แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
ยุทธศาสตร์/โครงการ

ผลการดาเนินงาน

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1 วางระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต
1. การประกาศนโยบายการ กลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห ารประกาศ มี ป ร ะ ก า ศ น โ ย บ า ย มี บุ ค ลากรรั บ ทราบ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต การ นโยบายป้ องกันและต่อต้านการทุจริ ต ป้องกั นและต่ อต้า นการ นโยบายป้ อ งกั น และ
ให้หรือรับสินบน และการป้องกัน การให้ห รือรั บสิ นบน และการป้ องกั น ทุ จ ริ ต การให้ ห รื อ รั บ ต่อต้านการทุจริต การ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับ ซ้อน และมี บุคลากร สินบน และการป้ องกั น ให้ หรื อรั บ สินบน และ
รับทราบนโยบายฯ ร้อยละ 100
ผล ประโยชน์ ทั บซ้ อน การป้องกันผลประโยชน์
ตามเอกสารแนบ 1
จานวน 1 ฉบับ
ทับซ้อน ร้อยละ 100
2. การสร้า งความรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ ย วกั บ การน ามาตรฐานทาง
จริ ยธรรมไปใช้ ในการบริ หารงาน
บุคคล

กลุ่ มพัฒ นาระบบบริห าร ส่ ง บุ ค ลากร มี ก ารสร้ า งการรั บ รู้ /
เข้ าร่ วมการประชุมเชิ งปฏิบั ติการการ เผยแพร่/อบรมให้ความรู้
พั ฒ นาการด าเนิ น งานคุ ณ ธรรมและ อย่างน้อย 1 ครั้ง
ความโปร่ ง ใส (ITA) กรมอนามั ย และ
การนามาตรฐานทางจริยธรรมไปใช้ใน
กระบวนการบริหารงานบุคคล
ตามเอกสารแนบ 2

มีบุคลากรเข้าร่วมการ
สร้างการรับรู/้ เผยแพร่/
อบรมให้ความรู้ 1 คน
ขึ้นไป

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพและสร้างการมีสว่ นร่วมของบุคลากร/เครือข่ายในการต่อต้านทุจริต
3. การประกาศเจตนารมณ์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีการประกาศ มีการประกาเจตนารมณ์ มีบุ คลากรเข้า ร่วมการ
ประกาศเจตนารมณ์
ขั บ เคลื่ อนคุ ณธรรมและต่ อ ต้ า น เจตนารมณ์ ขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ธรรมและ จานวน 1 ครั้ง
ต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต และบุ ค ลากรเข้ า ร่ ว ม
ร้อยละ 100
ทุจริต
ประกาศเจตนารมณ์ ร้อยละ 100
ตามเอกสารแนบ 3

งบประมาณที่ใช้

ระยะเวลาดาเนินการ
ตามแผน

แล้วเสร็จ

-

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.64)

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.64)

-

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.64)

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.64)

-

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.64)

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.64)
ถึง
ไตรมาศ 2
(ม.ค.-มี.ค.65)

ยุทธศาสตร์/โครงการ
4. การเสริมสร้างความรอบรู้ด้าน
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและการ
ป้องกันการทุจริ ต แก่บุคลากรใน
หน่วยงานทุกระดับ
- ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น
ทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน การ
รับ ของขวัญ หรือประโยชน์ อื่นใด
ดันควรได้ ต ามกฎหมายหรื อโดย
ธรรมจรรยา/การขั ด กั นระหว่า ง
ประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม
- ม า ต ร ฐ า น ท าง จ ริ ย ธ ร ร ม /
ประมวลจริย ธรรมข้ าราชการพล
เรือน/ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ
กรมอนามัย

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย
งบประมาณที่ใช้
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีการสร้างการ มี ก ารสร้ างการรั บรู้ / ร้ อ ย ล ะ 8 0 ข อ ง
รับ รู้ โดยการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ เรื่ อง เผยแพร่/อบรมให้ความรู้ บุ ค ลากรกลุ่ ม พั ฒ นา
แนวทางปฏิบัติการยืมเงินราชการ
อ ย่ า ง น้ อ ย 2 เ รื่ อ ง ระบบบริหารผ่านเกณฑ์
ตามเอกสารแนบ 4
(ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การ ประเมิ นพฤติกรรมทาง
ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และ จริยธรรม
มาตรฐานทางจริยธรรม)
ผลการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
ตามแผน

แล้วเสร็จ

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.64)
ถึง
ไตรมาศ 4
(ก.ค.-ก.ย.65)

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.64)
ถึง
ไตรมาศ 4
(ก.ค.-ก.ย.65)

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูดา้ นคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต
5. การคัดเลือกคนดีศรีอนามัย

กลุ่ มพั ฒ นาระบบบริ ห ารส่ ง บุ ค ลากร จานวนบุคลากรที่เข้า
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกคนดีศรีอนามัย รับการคัดเลือกอย่าง
และได้รับรางวัลคนดีศรีอนามัย ระดับ น้อย 1 คน
หน่วยงาน
ตามเอกสารแนบ 5

6. การประกวดหน่วยงานคุณธรรม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส่งชื่อผลงาน
(การขั บ เคลื่ อนองค์ กรคุ ณธรรม เข้าร่วมการคัดเลือกหน่วยงานคุณธรรม
กรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
ต้นแบบ)
2565 ชื่อผลงาน “กพร.ร่วมสร้างสุ ข
ทาความดี วิถีพอเพียง”
ตามเอกสารแนบ 6

กลุ่ ม พั ฒ นาระบ บ
บริหารสมัครเข้าร่วม
ประกวดหน่ ว ยงาน
คุณธรรม จานวน 1
เรื่อง

บุ ค ลา ก รที่ เ ข้ า รั บก า ร
คั ด เลื อ กผ่ า นคุ ณ สมบั ติ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
(รอบ 1)

-

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.64)
ถึง
ไตรมาศ 2
(ม.ค.-มี.ค.65)

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.64)
ถึง
ไตรมาศ 2
(ม.ค.-มี.ค.65)

หน่ วยงานผ่ า นเกณฑ์ การ
คั ด เ ลื อ ก ห น่ ว ย ง า น
คุณธรรมร้อยละ 60 ของ
คะแนนการประเมิน

-

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.64)
ถึง
ไตรมาศ 4
(ก.ค.-ก.ย.65)

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.64)
ถึง
ไตรมาศ 4
(ก.ค.-ก.ย.65)

ยุทธศาสตร์/โครงการ

ผลการดาเนินงาน

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบ/มาตรฐาน/แนวทางการป้องกันการทุจริต และกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ
7. การประเมินความเสี่ยงและ
กลุ่ มพั ฒ นาระบบบริ ห ารมี ก ารจัด ท า มีมาตรการ/แนวทาง ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของ
จัดทาแผนบริหารความเสีย่ งการ แผนบริ ห ารความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต ป้ อ ง กั น การทุ จ ริ ต การด าเนิ น งานตามแผน
จานวน 1 เรื่ อง นาข้ อมู ล ขึ้ นเว็บ ไซต์ อย่างน้อย 1 เรื่อง บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง
ทุจริต
กพร. เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ร้อยละ 80
การด าเนินงานตามแผนบริห ารความ
เสี่ยง
ตามเอกสารแนบ 7
8. การปรับปรุง/พัฒนาช่องทางที่
สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
กา ร ทุ จ ริ ต ฯ ข อ ง เ จ้ าห น้ า ที่
ของหน่วยงาน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีช่องทางการ
แจ้ง เรื่ องร้ องเรี ย นเกี่ ย วกั บ การทุจริ ต
และฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมฯ ได้แก่
- กล่องรับข้อร้องเรียน
- web board
และหน่วยงานไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรมและการทุจริต
ตามเอกสารแนบ 8

แสดงช่ อ งทางแจ้ ง
เ รื่ อ ง ร้ อ ง เ รี ย น
เกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต
และฝ่ า ฝื น ประมวล
จริ ย ธรรมฯ อย่ า ง
น้อย 2 ช่องทาง

ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และ
การทุจริต ของกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหารกรมอนามัย

งบประมาณที่ใช้

-

ระยะเวลาดาเนินการ
ตามแผน

แล้วเสร็จ

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.64)
ถึง
ไตรมาศ 3
(เม.ย.-มิ.ย.65)

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.64)
ถึง
ไตรมาศ 3
(เม.ย.-มิ.ย.65)

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.64)
ถึง
ไตรมาศ 4
(ก.ค.-ก.ย.65)

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.64)
ถึง
ไตรมาศ 4
(ก.ค.-ก.ย.65)

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.64)
ถึง
ไตรมาศ 2
(ม.ค.-มี.ค.65)

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.64)
ถึง
ไตรมาศ 2
(ม.ค.-มี.ค.65)

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายการมีส่วนร่วมเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต
9. การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม กลุ่ ม พัฒ นาระบบบริ ห ารมี ก ารจั ด ตั้ ง
ชมรมจริ ย ธรรมของหน่ วยงาน และ
ของหน่วยงาน
ส่ ง ผลงานเข้ า ร่ วมประกวดหน่ วยงาน
คุณธรรม ชื่อผลงาน “กพร.ร่วมสร้างสุข
ทาความดี วิถีพอเพียง”
ตามเอกสารแนบ 9

มี ก ารจั ด ตั้ ง ชมรม
จ ริ ย ธ ร ร ม ข อ ง
หน่ ว ย ง านภาย ใน
ไตรมาส 1-2

ชมรมจริ ย ธรรมเข้ า ร่ ว ม
ประกวด/เสนอผลงานที่
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
คุณธรรม จริ ย ธรรมอย่ า ง
น้อย 1 เรื่อง

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย
งบประมาณที่ใช้
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 ผลิต/พัฒนา นวัตกรรมเทคโนโลยี ในการสื่อสาธารณะแก่เครือข่ายและประชาชน เพื่อการป้องกันการทุจริต
10. การเผยแพร่ สื่อการส่งเสริ ม กลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร มี ช่ อ งทาง มีช่องทางเผยแพร่สื่อ ประชาสั มพันธ์ เรื่ องการ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ฯ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และการ เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ได้แก่
- เว็บไซต์ กพร.
อย่างน้อย 2 ช่องทาง อย่างน้อย 1 เรื่อง
ป้องกันทุจริต
ยุทธศาสตร์/โครงการ

ผลการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
ตามแผน

แล้วเสร็จ

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.64)
ถึง
ไตรมาศ 4
(ก.ค.-ก.ย.65)

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.64)
ถึง
ไตรมาศ 4
(ก.ค.-ก.ย.65)

