
 

รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที ่5/2566 
วันศุกร์ที ่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 

เวลา 09.30 – 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย 

----------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
1. นายดำรง ธำรงเลาหะพันธุ์   ผู้อำนวยการกองแผนงาน 
2. นายนุกูลกิจ พุกาธร    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
3. นางนุชนารถ รักประเสริฐ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
4. นางสาววิชุดา สมัยนิยม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
5. นายสมเกียรติ ปฏิรพ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
6. นางสาวนาฎอนงค์ เจริญสันติสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
7. นางสาวสิริรัตน์ อยู่สิน    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
8. นางสาวเขมณัฎฐ์  ศิริเชาวพัฒน์   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
9. นางสาวภาคินันท์ สุสังกรกาญจน์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
10. นางสาวอมรรัตน์ ไชยศิรินทร์   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
11. นางสาวกานดา สีสังข์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
12. นางสาวฉัตรรัตน์ ต้นภูบาล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
13. นายธัพญสรณ์ กองแก้ว   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
14. นางสาววิภารัตน์ เกิดวัน   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
15. นางสาวจินตนา ราชบุรมย์   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
16. นายธนพล สวารักษ์    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
17. นางสาวธีราภรณ์ ศรีนิเวศน์   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
18. นางสาวปวีณา ริ้วเหลือง มั่นคง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
19. นางสาวสุจิตรา บุญโต    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
20. นางสาวนภาภรณ์  นิมิตเดชกุลชัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
21. นางสาวพรหมมณี สิงหรัตน์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
22. นางสาวระพีพรรณ ศรีเนตร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
23. นางสาวปนัดดา ทองซัง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
24. นางสาวหนึ่งฤทัย หมอสัมฤทธิ์   นักวิเคราะห์งบประมาณ 
25. นางสาวภาณุมาศ  คงคา   นักจัดการงานทั่วไป 
26. นางสาวศิริญา จักษุพันธ์   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
27. นางสาวเสาวพร ตรีมงคล   พนักงานพิมพ์ ส 3 
28. นายสำราญ เสือเดช                            พนักงานขับรถยนต์ ส 2 
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29. นายมณฑล  เปรมปราณี                          พนักงานขับรถยนต์และผู้ช่วยธุรการ 
30. นางสาวจิตราวดี  ศรีคำ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสารบรรณและธุรการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจาก ลาพักผ่อนประจำปี  
1. นางสาวพาสนา ชมกลิ่น                               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
2. นางสาวอัญชลีพร ธัญญเจริญ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
3. พันจ่าเอก ธวัชชัย อุตรา                               นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
 
วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
   เนื่องจากสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะมีการปฏิรูปองค์กรใหม่ ประธานแจ้งให้ทราบถึงทิศทางการ
ทำงานของกรมอนามัย วิธีการทำงานของกรมอนามัยจะมีการปรับเปลี่ยนการทำงานลดการทำงานผ่าน Agent 
เป็นผ่าน End User โดยตรง ปรับการทำงานที่เคยผ่านเครือข่ายและจัดการบริการ (Operation) มุ่งตรงไปที่   
End User (ประชาชน) โดยตรง  สำหรับสถานประกอบการ กิจการต่าง ๆ ภายใต้กฎหมายของกรมอนามัย 
สามารถติดต่อสื่อสารกับกรมอนามัยไดโ้ดยตรงผ่านระบบ Platform ต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึน เป็นต้น 
  การจัดทำ Operation หรือ Service  โดยจะมีการปรับจาก Health Promotion ให้เป็น Service  
เรียกว่า Wellness  กรมฯ กำลังจะจัดทำเป็น Advance Service ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำหรับส่วนกลาง
จะสร้างเป็นศูนย์บริการคาดว่าจะสามารถก่อสร้างได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และส่วนภูมิภาคทั้งหมด 
จะจัดบริการเป็น Advance Health Promotion เรียกว่า Holistic wellness   
 การจัดทำยุทธศาสตร์ Lifestyle Medicine จะเป็นการกำหนดขอบเขตของ Service ที่จะสร้างขึ้น       
เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น จากทิศทางการทำงานในข้างต้นนี้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณและ
กลุ่มพัฒนานโยบายฯ จะทราบถึงนโยบายและยุทธศาสตร์ในการทำงานต่อไป และในส่วนของกลุ่มประเมินฯ และ
กลุ่มข้อมูล ขอให้เตรียมพร้อมสำหรับข้อมูลต่าง ๆ และการบริหารข้อมูล ที่จะใช้ในการเฝ้าระวัง การคาดการณ์ 
หรือใช้ในการประเมินผล 
 

มติที่ประชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ  
 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 4/2566 
 ผู ้แทนกลุ ่มอำนวยการ (นางสาวฉัตรรัตน์ ต้นภูบาล) แจ้งให้ที ่ประชุมทราบการแจ้งเวียนรายงาน 
การประชุมครั้งที ่4/2566 วันที ่31 มกราคม 2566  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566  ไม่มีการขอแก้ไข 
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  
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วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ผู ้แทนกลุ ่มอำนวยการ (นางสาวฉัตรรัตน์ ต้นภูบาล) ได้นำเสนอผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองแผนงาน 
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ดังนี้  
  1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกองแผนข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 กองแผนงาน
ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งปีจำนวน 4,095,100.- บาท เบิกจ่ายสะสมได้ 1,460,912.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 
37.07 จำแนกเป็นรายงบได้ดังนี้  
งบดำเนินงาน  ได้รับจัดสรร 4,055,100.- บาท   เบิกจ่ายได้  1,420,912.37 บาท    คิดเป็นร้อยละ 35.04  
งบลงทุน         ได้รับจัดสรร     40,000.- บาท   เบิกจ่ายได้      40,000.- บาท      คิดเป็นร้อยละ 100 
ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กรมกำหนดไว้ร้อยละ 45 ต้องเร่งรัดเบิกจ่ายเพิ่มอีก 346,732.63 บาท แต่หากไม่นับรวม
งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนเพิ่มจำนวน 914,200.-บาท ภาพรวมกองแผนงานจะสามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 46 
(สูงกว่าเป้าหมายที่กรมกำหนด)  

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามกลุ่มงาน  
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (สะสม) ของแต่ละกลุ ่มงานตั ้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - 22 กุมภาพันธ์ 2566                  
กลุ่มอำนวยการสามารถเบิกจ่าย 736,956.57 บาท (คิดเป็นร้อยละ 45.54 ) กลุ่มพัฒนานโยบายฯ สามารถ
เบิกจ่ายได้ 130,118.- บาท (คิดเป็นร้อยละ 37.18 ) กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณสามารถเบิกจ่ายได้ 
6,904.80 บาท (คิดเป็นร้อยละ 9.86 ) กลุ่มข้อมูลฯ สามารถเบิกจ่ายได้ 452,778.- บาท (คิดเป็นร้อยละ 64.68 ) 
และกลุ่มประเมินผลฯ สามารถเบิกจ่ายได้ 151,305.- บาท (คิดเป็นร้อยละ 11.51 ) 
  3. ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค. 65 - ก.พ. 66) คาดว่าจะได้คะแนนอยู่ที่ 4.1 คะแนน ดังนี้ 
คะแนนระดับท่ี 1-3  = 0.5000 คะแนน (คะแนนเต็ม 0.5000 คะแนน) 
คะแนนระดับท่ี 4  ส่วนที่ 1 = 0.5000 คะแนน (คะแนนเต็ม 1 คะแนน) 
                       ส่วนที่ 2 = 2.2866 คะแนน (คะแนนเต็ม 2.5000 คะแนน)  
คะแนนระดับท่ี 5  = 0.8222 คะแนน (คะแนนเต็ม 1 คะแนน) 
 

มติที่ประชุม 1. รับทราบ 
  2. มอบกลุ่มอำนวยการปรับสีกราฟนำเสนอให้มีสีแตกต่างอย่างชัดเจน 
  3. มอบคุณฉัตรรัตน์ไปสรุปงบประมาณท่ีคาดว่าจะสามารถนำมาบริหารให้กลุ่มพัฒนาระบบฯได้ 
 
  3.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ผู ้แทนคณะกรรมการบริหารกำลังคนกองแผนงาน (นางสาวเสาวพร ตรีมงคล) ได้รายงาน                
การบริหารทรัพยากรบุคคลของกองแผนงาน เรื ่อง การโอน การย้าย การไปช่วยราชการ และการบริหาร                 
ตำแหน่งว่าง จากที่ได้รายงานไปเมื ่อการประชุมครั้งที ่แล้ว จนถึงเวลานี้ ยังไม่มีความคืบหน้า  โดยการโอน                 
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ของนางสาวเขมณัฏฐ์ ศิริเชาวพัฒน์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ซึ ่งได้ขอโอนไปสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ก็อยู่ระหว่างรอคำสั่งโอน และตำแหน่งว่าง ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ      
อยู ่ระหว่างกองการเจ้าหน้าที ่กำลังดำเนินการ โดยจะมีการนัดประชุมคณะกรรมการ เพื ่อคัดเลือกบัญชี 
จากหน่วยงานต่าง ๆ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 
  กองการเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือแจ้งแนวทางการจัดสรรวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ 
เลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำของลูกจ้างประจำ รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 - 
31 มีนาคม 2566) ดังนี้ 

การจัดสรรวงเงิน เพื ่อเลื ่อนเงินเดือนข้าราชการ 3% ของเงินเดือนข้าราชการแต่ละคน                            
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน   

ส่วนที่ 1 คะแนน PA หน่วยงาน  กำหนด 2.95%  
ส่วนที่ 2 วงเงินส่วนกลาง   กำหนด 0.05% โดยใช้งบประมาณ  
การกำหนดระดับผลการประเมิน 
ข้าราชการ   กำหนดผลการประเมินอย่างน้อย 3 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี 

หน่วยงานใดมีข้าราชการน้อยกว่า 10 ราย  
ให้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการได้ 2 ระดับ 

พนักงานราชการ  กำหนดผลการประเมินอย่างน้อย 2 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก 
ผลการประเมินระดับดีเด่น 
ข้าราชการ   ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนคนที่ได้เลื่อนเงินเดือน 

หน่วยงานใดมีข้าราชการน้อยกว่า 5 ราย ให้ได้ 1 คน 
พนักงานราชการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนคนที่ได้เลื่อนค่าตอบแทน 

หน่วยงานใดมีพนักงานราชการน้อยกว่า 5 ราย ให้ได้ 1 คน 
ลูกจ้างประจำ  กำหนดโควตาไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนคน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566  

  ผู้แทนคณะกรรมการบริหารกำลังคนกองแผนงาน ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่กองแผนงานทุกคนร่วม
แสดงความยินดี ที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้พิจารณามอบ
เกียรติบัตรเพ่ือแสดงว่ากองแผนงาน เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมกับร่วมแสดง
ความยินดี ที่นางสาวสุจิตรา บุญโต และ นางสาวเสาวพร ตรีมงคล เจ้าหน้าที่กองแผนงาน ได้รางวัลเกียรติบัตร 
เชิดชูเกียรติ เป็นคนดีศรีอนามัย ระดับหน่วยงาน ประจำปี 2565 

