting%20Planning%203-66.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/Meeting/Meeting%20Planning%203-66.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/Meeting/Meeting%20Planning%203-66.pdf
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ระดับ หลักฐาน Link 
 รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 4/2566 มกราคม https://planning.anamai.moph.go.th/web-

upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/256
6/Meeting/Meeting%20Planning%204-66.pdf 

 รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 5/2566 https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/256
6/Meeting/Meeting%20Planning%205-66.pdf 

4 Output  4.1 คำสั่งกองแผนงานที่ 77/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและ
คณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และป้องกันการทุจริต กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/256
6/01_ITA%20(ethics).pdf 
 

 4.2 ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/256
6/Planning_2.1%20anti%20corruption66.pdf 

 4.3 ประกาศและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ (No Gift Policy) 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/256
6/Planning_2.2%20anti%20corruption66.pdf 

 4.4 ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/256
6/Planning_3%20anti%20corruption66.pdf 

 4.5 ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต กองแผนงาน 2566 https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/256
6/onepage%20ITA%202566_Planning.pdf 

 4.6 สื่อสารข้อมูลด้านการรับรู้แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด 2.1 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/256
6/2-1/R1/R1_4.6%20ITA.pdf 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/Meeting/Meeting%20Planning%204-66.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/Meeting/Meeting%20Planning%204-66.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/Meeting/Meeting%20Planning%204-66.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/Meeting/Meeting%20Planning%205-66.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/Meeting/Meeting%20Planning%205-66.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/Meeting/Meeting%20Planning%205-66.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/01_ITA%20(ethics).pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/01_ITA%20(ethics).pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/01_ITA%20(ethics).pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/Planning_2.1%20anti%20corruption66.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/Planning_2.1%20anti%20corruption66.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/Planning_2.1%20anti%20corruption66.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/Planning_2.2%20anti%20corruption66.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/Planning_2.2%20anti%20corruption66.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/Planning_2.2%20anti%20corruption66.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/Planning_3%20anti%20corruption66.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/Planning_3%20anti%20corruption66.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/Planning_3%20anti%20corruption66.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/onepage%20ITA%202566_Planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/onepage%20ITA%202566_Planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/onepage%20ITA%202566_Planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.6%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.6%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.6%20ITA.pdf
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ระดับ หลักฐาน Link 
 4.7 ข้อมูลสถิติการยืมวัสดุ ครุภัณฑ์ กองแผนงาน ไตรมาส 1 https://planning.anamai.moph.go.th/web-

upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/256
6/2-1/R1/R1_4.7%20ITA.pdf 

 4.8 กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
(โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/256
6/2-1/R1/R1_4.9%20ITA.pdf 

 4.9 คู่มือหรือมาตรฐานการให้ขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของ
ราชการ (OIT ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ) 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/256
6/OIT/OIT5-01_handbook%20government.pdf 

 4.10 การสื่อสาร/รับรู้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ กองแผนงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/256
6/06_ActionPlan66%20recognition%20(ethics).pdf 

 4.11 การเสริมสร้างความรู้คู่มือการปฏิบัติงานการยืมทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/256
6/OIT/4.11_handbook%20government%20recognition.pdf 

 4.12 ส่งเสริมการรับรู้คู่มือการปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการให้บุคลากรกองแผนงาน 3 ช่องทาง 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/256
6/OIT/4.12_handbook%20government%20promote.pdf 

 4.13 สื่อสารข้อมูลด้านการรับรู้ด้านคุณธรรมความโปร่งใสของผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย (IIT) 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/256
6/2-1/R1/R1_4.13%20IIT.pdf 

 4.14 ถ่ายทอดการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐาน ทาง
จริยธรรม 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/256
6/2-1/R1/R1_4.14%20ITA.pdf 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.7%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.7%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.7%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.9%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.9%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.9%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT5-01_handbook%20government.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT5-01_handbook%20government.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT5-01_handbook%20government.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/06_ActionPlan66%20recognition%20(ethics).pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/06_ActionPlan66%20recognition%20(ethics).pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/06_ActionPlan66%20recognition%20(ethics).pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/4.11_handbook%20government%20recognition.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/4.11_handbook%20government%20recognition.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/4.11_handbook%20government%20recognition.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/4.12_handbook%20government%20promote.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/4.12_handbook%20government%20promote.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/4.12_handbook%20government%20promote.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.13%20IIT.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.13%20IIT.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.13%20IIT.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.14%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.14%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.14%20ITA.pdf
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ระดับ หลักฐาน Link 
 4.15 การสื่อสาร/รับรู้การตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ เรื่อง การ

ให้บริการยืมทรัพย์สินของทางราชการกองแผนงาน 
https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/256
6/2-1/R1/R1_4.15%20ITA.pdf 

 4.16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ การ
ให้บริการยืมทรัพย์สินของทางราชการกองแผนงาน 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/256
6/OIT/OIT5-03_User%20Satisfaction%20Survey.pdf 

5 Outcome 5.1 ประเมินการรับรู้ฯ ออนไลน์ ตามแบบประเมิน IIT โดยประเมิน
บุคลากรจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/256
6/2-1/R1/R1_5.1%20IIT.pdf 

 5.2 จัดเก็บข้อมูลตามแบบประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก (EIT) หน่วยงานละ 20 ราย 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/256
6/2-1/R1/R1_5.2%20EIT.pdf 

 5.3 เปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ 
OIT ครบถ้วนตามที่กำหนด 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/256
6/OIT/OIT_Planning66.pdf 

 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.15%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.15%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.15%20ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT5-03_User%20Satisfaction%20Survey.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT5-03_User%20Satisfaction%20Survey.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT5-03_User%20Satisfaction%20Survey.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_5.1%20IIT.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_5.1%20IIT.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_5.1%20IIT.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_5.2%20EIT.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_5.2%20EIT.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_5.2%20EIT.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT_Planning66.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT_Planning66.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT_Planning66.pdf