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมคุณธรรมเฉพาะกาลทีส่ อดคล้องกับสถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ปัจจุบัน
ไตรมาส 1
11. โครงการส่ ง เสริ ม ค่ า นิ ย ม กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีบุคลากรเข้า มีการดาเนินการตาม มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
(ต.ค.-ธ.ค.64)
ความผู ก พั น และวั ฒ นธรรม ร่ ว มกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ค่ า นิ ย ม ความ หลักคุณธรรม อย่า ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ถึง
องค์กร ตามหลักคุณธรรมเฉพาะ ผู ก พั น และวั ฒ นธรรมอง ค์ ก รตาม น้อย 3 เรื่อง
ไตรมาศ 4
หลักธรรมเฉพาะกาล ร้อยละ 80 ขึ้นไป
กาล (พอเพี ย ง วิ นั ย สุ จ ริ ต จิ ต
(ก.ค.-ก.ย.65)
1. กิจกรรมทาบุญตักบาตรขานรับสิ่งดี
อาสา กตัญญู)
สวัสดีปีใหม่ 2565 กรมอนามัย

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.64)
ถึง
ไตรมาศ 4
(ก.ค.-ก.ย.65)

- บอร์ดประชาสัมพันธ์
- Line

ตามเอกสารแนบ 10

2.กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์วันปีใหม่
3. กิจกรรมทาบุญตักบาตรวันคล้ายวัน
สถาปนา “70 ปี กรมอนามั ย ส่ง เสริ ม
ให้คนไทยมีสุขภาพดี”
ตามเอกสารแนบ 11

ยุทธศาสตร์/โครงการ

ผลการดาเนินงาน

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

งบประมาณที่ใช้

ระยะเวลาดาเนินการ
ตามแผน

แล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูก้ ารทุจริต (CPI)
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนามาตรฐานการบริหารงานที่โปร่งใส ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment :
ITA)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 1
12. การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.6 กลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห ารมี ผ ลการ ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ะ แ น น ก า ร ป ร ะ เ มิ น
(ต.ค.-ธ.ค.64)
(ต.ค.-ธ.ค.64)
ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร ประเมิ น ตั ว ชี้ วั ด ผ่ า นเกณฑ์ ป ระเมิ น ตั ว ชี้ วั ด ผ่ า นเกณฑ์ คุณธรรมและความโปร่งใส
ถึง
ถึง
ด าเนิ น งานคุ ณ ธรรมและความ ระดั บ 5และมี ค ะแนนการประเมิ น ประเมินระดับ 3 ขึ้น ในการด าเนิ น งานของ
ไตรมาศ 4
ไตรมาศ 4
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ ไป
หน่วยงาน
โปร่งใส (ITA)
(ก.ค.-ก.ย.65)
(ก.ค.-ก.ย.65)
ดาเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and
(Integrity and
Transparency Assessment : ITA)
Transparency
ร้อยละ 98
Assessment : ITA)
ตามเอกสารแนบ 12
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

ผู้รายงาน ชื่อ….นางสาวปิยรัตน์ ศรีม่วงกลาง………ตาแหน่ง…นักจัดการงานทั่วไป..…..โทร..............0 2590 4729.............E-mail:…piyarat.s@anamai.mail.go.th.....

หมายเหตุ : หน่วยงานรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ 1 ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม 256๕
และ รอบที่ 2 ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน 2565 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ethics@anamai.mail.go.th

เอกสารแนบ ๑

เอกสารแนบ ๒

เอกสารแนบ ๓

เอกสารแนบ ๔
รายงานการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ครั้งที่ 5/2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 - 14.00 น.
ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายธวัชชัย
บุญเกิด
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
2. นางนัทฐ์หทัย
ไตรฐิ่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
3. นางสาวรุ่งนภา
เยี่ยมสาคร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
4. นางจารุมน
บุญสิงห์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
5. นางสาวจุฬาลักษณ์
เก่งการช่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
6. นางสาวบุศรินทร์
ทนันชัยบุตร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
7. นางสาวพันตรี
วิเศษธนวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
8. นางสาวทิวาวรรณ
หวังสุข
นักจัดการงานทั่วไป
9. นางสาวปิยรัตน์
ศรีม่วงกลาง
นักจัดการงานทั่วไป
10. นางสาวอริยาพัชร
มหาศิริชวรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
11. นายพีรพัฒน์
เกิดศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
12. นายสิทธิ์ชัย
ทะนงค์
พนักงานขับรถยนต์
13. นางสาวญาสุมิน
สินทองวัฒนา พนักงานธุรการ
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
วาระการประชุม
สาระสำคัญ
วาระที่ 1 เรื่องที่
นายธวัชชัย บุญเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร แจ้งให้
ประธานแจ้งให้ที่ ที ่ ป ระชุ ม ทราบประเด็ น สำคั ญ จากการประชุ ม กรมอนามั ย และการ
ประชุมทราบ
ประชุมอื่นๆ ดังนี้
1) เรื่องเร่งรัดการเบิกจ่าย กพร. อยู่อันดับที่ 5 (งบดำเนินงาน) ต่ำกว่า
เป้าหมาย ภาพรวมอยู่ในอันดับดี
2) เตรี ย มวางแผนสำรวจความต้ อ งการครุ ภ ั ณ ฑ์ ข องหน่ ว ยงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บุคลากร กพร.พิจารณารวบรวมข้อมูลเสนอที่
ประชุม กพร. ครั้งต่อไป
3) เรื่องการจัดทำข้อเสนอภารกิจหลักให้มุ่งเน้นไปถึงประชาชน
4) การเปลี่ยนศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย เป็น กองห้องปฏิบัติการ
สาธารณสุขกรมอนามัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกรมอนามัยในการ
ดำเนินงานเรื่อง Wellness เรื่อง lifestyle ในทุกกลุ่มวัย
5) เรื ่ องการพั ฒนาโครงสร้ างประชากร กรมกำหนดภารกิ จหลั กให้
ประชาชนมีความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health literacy) โดยนโยบายของ
กรมอนามัย คือ การเกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพ

มติที่ประชุม
รับทราบ
และมอบ
ผู้เกี่ยวข้อง
ดำเนินการ

วาระการประชุม
สาระสำคัญ
วาระที่ 4
เรื่องเพื่อ
พิจารณา
วาระที่ 5 เรื่อง 5.1 กฎบัตรการประชุมกรมอนามัย
เพื่อทราบ
นางจารุมน บุญสิงห์ แจ้งที่ประชุม รับทราบและเป็นแนวทางปฏิบัติ
ต่ อ ไป ตามหนั ง สื อ กองแผนงาน ที ่ สธ 0905.05/749 ลงวั น ที ่ 31
มกราคม 2565 ได้ส่ง กฎบัตรการประชุมกรมอนามัย ซึ่งกองแผนงาน
จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์ประชุมกรมอนามัยได้รับทราบ
ยึดถือปฏิบัติ และสามารถดำเนินการเป็นมาตรฐานแนวทางเดียวกัน
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ของการประชุม และเพื่อให้องค์
ประชุมกรมอนามัยเป็ นการประชุมสูงสุด ในการร่วมพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและสื่อสารสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการ รวมถึงการกำกับดูแลองค์กรในการปฏิบัติราชการให้
เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทางและแผนการปฏิบัติ
ราชการของกรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุข องค์ประกอบของการ
ประชุ ม มี ด ั ง นี ้ 1. อธิ บ ดี ก รมอนามั ย 2. รองอธิ บ ดี ก รมอนามั ย 3.
ผู้ทรงคุณวุฒิกรมอนามัย 4. ผู้อำนวยการสำนัก กอง กลุ่ม ศูนย์อนามัย
และหน่วยงานที่เทียบเท่ากับกอง 5. ผู้อำนวยการกองแผนงาน ทำหน้าที่
ฝ่ายเลขานุการ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ กพร.
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-1 4 2 filename-budjet
5.2 ทบทวนแนวทางปฏิบัติการยืมเงินราชการ
นางสาวทิว าวรรณ ได้แจ้งให้ที่ ประชุ มทราบว่า กองคลังได้ม ี ก าร
ทบทวนและปรับ ปรุง แนวทางปฏิ บั ติ ก ารยื มเงิ นราชการ และขอให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เกี่ยวข้องนำหลักเกณฑ์ฉบับใหม่นี้ไปเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานยืมราชการ โดยยกเลิกแนวทางปฏิบัติก ารยืม
เงินราชการฉบับเดิม และใช้ตามหนังสือที่ สธ 0903.03/ว715 ลงวันที่
28 มกราคม 2565 เรื่อง ทบทวนแนวทางปฏิบัติการยืมเงินราชการ
เพื ่ อ ให้ ก ารดำเนิ น งานเกี ่ ย วกั บ เงิ น ยื ม ราชการมี ค วามชั ด เจน
เป็นมาตรฐานเดียวกันมากยิ่งขึ้น และสอดรับกับระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
เอกสารแนบท้าย

มติที่ประชุม

วาระการประชุม

สาระสำคัญ
5.3 แจ้งรายละเอียดการรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ HWP
นางสาวอริย าพัช ร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กพร.จะรับการตรวจ
ประเมิน สถานที ่ ทำงานน่า อยู่ น่ า ทำงาน มีช ีว ิตชีว า และเสริมสร้ า ง
คุณภาพชีวิต ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 3 ก.พ. 65 เวลา 13.00 – 16.00 น.
และให้ทุกคนช่วยกันทำความสะอาด โดยยึดหลักเกณฑ์การประเมิน 5 ส.
ซึ่งมีประเด็นดังนี้ 1.ป้ายและบอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆ 2.โต๊ะทำงาน
หรือพื้นที่บริเวณโต๊ะทำงาน 3.อุปกรณ์สำนักงาน 4.ตู้เอกสาร/ตู้เก็บของ
5.ห้องประชุม 6.มุมรับประทานอาหาร 7.พื้นที่พักผ่อน/สวนหย่อม
8.ทางเดิน/ทางหนี้ไฟ 9.ถังขยะ 10.บริเวณอื่นๆ
และยึดหลักตามเกณฑ์การประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานฯ
(HWP) ดังนี้ ส่วนที่ 1 : การสนับสนุนองค์กรและการมีส่ว นร่ว มของ
ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนที่ 2 : เกณฑ์ “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี และมี
ชีวิตชีวา สมดุลชีวิต” ศึกษารายละเอียดเกณฑ์เพิ่มเติม ที่ สธ.0923.05/
ว 239 ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 เรื่อง ขอส่งสรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการการประเมินผลสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน มีชีวิตชีวา
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 1
วาระที่ 6 เรื่อง 6.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร OD
อื่นๆ
นางสาวปิยรัตน์ ได้หารือเรื่องการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กลุ่มพัฒ นาระบบบริ ห าร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งฝ่ า ย
อำนวยการเสนอให้มีกิจกรรมของชมรมจริยธรรมและกิจกรรมองค์กร
สร้ า งสุ ข เพื ่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ภ ายในองค์ ก รและขั บ เคลื ่ อ นงาน
คุณธรรมความโปร่งใส โดยที่ประชุมเสนอให้จัดประชุมฯ ดังกล่าวใน
เดื อ นเมษายน พ.ศ. 2565 และมอบหมายให้ ฝ่ า ยอำนวยการจัดหา
สถานที่จัดประชุมให้เหมาะสม
ปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