ทั้งนี้ ผู้แทนคณะกรรมการบริหารกำลังคนกองแผนงาน ได้สรุปการแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย  
ปัจจุบันกรมอนามัยมีหน่วยงาน จำนวน 44 หน่วยงาน เนื ่องจากมีการจัดตั ้งหน่วยงานภายในเพิ ่ม ได้แก่                
กองอนามัยมารดาและทารก กองอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น กองอนามัยวัยทำงาน 
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มติที่ประชุม 1. รับทราบ 
2. มอบหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มเตรียมพร้อมกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
   คาดว่าระหว่างวันที่ 5 - 12 เมษายน 2566  
3. มอบกลุ่มอำนวยการจัดเตรียมช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลคนดีศรีอนามัย     
   ระดับหน่วยงาน ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 และให้ทุกกลุ ่มร่วมถ่ายภาพหมู่ในการแสดง 
   ความยินดีกับผู้รับรางวัลด้วย 
    

  3.3 รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
   3.3.1 รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน เดือน 
กุมภาพันธ์ 2566 
    ผู ้แทนเลขานุการคณะทำงานตัวชี ้ว ัดกองแผนงาน (นางสาววิภารัตน์ เกิดว ัน) รายงาน
ความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ดังนี้  
  1. รายงานคะแนนประเมินตนเอง ในรอบ 5 เดือนแรก (ต.ค. 65 - ก.พ. 66 คะแนน) ผู้รับผิดชอบ
แต่ละตัวชี้วัดได้ดำเนินการประเมินคะแนนตนเอง ดังนี้  
ตัวชี้วัดที่ 2.1   ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประเมินตนเอง 4 คะแนน  
ตัวชี้วัดที่ 2.2  ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้    
 (LO) ประเมินตนเอง 5 คะแนน  
ตัวชี้วัดที่ 2.3   ระดับความสำเร็จร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณประเมินตนเอง 4.11 คะแนน  
ตัวชี้วัดที่ 2.4   ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 ประเมินตนเอง 5 คะแนน  
ตัวชี้วัดที่ 4.16  ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog ) เพ่ือนาไปสู่การเปิดเผยข้อมูล

ภาครัฐ (Open Data) ประเมินตนเอง 5 คะแนน  
ตัวชี้วัดที่ 4.17  ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูลกรมอนามัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอก 
                   ประเมินตนเอง 5 คะแนน  
ตัวชี้วัดที่ 4.18  ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัยประจำปี  
 งบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเมินตนเอง 5 คะแนน 
   2. Timeline การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ในรอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค. - 
ก.ค. 66) ฉบับปรับปรุง 10 ม.ค. 66 
เม.ย. - ส.ค. 66 หน่วยงานรายงานผลคำรับรองฯ รอบ 5 เดือนหลัง ในระบบ DOC 4.0 เริ ่มครั้งแรกภายใน  
                     10 เม.ย. 66 และครั้งสุดท้าย ภายใน 10 ส.ค. 66   
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วันที่ 11 – 17 ส.ค.66 (4 วันทำการ) เจ้าภาพตัวชี้วัดตรวจและคีย์คะแนนระดับ 1 – 5 ในระบบ DOC 4.0 และ  
   ส่งผลคะแนนให้ กพร.  
วันที่ 18 – 23 ส.ค.66 (4 วันทำการ) กพร. ตรวจทานและสรุปคะแนนรายหน่วยงานในระบบ แจ้งหน่วยงานเข้า
           ระบบ DOC 4.0 ดูคะแนนก่อนอุทธรณ์ 
NEXT STEP  
1) ขอความร่วมมือทุกกลุ่มงานที่เป็นเจ้าภาพแต่ละตัวชี้วัดเข้ารายงานผลการดำเนินงานในระบบ DOC ภายในวันที่  
    10 มี.ค. 2566 ในรายการที่ 3 ผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน และรายการที่ 5 รายงานผลการติดตาม  
    กำกับ ตัวชี้วัดประจำเดือน ก.พ. 66 
2) วันที่ 13 – 16 มี.ค. 66 (4 วันทำการ) เจ้าภาพตัวชี้วัดตรวจและคีย์คะแนนระดับ 1 – 5 ในระบบ DOC 4.0  
    และส่งผลคะแนนให้ กพร. 
3) วันที่ 17 – 22 มี.ค. 66(4 วันทำการ) เปิดระบบดูคะแนนก่อนอุทธรณ์ 22 มี.ค. 66 เวลา 13.00 น. 
    วันที่ 23 – 24 มี.ค. 66 (2 วันทำการ) หน่วยงานดูคะแนน/ส่งหนังสือขออุทธรณ์ฯ (ถ้ามี) ให้ กพร. 
4) วันที่ 28 -29 มี.ค. 66 (2 วันทำการ) เจ้าภาพตัวชี้วัดทบทวนและส่งผลคะแนนระดับ 1 – 5 หลังอุทธรณ์ 
    ในระบบ DOC 4.0 ให้ กพร. 
    วันที่ 3 เม.ย. 66 เปิดระบบดูคะแนนหลังอุทธรณ์ 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
  3.3.2 รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือนแรก 
   นางสาววิภารัตน์ เกิดวัน ผู้แทนกลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตามได้นำเสนอผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือนแรก จำนวน 7 ตัวชี้วัด ให้ลงรายการข้อมูลในระบบ DOC 
ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 ในรายการที่ 3 ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และ 5 รายงานผลการติดตาม
กำกับตัวชี้วัดประจำเดือนเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยให้การคีย์รายงานภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 ดังนี้ 
  กลุ่มอำนวยการ ได้รายงานตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) 
  - ประชุมคณะทำงานตัวชี้วัด 2.1 ครั้งที่ 4 เพื่อเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อดำเนินการตามแผน
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 2.1 รอบ 5 เดือนแรก  
  - สื่อสาร/เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ กองแผนงาน 
จำนวน 3 ช่องทาง 

- จัดทำข้อคำถามของแบบสำรวจความพึงพอใจการยืมทรัพย์สินของทางราชการกองแผนงานให้
ครบถ้วน และครอบคลุม ตามข้อกำหนด OIT โดยประเมินผ่านระบบ Google Form พร้อมแบบลงลายมือชื่อของ
บุคลากรกองแผนงาน   
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- การตอบแบบวัดการรับรู้ออนไลน์ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (IIT) รอบ 5 เดือนแรก ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 

- ตรวจสอบข้อมูล OIT ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามหัวข้อที่เจ้าภาพตัวชี้วัดกำหนด 
- จัดทำสรุปผลการดำเนินงานและรายงานให้ผู้อำนวยการทราบ 

  - กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองแผนงาน ในการประชุมกองแผนงาน  
  - รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566  
  - การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกัน การทุจริต 
กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa66-2-1 
  ตามที่คณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 
กองแผนงาน ได้จัดทำแผนฯ และได้ดำเนินการตามแผนฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกุมภาพันธ์ 2566                    
โดยคณะทำงานฯ ได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนฯ และรายงานผลฯ ตามแบบฟอร์มที่กองการเจ้าหน้าที่
กำหนด และเผยแพร่ตามข้อกำหนด OIT ตามเอกสารแนบท้ายนี้   
  ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  
   ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกองแผนข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 กองแผนงานได้รับ
จัดสรรงบประมาณท้ังปีจำนวน 4,095,100.- บาท เบิกจ่ายสะสมได้ 1,460,912.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.07 
จำแนกเป็นรายงบได้ดังนี้  

งบดำเนินงาน  ได้รับจัดสรร 4,055,100.- บาท   เบิกจ่ายได้  1,420,912.37 บาท    คิดเป็นร้อยละ 
35.04  
งบลงทุน        ได้รับจัดสรร     40,000.- บาท   เบิกจ่ายได้      40,000.- บาท      คิดเป็นร้อยละ 100 

     ซ่ึงต่ำกวา่เป้าหมายท่ีกรมกำหนดไวร้้อยละ 45 ต้องเร่งรัดเบิกจ่ายเพ่ิมอีก 346,732.63 บาท แต่
หากไม่นับรวมงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนเพิ่มจำนวน 914,200.-บาท ภาพรวมกองแผนงานจะสามารถเบิกจ่าย
ได้ร้อยละ 46 (สูงกว่าเป้าหมายที่กรมกำหนด)  
จากการประเมินตนเองคาดว่าจะได้คะแนนตัวชี้วัดจะอยู่ที่ 4.1 คะแนน จำแนกตามระดับ ดังนี้ 
ระดับที่ 1-3 Management and Governance  
กองแผนงานได้ดำเนินการจัดทำรายงานตามที่เจ้าภาพกำหนดในครบเรียบร้อยครบ ดังนี้  
1) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ + นำขึ้นเว็บไซต์ภายใน 31 ต.ค. 65                                                      
2) รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน ครบ 5 ครั้ง  
  ครั้งที่ 1 วันที่  20 ต.ค. 2565 
ครั้งที่ 2 วันที่  15 พ.ย. 2565 
ครั้งที่ 3 วันที่  20 ธ.ค. 2565 
ครั้งที่ 4 วันที่  18 ม.ค. 2566 
ครั้งที่ 5 วันที่   17 ก.พ. 2566 
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3) รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯทุกเดือน + ขึ้นเว็บไซต์ภายในวันที่ 10 ของเดือน
ถัดไปครบทุกเดือน 5 ครั้ง 
  ครั้งที่ 1  เดือน ต.ค. 2565 
  ครั้งที่ 2  เดือน พ.ย. 2565 
  ครั้งที่ 3  เดือน ธ.ค. 2565 
  ครั้งที่ 4  เดือน ม.ค. 2566 
  ครั้งที่ 5  เดือน ก.พ. 2566   
ประเมินคะแนนตนเองระดับที่ 1-3 Management and Governance = 0.5000 คะแนน 
ระดับที่ 4 Output ผลผลิต 

ประเมินคะแนนตนเอง 

คะแนนส่วนที่ 1 = 0.5000 คะแนน (คะแนนเต็ม 1 คะแนน) 

คะแนนส่วนที่ 2 = 2.2866 คะแนน (คะแนนเต็ม 2.5000 คะแนน)  
ระดับที่ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด 
ประเมินคะแนนตนเอง 
คะแนนระดับที่ 5  = 0.8222 คะแนน (คะแนนเต็ม 1 คะแนน)    
  กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ได้รายงานตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 4.18 ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรม
อนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
   1) ดำเนินการติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 
   2) ดำเนินการจัดทำผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนตามแผน/ผล และรายงาน
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมายกิจกรรมจากระบบ DOC4.0 
   3) จัดทำสรุปผลการรายงานความก้าวหน้าการบรรลุเป้าหมายกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ        
กรมอนามัย ประจำเดือนตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือรายงานที่
ประชุมกรมอนามัย  
  กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ ได้รายงานตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และ
การขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)   
  - ดำเนินการจัดทำแผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรอง  
การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)  โดยผ่านคณะกรรมการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนวิชาการ กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 และได้ดำเนินการวิเคราะห์การพัฒนาระบบจัดการ
วิเคราะห์แผนงานโครงการ และงบประมาณ กรมอนามัย (e-budget Anamai) กำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อน
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การดำเนินงานวิชาการตามกลยุทธ์ PIRAB ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการ I (Investment) พัฒนากระบวนการจัดการ
ความรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้หน่วยงานเกิดถอดบทเรียนแลกเปลี่ยน ถ่ายทอด แล ะส่งต่อองค์
ความรู้ทางวิชาการที่ยั่งยืนและสนับสนุนการดำเนินงานให้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสามารถต่อยอด
และปรับใช้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป มีการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ ในหัวข้อหลักเกณฑ์
การเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย และระเบียบสารบรรณ ได้นำหลักฐานอัปโหลดขั ้นเว็บไซต์กองแผนงาน
เรียบร้อย ดังนี้ 

