
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

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

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



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



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

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

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

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

https://shorturl.asia/4J1jU
https://shorturl.asia/4J1jU
https://shorturl.asia/qcm7S
https://shorturl.asia/qcm7S
https://shorturl.asia/1chPy
https://shorturl.asia/1chPy
https://shorturl.asia/84JWg
https://shorturl.asia/84JWg


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

https://shorturl.asia/2DFGJ


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

https://shorturl.asia/K7p6H


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



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



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



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



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



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



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