มติที่ประชุม

นายพีรพัฒน์ เกิดศิริ
สรุปรายงานการประชุม

แนวทางปฏิบตั ิการยืมเงินราชการ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยืมเงิน
1.เงื่อนไขการยืมเงิน
1.1 พนักงานราชการยืมเงิน เกิน 100,000 บาท ต้องแนบหนั งสือค้้าประกั น ตามแบบที่ก้ าหนดโดยให้ มีข้าราชการ
(ระดับใดก็ได้) เป็นผู้ค้าประกันการยืมเงิน

1.2 กรณียืมเงินเกิน 2,000,000 บาท หรือผู้อ้านวยการส้านัก/กองเป็น ผู้ยืม ในช่องเสนอให้ระบุ เสนอ “อธิบดีกรม
อนามัย” โดยผู้อ้านวยการกองคลังเป็นผู้ลงนามเสนอ

1.3 การปฏิบัติราชการที่มีวงเงิน ตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้น ไป ให้หน่ วยงานใช้ “บัตรเครดิตราชการ” ในการยืมเงิ น
ราชการเพื่อน้าไปใช้จ่าย

1.4 ผู้ยืมรายเก่าที่ไม่ส่งใช้คืนเงินยืมภายในระยะเวลาครบก้าหนด ไม่สามารถยืมเงิน ใหม่ได้จนกว่าจะช้าระหนี้เงิน ยืม
รายเดิมให้เสร็จสิ้น

1.5 การประมาณการค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งให้ตรงหรือใกล้เคียงความเป็น จริงให้มากที่สุดและให้ส่งเรื่องเงิน ยืมถึงกอง
คลังล่วงหน้าอย่างน้อย 3-5 วันท้าการ เพื่อให้เวลากองคลังตรวจสอบขออนุมัติยืมเงิน (กรณีเสนออธิบดีอนุมัติ) ท้าการขอ
เบิกในระบบ GFMIS และอนุมัติสั่งจ่ายเงิน e-Payment เข้าบัญชีผู้ยืมได้ทันตามก้าหนดเวลา
1.6 ผู้ยืมต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการที่จะยืมเงิน พร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสืออนุมัติตัวบุคคล/
เดินทาง ค้าสั่งแต่งตั้งคณะท้างาน

1.7 หากมีการยกเลิกสัญญาการยืมเงินด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้รีบด้าเนินการจัดท้าบัน ทึกเสนอผู้มีอ้านาจอนุมัติยกเลิก
สัญญาการยืมเงินและส่งคืนเงินยืมโดยเร็ว

2. ก้าหนดวันส่งใช้คืนเงินยืม
2.1 กรณียืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการชั่วคราว รวมทั้งการเดิน ทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้
ส่งใช้คืนเงินยืมภายใน 15 วัน นับแต่วันกลับมาถึง โดยให้นับวันมาถึงเป็นวันแรกและให้นบั ต่อเนือ่ งติดต่อกันไปโดยไม่เว้น
วันหยุดราชการ
2.2 กรณียืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปประจ้าต่างส้านักงาน/กลับภูมิล้าเนา สามารถส่งใช้คืนเงินยืมทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับเงิน

2.3 กรณียืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการนอกจากข้อ 2.1 และ 2.2 ให้ส่งใช้คืนเงินยืมภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับเงิน

2.4 กองคลังจะติดตามทวงถามเร่งรัดช้าระหนี้กรณีที่สัญญาการยืมเงินใกล้ครบก้าหนดทางโทรศัพท์หรือไลน์ และหาก
ครบก้าหนดแล้ว แต่ ผู้ยืมยั งมิ ได้ด้ าเนิน การส่ งใช้เ งิน ยืม กองคลังจะส่งหนั งสื อติ ดตามทวงถามให้ช้ าระหนี้เ งิน ยืมไปที่
หน่วยงานผู้ยืมเพื่อให้ส่งใช้ใบส้าคัญหรือเงินสดคงเหลือตามเงื่อนไขโดยเร็ว
2.5 ผู้ยืมต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิ น
และการน้าส่งคลัง พ.ศ.2562 ข้อ 68 ในกรณีผู้ยืมมิได้ช้าระคืนเงิน ยืมภายในระยะเวลาครบก้าหนด ให้มีการติดตามให้ผู้
ยืมส่งช้าระหนี้เงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันครบก้าหนด

2.6 กรณีที่ผู้ยืมไม่ส่งใช้คืนเงินยืมภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันครบก้าหนดตามข้อ 2.5 กองคลังด้าเนิน การตาม
ระเบียบฯ โดยท้าหนังสือแจ้งหักเงินเดือนหรือเงินอื่นใดของผู้ยืมเพื่อชดใช้เงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินที่ระบุว่า
“ถ้าข้าพเจ้าไม่ส่งตามก้าหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บ้าเหน็จ บ้านาญ หรือเงินอื่น ใดที่ข้าพเจ้า
พึงได้รับจากทางราชการ ชดใช้จ้านวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วนได้ทันที”

3. การส่งหลักฐานใบส้าคัญและเงินสดใช้คืนเงินยืม
3.1 เงินสดที่เหลือจากการยืม (ถ้ามี) ให้รีบน้าส่งคืนกองคลังทันทีที่กลับจากการปฏิบัติราชการ เพราะหากไม่ส่งคืนทันที อาจ
ตั้งข้อสังเกตได้ว่าผู้ยืมส่อเจตนาทุจริต

3.2 จ้านวนเงินเหลือจ่ายไม่ควรเกิน 20% ของจ้านวนเงินตามสัญญายืมเงิน (ไม่รวมยอดที่ยืมโดยใช้บัตรเครดิตราชการ)
หากเกินผู้ยืมต้องระบุเหตุผลชี้แจงในการคืนเงินเป็นลายลักษณ์อักษรประกอบในบันทึกคืนเงินทุกครั้ง

3.3 กรณีพบว่าหลักฐานการจ่ายและจ้านวนเงินเหลือจ่ายไม่ถูกต้อง กองคลังจะแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้ยืมทราบในทันทีที่ตรวจพบ
และผู้ยืมต้องด้าเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นโดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน 5 วัน นับแต่ที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง หรือไม่เกินระยะเวลาตาม
ข้อ 2.5

3.4 หากผู้ยืมไม่ด้าเนินการตามข้อทักท้วงและเกินระยะเวลา ตามข้อ 3.2 ให้ถือว่าผู้ยืมยังมิได้ส่งใช้เงินยืมเท่าจ้านวนที่ทักท้วง
และกองคลังด้าเนินการตามข้อ 2.6 ต่อไป

3.5 กรณีผู้ยืมเดินทางไปราชการเสร็จสิ้นก่อนวันได้รับเงินยืม ให้นา้ ใบส้าคัญรายงานการเดินทาง หลักฐานการจ่ายเงิน มา
แลกเพื่อขอรับเงินและใช้หนี้เงินยืมในคราวเดียวกัน

ที่มา : สธ 0903.03/ว715 ลงวันที่ 28 มกราคม 2565
เรื่อง ทบทวนแนวทางปฏิบัติการยืมเงินราชการ

เอกสารแนบ ๕

เอกสารแนบ ๖

เอกสารแนบ ๗

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
กลุมพัฒนาระบบบริหาร

กุมภาพันธ 2565
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แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุมพัฒนาระบบบริหาร
1. ความเปนมา
ตามที่ กรมอนามัย อนุมัติแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม กรมอนามัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุกเรื่องการประเมินความเสี่ยง
และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อใหหนวยงานพัฒนากลไก วางระบบ กำหนดมาตรการควบคุมเพื่อ
ปองกันความเสี่ยงทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการวทุจริตของสำนักงาน
ป.ป.ท. 3 ดาน ประกอบดวย
ดานที่ 1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ในกรณีหนวยงานที่มี
ภารกิจใหบริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุ ญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558
ดานที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจ และตำแหนงหนาที่
ดานที่ 3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณ โดยใหคัดเลือกโครงการปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ที่ตองจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดของหนวยงาน จำนวน 1 โครงการ
กลุ  ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร (กพร.) จึ ง ได ด ำเนิ น การจั ด ทำแผนบริ ห ารความเสี ่ ยงการทุ จ ริ ต ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใชกรอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment)
ของสำนักงาน ป.ป.ท.
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหหนวยงานมีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ อาจ
กอใหเกิดการทุจริต
3. ขั้นตอนการดำเนินงาน
3.3 พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กระบวนงาน
เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพร. ไมมีกระบวนงาน/โครงการที่สอดคลองตามกรอบการประเมิน
ความเสี่ยงใน 3 ดานขางตน จึงพิจารณาปรับใชกรอบการประเมินจากเดิม “ดานที่ 3 ความเสี่ยงทุจริตในความ
โปรงใสของการใชจายงบประมาณ โครงการปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ตองจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุด
ของหนวยงาน จำนวน 1 โครงการ” โดยปรับเปน “ดานที่ 3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปรงใสของการใช จ  าย
งบประมาณ โครงการปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ดำเนินการตอบสนองภารกิจหลักตามอำนาจหนาที่ของหนวยงาน
และใชงบประมาณสูงสุดในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 โครงการ” และดำเนินการ ดังนี้
3.1.1 กพร. มีหนาที่บทบาทตามกฎกระทรวงการแบงสวนราชการ กรมอนามัย พ.ศ. 2552
- เสนอแนะใหคำปรึกษาแกอธิบดีกรมอนามัยเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
- ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม
- ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตางๆ และ
หนวยงานในสังกัดกรมอนามัย
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3.1.2 โครงการที่ดำเนินการตอบสนองภารกิจหลักตามหนาที่อำนาจของหนวยงาน มีจำนวน 5
โครงการ โดยมีโครงการที่ใชงบประมาณสูงสุดในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 คือ โครงการสงเสริมและยกระดับ
ผลงานกรมอนามัยสูรางวัลเลิศรัฐ วงเงินงบประมาณจำนวน 161,000 บาท ซึ่งจะเปนโครงการที่ กพร. ไดนำมา
ดำเนินการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามกรอบแนวทางของ สำนักงาน ป.ป.ท. ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงโครงการทีด่ ำเนินงานตอบสนองภารกิจหลักตามหนาที่อำนาจของหนวยงาน
โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนองคกรสูการเปนองคกรคุณภาพ
2. โครงการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. โครงการสงเสริมและยกระดับผลงานกรมอนามัยสูรางวัลเลิศรัฐ
4. โครงการบริหารจัดการองคกรอยางมุงผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ
136,000
99,350
161,000
121,120