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณากลั่นกรอง (กพว) หน่วยงาน 
2. แผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

(Learning Organization : LO) 
3. การวิเคราะห์การพัฒนาระบบจัดการวิเคราะห์แผนงานโครงการ และงบประมาณ กรมอนามัย (e-

Budget Anamai) 
4. มาตรการการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ PIRAB 
5. ประมวลองค์ความรู้และจัดทำคลังข้อมูลความรู้วิชาการ กองแผนงาน 
6. รายงานการประชุมคณะกรรมการการพิจารณากลั่นกรอง (กพว) หน่วยงาน ครั้งที่ 3 
7. เอกสารประมวลองค์ความรู้และจัดทำคลังข้อมูลความรู้วิชาการ กองแผนงาน 
8. แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ 
    - หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย 
    - ระเบียบสารบรรณ 
    - Google Form  
9. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 
10. บทคัดย่อผลงานวิชาการ (R2R) 
11. ผลงานวิชาการ เรื ่อง การพัฒนาระบบจัดการวิเคราะห์แผนงานโครงการ และงบประมาณ กรม

อนามัย (e-Budget Anamai) ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
12. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 
 



- 10 - 
 
 

 
 
  กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม ได้รายงานตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566   
   1) ระดับคะแนน 1-5 ได้ดำเนินการกำกับติดตามผลการดำเนินงานในระบบ DOC4.0 โดยการ
ติดตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566  
  กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล ได้รายงานตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  ตัวชี้วัดที่ 4.16 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพ่ือนำไปสู่
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) 
    กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล ได้ดำเนินการจัดทำรายชื่อรายชื่อชุดข้อมูล (Data set) ตามประเด็น
การดำเนินงานที่สอดคลองกับขอบเขตการใหหน่วยงานอื่นสามารถนำข้อมูลไปใชประโยชนได้ตามภารกิจการ
สนับสนุนใหหน่วยงานสวนภูมิภาค องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่สวนร่วม
ในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ ่งแวดล อมเพื ่อสงเสริมใหคนไทยมีสุขภาพดีของกรมอนามัย  
โดยรายการชุดข้อมูลมี 3 รายการคือ 1. รายการข้อมูลโรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกตองตามหลักวิชาการ 2. โรงพยาบาลภาครัฐที่มิไดส้ังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบ
การจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกตองตามหลักวิชาการ 3. โรงพยาบาลเอกชนมีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
อย่างถูกตองตามหลักวิชาการ และจัดทำคำอธิบายข้อมูล (Metadata) คำอธิบายข้อมูลของทรัพยากร (Resource 
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Metadata) ที่สอดคล้องตามมาตรฐานของ สพร. กำหนด (14 รายการ) โดยสามารถดูผลการดำเนินงานระดับที่ 4 
และ 5 ดังนี้ 

 
ผลการดำเนินงาน รายการ หลักฐาน 

ระดับ 4 Output ผลผลิต 1. รายชื่อชุดข้อมูล (Data set) https://bit.ly/3HM60av 
2. รายละเอียด Data Dictionary ของชุดข้อมูล 
(Data Set) 

https://bit.ly/3DTmf4G 

3. ผลการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่
กำหนด 

https://bit.ly/3HKrox2 

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ 1. ผลลัพธ์ของชุดข้อมูลที่มีคำอธิบายข้อมูล https://bit.ly/3JogXRK 
 2. ชุดข้อมูลที่มีคำอธิบายข้อมูล https://bit.ly/3l0dsHQ 
 3. สรุปภาพรวมผลลัพธ์การดำเนินการระบบ

บัญชี 
https://bit.ly/3mHCKuz 

และสามารถดูรายละเอียดแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานผลตามแผนและมาตรการที่ กำหนดและผลลัพธ์ 
การดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก ได้ที่ https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa66-4-16 
  ตัวชี้วัดที่ 4.17 ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูลกรมอนามัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย
ภายนอก URL : https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa66-4-17/?reload 

รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566) กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล มีการดำเนินการ
ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด เสร็จสิ้นตามแผนการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยมีผลลัพธ์
แสดงถึง 

 
ระดับ หลักฐาน Link 

Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด ตรวจสอบและทดสอบการ
เชื่อมโยงข้อมูลพร้อมทั้งสื่อสาร 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผ่าน 3 
ช่องทาง 

https://shorturl.asia/OyuFP 

 มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน อย่าง
น้อย 1 เรื่อง  

https://shorturl.asia/b2WxM 

หมายเหตุ : Link URL คำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
https://planning.anamai.moph.go.th/th/planning-pa66 

https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa66-4-17/?reload
https://shorturl.asia/OyuFP
https://shorturl.asia/b2WxM
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 3.4 ผลการดำเนินงานชมรมจริยธรรมกองแผนงาน 
  เลขานุการชมรมจริยธรรม กองแผนงาน (นางสาวปวีณา  ริ้วเหลือง มั่นคง) รายงานความก้าวหน้า
การดำเนินงานของชมรมจริยธรรม กองแผนงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  ดังนี้ 
 1. การรับสมัครสมาชิกชมรมจริยธรรม กองแผนงาน  จากการเปิดรับสมัครสมาชิกชมรม
จริยธรรม ณ ปัจจุบัน มีผู้สมัครแล้ว 26 คน จากจำนวนเจ้าหน้าที่ของกองแผนงาน 33 คน  
 2. แผนกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานชมรมจริยธรรม (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
  1) กิจกรรมเย็บหมวกเพ่ือบริจาคให้ผู้ป่วยมะเร็ง 
  2) กิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิ 
  3) การจัดกิจกรรมทำประโยชน์เพ่ือสาธารณะ เช่น รณรงค์รักษาความสะอาดในวัด สถานที่ราชการ  
  4) กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 
 3. กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร กองแผนงาน โดยชมรมจริยธรรมขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ 
กองแผนงาน ร่วมทำกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการแต่งกายตามวัน “แต่งกายอย่างไร ถูกใจ ถูกที่ 
ถูกเวลา” ดังนี้  
  1) ทุกวันจันทร์ เริ่มต้นสัปดาห์ แต่งกายด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการ 
  2) ทุกวันพฤหัสบดี สีแสดสดใส สวมใสเสื้อโปโลสีขาว กองแผนงาน 
 3) ทุกวันศุกร์ งามอย่างไทย สวมใส่ผ้าไทย/ผ้าพ้ืนเมือง 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
                      
  3.5  รายงานผลการดำเนินงานสำคัญของกลุ่มงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 
  กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์  
  ผู ้แทนกลุ ่มพัฒนาฯ โดย นางสาวกานดา สีสังข์ รายงานผลการดำเนินการสำคัญของกลุ ่มงานฯ 
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  ดังนี้  
  1. ประชุมหารือการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระหว่าง อบจ. 
และกรมอนามัย วันที ่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 วัตถุประสงค์เพื ่อพิจารณากรอบการดำเนินงานบูรณาการ           
งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระหว่าง อบจ. และกรมอนามัย  สรุปประเด็นสำคัญ คือ การกำหนด
พื้นที่ในการดำเนินการ จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร นครสวรรค์ ระยอง ภูเก็ต ปราจีนบุรี และร้อยเอ็ด  ลำดับ
ถัดไปจะเป็นการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและศึกษาความต้องการและ GAP ของ อบจ. ในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม และจัดทำแผนงาน/โครงการบูรณาการงานร่วมกัน Next Step กลุ่มพัฒนานโยบายฯ จะประสานกับ
ศูนย์อนามัยในการวางแผนลงพ้ืนที่แต่ละจังหวัดเพ่ือเก็บข้อมูล โดย กพว. กผ.และสำนัก/กองวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง  
   กรอบการดำเนินงาน (ภูเก็ต ระยอง พิจิตร นครสวรรค์ ปราจีนบุรี ร้อยเอ็ด)  จะเริ่มดำเนินการ
ตั้งแต่ ก.พ. - ก.ย. 66 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
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  1) ดำเนินการประชุม working group   
  2) ลงพื้นที่ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูล 6 อบจ.   

3) รายงานในที่ประชุมกรม/คลัสเตอร์ มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  4) ลงพื้นที ่ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม 
  5) ประชุมระดมสมองจัดทำแผนงาน/โครงการบูรณาการฯ กับ อบจ. 
  6) ขับเคลื่อนโครงการ/งานร่วมกับ อบจ. 
  7) รายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุมกรม/คลัสเตอร์ 

8) ถอดบทเรียนและขยายไปยัง อบจ. อื่นๆ 
  2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและ
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Lifestyle Medicine and Holistic Wellness Care) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
2566 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผอ.สำนักส่งเสริมสุขภาพ ผอ.กองแผนงาน  
ผอ.สถาบันปัณณทัต  และ กพว.กองแผน ร่วมกับ รศ.ดร.นพ.พิทยา จารุพูนผล  และ ผศ.ดร.ศิราณี ศรีใส  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สรุปผลการประชุม จะเป็นการผลักดันยุทธศาสตร์ LM & HWC  
เป็นแผนระดับ 3 (ระดับชาติ) และใช้วิธีการจัดเก็บข้อมูลแบบ In-dept interview (Delphi technique) และ 
focus group กำหนดรายชื่อผู้ให้ข้อมูลจัดทำยุทธศาสตร์ฯ/Stakeholder ได้แก่ สมาคม/ราชวิทยาลัย, ผู้เชี่ยวชาญ/
ผู้ทรงคุณวุฒิ, หน่วยงานในสังกัด ก.สธ., ผู้บริหารกรมอนามัย, มหาวิทยาลัย, ภาคเอกชน, ภาคีเครือข่ายอื่นๆ 
(สสส. สปสช. ศสช.)  
Next Step จะเป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิต
และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Lifestyle Medicine and Holistic Wellness Care) วันที่ 8 - 9 มี.ค. 66  
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ศึกษาดูงาน) และศักดิ์สยาม เลคไซด์ รีสอร์ท จังหวัดนนทบุรี  
 กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและ  
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Lifestyle Medicine and Holistic Wellness Care) 
วันที่ 8 มี.ค. 2566 ศึกษาดูงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ที่ รพ.จุฬาฯ สภากาชาดไทย 4 ศูนย์  
 1. ศูนย์นิทราเวช (Excellence Center for Sleep Disorders) 
 2. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ  (Excellence Center for 
     Genomics and Precision Medicine) 
 3. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ (Geriatric Excellence Center)    
 4. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการเดินและเคลื่ อนไหว (Excellent Center for Gait and 
     Motion) 
วันที ่ 9 มี.ค. 2566  เป็นการจัดทำ Work Shop การจัดทำยุทธศาสตร์ Lifestyle Medicine และ Holistic 
Wellness Care ณ ศักดิ์สยาม เลคไซด์ รีสอร์ท จังหวัดนนทบุรี โดย รศ.ดร.นพ.พิทยา จารุพูนผล  และ ผศ.ดร. 
ศิราณี ศรีใส คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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  3. การอภิปรายทั่วไป เพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี ณ รัฐสภา 
วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2566 ประเด็นที่เก่ียวข้องกับกรมอนามัย 
1) ไม่มีการควบคุมนโยบายกัญชาเสรี ทำให้เยาวชนเข้าถึงได้ง่ายซึ่งกรมอนามัยได้จัดทำแบบคำตอบให้กับ กยส. 
เรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้นำมาชี้แจงต่อสภา  
2) มีการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการมากกว่าการใช้เพื่อทางการแพทย์ส่งผลให้ผู้ป่วยจิตเวชเพ่ิมข้ึน 
 