3.1.3 ภายใตโครงการสงเสริมและยกระดับผลงานกรมอนามัยสูรางวัลเลิศรัฐ ไดพิจารณานำ
กระบวนการที่ใชขับเคลื่อนโครงการดังกลาว มาวิเคราะหเพื่อดำเนินการเรื่องบริหารความเสี่ยงการทุจริต คือ
กระบวนงานการสนับสนุนการสงผลงานของกรมอนามัยสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ
3.2. กำหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปจจัยคือ ดานโอกาส (likelihood) และดาน
ผลกระทบ (Impact) ตารางที่ 2 และ 3 ดังนี้
 โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเปนไปไดที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงในชวงเวลาหนึ่ง ในรูป
ของความถี่ หรือความนาจะเปนที่จะเกิดเหตุการณนั้นๆ
 ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถ
แบงเปนผลกระทบทางดานการเงินและผลกระทบที่ไมใชการเงิน
ตารางที่ 2 แสดงเกณฑการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)
เกณฑการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด
เหตุการณที่อาจเกิดไดสูงมาก (รอยละ 10 ขึ้นไป)
เหตุการณที่อาจเกิดไดสูง (รอยละ 10 )
เหตุการณที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (รอยละ 5 )
เหตุการณที่อาจเกิดขึ้นนอยมาก (นอยกวารอยละ 3 )
เหตุการณไมนามีโอกาสเกิดขึ้น (ไมเกิดขึ้นเลย )

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
นอย
นอยมาก

4
ตารางที่ 3 แสดงเกณฑการประเมินระดับผลกระทบ (Impact)
เกณฑการประเมินระดับผลกระทบ (Impact)
ผลกระทบ/ ความเสียหาย
ความเสียหายตั้งแต 20,001 หรือมากกวา
ความเสียหายตั้งแต 15,001 -20,000 บาท
ความเสียหายตั้งแต 10,001 -15,000 บาท
ความเสียหายตั้งแต 5,001 -10,000 บาท
ความเสียหายตั้งแต 5,000 หรือนอยกวา

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

ผลกระทบ
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
นอย
นอยมาก

3.3 เกณฑการวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)
ตารางที่ 4 แสดงเกณฑการวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)
โอกาส
5
4
3
2
1

1
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ

Risk Score
ผลกระทบ
2
3
สูง
สูงมาก
สูง
สูง
ปานกลาง
สูง
ต่ำ
ปานกลาง
ต่ำ
ปานกลาง

4
สูงมาก
สูงมาก
สูง
สูง
สูง

5
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต





สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีสม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

3.4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
จากการปรับแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของหนวยงาน เปน “ดานที่ 3
ความเสี ่ ยงทุ จริตในความโปรงใสของการใชจ ายงบประมาณ โครงการป งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที ่ ดำเนิ นการ
ตอบสนองภารกิจหลักตามอำนาจหนาที่ของหนวยงาน และใชงบประมาณสูงสุดในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน
1 โครงการ” กพร. จึงนำหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 2 ดาน ที่สอดคลองกับเรื่องการใช
จายงบประมาณ ไดแก 1.) หลักประสิทธิภาพ/คุมคา (Efficiency/ Value for money) 2.) หลักเปดเผย/โปรงใส
(Transparency) มาเป นกรอบแนวทางการพิ จ ารณาในการระบุแ ละประเมิ น ความเสี ่ ย งของกระบวนงานการ
สนับสนุนการสงผลงานของกรมอนามัยสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ ซึ่งเปนความเสี่ยงดานการเงิน

5
ตามนิยามการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมบัญชีกลาง ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) คือ
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการเงิน เชน ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจายเงินไมถูกตอง ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการรับเงินไมถูกตอง ความเสี่ยงในการไมปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการเงินการคลัง
รวมถึงความเสี่ยงดานการทุจริตทางการเงิน เปนตน
ในขั้นตอนนี้ กพร. ไดพิจารณาคัดเลือกขั้นตอนในกระบวนการที่มีการดำเนินงานและมีโอกาสเกิดความเสี่ยง
ทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณ คือ “ขั้นตอนการสรางเสริมศักยภาพบุคลากรและยกระดับ
ผลงานสูรางวัลคุณภาพ” ซึ่งมีการจัดประชุมและเชิญวิทยากรจากภายนอกใหความรูฯ ดูรายละเอียด ภาคผนวก
กระบวนงานการสนับสนุนการสงผลงานของกรมอนามัยสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ
ตารางที่ 5 การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การใหคะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรง
ของความเสี่ยงการทุจริต
ลำดับที่

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ประเด็นความเสี่ยงทุจริต

1

การสร า งเสริ ม ศั ก ยภาพ
บ ุ ค ล า ก ร แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ
ผลงานสูรางวัลคุณภาพ
ประกอบด ว ยขั ้ น ตอนย อ ย
ดังนี้
1. ผู  เ สนอผลงานจั ด ส ง ร า ง
เอกสารผลงานตาม
แบบฟอร ม ที ่ สำนั ก งาน
กพร. กำหนดได ย ั ง กพร.
ตามระยะเวลาที่กำหนด
2. กพร.รวบรวมเอกสาร
ผลงานของหน ว ยงานใน
สังกัดกรมอนามัย
3. กพร.จั ด ประชุ มพั ฒ นา
เทคนิ คการเขี ยนผลงานสู
รางวั ล ฯ โดยวิ ท ยา ก ร
ผู  เ ชี ่ ย วชาญจากภายนอก
เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการ
เขี ย นผลงาน คำแนะนำ
ข อ เสนอแนะ แก ผ ู  เ สนอ
ผลงานในการเขียนผลงาน
ให ม ี ค วามสอดคล อ งตาม
เกณฑ ข องแต ล ะประเภท
รางวัลฯ

ขั้นตอนยอยที่ 3 จัดประชุม
พัฒนาเทคนิคการเขียนผลงานสู
รางวัลฯ
 ดานการเงิน
1. การจัดโครงการของหนวยงานที่
แอบแฝงหรือเกินความจำเปน ทำ
ใหการใชจายงบประมาณไมคุมคา
ไมโปรงใส
2. มีการใชดุลยพินิจในการ
เบิกจายคาวิทยากรบุคลากร
ภายนอก ที่สูงโดยมีผลประโยชน
แอบแฝง

Risk Score RISK Score (L x I)
Likelihood Impact Risk score

2

1

2

2

1

2
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ลำดับที่

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ประเด็นความเสี่ยงทุจริต

Risk Score RISK Score (L x I)
Likelihood Impact Risk score

4. ผู  เ สนอผลงาน แก ไ ข/
เพิ ่ ม เติ ม ข อ มู ล ผลงานตาม
ข อเสนอแนะ และส ง ไปยั ง
กลุ  ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร
เพื่ อ เสนอคณะกรรมการฯ
กรมอนามั ย พิ จ ารณาก อน
สงสำนักงาน ก.พ.ร.
5. คณะกรรมการพิจารณา
ผลงานของกรมอน า มั ย
พิ จ ารณากลั ่ น กรองและให
ข อ สั ง เกตข อ เสนอแนะแก
ผลงาน พรอมทั้งใหผู เสนอ
ผลงานแกไข/ เพิ่มเติมขอมูล
ใหมีความสมบูรณสอดคลอง
ตามเกณฑ ท ี ่ ส ำนั ก งาน
ก.พ.ร. กำหนด และสงไปยัง
กพร.

จากผลการประเมินในตารางที่ 5 พบวา การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood) และการ
ประเมินระดับผลกระทบ (Impact) พบวา ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) เทากับ 2
อยูในระดับความเสี่ยงต่ำ อยางไรก็ตาม กพร.พิจารณาเห็นวา เหตุการณนี้ไมเคยเกิดขึ้นมากอน แตเปนการพยากรณ
ในอนาคตลวงหนาวา หากมีโอกาสเกิดในขั้นตอนนี้ ดังนั้น เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงที่อาจขึ้นในอนาคต กพร.
จึงไดจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน ดังตารางที่ 6

7
3.5 การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ตารางที่ 6 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กลุมพัฒนาระบบบริหาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
กลุมพัฒนาระบบบริหาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมและยกระดับผลงานกรมอนามัยสูรางวัลเลิศรัฐ
กระบวนงาน : กระบวนงานการสนับสนุนการสงผลงานของกรมอนามัยสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ
ลำดับที่
1

ขั้นตอนการดำเนินงาน/
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
การสร า งเสริ ม ศั ก ยภาพบุ ค ลากรและยกระดั บ
ผลงานสูรางวัลคุณภาพ
ขั้นตอนยอยที่ 3 จัดประชุมพัฒนาเทคนิคการเขียน
ผลงานสูรางวัลฯ
 ดานการเงิน
1. การจัดโครงการของหนวยงานที่แอบแฝงหรือเกิน 1. มีการกำหนดเนื้องานขอบเขตเปนไปตาม
ความจำเปน ทำใหการใชจา ยงบประมาณไมคุมคา วัตถุประสงคและใชจา ยงบประมาณตามระเบียบ
อยางเครงครัด
ไมโปรงใส
2. มีการใชดุลยพินิจในการเบิกจายคาวิทยากร
บุคลากรภายนอก ที่สูงโดยมีผลประโยชนแอบแฝง

2. มีการกำหนดการเบิกจายคาวิทยากรภายนอกตาม
ระเบียบขอบังคับและตรวจสอบได

………………………………….

8

ภาคผนวก

คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนงาน : การสนับสนุนการส่งผลงานของกรมอนามัยสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ผู้จัดทำ........ นางสาวจุฬาลักษณ์ เก่งการช่าง ............................................................

แก้ไขครั้งที่.......1/2564.........
ประกาศใช้วันที.่ .17 มี.ค. 64..

1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้หน่วยงานมีคู่มือกระบวนงานการสนับสนุนการส่งผลงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
สมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่เป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงขอบเขต ขั้นตอน และรายละเอียดแต่ละ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในองค์กร
2) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทราบถึงแนวทางและขั้นตอน
กระบวนงานการสนับสนุนการส่งผลงานฯ ให้มีความสอดคล้องตามเกณฑ์การพิจารณารางวัลและสามารถสมัครได้
ทันตามระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งใช้ถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากคู่มือนี้
3) เพื่อใช้เป็นแนวทางให้บุคลากรในสังกัดกรมอนามัยที่ประสงค์จะส่งผลงานสมัครรับรางวัลฯ สามารถ
เข้ าใจและใช้ ป ระโยชน์ จากกระบวนการที่ มี อยู่ ในการเตรียมความพร้ อมและส่ งผลงานสมั ครขอรับรางวัล ฯ
ได้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด
2. ขอบเขต
คู่มือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมกับหน่วยงาน
ในสังกัดกรมอนามัย และสำนักงาน ก.พ.ร. ประกอบด้วยขั้นตอนทั้งหมด 8 ขั้นตอน ตั้งแต่ 1) ทบทวนและ
จั ดทำคำสั่ งแต่ งตั้งคณะกรรมการฯ กรมอนามัย 2) การเตรียมความพร้อ มการสมัครรางวัล 3) การชี้แจง
แนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ 4) การสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรและยกระดับผลงาน
สู่รางวัลคุณภาพ 5) การจัดส่งผลงานสมัครขอรับรางวัลฯ ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
6) การตรวจประเมินรางวัลฯ ของสำนักงาน ก.พ.ร. 7) การประกาศรางวัล และ 8) การเชิดชูเกียรติ

3. แผนภูมิการทำงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ทบทวนและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาผลงานฯ กรมอนามัย ประจำปี
2. จัดประชุมเตรียมความพร้อมการสมัครรางวัลฯ
แก่หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
3.1 รับฟังการชี้แจงแนวทางการสมัคร
และหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ
จากสำนักงาน ก.พ.ร.
3.2 จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์รางวัลฯ
แก่หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
พร้อมเชิญหน่วยงานส่งผลงานสมัครขอรับรางวัลฯ
4.1 จัดทำ (ร่าง) เอกสารผลงาน
ตามแบบฟอร์มทีส่ ำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด
4.2 รวบรวมเอกสารผลงาน
ของหน่วยงานที่สมัครขอรับรางวัลฯ
4.3 พัฒนาเทคนิคการเขียนผลงาน (2 ครั้ง)
เพื่อให้ความรูเ้ กี่ยวกับการเขียนผลงานให้สอดคล้อง
ตามเกณฑ์รางวัลและให้คำปรึกษา
แก่หน่วยงานที่ส่งผลงานสมัครขอรับรางวัล

ระยะเวลา
จุดควบคุมความเสี่ยง
(วันทำการ)
10 วัน
จัดทำหนังสือคำสั่งให้
พ.ย.
ถูกต้องครบถ้วนตาม
แบบฟอร์มที่กำหนด

ผู้รับผิดชอบ
-กพร.

1 วัน
พ.ย.

สื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมประชุมตามวันเวลาที่
กำหนด

1 วัน
ธ.ค.

เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง
-กพร.
แนวทางและหลักเกณฑ์จาก
สำนักงาน ก.พ.ร.

2 วัน
ธ.ค.

ชี้แจงให้หน่วยงานทราบ
แนวทางการสมัครและ
เกณฑ์การพิจารณารางวัล
ประจำปี

10 วัน
ธ.ค. - ม.ค.

3 วัน
ม.ค.

-กพร.
-หน่วยงานในสังกัด
กรมอนามัย

-กพร.
-หน่วยงานในสังกัด
กรมอนามัย

- เผยแพร่แบบฟอร์มและ
-ผู้เสนอผลงานสมัคร
เกณฑ์การสมัครผ่านเว็บไซต์ ขอรับรางวัลฯ
กพร./ ไลน์กลุม่ TPSA
-ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตาม
แบบฟอร์ม
-ผลงานที่สมัครถูกจัดส่ง
-กพร.
มายัง กพร. ตามช่องทาง
และภายในเวลาที่กำหนด

3 วัน
-ประสานกลุ่มเป้าหมายร่วม -กพร.
ม.ค. - ก.พ. กิจกรรมตามทีก่ ำหนด
-ผู้เชี่ยวชาญจาก
-ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้และ ภายนอก
คำแนะนำ แก่ผู้เสนอผลงาน

แก้ไข/เพิ่มเติม

4.4 แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลผลงาน
และส่งมายัง กพร.
แก้ไข/เพิ่มเติม

4.5 พิจารณา
กลั่นกรองผลงานตามแบบฟอร์ม
ให้สมบูรณ์สอดคล้องตามเกณฑ์

ผู้เสนอผลงานปรับแก้ไข
10 วัน
ม.ค. - ก.พ. เอกสารผลงานตาม
คำแนะนำ
3 วัน
คณะกรรมการให้คำแนะนำ
ก.พ.
เพื่อให้ผลงานมีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

-ผู้เสนอผลงานสมัคร
ขอรับรางวัลฯ
-กพร.
-คณะกรรมการฯกรม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์
ตามแบบฟอร์มการสมัคร
5.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ของผลงานทีส่ มัคร
5.3 ส่งผลงานของกรมอนามัย
ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบออนไลน์
พร้อมทัง้ สรุปข้อมูลเสนอผู้บริหาร
6.1 พิจารณา
ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น
6.2 ประกาศผลการตรวจประเมินรอบแรก
6.3 แจ้งหน่วยงานทราบผลการตรวจประเมินรอบ
แรก
6.4 ผลงานที่ผ่านการตรวจประเมินรอบแรก
ในระดับดีเด่นรับการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ (site visit)
ในระดับดีส่งเอกสารเพิ่มเติม

ระยะเวลา
จุดควบคุมความเสี่ยง
(วันทำการ)
5 วัน
ผลงานที่สมัครถูกจัดส่ง
ก.พ.
มายัง กพร. ตามช่องทาง
และภายในเวลาที่กำหนด
3 วัน
มีการตรวจสอบเอกสารผลงาน
ก.พ.
ให้ถูกต้องครบถ้วนทุกประเด็น
ข้อคำถามตามเกณฑ์การ
พิจารณารางวัล
2 วัน
ผู้รับผิดชอบงานของ กพร.
ก.พ.
ส่งผลงานสมัครขอรับรางวัล
ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร ผ่าน
ระบบออนไลน์ทันตามเวลา
ทีส่ ำนักงาน ก.พ.ร.กำหนด
40 วัน
ก.พ. - มี.ค.
3 วัน
เม.ย. - พ.ค.
1 วัน
เม.ย. - พ.ค.
10 วัน
พ.ค. - มิ.ย.

6.5 พิจารณา
ผลตรวจประเมิน ณ พื้นที่ (site visit)
/เอกสารเพิ่มเติม

10 วัน
ก.ค.

7.1 ประกาศผลการพิจารณารางวัลฯ

1 วัน
ส.ค.
1 วัน
ส.ค. - ก.ย.

7.2 แจ้งหน่วยงานที่ได้รับรางวัล และแจ้ง
หน่วยงานในสังกัดร่วมแสดงความยินดี
7.3 พิธมี อบรางวัล
8. การเชิดชูเกียรติ
รวมเวลทำการ

1 วัน
ก.ย.
1 วัน
ต.ค.
1 ปี

ตรวจสอบรายชื่อผลงาน
ของกรมที่ได้รับรางวัล
ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของรายชื่อผลงาน
ที่ผ่านการประเมิน
ประสานหน่วยงาน/ ผู้เสนอ
ผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับ
รางวัล ดำเนินการตามที่
สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด

ผู้รับผิดชอบ
-ผู้เสนอผลงานสมัคร
ขอรับรางวัลฯ
-กพร.

-กพร.

-สำนักงาน ก.พ.ร.
-สำนักงาน ก.พ.ร.
-กพร.
-กพร.
-หน่วยงาน/ ผู้เสนอ
ผลงานที่ผ่านการ
ประเมินรอบแรก
-สำนักงาน ก.พ.ร.

ตรวจสอบรายชื่อผลงาน
ของกรมที่ได้รับรางวัล
ประสานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ร่วมดำเนินการ

-สำนักงาน ก.พ.ร.
-กพร.

ประสานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง -สำนักงาน ก.พ.ร.
ร่วมดำเนินการ
-หน่วยงานที่ได้รับรางวัล
-กพร.
ตรวจสอบรายชื่อให้ถูกต้อง -กพร.
ครบถ้วนตามข้อมูลที่ส่งสมัคร
ระยะเวลาดำเนินการเป็นไป -กพร.
ตามปฏิทินการตรวจประเมิน
รางวัลของสำนักงาน ก.พ.ร.

ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2564

4. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1 ทบทวนและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานฯ กรมอนามัย ประจำปี
4.1.1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ดำเนินการทบทวนและจัดทำหนังสือเสนอผู้บริหารลงนามคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาผลงานฯ กรมอนามัย เพื่อให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะการเขียนผลงานแก่ผู้เสนอผลงาน
สมัครขอรับรางวัลฯ
4.2 เตรียมความพร้อมการสมัครขอรับรางวัลฯ
4.2.1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมเตรียมความพร้อมการสมัครขอรับรางวัล ฯ โดยออกหนังสือ
เชิญหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยเข้าร่วมรับฟังแนวทางการพัฒนาผลงานและเกณฑ์รางวัลฯ ของปีที่ ผ่านมา
เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมการส่งผลงานสมัครขอรับรางวัลฯ ประจำปี
4.3 การชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ
4.3.1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครรางวัล แก่ส่วนราชการต่างๆ
โดยมีบุคลากรของ กพร. กรมอนามัย เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง
4.3.2 กลุ่มพัฒ นาระบบบริหาร จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์เพื่อสมัครขอรับรางวัล โดยออกหนังสือเชิญ
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยเข้าร่วมรับฟังเกณฑ์รางวัลฯ เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนผลงานที่จะเสนอขอรับ
รางวัลฯ และจัดทำหนังสือเชิญชวนหน่วยงานส่งผลงานสมัครขอรับรางวัลฯ โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเกณฑ์
รางวัลฯ จากเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ไลน์กลุ่ม TPSA ของกรมอนามัย หลังจากนั้นให้หน่วยงาน
จั ด ทำ (ร่ าง) เอกสารผลงานตามแบบฟอร์ม ที่ ส ำนั กงาน ก.พ.ร.กำหนด ส่ งมายังกลุ่ มพั ฒ นาระบบบริห าร
ทางอีเมล์ผู้รับผิดชอบงานของ ก.พ.ร.
4.4 การสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรและยกระดับผลงานสู่รางวัลคุณภาพ
4.4.1 ผู้เสนอผลงานจัดส่ง (ร่าง) เอกสารผลงานตามแบบฟอร์ม ที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด ไปยัง
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตามระยะเวลาที่กำหนด
4.4.2 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รวบรวมเอกสารผลงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
4.4.3 กลุ่ มพั ฒ นาระบบบริ ห าร จัดประชุม พั ฒ นาเทคนิ คการเขียนผลงานสู่ รางวัล ฯ โดยวิ ทยากร
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับการเขียนผลงาน คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ แก่ผู้เสนอผลงานใน
การเขียนผลงานให้มีความสอดคล้องตามเกณฑ์ของแต่ละประเภทรางวัลฯ
4.4.4 ผู้เสนอผลงาน แก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลผลงานตามข้อเสนอแนะ และส่งไปยังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ กรมอนามัย พิจารณาก่อนส่งสำนักงาน ก.พ.ร.
4.4.5 คณะกรรมการพิจารณาผลงานของกรมอนามัย พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ
แก่ผลงาน พร้อมทั้งให้ผู้เสนอผลงานแก้ไข/ เพิ่มเติมข้อมูลให้มีความสมบูรณ์สอดคล้องตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ.ร.
กำหนด และส่งไปยังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
4.5 การจัดส่งผลงานสมัครขอรับรางวัลฯ
4.5.1 ผู้เสนอผลงาน ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ถึงกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ของผลงานที่สมัคร หากมีแก้ไขกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จะส่งกลับให้ผู้เสนอผลงานแก้ไขครั้ง
สุดท้าย
4.5.2 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รวบรวมและส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบ
ออนไลน์ และประสานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสถานการสมัครอีกครั้ง
4.5.3 กลุ่ มพัฒ นาระบบบริห าร จัดทำหนังสือรายงานการส่ งผลงานของกรมอนามัยที่สมัครขอรับ
รางวัลฯ เสนอผู้บริหาร พร้อมทั้งทำหนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยทราบ

4.6 การตรวจประเมินรางวัลฯ ของสำนักงาน ก.พ.ร.
4.6.1 สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาเอกสารรายงานส่งสมัครขอรับรางวัลฯ เบื้องต้นของส่วนราชการ
4.6.2 สำนักงาน ก.พ.ร. ประกาศรายชื่อผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัลฯ ในรอบแรก ผ่านเว็บไซต์
สำนักงาน ก.พ.ร. และมีหนังสือถึงกรมอนามัย แจ้งรายชื่อผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ ในรอบแรก
4.6.3 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทำหนังสือเสนอผู้บริหารลงนามถึงหน่วยงาน เพื่อแจ้งผลการประเมิน
รางวัลฯ ในรอบแรก และให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน
4.6.4 ผลงานที่ อ ยู่ ในเกณฑ์ ที่ จ ะได้รับ รางวัล ระดั บ ดี เด่ น เตรีย มความพร้อมรับ การตรวจประเมิ น
ณ พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน (Site Visit) กรณี ผ ลงานที่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ จ ะได้ รั บ รางวั ล ระดั บ ดี สำนั ก งาน ก.พ.ร.
จะตรวจสอบความชัดเจนและโดดเด่นของผลงานและให้หน่วยงานจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมต่อไป
4.6.5 สำนักงาน ก.พ.ร. ตรวจประเมินในพื้นที่ปฏิบัติงานจริงของส่วนราชการ (Site Visit) เพื่อยืนยัน
ผลการพิจารณาตรวจประเมินรางวัลฯ
4.7 การประกาศรางวัล
4.7.1 สำนักงาน ก.พ.ร. ประกาศผลการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ และรางวัลการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม ประจำปี ผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.ร. พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งมายังกรมอนามัย
4.7.2 กลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร ทำหนั งสื อ เสนอผู้ บ ริห าร พร้อมให้ ผู้ บ ริห ารพิ จ ารณาลงนามแจ้ ง
หน่วยงานที่ได้รับรางวัลฯ เพื่อเข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลฯ และส่งรายชื่อผู้ขึ้นรับรางวัลฯ/ผู้เข้าร่วมงาน
4.7.3 ผู้บริหารกรมอนามัย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลฯ
เข้าร่วมงานรับรางวัล เพื่อร่วมแสดงความยินดี เก็บภาพบรรยากาศงาน เพื่อสื่อสารและสร้างแรงบันดาลใจให้
หน่วยงานส่งสมัครขอรับรางวัลในปีต่อไป
4.8 การเชิดชูเกียรติ
4.8.1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดทำเกียรติบัตรเสนอผู้บริหารลงนาม เพื่อเสริมพลังและเชิดชูเกียรติ
ให้แก่ผู้ที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาระบบราชการกรมอนามัยสู่องค์กรคุณภาพโดยการส่งผลงานสมัครขอรับรางวัล
พร้อมทั้งประชาสัมพัน ธ์ ผ ลงานของกรมอนามัยที่ได้รับรางวัล ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ เว็บไซต์กรมอนามัย
เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
5. คำจำกัดความ
5.1) รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หมายถึง รางวัลที่สำนักงาน ก.พ.ร. มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ที่มีผล
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ ประกอบด้วย
(1) รางวัลบริการภาครัฐ เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ เพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ ซึ่งหน่วยงานที่
ได้รับ รางวัลบริการภาครัฐถือได้ว่าเป็น หน่วยงานที่มีผ ลการทำงานในการยกระดับคุณ ภาพการให้ บริการที่
ประสบผลสำเร็จ
(2) รางวั ลการบริ ห ารราชการแบบมี ส่ ว นร่ ว ม เป็ น รางวั ล ที่ ม อบให้ กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ
เพื่อสร้างแรงจูงใจ และสร้างขวัญกำลังใจในการเชิดชูผลการปฏิบัติราชการ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิ ด
กระบวนการมีส่วนร่วม ตั้งแต่การให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) การรับฟังความคิดเห็น (Consult) การเข้ามา
เกี่ยวข้อง (Involve) ไปจนถึงการสร้างความร่วมมือ (Collaboration) รวมทั้ง สร้างความภาคภูมิใจของผู้ที่เข้า
มามี ส่ ว นร่ ว มในการขั บ เคลื่ อ นหรื อ ผลั ก ดั น การดำเนิ น งานให้ ป ระสบความสำเร็ จ อั น นำไปสู่ ก ารเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารราชการที่ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนได้ อ ย่ างแท้ จ ริ งและ
การนำไปสู่ แนวปฏิบั ติหรือต้นแบบที่ ดี (Best Practice) โดยมุ่งเน้นทั้งกระบวนการ (Process) และผลลัพธ์
(Result) การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

เอกสารแนบ ๘
หน่วยงานมีช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมฯ

เอกสารแนบ ๙

เอกสารแนบ ๑๐
ช่องทางเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

๑๑

เอกสารแนบ ๑๒
สรุปรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565)
ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ชื่อตัวชี้วัด :

ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and
Transparency Assessment : ITA)
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวรุ่งนภา เยี่ยมสาคร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวทิวาวรรณ หวังสุข
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวปิยรัตน์ ศรีม่วงกลาง
นักจัดการงานทั่วไป
สรุปผลคะแนนที่ได้ คือ 5.0000 คะแนน รายละเอียดการดำเนินงานตัวชี้วัดมีดังนี้
1. รายการข้อมูลที่นำมาใช้ (ระดับที่ 1 = 1 คะแนน)
หน่วยงานดำเนินการมอบหมายผู้รับผิดชอบหลัก และมีรายงานการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อ วิเคราะห์ ทบทวน
สถานการณ์ ปัญหาการดำเนินงานฯ โดยวิเคราะห์ gap ประเด็นคะแนนการรับรู้ผมู้ ีสว่ นได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผลผลิตและ
ผลลัพธ์การดำเนินงานที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี มีการเปรียบเทียบข้อมูลกับกรมอนามัยคำนึงถึงข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อกำหนดมาตรการ กลไก และนำเสนอแผนการขับเคลือ่ นตัวชี้วัด ตามหนังสือฝ่าย
พัฒนาระบบราชการ ที่ สธ 0926.02/791 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 และสื่อสารข้อมูลให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ
และนำเสนอให้ที่ประชุมหน่วยงานทราบต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบในระบบรายงานดังนี้
ชื่อรายการข้อมูล

URL จัดเก็บข้อมูล

วันที่สร้างข้อมูล

สรุปการประชุมคณะทำงานรับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับ
ความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

https://bit.ly/3D6hBNb

2021-12-01
14:57:17

วันที่ปรับปรุง/
บันทึกข้อมูล
2021-12-01
16:10:39

รายงานการวิเคราะห์ทบทวนสถานการณ์ ปัญหาการ
ดำเนินงาน และแนวทาง/มาตรการขับเคลื่อนคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (2.1 และ 2.2)

https://bit.ly/3lrk3Il

2021-12-01
14:58:46

2021-12-01
16:11:24

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) หรือ
เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดที่ 2.6 มีแบบ OIT
และแบบ IIT

https://bit.ly/3G1oAc4

2021-12-02
12:57:40

2021-12-02
13:13:02
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2. รายการมาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (ระดับที่ 2 = 1 คะแนน)
ชื่อมาตรการ/ประเด็นความรู้

หลักการ/เหตุผล
ที่กำหนดมาตรการ
มาตรการยกระดับการรับรู้ของ Gap Activities : คะแนนตัวชี้วัดที่ 2 การใช้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
งบประมาณ (98.40) สถานการณ์/ปัญหา : บุคลากรยัง
มีข้อสงสัยถึงความชัดเจน ในการจัดซื้อจัดจ้าง/ จัดหา
พัสดุ และการตรวจรับพัสดุ
แนวทางเพื่อกำหนดมาตรการ : ควรชี้แจง/สื่อสารให้
บุคลากรรับทราบแผนการจัดหาพัสดุและผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง/ จัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ และ สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล เพื่อให้
บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจหรือรับทราบมาก
ยิ่งขึ้น
ความสอดคล้อง : Partnership (การสร้างพันธมิตร)
มาตรการพัฒนาประสิทธิภาพ ข้อมูลคะแนน IIT ภาพรวมปี 2564 รอบ 5 เดือนหลัง
การสื่อสาร
ของ กพร. มีคะแนนมากที่สุดอยู่ที่ 98.99 และคะแนน
รายตัวชี้วัดในปี 2564 รอบ 5 เดือนหลัง มีคะแนน
มากกว่าทุกรอบการประเมิน และสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ 2.6 ที่กำหนดไว้ อีกทั้งทิศทางของคะแนนราย
ตัวชี้วัดยังมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น เพื่อรักษา
สภาพการดำเนินงานควรเผยแพร่สรุปผลการดําเนินงาน
ประเมินการรับรู้ของหน่วยงาน ตามแบบ IIT เพื่อให้
บุคลากรเข้าใจการดำเนินงานซึ่งจะส่งผลให้บรรลุ
เป้าหมายตัวชี้วัดที่ 2.6 ตามที่กำหนดไว้
ความสอดคล้อง : Advocate (ชี้นำ สื่อสาร)
Build Capacity (พัฒนาศักยภาพผู้รับบริการ)
ความรู้เรื่องแบบตรวจการ
ควรเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน ใน
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
องค์ประกอบที่สำคัญ 2 ด้าน ตามแบบ OIT คือ 1) ด้าน
(Open Data Integrity and ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน (ทุกหน่วยต้องดำเนินการ)
Transparency Assessment และ 2) ด้านการใช้งบประมาณ (สอดคล้องกับการ
: OIT)
วิเคราะห์ Gap IIT ของหน่วยงาน)
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ความรู้เรื่องแบบวัดการรับรู้
เผยแพร่สรุปผลการดําเนินงานประเมินการรับรู้ของ
การดำเนินงานคุณธรรมและ
หน่วยงาน ตามแบบ IIT
ความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ส่วนเสียภายใน (Internal
Integrity and
Transparency Assessment
: IIT)
หมายเหตุ – ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการวิเคราะห์ฯ

วันที่สร้างข้อมูล
2021-12-01
15:09:26

วันที่ปรับปรุง/
บันทึกข้อมูล
2021-12-01
15:09:26

2021-12-01
15:28:17

2021-12-01
15:28:17

2021-12-01
15:09:26

2021-12-01
15:09:26

2021-12-01
15:28:17

2021-12-01
15:28:17
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3. จัดทำแผนการขับเคลื่อนฯ และนำข้อมูลเข้าระบบรายงานคำรับรองฯ ตามเวลาที่กำหนด (ระดับที่ 3 = 1 คะแนน)
แผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
แนวทาง/มาตรการ

แผน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1. ยกระดับการรับรู้ ข อง 1.1 เปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน ตาม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แบบ OIT ในองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ด้าน ดังนี้
1.1.1 ด้านข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
1.1.2 ด้านการใช้งบประมาณ

อย่างน้อย 1 ธ.ค. 64 - 28 ก.พ. 65 นางสาวรุ่งนภา เยี่ยมสาคร
2 ด้าน
นางสาวทิวาวรรณ หวังสุข
นางสาวปิยรัตน์ ศรีม่วงกลาง
และบุคลากร กพร.ทุกคน