มติที่ประชุม     รับทราบ 
        

 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ   
ผู้แทนกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ฯ โดยนางสาวหนึ่งฤทัย หมอสัมฤทธิ์ รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำเดือน
กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้  
  1. การจัดสรรงบประมาณปี 66  
สำนักงบประมาณ จัดสรรรอบที่ 1 (เมื่อวัน 1 ต.ค. 65) วงเงิน 1,007,3832 ลบ. ได้จัดสรรลงหน่วย (เมื่อวัน 6 ต.ค. 65) 
รอบที่ 2 (เมื่อวัน 30 ม.ค. 66) วงเงิน 681.2139 ลบ. จัดสรรลงหน่วย (เมื่อวัน 7 ก.พ. 66) คงเหลือ รอบที่ 3 
วงเงิน 89.9019 ลบ. แบ่งเป็นงบดำเนินงาน วงเงิน 88.6587 ลบ. และงบร่ายจ่ายอื่น วงเงิน 1.2432 ลบ. คาดว่า
ในวงเงินที่เหลือจะได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณในช่วงต้นเดือน มิ.ย. 2566 นี้ 

2. คำของบประมาณปี 67 
วงเงินคำขอ 4,311.1873 ลบ. ขณะนี้สงป.อยู ่ระหว่างพิจารณากรอบวงเงิน (วันที่ 27 ม.ค. – 14 มี.ค.66)           
ซ่ึงคณะอนุกรรมการจัดการงบประมาณ ปี 67 ได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว (เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 66) เสนอให้มีการเพ่ิม 
ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวช ี ้ว ัดผลสำเสร็จการพัฒนาระบบบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งได้จัดเตรียมแผนที่รองรับไว้ คือ แผนยุทธศาสตร์ lifestyle 
medicine & holistic wellness care แผนงบลงทุนระยะ 3 ปี (68 -70 ) และแผนการติดตามประเมินผล  
เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 66 คณะกรรมการจัดการงบประมาณ ปี 67 (คณะใหญ่) ได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ไม่มีประเด็น
เพ่ิมเติม 

3. ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้  (Knowledge Management: 
KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO) ดำเนินการเตรียม 
เสนอ Like Talk Award รอบแรกเดือน มีนาคม 2566  
Next Step จะเป็นการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 2.2 รอบ 5 เดือนหลัง 

 

มติที่ประชุม 1. รับทราบ 
  2. ก่อนนำเสนอ Like Talk Award ให้มาซักซ้อมที่กองแผนงาน 
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  กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล  

ผู ้แทนกลุ ่มพัฒนาระบบข้อมูล (นายธนพล สวารักษ์) รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญของ        

กลุ่มงาน ดังนี้ 

1. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูลเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 21–22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเบลล่าบี อำเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหารือแนวทางการปรับปรุง พัฒนา และการจัดการข้อมูลเฝ้าระวัง
ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัยให้มีประสิทธิภาพ ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบัน รองรับการใช้งานของกลุ่มเป้าหมายด้านวิชาการและประชาชนภายนอกได้อย่างเหมาะสม ผู้เข้าร่วม
ประชุมจะมี 3 สาย คือ สายส่งเสริมสุขภาพ สายอนามัยสิ่งแวดล้อม และสายสนับสนุน ได้แก่ สส.  สภ. สท. สอพ. 
สอส. กองกิจฯ  สพด. สปพอ. สว. สอน. กองป. กก. กรส. กพร. กจ. และ กผ.  
หมวดรายการข้อมูลที่อภิปรายจะเป็นเรื่อง     
1) ตัวชี้วัดกระทรวง 
2) ตัวชี้วัด PA อธิบดี 
3) ตัวชี้วัดตรวจราชการ 
4) ตัวชี้วัดเฝ้าระวัง 
5) ยุทธศาสตร์กรม 
6) โครงการพระราชดำริฯ กรมอนามัย 
7) ตัวชี้วัดโครงการสำคัญ 
8) ตัวชี้วัดแผนระดับ 3 กรมอนามัย 
9) ตัวชี้วัดฐานข้อมูลต่าง ๆ ในระบบฐานข้อมูลกลาง  
มีรายการข้อมูลในระบบประมาณ 350 รายการข้อมูล ซึ่งมีจำนวน 140 รายการที่ต้องดำเนินการหาแนวทาง
ร่วมกันในการได้มาซึ่งข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล แบ่งตามมิติได้ดังนี้ 
1) สายงานส่งเสริมสุขภาพ เชื่อม API = 27 รายการข้อมูล  ระบบ KeyIn =39 รายการข้อมูล 
2) สายอนามัยสิ่งแวดล้อม  เชีอม API = 11 รายการข้อมูล  ระบบ  KeyIn = 44 รายการข้อมูล 
3) สายสนับสนุน ดึงข้อมูลผ่านระบบ KeyIn = 19 รายการข้อมูล 
Next Step หากได้ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการ  
1) จัดทำหน้าแสดงรายงานข้อมูลในระบบ DoH Dashboard และ Anamai Data Center 
2) จัดทำการเชื่องโยงข้อมูลผ่าน API และระบบบันทึกข้อมูล 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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  กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม  
    ผู ้แทนกลุ ่มประเมินผลและนิเทศติดตามโดย (นางสาวพรหมมณี ส ิงหรัตน์ ) รายงานผล 
การดำเนินการกลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตามประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้ 
  1. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัดสำคัญ ตามรอบการรายงานปกติ  
1) รายงานสรุปความก้าวหน้าโครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
2) รายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกรมอนามัย (ผ่านมติ ครม.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  2. การประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ 5/2566 วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงพยาบาล
เกาะกูด จังหวัดตราด มีมติที่ประชุมที่เกี่ยวข้องกับกองแผนงาน ดังนี้ 
1) การจัดประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจการจัดทำคำของบประมาณ ให้แก่หน่วยงานได้รับทราบ  
2) กองแผนงานร่วมกับกองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนสุขภาพด้วยระบบดิจิทัล 
(รูปแบบ Operation Center โครงสร้างเหมือน EOC กรมอนามัย) และตั้งทีมศึกษาการใช้งานและประโยชน์ของ          
Chat GPT / AI    
Next Step กลุ่มประเมินผลฯ อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 เรื่อง ดังนี้  
1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกรมอนามัย รอบ 6 เดือน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 2 - 4 เม.ย. 2566 ณ เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 
2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกรมอนามัย รอบ 6 เดือน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
    

มติที่ประชุม 1. รับทราบ 
  2.  มอบหมายดังนี้ 
  2.1 กลุ่มประเมินผลฯและกลุ่มพัฒนานโยบายฯ ประชุมกับผอ. เพื่อออกแบบรูปแบบการนำเสนอ  
         ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ในการประชุมกรมอนามัย รอบ 6 เดือนหลัง 
  2.2 กลุ่มพัฒนานโยบายฯ เตรียมข้อมูลกรอบงานรอบ 6 เดือนหลังและทิศทางการดำเนินงาน 
       สำหรับท่านอธิบดี (เรื่อง Lifestyle Medicine) 
  2.3 มอบกลุ่มประเมินผลฯ จัดลำดับการนำเสนอ โดยให้คลัสเตอร์วิชาการเป็นหลัก และให้ผู้แทน
       ชมรมศูนย์อนามัยนำเสนอ Excellence Service ของส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ ให้กลุ่มประเมินผลฯ
       ว ิเคราะห์ภาพรวมของงานเรื ่องที ่ม ีป ัญหาและเรื ่องที ่ประสบความสำเร ็จ นำเสนอ     
       เป็นคลัสเตอร์ และให้ผู้ทรงคุณวุฒิสรุปภาพรวมและชี้ประเด็น 
    
วาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ  

- ไม่มี - 
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วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา   
- ไม่มี - 

 
วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  

- ไม่มี - 
  

ปิดประชุม เวลา 14.00 น. 
 

----------------------------------------------- 
 
     นางสาวฉัตรรัตน์  ต้นภูบาล  ผู้จดรายงานการประชุม 
     นางสาววิชุดา สมัยนิยม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ที ่ ตัวช้ีวัด คะแนน คะแนน
ประเมิน 
ตนเอง 

ผู้รับผิดชอบ ความก้าวหน้า หมายเหตุ 

1 2.1 ระดับความสำเร็จของ
การดำเนินงานคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA) 

5 4 กลุ่มอำนวยการ 1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
ตัวชี้วัดที่ 2.1  
2. ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อ
วิเคราะห์ Gap3. 3. วิเคราะห์ 
Gap ปัญหาการดำเนินงานฯ 
4. กำหนดมาตรการและประเด็น
ความรู้/จัดทำแผนขับเคลื่อนฯ                                   
5. จัดทำแผนขับเคลื่อนฯ                        
6. จัดทำทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก (EIT)                                                
7. ประชุมคณะทำงานฯ จำนวน 4 
ครัง้            
8. ประชุมกองแผนงานฯ เพ่ือ
กำกับติดตามการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
ที่ 2.1 จำนวน 4 ครั้ง       
9. รายงานผลการดำเนินกงานตาม
แผนขับเคลื่อนฯ จำนวน 4 ครั้ง                     
10. ประกาศเจตนารมณ์ฯ                      
11. จัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการ
ขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของ
ของหน่วยงาน รายไตรมาส 
จำนวน 1 ครั้ง                                               
12. จัดทำคู่มือ/แนวทางการ
ปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการ กองแผนงาน 
13. ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน/แจ้งเวียน/กรุ๊ปLine 
คู่มือ 3 ช่องทาง 

 

รายงาน ณ วนัท่ี 10 มี.ค. 2566  
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ที ่ ตัวช้ีวัด คะแนน คะแนน
ประเมิน 
ตนเอง 

ผู้รับผิดชอบ ความก้าวหน้า หมายเหตุ 

14. สื่อสารข้อมูลการรับรู้ด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
15. รวบรวมเอกสาร ข้อมูลและ
ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลบน
เว็บไซต์ของหน่วยงานตาม
หลักเกณฑ์ OIT ที่กำหนด 
16. จัดทำแบบสำรวจความ 
พึงพอใจการให้บริการในการยืม
ทรัพย์สินของทางราชการ 
18. รายงานผลและสรุปผลสำรวจ
ความพึงพอใจในการให้บริการการ
ยืมทรัพย์สินฯ 
19. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

2 2.2 ระดับความสำเร็จของ
การจัดการความรู้ (KM) 
และการขับเคลื่อนการ
เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (LO) 

5 5 กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์
การงบประมาณ 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การพิจารณากลั่นกรอง (กพว) 
หน่วยงาน ครั้งที่ 4 
2. รายงานความก้าวหน้า 
การดำเนินงานตัวชี้วัดตาม 
คำรับรองฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 
3. สรุปผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่ง 
การเรียนรู้ (LO) 

 

3 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

5 4.11 กลุ่มอำนวยการ 1. ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมนำขึ้น
เว็บไซต์ของกองแผนงาน ภายใน
วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เรียบร้อย 
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ที ่ ตัวช้ีวัด คะแนน คะแนน
ประเมิน 
ตนเอง 

ผู้รับผิดชอบ ความก้าวหน้า หมายเหตุ 

2. รายงานผลติดตามเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ 
วันที่ 15 ม.ค. 66     
พร้อมอับโหลดขึ้นเว็บไซต์ของกอง
แผนงาน ในวันที่ 20 ของเดือน 
(ครบทุกเดือน) 
ครั้งที่ 1 วันที่  20 ต.ค. 2565 
ครั้งที่ 2 วันที่  15 พ.ย. 2565 
ครั้งที่ 3 วันที่  20 ธ.ค. 2565 
ครั้งที่ 4 วันที่  18 ม.ค. 2566 
ครั้งที่ 5 วันที่   17 ก.พ. 2566 
3.รายงานการติดตามการ
ดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ
ทุกเดือน + ขึ้นเว็บไซต์ภายในวันที่ 
10 ของเดือนถัดไป (ครบทุกเดือน) 
ครั้งที่ 1  เดือน ต.ค. 2565 
ครั้งที่ 2  เดือน พ.ย. 2565 
ครั้งที่ 3  เดือน ธ.ค. 2565 
ครั้งที่ 4  เดือน ม.ค. 2566 
ครั้งที่ 5  เดือน ก.พ. 2566   
4. ผลการเบิกจ่าย ณ 28 ก.พ. 66 
มีผลเบิกจ่ายสะสมภาพรวม 
1,530,137.37       คิดเป็นร้อย
ละ 37.37 (เป้าหมายกรมกำหนด
ไว้ร้อยละ 45) ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย
ที่กรมกำหนดไว้ เนื่องจากได้รับ
โอนจากกรมฯ เพื่อดำเนินการ
โครงการ Lifestyle medicine  
จำนวน 914,200.- บาท 
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ที ่ ตัวช้ีวัด คะแนน คะแนน
ประเมิน 
ตนเอง 

ผู้รับผิดชอบ ความก้าวหน้า หมายเหตุ 

4 2.4 ร้อยละการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
ระดับหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

5 5 กลุ่มประเมินผล
และนิเทศ
ติดตาม/ 
กลุ่มพัฒนา
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

กำกับติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนขับเคลื่อนและตาม KPI 
Template ในคะแนนระดับ 1-5 

คะแนนระดับ 1-5

ดำเนินการเสร็จในวันที่ 

25 กุมภาพันธ์ 2566 

5 4.16 ระดับความสำเร็จของ
การพัฒนาระบบบัญชี
ข้อมูล (Data Catalog) 
เพ่ือนำไปสู่การเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐ (Open 
Data) 

5 5 กลุ่มพัฒนา
ระบบข้อมูล 

ดำเนินการจัดคำอธิบายชุดข้อมูล 
(Metadata) ที่สอดคล้องตาม
มาตรฐานที่ สพร. กำหนด (14 
รายการ) พร้อมคำอธิบายข้อมูล
ของทรัพยากร (Resource 
Metadata) และสอดคล้องตาม
มาตรฐานที่ สพร. กำหนด ของทุก
ชุดข้อมูล และสรุปภาพรวม
ผลลัพธ์การดำเนินการระบบบัญชี
ข้อมูล (Data Catalog) เรียบร้อย
แล้ว 

1. ผลลัพธ์ของชุดข้อมูล
ที่มีคำอธิบายข้อมูล 
https://bit.ly/3JogXRK 
2. ชุดข้อมูลที่มี
คำอธิบายข้อมูล 
https://bit.ly/3l0dsHQ 
3. สรุปภาพรวมผลลัพธ์
การดำเนินการระบบ
บัญชี 
https://bit.ly/3mHC
Kuz 

6 4.17 ระดับความสำเร็จของ
การเชื่อมโยงข้อมูลกรม
อนามัยกับหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายภายนอก 

5 5 กลุ่มพัฒนา
ระบบข้อมูล 

ดำเนินการระดับ5 Outcome 
ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด เสร็จสิ้นตาม
แผนการดำเนินงาน 

 

7 4.18 ระดับความสำเร็จของ
การกำกับติดตามการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการกรม
อนามัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

5 5 กลุ่มพัฒนา
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์/
กลุ่มประเมินผล
และนิเทศ
ติดตาม 

ดำเนินการวิเคราะห์และติดตาม
ผลการดำเนินงานตามแผน
ขับเคลื่อนและตาม KPI 
Template ในคะแนนระดับ 1-3 

คะแนนระดับ 4-5 จะ
ดำเนินการในวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2566 

หมายเหตุ : Link URL คำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

https://planning.anamai.moph.go.th/th/planning-pa66 
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ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ไม่ได้ด าเนินการ/
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
ครบถ้วน

1 จัดท ำค ำส่ังแต่งต้ังคณะท ำงำนตัวช้ีวัดท่ี 

2.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA)

1 ฉบับ 1 พ.ย. 65 30 พ.ย. 65 ด ำเนินกำร

ครบถ้วน

https://planning.anamai.moph.go.th/web-

upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/fil
ecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.6%20ITA.pdf

2 ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือวิเครำะห์ทบทวน
สถำนกำรณ์ปัญหำกำรด ำเนินงำน

คุณธรรมควำมโปร่งใสของหน่วยงำน

1 ฉบับ 1 พ.ย. 65 10 ธ.ค. 65 ด ำเนินกำร
ครบถ้วน วันท่ี 

7 ธ.ค. 65

https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/fil

ecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.1%20ITA.pdf

3 จัดท ำรำยงำนวิเครำะห์ Gap  ปัญหำกำร
ด ำเนินงำนคุณธรรมอละควำมโปร่งใส
ของหน่วยงำน

1 ฉบับ 1 พ.ย. 65 10 ธ.ค. 65 ด ำเนินกำร
ครบถ้วน วันท่ี 

7 ธ.ค. 65

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

4 ก ำหนดมำตรกำร กลไก และประเด็น

ควำมรู้ เพ่ือขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน
รอบ 5 เดือนแรก

1 ฉบับ 1 พ.ย. 65 10 ธ.ค. 65 ด ำเนินกำร

ครบถ้วน วันท่ี 
7 ธ.ค. 65

https://planning.anamai.moph.go.th/web-

upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/fil
ecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_2.1%20ITA.pdf

5 จัดท ำแผนกำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำน
ด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ
หน่วยงำน

1 ฉบับ 1 พ.ย. 65 10 ธ.ค. 65 ด ำเนินกำร
ครบถ้วน วันท่ี 

7 ธ.ค. 65

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

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ

ณ วันท่ี 10  มีนำคม 2566

แผนการขับเคล่ือนและก ากับติดตามการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน
เป้าหมาย
(จ านวน)

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


ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ไม่ได้ด าเนินการ/
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
ครบถ้วน

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ

ณ วันท่ี 10  มีนำคม 2566

แผนการขับเคล่ือนและก ากับติดตามการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน
เป้าหมาย
(จ านวน)

หน่วยนับ วันท่ีเร่ิมกิจกรรม วันท่ีส้ินสุด

6 รวบรวมรำยช่ือและข้อมูลผุ้มีส่วนได้ส่วน

เสียภำยนอก (EIT) และจัดท ำทะเบียน
ผู้รับบริกำร (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(SH)

1 ฉบับ 1 พ.ย. 65 10 ธ.ค. 65 ด ำเนินกำร

ครบถ้วน วันท่ี 
7 ธ.ค. 65

https://planning.anamai.moph.go.th/web-

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


ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ไม่ได้ด าเนินการ/
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
ครบถ้วน

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ

ณ วันท่ี 10  มีนำคม 2566

แผนการขับเคล่ือนและก ากับติดตามการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน
เป้าหมาย
(จ านวน)

หน่วยนับ วันท่ีเร่ิมกิจกรรม วันท่ีส้ินสุด

7 ประชุมคณะท ำงำนและติดตำมผลกำร

ขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำม
แผน                                        
คร้ังท่ี 1 วันท่ี 7 ธ.ค. 65                   
 คร้ังท่ี 2 วันท่ี 4 ม.ค. 66                  
 คร้ังท่ี 3 วันท่ี 27 ม.ค. 66                

 คร้ังท่ี 4 วันท่ี 17 ก.พ. 66

4 คร้ัง 1 พ.ย. 65 10 มี.ค. 66 ด ำเนินกำร

ครบถ้วน

คร้ังท่ี 1 วันท่ี 7 ธ.ค. 65 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20
xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/P
A/2566/2-1/R1/R1_1.1%20ITA.pdf                         
  คร้ังท่ี 2 วันท่ี 4 ม.ค. 66        
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20

xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/P
A/2566/2-1/R1/R1_3.2%20ITA%20meeting2.pdf      
  คร้ังท่ี 3 วันท่ี 27 ม.ค. 66  
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20
xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/P

A/2566/2-1/R1/R1_3.3%20ITA%20meeting3.pdf     
คร้ังท่ี 4 วันท่ี 17 ก.พ. 66                                 
https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/fil
ecenter/PA/2566/2-

1/R1/R1_3.4%20ITA%20meeting4.pdf

- 24 - 



ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ไม่ได้ด าเนินการ/
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
ครบถ้วน

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ

ณ วันท่ี 10  มีนำคม 2566

แผนการขับเคล่ือนและก ากับติดตามการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน
เป้าหมาย
(จ านวน)

หน่วยนับ วันท่ีเร่ิมกิจกรรม วันท่ีส้ินสุด

8 ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำม

แผนปฏิบัติกำรกองแผนงำน

4 คร้ัง 1 พ.ย. 65 10 มี.ค. 66 ด ำเนินกำร

ครบถ้วน

คร้ังท่ี 1 วันท่ี 9 พ.ย. 65  

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20
xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/P
A/2566/Meeting/Meeting%20Planning%202-66.pdf  
 คร้ังท่ี 2 วันท่ี 27 ธ.ค. 66 
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20

xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/P
A/2566/Meeting/Meeting%20Planning%203-66.pdf  
  คร้ังท่ี 3 วันท่ี 31 ม.ค. 66 
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20
xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/P