1.2 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น และติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวัง
ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินงานเกี่ยวกับ
แผนการจัดหาพัสดุและผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ จัดหา
พัสดุ และการตรวจรับพัสดุ ที่เหมาะสม
2. พัฒนาประสิท ธิภ าพ 2.1 สำรวจความคิดเห็นการรับรู้คุณธรรมและความ
การสื่อสาร
โปร่งใสของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ผานระบบ
ออนไลนตามแบบ IIT

1 ช่องทาง 1 ธ.ค. 64 - 28 ก.พ. 65 บุคลากร กพร.ทุกคน

2.2 เผยแพร่สรุปผลการดําเนินงานประเมินการรับรูของ
หนวยงาน ตามแบบ IIT

1 ครั้ง

1 ช่องทาง

1 ธ.ค. 64 - 28 ก.พ. 65 ฝ่ายอำนวยการ และบุคลากร
กพร.ทุกคน
1 มี.ค. - 30 เม.ย. 65

นางสาวรุ่งนภา เยี่ยมสาคร
นางสาวทิวาวรรณ หวังสุข
นางสาวปิยรัตน์ ศรีม่วงกลาง

ตัวชี้วัดความสำเร็จของ
กิจกรรม
มีข้อมูลสาธารณะบน
เว็บไซต์
ของหน่วยงาน ครบถ้วน
ตามที่กำหนด
(2 ด้าน)
มีการเผยแพรประเด็น
ความรู 1 ชองทาง

มีการสำรวจความ
คิดเห็นการรับรู้คุณธรรม
และความโปร่งใสตาม
แบบ IIT
มีการเผยแพรประเด็น
ความรูการดำเนินงาน
ประเมินการรับรู้
1 ชองทาง

หมายเหตุ - ผอ.กพร.อนุมัติแผนฯ เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2564 ตามหนังสือ ที่ สธ 0926.02/791 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
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4. รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือน (0.25 คะแนน)
หน่วยงานมีการติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นประจำทุกเดือน โดยกำหนดเป็นวาระที่ 3 เรื่อง
สืบเนื่อง ในการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อให้บุคลากรทุกคนร่วมแลกเปลี่ยน/แสดงความคิดเห็น/ร่วมดำเนินการ/
รับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานตัวชี้วัด รวมทั้งร่วมดำเนินงานขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
อีกด้วย รายละเอียดข้อมูลการรายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือน และ URL มีดังนี้
เดือนที่รายงาน
URL จัดเก็บรายงานฯ

วันที่สร้างข้อมูล

ต.ค.
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/download?id=82942&mid=29662&mk
ey=m_document&lang=th&did=26433
พ.ย.
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/download?id=84669&mid=29662&mk
ey=m_document&lang=th&did=26433
ธ.ค.
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/download?id=85897&mid=29662&mk
ey=m_document&lang=th&did=26433
ม.ค.
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/download?id=87054&mid=29662&mk
ey=m_document&lang=th&did=26433
ก.พ.
กำหนดจัดประชุมฯ ประจำเดือนในวันที่ 2 มีนาคม 2565 รอสรุปรายงานและนำขึ้นเว็บไซต์ กพร.
พร้อมรายงานในระบบรายงานคำรับรองฯ ภายในเวลาที่กำหนด (ภายใน 10 มีนาคม 2565)

2021-12-10
00:10:59

วันที่ปรับปรุง
ข้อมูล
2021-12-10
00:10:59

2021-12-09
14:39:33

2021-12-10
00:10:59

2022-01-10
16:25:51

2022-01-10
16:25:51

2022-02-08
14:45:08

2022-02-08
14:45:08
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5. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
แบบรายงานผลการขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
มาตรการ/แนวทาง
1. ยกระดับการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แผน/โครงการ/กิจกรรม
1.1 เปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์
หน่วยงาน ตามแบบ OIT ในองค์ประกอบ
ที่สำคัญ 2 ด้าน ดังนี้
1.1.1 ด้านข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
1.1.2 ด้านการใช้งบประมาณ

เป้าหมาย
อย่างน้อย
2 ด้าน

ผลการดำเนินงาน
- ดำเนินการกรอกข้อมูล URL ตามแบบ OIT ใน
องค์ประกอบที่สำคัญครบถ้วน จำนวน 2 ด้าน ได้แก่
1.1.1 ด้านข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
1.1.2 ด้านการใช้งบประมาณ
และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงานเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่
27 ธันวาคม 2564 และดำเนินการปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อมูล
เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 ให้เป็นปัจจุบันในแบบ OIT
โดยเพิ่มเติมรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
(รบจ.1) ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 ตามลิ้งค์
ต่อไปนี้
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita?textSearch=
&category=5033 เมนูข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อคุณธรรม
และความโปร่งใส หัวข้อย่อยประชาสัมพันธ์และความรู้
เรื่อง แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ บนเว็บไซต์ของ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (Open Data Integrity and
Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ปรับปรุง ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ
มีข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน ครบถ้วนตามที่กำหนด
(2 ด้าน)
สรุปผลลัพธ์ที่ได้ คือ มีการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะบนเว็บไซต์ตามแบบ OIT และ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันในองค์ประกอบที่
สำคัญสอดคล้องกับการวิเคราะห์ IIT
จำนวน 2 ด้าน ตามที่กำหนด

5

มาตรการ/แนวทาง

แผน/โครงการ/กิจกรรม
1.2 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น และติดตามการ
ดำเนินงานเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ติดตาม
การดำเนินงานเกี่ยวกับแผนการจัดหา
พัสดุและผลการจัดซื้อ จัดจ้าง/ จัดหา
พัสดุ และการตรวจรับพัสดุ ที่เหมาะสม

เป้าหมาย
1 ช่องทาง

2. พัฒนาประสิทธิภาพ
การสื่อสาร

2.1 สำรวจความคิดเห็นการรับรู้คุณธรรมและ
ความโปร่งใสของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายในผานระบบออนไลนตามแบบ IIT

1 ครั้ง

2.2 เผยแพร่สรุปผลการดําเนินงานประเมิน
การรับรูของหนวยงาน ตามแบบ IIT

1 ช่องทาง

ผลการดำเนินงาน
บุคลากรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานได้มากกว่า 1 ช่องทาง ได้แก่ 1) ทางไลน์ 2)
การประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน และ 3) สามารถ
ติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ติดตามการ
ดำเนินงานเกี่ยวกับแผนการจัดหาพัสดุและผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง ทางเว็บไซต์กรมอนามัย หัวข้อแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
และเว็บไซต์ กพร. หัวข้อแผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- เตรียมพร้อมรับการสำรวจโดยนำเสนอผลการดำเนินงานปี
ที่ผ่านมาในการประชุมประจำเดือน และเผยแพร่บนเว็บไซต์
กพร
- ดำเนินการสำรวจการรับรู้คุณธรรมและความโปร่งใสของ
ผู้มีสวนได้สวนเสียภายใน (IIT) ทางออนไลน์โดยกองการ
เจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 7 - 18 ก.พ.65
- จำนวนบุคลากรตอบแบบประเมินครบทุกคน (13 คน)
เมื่อวันที่ 15 ก.พ.65
- ผลการรับรู้ฯ ร้อยละ 98
รอดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานฯ ภายหลังได้รับผลการ
สำรวจจากกองการเจ้าหน้าที่

ผู้รายงาน ชือ่ นางสาวปิยรัตน์ ศรีม่วงกลาง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป โทร. 0 2590 4729

ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ
มีการเผยแพรประเด็นความรู 1 ช่องทาง
ตามที่กำหนด
สรุปผลลัพธ์ที่ได้ คือ มีการร่วมแสดงความ
คิดเห็น/ติดตามฯ จำนวน 3 ชองทาง ดังนี้
1) ไลน์กลุ่มหน่วยงาน
2) การประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน
3) เว็บไซต์ของหน่วยงาน
มีการสำรวจความคิดเห็นการรับรู้คุณธรรม
และความโปร่งใสตามแบบ IIT
สรุปผลลัพธ์ที่ได้ คือ
- บุคลากรตอบแบบประเมินครบทุกคน
(13 คน) คิดเป็นร้อยละ 100
- สรุปผลการประเมินการรับรู้จากกอง
การเจ้าหน้าที่และมีผลคะแนนระดับการ
รับรู้ร้อยละ 95 ขึ้นไป (ได้ร้อยละ 98)
มีการเผยแพรประเด็นความรูการดำเนินงาน
ประเมินการรับรู้ 1 ชองทาง
สรุปผลลัพธ์ที่ได้ คือ รอดำเนินการ ตาม
ระยะเวลาที่กำหนด (1 มี.ค. - 30 เม.ย. 65)

E-mail: piyarat.s@anamai.mail.go.th
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สรุปผลคะแนนระดับที่ 4 ผลผลิต และระดับที่ 5 ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.6 มีดังนี้
คะแนนระดับที่ 4
ผลผลิต

คะแนนระดับที่ 5
ผลลัพธ์

เป้าหมายรอบ 5 เดือนแรก
มีผลการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด
1. หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามหลักเกณ์ OIT ที่กำหนด
2. มีเอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 5 เดือนแรก นำขึ้นระบบ
DOC หัวข้อ “รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนภายในวันที่ 10
มีนาคม 2565
คะแนนที่ได้
ร้อยละของผลการดำเนินงาน
ตามแผน รอบ 5 เดือนแรก

0.2
60

0.4
70

0.6
80

0.8
90

1.0
100

ผลการดำเนินงาน
- ร้อยละ 100 (มีผลการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนดไว้ทุกกิจกรรม)
1. เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ กพร. ตามหลักเกณฑ์ OIT ที่กำหนด และนำแบบ OIT
ขึ้นเว็บไซต์
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita?textSearch=&category=5033
เมนูข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อคุณธรรมและความโปร่งใส หัวข้อย่อยประชาสัมพันธ์
ติดตามการดำเนินงาน และความรู้ เรื่อง แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบน
เว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (Open Data Integrity and Transparency
Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุง ณ 28 กุมภาพันธ์
2565
2. รายงานประชุมประจำเดือน นำขึ้นเว็บไซต์ กพร.ภายใน 10 มีนาคม 2565
หมายเหตุ

ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565

คะแนนที่ได้
1 คะแนน เป้าหมายรอบ 5 เดือนแรก
(ร้อยละ 100) 1. ประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตาม
หลักเกณฑ์ OIT (ค่าน้ำหนักร้อยละ 70)
2. ประเมินระดับการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของหน่วยงาน (ค่าน้ำหนักร้อยละ 30)
- ตารางค่าคะแนนระดับผลการประเมินโดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน

คะแนนที่ได้
1 คะแนน
(ร้อยละ 100)

คะแนนที่ได้
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
คะแนนระดับผล 55-64.99 65-74.99 75-84.99 85-94.99 95-100
การประเมิน

ผลการดำเนินงาน
ร้อยละ 100
1. ประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตาม
หลักเกณฑ์ OIT ครบถ้วนทุกข้อคำถาม (0.7 คะแนน)
2. ทุกคนเข้าระบบออนไลน์เพื่อประเมินระดับการรับรู้การดำเนินงาน
คุณธรรมความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของหน่วยงาน
และมีผลคะแนนระดับการรับรู้ร้อยละ 95 ขึ้นไป (ได้ร้อยละ 98)
(0.3 คะแนน)

สามารถดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02 หัวข้อ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
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หลักฐานอ้างอิงผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนตัวชีว้ ัดที่ 2.6
มาตรการที่ 1 ยกระดับการรับรู้ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
กิจกรรมที่ 1.1 เปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน ตามแบบ OIT
เป้าหมาย เปิดเผยข้อมูล 2 ด้าน
สรุปผลลัพธ์ที่ได้ คือ กรอกข้อมูล URL ตามแบบ OIT ในองค์ประกอบที่สำคัญครบถ้วน จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ 1.1.1 ด้าน
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 1.1.2 ด้านการใช้งบประมาณ และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงานเรียบร้อยแล้วเมื่อ
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 และดำเนินการปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อมูลเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 ให้เป็นปัจจุบันใน
แบบ OIT โดยเพิ่มเติมรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2565
ดูแบบ OIT ได้ที่ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita?textSearch=&category=5033 เมนูข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อคุณธรรมและความโปร่งใส หัวข้อย่อยประชาสัมพันธ์ ติดตามการดำเนินงาน และความรู้ เรื่อง แบบวัดการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (Open Data Integrity and Transparency Assessment
: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุง ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สรุปรายการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ได้ดำเนินการปรับปรุงให้เป็น
ปัจ จุบัน ซึ่ง สอดคล้องกับประเด็นการทบทวนวิเคราะห์ Gap การดำเนินงาน IIT ของหน่วยงาน จำนวน 2 ด้าน
ประกอบด้วย
1. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
2. ข้อมูลด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
รายละเอียดดังนี้
ปรับปรุง ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
1.ข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ)
ข้อ มาตรการ OIT
องค์ประกอบด้านข้อมูล
แนบหลักฐาน URL Link
01 โครงสร้าง
o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการ โครงสร้างกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
แบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/structure-psdg01
o ประกอบด้วยตำแหน่งทีส่ ำคัญ
และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น
สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม
เป็นต้น

บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/psdg
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1.ข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ)
ข้อ มาตรการ OIT
องค์ประกอบด้านข้อมูล
02 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงข้อมูลของผู้บริหารหรือ
หัวหน้าหน่วยงาน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย
o ช่องทางการติดต่อ (หมายเลข
โทรศัพท์ และ e-mail) ของ
ผู้บริหารแต่ละคน
03 อำนาจหน้าที่
o แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจ
ของหน่วยงานตามที่กฎหมาย
กำหนด
04 ข้อมูลการติดต่อ o ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลข
โทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร
e-mail แผนที่ตั้งหน่วยงาน
o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่
05 ข่าว
ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตาม
อำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน
06 Q&A
o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก
สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้
และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้
คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมี
ลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง
เช่น Web board, กล่องข้อความ
ถาม - ตอบ เป็นต้น
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน
07 Social Network o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
หน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter,
Instagram เป็นต้น

แนบหลักฐาน URL Link
ทำเนียบผูบ้ ริหารกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/board-of-director
บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/psdg
ภารกิจ/ หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน (กรมอนามัย และ กลุม่
พัฒนาระบบบริหาร
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/responsibility
ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/contact-us
ข่าวประชาสัมพันธ์
https://psdg.anamai.moph.go.th/th
บริการประชาชน กระดานถาม-ตอบ คำถามที่พบบ่อย
แบบฟอร์มติดต่อ
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/complaint01

https://psdg.anamai.moph.go.th/th
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007619885293
https://www.youtube.com/channel/UC7p_evmN7WoHYhRAP
CpKYpA/featured

https://www.instagram.com/psdg_doh/
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทาง https://psdg.anamai.moph.go.th/th
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน
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1.ข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ)
ข้อ มาตรการ OIT
องค์ประกอบด้านข้อมูล
08 แผนปฏิบตั ิการ o แสดงแผนปฏิบตั ิการ ประจำปี
ป้องกันการทุจริต งบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการ
ทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน
และรายละเอียดของแผนฯ เช่น
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ
ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น

แนบหลักฐาน URL Link
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita/download?id=8693
2&mid=35050&mkey=m_document&lang=th&did=27538
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรม
อนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita/download?id=8693
0&mid=35050&mkey=m_document&lang=th&did=27538
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita/download?id=8817
8&mid=35050&mkey=m_document&lang=th&did=27538
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รายงานการ
กำกับติดตาม
การดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต
ประจำปี

o แสดงความก้าวหน้าในการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตามข้อ 08 และมีข้อมูล
รายละเอียดความก้าวหน้าการ
ดำเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ
ที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น

นำรายงานการประชุม ที่มีการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปีขึ้นเว็บหัวข้อคุณธรรมความโปร่งใส
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita?textSearch=&categ
ory=5033
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รายงานผลการ
ดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต
ประจำปี

o แสดงผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยมีข้อมูลรายละเอียด สรุปผล
การดำเนินการ เช่น ผลการ
ดำเนินการฯ ผลการใช้จา่ ย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย เป็นต้น

https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita?textSearch=&categ
ory=5033
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3. การใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อ มาตรการ OIT
01 แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจำปี

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้
ในปี พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียด
ของแผนฯ เช่น งบประมาณตาม
แหล่งที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณตามประเภท
รายการใช้จ่าย เป็นต้น
02 รายงานการ
o แสดงความก้าวหน้าในการ
กำกับติดตามการ ดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
ใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565
งบประมาณ
ประจำปี
03 รายงานผล
๐ แสดงผลการดำเนินงานตาม
การใช้จ่าย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. 2565
ประจำปี
๐ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค
ผลสัมฤทธิต์ ามเป้าหมาย เป็นต้น

แนบหลักฐาน URL Link
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=strproject/reportbyproject_n&orgID=108&budgetYear=2565

https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02?textSearch=&categ
ory=4805
(วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง – ติดตามความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ
ในการประชุม กพร.)
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid204-filename-budjet?textSearch=&category=4674
พ.ย. 64
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-204filenamebudjet/download?id=82811&mid=32107&mkey=m_document&l
ang=th&did=26022
ธ.ค. 64
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-204filenamebudjet/download?id=85238&mid=32107&mkey=m_document&l
ang=th&did=26022
ม.ค. 65

https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-phpcid-204-filenamebudjet/download?id=86195&mid=32107&mkey=m_d
ocument&lang=th&did=26022
ก.พ.65
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-204filenamebudjet/download?id=87936&mid=32107&mkey=m_document&l
ang=th&did=26022
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3. การใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อ มาตรการ OIT

องค์ประกอบด้านข้อมูล

04 แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือ
แผนการจัดหา
พัสดุ

๐ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน
จะต้องดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
๐ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปี พ.ศ. 2565

05 ช่องทางการรับ ๐ แสดงช่องทางที่บคุ ลากรใน
ฟังความคิดเห็น หน่วยงานสามารถแสดงความ
คิดเห็นต่อการจัดทำแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงาน สอบถาม
ทักท้วง หรือร้องเรียนการใช้จา่ ย
งบปประมาณ ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์

แนบหลักฐาน URL Link
เว็บไซต์กรมอนามัย
https://eauction.anamai.moph.go.th/?page=eau
เว็บไซต์กพร.
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/plan

แจ้งเรื่องร้องเรียน
http://203.157.65.25/complaint/
กระดานถามตอบ
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/complaint01

06 การเปิดโอกาสให้ ๐ แสดงการดำเนินการหรือ
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ กพร.
เกิดการมีสว่ นร่วม กิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita?textSearch=&category=
ให้บุคลากร/ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียได้ 5033
มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ
หน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน
ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น หรือร่วมติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น
หมายเหตุ

- ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ กพร ที่ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita?textSearch=&category=5033
เมนูประชาสัมพันธ์ หัวข้อคุณธรรมและความโปร่งใส และหัวข้อประชาสัมพันธ์ ติดตามการดำเนินงาน และความรู้
- รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่เว็บไซต์ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02 หัวข้อ 2.6 ระดับ
ความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
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กิจกรรมที่ 1.2 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวัง
ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานเกีย่ วกับแผนการจัดหาพัสดุและผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ จัดหา
พัสดุ และการตรวจรับพัสดุ ที่เหมาะสม
เป้าหมาย มีการเผยแพรประเด็นความรู 1 ช่องทาง ตามที่กำหนด
สรุปผลลัพธ์ที่ได้ คือ มีการร่วมแสดงความคิดเห็น/ติดตามฯ จำนวน 3 ชองทาง ดังนี้
1) ไลน์กลุ่มหน่วยงาน

2) การประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน
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3) เว็บไซต์ของหน่วยงาน เว็บไซต์กรมอนามัย หัวข้อแผนการจัดซือ้ จัดจ้าง และเว็บไซต์ กพร. เมนูประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง หัวข้อแผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
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มาตรการที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร
กิจกรรมที่ 2.1 สำรวจความคิดเห็นการรับรู้คุณธรรมและความโปร่งใสของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน
ผานระบบออนไลนตามแบบ IIT
เป้าหมาย
มีการสำรวจความคิดเห็นการรับรู้คุณธรรมและความโปร่งใสตามแบบ IIT รอบ 5 เดือนแรก
สรุปผลลัพธ์ที่ได้ คือ บุคลากรตอบแบบประเมินครบทุกคน (13 คน) คิดเป็นร้อยละ 100 สรุปผลการประเมินการรับรู้
จากกองการเจ้าหน้าที่ คะแนนการรับรู้ฯ ของหน่วยงานที่ได้ คือ ร้อยละ 98
- หน่วยงานมีการสื่อสารและติดตามบุคลากรให้ดำเนินการสำรวจหรือตอบแบบวัดการรับรู้ออนไลน์ เรื่อง การ
รับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 5
เดือนแรก (ต.ค.65-ก.พ.65) ทางไลน์กลุ่ม กพร.PSDG ดังภาพต่อไปนี้
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กิจกรรมที่ 2.2 เผยแพร่สรุปผลการดําเนินงานประเมินการรับรูของหนวยงาน ตามแบบ IIT
เป้าหมาย

มีการเผยแพรประเด็นความรูการดำเนินงานประเมินการรับรู้ 1 ชองทาง ตามระยะเวลาทีก่ ำหนด
คือ 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 65

สรุปผลลัพธ์ที่ได้ คือ รอดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานฯ ภายหลังได้รบั ผลการสำรวจจากกองการเจ้าหน้าที่
(ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการตามทีก่ ำหนดไว้ในแผนฯ)
***********************
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ผลลัพธ์ระดับการรับรู้ร้อยละ 98