A/2566/Meeting/Meeting%20Planning%204-66.pdf 
 คร้ังท่ี 4 วันท่ี 24 ก.พ. 66                  
https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/fil
ecenter/PA/2566/Meeting/Meeting%20Planning%20

5-66.pdf

- 25 - 



ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ไม่ได้ด าเนินการ/
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
ครบถ้วน

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ

ณ วันท่ี 10  มีนำคม 2566

แผนการขับเคล่ือนและก ากับติดตามการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน
เป้าหมาย
(จ านวน)

หน่วยนับ วันท่ีเร่ิมกิจกรรม วันท่ีส้ินสุด

9 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน

ขับเคล่ือนฯ

4 คร้ัง 1 พ.ย. 65 10 มี.ค. 66 ด ำนินกำรแล้ว 

จ ำนวน 3 คร้ัง

คร้ังท่ี 1 วันท่ี 10 ธ.ค. 65                                        

 คร้ังท่ี 2 วันท่ี 10 ม.ค. 66                                     
คร้ังท่ี 3 วันท่ี 10 ก.พ. 66                                       
คร้ังท่ี 4 วันท่ี 10 มี.ค. 66

10 กิจกรรมประกำศเจตนำรมณ์ต่อต้ำน 

กำรทุจริตกองแผนงำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566

1 คร้ัง 1 ธ.ค. 65 30 ธ.ค. 65 ด ำเนินกำร

ครบถ้วน

วันท่ี 28 ธ.ค. 65  

https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/fil
ecenter/ITA/2566/onepage%20ITA%202566_Plannin
g.pdf

11 ส่ือสำรข้อมูลกำรรับรู้ด้ำนคุณธรรมและ

ควำมโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยใน (IIT)

1 คร้ัง 1 ธ.ค. 65 28 ก.พ. 66 ด ำเนินกำร

ครบถ้วน

https://planning.anamai.moph.go.th/web-

upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/fil
ecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.13%20IIT.pdf

12 รวมรวมเอกสำร ข้อมูล และด ำเนินกำร
เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน

ตำมหลักเกณฑ์ OIT ท่ีก ำหนด

1 คร้ัง 1 ธ.ค. 65 28 ก.พ. 66 ด ำเนินกำร
ครบถ้วน

https://planning.anamai.moph.go.th/th/oit-
planning/?reload

- 26 - 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.13 IIT.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.13 IIT.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.13 IIT.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/th/oit-planning/?reload
https://planning.anamai.moph.go.th/th/oit-planning/?reload


ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ไม่ได้ด าเนินการ/
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
ครบถ้วน

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ

ณ วันท่ี 10  มีนำคม 2566

แผนการขับเคล่ือนและก ากับติดตามการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน
เป้าหมาย
(จ านวน)

หน่วยนับ วันท่ีเร่ิมกิจกรรม วันท่ีส้ินสุด

13 สรุปผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนให้

ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำนรับทรำบ

1 คร้ัง 1 ก.พ. 66 10 มี.ค. 66 ด ำเนินกำร

ครบถ้วน

https://planning.anamai.moph.go.th/web-

upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/fil
ecenter/ITA/2566/OIT-O10_Report66%20(ethics).pdf

14 จัดท ำคู่มือ/แนวทำงกำรปฏิบัติในกำรยืม
ทรัพย์สินของทำงรำชกำร

1 เร่ือง 1 ธ.ค. 65 28 ก.พ. 66 ด ำเนินกำร
ครบถ้วน  วันท่ี

 27 ม.ค. 66

https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/fil

ecenter/ITA/2566/OIT/OIT5-
01_handbook%20government.pdf15 ประชำสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของ

หน่วยงำน/แจ้งเวียน/กรุ๊ปLine คู่มือ 
แนวทำงกำรยืมทรัพย์สินของทำงรำชกำร
ให้บุคลำกรในหน่วยงำน

3 ช่องทำง 1 ธ.ค. 65 28 ก.พ. 66 ด ำเนินกำร
ครบถ้วน

https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/fil
ecenter/ITA/2566/OIT/4.12_handbook%20governme
nt%20promote.pdf

16 จัดท ำข้อมูลสถิติกำรให้บริกำรขออนุญำต
เพ่ือยืมทรัพย์สินของของหน่วยงำน รำย
ไตรมำส

1 ไตรมำส 1 พ.ย. 65 10 ม.ค. 66 ด ำเนินกำร
ครบถ้วน

https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/fil
ecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.7%20ITA.pdf

17 จัดท ำแบบส ำรวจควำมพึงถอใจกำร

ให้บริกำรในกำรยืมทรัพย์สินของทำง
รำชกำรกองแผนงำน

1 คร้ัง 1 ธ.ค. 65 28 ก.พ. 66 ด ำเนินกำร

ครบถ้วน

https://planning.anamai.moph.go.th/web-

upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/fil
ecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.15%20ITA.pdf

- 27 - 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT-O10_Report66 (ethics).pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT-O10_Report66 (ethics).pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT-O10_Report66 (ethics).pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT5-01_handbook government.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT5-01_handbook government.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT5-01_handbook government.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT5-01_handbook government.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/4.12_handbook government promote.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/4.12_handbook government promote.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/4.12_handbook government promote.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/4.12_handbook government promote.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.7 ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.7 ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.7 ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.15 ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.15 ITA.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.15 ITA.pdf


ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ไม่ได้ด าเนินการ/
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
ครบถ้วน

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ

ณ วันท่ี 10  มีนำคม 2566

แผนการขับเคล่ือนและก ากับติดตามการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน
เป้าหมาย
(จ านวน)

หน่วยนับ วันท่ีเร่ิมกิจกรรม วันท่ีส้ินสุด

18 รำยงำนผลกและสรุปผลส ำรวจควำมพึง

พอใจในกำรให้บริกำรขออนุญำตเพ่ือยืม
ทรัพย์สินของหน่วยงำน

1 คร้ัง 1 ธ.ค. 65 28 ก.พ. 66 ด ำเนินกำร

ครบถ้วน

https://planning.anamai.moph.go.th/web-

upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/fil
ecenter/ITA/2566/OIT/OIT5-
03_User%20Satisfaction%20Survey.pdf

19 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ตำม
มำตรฐำนทำงจริยธรรม

2 คร้ัง 1 ม.ค. 66 28 ก.พ. 66 ด ำเนินกำร
ครบถ้วน

คร้ังท่ี 1 วันท่ี 28 ธ.ค. 65   
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20

xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/P
A/2566/2-1/R1/R1_4.9%20ITA.pdf                       
คร้ังท่ี 2  
https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/fil

ecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.14%20ITA.pdf

- 28 - 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT5-03_User Satisfaction Survey.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT5-03_User Satisfaction Survey.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT5-03_User Satisfaction Survey.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT5-03_User Satisfaction Survey.pdf


ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคล่ือนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

ไม่ได้ด าเนินการ/
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
ครบถ้วน

1 จัดท ำค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรกำร

พิจำรณำกล่ันกรอง (กพว) หน่วยงำน

1 ฉบับ พ.ย. 65 พ.ย. 65 ✓ https://shorturl.asia/4J1jU

2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด ำเนินงำน
ขับเคล่ือนกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
(Learning Organization : LO)

1 ฉบับ พ.ย. 65 ธ.ค. 65 ✓ https://shorturl.asia/qcm7S

3 กำรวิเครำะห์กำรพัฒนำระบบจัดกำร
วิเครำะห์แผนงำนโครงกำร และ
งบประมำณ กรมอนำมัย (e-Budget 
Anamai) (เสนอผลงำน ม.ค. 66 /Like 
talk รอบ 1 ม.ค. – ก.พ. 66)

1 ฉบับ พ.ย. 65 ธ.ค. 65 ✓ https://shorturl.asia/1chPy
https://shorturl.asia/rlC6R

4 ก ำหนดมำตรกำรกำรขับเคล่ือนกำร
ด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ PIRAB

1 ฉบับ พ.ย. 65 ธ.ค. 65 ✓ https://shorturl.asia/84JWg

ณ วันท่ี 10  มีนาคม 2566

แผนการขับเคล่ือนและก ากับติดตามการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน
เป้าหมาย
(จ านวน)

หน่วยนับ วันท่ีเร่ิมกิจกรรม วันท่ีส้ินสุด

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ
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ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคล่ือนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

ไม่ได้ด าเนินการ/
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
ครบถ้วน

ณ วันท่ี 10  มีนาคม 2566

แผนการขับเคล่ือนและก ากับติดตามการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน
เป้าหมาย
(จ านวน)

หน่วยนับ วันท่ีเร่ิมกิจกรรม วันท่ีส้ินสุด

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ

5 ประชุมคณะกรรมกำรกำรพิจำรณำ

กล่ันกรอง (กพว) หน่วยงำน
(ประชุมประจ ำเดือน พ.ย., ธ.ค., ม.ค. /
สรุปรำยงำนกำรประชุม ก่อนวันท่ี 10 
ของทุกเดือน)

3 คร้ัง พ.ย. 65 ม.ค. 66 ✓ คร้ังท่ี 1 https://shorturl.asia/Bs7Re

คร้ังท่ี 2 https://shorturl.asia/kt8Sb
วำระพิเศษ https://shorturl.asia/cCpig
คร้ังท่ี 3 https://shorturl.asia/0Y5Jw
คร้ังท่ี 4 https://shorturl.asia/fURtL

6 ประมวลองค์ควำมรู้และจัดท ำคลังข้อมูล
ควำมรู้วิชำกำร กองแผนงำน

1 ฉบับ พ.ย. 65 ก.พ. 66 ✓ https://shorturl.asia/2DFGJ

7 แลกเปล่ียนและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
 - หลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
ศึกษำวิจัย

 - ระเบียบสำรบรรณ
 - Google Form

3 เร่ือง พ.ย. 65 ม.ค. 66 ✓ ด ำเนินกำรแล้ว 3 เร่ือง
 1.หลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำวิจัย 
https://shorturl.asia/HQeS5

2. ระเบียบสำรบรรณ
https://shorturl.asia/oWCLP
3. Google Form 
https://shorturl.asia/VbwQz
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ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคล่ือนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

ไม่ได้ด าเนินการ/
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
ครบถ้วน

ณ วันท่ี 10  มีนาคม 2566

แผนการขับเคล่ือนและก ากับติดตามการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน
เป้าหมาย
(จ านวน)

หน่วยนับ วันท่ีเร่ิมกิจกรรม วันท่ีส้ินสุด

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ

8 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน

ตัวช้ีวัดตำมค ำรับรองฯ

3 คร้ัง พ.ย.65 ก.พ. 66 ✓ ด ำเนินกำรประจ ำเดือน

1. เดือนพฤศจิกำยน 
https://shorturl.asia/Y2Mm4
2. เดือนธันวำคม https://shorturl.asia/SCih7
3. เดือนมกรำคม https://shorturl.asia/0BhXI

4. เดือนกุมภำพันธ์
https://shorturl.asia/092ae
5. รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตัวช้ีวัด
ตำมค ำรับรองฯ (รอบ 5 เดือนแรก) 
https://shorturl.asia/wOzh8

9 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
กำรด ำเนินงำนขับเคล่ือนกำรเป็นองค์กร
แห่งกำรเรียนรู้ (LO)

1 คร้ัง ก.พ. 66 ก.พ. 66 ✓ https://shorturl.asia/K7p6H
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ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ไม่ได้ด าเนินการ/
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
ครบถ้วน

1 จัดท ำค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรติดตำมเร่งรัดกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ พร้อมน ำข้ึนเว็บไซต์ของกอง
แผนงำน

1 คร้ัง  ต.ค. 65  ต.ค. 65 P

2 รำยงำนผลติดตำมเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
(รบจ.1) ณ วันท่ี 17 ต.ค. 65  พร้อมอับโหลดข้ึน

เว็บไซต์ของกองแผนงำน ภำยในวันท่ี 20 ต.ค. 65

1 คร้ัง  ต.ค. 65  ต.ค. 65 P

3 รำยงำนผลติดตำมเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
(รบจ.1) ณ วันท่ี 15 พ.ย. 65 พร้อมอับโหลดข้ึน
เว็บไซต์ของกองแผนงำน ภำยในวันท่ี 20 พ.ย. 65

1 คร้ัง  พ.ย. 65  พ.ย. 65 P

4 รำยงำนผลติดตำมเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
(รบจ.1) ณ วันท่ี 15 ธ.ค. 65 พร้อมอับโหลดข้ึน
เว็บไซต์ของกองแผนงำน ภำยในวันท่ี 20 ธ.ค. 65

1 คร้ัง  ธ.ค. 65  ธ.ค. 65 P

5 รำยงำนผลติดตำมเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

(รบจ.1) ณ วันท่ี 15 ม.ค. 66 พร้อมอับโหลดข้ึน
เว็บไซต์ของกองแผนงำน ภำยในวันท่ี 20 ม.ค. 66

1 คร้ัง  ม.ค. 66  ม.ค. 66 P

ณ วันท่ี 10  มีนำคม 2566

แผนการขับเคล่ือนและก ากับติดตามการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน
เป้าหมาย
(จ านวน)

หน่วยนับ วันท่ีเร่ิมกิจกรรม วันท่ีส้ินสุด

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ
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ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ไม่ได้ด าเนินการ/
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
ครบถ้วน

ณ วันท่ี 10  มีนำคม 2566

แผนการขับเคล่ือนและก ากับติดตามการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน
เป้าหมาย
(จ านวน)

หน่วยนับ วันท่ีเร่ิมกิจกรรม วันท่ีส้ินสุด

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ

6 รำยงำนผลติดตำมเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
(รบจ.1) ณ วันท่ี 15 ก.พ. 66 พร้อมอับโหลดข้ึน
เว็บไซต์ของกองแผนงำน ภำยในวันท่ี 20 ก.พ. 66

1 คร้ัง ก.พ. 66 ก.พ. 66 P

7 รำยงำนกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตัวช้ีวัดตำมค ำ

รับรองฯทุกเดือน + ข้ึนเว็บไซต์ภำยในวันท่ี 10 ของ
เดือนถัดไปครบทุกเดือน 5 คร้ัง

5 คร้ัง ต.ค. 65 ก.พ. 66 P
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ตัวช้ีวัดท่ี 2.4 ร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไม่ได้ด าเนินการ/
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
ครบถ้วน

1 การด าเนินตามมาตรการก ากับติดตามการ
รายงานแผน/ผล การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ทุกเดือน

4 คร้ัง พ.ย. 65 ก.พ. 66 ด าเนินการ 4 คร้ัง คะแนนระดับ 1-5 จะ
ด าเนินการส้ินสุดในวันท่ี 
25 กุมภาพันธ์ 2566

ณ วันท่ี 10  มีนาคม 2566

แผนการขับเคล่ือนและก ากับติดตามการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน
เป้าหมาย
(จ านวน)

หน่วยนับ วันท่ีเร่ิมกิจกรรม วันท่ีส้ินสุด

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ
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ตัวช้ีวัดท่ี 4.16  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพ่ือน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

ไม่ได้ด าเนินการ/
อยู่ระหว่างด าเนินการ

ด าเนินการ
ครบถ้วน

1 ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางการการ
พัฒนาระบบบัญชีข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การ

เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

1 เร่ือง ต.ค. 65 พ.ย. 65 ✓

2 ก าหนดชุดข้อมูลเพ่ือการจัดท าระบบบัญชี
ข้อมูลท่ีมีความสอดคล้องกับภารกิจหลัก
และกระบวนการท างานงานพร้อมเสนอชุด
ข้อมูลท่ีคัดเลือกต่อผู้บริหารพิจารณา

1 ระบบงาน พ.ย. 65 ธ.ค. 65 ✓

3 จัดท ารายช่ือชุดข้อมูล (Data set) ท่ี
สอดคล้องกับขอบเขตให้หน่วยงานอ่ืน
สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้

อย่างน้อย
3

ชุดข้อมูล ธ.ค. 65 ม.ค. 66 ✓ 1. รายช่ือชุดข้อมูล (Data set)
https://bit.ly/3HM60av
2. ผลการด าเนินงาน
https://bit.ly/3HKrox2

4 จัดท าค าอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) 
พร้อมค าอธิบายข้อมูลของทรัพยากร 
(Resource Metadata) และสอดคล้องตาม
มาตรฐานท่ี สพร. ก าหนด

อย่างน้อย
3

รายการข้อมูล ม.ค. 66 ก.พ. 66 ✓ 1. ผลลัพธ์ของชุดข้อมูลท่ีมี
ค าอธิบายข้อมูล
https://bit.ly/3JogXRK
2. ชุดข้อมูลท่ีมีค าอธิบายข้อมูล

https://bit.ly/3l0dsHQ

ผลการด าเนินงาน
หมายเหตุ

ณ วันท่ี 10  มีนาคม 2566

แผนการขับเคล่ือนและก ากับติดตามการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน
เป้าหมาย
(จ านวน)

หน่วยนับ วันท่ีเร่ิมกิจกรรม วันท่ีส้ินสุด
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ตัวช้ีวัดท่ี 4.16  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพ่ือน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

ไม่ได้ด าเนินการ/
อยู่ระหว่างด าเนินการ

ด าเนินการ
ครบถ้วน

ผลการด าเนินงาน
หมายเหตุ

ณ วันท่ี 10  มีนาคม 2566

แผนการขับเคล่ือนและก ากับติดตามการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน
เป้าหมาย
(จ านวน)

หน่วยนับ วันท่ีเร่ิมกิจกรรม วันท่ีส้ินสุด

5 สรุปภาพรวมผลลัพธ์การด าเนินการระบบ
บัญชีข้อมูล (Data Catalog)

1 เร่ือง มี.ค. 66 มี.ค. 66 ✓ สรุปภาพรวมผลลัพธ์การ
ด าเนินการระบบบัญชี

https://bit.ly/3mHCKuz
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ตัวช้ีวัดท่ี 4.17  ระดับความส าเร็จของการเช่ือมโยงข้อมูลกรมอนามัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอก

ไม่ได้ด าเนินการ/
อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ
ครบถ้วน

1 ศึกษา รวบรวมเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูลและระบบ

การเช่ือมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ

1 เร่ือง ต.ค. 65 ธ.ค. 65 ✓

2 ก าหนดกรอบรายการข้อมูลท่ีต้องการเช่ือมโยงกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอกกรมอนามัย

1 ฉบับ พ.ย. 65 ธ.ค. 65 ✓

3 แต่งต้ังคณะท างานร่วมในการเช่ือมโยงข้อมูลสนับสนุน

งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม

1 ฉบับ ธ.ค. 65 ธ.ค. 65 ✓

4 จัดท ามาตรฐานการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน

1 เร่ือง ม.ค. 66 ม.ค. 66 ✓

5 เช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 1 เร่ือง ม.ค.66 ก.พ.66 ✓

6 ตรวจสอบและทดสอบการเช่ือมโยงข้อมูล 7 วัน ก.พ. 66 ก.พ. 66 ✓

7 ส่ือสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 3 ช่องทาง ก.พ. 66 มี.ค. 66 ✓

ผลการด าเนินงาน
หมายเหตุ

ณ วันท่ี 10  มีนาคม 2566

แผนการขับเคล่ือนและก ากับติดตามการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน
เป้าหมาย
(จ านวน)

หน่วยนับ วันท่ีเร่ิมกิจกรรม วันท่ีส้ินสุด
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ตัวช้ีวัดท่ี 4.18  ระดับความส าเร็จของการก ากับติดตามการด าเนินงนตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไม่ได้ด าเนินการ/
อยู่ระหว่างด าเนินการ

ด าเนินการครบถ้วน

1 จัดท ำผลวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของตัวช้ีวัดและ
ควำมรู้ท่ีน ำมำใช้ประกอบกำรวิเครำะห์

1 เร่ือง พ.ย. 65 พ.ย. 65 ✓

2 มีมำตรกำรขับเคล่ือนตัวช้ีวัดและแผนกำรด ำเนินงำน 1 เร่ือง พ.ย. 65 พ.ย. 65 ✓

3 กำรรำยงำนแผน/ผล กำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำน
ตำมแผน

4 คร้ัง พ.ย. 65 ก.พ. 66 ด ำเนินกำร 4 คร้ัง

4 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยกิจกรรม
จำกระบบ DOC4.0 โดยตัดข้อมูล ณ วันท่ี 27 

กุมภำพันธ์ 2566

4 คร้ัง พ.ย. 65 ก.พ. 66 ด ำเนินกำร 4 คร้ัง

5 มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (SOP) 1 เร่ือง พ.ย. 65 พ.ย. 65 ✓

6 กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติ กำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

ต่อท่ีประชุมกรมอนำมัย เป็นประจ ำทุกเดือน

4 คร้ัง พ.ย. 65 ก.พ. 66 ด ำเนินกำร 4 คร้ัง

ณ วันท่ี 10  มีนำคม 2566

แผนการขับเคล่ือนและก ากับติดตามการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน
เป้าหมาย
(จ านวน)

หน่วยนับ วันท่ีเร่ิมกิจกรรม วันท่ีส้ินสุด

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ

- 38 - 



 

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
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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 

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


~ 44 ~ 
 

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


 
1 แบบวัดการเปดิเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ : กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ : กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

 

 แบบว ัดการ เป ิด เผยข ้อม ู ลสาธารณะบนเว ็บไซต ์หน ่วยงาน  ( Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) เป็นแบบวัดที่ให้หน่วยงานดำเนินการตามองค์ประกอบข้อมูล พร้อมทั้ง
ระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเ สียภายนอก/
ผู้รับบริการ สามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ โดยมีองค์ประกอบ 6 ด้าน ดังนี้ 

    1. ด้านข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการทุกขอ้ตั้งแต่ O1 - O10) 
    2. ด้านการปฏิบัติหน้าที่  
    3. ด้านการใช้งบประมาณ 
    4. ด้านการใช้อำนาจ 
    5. ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
    6. การแก้ไขปัญหาทุจริต 

 เงื่อนไขสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในแบบวัด OIT 
    1. หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามองค์ประกอบข้อมูลที่กำหนด  
    2. หน่วยงานจะต้องเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ครบถ้วนตามเกณฑ์ และเป็นปัจจบุัน 
    3. ข้อมูลการดำเนินงาน ให้ใช้ข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    4. หน่วยงานต้องคงสภาพเว็บไซต์เพื่อให้สามารถเข้าถงึได้ทุกช่วงเวลาและระหว่างประเมิน 
 
 
  

ข้อ 2 - ข้อ 6 ให้หน่วยงานเลือกดำเนินการให้สอดคล้องกับ 
การวิเคราะห์ ทบทวน gap IIT ของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 
ด้าน โดยดำเนินการในด้านนั้นให้ครบทุกข้อย่อย 

ช่องทางเข้าผ่านหน้าเว็บไซต์กองแผนงาน 
https://planning.anamai.moph.go.th/ 

การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน กองแผนงาน 
https://planning.anamai.moph.go.th/th/transparency 
 

 

 

การดำเนินงานเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กองแผนงาน 
https://planning.anamai.moph.go.th/th/moral-agency 
 

 

แบบวัดการ
เปิดเผยข้อมูล
สาธารณะบน
เว็บไซต์ 
 

https://planning.anamai.moph.go.th/
https://planning.anamai.moph.go.th/th/transparency
https://planning.anamai.moph.go.th/th/moral-agency


 
2 แบบวัดการเปดิเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ : กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 

Link หน้าผลการดำเนินงาน OIT (https://planning.anamai.moph.go.th/th/oit-planning/?reload) 
  

https://planning.anamai.moph.go.th/th/oit-planning/?reload


 
3 แบบวัดการเปดิเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ : กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 

1.ข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ) 

ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 
O1 โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ

หน่วยงาน 
o ประกอบด้วยตำแหน่งทีส่ำคญั และการแบ่งส่วนงาน

ภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็น
ต้น 

https://planning.anamai.moph.
go.th/th/structure3 
 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงข้อมลูของผูบ้รหิารหรือหัวหนา้หน่วยงาน และ
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อยา่ง
น้อยประกอบด้วย ผู้บริหารและรองผู้บริหาร 

o แสดงข้อมลู อย่างน้อยประกอบด้วย ช่ือ-นามสกลุ 
ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อ 
(หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail) ของผู้บริหาร
แต่ละคน 

https://planning.anamai.moph.
go.th/th/executive 
 

O3 อำนาจหน้าท่ี o แสดงข้อมูลหนา้ที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่
กฎหมายกำหนด 

https://planning.anamai.moph.
go.th/th/responsibility 

O4 ข้อมูลการติดต่อ o แสดงข้อมลูการตดิต่อของหนว่ยงาน อย่างน้อย
ประกอบด้วย 

     - ที่อยูห่น่วยงาน 
     - หมายเลขโทรศัพท ์
     - E-mail  
     - แผนทีต่ั้งหน่วยงาน 

https://planning.anamai.moph.
go.th/th/contact-us 

O5 ข่าวประชาสัมพนัธ ์ o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงาน ที ่

o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกดิขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 

เว็บกองแผนงาน 
https://planning.anamai.moph.
go.th/th/news-anamai/?reload 
facebook กองแผนงาน 
https://www.facebook.com/Pl
anningDOH 

O6 Q&A o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูล
ต่างๆ  ได้ และหน่วยงานสามารถสือ่สารให้คำตอบ
กับผู้สอบถามได้ โดยมลีักษณะเป็นการสื่อสารได้
สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความถาม - 
ตอบ เป็นต้น 

o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซตห์ลักของหน่วยงาน 

https://planning.anamai.moph.
go.th/th/web-board/?reload 
 

O7 Social Network o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น 
Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น  

o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซตห์ลักของหน่วยงาน 

https://www.facebook.com/Pl
anningDOH 
 

O8 แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต 

o แสดงแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ

https://planning.anamai.moph.
go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace

https://planning.anamai.moph.go.th/th/structure3
https://planning.anamai.moph.go.th/th/structure3
https://planning.anamai.moph.go.th/th/executive
https://planning.anamai.moph.go.th/th/executive
https://planning.anamai.moph.go.th/th/responsibility
https://planning.anamai.moph.go.th/th/responsibility
https://planning.anamai.moph.go.th/th/contact-us
https://planning.anamai.moph.go.th/th/contact-us
https://planning.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/?reload
https://planning.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/?reload
https://www.facebook.com/PlanningDOH
https://www.facebook.com/PlanningDOH
https://planning.anamai.moph.go.th/th/web-board/?reload
https://planning.anamai.moph.go.th/th/web-board/?reload
https://www.facebook.com/PlanningDOH
https://www.facebook.com/PlanningDOH
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/02_ActionPlan66%20(ethics).pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/02_ActionPlan66%20(ethics).pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/02_ActionPlan66%20(ethics).pdf


 
4 แบบวัดการเปดิเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ : กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 

1.ข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ) 

ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 
พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปรง่ใสของ
หน่วยงาน 

o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย
ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่
ใช้ ระยะเวลาดำเนินการ 

9fb48a050e5b52e4/filecenter/I
TA/2566/02_ActionPlan66%20(
ethics).pdf 
 

O9 รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต
ประจำปี 

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ตามข้อ O8  

o มีเนื้อหาหรือรายละเอยีดความกา้วหน้า อย่างน้อย
ประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแตล่ะ
โครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่
ใช้ดำเนินงาน 

o สามารถจัดทำข้อมลูเป็นแบบรายเดือน หรือราย
ไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 

https://planning.anamai.moph.
go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace
9fb48a050e5b52e4/filecenter/I
TA/2566/moral/16-
66_report%20moral%206M.pd
f 
 
 

O10 รายงานผลการ
ดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี 

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการป้องกนั
การทุจรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

o มีข้อมูลรายละเอียดสรปุผลการดำเนนิงาน อย่างน้อย
ประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปญัหา อปุสรรค และ
ข้อเสนอแนะ  

o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

https://planning.anamai.moph.
go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace
9fb48a050e5b52e4/filecenter/I
TA/2565/moral-65_01-
planning.pdf 
 

 
 

มาตรการ OIT เพื่อปิด Gap IIT 
(หน่วยงานเลือกดำเนินการจาก 5 ด้าน ให้สอดคล้องประเดน็ที่วิเคราะห์ ทบทวน Gap การดำเนินงาน) 

 

5. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

OP1 คู่มือหรือมาตรฐานการให้ขอ
อนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของ
ราชการ 

o แสดงคู ่ม ือ/แนวทางการปฏิบัต ิที่บ ุคลากร/
ผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูล
ในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน ขอ
อนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็น
คู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการ
ขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็น
ต้น 

https://planning.anamai.moph.go.th
/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48
a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/O
IT/OIT5-
01_handbook%20government.pdf 
 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/02_ActionPlan66%20(ethics).pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/02_ActionPlan66%20(ethics).pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/02_ActionPlan66%20(ethics).pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/moral/16-66_report%20moral%206M.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/moral/16-66_report%20moral%206M.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/moral/16-66_report%20moral%206M.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/moral/16-66_report%20moral%206M.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/moral/16-66_report%20moral%206M.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/moral/16-66_report%20moral%206M.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/moral/16-66_report%20moral%206M.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_01-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_01-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_01-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_01-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_01-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_01-planning.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


 
5 แบบวัดการเปดิเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ : กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 

5. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

OP2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการขออนุญาตเพื่อยืม
ทรัพย์สินของหน่วยงานท่ีเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566 
o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือราย
ไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมใน
ระยะเวลาของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

https://planning.anamai.moph.go.th
/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48
a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-
1/R1/R1_4.7%20ITA.pdf 

OP3 รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจการให้บริการ 

o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขอ
อน ุญาตเพ ื ่อย ืมทร ัพย ์ส ินของราชการของ
หน่วยงาน ประจำปี 2566 
o มีข้อมูลรายละเอียดของรายงานผลสำรวจความ
พึงพอใจ อย่างน้อยประกอบด้วย วิธีการ/ขั้นตอน
ในการขออนุญาตยืมทรัพย์สิน วิธีการ/ขั้นตอนการ
ขออนุม ัต ิ ให ้ย ืมทร ัพย์ส ิน ผ ู ้ร ับผ ิดชอบดูแล
ทรัพย์สิน และระยะเวลาดำเนินการ 

https://planning.anamai.moph.go.th
/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48
a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/O
IT/OIT5-
03_User%20Satisfaction%20Survey.
pdf 

OP4 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

๐ แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในปีท่ีผ่านมา 
๐ มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อย
ประกอบด้วย ประเด็นที ่เป็นข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้อง
พัฒนาให้ด ีข ึ ้นที ่ม ีความสอดคล้องกับผลการ
ประเมินฯ   
๐ มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์
ไปสู ่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื ่อขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อย
ประกอบด้วย การกำหนดผู ้รับผิดชอบหรือผู ้ที่
เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การ
กำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู ่การ
ปฏิบัติและการรายงานผล 

O ผลการประเมิน IIT 
https://planning.anamai.moph.go.th
/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48
a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-
1/R1/R1_1.3%20IIT65-2.pdf 
O รายละเอียดการวิเคราะห์ 
https://planning.anamai.moph.go.th
/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48
a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-
1/R1/R1_1.2%20ITA.pdf 
O มาตรการเพ่ือขับเคลื่อน
https://planning.anamai.moph.go.th
/th/transparency/detail/27592?reloa
d 

OP5 การดำเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

o แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อ
ส ่งเสร ิมค ุณธรรมและความโปร ่งใสภายใน
หน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสรมิ
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ 
O4 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม   
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566 

https://planning.anamai.moph.go.th
/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48
a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/O
IT/OIT5-
05_promote%20morality.pdf 
 

OP6 การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 

o แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหนา้ที่
ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน
อย่างซื ่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที ่ดี  รับผิดชอบ     

https://planning.anamai.moph.go.th
/th/moral-
agency/detail/31339?reload 

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/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_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_1.3%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_1.2%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/th/transparency/detail/27592?reload
https://planning.anamai.moph.go.th/th/transparency/detail/27592?reload
https://planning.anamai.moph.go.th/th/transparency/detail/27592?reload
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT5-05_promote%20morality.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT5-05_promote%20morality.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT5-05_promote%20morality.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT5-05_promote%20morality.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT5-05_promote%20morality.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT5-05_promote%20morality.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/th/moral-agency/detail/31339?reload
https://planning.anamai.moph.go.th/th/moral-agency/detail/31339?reload
https://planning.anamai.moph.go.th/th/moral-agency/detail/31339?reload


 
6 แบบวัดการเปดิเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ : กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 

5. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

ต ่อหน้าท ี ่  ตามมาตรฐานทางจร ิยธรรมของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
o เป็นการดำเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการ
เอง 
o เป็นการดำเนินการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

 




